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ÀÊÒÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 84,

ïóíêòó 34 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 86, ñòàòò³ 91
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 15

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè»
(ñïðàâà ïðî íàïðàâëåííÿ çàïèòó äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-21/2003
14 æîâòíÿ 2003 ðîêó
¹ 16-ðï/2003

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,
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,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

за участю представника суб’єкта права на конституційне подання Павловського
Михайла Антоновича – народного депутата України; залучених до участі у розгляді
справи: Ключковського Юрія Богдановича – представника Верховної Ради України,
народного депутата України; Селіванова Анатолія Олександровича – Постійного
представника Верховної Ради України в Конституційному Суді України; Носова Вла)
дислава Васильовича – Постійного представника Президента України в Конституцій)
ному Суді України,

розглянув на пленарному засіданні справу про офіційне тлумачення положень части)
ни другої статті 84, пункту 34 частини першої статті 85, частини першої статті 86, статті 91
Конституції України, частин другої, третьої, четвертої статті 15 Закону Укра) їни «Про ста)
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тус народного депутата України» в редакції від 22 березня 2001 року № 2328–ІІІ (Відомо)
сті Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212).

Приводом для розгляду справи згідно зі статтями 39, 41 Закону України «Про Кон)
ституційний Суд України» стало конституційне подання 50 народних депутатів Украї)
ни.

Підставою для розгляду справи відповідно до статті 93 Закону України «Про Кон)
ституційний Суд України» є практична необхідність у з’ясуванні та офіційній інтерпре)
тації положень зазначених статей Конституції України та Закону України «Про статус
народного депутата України».

Заслухавши суддю)доповідача Ткачука П.М., пояснення Павловського М.А., Ключ) ко)
вського Ю.Б., Селіванова А.О., Носова В.В. та дослідивши матеріали справи, Конститу)
ційний Суд України

у с т а н о в и в :

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 другої статті 84, пункту 34 частини першої статті 85, частини першої
статті 86, статті 91 Конституції України, частин другої, третьої, четвертої статті 15 За)
кону України «Про статус народного депутата України» (далі – Закон).

Народні депутати України просять також дати офіційне тлумачення термінів «рі)
шення» і «акти» Верховної Ради України, «депутатський запит», роз’яснити, чи є то)
тожними терміни «рішення» і «акти» Верховної Ради України, «акт» Верховної Ради
України і «депутатський запит» у контексті положень частини другої статті 84, пункту
34 частини першої статті 85, частини першої статті 86, статті 91 Конституції України,
частин другої, третьої, четвертої статті 15 Закону; в якій формі має здійснюватися по)
передня підтримка вимоги про направлення запиту до Президента Укра) їни – голо)
суванням або збором підписів; чи можливе направлення запиту до Президента Украї)
ни шляхом прийняття Верховною Радою України рішення однією п’я) тою від її
конституційного складу, коли вимога про направлення запиту попередньо підтрима)
на не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України.

У конституційному поданні наголошується, що Конституція України та Закон не дають
чіткого уявлення про механізм направлення запиту до Президента України, а саме про
форму попередньої підтримки вимоги про направлення запиту та кількість голосів, якою
має прийматися рішення про його направлення.

2. У листі Президента України до Конституційного Суду України з приводу консти)
туційного подання зазначається, що рішення про направлення запиту до Президента
України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів чи комітету
Верховної Ради України, відповідно до частини другої статті 84, статті 91 Конституції
України, Верховна Рада України має приймати виключно на пленарному засіданні
шляхом голосування більшістю від її конституційного складу. Конституція України не
передбачає, що народний депутат України може сам звернутися із запитом до Пре)
зидента України.

Президент України вважає, що форма попередньої підтримки вимоги народного
депутата України, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України про
направлення запиту до глави держави, згідно з Конституцією України, повинна бути
встановлена Регламентом Верховної Ради України, а питання, пов’язані з направлен)
ням запитів до Президента України, до відповідних органів і посадових осіб, мають
бути повніше визначені в Законі шляхом внесення відповідних змін до статті 15.

Голова Верховної Ради України в поясненні Конституційному Суду України зазна)
чає, що відповідно до положень пункту 34 частини першої статті 85 Конституції Украї)
ни Верховна Рада України повноважна приймати рішення про направлення запиту до
Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депута)
тів чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією
третиною від її конституційного складу. У статті 91 Конституції України визначено, що
Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її кон)
ституційного складу, крім випадків, передбачених Конституцією України. Проте ви)
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нятку щодо кількості голосів, необхідних для прийняття Верховною Радою України
рішення про направлення запиту до Президента України, Конституція України не
встановлює. Тому при прийнятті Верховною Радою України рі) шення про направлен)
ня запиту до Президента України має застосовуватися загальна норма, сформульо)
вана у статті 91 Конституції України. Форма попередньої підтримки вимоги народно)
го депутата України про направлення запиту до Президента України, вважає Голова
Верховної Ради України, може здійснюватися як шляхом особистого голосування на)
родних депутатів України на сесії Верховної Ради України, так і відповідною кількістю
підписів народних депутатів України.

Інше бачення порядку направлення запиту до Президента України має Комітет
Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації робо)
ти Верховної Ради України (далі – Комітет). Посилаючись на положення пункту 34 час)
тини першої статті 85 Конституції України, частини четвертої статті 15 Закону, Ко)
мітет дійшов висновку, що рішення Верховної Ради України про направлення запиту
до Президента України вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 90 на)
родних депутатів України (одна п’ята від конституційного складу Верховної Ради
України), а вимогу про направлення запиту попередньо підтримало 150 народних де)
путатів України (не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради
України). В листі Комітету наголошується, що 226 голосів народних депутатів України
необхідно лише для прийняття законів, постанов, інших актів Верховної Ради Украї)
ни. Рішення про направлення запиту до Президента України не належать до зазначе)
ної категорії актів, тому в цьому разі має діяти частина четверта статті 15 Закону, згід)
но з якою Верховна Рада України приймає рішення про направлення запиту однією
п’ятою від її конституційного складу.

3. Висновки науковців Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної
академії наук України, Одеської національної юридичної академії, Чернівецького на)
ціонального університету ім. Ю. Федьковича, Інституту законодавства Верховної Ради
України в основному збігаються з позиціями Президента України і Голови Верховної
Ради України. Крім того, в них зазначається, що рішення про направлення запиту є ак)
том Верховної Ради України, а запит народного депутата України – його актом як са)
мостійного суб’єкта парламентських відносин. У висновках містяться різні думки що)
до термінів «рішення» і «акти» Верховної Ради України. Одні науковці вважають, що ці
терміни тотожні, інші стверджують, що вони різняться.

4. У процесі розгляду справи у відкритому пленарному засіданні Конституційного
Суду України Павловський М.А. підтримав конституційне подання і додатково пояс)
нив, що частина четверта статті 15 Закону повністю врегульовує питання про направ)
лення запиту до Президента України і не суперечить Конституції України, що Основ)
ний Закон України не надає запиту до Президента України відмінних від запиту до
відповідних органів або посадових осіб ознак, а встановлює лише таку особ) ливість,
як попередня підтримка вимоги про направлення запиту 150 народними депутатами
України. Запит, зауважив він, не є актом Верховної Ради України, а рі) шення і акти
Верховної Ради України – не тотожні поняття. Рішення Верховної Ради України про на)
правлення запиту до будь)якого органу чи посадової особи має прийматися однією
п’ятою від її конституційного складу.

Ключковський Ю.Б. у виступі зазначив, що за Конституцією України природа запи)
ту єдина, а певні відмінності в запитах зумовлені тим, що їх об’єктами є різні органи і
посадові особи. Запит до Президента України визначається особливістю правового
статусу глави держави. Тому згідно з пунктом 34 частини першої статті 85 Конституції
України, абзацом другим частини четвертої статті 15 Закону вимога про направлення
такого запиту має бути попередньо підтримана 150 голосами народних депутатів
України. Форма підтримки (усна чи письмова) не має значення. Він вважає, що запит
до Президента України обмежений вимогою підтримки 150 голосами народних депу)
татів України, а не прийняттям рішення про його направлення більшістю від консти)
туційного складу Верховної Ради України.

На думку Селіванова А.О., при тлумаченні пункту 34 частини першої статті 85 Кон)
ституції України слід враховувати, що питання, зазначені в ньому, належать до відан)
ня Верховної Ради України. Рішення про направлення запиту – це владна дія парла)
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менту України. На реалізацію своєї компетенції Верховна Рада України може
приймати рішення у різних формах.

Носов В.В. у виступі констатував, що народний депутат України лише ініціює запит
до Президента України, а реалізувати його можна за умови попередньої підтримки ви)
моги про направлення запиту однією третиною від конституційного складу парламен)
ту України і прийняття Верховною Радою України рішення більшістю від її конституцій)
ного складу. Президент України не підконтрольний народному депутату України, тому
в Конституції України передбачена особлива норма: направлення запиту до глави
держави є повноваженням Верховної Ради України. Парламент України має законо)
давчо визначити форму підтримки вимоги про направлення запиту до глави держави,
але кількість голосів щодо направлення запиту – більше половини від конституційного
складу Верховної Ради України – це конституційна норма.

5. Конституційний Суд України, розглядаючи порушені в конституційному поданні
питання, виходить з такого.

Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні і здійснює
повноваження, визначені Конституцією України. На реалізацію своїх повноважень во)
на ухвалює рішення. Прийняття рішень Верховною Радою України здійс) нюється ви)
ключно на її пленарних засіданнях і являє собою процес формування та вираження
волі парламенту України. Рішення Верховної Ради України є результатом її волевияв)
лення і ухвалюються на колегіальній основі. Волевиявлення Верховної Ради України з
питань, віднесених до її відання, реалізується шляхом голосування народних депута)
тів України.

Отже, під терміном «рішення» Верховної Ради України, який вживається в частині
другій статті 84 Конституції України, треба розуміти результати волевиявлення пар)
ламенту України з питань, віднесених до його компетенції.

У Конституції України, крім терміна «рішення» Верховної Ради України, вживається
термін «акти». Аналіз положень Основного Закону України дає підстави вважати, що
під цим терміном необхідно розуміти документи Верховної Ради України, в яких за)
кріплюється волевиявлення парламенту України з питань, віднесених до його компе)
тенції.

Акти приймаються Верховною Радою України визначеною Конституцією України
кількістю голосів народних депутатів України. Шляхом прийняття актів набувають
офіційного характеру результати волевиявлення Верховної Ради України, тобто її
рішення. Юридичними формами актів Верховної Ради України насамперед є закони і
постанови.

Таким чином, під терміном «акти», який вживається у статті 91 Конституції України,
треба розуміти рішення Верховної Ради України з питань, віднесених до її компетен)
ції, тобто документи, що приймаються визначеною Конституцією України кількістю
голосів народних депутатів України у формі законів, постанов тощо.

З положень частини другої статті 84, статті 91 Конституції України випливає, що
терміни «рішення» і «акти» Верховної Ради України – це взаємозв’язані правові кате)
горії, які співвідносяться між собою як зміст і форма.

6. Відповідно до частини першої статті 86 Конституції України народний депутат
України має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до органів
Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підпри)
ємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх під)
порядкування і форм власності.

У статті 15 Закону вказані положення Конституції України конкретизуються, зо)
крема, в частинах другій, третій зазначається, що запит народного депутата України
є його вимогою до відповідних органів або посадових осіб дати офіційну відповідь з
питань, віднесених до їх компетенції, і вноситься народним депутатом України у пись)
мовій формі.

Конституційний Суд України в Рішенні від 10 травня 2000 року № 8)рп/2000 (спра)
ва про статус народного депутата України) з цього приводу зазначив, що народний
депутат України може реалізувати своє право на запит (контрольні повноваження) до
відповідного органу або посадової особи лише на сесії Верховної Ради України, тоб)
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то на її пленарних засіданнях (частина друга статті 84 Конституції України), а в окре)
мих випадках тільки за її рішенням, прийнятим за встановленою Конституцією Украї)
ни процедурою (пункт 34 частини першої статті 85), що здійснення контрольних
функцій безпосередньо народним депутатом України можливе в порядку, визначено)
му статтею 86 Конституції України.

Водночас при дослідженні частин третьої, четвертої статті 15 Закону виявлено, що
їх норми неоднозначно розкривають зміст положень статті 86 Конституції України.
Зокрема, частиною третьою статті 15 Закону встановлюється процедура розгляду
запиту народного депутата України на засіданні Верховної Ради України, а в абзаці
першому частини четвертої цієї статті передбачається, що такий запит направляєть)
ся відповідному органу або посадовій особі за умови прийняття Верховною Радою
України рішення однією п’ятою від її конституційного складу.

Аналіз положень частини першої статті 86 Конституції України дає підстави вважа)
ти, що звернення із запитом народного депутата України до відповідного органу або
посадової особи є повноваженням, яке він здійснює особисто. Про самостійний ха)
рактер звернення народного депутата України із запитом до відповідного органу або
посадової особи йдеться і в частині другій цієї статті, де зазначається, що керівники
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
і організацій про результати розгляду запиту зобов’язані повідомляти лише народно)
го депутата України. Отже, направлення запиту народного депутата України до орга)
нів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підпри)
ємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх під)
порядкування і форм власності, не потребує прийняття рішення Верховною Радою
України.

7. Виходячи з положень пункту 34 частини першої статті 85, частини першої статті
86 Конституції України, частини другої статті 15 Закону народний депутат України є
суб’єктом права запиту до Президента України, до відповідних органів або посадових
осіб.

Запит народного депутата України – це результат його особистого волевиявлен)
ня, форма реалізації наданих йому повноважень. Акт Верховної Ради України – фор)
ма реалізації її повноважень, результат волевиявлення парламенту України як органу
державної влади. Отже, запит народного депутата України і акт Верховної Ради Укра)
їни – це різні правові категорії і підстав для їх ототожнення немає.

8. Прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу
народного депутата України, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради
України, згідно з пунктом 34 частини першої статті 85 Конституції України, належить
до повноважень Верховної Ради України. Повноваження парламенту України ре)
алізуються в порядку, визначеному Конституцією України, зокрема статтями 84, 91, в
яких зазначається, що рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її
пленарних засіданнях шляхом голосування; закони, постанови та інші акти вважаю)
ться прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від конституційного складу
Верховної Ради України, крім випадків, передбачених Конституцією України. Систем)
ний аналіз положень Конституції України свідчить про відсутність у ній норми, яка пе)
редбачає спеціальну кількість голосів для прийняття рішення Верховною Радою
України про направлення запиту до Президента України. Тому питання про направ)
лення запиту до Президента України, відповідно до пункту 34 частини першої статті
85 Конституції України, має вирішуватися на загальних підставах, визначених стат)
тею 91 Конституції України, тобто шляхом прийняття Верховною Радою України пра)
вового акта більшістю від її конституційного складу. Згідно з практикою діяльності
Верховної Ради України таким актом є постанова.

9. Умовою прийняття рішення Верховною Радою України про направлення запиту
до Президента України, відповідно до пункту 34 частини першої статті 85 Конституції
України, є наявність попередньої підтримки вимоги про направлення запиту не менш
як однією третиною від її конституційного складу. Такі ж умови щодо прийняття
рішення про направлення цього запиту передбачає і Закон (абзац другий частини
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четвертої статті 15). Проте форми попередньої підтримки (шляхом голосування, збо)
ру підписів народних депутатів України тощо) не визначені. Конституційний Суд Укра)
їни вважає, що визначення форм попередньої підтримки вимоги народного депутата
України, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України про направ)
лення запиту до Президента України віднесено до компетенції Верховної Ради Украї)
ни. Тому в цій частині конституційне провадження у справі підлягає припиненню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат)
тями 51, 63, 65, 69, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», § 51 Регла)
менту Конституційного Суду України, Конституційний Суд України

в и р і ш и в :

1. В аспекті конституційного подання:

1.1. Під терміном «рішення» Верховної Ради України, який вживається в частині
другій статті 84 Конституції України, треба розуміти результати волевиявлення пар)
ламенту України з питань, віднесених до його компетенції.

Під терміном «акти», що вживається у статті 91 Конституції України, необхідно ро)
зуміти рішення Верховної Ради України у формі законів, постанов тощо, які приймаю)
ться Верховною Радою України визначеною Конституцією України кількістю голосів
народних депутатів України.

1.2. Положення частини першої статті 86 Конституції України та відповідні поло)
ження частин другої, третьої статті 15 Закону України «Про статус народного депута)
та України» треба розуміти так, що направлення запиту народного депутата України,
з яким він на сесії Верховної Ради України звертається до органів Верховної Ради
України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і
організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і
форм власності, не потребує прийняття рішення Верховною Радою України.

1.3. Положення пункту 34 частини першої статті 85 Конституції України, абзацу
другого частини четвертої статті 15 Закону України «Про статус народного депутата
України» необхідно розуміти так, що рішення про направлення запиту до Президента
України приймається Верховною Радою України більшістю від її конституційного
складу.

2. Припинити конституційне провадження у справі щодо визначення форм попе)
редньої підтримки вимоги народного депутата України, групи народних депутатів чи
комітету Верховної Ради України про направлення запиту до Президента України
(пункт 34 частини першої статті 85 Конституції України, абзац другий частини четвер)
тої статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України»).

3. 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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²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 30 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî âèáîðè äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä
òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â»

(ñïðàâà ïðî âèáîðè äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä
òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1–13/2003
23 æîâòíÿ 2003 ðîêó
¹ 17-ðï/2003

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè
ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
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,

за участю представників суб’єкта права на конституційне подання Ткаченка Мико)
ли Степановича – керівника відділу конституційного та адміністративного права Сек)
ретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Лужанського Ан)
дрія Васильовича – головного консультанта цього відділу; представника Верховної
Ради України Добкіна Михайла Марковича – народного депутата України; Селіванова
Анатолія Олександровича – Постійного представника Верховної Ради України в Кон)
ституційному Суді України; Носова Владислава Васильовича – Постійного представ)
ника Президента України в Конституційному Суді України; Ставнійчук Марини Іва)
нівни – члена Центральної виборчої комісії,

розглянув на пленарному засіданні справу щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положення частини третьої статті 30 Закону України «Про вибори
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 14 січня 1998 року
№ 14/98–ВР (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 3–4, ст. 15).
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Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання Уповноваженого Верхов)
ної Ради України з прав людини.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 71 Закону України «Про Конститу)
ційний Суд України» є наявність спору щодо відповідності Конституції України (кон)
ституційності) положення частини третьої статті 30 Закону України «Про вибори депу)
татів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Заслухавши суддю)доповідача Німченка В.І., пояснення Ткаченка М.С., Лужан)
ського А.В., Добкіна М.М., Селіванова А.О., Носова В.В., Ставнійчук М.І. та дослі)
дивши матеріали справи, Конституційний Суд України

у с т а н о в и в :

1. Суб’єкт права на конституційне подання – Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини – порушив питання щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положення частини третьої статті 30 Закону України «Про вибори
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (далі – Закон), згідно з
яким реєстрація кандидатів у депутати місцевих рад та на посади сільських, селищ)
них, міських голів, які самовисунулися, може мати місце за умови їх проживання або
роботи на території відповідного виборчого округу.

На думку автора клопотання, оспорювана норма Закону обмежує можливість грома)
дян України реалізувати своє пасивне виборче право і суперечить положенням частини
другої статті 24, статті 38, частин першої, другої статті 141 Конституції України.

2. У листі до Конституційного Суду України Президент України стверджує, що по)
ложення частини третьої статті 30 Закону щодо реєстрації окружною виборчою ко)
місією кандидатів, які самовисунулися, лише за умови їх проживання або роботи на
території цього округу не відповідає Конституції України (є неконституційним), ос)
кільки обмежує право кожного жителя села, селища, міста самовисуватися в
будь)якому окрузі в межах відповідної адміністративно)територіальної одиниці.

Голова Верховної Ради України у письмовому поясненні зазначає, що з огляду на
представницький характер повноважень, якими наділені депутати місцевих рад та
сільський, селищний, міський голови, їх обрання із числа громадян, які постійно прожи)
вають у даній місцевості і є членами відповідних територіальних громад, не суперечить
конституційним принципам виборчого права громадян. Отже, положення частини треть)
ої статті 30 Закону, на його думку, відповідає Конституції України.

Представники суб’єкта права на конституційне подання на відкритому пленарно)
му засіданні Конституційного Суду України підтримали подання Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини і зазначили, що оспорюване положення Зако)
ну встановлює обмеження реалізації пасивного виборчого права за ознакою місця
проживання та місця роботи і суперечить частині другій статті 24, статті 38, частинам
першій, другій статті 141 Конституції України.

Постійний представник Верховної Ради України в Конституційному Суді України
наголосив на тому, що оспорювана норма Закону не є обмеженням конституційного
права за статтею 24 Конституції України, це є спеціальна умова, яка дає можливість
забезпечувати самоврядування в Україні.

Постійний представник Президента України в Конституційному Суді України під)
тримав позицію Президента України і зауважив, що оспорюване положення Закону
суперечить засадам місцевого самоврядування, згідно з якими жителі відповідного
села, селища, міста самостійно вирішують питання місцевого значення, усієї терито)
ріальної громади, а не лише її частини, адже виборче право має бути загальним і рів)
ним для жителів усього села, селища, міста, а не для жителів того чи іншого виборчо)
го округу, який є тільки частиною відповідного села, селища, міста.

Член Центральної виборчої комісії зазначив, що положення частини третьої статті
30 Закону порушує принцип рівності при висуванні кандидатів, передбачених цим
Законом, і принцип рівності конституційних прав, закріплений Конституцією України,
оскільки обмежує пасивне виборче право за ознакою місця проживання або трудової
діяльності на території відповідного виборчого округу, що є порушенням принципу
вільного і рівноправного висування кандидатів на місцевих виборах.
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3. Конституційний Суд України, вирішуючи спір, виходить з такого.
Згідно з частинами першою, третьою статті 140 Конституції України місцеве само)

врядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного
об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно ви)
рішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве
самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому
законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські,
селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Відповідно до Конституції України не може бути привілеїв чи обмежень за певними
ознаками, зокрема за ознакою місця проживання (частина друга статті 24). Громадя)
ни мають право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та орга)
нів місцевого самоврядування (частина перша статті 38 Конституції України). Вибори
до цих органів є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого ви)
борчого права шляхом таємного голосування (частина перша статті 71 Конституції
України).

Засади, особливості та порядок підготовки і проведення виборів депутатів сіль)
ських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад, а також сіль)
ських, селищних, міських голів визначаються вказаним Законом.

Частина третя статті 30 Закону містить положення, за яким прийняття рішення про
реєстрацію кандидатів, які самовисунулися у виборчому окрузі, пов’язується з необ)
хідністю їх проживання або роботи на території цього округу, а для реєстрації канди)
датів, висунутих в інший спосіб, таких умов не передбачено.

Системний аналіз статей 24, 38, 71 Конституції України дає підстави для висновку, що
умови для реєстрації усіх кандидатів повинні бути такими, щоб не допускали обмеження
пасивного виборчого права залежно від способу реалізації цього права.

Конституційний Суд України вважає, що припис частини третьої статті 30 Закону,
за яким громадяни, які самовисуваються, можуть бути зареєстровані кандидатами
лише за умови, якщо вони проживають або працюють на території виборчого округу,
обмежує пасивне виборче право таких громадян порівняно з громадянами, висуну)
тими кандидатами в іншому порядку, для яких цієї умови (проживання чи робота в ме)
жах території виборчого округу) не передбачено.

Отже, зазначене положення Закону суперечить вимогам статей 24, 38, 71 Консти)
туції України (є неконституційним).

На основі викладеного та керуючись статтями 147, 150, 152 Конституції України,
статтями 51, 61, 63, 65, 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», Консти)
туційний Суд України

в и р і ш и в :

1. Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), по)
ложення частини третьої статті 30 Закону України «Про вибори депутатів місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів», згідно з яким рішення про реєстрацію кан)
дидатів, які самовисунулися по виборчих округах, приймається окружною (терито)
ріальною) виборчою комісією за умови, якщо вони проживають або працюють на те)
риторії цих округів.

2.Положення частини третьої статті 30 Закону України «Про вибори депутатів міс)
цевих рад та сільських, селищних, міських голів», визнане неконституційним, втрачає
чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

3. 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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²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì
ãðîìàäÿíèíà Ãóëåâàòîãî Îëåêñàíäðà ²âàíîâè÷à

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 164
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 1960 ðîêó

(ñïðàâà ïðî ñëóæáîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-24/2003
30 æîâòíÿ 2003 ðîêó
¹ 18-ðï/2003

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,

Ðîçåíêà Â³òàë³ÿ ²âàíîâè÷à,

Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,

Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,

Òèì÷åíêà ²âàíà Àðòåìîâè÷à,

Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,

×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,

Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу про офіційне тлумачення частини дру)
гої статті 164 Кримінального кодексу Української РСР (з 11 липня 1992 року – Кри)
мінальний кодекс України) 1960 року (далі – КК 1960 року) із змінами, внесеними Ука)
зом Президії Верховної Ради Української РСР «Про внесення змін і доповнень до
Кримінального кодексу Української РСР» від 12 січня 1983 року № 4571–Х (далі –
Указ), затвердженим Законом Української РСР «Про затвердження Указів Президії
Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодав)
чих актів Української РСР» від 30 червня 1983 року № 5466–Х (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1983 р., № 4, ст. 50; № 28, ст. 575).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 42, 43 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне звернення громадянина Гулевато)
го О. І.

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2003

14



Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 94 Закону України «Про Конститу)
ційний Суд України» є наявність неоднозначного застосування судами України части)
ни другої статті 164 КК 1960 року із змінами, внесеними Указом.

Заслухавши суддю)доповідача Тихого В.П. та дослідивши матеріали справи, Кон)
ституційний Суд України

у с т а н о в и в :

1. Суб’єкт права на конституційне звернення – громадянин Гулеватий О.І. – звер)
нувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення час)
тини другої статті 164 КК 1960 року для з’ясування питання, чи можна вважати керів)
ників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій, у тому числі
комерційних банків, заснованих з 1991 року на приватній та колективній формах
власності, суб’єктами службових злочинів у період часу до внесення змін до статті
164 КК 1960 року відповідно до Закону України «Про внесення змін і доповнень до
Кримінального, Кримінально)процесуального кодексів України та Кодексу України
про адміністративні правопорушення» від 28 січня 1994 року № 3888–ХІІ (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., № 19, ст. 111), який набрав чинності з 30 березня
1994 року.

Громадянин Гулеватий О. І. вважає, що «слідчі та судові органи неоднозначно тлу)
мачать закон про визначення поняття службової особи, яка може бути суб’єктом
службового злочину за станом на 1991–1994 роки». Результатом цієї неоднозначно)
сті, зазначає автор звернення, стало безпідставне визнання його суб’єктом службо)
вих злочинів, що призвело до незаконного притягнення його до кримінальної відпо)
відальності.

Як приклад неоднозначного тлумачення і застосування в судовій практиці статті 164
КК 1960 року Гулеватий О.І. наводить протилежні вироки в аналогічних справах.

2.Президент України у листі до Конституційного Суду України зазначив, що особ) ли)
вість законодавства того періоду полягала в тому, що терміни «громадські підприємства,
установи, організації», «громадські об’єднання» застосовувалися й щодо підприємств,
установ, організацій, товариств колективної форми власності, які займалися підприєм)
ницькою діяльністю, в тому числі й до комерційних банків.

Голова Верховної Ради України у листі до Конституційного Суду України підкреслив,
що така категорія, як «громадське підприємство», вживана у статті 164 КК 1960 року, бу)
ла відсутня у законі, який встановлював види підприємств в Україні на період з вересня
до листопада 1993 року. Комерційний банк, стверджує Голова Верховної Ради України,
ні за формою власності, ні за принципом утворення не належав до кола державних або
громадських підприємств, установ чи організацій.

У листі до Конституційного Суду України заступника Голови Верховного Суду Укра)
їни зазначається, що у процесі узагальнення судової практики не встановлено фактів
визнання чи невизнання службовими тих осіб, які виконували організаційно) розпо)
рядчі або адміністративно)господарські обов’язки на підприємствах, в установах чи
організаціях колективної або приватної форм власності до 30 березня 1994 року, тоб)
то до набрання чинності Законом України від 28 січня 1994 року. Пленум Верховного
Суду України, як йдеться у листі, не давав роз’яснень з приводу того, чи були службо)
вими ті особи, які виконували організаційно)розпорядчі або адміністративно)госпо)
дарські обов’язки на підприємствах, в установах чи організаціях колективної або при)
ватної форм власності до 30 березня 1994 року.

Позиція Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України, викладена в листах до Конституційного Суду України, поля)
гає в тому, що є законні підстави і відповідна слідча та судова практика для притяг)
нення до кримінальної відповідальності за вчинення службових злочинів працівників
комерційних структур, які виконували організаційно)розпорядчі або адмі) ністратив)
но)господарські обов’язки.

Міністерство юстиції України у листі до Конституційного Суду України зазначає, що
керівники комерційних банків, заснованих на приватній та колективній формах влас)
ності, фактично виконували організаційно)розпорядчі або адміністративно) госпо)
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дарські обов’язки, які є складовим елементом визначення службової особи в статті
164 КК 1960 року, проте вони не займали посади, пов’язані з виконанням таких обо)
в’язків на державних або громадських підприємствах, в установах чи організаціях.

У листі Спілки адвокатів України до Конституційного Суду України йдеться про те,
що керівники та службові особи підприємств, установ, організацій, заснованих на ін)
шій формі власності, ніж державна чи громадська, до набрання чинності змінами до
статті 164 КК 1960 року, внесеними Законом України від 28 січня 1994 року, не можуть
визнаватися як суб’єкти службових злочинів, оскільки частина друга статті 164 КК
1960 року із змінами, внесеними Указом, не відносить їх до визначеного цією нормою
кола службових осіб.

Серед науковців, висновки яких надійшли до Конституційного Суду України, немає
одностайності щодо порушеного в конституційному зверненні питання.

3. Конституційний Суд України, вирішуючи цю справу, виходить з такого.
Злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну відпо)

відальність, який діяв на час вчинення цього діяння (частина друга статті 4 Кри)
мінального кодексу України 2001 року).

Згідно з частиною другою статті 164 КК 1960 року (із змінами, внесеними Указом)
«під службовими особами в статтях цієї глави розуміються особи, які постійно чи тим)
часово здійснюють функції представників влади, а також займають постійно чи тим)
часово на державних або громадських підприємствах, в установах чи організаціях
посади, пов’язані з виконанням організаційно)розпорядчих або адміністратив)
но)господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки на зазначених підприєм)
ствах, в установах чи організаціях за спеціальним повноваженням».

Відповідно до Конституції (Основного Закону) Української РСР 1978 року і Кри)
мінального кодексу Української РСР 1960 року термін «громадські підприємства, ус)
танови, організації», який вживався в частині другій статті 164 КК 1960 року (із зміна)
ми, внесеними Указом), означав соціалістичні недержавні підприємства, установи,
організації.

У зв’язку зі змінами Конституції (Основного Закону) Української РСР, у тому числі вик)
люченням преамбули, викладенням у новій редакції статей 1, 4, припиненням дії глави 2 і
т. ін., прийняттям законів України «Про власність», «Про підприємництво», «Про підпри)
ємства в Україні», «Про господарські товариства», якими відповідно встановлено різно)
манітність і рівноправність усіх форм власності та їх державний захист, створено рівні
правові умови для діяльності підприємств незалежно від форм власності на майно та ор)
ганізаційної форми підприємства і з метою правового захисту суверенітету України, кон)
ституційного ладу, внутрішньої і зовнішньої безпеки Законом України «Про внесення
змін і доповнень до Кримінального, Кримінально)процесуального кодексів Української
РСР, Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення та Митного кодексу
України» від 17 червня 1992 року № 2468–XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
№ 35, ст. 511) було внесено зміни і до КК 1960 року.

Згідно з цим Законом у статтях КК 1960 року, зокрема у частині першій статті 1 що)
до завдань Кримінального кодексу України і частині першій статті 7 щодо поняття
злочину із словосполучень «соціалістична власність» і «соціалістичний правопоря)
док» було виключено відповідно слова «соціалістична» і «соціалістичний», а назви
глави І «Державні злочини» (1. Особливо небезпечні державні злочини; 2. Інші дер)
жавні злочини), глави ІІ «Злочини проти соціалістичної власності», глави V «Злочини
проти особистої власності громадян» Особливої частини замінено відповідно на
«Злочини проти держави» (1. Особливо небезпечні злочини проти держави; 2. Інші
злочини проти держави), на «Злочини проти державної і колективної власності», на
«Злочини проти індивідуальної власності громадян».

Було внесено зміни також і до деяких статей цих глав, зокрема до статті 84 КК 1960
року, яка передбачала кримінальну відповідальність службової особи і за розкрадан)
ня державного або колективного майна шляхом зловживання службовим станови)
щем.

Водночас законодавець у частині другій статті 164 і в інших статтях КК 1960 року
(частина третя статті 83, статті 87, 88, 193, 194, 198 тощо) залишив термін «громад)
ські підприємства, установи та організації», позначивши ним будь)які підприємства,
установи, організації, крім державних.

Наведене свідчить, що цим Законом було змінено об’єкти злочинів, завдання Кри)
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мінального кодексу України 1960 року, поняття злочину, поняття службової особи як
суб’єкта розкрадання державного або колективного майна шляхом зловживання
службовим становищем, передбачено рівний захист усіх форм власності та захист
від злочинних посягань на нормальну діяльність підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності.

Внаслідок цього змінилося поняття службового злочину, тим самим зазнало змін і
поняття службової особи, яке визначене частиною другою статті 164 КК 1960 року. Су)
спільна небезпека службових злочинів полягає в тому, що, посягаючи на нормальну
діяльність державного і громадського апаратів або апаратів управління підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності, вони завдають шкоди охороню)
ваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи
громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Тому об’єктом службових
злочинів стала визнаватися нормальна діяльність державного і громадського апара)
тів, а також апаратів управління підприємств, установ і організацій незалежно від фор)
ми власності, на підставі якої вони створені та функціонують.

З цих же причин суб’єктом службових злочинів законодавець визнав службових
осіб державного і громадського апаратів, апаратів управління підприємств, установ
та організацій незалежно від форми власності.

Службові злочини (за винятком давання хабара) пов’язані зі службовою діяльні)
стю службових осіб, порушенням ними функціональних обов’язків. Діяння, що станов)
лять їх об’єктивну сторону, завжди вчиняються всупереч інтересам служби, тобто є
незаконними і такими, що суперечать цілям і завданням, заради яких функціонує апа)
рат управління відповідних органів, підприємств, установ та організацій і для виконан)
ня яких службові особи цих апаратів наділяються певними повноваженнями.

Отже, після внесення вказаних змін поняттям «громадські підприємства, устано)
ви, організації», яке міститься в частині другій статті 164 КК 1960 року (із змінами,
внесеними Указом), законодавець охоплював недержавні підприємства, установи,
організації незалежно від форми власності.

Частина друга статті 164 КК 1960 року в редакції Закону України «Про внесення
змін і доповнень до Кримінального, Кримінально)процесуального кодексів України та
Кодексу України про адміністративні правопорушення» від 28 січня 1994 року, по суті,
не змінила поняття службової особи як суб’єкта службових злочинів, визначене час)
тиною другою статті 164 КК 1960 року (із змінами, внесеними Указом і Законом Украї)
ни від 17 червня 1992 року), а лише уточнила термінологію, що вживається в цій стат)
ті. Згідно з цією нормою «під службовими особами в статтях цієї глави розуміються
особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також
займають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях неза)
лежно від форм власності посади, пов’язані з виконанням організаційно)розпоряд)
чих чи адміністративно)господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за
спеціальним повноваженням».

Таке саме визначення службової особи передбачив і чинний Кримінальний кодекс
України. Він визнає, що «службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово
здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на
підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади,
пов’язані з виконанням організаційно)розпорядчих чи адміністративно)господа)
рських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним повноважен) ням»
(примітка 1 до статті 364).

Таким чином, з моменту набрання чинності Законом України від 17 червня 1992 року
службові особи підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності
охоплювалися поняттям «службова особа», яке визначено частиною другою статті 164
КК 1960 року (із змінами, внесеними Указом).

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 20 березня
1991 року № 872–ХІІ банківська система є дворівневою і складається з Національного
банку України та комерційних банків різних видів і форм власності, які є установами
(юридичними особами) (частина друга статті 1, частини перша, друга статті 2).

Отже, з моменту набрання чинності Законом України від 17 червня 1992 року служ)
бові особи будь)яких комерційних банків незалежно від форми власності охоплюва)
лися поняттям «службова особа», яке вживалося у частині другій статті 164
КК 1960 року (із змінами, внесеними Указом).
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На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат)
тями 51, 61, 63, 65, 94, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», Консти)
туційний Суд України

в и р і ш и в :

1. В аспекті конституційного звернення положення частини другої статті 164 Кри)
мінального кодексу України 1960 року із змінами, внесеними Указом Президії Вер)
ховної Ради Української РСР «Про внесення змін і доповнень до Кримінального ко)
дексу Української РСР» від 12 січня 1983 року, з моменту набрання чинності Законом
України «Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально) процесу)
ального кодексів Української РСР, Кодексу Української РСР про адміністративні пра)
вопорушення та Митного кодексу України» від 17 червня 1992 року треба розуміти
так, що поняттям «службова особа» охоплювалися службові особи підприємств, ус)
танов, організацій, у тому числі й комерційних банків, незалежно від форми власно)
сті.

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 Âîçíþêà Â.Ä.
ñòîñîâíî Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì
ãðîìàäÿíèíà Ãóëåâàòîãî Îëåêñàíäðà ²âàíîâè÷à

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 164
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 1960 ðîêó

(ñïðàâà ïðî ñëóæáîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é)

1. У пункті 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України (далі –
Рішення) зазначено: «В аспекті конституційного звернення положення частини другої
статті 164 Кримінального кодексу України 1960 року із змінами, внесеними Указом
Президії Верховної Ради Української РСР «Про внесення змін і доповнень до Кри)
мінального кодексу Української РСР» від 12 січня 1983 року, з моменту набрання чин)
ності Законом України «Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Криміналь)
но)процесуального кодексів Української РСР, Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення та Митного кодексу України» від 17 червня 1992 ро)
ку, треба розуміти так, що поняттям «службова особа» охоплювалися службові особи
підприємств, установ, організацій, у тому числі й комерційних банків, незалежно від
форми власності».

2. Вважаю таке офіційне тлумачення сумнівним. Відповідно до частини другої стат)
ті 164 Кримінального кодексу України 1960 року із змінами, внесеними Указом від 12 січ)
ня 1983 року, «під службовими особами в статтях цієї глави розуміються особи, які по)
стійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також займають
постійно чи тимчасово на державних або громадських підприємствах, в установах чи ор)
ганізаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно)розпорядчих або адміні) стра)
тивно)господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки на зазначених підприєм)
ствах, в установах чи організаціях за спеціальним повноваженням».

Така редакція зберігалась до внесення змін Законом України «Про внесення змін і до)
повнень до Кримінального, Кримінально)процесуального кодексів України та Кодексу
України про адміністративні правопорушення» від 28 січня 1994 року № 3888–ХІІ, за яким
частину другу статті 164 Кримінального кодексу викладено в такій редакції: «Під службо)
вими особами у статтях цієї глави розуміються особи, які постійно чи тимчасово здійс)
нюють функції представників влади, а також займають постійно чи тимчасово на підпри)
ємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з
виконанням організаційно)розпорядчих або адміністративно)госпо) дарських обов’яз)
ків, або виконують такі обов’язки за спеціальним повноваженням».

Конституція України визначає такі форми власності, як приватна, комунальна і
державна (стаття 41).

Законами України «Про власність» від 7 лютого 1991 року № 697–ХІІ, «Про підпри)
ємництво» від 7 лютого 1991 року № 698–ХІІ, «Про підприємства в Україні» від 27 бе)
резня 1991 року № 887–ХІІ та іншими встановлені, зокрема, колективна і приватна
форми власності та їх державний захист.

Згідно із Законом України «Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кри)
мінально)процесуального кодексів Української РСР, Кодексу Української РСР про ад)
міністративні правопорушення та Митного кодексу України» від 17 червня 1992 року
№ 2468–ХІІ до Кримінального кодексу були внесені зміни, зокрема до глав ІІ, V, якими
передбачалася кримінальна відповідальність за злочини проти державної і колектив)
ної власності (глава ІІ) і за злочини проти індивідуальної власності громадян (глава V).
Зміни до статті 164 Кримінального кодексу не вносились.

В обгрунтування свого Рішення Конституційний Суд України послався на внесені
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цим Законом зміни, оскільки, як зазначив Суд, було змінено об’єкти злочинів, зав)
дання Кримінального кодексу України 1960 року, поняття злочину, поняття службової
особи як суб’єкта розкрадання державного або колективного майна шляхом зловжи)
вання службовим становищем, передбачено рівний захист усіх форм власності та за)
хист від злочинних посягань на нормальну діяльність підприємств, установ та орга)
нізацій незалежно від форми власності.

Однак з таким висновком погодитись не можна, оскільки поняття службової особи,
визначення якого давалось у частині другій статті 164 Кримінального кодексу України, не
змінилося. Не було також рівності у кримінально)правовому захисті колективної та інди)
відуальної (приватної) власності: за розкрадання колективного майна покарання перед)
бачалось більш суворе, ніж за такі дії щодо індивідуального майна.

Службові злочини мають інший об’єкт посягання, ніж злочини проти власності.
Об’єктом службових злочинів є інтереси служби, а об’єктом другої групи злочинів

– власність (право власності). Різняться ці види (групи) злочинів і за суб’єктом, за ви)
нятком статей 83, 861 Кримінального кодексу України.

На думку автора, є сумнівним, що внесенням наведених у Рішенні змін до Кри)
мінального кодексу України законодавець визнав суб’єктом службових злочинів
службових осіб підприємств, установ та організацій усіх форм власності і, тим більш,
приватної. Приватні установи, підприємства чи організації аж ніяк не підпадають під
поняття «громадські» за змістом частини другої статті 164 Кримінального кодексу
України в редакції Указу від 12 січня 1983 року. До внесення до неї змін Законом Укра)
їни від 28 січня 1994 року підприємство, установа та організація, засновані на колек)
тивній формі власності, законодавцем до громадських віднесені не були, а їх праців)
ники суб’єктом службових злочинів не визнавались, оскільки колек) тивна власність
може розглядатись як вид приватної власності.

Поняття «громадське підприємство, установа чи організація» до набрання чинності
Законом України від 24 січня 1994 року мало обмежений зміст, а його розширення не
шляхом автентичного тлумачення є неприйнятним.

Поширення змін, внесених до Кримінального кодексу України 1960 року Законом
України від 17 червня 1992 року, на главу VІІІ «Службові злочини» є некоректним. На)
давши розширювальне тлумачення положень частини другої статті 164 в редакції
Указу від 12 січня 1983 року, Суд фактично застосував аналогію закону, що є непри)
пустимим у кримінальному праві, а відповідно до частини четвертої статті 3
Кримінального кодексу України 2001 року застосування закону про кримінальну від)
повідальність за аналогією заборонено.

Діяння, які є злочинами, та відповідальність за них визначаються виключно закона)
ми України (пункт 22 частини першої статті 92 Конституції України).

Відповідно до частини першої статті 6 Кримінального кодексу України 1960 року
злочинність і караність діяння визначаються законом, який діяв під час вчинення цьо)
го діяння. Тому суб’єктом службових злочинів до внесення змін до частини другої
статті 164 Кримінального кодексу України 1960 року Законом України від 28 січня
1994 року службові особи підприємств, установ та організацій колективної і приват)
ної форм власності не могли бути, оскільки такі підприємства, установи та орга) ніза)
ції до громадських законодавцем не були віднесені.

3. Якщо припустити можливість двоякого тлумачення положень частини другої
статті 164 Кримінального кодексу України в редакції Указу від 12 січня 1983 року, то і в
цьому разі треба виходити з «колізії інтересів» фізичної особи чи підприємства і дер)
жави.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права (частина перша статті 8
Конституції України). Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (частина перша статті 3
Конституції України).

Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь (частина третя
статті 62 Конституції України).

Не людина для держави, а держава для людини – така ідеологія чинної Конституції
України. При «колізійності інтересів» людини і держави превалювати повинні інтереси
людини.

Суддя Конституційного Суду України В.Вознюк
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²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÂÈÑÍÎÂÎÊ

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè»,
íàïðàâëåíîãî Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè,
âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

(ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòåé 29, 59, 78 òà ³íøèõ
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-40/2003
30 æîâòíÿ 2003 ðîêó
¹ 1-â/2003

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,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,

розглянув на пленарному засіданні справу про надання Конституційним Судом
України висновку щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін
до Конституції України» (реєстраційний № 3207)1), поданого народними депутатами
України А.С. Матвієнком, В.Л. Мусіякою, А.І. Мартинюком, О.О. Морозом, Ю.Г. Ключ)
ковським та іншими, вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Приводом для розгляду справи відповідно до статті 159 Конституції України стало
надходження згідно з Постановою Верховної Ради України «Про деякі питання поряд)
ку підготовки законопроектів про внесення змін до Конституції України до розгляду
Верховною Радою України» від 11 липня 2003 року № 1116–ІV проекту Закону України
«Про внесення змін до Конституції України» для надання висновку щодо його відпо)
відності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
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Підставою для розгляду справи є необхідність висновку Конституційного Суду
України щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до Конститу)
ції України» вимогам статей 157 і 158 Конституції України для його розгляду Верхов)
ною Радою України.

Заслухавши суддю)доповідача Шаповала В.М. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

у с т а н о в и в :

1. Голова Верховної Ради України згідно з Постановою Верховної Ради України
«Про деякі питання порядку підготовки законопроектів про внесення змін до Консти)
туції України до розгляду Верховною Радою України» направив до Конституційного
Суду України для надання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Кон)
ституції України проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України»,
поданий 161 народним депутатом України (А.С. Матвієнком, В.Л. Мусіякою, А.І. Мар)
тинюком, О.О. Морозом, Ю.Г. Ключковським та іншими), яким пропонується внести
зміни до статей 29, 59, 78, 81, 82, 85, 88, 89, 90, 92, 94, 97, 98, 106, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 118, 121, 122, 126, 128, 133, 136, 140, 141, 142, 143, 150 Конституції України.

Внесення змін до Конституції України, як зазначено у пояснювальній записці до на)
званого проекту Закону України, викликано необхідністю переходу від президент)
сько)парламентської республіки до парламентсько)президентської.

2. Оцінюючи проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України»
(далі – Законопроект) на предмет його відповідності вимогам статей 157 і 158 Кон)
ституції України, Конституційний Суд України виходить з такого.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень
Верховної Ради України належить «внесення змін до Конституції України в межах і по)
рядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції». Вимоги щодо таких змін визнача)
ють, зокрема, статті 157 і 158 Конституції України.

Стаття 158 Конституції України (частина перша) встановлює, що законопроект про
внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і
закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж
через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту. Частиною другою за)
значеної статті передбачено, що Верховна Рада України протягом строку своїх пов)
новажень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України.

Законопроект, яким пропонується внести зміни до статей 29, 59, 78, 81, 82, 85, 88, 89,
90, 92, 94, 97, 98, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 121, 122, 126, 128, 133, 136, 140,
141, 142, 143, 150 Конституції України, Верховною Радою України нинішнього скликання
не розглядався. До цього положення зазначених статей Конституції України не змінюва)
лися. Отже, вимог статті 158 Конституції України додержано.

3. Відповідно до частини першої статті 157 Конституції України Основний Закон дер)
жави не може бути змінений, якщо зміни, зокрема, спрямовані на ліквідацію незалежно)
сті чи на порушення територіальної цілісності України.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що запропоновані в Законопроекті
зміни до статей 29, 59, 78, 81, 82, 85, 88, 89, 90, 92, 94, 97, 98, 106, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 118, 121, 122, 126, 128, 133, 136, 140, 141, 142, 143, 150 Конституції України
не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності
України і в цьому відношенні вимог частини першої статті 157 Конституції України до)
держано.

4. Перевіряючи зміст Законопроекту щодо додержання встановлених у частині
першій статті 157 Конституції України вимог про неприпустимість змін, які передба)
чають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, Конституцій)
ний Суд України виходить з відповідної оцінки кожного з його положень.

4.1. У Законопроекті пропонується частину третю статті 29 Конституції України ви)
класти в такій редакції:

«У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповнова)
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жені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимча)
совий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сорока восьми годин має
бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом соро)
ка восьми годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду
про тримання під вартою» (тут і далі текст Законопроекту подається згідно з оригіна)
лом).

Стаття 29 Конституції України закріплює право кожної людини на свободу та осо)
бисту недоторканність і визначає, що арешт або тримання під вартою можливі лише
за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених за)
коном (частини перша і друга).

Відповідно до запропонованої редакції частини третьої статті 29 Конституції Ук)
раїни має бути скорочений з сімдесяти двох до сорока восьми годин граничний строк
тримання особи під вартою без вмотивованого рішення суду, коли такий захід засто)
совано у разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити. Ці
зміни спрямовані на посилення конституційних гарантій права людини на свободу та
особисту недоторканність.

Виходячи з наведеного Конституційний Суд України дійшов висновку, що запропо)
новані зміни до частини третьої статті 29 Конституції України є такими, що не пере)
дбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

4.2. У Законопроекті пропонується доповнити статтю 59 Конституції України час)
тиною третьою такого змісту:

«Порядок та способи надання правової допомоги визначаються законом».
Стаття 59 Конституції України закріплює право кожного на правову допомогу і виз)

начає можливість надання цієї допомоги безоплатно, вільність у виборі захисника
своїх прав, діяльність адвокатури для забезпечення права на захист від обвинувачен)
ня та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних ор)
ганах. Крім того, в частині першій зазначеної статті прямо вказується на необхідність
передбачити законом випадки, коли правова допомога надається безоплатно.

Доповнення статті 59 Конституції України положенням про те, що порядок та спо)
соби надання правової допомоги визначаються законом, є таким, що не передбачає
скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

4.3. У Законопроекті пропонується така редакція статті 78 Конституції України:
«Стаття 78. Народний депутат України здійснює свої повноваження на постійній

основі.
Народний депутат України не може мати іншого представницького мандата, бути

на державній службі, обіймати інші посади (у тому числі на безоплатній основі) в орга)
нах державної влади, органах місцевого самоврядування, утворених цими органами
закладах, підприємствах, установах та організаціях, займатися підприємницькою
діяльністю або іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової, творчої),
входити до складу керівного або наглядового органу підприємства, товариства або
організації, що має на меті одержання прибутку. Вимоги щодо несумісності депутат)
ського 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 припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення по)
вноважень народного депутата України.

Повноваження народного депутата України визначаються Конституцією та закона)
ми України».

У Законопроекті пропонуються зміни, якими передбачено встановлення на кон)
ституційному рівні ширшого кола видів діяльності і посад, що несумісні з мандатом
народного депутата України.

Конституційний Суд України вважає, що зазначені зміни мають на меті конкретиза)
цію правового статусу народного депутата України і є такими, що не передбачають
скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

У Законопроекті пропонується доповнити статтю 78 частиною четвертою, що за
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змістом є тотожною частині четвертій статті 76 Конституції України, вилучення якої з
тексту відповідної статті в Законопроекті не передбачено.

4.4. У Законопроекті пропонуються зміни до статті 81 Конституції України.
4.4.1. Передбачається в частині другій (підстави дострокового припинення повно)

важень народного депутата України) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) складення повноважень за його особистою заявою або у разі невиконання ви)

мог частини третьої статті 78»;
після пункту 4 доповнити частину новим пунктом такого змісту:
«5) нездійснення ним без поважних причин депутатських повноважень протягом

чотирьох місяців».
Встановлення таких додаткових підстав дострокового припинення повноважень

народного депутата України, як невиконання вимог частини третьої статті 78 в редак)
ції Законопроекту і нездійснення народним депутатом України своїх повноважень
протягом чотирьох місяців, не скасовує і не обмежує прав і свобод людини і громадя)
нина. Тому Конституційний Суд України оцінює запропоновані зміни як такі, що відпо)
відають вимогам частини першої статті 157 Конституції України.

4.4.2. Пропонується така редакція частини третьої статті:
«Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у

випадках, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5 частини другої цієї статті, приймається
більшістю від конституційного складу Верховної Ради України».

Пропонується також доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
«У разі смерті народного депутата України його повноваження припиняються з дня

видачі свідоцтва про смерть».
З переліку підстав дострокового припинення повноважень народного депутата

України, що відбувається за рішенням Верховної Ради України, виключено пункти 2, 6
про припинення повноважень у разі набрання законної сили обвинувальним вироком
щодо народного депутата України та у разі його смерті.

Зазначені зміни стосовно дострокового припинення повноважень народного де)
путата України за рішенням Верховної Ради України не передбачають скасування чи
обмеження прав і свобод людини і громадянина.

4.4.3. Пропонується після частини третьої доповнити статтю частиною четвертою
такого змісту:

«У разі виходу або невходження народного депутата України, обраного за вибор)
чим списком політичної партії (виборчого блоку партій), зі складу парламентської
фракції даної партії (виборчого блоку партій) його повноваження припиняються дос)
троково за рішенням суду».

У Висновку Конституційного Суду України у справі про внесення змін до статті 81
Конституції України від 4 липня 2001 року № 2)в/2001 визначено, що запропоноване у
відповідному законопроекті положення «У разі виходу народного депутата України,
обраного за виборчим списком політичної партії, блоку політичних партій, зі складу
фракції даної партії, блоку партій, його повноваження припиняються достроково на
підставі закону» відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Доповнення у Законопроекті до статті 81 Конституції України по суті є тотожним
наведеному вище положенню. Воно не передбачає скасування чи обмеження прав і
свобод людини і громадянина.

4.5. У Законопроекті пропонується частину п’яту статті 82 Конституції України вик)
ласти в такій редакції:

«Організація і порядок діяльності Верховної Ради України встановлюються Кон)
ституцією України та регламентом Верховної Ради України».

Нова редакція частини п’ятої статті 82 Конституції України передбачає визначення
порядку і організації діяльності парламенту, зокрема, не законом про регламент Вер)
ховної Ради України, а Регламентом Верховної Ради України, тобто актом, який не по)
требує підписання і офіційного оприлюднення Президентом України відповідно до
статті 94 Конституції України. Із запропонованою зміною пов’язана зміна частини
третьої статті 88 Конституції України, що міститься у Законопроекті: «Голова Верхов)
ної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку,
встановленому Регламентом Верховної Ради України».
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Зазначені зміни частини п’ятої статті 82 і частини третьої статті 88 Конституції
України є такими, що не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод люди)
ни і громадянина.

4.6. У Законопроекті передбачаються зміни до статті 85 Конституції України (пов)
новаження Верховної Ради України).

4.6.1. Пропонується така редакція пунктів 3, 12, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 і 29 части)
ни першої та доповнення цієї частини пунктом 37:

«3) прийняття законів України та їх тлумачення»;
«12) призначення за поданням Президента України Прем’єр)міністра України,

звільнення з посади та прийняття відставки Прем’єр)міністра України; затвердження
за поданням Прем’єр)міністра України персонального складу Кабінету Міністрів
України; затвердження на посадах або звільнення з посад окремих членів Кабінету
Міністрів України за поданням Прем’єр)міністра України»;

«18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку
України;

19) призначення та звільнення членів Ради Національного банку України;
20) призначення та звільнення членів Національної ради України з питань телеба)

чення і радіомовлення;
21) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної ви)

борчої комісії України за поданням Президента України»;
«24) надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом

України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державної прикордон)
ної служби України, Голови Служби безпеки України, Голови Державного комітету те)
лебачення і радіомовлення України; надання згоди на призначення на посади та
звільнення з посад Кабінетом Міністрів України Голови Державної митної служби
України, Голови Державної податкової адміністрації України, Голови Фонду держав)
ного майна України;

25) призначення на посаду та звільнення з посади Генерального прокурора Украї)
ни за поданням Президента України";

«27) обрання суддів»;
«29) утворення і ліквідація адміністративно)територіальних одиниць, встановлення і

зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і
перейменування населених пунктів і районів у порядку, визначеному законом»;

«37) висловлення недовіри особам, які призначаються на посади за згодою Вер)
ховної Ради України, що має наслідком їхню відставку із займаних посад».

Пропозиція стосовно надання Верховній Раді України повноваження тлумачити за)
кони пов’язана з пропозицією щодо зміни статті 150 Конституції України в частині ви)
лучення з кола повноважень Конституційного Суду України офіційного тлумачення за)
конів України. Водночас у Законопроекті не передбачаються зміни до статті 147
Конституції України і тим самим зберігається положення її частини другої про те, що
Конституційний Суд України дає офіційне тлумачення, зокрема, законів України.

У Висновку Конституційного Суду України від 14 березня 2001 року № 1)в/2001 бу)
ли визнані такими, що не відповідають вимогам частини першої статті 157 Кон) ститу)
ції України, запропоновані зміни до пункту 3 частини першої статті 85 та статті 150
Конституції України, за якими Верховній Раді України пропонувалося надати повно)
важення офіційно тлумачити закони України, а Конституційний Суд України позбави)
ти цього повноваження.

Отже, запропоновані зміни до пункту 3 частини першої статті 85 та пункту 2 части)
ни першої статті 150 Конституції України передбачають обмеження права індивіда
звертатися до Конституційного Суду України і тим самим права на судовий захист,
встановленого частиною першою статті 55 Конституції України.

Інші зміни до частини першої статті 85 Конституції України і доповнення цієї частини
новим пунктом 37 фактично стосуються перерозподілу повноважень між органами дер)
жавної влади, порядку призначення та звільнення певних посадових осіб. Зазначені
зміни не скасовують і не обмежують права і свободи людини і громадянина.

При цьому частина з таких пропозицій уже була предметом розгляду Конституцій)
ним Судом України.

Зокрема, розглядалося питання щодо порядку призначення та звільнення Прем’єр)
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міністра України (з тією відмінністю, що законопроектом про внесення змін до Конститу)
ції України передбачалося попереднє надання згоди на призначення його на посаду та
звільнення з посади Президентом України, а не призначення його за поданням Прези)
дента України, звільнення з посади та прийняття відставки Прем’єр)міністра України);
затвердження за поданням Прем’єр)міністра України персонального складу Кабінету
Міністрів України; затвердження на посадах або звільнення з посад окремих членів Ка)
бінету Міністрів України за поданням Прем’єр)міністра України. Згідно з Ви) сновком
Конституційного Суду України від 16 жовтня 2002 року № 1)в/2002 зазначені зміни не пе)
редбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

4.6.2. У Законопроекті пропонується частину другу статті 85 Конституції України
викласти в такій редакції:

«Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції
та законів України віднесені до її відання».

Конституційний Суд України вважає, що запропонована редакція частини другої
статті 85 Конституції України не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод
людини і громадянина.

Водночас Конституційний Суд України виходить з того, що конституційний лад де)
мократичної, правової держави має одним з головних принципів здійснення держав)
ної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Новелізація Кон)
ституції України положенням про можливість Верховної Ради України шляхом
прийняття законів визначати власні повноваження як єдиного органу законодавчої
влади не відповідала б закріпленому в частині першій статті 6 Конституції України при)
нципу поділу влади. Організація і здійснення державної влади на засадах її поділу на
законодавчу, виконавчу та судову не є самоціллю, а покликана забезпечувати права і
свободи людини і громадянина. Це, зокрема, випливає зі змісту статті 3 Конституції
України.

4.7. У Законопроекті пропонується нова редакція частини другої статті 89 Консти)
туції України:

«Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну роботу, готують і
попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради Украї)
ни, та за дорученням Верховної Ради України здійснюють контроль за виконанням за)
конів і постанов Верховної Ради України».

Питання щодо доповнення частини другої статті 89 Конституції України положен)
ням про те, що комітети Верховної Ради України «здійснюють парламентський кон)
троль у межах та в порядку, встановлених законами України», вже було предметом
розгляду Конституційним Судом України, і ці зміни у Висновку Конституційного Суду
України від 14 березня 2001 року № 1)в/2001 були визнані такими, що не відповідають
вимогам частини першої статті 157 Конституції України.

Пропоновані зміни, згідно з якими здійснення комітетами Верховної Ради України
контрольних функцій можливе за дорученням Верховної Ради України, суттєво від)
різняються від попередніх редакцій і узгоджуються з іншими положеннями стат) ті 89
Конституції України (наприклад, створення тимчасових спеціальних комісій, тимча)
сових слідчих комісій). Створення спеціальної чи слідчої комісії або доручення здійс)
нити відповідну перевірку певному комітету є питанням доцільності. З урахуванням
викладеного Конституційний Суд України вважає, що запропонована редакція части)
ни другої статті 89 Конституції України має бути визнана такою, що не передбачає
скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

4.8. У Законопроекті передбачаються зміни до статті 90 Конституції України.
4.8.1. Частину другу пропонується викласти в такій редакції:
«Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради

України:
1) якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання Верховної

Ради України не можуть розпочатися;
2) якщо впродовж шістдесяти днів після складення повноважень (відставки) Ка)

бінету Міністрів України Верховна Рада України не затвердила новий склад Кабінету
Міністрів України.

Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України Прези)
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дент України приймає після консультацій з Головою Верховної Ради України, його за)
ступниками, керівниками депутатських фракцій і груп».

Питання щодо підстав дострокового припинення Президентом України повнова)
жень Верховної Ради України саме в такій редакції було предметом розгляду Консти)
туційного Суду України, який визнав, що такі зміни не передбачають скасування чи
обмеження прав і свобод людини і громадянина (Висновок Конституційного Суду
України від 16 жовтня 2002 року № 1)в/2002).

Положення про необхідність попередніх консультацій щодо дострокового припи)
нення повноважень Верховної Ради України є новою (третьою) частиною статті 90
Конституції України. Це положення також не передбачає скасування чи обмеження
прав і свобод людини і громадянина.

4.8.2. У Законопроекті пропонується нова редакція частини четвертої статті 90
Конституції України:

«Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені в
останні шість місяців строку повноважень Президента України, а також протягом од)
ного року після ініціювання та розгляду Верховною Радою України питання про усу)
нення Президента України з поста в порядку імпічменту».

Ця частина, з урахуванням попереднього доповнення до статті 90 Конституції
України, має бути частиною п’ятою цієї статті.

Аналізовані доповнення повинні розглядатися в контексті «стримувань і проти)
ваг», що характеризують взаємовідносини між Верховною Радою України і Прези)
дентом України.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що запропоновані зміни до статті 90
Конституції України є такими, що не передбачають скасування чи обмеження прав і
свобод людини і громадянина.

4.9. У Законопроекті передбачено зміни до статті 92 Конституції України.
Пропонується в частині першій пункти 9, 21 викласти в новій редакції і доповнити

цю частину новими пунктами 23, 24 і 25:
«9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності»;
«21) статус народного депутата України»;
«23) порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних договорів Ук) раї)

ни;
24) засади законодавчої діяльності та основні вимоги до закону;
25) статус, організація і порядок діяльності Рахункової палати України, Уповнова)

женого Верховної Ради України з прав людини».
Пропонується нова редакція пункту 1 частини другої:
«1) Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподатку)

вання, податки і збори; засади митної справи; засади створення і функціонування
фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної
валюти, а також статус іноземних валют на території України; порядок утворення і по)
гашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу дер)
жавних цінних паперів, їх види і типи».

Аналогічні зміни до статті 92 Конституції України, а саме до пункту 21 її частини пер)
шої, вже розглядалися Конституційним Судом України і були визнані такими, що відпо)
відають вимогам статті 157 Конституції України. Зазначалося також, що Верховна Рада
України може приймати закони й з інших, крім перелічених у статті 92, питань, які потре)
бують законодавчого врегулювання, але в межах повноважень, передбачених Конститу)
цією України (Висновок Конституційного Суду України від 14 березня 2001 року
№ 1)в/2001).

Пропоновані зміни, що містяться у Законопроекті, по)перше, передбачають вклю)
чення до переліку питань, які відповідно до статті 92 Конституції України визначають)
ся виключно законами України: порядку укладення, виконання та денонсації міжна)
родних договорів України, засад законодавчої діяльності та основних вимог до
закону; статусу, організації і порядку діяльності Рахункової палати (саме таку назву,
на відміну від пункту 25 аналізованої статті, містить запропонована редакція статті
98), Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; по)друге, передбача)
ють вилучення з переліку законодавчого регулювання питань щодо порядку та орга)
нізації діяльності Верховної Ради України; по)третє, питання засад митної справи пе)
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ренесено з частини першої статті 92 до переліку питань, які встановлюються
виключно законами, в її частині другій.

Конституційний Суд України вважає зазначені зміни до статті 92 Конституції Ук) ра)
їни такими, що не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і
громадянина.

4.10. У Законопроекті передбачено зміни до статті 94 Конституції України.
Пропонується нова редакція частини третьої:
«У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон

для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути
офіційно оприлюднений Головою Верховної Ради України за його підписом»;

Частину четверту пропонується замінити трьома частинами такого змісту:
«Якщо під час повторного розгляду закон буде прийнятий не менш як 300 народни)

ми депутатами України, Президент України зобов’язаний його негайно підписати.
Закон про внесення змін до Конституції України, прийнятий Верховною Радою Ук) раї)

ни, у встановленому цією Конституцією порядку має бути підписаний Президентом
України не пізніше наступного дня після отримання та офіційного оприлюднення.

У випадку непідписання закону Президентом України він має бути офіційно опри)
люднений Головою Верховної Ради України за його підписом».

Пропоновані зміни до статті 94 Конституції України аналогічного змісту, за винят)
ком положення про обов’язковість підписання Президентом України законів про вне)
сення змін до Конституції України та відмінності щодо кількості голосів народних де)
путатів України, необхідних для подолання вето Президента України під час
повторного розгляду закону, вже розглядалися Конституційним Судом України і були
визнані такими, що відповідають вимогам статті 157 Конституції України (Висновок
Конституційного Суду України від 16 жовтня 2002 року № 1)в/2002).

Новела щодо обов’язку Президента України підписати прийнятий Верховною Ра)
дою закон про внесення змін до Конституції України не пізніше наступного дня пі) сля
його отримання також не стосується питання скасування чи обмеження прав і свобод
людини і громадянина. Отже, запропоновані зміни до статті 94 Конституції України є
такими, що не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і грома)
дянина.

Проте викликає зауваження формулювання, за яким зазначені закони мають бути
підписані «не пізніше наступного дня після отримання та офіційного оприлюднення».
Таке формулювання уможливлює оприлюднення закону без підписання. Крім того,
не вирішено питання про порядок підписання та оприлюднення законів про внесення
змін до розділу І «Загальні засади», розділу ІІІ «Вибори. Референдум» і розділу ХІІІ
«Внесення змін до Конституції України» Конституції України, які мають затверджува)
тися всеукраїнським референдумом.

4.11. У Законопроекті пропонується така редакція частини другої статті 97 Консти)
туції України:

«Поданий звіт має бути оприлюднений Кабінетом Міністрів України».
Аналогічне питання було предметом розгляду Конституційним Судом України, і ця

зміна визнана такою, що не суперечить вимогам статті 157 Конституції України (Вис)
новок Конституційного Суду України від 16 жовтня 2002 року № 1)в/2002).

4.12. Статтю 98 Конституції України пропонується викласти в новій редакції:
«Стаття 98. Контроль за надходженням та використанням коштів Державного бюд)

жету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата».
Пропозиція щодо розширення повноважень Рахункової палати шляхом надання їй

функції контролю за формуванням прибуткової частини Державного бюджету України
розглядалася Конституційним Судом України і була визнана такою, що не передбачає
скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина (Висновок Конституцій)
ного Суду України від 16 жовтня 2002 року № 1)в/2002).
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4.13. У Законопроекті передбачено зміни до статті 106 Конституції України.
4.13.1. Пропонується в частині першій пункти 12, 13, 14 виключити, а пункти 8, 9,

10, 11, 15, 16, 25 і 30 викласти в новій редакції:
«8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених

частиною другою статті 90 Конституції України;
9) вносить подання Верховній Раді України про призначення Прем’єр)міністра

України;
10) вносить подання Верховній Раді України про призначення на посаду та звіль)

нення з посади Генерального прокурора України;
11) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр)міністра України

та за наявності згоди Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету
України, Голову Державної прикордонної служби України, Голову Служби безпеки
України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України»;

«15) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр)міністра України
міністерства;

16) зупиняє з мотивів невідповідності Конституції України (неконституційності) чи
законам України дію нормативно)правових актів Кабінету Міністрів України, Верхов)
ної Ради Автономної Республіки Крим, актів Ради міністрів Автономної Республіки
Крим з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) цих актів, а в разі їх невідповідності законам
України – до Генерального прокурора України»;

«25) нагороджує державними нагородами в порядку, визначеному законом»;
«30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступ)

ним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України, крім законів про
внесення змін до Конституції України, прийнятих відповідно до Розділу XIII Конститу)
ції України».

Зазначені зміни корелюють зі змінами до статті 85 Конституції України і відповіда)
ють вимогам її статті 157. Проте існує неузгодженість пункту 16 аналізованої статті з
частиною другою статті 137 Конституції України.

4.13.2. Частину четверту пропонується викласти в такій редакції:
«Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 3, 4,

5, 8, 11, 15, 17, 21, 22, 23, 24 цієї статті, скріплюються підписами Прем’єр)міністра Украї)
ни і міністра, відповідального за акт та його виконання».

Наведена редакція містить зміни до пунктів, де визначено повноваження Прези)
дента України, в межах яких видані акти потребують скріплення підписами Прем’єр)
міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, і є такою, що
не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

4.14. У Законопроекті пропонується частину шосту статті 111 Конституції України
викласти в такій редакції:

«Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту прийма)
ється Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного
складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його вис)
новку щодо додержання конституційної процедури розслідування і роз) гляду справи
про імпічмент та отримання рішення Верховного Суду України про те, що діяння, в
яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого
злочину».

Аналогічні по суті зміни вже досліджувалися Конституційним Судом України і були
визнані такими, що відповідають вимогам статті 157 Конституції України (Висновок
Конституційного Суду України від 16 жовтня 2002 року № 1)в/2002). З огляду на це
Конституційний Суд України вважає, що зміни до частини шостої статті 111 не перед)
бачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

4.15. У Законопроекті передбачено статтю 112 Конституції України викласти в
такій редакції:

«Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України
відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції період до обрання і вступу на
пост новообраного Президента України покладається на Голову Верховної Ради
України.
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У разі неможливості виконувати свої обов’язки Головою Верховної Ради України
за станом здоров’я або коли на час дострокового припинення повноважень Прези)
дента України посада Голови Верховної Ради України є вакантною, виконання обо)
в’язків Президента України покладається на Прем’єр)міністра України.

Особа, яка виконує обов’язки Президента України до вступу на пост новообраного
Президента України, не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6,
8, 10, 11, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 27 статті 106 Конституції України».

Аналогічні зміни, за винятком певних відмінностей у визначенні обсягу повноважень
посадової особи, яка виконує обов’язки Президента України до вступу на посаду но)
вообраного Президента України, були предметом розгляду Конституційним Судом
України і визнані такими, що відповідають вимогам статті 157 Конституції України (Ви)
сновок Конституційного Суду України від 16 жовтня 2002 року № 1)в/2002). Отже, запро)
поновані зміни не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і гро)
мадянина.

Конституційний Суд України також звертає увагу на те, що пропоновані зміни до
частини першої статті 112 Конституції України містять редакційні неточності.

4.16. У Законопроекті пропонується нова редакція частин другої і третьої стат)
ті 113 Конституції України:

«Кабінет Міністрів України відповідальний та підконтрольний перед Верховною Ра)
дою України і підзвітний їй у межах, передбачених Конституцією України.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами
України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України».

Зміни стосовно відповідальності Кабінету Міністрів України перед Верховною Ра)
дою України були предметом розгляду Конституційним Судом України і визнані таки)
ми, що відповідають вимогам статті 157 Конституції України (Висновок Конституцій)
ного Суду України від 16 жовтня 2002 року № 1)в/2002). Положення про інші межі
підконтрольності і підзвітності Кабінету Міністрів України Верховній Раді України та)
кож не зачіпає прав і свобод людини і громадянина.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що пропоновані зміни до статті 113
Конституції України є такими, що не передбачають скасування чи обмеження прав і
свобод людини і громадянина.

4.17. У Законопроекті пропонується нова редакція статті 114 Конституції України:
«Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр)міністр Украї)

ни, Перший віце)прем’єр)міністр, три віце)прем’єр)міністри, міністри.
Прем’єр)міністр України призначається Верховною Радою України за поданням

Президента України.
За поданням Президента України на посаду Прем’єр)міністра України призна)

чається представник політичної партії (виборчого блоку партій), яка (який) має у Вер)
ховній Раді України найбільшу кількість народних депутатів України.

У разі відмови політичної партії (виборчого блоку партій), що має найбільшу кіль)
кість народних депутатів України, від висунення кандидатури на посаду Прем’єр)
Міністра України або відхилення Верховною Радою України запропонованої нею
(ним) кандидатури право на висунення кандидатури на посаду Прем’єр)Міністра
України належить другій за кількістю народних депутатів України політичній партії
(виборчому блоку партій).

У разі відхилення Верховною Радою України двох попередньо запропонованих
Президентом України кандидатур на посаду Прем’єр)Міністра України має бути за)
пропоновано Президентом України представника парламентської коаліції, якщо така
буде створена на основі більшості народних депутатів від конституційного складу
Верховної Ради України.

Прем’єр)міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її
на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною
Радою України.

Кандидатури на посади міністрів закордонних справ, внутрішніх справ, оборони
України, у питаннях надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслід)
ків Чорнобильської катастрофи попередньо узгоджуються Прем’єр)міністром Украї)
ни з Президентом України».
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Аналогічні зміни до Конституції України розглядалися Конституційним Судом України,
який визнав їх такими, що відповідають вимогам статті 157 Конституції України (Висно)
вок Конституційного Суду України від 16 жовтня 2002 року № 1)в/2002).

Конституційний Суд України вважає запропоновані у Законопроекті зміни до статті
114 такими, що не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і
громадянина.

4.18. У Законопроекті пропонується нова редакція статті 115 Конституції України:
«Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною

Верховною Радою України в день її першого пленарного засідання.
Прем’єр)міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою від)

ставку. Відставка Прем’єр)міністра України має наслідком відставку всього складу
Кабінету Міністрів України.

Член Кабінету Міністрів України має право заявити про свою відставку Прем’єр)
міністрові України.

Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Верховною Радою України,
або в разі прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри, а так само у разі
складення ним повноважень перед новообраною Верховною Радою України, за до)
рученням Верховної Ради України продовжує виконувати свої повноваження до по)
чатку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шіст)
десят днів.

У випадку дострокового припинення повноважень Верховної Ради України Кабінет
Міністрів України, який був відправлений у відставку, продовжує виконання своїх об)
ов’язків до обрання нового складу Верховної Ради України, а в разі отримання від но)
вообраної Верховної Ради України відповідного доручення – до сформування ново)
обраною Верховною Радою України нового складу Кабінету Міністрів України, але не
довше шістдесяти днів з дня першого пленарного засідання новообраної Верховної
ради України».

Подібні зміни до частин першої і третьої статті 115 Конституції України вже були
предметом розгляду Конституційним Судом України і визнані такими, що не перед)
бачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина (Висновок
Конституційного Суду України від 16 жовтня 2002 року № 1)в/2002).

У другій частині статті пропонується адресувати заяву Прем’єр)міністра України
про відставку не Президентові України, а Верховній Раді України.

Нова редакція частин четвертої і п’ятої, які пропонуються на заміну частин третьої
та четвертої чинної редакції цієї статті, спрямована на забезпечення стабільності
функціонування Кабінету Міністрів України у разі дострокового припинення повнова)
жень Верховної Ради України.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що всі запропоновані зміни до статті
115 Конституції України не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод лю)
дини і громадянина.

4.19. У Законопроекті пропонуються зміни до статті 116 Конституції України.
Пункт 10 викласти в такій редакції:
«10) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр)міністра України

органи виконавчої влади, крім міністерств, діючи в межах коштів, передбачених на
утримання органів виконавчої влади».

Доповнити пунктами 11 і 12 такого змісту:
«11) призначає за поданням Прем’єр)міністра України керівників центральних ор)

ганів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, крім ви)
падків, передбачених Конституцією України, припиняє повноваження цих осіб на по)
садах;

12) виконує інші функції, визначені Конституцією та законами України».
Подібна редакція пунктів 10 і 12 вказаної статті вже розглядалася Конституційним

Судом України і була визнана такою, що не передбачає скасування чи обмеження
прав і свобод людини і громадянина (Висновок Конституційного Суду України від 16
жовтня 2002 року № 1)в/2002).

Пункт 11, що містить пропозицію уповноважити Кабінет Міністрів України призна)
чати за поданням Прем`єр)міністра України керівників центральних органів виконав)
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чої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, крім випадків, передба)
чених Конституцією України, і припиняти повноваження цих осіб на посадах, не
впливає на права і свободи людини і громадянина.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що запропоновані зміни до стат)
ті 116 Конституції України є такими, що не передбачають скасування чи обмеження
прав і свобод людини і громадянина.

4.20. Законопроект містить нову редакцію статті 118 Конституції України:
«Стаття 118. Виконавчу владу в Автономній Республіці Крим здійснює Рада Мі) ніс)

трів Автономної Республіки Крим, а в областях і районах, містах Києві та Сева) стопо)
лі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаю)
ться окремими законами України.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних
адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються
з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр)міністра України.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень від)
повідальні перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам ви)
конавчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повнова)
жень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та за)
конам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону
скасовані Кабінетом Міністрів України або головою місцевої державної адмі) ністрації
вищого рівня.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої
державної адміністрації, на підставі чого Кабінет Міністрів України приймає рішення і
дає обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили не
менш як дві третини депутатів від складу відповідної ради, Кабінет Міністрів України
приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації».

Запропонована в Законопроекті редакція частин четвертої, п’ятої, сьомої, восьмої
та дев’ятої статті 118 Конституції України передбачає, зокрема, надання Кабінету
Міністрів України повноважень щодо призначення на посаду та звільнення з посади
голів місцевих державних адміністрацій, скасування їх рішень. Ці повноваження в
чинній Конституції України віднесені до компетенції Президента України.

Зазначені пропозиції розглядалися Конституційним Судом України і були визнані
такими, що відповідають вимогам статті 157 Конституції України (Висновок Конститу)
ційного Суду України від 16 жовтня 2002 року № 1)в/2002).

З огляду на викладене Конституційний Суд України вважає, що запропонована ре)
дакція статті 118 Конституції України не передбачає скасування чи обмеження прав і
свобод людини і громадянина.

4.21. У Законопроекті пропонується доповнити статтю 121 Конституції України,
яка визначає функції прокуратури України, пунктом 5 такого змісту:

«5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, а також за додер)
жанням законів органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування».

Конституційний Суд України вважає, що доповнення статті 121 Конституції України
має на меті посилення захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. Але ці
зміни не узгоджено з пунктом 9 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції Украї)
ни. Крім того, запропоноване загальне положення щодо нагляду за додержанням
прав і свобод людини і громадянина потребує законодавчої конкретизації.

Конституційний Суд України визнає зазначені зміни такими, що не передбачають
скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

4.22. У Законопроекті пропонується нова редакція частини першої статті 122 Кон)
ституції України:

«Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається
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на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України. Вислов) лен)
ня недовіри Генеральному прокуророві України Верховною Радою України має на)
слідком його відставку з посади».

Наведена редакція зумовлена передбаченим Законопроектом перерозподілом
повноважень між Верховною Радою України і Президентом України.

Запропоновані зміни не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод
людини і громадянина і є такими, що відповідають вимогам статті 157 Конституції
України.

4.23. У Законопроекті передбачено виключити частину четверту статті 126 Консти)
туції України, відповідно до якої судді обіймають посади безстроково, крім суддів Кон)
ституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше.

Ця пропозиція безпосередньо пов’язана зі зміною пункту 27 частини першої статті
85, згідно з яким до повноважень Верховної Ради України належить обрання суддів
(за чинною Конституцією України – «обрання суддів безстроково»).

Вилучення частини четвертої статті 126 Конституції України кореспондується з но)
вою редакцією частини першої статті 128, яку містить Законопроект: «Перше призна)
чення на посаду професійного судді строком на п’ять років здійснюється Президен)
том України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються
Верховною Радою України строком на 10 років, з правом повторного обрання, в по)
рядку, встановленому законом».

У частині першій статті 126 Конституції України встановлено, що незалежність і не)
доторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України. Саме як відпо)
відна гарантія чинною Конституцією України передбачено, що судді обіймають посади
безстроково, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються
на посаду судді вперше. Періодичне строкове переобрання суддів може призвести до
зниження рівня гарантованої Конституцією України незалежності суддів. Конституцій)
ний Суд України також вважає, що за змістом Законопроекту існує невизначеність що)
до статусу суддів, які відповідно до чинної Конституції України обрані безстроково.

Скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина за змістом нової ре)
дакції статті 126, частини першої статті 128 Конституції України не передбачається.

4.24. У Законопроекті міститься нова редакція статті 133 Конституції України:
«Стаття 133. Адміністративно)територіальними одиницями України є: Автономна

Республіка Крим; області: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Жито)
мирська, Закарпатська, Запорізька, Івано)Франківська, Київська, Кіровоградська, Лу)
ганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Терно)
пільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська;
міста Київ та Севастополь, райони, громади (сільські, селищні, міські).

Громадою визнається адміністративно)територіальна одиниця, до якої входять
жителі одного або декількох населених пунктів з відповідною територією, має визна)
чені межі та управління якою здійснюється органами місцевого самоврядування від)
повідно до закону.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, визначений законом».

Запропоновані зміни спрямовані на реформування системи адміністративно)терито)
ріального устрою України: з переліку адміністративно)територіальних одиниць вилуча)
ються райони в містах (але про ці одиниці йдеться в частині сьомій статті 140 і частині
першій статті 142); як адміністративно)територіальну одиницю визначено громаду (сіль)
ську, селищну, міську). Конституційний Суд України вважає, що ці зміни не передбачають
скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

4.25. У Законопроекті пропонується нова редакція частини третьої статті 136 Кон)
ституції України:

«Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду та
звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погоджен)
ням із Прем’єр)міністром України».

Така пропозиція зумовлена перерозподілом повноважень між відповідними органа)
ми і не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.
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4.26. У Законопроекті запропоновано нову редакцію статті 140 Конституції України:
«Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом і гарантована законом можливість

жителів громади, органів місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання
місцевого значення в межах Конституції України і законів.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі
визначаються окремими законами України.

Розмежування повноважень між державою і місцевим самоврядуванням, підстави
і порядок взаємного делегування повноважень встановлюються законом.

Повноваження, закріплені за державними органами влади і органами місцевого
самоврядування, не можуть дублюватися.

Місцеве самоврядування здійснюється жителями громади в порядку, встановле)
ному законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: ради
громад та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад
(сільських, селищних, міських), є районні та обласні ради, їх виконавчі органи.

Питання організації управління районами в містах належить до компетенції місь)
ких рад.

Ради громад можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, ву)
личні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною
власної компетенції, фінансів, майна».

Запропоновані зміни пов’язані з новим визначенням громади в пропозиціях до
статті 133 Конституції України, з необхідністю змінювати назви як органів місцевого
самоврядування, так і відповідних адміністративно)територіальних одиниць. Скасу)
вання чи обмеження прав і свобод людини і громадянина в новій редакції статті 140
Конституції України не передбачається.

4.27. У Законопроекті пропонуються зміни до статті 141 Конституції України.
Частини першу і другу викласти в такій редакції:
«До складу ради громад входять депутати, які обираються жителями відповідної

громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного
голосування строком на чотири роки.

Жителі громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом
таємного голосування обирають строком на чотири роки голову відповідної громади,
який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях».

Частину четверту викласти в такій редакції:
«Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолю)

ють виконавчий орган ради».
Конституційний Суд України вважає зазначені зміни такими, що не передбачають

скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

4.28. Пропонується нова редакція частин першої і другої статті 142 Конституції
України:

«Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і неру)
хоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у
власності громад (сільських, селищних, міських), районів у містах, а також об’єкти
їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Громади (сільські, селищні, міські) можуть об’єднувати на договірних засадах
об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних про)
ектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, ор)
ганізацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби».

Запропоновані зміни пов’язані з новим визначенням громади в пропозиціях до
статті 133 Конституції України, з необхідністю змінювати назви як органів місцевого
самоврядування, так і відповідних адміністративно)територіальних одиниць.

Скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина за змістом нової
редакції статті 142 Конституції України не передбачається.
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4.29. У Законопроекті викладено нову редакцію статті 143 Конституції України:
«Стаття 143. Громади (сільські, селищні, міські) безпосередньо або через утворені ни)

ми органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власно)
сті; затверджують програми соціально)економічного та культурного розвитку і контро)
люють їх виконання; затверджують бюджети відповідних
адміністративно)територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють
місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих рефе)
рендумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують кому)
нальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльніс)
тю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Обласні та районні ради затверджують програми соціально)економічного та куль)
турного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затвер)
джують районні і обласні бюджети та контролюють їх виконання; вирішують інші пи)
тання, віднесені законом до їхньої компетенції.

Органам місцевого самоврядування на підставах і в порядку, визначених законом,
можуть надаватися окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінан)
сує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бю)
джету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому зако)
ном порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого
самоврядування відповідні об’єкти державної власності.

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів
виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади».

Конституційний Суд України дійшов висновку, що пропоновані зміни не передба)
чають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина. Разом з тим у
редакції статті, по суті, зберігається визначення громади як населення – суб’єкта
права місцевого самоврядування, а не адміністративно)територіальної одиниці.

4.30. У Законопроекті пропонуються зміни до частини першої статті 150 Конститу)
ції України.

Абзац п’ятий пункту 1 викласти в такій редакції:
«правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та актів Ради міні)

стрів Автономної Республіки Крим».
Пункт 2 викласти в такій редакції:
«Офіційне тлумачення Конституції України».
Доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«3) надання висновку на законопроект про внесення змін до Конституції України,

згідно вимог розділу XIII цієї Конституції».
Оцінку запропонованих змін до пункту 2 статті 150 Конституції України викладено в

підпункті 4.6.1 цього Висновку.
Зміна до абзацу п’ятого пункту 1 статті 150 Конституції України розширює коло

правових актів, перевірка яких на предмет конституційності віднесена до юрисдикції
Конституційного Суду України; доповнення статті пунктом 3 випливає з положень
статті 159 Конституції України. Ці зміни не передбачають скасування чи обмеження
прав і свобод людини і громадянина.

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147, 155, 159 Конституції України,
статтями 51, 63, 66, 70 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конститу)
ційний Суд України

д і й ш о в в и с н о в к у :

1. Визнати проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (ре)
єстраційний № 3207)1), поданий народними депутатами України А.С. Матвієнком,
В.Л. Мусіякою, А.І. Мартинюком, О.О. Морозом, Ю.Г. Ключковським та іншими, та)
ким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України в частині змін, якими
передбачається:

1.1. Частину третю статті 29 Конституції України викласти в такій редакції:
«У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповнова)

жені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимча)
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совий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сорока восьми годин має
бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом соро)
ка восьми годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду
про тримання під вартою».

1.2. Статтю 59 Конституції України доповнити частиною третьою такого змісту:
«Порядок та способи надання правової допомоги визначаються законом».

1.3. Статтю 78 Конституції України викласти в такій редакції:
«Стаття 78. Народний депутат України здійснює свої повноваження на постійній

основі.
Народний депутат України не може мати іншого представницького мандата, бути

на державній службі, обіймати інші посади (у тому числі на безоплатній основі) в орга)
нах державної влади, органах місцевого самоврядування, утворених цими органами
закладах, підприємствах, установах та організаціях, займатися підприємницькою
діяльністю або іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової, творчої),
входити до складу керівного або наглядового органу підприємства, товариства або
організації, що має на меті одержання прибутку. Вимоги щодо несумісності депутат)
ського 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 припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення пов)
новажень народного депутата України.

Повноваження народного депутата України визначаються Конституцією та закона)
ми України».

1.4. У статті 81 Конституції України:
1.4.1. У частині другій:
«пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) складення повноважень за його особистою заявою або у разі невиконання ви)

мог частини третьої статті 78»;
після пункту «4» доповнити новим пунктом такого змісту:
«5) нездійснення ним без поважних причин депутатських повноважень протягом

чотирьох місяців».
У зв’язку з цим пункт «5» вважати пунктом «6».
1.4.2. Частину третю викласти в такій редакції:
«Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у

випадках, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5 частини другої цієї статті, приймається
більшістю від конституційного складу Верховної Ради України».

1.4.3. Після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«У разі виходу або невходження народного депутата України, обраного за вибор)

чим списком політичної партії (виборчого блоку партій), зі складу парламентської
фракції даної партії (виборчого блоку партій) його повноваження припиняються дос)
троково за рішенням суду».

У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою».
1.4.4. Доповнити частиною шостою такого змісту:
«У разі смерті народного депутата України його повноваження припиняються з дня

видачі свідоцтва про смерть».

1.5. Частину п’яту статті 82 Конституції України викласти в такій редакції:
«Організація і порядок діяльності Верховної Ради України встановлюються Кон)

ституцією України та регламентом Верховної Ради України».

1.6. У статті 85 Конституції України:
1.6.1. Пункти 12, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 і 29 частини першої викласти в такій ре)

дакції:
«12) призначення за поданням Президента України Прем’єр)міністра України,

звільнення з посади та прийняття відставки Прем’єр)міністра України; затвердження
за поданням Прем’єр)міністра України персонального складу Кабінету Міністрів
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України; затвердження на посадах або звільнення з посад окремих членів Кабінету
Міністрів України за поданням Прем’єр)міністра України»;

«18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку
України;

19) призначення та звільнення членів Ради Національного банку України;
20) призначення та звільнення членів Національної ради України з питань телеба)

чення і радіомовлення;
21) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної ви)

борчої комісії України за поданням Президента України»;
«24) надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом

України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державної прикордонної
служби України, Голови Служби безпеки України, Голови Державного комітету теле)
бачення і радіомовлення України; надання згоди на призначення на посади та звіль)
нення з посад Кабінетом Міністрів України Голови Державної митної служби України,
Голови Державної податкової адміністрації України, Голови Фонду державного майна
України;

25) призначення на посаду та звільнення з посади Генерального прокурора Ук) ра)
їни за поданням Президента України»;

«27) обрання суддів»;
«29) утворення і ліквідація адміністративно)територіальних одиниць, встановлення і

зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і
перейменування населених пунктів і районів у порядку, визначеному законом».

1.6.2. Доповнити частину першу новим пунктом 37 такого змісту:
«37) висловлення недовіри особам, які призначаються на посади за згодою Вер)

ховної Ради України, що має наслідком їхню відставку із займаних посад».
1.6.3. Частину другу викласти в такій редакції:
«Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції

та законів України віднесені до її відання».

1.7. Частину третю статті 88 Конституції України викласти в такій редакції:
«Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Кон)

ституцією, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України».

1.8. Частину другу статті 89 Конституції України викласти в такій редакції:
«Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну роботу, готують і

попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради Украї)
ни, та за дорученням Верховної Ради України здійснюють контроль за виконанням за)
конів і постанов Верховної Ради України».

1.9. У статті 90 Конституції України:
1.9.1. Частину другу викласти в такій редакції:
«Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради

України:
1) якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання Верховної

Ради України не можуть розпочатися;
2) якщо впродовж шістдесяти днів після складення повноважень (відставки) Ка)

бінету Міністрів України Верховна Рада України не затвердила новий склад Кабінету
Міністрів України.

Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України Прези)
дент України приймає після консультацій з Головою Верховної Ради України, його за)
ступниками, керівниками депутатських фракцій і груп».

1.9.2. Частину четверту викласти в такій редакції:
«Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені в

останні шість місяців строку повноважень Президента України, а також протягом од)
ного року після ініціювання та розгляду Верховною Радою України питання про усу)
нення Президента України з поста в порядку імпічменту».

1.10. У статті 92 Конституції України:
1.10.1. У частині першій:
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«пункти 9 і 21 викласти в такій редакції:
«9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності»;
«21) статус народного депутата України»;
доповнити новими пунктами «23», «24» і «25» такого змісту:
«23) порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних договорів України;
24) засади законодавчої діяльності та основні вимоги до закону»;
«25) статус, організація і порядок діяльності Рахункової палати України, Уповнова)

женого Верховної Ради України з прав людини».
1.10.2. Пункт 1 частини другої викласти в такій редакції:
«1) Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподатку)

вання, податки і збори; засади митної справи; засади створення і функціонування
фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної
валюти, а також статус іноземних валют на території України; порядок утворення і по)
гашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу дер)
жавних цінних паперів, їх види і типи».

1.11. У статті 94 Конституції України:
1.11.1. Частину третю викласти в такій редакції:
«У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон

для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути
офіційно оприлюднений Головою Верховної Ради України за його підписом».

1.11.2. Частину четверту замінити трьома частинами такого змісту:
«Якщо під час повторного розгляду закон буде прийнятий не менш як 300 народними

депутатами України, Президент України зобов’язаний його негайно підписати.
Закон про внесення змін до Конституції України, прийнятий Верховною Радою Украї)

ни, у встановленому цією Конституцією порядку має бути підписаний Президентом
України не пізніше наступного дня після отримання та офіційного оприлюднення.

У випадку непідписання закону Президентом України він має бути офіційно опри)
люднений Головою Верховної Ради України за його підписом».

У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною сьомою».

1.12. Частину другу статті 97 Конституції України викласти в такій редакції:
«Поданий звіт має бути оприлюднений Кабінетом Міністрів України».

1.13. Статтю 98 Конституції України викласти в такій редакції:
«Стаття 98. Контроль за надходженням та використанням коштів Державного бюд)

жету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата».

1.14. У статті 106 Конституції України:
1.14.1. У частині першій:
«пункти 8–11, 15, 16, 25 і 30 викласти в такій редакції:
«8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених

частиною другою статті 90 Конституції України;
9) вносить подання Верховній Раді України про призначення Прем’єр)міністра

України;
10) вносить подання Верховній Раді України про призначення на посаду та звіль)

нення з посади Генерального прокурора України;
11) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр)міністра України

та за наявності згоди Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету
України, Голову Державної прикордонної служби України, Голову Служби безпеки
України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України»;

«15) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр)міністра України
міністерства;

16) зупиняє з мотивів невідповідності Конституції України (неконституційності) чи
законам України дію нормативно)правових актів Кабінету Міністрів України, Верхов)
ної Ради Автономної Республіки Крим, актів Ради міністрів Автономної Республіки
Крим з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) цих актів, а в разі їх невідповідності законам
України – до Генерального прокурора України»;
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«25) нагороджує державними нагородами в порядку, визначеному законом»;
«30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступ)

ним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України, крім законів про
внесення змін до Конституції України, прийнятих відповідно до Розділу XIII Конститу)
ції України»;

пункти 12–14 виключити».
1.14.2. Частину четверту викласти в такій редакції:
«Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пункта)

ми 3, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 21, 22, 23, 24 цієї статті, скріплюються підписами
Прем’єр)міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання».

1.15. Частину шосту статті 111 Конституції України викласти в такій редакції:
«Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту прийма)

ється Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного
складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його вис)
новку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи
про імпічмент та отримання рішення Верховного Суду України про те, що діяння, в
яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого
злочину».

1.16. Статтю 112 Конституції України викласти в такій редакції:
«Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України

відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції період до обрання і вступу на
пост новообраного Президента України покладається на Голову Верховної Ради
України.

У разі неможливості виконувати свої обов’язки Головою Верховної Ради України
за станом здоров’я або коли на час дострокового припинення повноважень Прези)
дента України посада Голови Верховної Ради України є вакантною, виконання об)
ов’язків Президента України покладається на Прем’єр)міністра України.

Особа, яка виконує обов’язки Президента України до вступу на пост новообраного
Президента України, не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6,
8, 10, 11, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 27 статті 106 Конституції України».

1.17. Частини другу і третю статті 113 Конституції України викласти в такій редакції:
«Кабінет Міністрів України відповідальний та підконтрольний перед Верховною Ра)

дою України і підзвітний їй у межах, передбачених Конституцією України.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України».

1.18. Статтю 114 Конституції України викласти в такій редакції:
«Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр)міністр Украї)

ни, Перший віце)прем’єр)міністр, три віце)прем’єр)міністри, міністри.
Прем’єр)міністр України призначається Верховною Радою України за поданням

Президента України.
За поданням Президента України на посаду Прем’єр)міністра України призна)

чається представник політичної партії (виборчого блоку партій), яка (який) має у Вер)
ховній Раді України найбільшу кількість народних депутатів України.

У разі відмови політичної партії (виборчого блоку партій), що має найбільшу кіль)
кість народних депутатів України, від висунення кандидатури на посаду Прем’єр)
Міністра України або відхилення Верховною Радою України запропонованої нею
(ним) кандидатури право на висунення кандидатури на посаду Прем’єр)Міністра
України належить другій за кількістю народних депутатів України політичній партії
(виборчому блоку партій).

У разі відхилення Верховною Радою України двох попередньо запропонованих
Президентом України кандидатур на посаду Прем’єр)Міністра України має бути за)
пропоновано Президентом України представника парламентської коаліції, якщо така
буде створена на основі більшості народних депутатів від конституційного складу
Верховної Ради України.

Прем’єр)міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її
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на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною
Радою України.

Кандидатури на посади міністрів закордонних справ, внутрішніх справ, оборони
України, у питаннях надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслід)
ків Чорнобильської катастрофи попередньо узгоджуються Прем’єр)міністром Украї)
ни з Президентом України».

1.19. Статтю 115 Конституції України викласти в такій редакції:
«Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною

Верховною Радою України в день її першого пленарного засідання.
Прем’єр)міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою від)

ставку. Відставка Прем’єр)міністра України має наслідком відставку всього складу
Кабінету Міністрів України.

Член Кабінету Міністрів України має право заявити про свою відставку Прем’єр)
міністрові України.

Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Верховною Радою України,
або в разі прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри, а так само у разі
складення ним повноважень перед новообраною Верховною Радою України, за до)
рученням Верховної Ради України продовжує виконувати свої повноваження до по)
чатку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шіст)
десят днів.

У випадку дострокового припинення повноважень Верховної Ради України Кабінет
Міністрів України, який був відправлений у відставку, продовжує виконання своїх об)
ов’язків до обрання нового складу Верховної Ради України, а в разі отримання від но)
вообраної Верховної Ради України відповідного доручення – до сформування ново)
обраною Верховною Радою України нового складу Кабінету Міністрів України, але не
довше шістдесяти днів з дня першого пленарного засідання новообраної Верховної
ради України».

1.20. У статті 116 Конституції України:
1.20.1. Пункт 10 викласти в такій редакції:
«10) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр)міністра України

органи виконавчої влади, крім міністерств, діючи в межах коштів, передбачених на
утримання органів виконавчої влади».

1.20.2. Доповнити пунктами 11 і 12 такого змісту:
«11) призначає за поданням Прем’єр)міністра України керівників центральних ор)

ганів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, крім ви)
падків, передбачених Конституцією України, припиняє повноваження цих осіб на по)
садах;

12) виконує інші функції, визначені Конституцією та законами України».

1.21. Статтю 118 Конституції України викласти в такій редакції:
«Стаття 118. Виконавчу владу в Автономній Республіці Крим здійснює Рада Мі) ніс)

трів Автономної Республіки Крим, а в областях і районах, містах Києві та Сева) стопо)
лі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаю)
ться окремими законами України.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних
адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються
з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр)міністра України.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень від)
повідальні перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам ви)
конавчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повнова)
жень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та за)
конам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону
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скасовані Кабінетом Міністрів України або головою місцевої державної адмі) ністрації
вищого рівня.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої
державної адміністрації, на підставі чого Кабінет Міністрів України приймає рішення і
дає обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили не
менш як дві третини депутатів від складу відповідної ради, Кабінет Міністрів України
приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації».

1.22. Статтю 121 Конституції України доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, а також за додер)

жанням законів органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування».

1.23. Частину першу статті 122 Конституції України викласти в такій редакції:
«Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається

на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України. Вислов) лен)
ня недовіри Генеральному прокуророві України Верховною Радою України має на)
слідком його відставку з посади».

1.24. Частину четверту статті 126 Конституції України виключити.

1.25. Частину першу статті 128 Конституції України 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 10 років, з правом по)
вторного обрання, в порядку, встановленому законом».

1.26. Статтю 133 Конституції України викласти в такій редакції:
«Стаття 133. Адміністративно)територіальними одиницями України є: Автономна

Республіка Крим; області: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Жи)
томирська, Закарпатська, Запорізька, Івано)Франківська, Київська, Кіровоградська,
Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тер)
нопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігів)
ська; міста Київ та Севастополь, райони, громади (сільські, селищні, міські).

Громадою визнається адміністративно)територіальна одиниця, до якої входять
жителі одного або декількох населених пунктів з відповідною територією, має визна)
чені межі та управління якою здійснюється органами місцевого самоврядування від)
повідно до закону.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, визначений законом».

1.27. Частину третю статті 136 Конституції України викласти в такій редакції:
«Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду та

звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погоджен)
ням із Прем’єр)міністром України».

1.28. Статтю 140 Конституції України викласти в такій редакції:
«Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом і гарантована законом можливість

жителів громади, органів місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання
місцевого значення в межах Конституції України і законів.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі
визначаються окремими законами України.

Розмежування повноважень між державою і місцевим самоврядуванням, підстави
і порядок взаємного делегування повноважень встановлюються законом.

Повноваження, закріплені за державними органами влади і органами місцевого
самоврядування, не можуть дублюватися.

Місцеве самоврядування здійснюється жителями громади в порядку, встановле)
ному законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: ради
громад та їх виконавчі органи.
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Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад
(сільських, селищних, міських), є районні та обласні ради, їх виконавчі органи.

Питання організації управління районами в містах належить до компетенції місь)
ких рад.

Ради громад можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, ву)
личні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною
власної компетенції, фінансів, майна».

1.29. У статті 141 Конституції України:
1.29.1. Частини першу і другу викласти в такій редакції:
«До складу ради громад входять депутати, які обираються жителями відповідної

громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного
голосування строком на чотири роки.

Жителі громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом
таємного голосування обирають строком на чотири роки голову відповідної громади,
який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях».

1.29.2. Частину четверту викласти в такій редакції:
«Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолю)

ють виконавчий орган ради».

1.30. Частини першу і другу статті 142 Конституції України викласти в такій редак)
ції:

«Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і неру)
хоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у
власності громад (сільських, селищних, міських), районів у містах, а також об’єкти
їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Громади (сільські, селищні, міські) можуть об’єднувати на договірних засадах
об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних про)
ектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, орга)
нізацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби».

1.31. Статтю 143 Конституції України викласти в такій редакції:
«Стаття 143. Громади (сільські, селищні, міські) безпосередньо або через утворені ни)

ми органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власно)
сті; затверджують програми соціально)економічного та культурного розвитку і контро)
люють їх виконання; затверджують бюджети відповідних
адміністративно)територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють
місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих рефе)
рендумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують кому)
нальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльніс)
тю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Обласні та районні ради затверджують програми соціально)економічного та куль)
турного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затвер)
джують районні і обласні бюджети та контролюють їх виконання; вирішують інші пи)
тання, віднесені законом до їхньої компетенції.

Органам місцевого самоврядування на підставах і в порядку, визначених законом,
можуть надаватися окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінан)
сує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бю)
джету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому зако)
ном порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого
самоврядування відповідні об’єкти державної власності.

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів
виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади».

1.32. У частині першій статті 150 Конституції України:
1.32.1. Абзац п’ятий пункту 1 викласти в такій редакції:
«правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та актів Ради міні)

стрів Автономної Республіки Крим».
1.32.2. Доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
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«3) надання висновку на законопроект про внесення змін до Конституції України,
згідно вимог розділу XIII цієї Конституції».

2. Визнати проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» та)
ким, що не відповідає вимогам статті 157 Конституції України, в частині змін, якими
передбачається:

2.1. У пункті 3 частини першої статті 85 Конституції України віднести до повнова)
жень Верховної Ради України тлумачення законів України.

2.2. У пункті 2 частини першої статті 150 Конституції України вилучити з повнова)
жень Конституційного Суду України офіційне тлумачення законів України.

3. Висновок Конституційного Суду України у справі про надання висновку щодо
відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» ви)
могам статей 157 і 158 Конституції України є обов’язковим до виконання, остаточним
і не може бути оскаржений.

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 Âîçíþêà Â.Ä.
ñòîñîâíî Âèñíîâêó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè»,
íàïðàâëåíîãî Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè,

âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòåé 29, 59, 78 òà ³íøèõ

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

1. У пункті 1 резолютивної частини Висновку Конституційного Суду України (далі –
Висновок) зазначено: «Визнати проект Закону України «Про внесення змін до Конститу)
ції України» (реєстраційний № 3207)1), поданий народними депутатами України
А.С. Матвієнком, В.Л. Мусіякою, А.І. Мартинюком, О.О. Морозом, Ю.Г. Ключковським та
іншими, таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України в частині
змін, якими передбачається:

1.24. «Частину четверту статті 126 Конституції України виключити».
1.25. Частину першу статті 128 Конституції України 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 10 років, з правом по)
вторного обрання, в порядку, встановленому законом».

Обгрунтовуючи Висновок на відповідність, зокрема, статті 157 Конституції України
пропонованих законопроектом змін до статті 126, частини першої статті 128 Консти)
туції України, за якими професійні судді після першого призначення Президентом
України строком на 5 років будуть обиратися Верховною Радою України на 10 років, з
правом повторного обрання, в порядку, встановленому законом, Конституційний
Суд України зазначив, що такими змінами не передбачається скасування чи обме)
ження прав і свобод людини і громадянина.

Проте Висновок Суду в цій частині викликає сумнів з таких підстав. Відповідно до
частини першої статті 126 Конституції України незалежність і недоторканність суддів
гарантуються Конституцією і законами України. Однією із гарантій незалежності суд)
дів є конституційний припис чинної Конституції України про те, що судді обіймають по)
сади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаю)
ться на посаду судді вперше (частина четверта статті 126). Аналогічна конституційна
гарантія визначена у частині першій статті 128 Конституції України.

Згідно з частиною першою статті 129 Конституції України судді при здійсненні право)
суддя незалежні і підкоряються лише закону. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах
верховенства права, забезпечує захист гарантованих Конституцією та законами України
прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів
суспільства і держави. Право людини і громадянина на судовий захист своїх прав і сво)
бод є їх конституційним правом (стаття 55 Конституції України).

У своєму застереженні в мотивувальній частині Висновку Конституційний Суд
України зазначив, що періодичне переобрання суддів може зробити їх залежними від
посадових осіб, відповідальних за рекомендації до переобрання та уповноважених
на обрання суддів. Для такого застереження Конституційного Суду України є підста)
ви, оскільки при обранні на посаду професійного судді чи не вирішальне значення
відіграє суб’єктивний (людський) фактор. Якщо при безстроковому обранні профе)
сійному судді, за належного виконання ним своїх обов’язків, гарантується повна не)
залежність при відправленні правосуддя, то при періодичному його переобранні на
певний строк така гарантія фактично скасовується. А це, в свою чергу, ставить суддю

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2003

44



в становище «самозбереження» в умовах політичного ринку, що призведе до руйнації
принципу незалежності суддів при відправленні правосуддя.

2. Головною метою судово)правової реформи в Україні, відповідно до схваленої
Верховною Радою України Концепції (постанова Верховної Ради України від 28 квітня
1992 року № 2296–ХІІ) є, зокрема, реформування незалежної судової влади шляхом
гарантування самостійності і незалежності судових органів від впливу законодавчої і
виконавчої влади.

Стаття 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року та
стаття 6 Конвенції про захист прав та основних свобод людини 1950 року, учасником
яких є Україна, визначають право кожної людини на правосуддя, що здійсню) ється
незалежним і неупередженим судом.

Реалізація принципу незалежності нерозривно пов’язана із статусом судді. Скла)
довою його статусу є незмінюваність, тобто безстрокове обрання професійного суд)
ді. Відповідно до частини першої статті 55 Конституції України права і свободи людини
і громадянина захищаються судом.

Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (частина друга статті
21 Конституції України). Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути
скасовані; при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допус)
кається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (частини друга, третя статті
22 Конституції України).

Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені, зокрема, статтею 55 Кон)
ституції України (частина друга статті 64 цієї Конституції).

Порушення принципу незалежності суддів є прямим наслідком порушення консти)
туційного права людини на належний судовий захист.

Таким чином, запропоновані зміни до чинної Конституції України, зокрема до її
статті 126 та частини першої статті 128, передбачають обмеження прав і свобод лю)
дини і громадянина, а відтак не відповідають частині першій статті 157 Конституції
України.

3. Безстрокове призначення суддів загальних судів є доцільним і прогресивним над)
банням не лише в Україні. Саме так вони призначаються, наприклад, у Росії, Вірменії,
Азербайджані, Казахстані, Бельгії, Греції, Люксембурзі, Македонії, Нідерландах, Польщі,
Словенії, Хорватії, Франції, Іспанії, Фінляндії, Німеччині, Туреччині, Данії.

4.Недоліки, які мають на сьогодні місце в роботі судів загальної юрисдикції, виклика)
ні, по)перше, незавершеністю судово)правової реформи, по)друге, недосконалим до)
бором кадрів на посаду судді, по)третє, відсутністю належних матеріально)технічних
умов в організаційній діяльності органів правосуддя, по)четверте, неналежним фінансу)
ванням судів першої і другої ланок, по)п’яте, нестабільністю та недосконалістю, а в бага)
тьох випадках – і колізійністю чинного законодавства України.

Перше призначення за чинною Конституцією України кандидатів на посаду професій)
ного судді Президентом України строком на п’ять років є достатнім критерієм для оцінки
його діяльності на придатність до відправлення правосуддя в подальшому.

На погляд автора, чинна Конституція України і відповідні Закони України («Про су)
доустрій», «Про статус суддів» та інші) передбачають досконалий механізм звільнен)
ня професійного судді з посади у разі порушення ним вимог, визначених чинним за)
конодавством України, незалежно від того, призначений він на 5 років чи обраний
безстроково.

Отже, обрання професійних суддів на десятирічний строк з правом повторного їх
обрання існуючу проблему не вирішує.

Суддя Конституційного Суду України В.Вознюк
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

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

ó ñïðàâ³ ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè»,
íàïðàâëåíîãî Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè,

âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòåé 29, 59, 78 òà ³íøèõ

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

На підставі статті 64 Закону України «Про Конституційний Суд України» вважаю за
необхідне викласти окрему думку стосовно Висновку Конституційного Суду України у
справі про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України «Про вне)
сення змін до Конституції України», направленого Головою Верховної Ради України,
вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 29,
59, 78 та інших Конституції України).

Підтримуючи резолютивну частину цього Висновку Конституційного Суду України,
хочу зазначити таке.

1.Відповідно до положень частини другої статті 6 Конституції України органи зако)
нодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встанов�
лених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Частиною дру)
гою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України. Ці конституційні норми поширюються й на Конституційний Суд України як
єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

Згідно зі статтею 159 Конституції України до повноважень Конституційного Суду
України належить надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення
змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Частиною першою статті 157 Конституції України передбачено, що Конституція
України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження
прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію неза)
лежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Таким чином, реалізуючи повноваження, визначене статтею 159 Конституції
України, Конституційний Суд України має, зокрема, перевірити, чи передбачають
(або не передбачають) зміни до Конституції України, які пропонуються у законопро)
екті, скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, чи спря) мовані
(або не спрямовані) зазначені зміни на ліквідацію незалежності або на порушення те)
риторіальної цілісності України, та зробити відповідний висновок.

Інших критеріїв (умов) перевірки Конституційним Судом України законопроектів
про внесення змін до Конституції України Основний Закон України не містить, що, на
мою думку, виключаєможливість саме у висновкахКонституційногоСуду Укра�
їни висловлення будь�яких зауважень, застережень чи надання пропозицій
щодо їх удосконалення, які виходять замежі, визначені статтею159Конститу�
ції України.

2. Відповідно до частини другої статті 150 Конституції України рішення Конститу)
ційного Суду України з питань, передбачених цією статтею, а саме щодо відповідно)
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сті Конституції України (конституційності) законів та інших правових актів Верховної
Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових
актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також щодо офіційного тлума)
чення Конституції України та законів України, є обов’язковими до виконання на тери)
торії України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Згідно з правовою позицією Конституційного Суду України, викладеною у Рішенні
Конституційного Суду України від 9 червня 1998 року № 8)рп/98, конституційні вимо)
ги щодо обов’язковості виконання поширюються й на висновки Конституційного
Суду України з питань відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції
України вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Зокрема, Конституційний Суд
України в цьому ж Рішенні визначив, що «висновок Конституційного Суду України
матиме значення гарантії додержання встановленого порядку внесення змін
до Конституції України … тільки за умови його обо� в’язковості для Верховної
Ради України».

Зважаючи на викладене, можна дійти висновку, що застереження та пропози�
ції, висловлені у підпунктах 4.6.2, 4.10, 4.13.1, 4.15, 4.23, 4.29мотивувальної
частини Висновку Конституційного Суду України у справі про надання ви) сновку
щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до Консти) туції Украї)
ни», направленого Головою Верховної Ради України, вимогам статей 157 і 158 Кон)
ституції України (справа про внесення змін до статей 29, 59, 78 та інших Конституції
України), є також обов’язковими до виконання Верховною Радою України.

Проте згідно зі статтею 159 Конституції України Верховна Рада України розглядає
законопроект про внесення змін до Конституції України за наявності висновку Кон)
ституційного Суду України лише щодо відповідності законопроекту вимогам
статей 157 і 158 Конституції України.

3. Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 9 червня 1998 року
№ 8)рп/98 у разі внесення в процесі розгляду у Верховній Раді України поправок до
законопроекту про внесення змін до Конституції України він приймається Верховною
Радою України за умови наявності висновку Конституційного Суду України про
те, що законопроект з внесеними до нього поправками відповідає вимогам ста)
тей 157 і 158 Конституції України.

Суддя Конституційного Суду України В. Іващенко
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ñêîìîðîõè Â.ª.
ñòîñîâíî Âèñíîâêó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè»,
íàïðàâëåíîãî Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè,

âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòåé 29, 59, 78 òà ³íøèõ ñòàòåé

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

З Висновком Конституційного Суду України про відповідність окремих положень
законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статті 157 Консти)
туції України не можу погодитися і вважаю за необхідне, керуючись статтею 64 Закону
України «Про Конституційний Суд України» викласти окрему думку виходячи з таких
підстав.

1. Запропоновані зміни до статей 126, 128 Конституції України є кроком назад у
становленні незалежної судової влади, оскільки опосередковано призведуть до об)
меження прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на судовий захист не)
залежним судом.

Варто нагадати, що встановленню чинною Конституцією України норми про гаран)
тування Конституцією і законами України незалежності і недоторканності суддів, без)
строковості обрання Верховною Радою України суддів, крім суддів Конституційного
Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше, пере) дувала ре)
тельна розробка і широке обговорення Концепції судово)правової реформи в Укра)
їні, яку було схвалено Верховною Радою України 22 квітня 1992 року1. Необхідність її
прийняття та проведення судово)правової реформи аргументувалися тим, що суди
не завжди надійно охороняли права і свободи людини, являли собою важливий інст)
румент командно)адміністративної системи. Суд не мав влади, а влада безконтроль)
но користувалася судом. Створення справді незалежного, ефективного суду, забез)
печення його чіткого функціонування проголошувалося об’єктивною необхідністю,
одним з найважливіших державних завдань у складному процесі побудови демокра)
тичної, соціальної, правової держави. Формування судової влади мало здійснювати)
ся на підставі проголошеного Декларацією про державний суверенітет України роз)
межування законодавчої, виконавчої і судової влади.

Здійснення суддями правосуддя незалежно від законодавчої та виконавчої влади
та гарантування незалежності суддів знайшло відображення в Законі України «Про
статус суддів» від 15 грудня 1992 року2: «Гарантії незалежності суддів встановлюють)
ся цим Законом, а також Конституцією України» (частина друга статті 3); зокрема,
«незалежність суддів забезпечується: встановленим законом порядком їх обрання
(призначення), зупинення їх повноважень та звільнення з посади.., системою органів
судового самоврядування. Гарантії незалежності судді, включаючи заходи його пра)
вового захисту, матеріального і соціального забезпечення, передбачені цим Зако)
ном, поширюються на всіх суддів України і не можуть бути скасовані чи знижені інши)
ми нормативними актами України і Автономної Республіки Крим» (положення частин
першої, третьої статті 11).

Відповідно до пункту 2 частини п’ятої статті 126 Конституції України та абзацу 2
частини першої статті 15 Закону суддя звільняється з посади органом, що його обрав
або призначив, у разі досягнення суддею шістдесяти п’яти років.
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За логікою чинної Конституції України безстроковість обрання суддів є гарантією їх
незалежності.

Зі вступом України до Ради Європи наша держава взяла на себе певні зобо) в’я)
зання стосовно дальшого вдосконалення здійснення правосуддя, виконання вимог,
які містяться в основоположних міжнародних пактах, присвячених захисту прав та ос)
новних свобод людини, в численних нормативно)правових актах відповідних органів
Ради Європи, а також документах, що мають рекомендаційний характер.

Відповідно до Основних принципів незалежності судової влади, схвалених резолю)
ціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї від 29 листопада та 13 грудня 1985 року,
незалежність судових органів, зокрема, гарантується державою і закріплюється в
конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зобов’язані шанувати не)
залежність судових органів (пункт 1). Кожна держава)член повинна надавати відповід)
ні засоби, які давали б змогу судовим органам належним чином виконувати свої функ)
ції (пункт 7). Термін повноважень суддів, їх незалежність, безпека, відповідна
винагорода, умови служби, пенсії і вік виходу на пенсію повинні належним чином га)
рантуватися законом (пункт 11). Судді, яких призначають чи обирають, мають гаран)
тований термін повноважень до обов’язкового виходу на пенсію чи завершення стро)
ку повноважень там, де це встановлено (пункт 12). Згідно з Віденською декларацією і
Програмою дій, прийнятою 25 червня 1993 року Всесвітньою конференцією з прав
людини, «кожній державі належить створити ефективну систему засобів правового
захисту для розгляду скарг у зв’язку з порушенням прав людини і усунення таких по)
рушень. Система здійснення правосуддя, яка включає… працівників незалежних су)
дових органів… у повній відповідності з стандартами, які містяться в міжнародних до)
говорах про права людини, має винятково важливе значення для всебічної і
недискримінаційної реалізації прав людини і є невід’ємним елементом процесів де)
мократії та стійкого розвитку. У даному контексті необхідно належним чином фінансу)
вати установи, які здійснюють правосуддя…» (пункт 27).

Кожна людина при визначенні її громадянських прав і обов’язків або при висуненні
проти неї будь)якого кримінального обвинувачення має право на справедливий і від)
критий розгляд протягом розумного строку незалежним і безстороннім судом, ство)
реним відповідно до закону (стаття 6 Конвенції про захист прав і основних свобод лю)
дини від 4 листопада 1950 року).

Відповідно до рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи щодо незалежності
судочинства «Про незалежність, ефективність і роль суддів» № R (94) 12 від 13 жовтня
1994 року строки перебування суддів на посаді повинні гарантуватися законом, вико)
навча та законодавча влада мають забезпечити незалежність суддів і те, щоб не роби)
лися кроки, які могли б позбавити суддів незалежності (пункт 2 а, б).

Згідно з пунктом 1.5 Європейської хартії про закон «Про статус суддів» від 10 липня
1998 року «від рішення судді залежить гарантія прав особи». Тому на державу покла)
дається обов’язок забезпечення незалежності та неупередженості судів і кожного судді,
яким довірено захист прав і свобод людини.

2. Відповідно до пункту 1.3 згаданої Хартії щодо кожного рішення, пов’язаного з
добором, призначенням, просуванням по службі або закінченням перебування на по)
саді закон передбачає втручання органу, не залежного від виконавчої та законодав)
чої влади, в якому не менше половини тих, хто бере участь у засіданні, є суддями, об)
раними такими ж суддями у порядку, який гарантує саме широке представництво
суддів.

Кожному судді, який вважає, що його права за законом чи, в більш широкому сен)
сі, його незалежність чи незалежність юридичного процесу так або інакше перебува)
ють під загрозою або не беруться до уваги, цим законом надається можливість звер)
нутися до такого незалежного органу, наділеного ефективними засобами правового
впливу чи повноважному запропонувати такий засіб (пункт 1. 4).

Загальна декларація про незалежність правосуддя (Монреаль, 1983 р.) відно) сить
до стандартів незалежності, зокрема, поділ влади та право колективного захисту
суддів.

Проте такий орган в Україні відсутній, як і правові засоби захисту суддів від втручан)
ня в їх діяльність.

Принцип пожиттєвого призначення суддів (за умови встановлення лише гранич)
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ного віку) і незмінності складу суду протягом певного строку безумовно посилює не)
залежність суддів. Правосуддя як унікальна форма здійснення судової влади, як
останній рубіж захисту права має бути незалежне, а тому незалежними мають бути й
ті, хто його здійснює. Несправедливо вирішувати проблеми некваліфікованості суд)
дівських кадрів за рахунок незмінюваності суддів. Існуюча система формування суд)
дівського корпусу нездатна ліквідувати постійний дефіцит кадрів, про що красномов)
но свідчить наявність 1560 вакантних суддівських місць (практично відсутній кожний
четвертий суддя) та нездійснення правосуддя близько 600 суддями понад півріччя і
більше у зв’язку з несвоєчасним безстроковим призначенням1. Çàì³ñòü ïîâåðíåííÿ
äî ðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè îáðàííÿ ñóää³â íà 10 ðîê³â òðåáà óäîñêîíàëèòè íàçâàíó ñèñòå-
ìó òà î÷èñòèòè ñóää³âñüê³ ëàâè â³ä íåðàäèâèõ âèêîíàâö³â âèõîäÿ÷è ç ÿêîñò³ ¿õ ðîáîòè.

Треба ще раз наголосити: основними складовими незалежності судової влади є:
незмінюваність суддів, наявність достатніх гарантій від безпідставних переслідувань
за їх професійну діяльність, фінансування та належні умови для функціонування судів
і діяльності суддів.

Отже, вилучення частини четвертої статті 126 та зміна редакції частини першої
статті 128 Конституції України стосовно безстроковості призначення суддів змен)
шить гарантії їх незалежності і зробить їх залежними від тих, хто уповноважений оби)
рати суддів. А це суперечить приписам частин першої та другої статті 55 Конституції
України щодо захисту судом прав і свобод людини і громадянина та гарантування
кожному права на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Вихолощена
незалежність суддів принесе людям обмеження їх прав і свобод, зо) крема права на
справедливий, незалежний і безсторонній судовий захист. Конституційний Суд
України, даючи відповідний висновок, вважає за можливе зниження рівня незалежно)
сті суддів, гарантованої Конституцією України, посилається на невизначеність стату)
су суддів, обраних безстроково (пункт 4.23), що не можна водночас не оцінити як іг)
норування конституційного положення про захист судом прав і свобод людини і
громадянина.

Виходячи з наведеного вважаю, що запропоновані зміни до статей 126, 128 Кон)
ституції України не відповідають вимогам статті 157 Конституції України. Адже тільки
незалежний суд може захистити людину.

3. Провадження у справі відкрито за зверненням неналежного суб’єкта. Відповід)
но до статті 159 Конституції України, Рішення Конституційного Суду від 9 червня 1998
року та відмовної ухвали Конституційного Суду від 8 травня 1997 року суб’єктом пра)
ва на конституційне подання з питань надання висновку щодо відповідності законоп)
роекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції
України може бути лише Верховна Рада України.

Нормативне положення другого пункту Постанови Верховної Ради України «Про
деякі питання порядку підготовки законопроектів про внесення змін до Конституції
України до розгляду Верховною Радою України» від 11 липня 2003 року стосовно то)
го, що зареєстрований законопроект про внесення змін до Конституції України невід)
кладно направляється суб’єктом права законодавчої ініціативи, який подав цей зако)
нопроект до Верховної Ради України, або Головою Верховної Ради України до
Конституційного Суду України для надання висновку, не узгоджується з положення)
ми статті 159 Конституції України та правовою позицією Конституційного Суду Украї)
ни з цього питання. Речення названого Рішення від 9 червня 1998 року «Проте форма
таких звернень потребує законодавчого врегулювання» у його контексті означало не)
обхідність визначитися: чи Верховна Рада України звертається до Конституційного
Суду України з конституційним поданням з долученням законопроекту, чи у формі по)
станови до конкретного законопроекту.

Парламентська і судова практика розгляду законопроектів про внесення змін до
Конституції України склалася на користь Постанов Верховної Ради України.

4. Наслідком порушення процедури є направлення до Конституційного Суду Ук)
раїни законопроекту, належно не опрацьованого.

Так, у законопроекті пропонується доповнити статтю 78 частиною четвертою, яка
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за змістом аналогічна частині четвертій статті 76 чинної Конституції України. Її вилу)
чення в законопроекті не передбачено.

Відповідно до пункту 16 статті 106 законопроекту у разі неконституційності і неза)
конності нормативно)правових актів Кабінету Міністрів України, Верховної Ради та Ра)
ди Міністрів Автономної Республіки Крим Президент України звертається, відповідно,
до Конституційного Суду та до Генерального прокурора України. Проте згідно з части)
ною другою статті 137 чинної Конституції України з мотивів невідповідності норматив)
но)правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції та зако)
нам України Президент України звертається лише до Конституційного Суду України.

Крім того, законопроект містить ще одну логічну суперечність, яка стосується пов)
новажень Конституційного Суду України: вилучивши з частини першої статті 150 Кон)
ституції України повноваження «офіційно тлумачити закони України», він наді)
ляє Верховну Раду України «правом прийняття законів України та їх тлумачення»
(пункт 37 частини першої статті 85), водночас залишаючи без зміни статтю 147 Кон)
ституції України. Тим самим зберігається її положення про надання Конституційним
Судом України офіційного тлумачення не лише Конституції, а й законів України.

Виникають питання щодо долі офіційного тлумачення Конституційним Судом Кон)
ституції України, адже без тлумачення законів України, як і Конституції, неможливо
визначити конституційність закону, а також щодо характеру тлумачення законів Вер)
ховною Радою України, яке має бути суто юридичним, а не політичним, оскільки на)
родні депутати завжди є політичними діячами. Без тлумачення норми права Консти)
туційним Судом неможливе конституційне правосуддя.

Положення пункту 5 статті 121 законопроекту «нагляд за додержанням прав і сво)
бод людини і громадянина, а також за додержанням законів органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування» є нечітким.

Наведений текст законопроекту стосовно контролю «за додержанням прав і сво)
бод людини і громадянина» дублює зміст чинної статті 101 Конституції України: «Пар)
ламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і грома)
дянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини».
Залишається лише гадати, яке коло відомств і посадових осіб охопить і у який спосіб
буде здійснюватися прокурорський нагляд за додержанням прав і свобод людини і
громадянина: чи буде він стосуватися, зокрема, керівників комерційних та некомер)
ційних організацій? Якою є доля пункту 9 Розділу ХV «Перехідні положення» чинної
Конституції України, за яким прокуратура продовжує виконувати функцію нагляду за
додержанням та застосуванням законів, тощо. У Висновку визнається необхідність
законодавчої конкретизації, відсутність якої, однак, за логікою Конституційного Суду,
не впливає на результат.

5. Виходячи з положень статей 147 і 159 Конституції України, згідно з якими на
Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні – по)
кладається повноваження надавати висновок на законопроект про внесення змін до
Конституції України щодо відповідності такого законопроекту вимогам статей 157 і
158 цієї Конституції, є очевидною неможливість Конституційного Суду проводити
юридичну експертизу поза межами цих статей, зокрема, з точки зору дотримання
правил законодавчої техніки, яку мають проводити правові служби парламенту, вка)
зувати на необхідність виправити допущені помилки тощо. Наприклад, стосовно час)
тини першої статті 112 Конституції України Конституційний Суд звернув увагу на на)
явність редакційної неточності (фактично йдеться про відсутність кількох слів),
зауважив щодо формулювання змін до статті 94, принагідно запропонувавши ви)
рішити питання про підписання та оприлюднення законів про внесення змін до роз)
ділів І, ІІ, ХІІІ Конституції України.

6.Не можу погодитися з Висновком про відсутність обмеження прав людини у разі
визначення повноважень Верховної Ради законами України. Здійснення державної
влади в Україні на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову має на меті
утвердження та забезпечення прав і свобод людини.

Якщо виходити з того, що гарантіями основних прав і свобод є система норм, прин)
ципів, умов та вимог, які забезпечують у своїй сукупності дотримання прав, свобод і
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законних інтересів громадян, а також що ефективність цієї системи залежить, зокре)
ма, від наявності певних елементів у системі функціонування державної влади, то не)
обхідно визнати належність до них зокрема: а) писаної конституції, дію якої не може
бути довільно зупинено; б) конституційних гарантій проти надзвичайного посилення
однієї з гілок влади – у вигляді системи поділу влади; в) закріплення на конституційно)
му рівні широкого каталогу основних прав і свобод; г) наявності незалежної судової
влади тощо1. ßêùî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íå âáà÷àº ñêàñóâàííÿ ÷è îáìåæåííÿ
ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, òî íàâ³ùî ïðèéìàòè çàñòåðåæåííÿ òàêîãî çì³ñòó:
«Íîâåë³çàö³ÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïîëîæåííÿì ïðî ìîæëèâ³ñòü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿-
íè øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ çàêîí³â âèçíà÷àòè âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ ÿê ºäèíîãî îðãàíó çàêî-
íîäàâ÷î¿ âëàäè áóäå ïîðóøåííÿì çàêð³ïëåíîãî â ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 6 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ïðèíöèïó ïîä³ëó âëàäè. Îðãàí³çàö³ÿ ³ çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè íà çàñàäàõ ¿¿
ïîä³ëó íà çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó òà ñóäîâó íå º ñàìîö³ëëþ, à ïîêëèêàíà çàáåçïå÷óâàòè
ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà» (ïóíêò 4.6.2). Çàãàëîì, çàñòåðåæåííÿ, âèêëàäå-
í³ ñòîñîâíî çì³í äî ñòàòåé 78 (ïóíêò 4.3), 81 (ïóíêò 4.4.2), 94 (ïóíêò 4.10), 112 (ïóíêò
4.15), 121 (ïóíêò 4.21), 126 ³ 128 (ïóíêò 4.23). Àëå íàäàííÿ òàêîãî ðîäó çàñòåðåæåíü íå
ïåðåäáà÷åíî ïîëîæåííÿìè ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Òî ÷è áóäå íà íèõ ðå-
àãóâàòè çàêîíîäàâåöü?

7. У зв’язку з вищенаведеним оцінка зазначених статей Конституційним Судом
України на предмет відповідності статті 157 Конституції України, на мою думку, не)
можлива.

Це відповідає правовій позиції Конституційного Суду України, викладеній у Ви)
сновку від 11 липня 2000 року про припинення провадження у справі у зв’язку з уне)
можливленням всебічного аналізу пропонованих змін до Конституції України на
предмет їх відповідності статті 157 Конституції України2.

Суддя Конституційного Суду України В.Скомороха
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ÂÈÑÍÎÂÎÊ

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè»,
íàïðàâëåíîãî Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè,

âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòåé 76, 78, 81 òà ³íøèõ

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-39/2003
5 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó
¹ 2-â/2003

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 – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
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,
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 надання Конституційним Судом
України висновку щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до
Конституції України» (реєстраційний № 4105) вимогам статей 157 і 158 Конституції
України.

Приводом для розгляду справи відповідно до статті 159 Конституції України стало
надходження до Конституційного Суду України згідно з Постановою Верховної Ради
України «Про деякі питання порядку підготовки законопроектів про внесення змін до
Конституції України до розгляду Верховною Радою України» від 11 липня 2003 року
№ 1116–IV проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» для
надання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції
України.
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Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 159 Конституції України є необ)
хідність висновку Конституційного Суду України щодо відповідності проекту Закону
України «Про внесення змін до Конституції України» вимогам статей 157 і 158 Консти)
туції України для розгляду його Верховною Радою України.

Заслухавши суддю)доповідача Євграфова П.Б. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

у с т а н о в и в :

1. Голова Верховної Ради України згідно з Постановою Верховної Ради України
«Про деякі питання порядку підготовки законопроектів про внесення змін до Консти)
туції України до розгляду Верховною Радою України» направив до Конституційного
Суду України для надання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Кон)
ституції України проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України»
(далі – Законопроект), поданий до Верховної Ради України 233 народ) ними депута)
тами України (Гавришем С.Б., Богатирьовою Р.В., Ващук К.Т., Гапочкою М.М., Симо)
ненком П.М. та іншими), яким пропонується внести зміни до статей 76, 78, 81, 82, 83,
85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 98, 103, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 126,
128, 141, 148 Конституції України та доповнити її розділом ХVI «Прикінцеві положен)
ня, які стосуються змін до Конституції України».

2.Відповідно до пункту 1 частини першої статті 85 Конституції України до повнова)
жень Верховної Ради України належить внесення змін до Конституції України в межах
і порядку, передбачених розділом ХIII цієї Конституції.

Згідно зі статтею 159 Конституції України законопроект про внесення змін до Кон)
ституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Кон)
ституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і
158 цієї Конституції.

Частиною першою статті 157 Основного Закону України встановлено, що Кон)
ституція України не може бути змінена, якщо зміни спрямовані, зокрема, на лікві) да)
цію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Виходячи з аналізу пропонованих у Законопроекті змін до статей 76, 78, 81, 82, 83,
85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 98, 103, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 126,
128, 141, 148 Конституції України та доповнення її розділом ХVI «Прикінцеві положен)
ня, які стосуються змін до Конституції України» Конституційний Суд України дійшов
висновку, що ці зміни не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення те)
риторіальної цілісності України, а отже, в цій частині Законопроект відповідає вимо)
гам статті 157 Конституції України.

У статті 158 Основного Закону України визначено, що законопроект про внесення
змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не
був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік
з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту (частина перша); Верховна Рада
України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі по)
ложення Конституції України (частина друга).

Дослідження матеріалів справи свідчить про те, що Верховна Рада України ниніш)
нього скликання не розглядала і не вносила змін до статей 76, 78, 81, 82 , 83, 85, 87,
88, 89, 90, 93, 94, 98, 103, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 126, 128,
141, 148 Конституції України та не доповнювала її розділом ХVI «Прикінцеві положен)
ня, які стосуються змін до Конституції України». Отже, вимог статті 158 Конституції
України додержано.

3. Перевіряючи Законопроект на предмет дотримання вимог частини першої
статті 157 Конституції України про неприпустимість внесення до Основного Закону
України змін, зокрема, які передбачають скасування чи обмеження прав і свобод лю)
дини і громадянина, Конституційний Суд України виходить з такого.

3.1. У пункті 1 Законопроекту пропонується статті 76, 78, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89,
90, 93 Конституції України викласти відповідно в такій редакції:
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«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.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має суди)
мість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у вста)
новленому 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 міністрів, керівни)
ків інших центральних органів виконавчої влади), займатися іншою оплачуваною або
підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), вхо)
дити до складу керівного або наглядового органу підприємства або організації, що
має на меті одержання прибутку.

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 припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення пов)
новажень народного депутата України»;

«Стаття 81. Повноваження народних депутатів України, в тому числі обраних за)
мість тих, які вибули достроково, або обраних на позачергових виборах, припиня) ю)
ться 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 щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі

України;
5) якщо ним не усунуто протягом двадцяти днів обставин, які порушують вимоги

щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;
6) відсутності його без поважних причин на ста пленарних засіданнях Верховної

Ради України протягом календарного року;
7) 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 де) пута)
та України із складу такої фракції;

8) смерті.
Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у ра)

зі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верхов)
ної Ради України – в день відкриття першого засідання Верховної Ради України за
участю новообраних на позачергових виборах народних депутатів України.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у
випадках, передбачених пунктами 1, 4, 6 частини другої цієї статті, приймається Вер)
ховною Радою України, у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї стат)
ті, – в судовому порядку.

У разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо народного депутата
України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім
його повноваження припиняються з дати набрання чинності рішенням суду, в разі
смерті народного депутата України – з дати смерті, встановленої свідоцтвом про
смерть.
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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 дати 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 Вер)
ховної 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 збираєть)
ся на засідання у дводенний строк без скликання.

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 і депутатських
груп, до якої входить більшість народних депутатів України від конституційного скла)
ду Верховної Ради України, яка відповідно до Конституції України вносить пропозиції
Президенту України щодо кандидатури Прем’єр)міністра України, формує склад Ка)
бінету Міністрів України та є відповідальною за його діяльність.

Коаліція депутатських фракцій і депутатських груп у Верховній Раді України утво)
рюється протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради
України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради
України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських
фракцій і депутатських груп.

Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції вста)
новлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України»;

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

XIII 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, контроль

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 у строки, передбачені цією Конститу)

цією;
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;
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11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету
Міністрів України;

12) призначення за поданням Президента України Прем’єр)міністра України, Мініс)
тра оборони України, Міністра закордонних справ України та Голови служби безпеки
України, призначення за поданням Прем’єр)міністра України інших членів Кабінету
Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного
комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна
України, припинення повноважень зазначених осіб на цих посадах, вирішення питан)
ня 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)
земним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від
іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених
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 складу Ради Національного банку України;
20) призначення половини складу Національної ради України з питань телебачен)

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

борчої комісії за поданням Президента України;
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Зброй)

них 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;

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 само)
врядування;

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 місце)
востей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

32) надання законом згоди на обов’язковість для України міжнародних договорів
України та денонсація міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких
надано законом;

33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією;
34) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї,

визначення законом правових засад майна, що належить Автономній Республіці
Крим;
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35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради
України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату;

36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної влас)
ності.

Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції
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 Ради України може розглянути питання про відповідальність Кабінету
Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України біль)
шістю від конституційного складу Верховної Ради.

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 88. Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради
України, Першого заступника та заступників Голови Верховної Ради України та від)
кликає їх із цих посад. Кількість заступників Голови Верховної Ради України визна)
чається Верховною Радою України.

Голова Верховної Ради України:
1) веде пленарні засідання Верховної Ради України;
2) організовує підготовку питань до розгляду на пленарних засіданнях Верховної

Ради України;
3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної

влади України та органами влади інших держав;
5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Кон)

ституцією, у порядку, встановленому Регламентом 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 та секретарів цих комітетів.

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 і депутатських груп 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) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформо)
вано персональний склад Кабінету Міністрів України;

4) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть роз)
початися.

Таке рішення приймається Президентом України після консультацій з Головою
Верховної Ради України та його заступниками та головами депутатських фракцій і
депутатських груп.

Повноваження Верховної Ради України не можуть 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.
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Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються
Верховною Радою України позачергово».

У Законопроекті пропонується внести такі зміни до Конституції України, а саме:
строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років (частина п’ята статті
76); розширено перелік вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими ви)
дами діяльності, крім можливості обіймати посади міністрів, керівників інших цен)
тральних органів виконавчої влади (частина друга статті 78). Положення Законопро)
екту містять додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного
депутата України та порядок вирішення цього питання (пункти 5, 6, 7 частини другої,
частини третя, четверта, шоста статті 81). Передбачається також, що порядок роботи
Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Вер)
ховної Ради України; у Верховній Раді України за результатами виборів і на основі
узгодження та поєднання політичних позицій формується «коаліція депутатських
фракцій і депутатських груп», до якої входить більшість народних депутатів України від
конституційного складу парламенту; визначаються термін, порядок і конституцій)
но)правові засади формування, організації діяльності та припинення діяльності за)
значеної коаліції (частини четверта, п’ята, шоста, сьома статті 83).

Окремі зміни, зокрема до частини першої статті 85 Конституції України, зумовлені
перерозподілом повноважень між Президентом України, Верховною Радою України
та Кабінетом Міністрів України (пункт 12, а також стаття 87); закріплюють визначення
порядку роботи парламенту України (пункт 15, статті 88, 89), віднесення до його пов)
новажень встановлення державних символів України (пункт 24); конкретизують фор)
му правового акта (закон), яким врегульовуються питання у сфері міжнародних відно)
син, учасником яких є Україна (пункт 32); визначають вирішення на конституційному
рівні окремих питань щодо Автономної Республіки Крим (пункт 34).

У Законопроекті наводяться додаткові підстави для дострокового припинення пов)
новажень Верховної Ради України Президентом України, визначається процедура
прийняття рішення про дострокове припинення повноважень парламенту України
(пункти 1, 2, 3 частини другої, частини третя, четверта статті 90).

Пропонована редакція статті 93 Конституції України не передбачає права законо)
давчої ініціативи Національному банку України.

Конституційний Суд України вважає, що зміни до статей 76, 78, 81, 82, 83, 85, 87,
88, 89, 90, 93 Конституції України не спрямовані на скасування чи обмеження прав і
свобод людини і громадянина.

Разом з тим Конституційний Суд України зазначає, що редакція частини п’ятої
статті 76 Основного Закону України, в якій передбачається строк повноважень Вер)
ховної Ради України п’ять років, не узгоджується з положенням частини першої статті
77 чинної Конституції України, за яким цей строк становить чотири роки.

Із змісту пропонованої редакції частин п’ятої, шостої статті 83, пункту 1 частини
другої статті 90 Конституції України випливає, що незалежно від результатів виборів
формування у Верховній Раді України «коаліції депутатських фракцій і депутатських
груп», до якої має входити більшість народних депутатів України від конституційного
складу Верховної Ради України, є умовою реалізації парламентом України частини йо)
го повноважень. Однак, можливо, що за результатами виборів до Верховної Ради
України більшість складатимуть народні депутати України однієї фракції, яка може са)
мостійно претендувати на формування складу Кабінету Міністрів України, в тому числі
вносити пропозиції щодо кандидатури Прем’єр)міністра України тощо.

Конституційний Суд України звертає також увагу на те, що положення Законо) про)
екту про обрання Верховною Радою України суддів строком на десять років, а не без)
строково, як це передбачено чинною Конституцією України (пункт 27 частини першої
статті 85, частина четверта статті 126, частина перша статті 128), може призвести до
зниження рівня гарантій незалежності суддів, встановлених Основним Законом Украї)
ни

У Законопроекті не відтворено положення частини четвертої статті 89 чинної Кон)
ституції України, за яким Верховна Рада України для проведення розслідування з пи)
тань, що становлять суспільний інтерес, створює тимчасові слідчі комісії, якщо за це
проголосувала не менш як одна третина від її конституційного складу. Створення та)
ким порядком тимчасових слідчих комісій є гарантією прав опозиції у Верховній Раді
України і водночас сприятиме здійсненню Верховною Радою України парламент)
ського контролю.
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3.2. У пункті 2 Законопроекту частину четверту статті 94 Конституції України про)
понується доповнити реченням такого змісту:

«У разі якщо Президент України не підписав такий закон, він підписується та
офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України».

Конституційний Суд України дійшов висновку, що ця зміна відповідає вимогам
статті 157 Конституції України як така, що не передбачає скасування чи обмеження
прав і свобод людини і громадянина (аналогічна по суті позиція сформульована у
Висновку Конституційного Суду України від 16 жовтня 2002 року № 1)в/2002).

3.3. У пункті 3 Законопроекту статтю 98 Конституції України пропонується виклас)
ти в такій редакції:

«Стаття 98. Контроль за надходженням та використанням коштів Державного бюд)
жету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата України».

Конституційний Суд України вважає, що пропонована редакція статті не передба)
чає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина (така правова по)
зиція стосовно аналогічної за змістом редакції статті 98 Основного Закону України
викладена Конституційним Судом України у його Висновках від 25 березня 1999 року
№ 1)в/99, від 21 грудня 2000 року № 4)в/2000 та від 16 жовтня 2002 року №
1)в/2002).

3.4. У пункті 4 Законопроекту у статті 103 Конституції України пропонується:
«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 таєм) ного

голосування проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Вер)
ховної Ради України.

Президент України обирається на строк п’ять років».
б) частину п’яту виключити;
У зв’язку з цим частини другу–четверту та шосту вважати відповідно частинами

четвертою–сьомою».
Зміна порядку обрання Президента України, як пропонується у Законопроекті, не

призводить, вважає Конституційний Суд України, до скасування чи обмеження прав і
свобод людини і громадянина. За Конституцією України носієм суверенітету і єдиним
джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу як безпосередньо, так і через
органи державної влади та органи місцевого самоврядування (частина друга статті
5).

3.5. У пункті 5 Законопроекту у статті 106 Конституції України пропонується:
«а) у частині першій:
пункти 8–12 викласти відповідно в такій редакції:
«8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених

Конституцією України;
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій і депутатських груп,

сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, після відповідних консуль)
тацій з їх керівниками подання про призначення Верховною Радою України
Прем’єр)міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержан)
ня 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 і 16 викласти відповідно в такій редакції:
«15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів 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»;
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пункт 19 після слів «рішення про використання Збройних Сил України» доповнити
словами «та інших військових формувань»;

пункти 22, 29 і 30 викласти відповідно в такій редакції:
«22) призначає половину складу Конституційного Суду України»;
29) підписує закони;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім за)

конів про внесення змін до Конституції України) із наступним поверненням їх на по)
вторний розгляд Верховної Ради України»;

б) частину четверту викласти у такій редакції:
«Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пункта)

ми 5, 8, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються підписами Прем’єр)міністра України і
міністра, відповідального за акт та його виконання».

Пропоновані у Законопроекті зміни до статті 106 Конституції України (пункти 8, 9,
10, 11, 12, 22 частини першої) системно пов’язані з положеннями редакцій статей 83,
85, 90 Основного Закону України і зумовлені додатковими підставами дострокового
припинення повноважень парламенту України, новою процедурою призначення
Прем’єр)міністра України, формування персонального складу Кабінету Міністрів
України. Як зазначалося вище, такі зміни не суперечать вимогам статті 157 Конститу)
ції України.

Зміни, що зумовлюють повноваження Президента України зупиняти дію актів Кабіне)
ту Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції і законам України, актам Пре)
зидента України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх
конституційності (редакція пункту 15 частини першої статті 106 Основного Закону Украї)
ни), відповідають вимогам статті 157 Основного Закону України.

На думку Конституційного Суду України, доповнення пункту 19 частини першої
статті 106 Основного Закону України словами «та інших військових формувань» сис)
темно пов’язано з положенням пункту 17 частини першої статті 106 чинної Конститу)
ції України і є таким, що не суперечить статті 157 Основного Закону України.

Згідно з пунктом 29 частини першої статті 106 чинної Конституції України Прези)
дент України «підписує закони, прийняті Верховною Радою України». У Законопроек)
ті слова «прийняті Верховною Радою України» відсутні. Ці зміни не суперечать вимо)
гам статті 157 Конституції України.

У змінах до пункту 30 частини першої статті 106 Основного Закону України мі)
ститься положення про те, що Президент України не має права вето щодо прийнятих
Верховною Радою України законів про внесення змін до Конституції України. Консти)
туційний Суд України вважає, що зазначені зміни не суперечать вимогам статті 157
Конституції України.

Пропонована у Законопроекті редакція частини четвертої статті 106 Конституції
України встановлює, що положення, за яким акти Президента України, видані в меж)
ах повноважень, потребують скріплення підписами Прем’єр)міністра України і мініс)
тра, відповідального за акт та його виконання, є таким, що відповідає вимогам статті
157 Основного Закону України.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що всі пропоновані зміни до стат)
ті 106 Конституції України не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод
людини і громадянина.

3.6. У пункті 6 Законопроекту статтю 112 Конституції України викладено в такій ре)
дакції:

«Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України від)
повідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов’язків Президента
України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається
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, 10–14, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України».

Аналогічні по суті зміни до Основного Закону України вже розглядалися Конститу)
ційним Судом України і були визнані такими, що не суперечать вимогам статті 157
Конституції України (Висновок Конституційного Суду України від 16 жовтня 2002 року
№ 1)в/2002). Оскільки у пропонованих змінах до частини першої статті 106 Конститу)
ції України пункт «14» вилучено, це питання потребує узгодження з редакцією статті
112 Основного Закону України, у якій цей пункт зазначено.
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3.7. У пункті 7 Законопроекту статті 113, 114, 115 Конституції України пропону)
ється викласти в такій редакції:

«Стаття 113. Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі
органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною
Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, перед)
бачених Конституцією України.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами
України, актами Президента України.

Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів 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 Прем’єр)міністра України вносить Президент Укра)
їни за пропозицією коаліції депутатських фракцій і депутатських груп, сформованої
відповідно до статті 83 Конституції України, після відповідних консультацій з їх керів)
никами.

Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Вер)
ховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Мініс)
трів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр) мініс)
тра 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 члени Кабінету Міністрів України мають право зая)
вити 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, продовжує виконувати свої
повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але
не довше ніж шістдесят днів».

Наведена редакція статей 113, 114, 115 Конституції України зумовлена змінами
повноважень Президента України, Верховної Ради України, а також Кабінету Міні)
стрів України, Прем’єр)міністра України, порядку формування персонального складу
Кабінету Міністрів України, заміщення посади Прем’єр)міністра України. По суті за)
значені положення розглядалися Конституційним Судом України вище і були визнані
такими, що не суперечать статті 157 Конституції України.

Конституційний Суд України вважає, що пропоновані у Законопроекті зміни до
статей 113, 114, 115 Конституції України не передбачають скасування чи обмеження
прав і свобод людини і громадянина.

3.8. У пункті 8 Законопроекту в статті 116 Конституції України пропонується:
«а) у пункті 6 слова «подає Верховній Раді України звіт про його виконання» заміни)

ти словами «подає до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до за)
кону про Державний бюджет України, а також звіт про виконання Державного бюдже)
ту України»;

б) доповнити статтю після пункту 9 новими пунктами такого змісту:
«10) утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи

виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів вико)
навчої влади;

11) призначає відповідно до Конституції України за поданням Прем’єр)міністра
України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2003

62



Кабінету Міністрів України, голів місцевих державних адміністрацій, припиняє повно)
важення цих осіб на посадах;

12) призначає половину складу Ради Національного банку України».
У зв’язку з цим пункт 10 вважати пунктом 13».
Пропоновані зміни системно пов’язані з положенням частини другої статті 96 Кон)

ституції України, згідно з яким Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожно)
го року подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бюд) жет
України на наступний рік. Тому логічно, що в процесі виконання Державного бюджету
України у разі необхідності законопроект про внесення змін до закону про Держав)
ний бюджет України має подаватися до парламенту України також Кабінетом Мініс)
трів України. Такі зміни, вважає Конституційний Суд України, не суперечать вимогам
статті 157 Основного Закону України.

У Законопроекті статтю 116 Конституції України після пункту 9 пропонується до)
повнити новими пунктами 10, 11, 12, якими закріплюється перерозподіл повнова)
жень між Президентом України та Кабінетом Міністрів України. Аналогічні за змістом
зміни до статті 116 Основного Закону України вже були предметом розгляду Консти)
туційного Суду України і визнані такими, що не передбачають скасування чи обме)
ження прав і свобод людини і громадянина (Висновок Конституційного Суду України
від 16 жовтня 2002 року № 1)в/2002).

3.9. У пункті 9 Законопроекту в статті 118 Конституції України пропонується:
«а) частину четверту 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»;
б) частини дев’яту і десяту викласти відповідно в такій редакції:
«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 місцевої державної адміністрації».

У пропонованих змінах визначено повноваження Прем’єр)міністра України та Ка)
бінету Міністрів України щодо голів місцевих державних адміністрацій. За чинною
Конституцією України такі повноваження належать Президенту України.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що пропоновані зміни до стат)
ті 118 Конституції України не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод
людини і громадянина (така правова позиція викладена Конституційним Судом Укра)
їни у Висновку від 16 жовтня 2002 року № 1)в/2002).

3.10. У пункті 10 Законопроекту статтю 120 Конституції України пропонується вик)
ласти в такій редакції:

«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, що має на меті одержання прибутку.

Міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади можуть суміщати
свою службову діяльність із представницьким мандатом народного депутата України.

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і за)
конами України».

Пропонована редакція статті 120 Конституції України містить нове положення, за
яким міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади можуть суміщати
свою службову діяльність із мандатом народного депутата України. Вище Конститу)
ційний Суд України вже розглядав такі зміни (до статті 78) і визнав їх такими, що не пе)
редбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

Враховуючи викладене, Конституційний Суд України дійшов висновку, що пропо)
новані у Законопроекті зміни до статті 120 Основного Закону України відповідають
вимогам статті 157 Конституції України.

Разом з тим потребує узгодження редакція частини другої статті 78 та частини дру)
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гої статті 120 Конституції України. До того ж словосполучення «представницький ман)
дат народного депутата України», що вживається у статті 120, є тавтологічним.

3.11. У пункті 11 Законопроекту статтю 121 Конституції України пропонується до)
повнити новим пунктом такого змісту:

«5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням за)
конів з цих питань органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
їх посадовими і службовими особами».

Пропоноване доповнення Конституційний Суд України вважає таким, що відпо)
відає вимогам статті 157 Конституції України.

Водночас Конституційний Суд України звертає увагу, що доповнення статті 121
Конституції України новим пунктом 5 – положення щодо здійснення нагляду прокура)
турою України «за додержанням прав і свобод людини і громадянина» – є загальним і
потребує законодавчої конкретизації.

Крім того, нагляд прокуратурою України «за додержанням законів з цих питань ор)
ганами державної влади» означає здійснення нею функції нагляду за додержанням
законів фактично всіма державними органами України, зокрема єдиним органом за)
конодавчої влади в Україні – Верховною Радою України, та судами України, що, як
вважає Конституційний Суд України, не узгоджується з положенням Конституції
України, за яким державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на зако)
нодавчу, виконавчу та судову (частина перша статті 6 Конституції України).

3.12. У пункті 12 Законопроекту частину першу статті 122 Конституції України про)
понується 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
України, що має наслідком його відставку з посади».

Конституційний Суд України вважає, що пропонована редакція статті 122 Основ)
ного Закону України не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і
громадянина (така ж правова позиція з цього питання викладена Конституційним Су)
дом України у Висновку від 16 жовтня 2002 № 1)в/2002).

3.13. У пунктах 13, 14 Законопроекту пропонується:
1) у статті 126 Конституції України
«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 у такій редакції:
«досягнення суддею шістдесяти п’яти років, а для суддів Конституційного Суду

України та Верховного Суду України – сімдесяти років»;
2) друге речення частини першої статті 128 Конституції України викласти в такій

редакції:
«Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною

Радою України строком на десять років у порядку, встановленому законом».
Конституційний Суд України дійшов висновку, що пропоновані зміни до частини чет)

вертої, пункту 2 частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 Конституції України
не суперечать вимогам статті 157 Основного Закону України, оскільки не передбачають
скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина .

Разом з тим, незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і
законами України (частина перша статті 126). Саме як відповідна гарантія чинною
Конституцією України встановлено, що судді обіймають посади безстроково, крім
суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду впер) ше.
Періодичне переобрання суддів, як зазначалося вище (зміни до пункту 27 частини
першої статті 85 Основного Закону України), може призвести до зниження рівня га)
рантій незалежності суддів, передбачених Основним Законом України.

3.14. У пункті 15 Законопроекту частину першу статті 141 Конституції України про)
понується викласти в такій редакції:

«До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати,
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які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального,
рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири
роки».

Пропоновані зміни визначають склад представницьких органів місцевого самов)
рядування, принципи їх формування та строк повноважень.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що зазначені зміни до частини пер)
шої статті 141 Основного Закону України не передбачають скасування чи обмеження
прав і свобод людини і громадянина.

3.15. У пункті 16 Законопроекту частину другу статті 148 Конституції України про)
понується викласти в такій редакції:

«Президент України, Верховна Рада України призначають по дев’ять суддів Кон)
ституційного Суду України».

Пропонована редакція, вважає Конституційний Суд України, відповідає вимогам
статті 157 Основного Закону України (такого ж висновку Конституційний Суд України
дійшов щодо пропонованих у цьому Законопроекті змін до пункту 26 частини першої
статті 85, пункту 22 частини першої статті 106 Основного Закону України, згідно з
якими Верховна Рада України і Президент України призначають відповідно по дев’ять
суддів Конституційного Суду України).

За Основним Законом України Конституційний Суд України складається з вісім)
надцяти суддів Конституційного Суду України (частина перша статті 148). Президент
України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів
Конституційного Суду України (частина друга статті 148).

Позбавлення з’їзду суддів України – найвищого органу суддівського самовряду)
вання – участі у призначенні суддів Конституційного Суду України не передбачає ска)
сування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина. Однак, по суті, це відсто)
ронює судову владу від формування єдиного органу конституційної юрисдикції, що
не слугуватиме зміцненню засад конституційного судочинства в Україні.

3.16. У пункті 17 Законопроекту Конституцію України пропонується доповнити
розділом ХVI «Прикінцеві положення, які стосуються змін до Конституції України» та)
кого змісту:

1. «Зміни до Конституції України, що вносяться Законом України від ____________
«Про внесення змін до Конституції України», набирають чинності через чотири місяці
після його прийняття Верховною Радою України, за винятком випадків, передбаче)
них 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 повноважень Верховної 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 місячний строк після набуття повно)
важень Верховною Радою України, обраною у 2006 році.

5. Чергові вибори Президента України проводяться згідно з Конституцією України
в останню неділю жовтня 2004 року.

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)
менту вступу на пост новообраного Верховною Радою України Президента України у
2006 році.

7. Судді Конституційного Суду України, призначені з’їздом суддів України, продовжу)
ють виконувати свої повноваження до закінчення визначеного цією Конституцією стро)
ку. Після закінчення строку повноважень цих суддів Президент України та Верховна Ра)
да України призначають по три нових судді Конституційного Суду України.

У разі дострокового припинення повноважень суддями Конституційного Суду Украї)
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ни, призначеними 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».

9. Органи прокуратури України виконують повноваження, передбачені пунктом 5
статті 121 цього Закону, протягом п’яти років з дня набрання ним чинності».

Конституційний Суд України дійшов висновку, що пропоноване у Законопроекті до)
повнення Конституції України розділом ХVI визначає правовий механізм вирішення
питань, пов’язаних з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Кон)
ституції України», та не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і
громадянина, тобто відповідає вимогам статті 157 Конституції України.

Конституційний Суд України звертає увагу на те, що у Законопроекті назва розділу
ХVI «Прикінцеві положення, які стосуються змін до Конституції України» не узгоджуєть)
ся зі структурою чинної Конституції України, зокрема розділом ХIV «Прикінцеві поло)
ження» та розділом ХV «Перехідні положення».

Вбачається певна неузгодженість положень розділу ХVI щодо часу набуття повно)
важень Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів
України за Законом України «Про внесення змін до Конституції України».

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147, 155, 159 Конституції України,
статтями 51, 63, 66, 69, 70 Закону України «Про Конституційний Суд України», Кон)
ституційний Суд України

д і й ш о в в и с н о в к у :
1. Визнати проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (ре)

єстраційний № 4105), поданий до Верховної Ради України 233 народними депутатами
України (Гавришем С.Б., Богатирьовою Р.В., Ващук К.Т., Гапочкою М.М., Симоненком
П.М. та іншими), таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Законопроектом пропонується внести до Конституції України такі зміни:

«1) статті 76, 78, 81–83, 85, 87–90 та 93 викласти відповідно 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.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має суди)
мість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у вста)
новленому 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 міністрів, керівни)
ків інших центральних органів виконавчої влади), займатися іншою оплачуваною або
підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), вхо)
дити до складу керівного або наглядового органу підприємства або організації, що
має на меті одержання прибутку.

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 припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення пов)
новажень народного депутата України»;
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«Стаття 81. Повноваження народних депутатів України, в тому числі обраних за)
мість тих, які вибули достроково, або обраних на позачергових виборах, припиняю)
ться 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 щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі

України;
5) якщо ним не усунуто протягом двадцяти днів обставин, які порушують вимоги

щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;
6) відсутності його без поважних причин на ста пленарних засіданнях Верховної

Ради України протягом календарного року;
7) 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;

8) смерті.
Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у ра)

зі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верхов)
ної Ради України – в день відкриття першого засідання Верховної Ради України за
участю новообраних на позачергових виборах народних депутатів України.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у
випадках, передбачених пунктами 1, 4, 6 частини другої цієї статті, приймається Вер)
ховною Радою України, у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї стат)
ті, – в судовому порядку.

У разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо народного депутата
України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім
його повноваження припиняються з дати набрання чинності рішенням суду, в разі
смерті народного депутата України – з дати смерті, встановленої 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 дати 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 Вер)
ховної 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 збираєть)
ся на засідання у дводенний строк без скликання.

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 і депутатських
груп, до якої входить більшість народних депутатів України від конституційного скла)
ду Верховної Ради України, яка відповідно до Конституції України вносить пропозиції
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Президенту України щодо кандидатури Прем’єр)міністра України, формує склад Ка)
бінету Міністрів України та є відповідальною за його діяльність.

Коаліція депутатських фракцій і депутатських груп у Верховній Раді України утво)
рюється протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради
України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради
України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських
фракцій і депутатських груп.

Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції вста)
новлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України»;

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

лом ХIII 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 у строки, передбачені цією Конститу)

цією;
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, Мініс)
тра оборони України, Міністра закордонних справ України та Голови служби безпеки
України, призначення за поданням Прем’єр)міністра України інших членів Кабінету
Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного
комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна
України, припинення повноважень зазначених осіб на цих посадах, вирішення питан)
ня 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)
земним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від
іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених
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 складу Ради Національного банку України;
20) призначення половини складу Національної ради України з питань телебачен)

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

комісії за поданням Президента України;
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Зброй)
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них 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;

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 Респуб)

ліки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею
Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Вер)
ховної 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 самовряду)
вання;

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 місце)
востей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

32) надання законом згоди на обов’язковість для України міжнародних договорів
України та денонсація міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких
надано законом;

33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією;
34) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї,

визначення законом правових засад майна, що належить Автономній Республіці
Крим;

35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради
України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату;

36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власно)
сті.

Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції
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 Ради України може розглянути питання про відповідальність Кабінету
Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України біль)
шістю від конституційного складу Верховної Ради.

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 88. Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради
України, Першого заступника та заступників Голови Верховної Ради України та від)
кликає їх з цих посад. Кількість заступників Голови Верховної Ради України визна)
чається Верховною Радою України.

Голова Верховної Ради України:
1) веде пленарні засідання Верховної Ради України;
2) організовує підготовку питань до розгляду на пленарних засіданнях Верховної

Ради України;
3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної

влади України та органами влади інших держав;
5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.
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Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Кон)
ституцією, у порядку, встановленому Регламентом 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 та секретарів цих комітетів.

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 і депутатських груп 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) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформо)
вано персональний склад Кабінету Міністрів України;

4) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть роз)
початися.

Таке рішення приймається Президентом України після консультацій з Головою
Верховної Ради України та його заступниками та головами депутатських фракцій і
депутатських груп.

Повноваження Верховної Ради України не можуть 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»;

2) частину четверту статті 94 доповнити реченням такого змісту:
«У разі якщо Президент України не підписав такий закон він підписується та

офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України»;

3) статтю 98 викласти в такій редакції:
«Стаття 98. Контроль за надходженням та використанням коштів Державного бюд)

жету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата України»;

4) 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 таєм) ного

голосування проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Вер)
ховної Ради України.

Президент України обирається на строк п’ять років».
б) частину п’яту виключити;
У зв’язку з цим частини другу–четверту та шосту вважати відповідно частинами

четвертою–сьомою.

5) у статті 106:
а) у частині першій:
пункти 8–12 викласти відповідно в такій редакції:
«8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених Кон)

ституцією України;
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій і депутатських груп,

сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, після відповідних консуль)
тацій з їх керівниками подання про призначення Верховною Радою України
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Прем’єр)міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержан)
ня такої пропозиції;

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра обо)
рони 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 і 16 викласти відповідно в такій редакції:
«15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів 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»;
пункт 19 після слів «рішення про використання Збройних Сил України» доповнити

словами» та інших військових формувань»;
пункти 22, 29 і 30 викласти відповідно в такій редакції:
«22) призначає половину складу Конституційного Суду України»;
«29) підписує закони;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім за)

конів про внесення змін до Конституції України) із наступним поверненням їх на по)
вторний розгляд Верховної Ради України»;

б) частину четверту викласти у такій редакції:
«Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пункта)

ми 5, 8, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються підписами Прем’єр)міністра України і
міністра, відповідального за акт та його виконання»;

6) статтю 112 викласти в такій редакції:
«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 по)
кладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в пе)
ріод виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати
повноваження, передбачені пунктами 2, 6–8, 10–14, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Кон)
ституції України»;

7) статті 113–115 викласти в такій редакції:
«Стаття 113. Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі

органів виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною

Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, перед)
бачених Конституцією України.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами
України, актами Президента України.

Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів 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 Прем’єр)міністра України вносить Президент Ук)
раїни за пропозицією коаліції депутатських фракцій і депутатських груп, сформова)
ної відповідно до статті 83 Конституції України, після відповідних консультацій з їх ке)
рівниками.

Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Вер)
ховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міні)
стрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр)міні)
стра 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.
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Прем’єр)міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право зая)
вити 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, продовжує виконувати свої
повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але
не довше ніж шістдесят днів»;

8) у статті 116:
а) у пункті 6 слова «подає Верховній Раді Україні звіт про його виконання» замінити

словами «подає до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до зако)
ну про Державний бюджет України, а також звіт про виконання Державного бюджету
України»;

б) доповнити статтю після пункту 9 новими пунктами такого змісту:
«10) утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи

виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів вико)
навчої влади;

11) призначає відповідно до Конституції України за поданням Прем’єр)міністра
України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу
Кабінету Міністрів України, голів місцевих державних адміністрацій, припиняє повно)
важення цих осіб на посадах;

12) призначає половину складу Ради Національного банку України».
У зв’язку з цим пункт 10 вважати пунктом 13;

9) у статті 118:
а) частину четверту 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»;
б) частини дев’яту і десяту викласти відповідно в такій редакції:
«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 місцевої державної адміністрації»;

10) статтю 120 викласти в такій редакції:
«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, що має на меті одержання прибутку.

Міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади можуть суміщати
свою службову діяльність із представницьким мандатом народного депутата України.

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і за)
конами України»;

11) доповнити статтю 121 новим пунктом такого змісту:
«5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержання за)

конів з цих питань органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
їх посадовими і службовими особами»;

12) 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
України, що має наслідком його відставку з посади»;

13) 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 у такій редакції:
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«досягнення суддею шістдесяти п’яти років, а для суддів Конституційного Суду
України та Верховного Суду України – сімдесяти років»;

14) друге речення частини першої статті 128 викласти в такій редакції:
«Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною

Радою України строком на десять років у порядку, встановленому законом»;

15) 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»;

16) частину другу статті148 викласти в такій редакції:
«Президент України, Верховна Рада України призначають по дев’ять суддів Кон)

ституційного Суду України»;

17) доповнити Конституцію України розділом ХVI «Прикінцеві положення, які сто)
суються змін до Конституції України» такого змісту:

«Розділ ХVI. 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 прийняття Верховною Радою України, за винятком випадків, передбаче)
них цим розділом.

2. Конституційний склад Верховної Ради України у кількості 450 народних депу) та)
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 повноважень Верховної 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 місячний строк після набуття повно)
важень Верховною Радою України, обраною у 2006 році.

5. Чергові вибори Президента України проводяться згідно з Конституцією України
в останню неділю жовтня 2004 року.

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)
менту вступу на пост новообраного Верховною Радою України Президента України у
2006 році.

7. Судді Конституційного Суду України, призначені з’їздом суддів України, продовжу)
ють виконувати свої повноваження до закінчення визначеного цією Конституцією стро)
ку. Після закінчення строку повноважень цих суддів Президент України та Верховна Ра)
да України призначають по три нових судді Конституційного Суду України.

У разі дострокового припинення повноважень суддями Конституційного Суду Украї)
ни, призначеними 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».

9. Органи прокуратури України виконують повноваження, передбачені пунктом 5
статті 121 цього Закону, протягом п’яти років з дня набрання ним чинності».

2. Висновок Конституційного Суду України щодо відповідності проекту Закону
України «Про внесення змін до Конституції України» (реєстраційний № 4105) вимо)
гам статей 157 і 158 Конституції України є обов’язковим до виконання, остаточним і
не може бути оскаржений.

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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íàïðàâëåíîãî Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè,

âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòåé 76, 78, 81 òà ³íøèõ

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

На підставі статті 64 Закону України «Про Конституційний Суд України» вважаю за
необхідне викласти окрему думку стосовно Висновку Конституційного Суду України у
справі про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України «Про вне)
сення змін до Конституції України», направленого Головою Верховної Ради України,
вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 76,
78, 81 та інших Конституції України).

Підтримуючи резолютивну частину Висновку, хочу висловити міркування щодо йо)
го мотивувальної частини, в якій, як і у Висновку Конституційного Суду України від 30
жовтня 2003 року № 1)в/2003 (справа про внесення змін до статей 29, 59, 78 та інших
Конституції України), Конституційний Суд України зробив зауваження та застережен)
ня стосовно змісту законопроекту, який досліджувався, а також надав пропозиції
щодо його удосконалення.

Моє бачення цієї проблеми викладене в окремій думці від 3 листопада 2003 року і
полягає у такому.

1.Відповідно до положень частини другої статті 6 Конституції України органи зако)
нодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встанов�
лених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Частиною дру)
гою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України. Ці конституційні норми поширюються й на Конституційний Суд України як
єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

Згідно зі статтею 159 Конституції України до повноважень Конституційного Суду
України належить надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення
змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Частиною першою статті 157 Конституції України передбачено, що Конституція
України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження
прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію неза)
лежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Таким чином, реалізуючи повноваження, визначене статтею 159 Конституції
України, Конституційний Суд України має, зокрема, перевірити, чи передбачають
(або не передбачають) зміни до Конституції України, які пропонуються у законопроек)
ті, скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, чи спрямо) вані (або
не спрямовані) зазначені зміни на ліквідацію незалежності або на порушення терито)
ріальної цілісності України, та зробити відповідний висновок.

Інших критеріїв (умов) перевірки Конституційним Судом України законопроектів
про внесення змін до Конституції України Основний Закон України не містить, що, на
мою думку, виключаєможливість саме у висновкахКонституційногоСуду Укра�
їни висловлення будь�яких зауважень, застережень чи надання пропозицій
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щодо їх удосконалення, які виходять замежі, визначені статтею159Конститу�
ції України.

2. Відповідно до частини другої статті 150 Конституції України рішення Конститу)
ційного Суду України з питань, передбачених цією статтею, а саме щодо відповідно)
сті Конституції України (конституційності) законів та інших правових актів Верховної
Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, пра) вових
актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також щодо офіційного тлума)
чення Конституції України та законів України, є обов’язковими до виконання на тери)
торії України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Згідно з правовою позицією Конституційного Суду України, викладеною у Рішенні
Конституційного Суду України від 9 червня 1998 року № 8)рп/98, конституційні вимо)
ги щодо обов’язковості виконання поширюються й на висновки Конституційного
Суду України з питань відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції
України вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Зокрема, Конституційний Суд
України в цьому ж Рішенні визначив, що «висновок Конституційного Суду України
матиме значення гарантії додержання встановленого порядку внесення змін
до Конституції України… тільки за умови його обо� в’язковості для Верховної
Ради України».

Зважаючи на викладене, можна дійти висновку, що застереження та пропози�
ції, висловлені у підпунктах3.1, 3.6, 3.10, 3.11, 3.13, 3.15, 3.16мотивувальної
частини Висновку Конституційного Суду України у справі про надання ви) сновку
щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до Консти) туції Украї)
ни», направленого Головою Верховної Ради України, вимогам статей 157 і 158 Кон)
ституції України (справа про внесення змін до статей 76, 78, 81 та інших Конституції
України), є також обов’язковими до виконання Верховною Радою України.

Проте згідно зі статтею 159 Конституції України Верховна Рада України розглядає
законопроект про внесення змін до Конституції України за наявності висновку Кон)
ституційного Суду України лише щодо відповідності законопроекту вимогам
статей 157 і 158 Конституції України.

3. Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 9 червня 1998 року
№ 8)рп/98 у разі внесення в процесі розгляду у Верховній Раді України поправок до
законопроекту про внесення змін до Конституції України він приймається Верховною
Радою України за умови наявності висновку Конституційного Суду Укра� їни про
те, що законопроект з внесеними до нього поправками відповідає вимогам ста)
тей 157 і 158 Конституції України.

Суддя Конституційного Суду України В. Іващенко
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ñêîìîðîõè Â.ª.
ñòîñîâíî Âèñíîâêó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,

íàïðàâëåíîãî Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè,
âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

(ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòåé 76, 78, 81 òà ³íøèõ
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

З Висновком Конституційного Суду України про відповідність окремих положень
законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статті 157 Консти)
туції України не можу погодитися і вважаю за необхідне викласти окрему думку, вихо)
дячи з таких підстав.

1. Запропоновані зміни до статті 148 Конституції України щодо формування Кон)
ституційного Суду України Президентом України і Верховною Радою України позбав)
ляють з’їзд суддів України – найвищий орган суддівського самоврядування – права
призначати третину суддів Конституційного Суду України поряд із Президентом
України та парламентом. Але ж поділ повноважень щодо формування органів консти)
туційного правосуддя між різними гілками влади покликаний забезпечити їх неза)
лежність і запобігти можливості підпорядкованості будь)якій з них.

Формування конституційних судів трьома гілками влади провідні вчені)конституціона)
лісти вважають «паритетним», таким, що найбільш повно враховує вимоги принципу «по)
ділу влади»1.

Доречним буде послатися на проект Основного Закону України, схвалений Кон)
ституційною комісією 11 березня 1996 року, який передбачав формування Конститу)
ційного Суду України порівну Президентом України і Сенатом2. Чинна Конституція
України послідовно закріпила ідею самостійності судової влади, «троїстий» порядок
формування Конституційного Суду (за участю судової влади), ще раніше запровад)
жений в інших країнах, зокрема в Болгарії, Габоні, Грузії, Італії, Південній Кореї, Ма)
дагаскарі, Молдові.

Характерно, що спроба сформувати Конституційний Суд України за участю Вер)
ховної Ради України та Президента України не була реалізована у Верховній Раді
України ще 1992 року, оскільки не створений тоді Конституційний Суд України став
своєрідним заручником у політичній боротьбі3. Негативне ставлення до судової вла)
ди має своє продовження: свого часу Верховна Рада України не призначила необхід)
ну кількість суддів, і питання про призначення суддями П.Б. Євграфова та М.І. Кор)
нієнка вирішувалося майже протягом року. Ігноруючи визначений Законом України
«Про Конституційний Суд України» місячний термін призначення судді Конститу)
ційного Суду, Верховна Рада України з січня 2002 року не призначила суддю замість
вибулого Яценка С.С. Це аж ніяк не додає авторитету парламенту.

Зауважимо, що відсутність реальної незалежності суддів вважалася найбільш
уразливим місцем правосуддя в Радянському Союзі. Не випадково стаття 11 Закону
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України «Про статус суддів» передбачила забезпечення незалежності суддів, зокре)
ма встановленим законом порядком їх обрання (призначення), зупинення їх повно)
важень та звільнення з посади.

У деяких країнах (Іспанія, Литва, Туреччина, Фінляндія) суди формуються з канди)
датур, які пропонуються найвищими судами. Безстроково призначаються судді Кон)
ституційного (Арбітражного) Суду Бельгії, Верховного Суду Данії, Ісландії та інших
країн. Самі суди ініціюють та вирішують питання відсторонення судді з посади в Данії,
Ірландії, Норвегії тощо.

Вилучення з’їзду суддів України з числа суб’єктів формування Конституційного Су)
ду України позбавить судову владу представництва в єдиному органі конституційної
юрисдикції в Україні. Тим самим, з одного боку, знижується роль судів у захисті прав і
свобод людини і громадянина, оскільки порушується принцип рівності гілок влади
(стаття 6 Конституції України), з другого – це може стати на заваді прийняттю рішення
Конституційним Судом України у разі надання висновку при розгляді справи про ім)
пічмент. Не випадково Конституція Італійської Республіки (частина сьома статті 135)
передбачає участь у розгляді обвинувачень проти Президента Республіки, крім ор)
динарних суддів Конституційного Суду, додатково 16 членів Конституційного Суду,
які обираються за жеребом із числа громадян)виборців, а Конституція Республіки
Молдова, запровадивши парламентську форму правління, вилучила Президента
Республіки Молдова з числа органів, які беруть участь у призначенні Конституційного
Суду, замінивши його Урядом Республіки Молдова (частина друга статті 136).

Більше того, виходячи з кількості суддів, яких призначатимуть парламент і Прези)
дент України (по 9), під час голосування щодо конституційності актів Президента чи
парламенту один голос «за» переважуватиме вісім голосів «проти», оскільки відповід)
но до частини четвертої статті 51 Закону України «Про Конституційний Суд України»
рішення приймаються, а висновки даються на пленарному засіданні, якщо за них
проголосувало не менше десяти суддів. Хіба це не безглуздість – коли меншість пе)
ремагає більшість? До того ж, зважаючи на протистояння «парламент – Президент»,
Конституція і права людини будуть програвати і за більшості, і за меншості. Це ство)
рить великі проблеми для існування органу конституційної юрисдикції. Саме орган
конституційної юрисдикції здатний стати надійною перепоною на шляху зайвої кон)
центрації влади, особливо в умовах, коли Президент користується підтримкою пар)
ламентської більшості. Має рацію російський державознавець В.В. Лузін, стверджу)
ючи, що вирішальна роль у системі «стримувань і противаг», у підтриманні балансу
між опозицією та правлячою більшістю належить органам конституційної юрисдикції,
які мають бути незалежними і самостійними у вирішенні питань»1.

2. Світовий досвід формування органів конституційної юрисдикції (Австрія, ФРН,
Італія, Іспанія, Португалія та ін.) свідчить про закріплення положення про обов’язко)
вість призначення частини їх складу з числа суддів найвищих судових органів.

Наприклад, Закон про Федеральний Конституційний Суд ФРН вимагає від канди)
дата на посаду судді стажу роботи «не менше 3 років в одному з найвищих судів Феде)
рації». Половина суддів (6 із 12) Арбітражного суду Бельгії до свого призначення по)
винні мати не менше 5 років досвіду роботи старших суддів найвищих судів
(касаційного, апеляційного тощо). Професійні судді становлять третину Конституцій)
них Судів Італії, Болгарії, Латвії, Молдови. У складі Конституційного Суду Півден)
но)Африканської Республіки в усі часи відповідно до частини п’ятої статті 174 Консти)
туції щонайменше чотири члени Конституційного Суду повинні бути особами, які були
суддями на час їх призначення до Конституційного Суду. В Україні таке положення від)
сутнє. Але Суд не уявляється без суддів, які здійснюють правосуддя на професійній
основі. Це тим важливіше, що Конституційний Суд України не належить до органів,
охоплених політичною кризою. Існуюча система формування Конституційного Суду
України себе виправдала, будь)які аргументи необхідності її зміни відсутні. Більше то)
го, незрозуміла непослідовність у ставленні до з’їзду суддів, якому довірено формува)
ти також Вищу раду юстиції (стаття 131 Конституції України).
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3. У демократичному суспільстві соціальна роль судів полягає в тому, що вони,
здійснюючи правосуддя, зобов’язані гарантувати верховенство права, забезпечува)
ти права і свободи людини. Цим обумовлено й місце судової влади в системі влади, і
статус суддів. Незалежність – не самоціль і не привілей суддів, а їх обо) в’язок, необ)
хідна умова охорони прав людини, основний принцип здійснення правосуддя, який
безпосередньо випливає з права кожної людини на розгляд її справи незалежним і
неупередженим судом (стаття 6 Конвенції про захист прав та основних свобод люди)
ни 1950 року та стаття 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966
року).

Передбачене чинною Конституцією України обрання суддів безстроково є однією
з конституційних гарантій їх незалежності, якою забезпечуються права людини і гро)
мадянина на судовий захист (стаття 55 Конституції України). Відповідно до частини
другої статті 21 Конституції України права і свободи людини є невідчужуваними та не)
порушними. Згідно з частиною другою статті 64 Конституції України права на судовий
захист не можуть бути обмежені за будь)яких умов.

Запропоновані зміни до пункту 27 частини першої статті 85, частини четвертої
статті 126, частини першої статті 128 Конституції України порушують гарантії неза)
лежності суддів, а отже – обмежують конституційні гарантії захисту прав і свобод лю)
дини і громадянина і не відповідають вимогам статті 157 Конституції України.

4. Понад два століття тому у Франції було проголошено, що «суспільство, в якому
не забезпечено користування правами і не проведено поділ влади, не має Конститу)
ції»1.

Пропоновані зміни до статті 103 Конституції України передбачають скасування
права громадян України безпосередньо обрати Президента України на основі за)
гального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком
на п’ять років.

Обрання Президента України покладено на Верховну Раду України.
Очевидно, що обрання Президента України безпосередньо народом розцінюєть)

ся парламентом як небезпечне, оскільки Президент, обраний усім народом поряд з
Верховною Радою, може протиставити себе Верховній Раді України.

Важливо зазначити, що законопроект залишив без зміни статтю 104 Конституції
України, яка врегульовує питання вступу на пост новобраного Президента та складан)
ня присяги «на вірність Україні… волею народу обраного Президентом України». При)
сяга Президента Українському народу є важливим доказом легітимності інституту
президентства, довіри громадян до глави держави. По суті, йдеться про перетворен)
ня України із змішаної на парламентську республіку: Кабінет Міністрів форму) ється на
парламентській основі – Президент України «вносить за пропозицією коаліції депута)
тських фракцій і депутатських груп… подання про призначення Верховною Радою
Прем’єр)міністра України» (пункт 9 частини першої статті 106 Законо) проекта). До
повноважень Верховної Ради України належить, зокрема, призначення за поданням
Президента України Прем’єр)міністра України, Міністра оборони, Міністра закордон)
них справ та Голови служби безпеки України, призначення за поданням
Прем’єр)міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимоно)
польного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлен)
ня України, Голови Фонду державного майна України, припинення повноважень за)
значених осіб на цих посадах, вирішення питання про відставку Прем’єр)міністра
України, членів Кабінету Міністрів України (пункт 12 статті 85).

Відсутність довіри з боку більшості Верховної Ради України є підставою достроко)
вого припинення повноважень Кабінету Міністрів України (стаття 87).

Парламентський мандат є сумісним з членством в Уряді та керівництвом іншими
центральними органами виконавчої влади (частина друга статті 120).

Слабкість Президента в державному механізмі парламентської республіки обу)
мовлює найчастіше застосування парламентського способу його обрання2.

Парламентська республіка не містить у зв’язці «парламент–уряд» гарантій від мо)
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нополізації влади. Їх надають лише розвинуте громадянське суспільство і незалежне
правосуддя. І те, й інше в Україні ще треба створити.

Гарантією дотримання поділу влади може бути Президент, обраний незалежно від
парламенту (передбачуваний для виборців) і здатний конкурувати з ним.

5. Ще більш дивовижно (з правової точки зору) виглядає пропозиція про достро)
кове припинення повноважень народного депутата України у разі «відсутності його
без поважних причин на ста пленарних засіданнях Верховної Ради України протягом
календарного року» (пункт 6 частини другої статті 81 Законопроекта).

Для порівняння пошлюся на пункт «е» частини першої статті 48 Конституції Респуб)
ліки Намібія 1990 року, яким передбачено припинення повноважень члена Націо)
нальних Зборів, якщо він відсутній на засіданнях Національних Зборів протягом 10
послідовних днів засідань без отримання на те дозволу1.

Або інший приклад із світової практики. У частині третій статті 63 Конституції Греції
зазначено: якщо депутат протягом місяця без поважних причин пропустив більш як
п’ять засідань, з нього утримується 1/30 щомісячної винагороди за кожний випадок
відсутності2.

Якщо виходити з того, що парламент розглядається як виразник інтересів і волі
Українського народу і що парламент сам точно знає, чого хоче народ, і виражає його
волю, то в даному разі напрошується висновок про те, що парламент – сам по собі, а
народ – сам по собі, оскільки для останнього діє загальне правило пункту 4 частини
першої статті 40 КЗпП України про розірвання трудового договору з ініціативи влас)
ника або уповноваженого ним органу внаслідок прогулу (в тому числі відсутності на
роботі понад три години протягом робочого дня) без поважних причин. Запропоно)
вана зміна уможливить ситуацію відсутності на пленарних засіданнях більшості від
конституційного складу, необхідної для прийняття законів та інших правових актів.
Тим самим обмежуються права людини і громадянина на представництво їх інтересів
у Верховній Раді України – здійсненні державної влади через обраних ними представ)
ників, що не узгоджується з вимогами статті 157 Конституції України.

Зрештою, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників, боронити су)
веренітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського
народу народного депутата України зобов’язує присяга.

Суддя Конституційного Суду України В.Скомороха
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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

3 êâ³òíÿ 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì â³äêðèòîãî àê-
ö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè» (äàë³ – ÂÀÒ
«Óêðåêñ³ìáàíê») ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106
Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ – ÃÏÊ Óêðà¿íè), çã³äíî ç ÿêèì
óõâàëè ì³ñöåâîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿä-
êó ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ ×óáàð Ë.Ï.).

Íà äóìêó ñóá’ºêòà ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ, ÿêùî ìîæëèâ³ñòü îñêàðæåí-
íÿ óõâàëè ì³ñöåâîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ÃÏÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíà, âîíî íå ï³äëÿ-
ãàº ïåðåãëÿäó â àïåëÿö³éíîìó òà êàñàö³éíîìó ïîðÿäêàõ. Ïðîòå íà ïðàêòèö³, ÿê çàçíà-
÷àºòüñÿ ó çâåðíåíí³, ìàº ì³ñöå «íåïðàâèëüíå òëóìà÷åííÿ ³ â³äïîâ³äíî íåïðàâèëüíå
çàñòîñóâàííÿ ãîñïîäàðñüêèìè ñóäàìè ö³º¿ íîðìè çàêîíó».

Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî àðá³òðàæíèé ñóä ì. Êèºâà (ç 5 ëèïíÿ 2001 ðîêó –
ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì. Êèºâà) ð³øåííÿì â³ä 20 ëþòîãî 1995 ðîêó ñòÿãíóâ ç ÂÀÒ
«Óêðåêñ³ìáàíê» íà êîðèñòü Óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Óêð³íòåðàâòî-
ñåðâ³ñ» (äàë³ –ÓÄÏ «Óêð³íòåðàâòîñåðâ³ñ») 786478,00 ãðèâåíü. Ãîñïîäàðñüêèé ñóä
ì. Êèºâà óõâàëîþ â³ä 13 áåðåçíÿ 2002 ðîêó â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ÓÄÏ
«Óêð³íòåðàâòîñåðâ³ñ» ïðî â³äíîâëåííÿ ïðîïóùåíîãî ñòðîêó äëÿ ïðåä’ÿâëåííÿ íàêàçó
äî âèêîíàííÿ òà âèäà÷ó äóáë³êàòà íàêàçó. Ïîñòàíîâîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñ-
ïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 20 òðàâíÿ 2002 ðîêó, çàëèøåíîþ áåç çì³í ïîñòàíîâîþ Âèùîãî
ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä 18 ÷åðâíÿ 2002 ðîêó, çàçíà÷åíà ñóäîâà óõâàëà ñêà-
ñîâàíà, ñòðîê äëÿ ïðåä’ÿâëåííÿ íàêàçó àðá³òðàæíîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 8 ÷åðâíÿ
1997 ðîêó â³äíîâëåíèé, âèäà÷à äóáë³êàòà íàêàçó äîðó÷åíà ãîñïîäàðñüêîìó ñóäó ì. Êè-
ºâà. Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä âèõîäèâ ç òîãî, ùî ñòðîê äëÿ ïðåä’ÿâ-
ëåííÿ äî âèêîíàííÿ íàêàçó àðá³òðàæíîãî ñóäó ì. Êèºâà áóâ ïðîïóùåíèé ïîçèâà÷åì
÷åðåç íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ÿê ÎÏÅÐÓ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, òàê ³ áàíêó «Àâàëü»,
ÿêèé âòðàòèâ öåé íàêàç. Âèçíàíî òàêîæ ïîìèëêîâèì òâåðäæåííÿ ÂÀÒ «Óêðåêñ³ì-
áàíê» ïðî òå, ùî îñêàðæåííÿ óõâàëè ïðî â³äìîâó ó âèäà÷³ äóáë³êàòà íàêàçó íå ïåðåä-
áà÷åíå ÃÏÊ Óêðà¿íè. Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè íà ñï³ëüíîìó çàñ³äàíí³ êîëåã³é ñóää³â
Ñóäîâî¿ ïàëàòè ó ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâàõ â³ä 17 âåðåñíÿ 2002 ðîêó çàçíà÷åíó ïîñòàíî-
âó Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè çàëèøèâ áåç çì³í.

Ç öèìè ð³øåííÿìè ñóä³â àâòîð êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ íå çãîäåí ³ ñòâåðäæóº,
ùî «íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ ãîñïîäàðñüêèìè ñóäàìè òà Âåðõîâíèì Ñóäîì Óêðà¿íè
ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106 ÃÏÊ Óêðà¿íè ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ êîíñòèòó-
ö³éíèõ ïðàâ ÂÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê».

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, ðîçãëÿäàþ÷è êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ, âèõîäèâ ç òà-
êîãî.

Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 42 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè» ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ìàº çàçíà÷àòèñÿ îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â
îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè. Â³äïîâ³ä-
íî äî ñòàòò³ 94 öüîãî Çàêîíó ï³äñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³é-
íîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî
çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè 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 ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ
³ ñâîáîä.
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Ïðîòå â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè íå ì³ñòèòüñÿ æîäíîãî ôàêòó íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñó-
âàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106 ÃÏÊ Óêðà¿íè. Äîëó÷åí³
äî êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ñóäîâ³ ð³øåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè òà
Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä Óêðà¿íè äîòðèìóþòüñÿ îäíàêîâî¿ ïîçèö³¿ ùîäî ìîæëèâîñò³
îñêàðæåííÿ óõâàë ïðî â³äìîâó ó âèäà÷³ ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì äóáë³êàòà íàêàçó, ñïðÿ-
ìîâàíî¿ íà çàõèñò ïðàâ þðèäè÷íî¿ îñîáè.

Íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Çàêîíîì Óê-
ðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», º ï³äñòàâîþ äëÿ â³äìîâè ó â³äêðèòò³ ïðîâà-
äæåííÿ ó ñïðàâ³ â Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóä³ 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 óõâàëèâ â³äìîâèòè ó
â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì â³ä-
êðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè»
ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106 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 Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè».
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3 êâ³òíÿ 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ùîäî â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Õàðê³âñüêî¿
îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â íàóêè, âèðîáíèöòâà òà
ô³íàíñ³â ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 121, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 2481

Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÷àñòèí ïåðøî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 19 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè, ¿õ ïðàâà òà ãàðàíò³¿ ä³ÿëüíîñò³» â³ä 15 âåðåñ-
íÿ 1999 ðîêó ¹ 1045–XIV, ñòàòò³ 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí» â³ä
16 ÷åðâíÿ 1992 ðîêó ¹ 2460–XII (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ñêîìîðîõà Â.ª.).

Íåîáõ³äí³ñòü â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ñóá’ºêò êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ îáãðóí-
òîâóº íåîäíîçíà÷íèì çàñòîñóâàííÿì ñóäàìè Óêðà¿íè ïîëîæåíü çàçíà÷åíèõ çàêîí³â
Óêðà¿íè, ùî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ïðîôñï³ëîê, îá’ºä-
íàíü ãðîìàäÿí òà ¿õ ÷ëåí³â, çà óïîâíîâàæåííÿì ÿêèõ ö³ îðãàí³çàö³¿ íà ï³äñòàâ³ ãëà-
âè 31-À ÖÏÊ Óêðà¿íè çâåðòàëèñÿ äî ñóä³â ³ç ñêàðãàìè íà ð³øåííÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â,
ñëóæáîâèõ îñ³á ó ñôåð³ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Òðåòÿ êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ñâîºþ Óõâàëîþ â³ä 28 ëþòîãî
2003 ðîêó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2
ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîí-
ñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì
Óêðà¿íè «Ïðî êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ íå íàâåäåíî ôàêò³â, ÿê³ ñâ³ä÷èëè á ïðî íåîäíîçíà÷-
í³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè ïîëîæåíü ñòàòò³ 121, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 2481

ÖÏÊ Óêðà¿íè, ÷àñòèí ïåðøî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 19 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîôåñ³éí³
ñï³ëêè, ¿õ ïðàâà òà ãàðàíò³¿ ä³ÿëüíîñò³», ñòàòò³ 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îá’ºäíàííÿ ãðî-
ìàäÿí».

Àíàë³ç äîäàíèõ äî êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü, ïîñòàíîâ ³ óõâàë ñó-
ä³â Óêðà¿íè íà ïîçîâí³ çàÿâè òà ñêàðãè Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Âñåóêðà¿í-
ñüêî¿ ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â íàóêè, âèðîáíèöòâà òà ô³íàíñ³â, Õàðê³âñüêîãî îáëàñíî-
ãî â³ää³ëåííÿ Êîíãðåñó óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿, Õàðê³âñüêîãî îáëàñíîãî Âñåóêðà¿í-
ñüêîãî îá’ºäíàííÿ âåòåðàí³â ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ
íàçâàíèõ ïîëîæåíü çàêîí³â Óêðà¿íè òà îáãðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â ¿õ îô³ö³éíîìó
òëóìà÷åíí³, ùî ñóïåðå÷èòü âèìîãàì ïóíêòó 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 42 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».
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Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 13, 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Âñåóêðà¿í-
ñüêî¿ ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â íàóêè, âèðîáíèöòâà òà ô³íàíñ³â ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà-
÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 121, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 2481 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè, ÷àñòèí ïåðøî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 19 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîôåñ³éí³
ñï³ëêè, ¿õ ïðàâà òà ãàðàíò³¿ ä³ÿëüíîñò³», ñòàòò³ 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îá’ºäíàííÿ ãðî-
ìàäÿí» íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà-
¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòó-
ö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».
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3 êâ³òíÿ 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ êîí-
ñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ÷àñòèíè òðåòüî¿
ñòàòò³ 10, ñòàòò³ 14 Çàêîíó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ «Ïðî ìîâè â Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ» â³ä 28 æîâòíÿ
1989 ðîêó, ïóíêòó 4 Ïîëîæåííÿ ïðî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòà-
íîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 2 âåðåñíÿ 1993 ðîêó ¹ 3423–XII, àáçàö³â ï’ÿòîãî,
ñüîìîãî, äåâ’ÿòîãî, äåñÿòîãî, îäèíàäöÿòîãî Îïèñó ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè (äîäàò-
êà äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 26 ÷åðâíÿ 1992 ðîêó ¹ 2503–XII), ñòîñîâíî âèêîíàííÿ ðîñ³éñüêîþ
ìîâîþ çàïèñ³â ³ â³äîìîñòåé ó ïàñïîðò³ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè òà íà ïå÷àòêàõ, øòàìïàõ,
øòåìïåëÿõ, îô³ö³éíèõ áëàíêàõ (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ìàëèííèêîâà Ë.Ô.).

Ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè ïîðóøóþòü ïèòàííÿ ïðî âè-
çíàííÿ òàêèìè, ùî íå â³äïîâ³äàþòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿
ñòàòò³ 10, ñòàòò³ 14 Çàêîíó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ «Ïðî ìîâè â Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ», ïóíêòó 4
Ïîëîæåííÿ ïðî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, àáçàö³â ï’ÿòîãî, ñüîìîãî, äåâ’ÿòîãî,
äåñÿòîãî, îäèíàäöÿòîãî Îïèñó ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ñòîñîâíî âèêîíàííÿ
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ çàïèñ³â ³ â³äîìîñòåé ó ïàñïîðò³ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè òà íà ïå÷àò-
êàõ, øòàìïàõ, øòåìïåëÿõ, îô³ö³éíèõ áëàíêàõ.

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî íîðìàìè ñòàòåé 10,
14 çàçíà÷åíîãî Çàêîíó, ïóíêòó 4 Ïîëîæåííÿ ïðî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, àáçà-
ö³â ï’ÿòîãî, ñüîìîãî, äåâ’ÿòîãî, äåñÿòîãî, îäèíàäöÿòîãî Îïèñó ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà
Óêðà¿íè çàêð³ïëåíî, ùî çàïèñè â îô³ö³éíèõ äîêóìåíòàõ, ó òîìó ÷èñë³ â ïàñïîðò³ ãðî-
ìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ÿê³ ä³þòü ëèøå íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, âèêîíóþòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ³
ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè, à íàïèñè íà ïå÷àòêàõ, øòàìïàõ, øòåìïåëÿõ, îô³ö³éíèõ áëàíêàõ
äåðæàâíèõ îðãàí³â, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é – óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ àáî óêðà-
¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. Öå, íà äóìêó íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, íå â³äïîâ³äàº
÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 10 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêîþ âèçíà÷åíî ñòàòóñ óêðà¿íñüêî¿ ìî-
âè ÿê äåðæàâíî¿, òà íå óçãîäæóºòüñÿ ç Ð³øåííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó
ñïðàâ³ ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 10 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ùîäî çà-
ñòîñóâàííÿ äåðæàâíî¿ ìîâè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ¿¿ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Óêðà¿íè â³ä
14 ãðóäíÿ 1999 ðîêó ¹ 10-ðï.

Íà çàñ³äàíí³ Ïåðøî¿ êîëåã³¿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàííÿ ïðî â³ä-
ìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî ïðî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî
ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà ð³âí³ñòþ ãîëîñ³â íå áóëî âèð³øåíî.

Ðîçãëÿäàþ÷è êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òàêîãî.

Çàêîí Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ «Ïðî ìîâè â Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ» ïðèéíÿòî 28 æîâòíÿ 1989 ðî-
êó. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 10, 14 öüîãî Çàêîíó íàïèñè íà ïå÷àòêàõ, øòàìïàõ, øòåìïåëÿõ,
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îô³ö³éíèõ áëàíêàõ äåðæàâíèõ, ïàðò³éíèõ, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³â, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³
îðãàí³çàö³é â Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ âèêîíóþòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ àáî óêðà¿íñüêîþ ³ ðî-
ñ³éñüêîþ ìîâàìè, à îô³ö³éí³ äîêóìåíòè, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòü ñòàòóñ ãðîìàäÿíèíà, – ïàñ-
ïîðò, òðóäîâà êíèæêà, äîêóìåíòè ïðî îñâ³òó, ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ, ïðî îäðóæåí-
íÿ, à òàêîæ äîêóìåíòè ïðî ñìåðòü îñîáè – âèêîíóþòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ
ìîâàìè. Çã³äíî ç ïóíêòîì 4 Ïîëîæåííÿ ïðî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿
Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 2 âåðåñíÿ 1993 ðîêó) âñ³ çàïèñè â ïàñïîðò³ ³
â³äîìîñò³ ïðî éîãî âëàñíèêà, ùî âíîñÿòüñÿ äî íüîãî, âèêîíóþòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³é-
ñüêîþ ìîâàìè.

Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ñòâåðäæóþ÷è ïðî íåêîíñòèòóö³éí³ñòü çàçíà÷åíèõ ïîëî-
æåíü, â îñíîâó ïðàâîâîãî îáãðóíòóâàííÿ ïîêëàëè àðãóìåíò, ùî çàïèñè ³ â³äîìîñò³ â
îô³ö³éíèõ äîêóìåíòàõ, ó ïàñïîðò³ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, íàïèñè íà ïå÷àòêàõ, øòàìïàõ,
øòåìïåëÿõ, îô³ö³éíèõ áëàíêàõ ìàþòü çä³éñíþâàòèñÿ âèíÿòêîâî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.

Çà çì³ñòîì êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ ïèòàííÿ, ïîðóøåíå íàðîäíèìè äåïóòàòàìè
Óêðà¿íè, íàëåæèòü äî ñôåðè çàñòîñóâàííÿ ìîâ â Óêðà¿í³, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè
ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 10 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ãàðàíòóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ³ ìàº âèçíà-
÷àòèñÿ çàêîíîì. Ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ ìîâ çã³äíî ç ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 92
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷àºòüñÿ âèíÿòêîâî çàêîíàìè Óêðà¿íè. Òîáòî çàñòîñóâàííÿ
ìîâ â Óêðà¿í³ òà ïîðÿäîê ¿õ çàñòîñóâàííÿ º ïèòàííÿìè çàêîíîäàâ÷îãî âðåãóëþâàííÿ,
ÿê³ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè â³äíåñåí³ äî ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ïèòàííÿ â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáçàö³â ï’ÿòîãî, ñüî-
ìîãî, äåâ’ÿòîãî, äåñÿòîãî, îäèíàäöÿòîãî Îïèñó ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè (äî-
äàòêà äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè), çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 26 ÷åðâíÿ 1992 ðîêó, òî êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ íå ì³ñòèòü
ïîñèëàíü íà Ïîñòàíîâó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü äî
Ïîëîæåííÿ ïðî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïîëîæåíü ïðî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà òà ñâ³äîöòâî
ïðî íàðîäæåííÿ» â³ä 2 âåðåñíÿ 1993 ðîêó, ÿêèìè âèçíà÷åíî îïèñ íèí³øíüîãî ïàñïîðòà
ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè.

Îòæå, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çã³äíî ç ïóíêòîì 2 ñòàò-
ò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» º ï³äñòàâè äëÿ â³äìîâè ó
â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³.

Âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïóíê-
òîì 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 39, ïóíêòîì 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîí-
ñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïó-
òàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ÷àñòèíè
òðåòüî¿ ñòàòò³ 10, ñòàòò³ 14 Çàêîíó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ «Ïðî ìîâè â Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ» â³ä
28 æîâòíÿ 1989 ðîêó, ïóíêòó 4 Ïîëîæåííÿ ïðî ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàòâåð-
äæåíîãî Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 2 âåðåñíÿ 1993 ðîêó ¹ 3423–XII,
àáçàö³â ï’ÿòîãî, ñüîìîãî, äåâ’ÿòîãî, äåñÿòîãî, îäèíàäöÿòîãî Îïèñó ïàñïîðòà ãðîìàäÿ-
íèíà Óêðà¿íè ñòîñîâíî âèêîíàííÿ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ çàïèñ³â ³ â³äîìîñòåé ó ïàñïîðò³
ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè òà íà ïå÷àòêàõ, øòàìïàõ, øòåìïåëÿõ, îô³ö³éíèõ áëàíêàõ íà ï³ä-
ñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïî-
â³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çà-
êîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

27 òðàâíÿ 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíè-
íà Ø. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 8, ÷àñòèíè äðóãî¿
ñòàòò³ 19, ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 22, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 68 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
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¿íè, àáçàöó ÷åòâåðòîãî ñòàòò³ 4, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðî-
íó ïðàö³» (â ðåäàêö³¿ â³ä 14 æîâòíÿ 1992 ðîêó), ñòàòò³ 173 Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ
Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 456 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ; â³äïîâ³äíî-
ñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 3 æîâòíÿ 1997 ðîêó ¹ 1100 â ÷àñòèí³ äîïîâíåííÿ àáçàöîì øîñ-
òèì ïóíêòó 28 Ïðàâèë â³äøêîäóâàííÿ âëàñíèêîì ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè ³ îðãàí³çàö³¿
àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ ïðàö³âíèêîâ³ óøêîäæåííÿì çäî-
ðîâ’ÿ, ïîâ’ÿçàíèì ç âèêîíàííÿì íèì òðóäîâèõ îáîâ’ÿçê³â (äàë³ – Ïðàâèëà) (ñóääÿ-
äîïîâ³äà÷ ×óáàð Ë.Ï.).

Ç ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ, âáà÷àºòüñÿ, ùî ãðîìàäÿ-
íèí Ø. âòðàòèâ ïðàöåçäàòí³ñòü âíàñë³äîê òðóäîâîãî êàë³öòâà, éîìó âñòàíîâëåíî äðóãó
ãðóïó ³íâàë³äíîñò³. Äî öüîãî ïðàöþâàâ ðîá³òíèêîì íà ï³äïðèºìñòâàõ âóã³ëüíî¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³ çà ïðîôåñ³ÿìè, ùî îïëà÷óþòüñÿ â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíî, òîìó éîãî îñîáèñ-
òèé çàðîá³òîê ïåðåâèùóâàâ ñåðåäí³é çàðîá³òîê çà â³äïîâ³äíîþ ïðîôåñ³ºþ ïî ï³äïðè-
ºìñòâó.

Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 3 æîâòíÿ 1997 ðîêó ¹ 1100 áóëî äî-
ïîâíåíî ïóíêò 28 Ïðàâèë, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
23 ÷åðâíÿ 1993 ðîêó ¹ 472, íîâèì àáçàöîì øîñòèì òàêîãî çì³ñòó: «Ïåðåðàõîâàíèé
àáî íàðàõîâàíèé ðîçì³ð âòðà÷åíîãî çàðîá³òêó ó ïåðåðàõóíêó íà 100 â³äñîòê³â âòðàòè
ïðîôåñ³éíî¿ ïðàöåçäàòíîñò³ íå ìîæå áóòè á³ëüøèì â³ä ñåðåäíüîì³ñÿ÷íîãî çàðîá³òêó
â³äïîâ³äíîãî ïðàö³âíèêà (ï³ñëÿ ï³äâèùåííÿ òàðèôíèõ ñòàâîê) çà óìîâè éîãî ðîáîòè
ïðîòÿãîì ïîâíîãî êàëåíäàðíîãî ì³ñÿöÿ àáî ó ïåðåðàõóíêó íà ïîâíèé êàëåíäàðíèé
ì³ñÿöü ðîáîòè».

Ãðîìàäÿíèí Ø. ââàæàº, ùî ïðè ïðèéíÿòò³ ö³º¿ íîðìè íå áóëî âðàõîâàíî çàêîííèõ
³íòåðåñ³â òèõ ïîñòðàæäàëèõ íà âèðîáíèöòâ³ â³ä íåùàñíîãî âèïàäêó (òðóäîâîãî êàë³öò-
âà) ÷è ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü, ïðàöÿ ÿêèõ îïëà÷óâàëàñÿ â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíî, à ¿õ
îñîáèñòèé ñåðåäí³é çàðîá³òîê áðàâñÿ äëÿ íàðàõóâàííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè. Öå, íà
éîãî äóìêó, ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ «êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä íà â³äøêîäóâàííÿ
âòðà÷åíîãî çàðîá³òêó â ïîâíîìó îáñÿç³».

Êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ìàº ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó
òëóìà÷åíí³ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè (ïóíêò 4 ÷àñòèíè äðó-
ãî¿ ñòàòò³ 42 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»). Â³äïîâ³äíî äî
ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³äñòàâîþ äëÿ êîíñòè-
òóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â
Óêðà¿íè º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè 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 ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ íå çàçíà÷åíî îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â
îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 8, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 19,
÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 22, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 68 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, àáçàöó
÷åòâåðòîãî ñòàòò³ 4, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó ïðàö³»
(â ðåäàêö³¿ â³ä 14 æîâòíÿ 1992 ðîêó), ñòàòò³ 173 Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè,
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 456 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ ³ íå íàâåäåíî áóäü-
ÿêèõ ôàêò³â íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ öèõ ïîëîæåíü ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îð-
ãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè.

Ôàêòè÷íî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ïîðóøóº ïèòàííÿ ïðî â³äïî-
â³äí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éí³ñòü) ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³-
ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 3 æîâòíÿ 1997 ðîêó ¹ 1100 â ÷àñòèí³ äîïîâíåííÿ ïóíêòó 28 Ïðàâèë
íîâèì àáçàöîì øîñòèì, îá´ðóíòîâóþ÷è éîãî íåêîíñòèòóö³éí³ñòü çàçíà÷åíèìè ïîëî-
æåííÿìè Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Ïðîòå â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 40 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»
ãðîìàäÿíè íå º ñóá’ºêòàìè ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ç ïèòàíü êîíñòèòóö³éíîñò³
çàêîí³â Óêðà¿íè òà ³íøèõ ïðàâîâèõ àêò³â.
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Êð³ì òîãî, ç íàáðàííÿì ÷èííîñò³ ç 1 êâ³òíÿ 2001 ðîêó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çà-
ãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîá-
íèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ ñïðè÷èíèëè âòðàòó ïðàöåçäàòíîñò³» ïîñòà-
íîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11 ëèïíÿ 2001 ðîêó ¹ 807 áóëè âèçíàí³ òàêèìè,
ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, ïîñòàíîâà â³ä 23 ÷åðâíÿ 1993 ðîêó ¹ 472, ÿêîþ áóëè çàòâåð-
äæåí³ Ïðàâèëà, òà ³íø³ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ÿêèìè âíîñèëèñÿ çì³íè
äî Ïðàâèë, çîêðåìà ïóíêò 1 ïîñòàíîâè â³ä 3 æîâòíÿ 1997 ðîêó ¹ 1100.

Â³äñóòí³ñòü âñòàíîâëåíîãî Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ, íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòó-
ö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì öèì Çàêîíîì, º ï³äñòàâàìè äëÿ â³äìîâè ó
â³äêðèòò³ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ â Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóä³ Óêðà¿íè.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 40, 42, 45, 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 ãðî-
ìàäÿíèíà Ø. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 8, ÷àñòè-
íè äðóãî¿ ñòàòò³ 19, ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 22, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 68 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè, àáçàöó ÷åòâåðòîãî ñòàòò³ 4, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî îõîðîíó ïðàö³» (â ðåäàêö³¿ â³ä 14 æîâòíÿ 1992 ðîêó), ñòàòò³ 173 Êîäåêñó çàêîí³â
ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 456 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ;
â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 3 æîâòíÿ 1997 ðîêó ¹ 1100 â ÷àñòèí³ äîïîâíåííÿ àáçà-
öîì øîñòèì ïóíêòó 28 Ïðàâèë â³äøêîäóâàííÿ âëàñíèêîì ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè ³
îðãàí³çàö³¿ àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ ïðàö³âíèêîâ³ óøêî-
äæåííÿì çäîðîâ’ÿ, ïîâ’ÿçàíèì ç âèêîíàííÿì íèì òðóäîâèõ îáîâ’ÿçê³â íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
ò³â 1, 2 ñòàòò³ 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 ïîäàííÿ; íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ
âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè».
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27 òðàâíÿ 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿí ×., ×.
òà ×. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 137, 139, 35, 36, 38, 234 Öèâ³ëüíî-
ãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòåé 3, 8, 55, 64 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 24
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â», ïóíêòó 10 ñòàòò³ 4 Äåêðåòó Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíå ìèòî» (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ðîçåíêî Â.².).

Ãðîìàäÿíè ×., ×. òà ×. ó 2001, 2002 ðîêàõ çâåðòàëèñÿ äî îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³
ñóä³â ç ïèòàíü íåçàäîâ³ëüíîãî êîìóíàëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó, â ÿêîìó âîíè
ïðîæèâàþòü, òà â³äøêîäóâàííÿ çàïîä³ÿíî¿ ó çâ’ÿçêó ç öèì ìîðàëüíî¿ ³ ìàòåð³àëüíî¿
øêîäè. Ñóääÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ðîçãëÿíóâ ïîçîâíó çàÿâó ³
ñâî¿ìè óõâàëàìè ñïî÷àòêó çàëèøèâ ¿¿ áåç ðóõó çà íåâ³äïîâ³äí³ñòþ íîðìàì Öèâ³ëüíîãî
ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, à ïîò³ì âèçíàâ íåïîäàíîþ òà ïîâåðíóâ ïîçèâà÷àì,
îñê³ëüêè âîíè íå âèêîíàëè âèìîã ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè.

Àïåëÿö³éíèé ñóä ì. Êèºâà òà Ñóäîâà ïàëàòà ó öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ Âåðõîâíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè, ÿê³ ðîçãëÿäàëè ñêàðãè ãðîìàäÿí ×., ×. òà ×., âèçíàëè óõâàëè ðàéîííîãî ñóäó
îá´ðóíòîâàíèìè, à ñêàðãè òàêèìè, ùî íå ï³äëÿãàþòü çàäîâîëåííþ. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç
öèì, ñ³ì’ÿ ×. çâåðíóëàñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì âèòðåáóâàòè
òà äîñë³äèòè ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ðîçãëÿíóòèõ çà ¿õ ³í³ö³àòèâîþ ñïðàâ ³ äàòè îö³íêó
ïðèéíÿòèõ ùîäî íèõ ð³øåíü. Ó çâåðíåíí³ ïîðóøåíî ³ ïèòàííÿ òëóìà÷åííÿ ðÿäó ïîëî-
æåíü ñòàòåé Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à òàêîæ Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü ïðîöåäóðó ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâàõ, òà ñòàòåé Çàêîíó
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Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â» ³ Äåêðåòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî
äåðæàâíå ìèòî» â ÷àñòèí³ ï³ëüã ïðè ñïëàò³ ìèòà.

Îá´ðóíòîâóþ÷è çâåðíåííÿ, àâòîðè ïîñèëàëèñÿ íà íåîäíîçíà÷íå, íà ¿õ äóìêó, çàñòî-
ñóâàííÿ ñóäàìè íîðì Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ùî ñïðè÷èíèëî
ïîðóøåííÿ ¿õ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íà ñóäîâèé çàõèñò, îäíàê àðãóìåíò³â íà ï³äòâåð-
äæåííÿ öüîãî íå íàâåëè. Íàÿâí³ ó ñïðàâ³ ìàòåð³àëè çàñâ³ä÷óþòü, ùî âîíè òàêèì ïðàâîì
ñêîðèñòàëèñÿ, à ñóäè ïðè ðîçãëÿä³ ¿õ çàÿâ òà ñêàðã ïîñ³ëè îäíàêîâó ïîçèö³þ. Ó çâåðíåí-
í³, ïî ñóò³, îñïîðþþòüñÿ ñóäîâ³ ð³øåííÿ ó êîíêðåòí³é öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ³ ñòàâèòüñÿ ïå-
ðåä Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ïèòàííÿ ïåðåâ³ðêè ¿õ çàêîííîñò³.

Äðóãà êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ñâîºþ Óõâàëîþ â³ä 10 êâ³òíÿ
2003 ðîêó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Âðàõîâóþ÷è, ùî êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí ×., ×. òà ×. íå ì³ñòèòü îá´ðóí-
òóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ çàçíà÷åíèõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè ³ çà çì³ñòîì ñòîñóºòüñÿ ïèòàíü, íå â³äíåñåíèõ äî êîìïåòåí-
ö³¿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè, ïóíêòîì 4 ñòàòò³ 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 êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì
ãðîìàäÿí ×., ×. òà ×. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 137, 139, 35, 36,
38, 234 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòåé 3, 8, 55, 64 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, ñòàòò³ 24 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â», ïóíêòó 10 ñòàòò³ 4
Äåêðåòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíå ìèòî» çà íåâ³äïîâ³äí³ñòþ êîí-
ñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»
òà íåï³äâ³äîì÷³ñòþ Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó íüîìó.
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27 òðàâíÿ 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí-
êè Á. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 8, 24, 29, 50, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿
ñòàòò³ 55, ñòàòåé 56, 64, ðîçä³ë³â V²², V²²² Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-
ò³ 6 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòò³ 4, ïóíêòó 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 6, ñòà-
òåé 16, 161, 18, 20, 22, 23, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 49, ñòàòåé 65, 66, 67, 95, 97, 2362 Êðè-
ì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòåé 84, 85, 86, 87, 88, 89, ïóíêòó 3
ñòàòò³ 227, ñòàòåé 231, 291, 292, 293, 328 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè,
ïóíêòó «å» ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 211 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷
Ðîçåíêî Â.².).

Ãðîìàäÿíêà Á. çâåðíóëàñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì ïðî
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü çàçíà÷åíèõ ñòàòåé Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ÷îòèðüîõ
êîäåêñ³â Óêðà¿íè, îñê³ëüêè, íà ¿¿ äóìêó, ñóäè, ³íø³ îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè íåîäíî-
çíà÷íî çàñòîñîâóâàëè ÷èííå çàêîíîäàâñòâî, ùî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ ¿¿ êîíñòèòó-
ö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Âèâ÷åííÿ ñïðàâè ïîêàçàëî, ùî ì³æ ñ³ì’ºþ Á. òà âëàñíèêîì ïðèâàòíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà, ðîçòàøîâàíîãî ïîðó÷ ç ¿õ áóäèíêîì ó ì. ×åðí³âöÿõ, äàâíî òðèâàº ñï³ð ùîäî òåõ-
íîëîã³÷íîãî çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.

Ñêàðãè ãðîìàäÿíêè Á. íåîäíîðàçîâî ðîçãëÿäàëèñÿ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íîþ ñòàíö³ºþ, ³íøèìè äåðæàâíèìè óñòàíîâàìè, çîêðåìà ïðîêóðàòóðîþ,
ì³ñöåâèìè òà àïåëÿö³éíèìè ñóäàìè, ³ áóëè çàäîâîëåí³, à â³äïîâ³äí³ îðãàí³çàö³¿ çî-
áîâ’ÿçàíî çì³íèòè ðåæèì ðîáîòè çãàäàíîãî ï³äïðèºìñòâà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ òèø³,
ñïîêîþ òà íàëåæíèõ óìîâ ïðîæèâàííÿ ëþäåé. Ö³ ð³øåííÿ ç ð³çíèõ ïðè÷èí ó ïîâíîìó
îáñÿç³ íå âèêîíàí³, ùî ñïðè÷èíèëî ïîäàëüø³ çâåðíåííÿ ãðîìàäÿíêè Á. äî äåðæàâíèõ
îðãàí³â òà óñòàíîâ, ó òîìó ÷èñë³ é äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. Ó íèõ ñòàâèòüñÿ
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âèìîãà ïðèòÿãòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á, ÿê³ íå çóïèíèëè ôóíêö³îíóâàííÿ
åêîëîã³÷íî øê³äëèâîãî âèðîáíèöòâà, òà âèòëóìà÷èòè â ö³ëîìó äâà ðîçä³ëè ³ äåê³ëüêà
ñòàòåé Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à òàêîæ íèçêó ñòàòåé Êðèì³íàëüíîãî, Êðèì³íàëüíî-ïðî-
öåñóàëüíîãî, Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî, Çåìåëüíîãî êîäåêñ³â Óêðà¿íè. Îäíàê ó
ñïðàâ³ íåìàº îáãðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ çàçíà÷åíèõ ó êëî-
ïîòàííÿõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè. Ó çâåðíåííÿõ éäåòüñÿ
ïðî ïåðåâ³ðêó ð³øåíü, ïðèéíÿòèõ äåðæàâíèìè îðãàíàìè òà óñòàíîâàìè, à òàêîæ ïðî
ðîç’ÿñíåííÿ çì³ñòó íîðì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Îòæå, ìàòåð³àëè ñïðàâè çàñâ³ä÷óþòü â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ êîíñòè-
òóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè ïîðóøåí³ ó êîíñòèòóö³éíèõ çâåðíåííÿõ ïèòàííÿ
íåï³äâ³äîì÷³ Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè, à ñàì³ çâåðíåííÿ íå â³äïîâ³äàþòü âèìî-
ãàì, ïåðåäáà÷åíèì Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Äðóãà êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Óõâàëîþ â³ä 10 êâ³òíÿ
2003 ðîêó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ íà ï³äñòà-
â³ ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» çà íåâ³ä-
ïîâ³äí³ñòþ êîíñòèòóö³éíèõ çâåðíåíü âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè,
Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», òà íåï³äâ³äîì÷³ñòþ Êîíñòèòó-
ö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíèõ çâåðíåííÿõ ïèòàíü.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ïóíêòîì 4 ñòàòò³ 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 êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè çâåðíåííÿìè
ãðîìàäÿíêè Á. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 8, 24, 29, 50, ÷àñòèíè
÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 55, ñòàòåé 56, 64, ðîçä³ë³â V²², V²²² Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ïåð-
øî¿ ñòàòò³ 6 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòò³ 4, ïóíêòó 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-
ò³ 6, ñòàòåé 16, 161, 18, 20, 22, 23, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 49, ñòàòåé 65, 66, 67, 95, 97, 2362

Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòåé 84, 85, 86, 87, 88, 89, ïóíêòó 3
ñòàòò³ 227, ñòàòåé 231, 291, 292, 293, 328 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè,
ïóíêòó «å» ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 211 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çà íåâ³äïîâ³äí³ñòþ
¿õ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», òà
íåï³äâ³äîì÷³ñòþ Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³é-
íèõ çâåðíåííÿõ.
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28 òðàâíÿ 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) äåÿêèõ
ïîëîæåíü óêàç³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî Àäì³í³ñòðàö³þ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè» â³ä
14 ãðóäíÿ 1996 ðîêó ¹ 1220 òà «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî Àäì³í³ñòðàö³þ
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè» â³ä 19 ëþòîãî 1997 ðîêó ¹ 159 (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ ²âàùåíêî Â.².).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ – íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè – çâåðíóâñÿ
äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ùîäî â³äïîâ³äíî-
ñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòò³ 5 Óêàçó Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè «Ïðî Àäì³í³ñòðàö³þ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè» òà àáçàöó øîñòîãî ïóíêòó 6 Ïî-
ëîæåííÿ ïðî Àäì³í³ñòðàö³þ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî Àäì³í³ñòðàö³þ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè»,
çã³äíî ç ÿêèìè äåÿê³ ïîñàäîâ³ îñîáè Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè íàä³ëÿëèñÿ
ïðàâîì ó âèçíà÷åíèõ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ìåæàõ òà ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî ¿õí³õ
ïîâíîâàæåíü, äàâàòè îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
òà ¿õ ïîñàäîâèì îñîáàì.

Ïåðøà êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Óõâàëîþ â³ä 22 êâ³òíÿ
2003 ðîêó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ íà ï³äñòàâ³
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ïóíêòó 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåï³äâ³äîì-
÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, ðîçãëÿäàþ÷è ïèòàííÿ ùîäî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³é-
íîãî ïðîâàäæåííÿ, âèõîäèòü ç òàêîãî.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè íàëåæèòü, çîêðåìà, âèð³øåííÿ ïèòàíü ïðî â³äïîâ³äí³ñòü Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éí³ñòü) ÷èííèõ àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ñïðàâè äî ðîçãëÿäó áóëî âèäà-
íî Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïèòàííÿ Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè» â³ä 6 áå-
ðåçíÿ 2003 ðîêó ¹ 203, ÿêèì, çîêðåìà, âèêëþ÷åíî ç Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî
Àäì³í³ñòðàö³þ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè» òà Ïîëîæåííÿ ïðî Àäì³í³ñòðàö³þ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè íîðìè, êîíñòèòóö³éí³ñòü ÿêèõ îñïîðþºòüñÿ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.

Îòæå, ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ íåìàº, îñê³ëü-
êè ïîëîæåííÿ àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïèòàííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ÿêèõ ïîðóøåíî â êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè, º òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïóíê-
òîì 3 ñòàòò³ 45, ñòàòòåþ 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåí-
íÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³ä-
ïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòò³ 5 Óêàçó Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè «Ïðî Àäì³í³ñòðàö³þ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè» â³ä 14 ãðóäíÿ 1996 ðîêó
¹ 1220 òà àáçàöó øîñòîãî ïóíêòó 6 Ïîëîæåííÿ ïðî Àäì³í³ñòðàö³þ Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè, çàòâåðäæåíîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî
Àäì³í³ñòðàö³þ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè» â³ä 19 ëþòîãî 1997 ðîêó ¹ 159 íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
òó 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåï³äâ³äîì÷³ñòü
Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.
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28 òðàâíÿ 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíè-
íà Æ. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 2 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Øàïîâàë Â.Ì.).

Ïðèâîäîì äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ñòàëî ³ñíóþ÷å, íà äóìêó ñóá’ºêòà ïðàâà
íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ, íåîäíîçíà÷íå çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 2 ÖÏÊ ñóäà-
ìè Óêðà¿íè òà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, âíàñë³äîê ÷îãî ïîðóøåíî éîãî êîíñòèòó-
ö³éí³ ïðàâà íà ÷ëåíñòâî â êîîïåðàòèâ³ òà íà ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü.

Íåîäíîçíà÷í³ñòü çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 2 ÖÏÊ ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòó-
ö³éíå çâåðíåííÿ âáà÷àº â òîìó, ùî ñóäè Óêðà¿íè ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó ïðèéìàëè
ñóïåðå÷ëèâ³ ð³øåííÿ ç ïèòàííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ éîãî «â ÷ëåíàõ âèðîáíè÷îãî êîîïåðà-
òèâó». À òîìó, ÿê âêàçàíî ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³, «íåîäíîçíà÷í³ñòü âèð³øåííÿ
öèâ³ëüíèõ ñïðàâ ïðè îõîðîí³ ìîãî ïðàâà íà ÷ëåíñòâî â êîîïåðàòèâ³ º íåîäíîçíà÷í³ñòþ
çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 2 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè – ïðè-
íàéìí³ â îäí³é ³ç òèõ ñïðàâ ä³¿ ñóäó íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ñòàòò³ 2 Öèâ³ëüíîãî ïðî-
öåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè».

Íåîäíîçíà÷í³ñòü çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 2 ÖÏÊ ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòó-
ö³éíå çâåðíåííÿ âáà÷àº ³ â òîìó, ùî ñóä ïîñòàíîâëÿâ ð³øåííÿ ó êîíêðåòíèõ öèâ³ëüíèõ
ñïðàâàõ áåç íàëåæíîãî, íà äóìêó ãðîìàäÿíèíà Æ., äîòðèìàííÿ âèìîã ñòàòò³ 24819

ÖÏÊ, à òàêîæ ³íøèõ íîðì ìàòåð³àëüíîãî ³ ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà.
Ãðîìàäÿíèí Æ. ïðîñèòü Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè äàòè îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ

ïîëîæåíü ñòàòò³ 2 ÖÏÊ ³ âèñâ³òëèòè, çîêðåìà, ïèòàííÿ: «ÿê³ àêòè âèðîáíè÷îãî êîîïå-
ðàòèâó ñóä ïîâèíåí ðîçãëÿäàòè ÿê òàê³, ÿêèìè ïðèïèíåíî ÷ëåíñòâî â êîîïåðàòèâ³ îñî-
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áè, ïðèéíÿòî¿ â ÷ëåíè êîîïåðàòèâó ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó»; «÷è ïîâèíåí ñóä ðîç-
ãëÿäàòè ÷ëåíñòâî ó âèðîáíè÷îìó êîîïåðàòèâ³ ÿê ôîðìó òðóäîâîãî äîãîâîðó ì³æ
êîîïåðàòèâîì ³ éîãî ÷ëåíîì, àáî ÿê ôîðìó ÿêîãîñü ³íøîãî äîãîâîðó»; «÷è ìîæå ñóä
ïðèéíÿòè äî ðîçãëÿäó ÿê ³ñíóþ÷³ àêòè íàêàçè ïîñàäîâèõ îñ³á âèðîáíè÷îãî êîîïåðàòè-
âó» òîùî.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Æ. íåìàº. Ñòàòòÿ 94
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ÿê ï³äñòàâó äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî
çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè ïå-
ðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî
çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò ïðà-
âà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè àáî ïðèçâåëî äî ïîðó-
øåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Ñòàòòÿ 2 ÖÏÊ âñòàíîâëþº çàâäàííÿ öèâ³ëüíîãî ñóäî÷èíñòâà – îõîðîíà ïðàâ òà çà-
êîííèõ ³íòåðåñ³â ô³çè÷íèõ, þðèäè÷íèõ îñ³á òà äåðæàâè – ³ âèçíà÷àº, ùî öå çàâäàííÿ
çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì âñåá³÷íîãî ðîçãëÿäó òà âèð³øåííÿ öèâ³ëüíèõ ñïðàâ ó ïîâí³é â³ä-
ïîâ³äíîñò³ ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

Ó äîäàíèõ äî êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ìàòåð³àëàõ â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ñòîñîâíî
òîãî, ùî ñóäè ïî-ð³çíîìó ðîçóì³þòü ïîëîæåííÿ çàçíà÷åíî¿ ñòàòò³ ÖÏÊ ³ íåîäíîçíà÷íî
¿õ çàñòîñîâóþòü.

Ïîðóøåí³ â êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ïèòàííÿ, â³äïîâ³ä³ íà ÿê³ ìàþòü áóòè íàäàí³
íà ïðîõàííÿ ãðîìàäÿíèíà Æ. ó ð³øåíí³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íå ìîæóòü
áóòè ç’ÿñîâàí³ ïðè òëóìà÷åíí³ ïîëîæåíü ñòàòò³ 2 ÖÏÊ, àäæå âîíè ðåãëàìåíòóþòüñÿ ³í-
øèìè íîðìàìè ìàòåð³àëüíîãî ³ ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 42, 43, 45, 49, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»,
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâà-
äæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Æ. ùîäî îô³ö³éíîãî òëó-
ìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 2 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³ä-
í³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ³ Çà-
êîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

28 òðàâíÿ 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 52 íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ îêðåìèõ ïîëîæåíü Äåêëàðàö³¿ ïðî äåð-
æàâíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ñàâåíêî Ì.Ä.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ – 52 íàðîäíèõ äåïóòàòè Óêðà¿íè – çâåð-
íóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì äàòè îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
îêðåìèõ ïîëîæåíü Äåêëàðàö³¿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè, ïðèéíÿòî¿ Âåð-
õîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ 16 ëèïíÿ 1990 ðîêó çà ¹ 55–Õ²².

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñó-
äó Óêðà¿íè íàëåæèòü îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè.

Òàêèì ÷èíîì, Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî ïåðåë³ê âèä³â àêò³â, îô³ö³éíå
òëóìà÷åííÿ ÿêèõ íàëåæèòü äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. Çàçíà÷å-
íà Äåêëàðàö³ÿ íå º òèì àêòîì, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ìîæå
áóòè ïðåäìåòîì îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 13, 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 52 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî
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òëóìà÷åííÿ îêðåìèõ ïîëîæåíü Äåêëàðàö³¿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè, ïðèé-
íÿòî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ 16 ëèïíÿ 1990 ðîêó çà ¹ 55–Õ²² 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.

� � �

10 ëèïíÿ 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíè-
íà Ë. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 46, ÷àñòèíè òðå-
òüî¿ ñòàòò³ 611 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 28 ãðóäíÿ 1960 ðîêó
(ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ñêîìîðîõà Â.ª.).

Ãðîìàäÿíèí Ë. ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ òà ñâî¿õ ëèñòàõ ïðîñèòü Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè äàòè îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 46,
÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 611 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ – ÊÏÊ
Óêðà¿íè), ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî ïðèéíÿòòÿ â³äìîâè çàõèñíèêà â³ä âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â
òà óñóíåííÿ çàõèñíèêà â³ä ó÷àñò³ ó ñïðàâ³.

Íåîáõ³äí³ñòü â îô³ö³éí³é ³íòåðïðåòàö³¿ ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ
îáãðóíòîâóº íåïðàâèëüíèì, íà éîãî äóìêó, çàñòîñóâàííÿì ñë³ä÷èì ïðîêóðàòóðè òà
ñóäàìè ì³ñòà Õìåëüíèöüêîãî ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 46, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 611

ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.
Òðåòÿ êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Óõâàëîþ â³ä 20 ÷åðâíÿ

2003 ðîêó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ íà ï³äñòà-
â³ ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³ä-
ïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà-
¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîí-
ñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³.

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³, äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àëàõ íå íàâåäåíî ï³äòâåð-
äæåíü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 46, ÷àñòèíè
òðåòüî¿ ñòàòò³ 611 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóäàìè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îáãðóí-
òóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â ¿õ îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³, ÿê ïåðåäáà÷åíî ñòàòòåþ 42 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè». Ïî ñóò³, ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³
éäåòüñÿ ïðî îñîáèñòó íåçãîäó ãðîìàäÿíèíà Ë. ³ç çàñòîñóâàííÿì ïîëîæåíü çàçíà÷åíèõ
ñòàòåé ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóäàìè òà îðãàíàìè ïðîêóðàòóðè ì³ñòà Õìåëüíèöüêîãî ³ íàäàí-
íÿì éîìó êîíñóëüòàö³é ç ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ ðîçñë³äóâàííÿ òà ðîçãëÿäó ñóäàìè
êîíêðåòíî¿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ùîäî íüîãî. Öå íå ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè òàê³ ïèòàííÿ âèõîäÿòü çà ìåæ³ ïîâíîâà-
æåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 13, 14 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

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 Ë. ùîäî
îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 46, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàò-
ò³ 611 Êðèì³íàëüíî-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».
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10 ëèïíÿ 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ïðèâàòíîãî
ï³äïðèºìñòâà «Àëüÿíñ-2000» ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 269 Öè-
â³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ ªâãðàôîâ Ï.Á.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ – ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Àëüÿíñ-2000»
(äàë³ – ÏÏ «Àëüÿíñ-2000») – çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì
äàòè îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 269 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ (äà-
ë³ – ÖÊ ÓÐÑÐ), çã³äíî ç ÿêèìè «íàéìîäàâåöü ìîæå ïðåä’ÿâèòè â ñóä³, àðá³òðàæ³ àáî â òðå-
òåéñüêîìó ñóä³ âèìîãó ïðî äîñòðîêîâå ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó íàéìó, ÿêùî íàéìà÷:

1) êîðèñòóºòüñÿ ìàéíîì íå â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó àáî ïðèçíà÷åííÿ ìàéíà;
2) íàâìèñíî àáî ç íåîáåðåæíîñò³ ïîã³ðøóº ñòàí ìàéíà;
3) íå âí³ñ ïëàòè ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïëàòåæó, à çà äî-

ãîâîðîì ïîáóòîâîãî ïðîêàòó – ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ, ÿêùî á³ëüø êîðîòê³ ñòðîêè
íå óñòàíîâëåí³ òèïîâèì äîãîâîðîì;

4) íå çðîáèòü êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó â òèõ âèïàäêàõ, êîëè çà çàêîíîì àáî çà äîãîâî-
ðîì êàï³òàëüíèé ðåìîíò ëåæèòü íà îáîâ’ÿçêó íàéìà÷à».

Äðóãà êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ñâîºþ Óõâàëîþ â³ä 10 ÷åðâíÿ
2003 ðîêó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòó-
ö³éíèì çâåðíåííÿì ÏÏ «Àëüÿíñ-2000» íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà-
¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ
âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè» òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðó-
øåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³.

Ç ìàòåð³àë³â êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèïëèâàº, ùî ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñó-
äó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ (â³ä 18 âåðåñíÿ 2001 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 297/7-01 òà â³ä 29 ëèñòîïàäà
2001 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 166/9-01) áóëè ïðèéíÿò³ íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 1, 3 ñòàòò³ 269 ÖÊ
ÓÐÑÐ ó ñïðàâàõ ç ð³çíèõ ïðàâîâ³äíîñèí. Ó ïåðø³é ïðåäìåòîì ñïîðó áóëî óñóíåííÿ ïå-
ðåøêîä ó êîðèñòóâàíí³ ìàéíîì; ó äðóã³é – ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çà âèìîãàìè
îðåíäîäàâöÿ: íåâíåñåííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ çàê³í÷åííÿ
ñòðîêó ¿¿ ïëàòåæó.

Ïîñòàíîâîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 6 áåðåçíÿ 2002 ðîêó
òà ïîñòàíîâîþ Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä 12 ÷åðâíÿ 2002 ðîêó ð³øåííÿ
Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 29 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 166/9-01
çàëèøåíî áåç çì³í. Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëîþ â³ä 5 ãðóäíÿ 2002 ðîêó â³äìîâèâ ó
ïîðóøåíí³ ïðîâàäæåííÿ ç ïåðåãëÿäó â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó ïîñòàíîâè Âèùîãî ãîñïî-
äàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä 12 ÷åðâíÿ 2002 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 166/9-01.

Òàêèì ÷èíîì, ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àëàõ éäåòüñÿ
ïðî ð³øåííÿ ñóä³â Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ç ð³çíèì ïðåäìåòîì ñïîðó, à íå ïðî íàÿâí³ñòü
íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ íèìè ïîëîæåíü ñòàòò³ 269 ÖÊ ÓÐÑÐ.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³ä-
ñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ òà
çàêîí³â 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
ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ öèõ âèìîã Çàêîíó íå äîòðèìàâ, à éîãî
êëîïîòàííÿ ç ïîðóøåíèõ ïèòàíü íå ì³ñòèòü îáãðóíòóâàííÿ íåîäíîçíà÷íîñò³ çàñòîñó-
âàííÿ ñóäîâèìè îðãàíàìè ïîëîæåíü ñòàòò³ 269 ÖÊ ÓÐÑÐ.

Êð³ì òîãî, ó ñâîºìó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ÏÏ «Àëüÿíñ-2000» ïðîñèòü Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íàäàòè ðîç’ÿñíåííÿ ùîäî ïðàâèëüíîñò³ çàñòîñóâàííÿ Ãîñïî-
äàðñüêèì ñóäîì Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ñòàòò³ 35 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó íèì ñïðàâè ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè, à òàêîæ ïîðó-
øóº ³íø³ ïèòàííÿ, ùî íå íàëåæàòü äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
(âñòàíîâëåííÿ òà äîñë³äæåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí òîùî).
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Íàâåäåíå ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî
ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çã³äíî ç ïóíêòàìè 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðà-
â³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà «Àëüÿíñ-2000» ùîäî
îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 269 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ íà
ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 2, 3 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», òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü
Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³.
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11 ëèïíÿ 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíè-
íà Ô. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 50 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ìàëèííèêîâà Ë.Ô.).

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ãðîìàäÿíèí Ô. ïîðóøèâ ïèòàííÿ ïðî îô³ö³éíå òëó-
ìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó»,
çã³äíî ç ÿêèì æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ ïðàö³âíèê³â ïðîêóðàòóðè ï³äëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâîìó
äåðæàâíîìó ñòðàõóâàííþ çà ðàõóíîê êîøò³â â³äïîâ³äíèõ áþäæåò³â íà ñóìó äåñÿòèð³÷-
íîãî ãðîøîâîãî óòðèìàííÿ çà îñòàííüîþ ïîñàäîþ. Ïîðÿäîê òà óìîâè ñòðàõóâàííÿ
âñòàíîâëþþòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

Íåîáõ³äí³ñòü â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ
îáãðóíòîâóº íåîäíîçíà÷íèì çàñòîñóâàííÿì ñóäàìè Óêðà¿íè ïîëîæåííÿ Çàêîíó Óê-
ðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» ùîäî ïðàâîâîãî òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ïðàö³âíèê³â îðãàí³â
ïðîêóðàòóðè, çîêðåìà â³éñüêîâèõ ïðîêóðîð³â òà ñë³ä÷èõ â³éñüêîâèõ ïðîêóðàòóð, ÿê³
çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 461 çàçíà÷åíîãî Çàêîíó íàëåæàòü äî â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. ßê ââàæàº
ãðîìàäÿíèí Ô., öå ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íà ñîö³àëüíèé
çàõèñò.

Àâòîð êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî â îäíèõ âèïàäêàõ ðîçðàõó-
íîê ñòðàõîâèõ âèïëàò ó ðàç³ íàñòàííÿ ñòðàõîâîãî âèïàäêó ïðîâîäèòüñÿ ç â³éñüêîâèìè
ïðîêóðîðàìè òà ñë³ä÷èìè â³éñüêîâèõ ïðîêóðàòóð â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó òà óìîâ äåðæàâíîãî îáîâ’ÿçêîâîãî
îñîáèñòîãî ñòðàõóâàííÿ ïðàö³âíèê³â ïðîêóðàòóðè» â³ä 19 ñåðïíÿ 1992 ðîêó ¹ 486, à â
³íøèõ – íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî óìîâè äåðæàâíîãî
îáîâ’ÿçêîâîãî îñîáèñòîãî ñòðàõóâàííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ³ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ,
ïðèçâàíèõ íà çáîðè, ³ ïîðÿäîê âèïëàò ¿ì òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé ñòðàõîâèõ ñóì» â³ä 19 ñåðï-
íÿ 1992 ðîêó ¹ 488.

Íà ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè ÷àñòèíè
÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» çàÿâíèê íàä³ñëàâ íèçêó ð³øåíü
(â ÿêèõ ïî-ð³çíîìó âèð³øóâàëèñü òàê³ ñïðàâè), â òîìó ÷èñë³ óõâàëó êîëåã³¿ ñóää³â ñóäî-
âî¿ ïàëàòè ó öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ÿêîþ áóëî â³äìîâëåíî ó çà-
äîâîëåíí³ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ÍÀÑÊ «Îðàíòà» íà ð³øåííÿ ïðî çàäîâîëåííÿ ïîçîâó ïðà-
ö³âíèêà â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè. Âîäíî÷àñ ó çàäîâîëåíí³ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ãðîìà-
äÿíèíà Ô. êîëåã³ÿ ñóää³â â³éñüêîâî¿ ñóäîâî¿ êîëåã³¿ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ñâîºþ
óõâàëîþ â³äìîâèëà.

Ïåðøà êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Óõâàëîþ â³ä 10 ëèïíÿ
2003 ðîêó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³ä-
í³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çà-
êîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».
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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.

Ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè ñïðàâè äî ðîçãëÿäó íà çàïèòè Ïåðøî¿ êîëåã³¿ ñóää³â Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íàä³éøëè ïèñüìîâ³ â³äïîâ³ä³ â³ä Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà îáîðî-
íè Óêðà¿íè.

Ïðî îäíîçíà÷íå çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè çàêîíîäàâñòâà ïðî âèçíà÷åííÿ ñòðà-
õóâàëüíèêà ç äåðæàâíîãî îáîâ’ÿçêîâîãî îñîáèñòîãî ñòðàõóâàííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â
â³éñüêîâèõ ïðîêóðàòóð ñòâåðäæóºòüñÿ ó ëèñòàõ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. ßê çàçíà-
÷àºòüñÿ, çâàæàþ÷è íà òå, ùî ïðîêóðîðè, ñë³ä÷³ òà ³íø³ ñëóæáîâö³ â³éñüêîâèõ ïðîêó-
ðàòóð º â³éñüêîâîñëóæáîâöÿìè, ¿õ ñòðàõóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî óìîâè äåðæàâíîãî îáîâ’ÿçêîâîãî îñîáèñòîãî ñòðàõóâàí-
íÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ³ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ, ïðèçâàíèõ íà çáîðè, ³ ïîðÿäîê âèïëàò
¿ì òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé ñòðàõîâèõ ñóì» â³ä 19 ñåðïíÿ 1992 ðîêó ¹ 488, îñê³ëüêè âîíè êå-
ðóþòüñÿ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» ³ ïðîõîäÿòü ñëóæáó
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíèé â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê ³ â³éñüêîâó ñëóæ-
áó» òà ³íøèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè, ÿêèìè âñòàíîâëåíî ïðàâîâ³ òà ñîö³àëüí³ ãà-
ðàíò³¿, ïåíñ³éíå, ìåäè÷íå òà ³íø³ âèäè ïîñòà÷àííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ, ïåðåäáà÷åí³ äëÿ îñ³á
îô³öåðñüêîãî ñêëàäó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Ñòðàõóâàëüíèêîì â³éñüêîâîñëóæáîâö³â
â³éñüêîâèõ ïðîêóðàòóð º Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè Óêðà¿íè.

Àíàëîã³÷íà ïîçèö³ÿ ùîäî îäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî âèçíà÷åí-
íÿ ñòðàõóâàëüíèêà ç äåðæàâíîãî îáîâ’ÿçêîâîãî îñîáèñòîãî ñòðàõóâàííÿ â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³â â³éñüêîâèõ ïðîêóðàòóð âèñëîâëåíà ó ëèñòàõ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
òà Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè.

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ íå íàâåäåíî îáãðóíòóâàíü íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó
òëóìà÷åíí³ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðà-
òóðó», ùî ñóïåðå÷èòü âèìîãàì ïóíêòó 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 42 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Òàêèì ÷èíîì, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çã³äíî ç ïóíê-
òîì 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» º ï³äñòàâè äëÿ â³ä-
ìîâè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïóíê-
òîì 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 42, ïóíêòîì 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîí-
ñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ô.
ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 50 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ïðîêóðàòóðó» íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà-
÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».
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11 ëèïíÿ 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ôîíäó ìàéíà Àâ-
òîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 28 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà» (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Òêà÷óê Ï.Ì.).

Ôîíä ìàéíà Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì äàòè îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 28 Çàêîíó Óêðà¿íè
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«Ïðî ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà» äëÿ ç’ÿñóâàííÿ ïèòàííÿ, ÷è ìîæå Ôîíä ìàéíà Àâòî-
íîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì âèñòóïàòè ñòîðîíîþ â óãîä³ ùîäî ïðèâàòèçàö³¿ ïàêåò³â àêö³é
â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ, ñòâîðåíèõ íà áàç³ ìàéíà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ,
ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòîð³¿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì.

Íåîáõ³äí³ñòü â îô³ö³éí³é ³íòåðïðåòàö³¿ ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ îá-
ãðóíòîâóº òèì, ùî äåðæàâí³ îðãàíè íåîäíàêîâî òëóìà÷àòü ïîâíîâàæåííÿ Ôîíäó ìàé-
íà Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì ñòîñîâíî ïðèâàòèçàö³¿ ïàêåò³â àêö³é, ÿê³ ïåðåáóâàþòü
ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³. Ó çâ’ÿçêó ç öèì Ôîíä ìàéíà Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì
íå ìîæå ïîâíîþ ì³ðîþ çä³éñíþâàòè âèêîíàííÿ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ïðèâàòèçàö³¿ íà
òåðèòîð³¿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 93 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»
ï³äñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè º ïðàêòè÷íà íåîáõ³äí³ñòü ó ç’ÿñóâàíí³ àáî ðîç’ÿñíåíí³,
îô³ö³éí³é ³íòåðïðåòàö³¿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè.

Äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â ñïðàâè çàñâ³ä÷èëî, ùî ïîðóøåí³ â êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàí-
í³ ïèòàííÿ ðåãóëþþòüñÿ ³íøèìè íîðìàìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, à íå ñòàò-
òåþ 28 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà».

Òàê, çã³äíî ç ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåð-
æàâíîãî ìàéíà» ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ïðîäàæó àêö³é (÷àñòîê, ïà¿â), ùî íàëåæàòü äåð-
æàâ³ â ìàéí³ ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, çä³éñíþþòü äåðæàâí³ îðãàíè ïðèâàòèçàö³¿ ó
ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿. Ó ÷àñòèí³ øîñò³é ñòàòò³ 7 âêàçàíîãî Çàêîíó çàçíà÷àºòüñÿ, ùî
îðãàíè ïðèâàòèçàö³¿ â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì ä³þòü ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, âè-
çíà÷åíèõ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè, ³ ïîâíîâàæåíü, äåëåãîâàíèõ Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì, ÿêå íàëåæèòü Àâ-
òîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì.

Ïîðÿäîê ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ
äî äåðæàâíî¿ àáî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ àáî âëàñíîñò³ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì,
âèçíà÷åíî Ïîëîæåííÿì ïðî ïîðÿäîê ïðîäàæó â ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿ íà ôîíäîâèõ á³ð-
æàõ ïàêåò³â àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì Ôîíäó
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó,
Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè â³ä 16 ëèñòîïàäà 1998 ðîêó ¹ 2141/297/9 òà Ïî-
ëîæåííÿì ïðî ïîðÿäîê ïðîäàæó ïàêåò³â àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ çà
êîøòè íà â³äêðèòèõ ãðîøîâèõ ðåã³îíàëüíèõ àóêö³îíàõ ÷åðåç Äåðæàâíó àêö³îíåðíó
êîìïàí³þ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â», çàòâåðäæåíèì íàêàçîì Ôîíäó
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 8 âåðåñíÿ 2000 ðîêó ¹ 1871.

Îòæå, êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ
Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», îñê³ëüêè â íüîìó
íå íàâåäåíî ïðàâîâîãî îáãðóíòóâàííÿ òâåðäæåíü ùîäî ïðàêòè÷íî¿ íåîáõ³äíîñò³ â
îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ïîëîæåíü ñòàòò³ 28 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ãîñïîäàðñüê³ òîâàðè-
ñòâà». Ïîâíîâàæåííÿ Ôîíäó ìàéíà Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì ùîäî ó÷àñò³ â ïðè-
âàòèçàö³¿ ïàêåò³â àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ, ñòâîðåíèõ íà áàç³ ìàéíà äåð-
æàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòîð³¿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì,
âèçíà÷àþòüñÿ ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 39, 41, 45, 50, 93 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè â³äìîâèâ ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà
êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ôîíäó ìàéíà Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì ùîäî îô³ö³é-
íîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 28 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà»
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» –
íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óê-
ðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».
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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 ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ñòàòò³ 34 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñóääÿ-
äîïîâ³äà÷ Òèõèé Â.Ï.)

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

Íåîáõ³äí³ñòü â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ñòàòò³ 34 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, íà äóìêó
ñóá’ºêòà ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ, âèíèêëà ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî âë³òêó 2002 ðî-
êó â³ä ãðóïè ô³çè÷íèõ îñ³á íà àäðåñó Öåíòðàëüíîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ñ³ìôåðîïîëÿ
íàä³éøëè ïîçîâí³ çàÿâè äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Êðèìñüêà ïðàâäà» òà ¿¿ ãîëîâíîãî ðåäàêòî-
ðà ïðî çàõèñò ÷åñò³, ã³äíîñò³ òà â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ øêîäè. «Îñê³ëüêè âñ³ ïîçîâ-
í³ çàÿâè ðîçãëÿäàþòüñÿ ñóäîì îêðåìî ³ êîæíà ç íèõ íàë³÷óº âæå á³ëüø ÿê 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».

Òðåòÿ êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Óõâàëîþ â³ä 20 ÷åðâíÿ
2003 ðîêó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ íà ï³äñòà-
â³ ïóíêò³â 2, 3 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», òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòó-
ö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.

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», Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðà-
â³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî
òëóìà÷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.
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ÒÅÎÐ²ß ² ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

ÞÐÈÄÈ×ÍÈÉ ÔÅÍÎÌÅÍ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²¯ ÄÅÐÆÀÂÈ

Â. Øàïîâàë,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð

(Ïðîäîâæåííÿ)

Ç’ÿñóâàííþ þðèäè÷íîãî ôåíîìåíà êîíñòèòóö³¿ äåðæàâè ñïðèÿþòü é ³íø³, êð³ì ðîç-
ãëÿíóòèõ, êëàñèô³êàö³¿ êîíñòèòóö³é. Îäíà ç íèõ ïîâ’ÿçàíà ç ³ñòîð³ºþ ñâ³òîâîãî êîíñòè-
òóö³îíàë³çìó, â ÿê³é çâè÷àéíî âèä³ëÿþòü òðè ïåð³îäè. Ïåðøèé îõîïëþº ê³íåöü XVIII –
ïî÷àòîê XX ñòîë³òü, à òîãî÷àñí³ êîíñòèòóö³¿ íàçèâàþòü ñòàðèìè. ²íîä³ âîíè õàðàêòå-
ðèçóþòüñÿ ÿê êîíñòèòóö³¿ «ïåðøî¿ õâèë³». Äðóãèé ïåð³îä ïðèïàäàº íà ðîêè ì³æ ñâ³òî-
âèìè â³éíàìè, ³ â³äïîâ³äí³ êîíñòèòóö³¿ º íîâèìè àáî êîíñòèòóö³ÿìè «äðóãî¿ õâèë³».
Òðåò³é ïåð³îä ïî÷àâñÿ ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ òðèâàº äîíèí³. Êîíñòèòóö³¿, ïðèé-
íÿò³ â öåé ïåð³îä, ââàæàþòüñÿ íîâ³òí³ìè. Ñåðåä íèõ âèä³ëÿþòü îñíîâí³ çàêîíè «òðå-
òüî¿ ³ ÷åòâåðòî¿ õâèëü». Äëÿ êîæíîãî ³ç âêàçàíèõ ïåð³îä³â º õàðàêòåðíîþ íàÿâí³ñòü
êîíñòèòóö³é – ñâîºð³äíèõ âç³ðö³â, ÿê³ çàñâ³ä÷óâàëè àâàíãàðäíó ðîëü êðà¿í, äå âîíè áó-
ëè ïðèéíÿò³, ó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó ³ äåðæàâíî-ïðàâîâîìó ðîçâèòêó.

Íàâåäåí³é êëàñèô³êàö³¿ â³äïîâ³äàþòü çà çàãàëüíèì ñìèñëîì òàê çâàí³ ñîö³àë³ñòè÷í³
êîíñòèòóö³¿, çîêðåìà ðàäÿíñüê³. Ñüîãîäí³ á³ëüø³ñòü ç â³äïîâ³äíèõ àêò³â ìàº õàðàêòåð
³ñòîðèêî-ïðàâîâèõ äæåðåë, õî÷à ¿õ âèä çáåð³ãñÿ çàâäÿêè äåðæàâàì, îô³ö³éíî âèçíà÷å-
íèì ñàìå ÿê ñîö³àë³ñòè÷í³. Â ë³òåðàòóð³ ïðîïîíóâàëèñü êëàñèô³êàö³¿ ñîö³àë³ñòè÷íèõ
êîíñòèòóö³é, àäåêâàòí³ ð³çíèì ïåð³îäèçàö³ÿì ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè. ¯õ åâî-
ëþö³ÿ çàñâ³ä÷èëà çì³íè ùîäî çì³ñòó ³ ðåãóëÿòèâíèõ âëàñòèâîñòåé. Òàê, ÿêùî ïåðø³ ðà-
äÿíñüê³ êîíñòèòóö³¿, çîêðåìà Êîíñòèòóö³ÿ ÓÑÐÐ 1919 ðîêó, áóëè ëèøå ïîë³òè÷íèìè
äåêëàðàö³ÿìè, òî íàäàë³ çä³éñíþâàíå çà òàêèìè àêòàìè ðåãóëþâàííÿ ç îêðåìèõ ïèòàíü
íàáóëî ïðàêòè÷íîãî çíà÷åííÿ. Ïðîòå çà óñ³õ ïåð³îä³â ³ñíóâàííÿ ðàäÿíñüêî¿ äåðæàâíî-
ñò³ ñôåðà âëàäàðþâàííÿ íà íàéâèùîìó ð³âí³ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëèøàëàñÿ ïîçà ïðàâî-
âèì ðåãóëþâàííÿì. Ç öèõ òà ³íøèõ ïðè÷èí àêòè, â³äîì³ ÿê ñîö³àë³ñòè÷í³ êîíñòèòóö³¿,
íå ò³ëüêè, ïî ñóò³, ïåðåáóâàþòü çà ìåæàìè êëàñèô³êàö³¿ êîíñòèòóö³é íà ñòàð³, íîâ³ òà
íîâ³òí³, à é çà äåÿêèìè ¿õ ÿêîñòÿìè íå ìîæóòü áóòè ðåàëüíî îõàðàêòåðèçîâàí³ ÿê êîí-
ñòèòóö³¿ (îñíîâí³ çàêîíè).

Çì³ñò ñòàðèõ êîíñòèòóö³é, ÿê çàçíà÷àëîñü, áóëî çîð³ºíòîâàíî, íàñàìïåðåä, íà âèçíà-
÷åííÿ îðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó òà éîãî íàéâàæëèâ³øèõ ëàíîê, ÷åðåç ùî ¿õ ³íî-
ä³ íàçèâàþòü ³íñòðóìåíòàëüíèìè. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ç íèõ íàâ³òü ôîðìàëüíî íå ä³º,
õî÷à ÷èííèìè çàëèøàþòüñÿ êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ (1787 ðîêó), Íîðâåã³¿ (1814 ðîêó), Ëþê-
ñåìáóðãà (1868 ðîêó), Àâñòðàë³¿ (1900 ðîêó) òà äåÿê³ ³íø³. Ó â³äïîâ³äíèé ïåð³îä ïðàê-
òèêà ñâ³òîâîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó ôîðìóâàëàñÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ ï³ä âïëèâîì çì³ñòó
áðèòàíñüêîãî òà àìåðèêàíñüêîãî äîñâ³äó. Ñàìå áðèòàíñüêèé äîñâ³ä çóìîâèâ âèíèêíåí-
íÿ ïàðëàìåíòñüêèõ ôîðì äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ, ðîçâèòîê á³ëüøîñò³ ³íñòèòóò³â, ïîâ’ÿ-
çàíèõ ³ç ôóíêö³îíóâàííÿì ïàðëàìåíòó. Ó äîñèòü ïàðàäîêñàëüíèõ ôîðìàõ â³í âïëè-
íóâ ³ íà ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ àìåðèêàíñüêîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó. Â³äîìî, ùî àâòîðè
Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ, çàïî÷àòêóâàâøè ïðàêòèêó ïðåçèäåíòñüêî-ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ôîðìè
ïðàâë³ííÿ, çàêëàëè â îñíîâó ïîáóäîâè äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó ïðèíöèï ðîçïîä³ëó âëàä,
ñôîðìóëüîâàíèé Ø. Ìîíòåñê’º. À îñòàíí³é ïåðåéìàâñÿ, õî÷à é ïîìèëêîâî, ñàìå áðè-
òàíñüêèì äîñâ³äîì.
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Àìåðèêàíñüêèé êîíñòèòóö³éíèé äîñâ³ä ñòîñîâíî ðîçïîä³ëó âëàä íå áóâ áåççàñòå-
ðåæíî ñïðèéíÿòèé çà ÷àñ³â ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿ XVIII ñòîë³òòÿ. Âîäíî÷àñ Êîíñòè-
òóö³ºþ 1791 ðîêó òà ³íøèìè êîíñòèòóö³ÿìè Ôðàíö³¿, ïðèéíÿòèìè äî âñòàíîâëåííÿ ³ì-
ïåð³¿, áóëà óêîð³íåíà ïîë³òèêî-ïðàâîâà ³äåîëîã³ÿ íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó. Íàäàë³, ó
XIX ñòîë³òò³, â ªâðîï³ ïîøèðþâàâñÿ áðèòàíñüêèé äîñâ³ä ïàðëàìåíòñüêîãî ïðàâë³ííÿ,
ÿêèé ä³ñòàâàâ âèÿâ îïîñåðåäêîâàíî – ÷åðåç êîíñòèòóö³éí³ àêòè ³íøèõ äåðæàâ ³ òîìó
íàáóâàâ õàðàêòåðó çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî. Éîãî âïëèâ â³äáèâñÿ, çîêðåìà, ó çì³ñò³ çãà-
äóâàíî¿ Êîíñòèòóö³éíî¿ õàðò³¿ 1814 ðîêó (Ôðàíö³ÿ), ÿêîþ âïåðøå ó ñèñòåìàòèçîâàí³é
ôîðì³ áóëî âñòàíîâëåíî äâîïàëàòíó ïîáóäîâó ïàðëàìåíòó, ìåõàí³çì âçàºìîä³¿ ïàëàò ó
ïðîöåñ³ çàêîíîòâîð÷îñò³, ïîë³òè÷íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ì³í³ñòð³â ïåðåä ïàðëàìåíòîì
òîùî. Êîíñòèòóö³ÿ Áåëüã³¿ 1831 ðîêó àêóìóëþâàëà íå ò³ëüêè ãîëîâí³ ïîëîæåííÿ ³äåî-
ëîã³¿ íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó ³ çäîáóòêè äîñâ³äó ïàðëàìåíòñüêîãî ïðàâë³ííÿ, à é ì³ñòè-
ëà äîñèòü øèðîêèé êàòàëîã ïðàâ ³ ñâîáîä ³íäèâ³äà. Ó òîìó æ XIX ñòîë³òò³ äëÿ íîâîóò-
âîðåíèõ äåðæàâ Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè äîì³íàíòîþ êîíñòèòóö³éíî¿ åâîëþö³¿ ñòàëî
ñïðèéíÿòòÿ ãîëîâíèõ ðèñ ïðåçèäåíòñüêî-ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ôîðìè ïðàâë³ííÿ, çàïðîâà-
äæåíî¿ çà Êîíñòèòóö³ºþ ÑØÀ.

Îêð³ì çáåðåæåííÿ ïîïåðåäí³õ äîñÿãíåíü, êîíñòèòóö³¿, ïðèéíÿò³ ì³æ ñâ³òîâèìè â³é-
íàìè, ïðèâíåñëè ñóòòºâ³ íîâàö³¿. Çîêðåìà, âîíè âêëþ÷àëè ïîð³âíÿíî çì³ñòîâí³ø³ ïî-
ëîæåííÿ ùîäî ïðàâîâîãî ñòàòóñó ³íäèâ³äà, âñòàíîâëþâàëè á³ëüø äåìîêðàòè÷íå âè-
áîð÷å ïðàâî, â³äîáðàæàëè ïîñòóïîâå çðîñòàííÿ ðîë³ äåðæàâè ó ñîö³àëüí³é òà åêîíî-
ì³÷í³é ñôåðàõ. Ïîÿâà öèõ íîâàö³é áóëà çóìîâëåíà êîðèãóâàííÿì ñóñï³ëüíèõ îð³ºíòè-
ð³â çà íàñë³äêàìè Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íå ìîæíà íå âðàõîâóâàòè ïîë³òè÷íèõ ïîä³é,
íàñàìïåðåä íà òåðåí³ êîëèøíüî¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, ³ ôåíîìåíà ðàäÿíñüêèõ êîíñòèòó-
ö³é. Äåÿê³ ç íîâèõ êîíñòèòóö³é, ç îãëÿäó íà îõàðàêòåðèçîâàíèé âèùå ¿õ çàãàëüíèé
çì³ñò, ââàæàþòüñÿ ñâîºð³äíèìè â³õàìè â ³ñòîð³¿ ñâ³òîâîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó (íàïðè-
êëàä, Êîíñòèòóö³ÿ Í³ìå÷÷èíè, àáî òàê çâàíà Âåéìàðñüêà êîíñòèòóö³ÿ, 1919 ðîêó, Êîí-
ñòèòóö³ÿ ×åõîñëîâà÷÷èíè 1920 ðîêó). Á³ëüø³ñòü ç â³äïîâ³äíèõ îñíîâíèõ çàêîí³â íà
ñüîãîäí³ íå ä³þòü. Ïðîòå äåÿê³ ç êîíñòèòóö³é, ïðèéíÿòèõ ó ïåð³îä ì³æ ñâ³òîâèìè â³é-
íàìè, çàëèøàþòüñÿ ÷èííèìè. Öå, íàñàìïåðåä, êîíñòèòóö³¿ Ìåêñèêè (1917 ð³ê), Àâñòð³¿
(1920 ð³ê), Ëàòâ³¿ (1922 ð³ê) òà ²ðëàíä³¿ (1937 ð³ê). Íîâîþ êîíñòèòóö³ºþ çà çì³ñòîâèìè
õàðàêòåðèñòèêàìè áóëà Êîíñòèòóö³ÿ ÓÍÐ 1918 ðîêó.

Íàñòóïíèé åòàï ó ïðàêòèö³ êîíñòèòóö³îíàë³çìó ðîçïî÷àâñÿ áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ñàìå òîä³ áóëî ïðèéíÿòî, çîêðåìà, êîíñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿ (1946 ð³ê), ²òà-
ë³¿ (1947 ð³ê) ³ ÔÐÍ (1949 ð³ê). Âêàçàí³ îñíîâí³ çàêîíè â³äîáðàçèëè íàìàãàííÿ íå ò³ëüêè
çàïîá³ãòè âèíèêíåííþ óìîâ, ÿê³ ïðèçâåëè äî ñâ³òîâî¿ â³éíè, ³ õî÷à á ïåâíîþ ì³ðîþ þðè-
äè÷íî çíåøêîäèòè ¿¿ íàñë³äêè, à é çàáåçïå÷èòè âèçíàííÿ ñîö³àëüíî¿ ö³ííîñò³ ëþäèíè òà ¿¿
ïðàâ ³ â³äïîâ³äíî çîð³ºíòóâàòè ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâè. Ïîä³áíèé çì³ñò ìàëè êîíñòèòóö³¿ Ïîð-
òóãàë³¿ (1976 ð³ê) òà ²ñïàí³¿ (1978 ð³ê), ïðèéíÿò³ ó ïðîöåñ³ ñòàíîâëåííÿ äåìîêðàòè÷íî¿ äåð-
æàâíîñò³ ï³ñëÿ êðàõó àâòîðèòàðíèõ ðåæèì³â. Ñàìå ö³ òà äåÿê³ ³íø³ îñíîâí³ çàêîíè âèçíà-
þòüñÿ êîíñòèòóö³ÿìè «òðåòüî¿ õâèë³».

Çà çì³ñòîì íîâ³òí³õ êîíñòèòóö³é ìîæíà îêðåñëèòè ¿õ çàãàëüí³ îçíàêè, ÷àñòèíà ç ÿêèõ
õàðàêòåðèçóâàëà ³ çì³ñò îñíîâíèõ çàêîí³â, ïðèéíÿòèõ ó ïîïåðåäí³é ïåð³îä. Ïî-ïåðøå, â
íîâ³òí³õ êîíñòèòóö³ÿõ â³äîáðàæåíî ïîð³âíÿíî á³ëüøó ðîëü äåðæàâè â ðåãóëþâàíí³
ñôåðè åêîíîì³êè, çàêð³ïëåíî â³äïîâ³äíó äåðæàâíó ôóíêö³þ, ùî âæå ñôîðìóâàëàñü.
Ïî-äðóãå, â íèõ âèçíàíî ïð³îðèòåò ëþäèíè â ¿¿ âçàºìîâ³äíîñèíàõ ç äåðæàâîþ. Íîâ³òí³
êîíñòèòóö³¿, ÿê ïðàâèëî, ì³ñòÿòü ïîð³âíÿíî øèðø³ çà çì³ñòîì ïîëîæåííÿ ïðî ïðàâà ³
ñâîáîäè ³ çâè÷àéíî ô³êñóþòü òàê çâàí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðàâà. Âîäíî÷àñ íèìè
âñòàíîâëåíî íàëåæí³ þðèäè÷í³ ãàðàíò³¿ ðåàë³çàö³¿ ïðàâ ³ ñâîáîä òà çàïðîâàäæåíî íîâ³
ìåõàí³çìè ¿õ çàõèñòó (îìáóäñìàí, êîíñòèòóö³éíà ñêàðãà òîùî). Ïî-òðåòº, â íîâ³òí³õ
îñíîâíèõ çàêîíàõ ïîð³âíÿíî á³ëüøîþ ì³ðîþ ïðåäñòàâëåí³ ïîëîæåííÿ ñîö³àëüíîãî õà-
ðàêòåðó, õî÷à ¿õ ñåíñ ³ ïðèçíà÷åííÿ º ð³çíèìè. Ïî-÷åòâåðòå, ïðåäìåòîì êîíñòèòóö³éíî-
ãî ðåãóëþâàííÿ ïîñòàëè â³äíîñèíè, ùî âèíèêàþòü ó ðàìêàõ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ñó-
ñï³ëüñòâà ïîçà ñóòî äåðæàâíîþ îðãàí³çàö³ºþ. Öå ïåðåäóñ³ì ñòîñóºòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîë³-
òè÷íèõ ïàðò³é â ¿õ âçàºìîçâ’ÿçêàõ ç äåðæàâíèì ìåõàí³çìîì. Íàðåøò³, ïî-ï’ÿòå, îçíà-
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êîþ íîâ³òí³õ êîíñòèòóö³é º íàÿâí³ñòü â ¿õ òåêñòàõ ïîëîæåíü ïðî çîâí³øíüîïîë³òè÷íó
ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâè òà ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ íàö³îíàëüíîãî òà ì³æíàðîäíîãî ïðàâà.

Ðîçãëÿíóò³ îçíàêè º îð³ºíòèðàìè ó ðîçâèòêó ñó÷àñíîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó. Ðàçîì
ç òèì ³ íàäàë³ ïîñòóëàòíèé õàðàêòåð çáåð³ãàº äîñâ³ä, âèçíà÷åíèé ùå ó ÕV²²²–Õ²Õ ñòî-
ë³òòÿõ, àäæå ñòâîðåí³ òîä³ êîíñòèòóö³éí³ ö³ííîñò³ çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâîñò³ äåìîêðà-
òè÷íîãî ðîçâèòêó êðà¿í, íàäáàííÿì ÿêèõ âîíè ñòàëè. Âîäíî÷àñ êðà¿íè, äå áóâ çàïî÷àò-
êîâàíèé çãàäàíèé äîñâ³ä, ³ â íàø³ äí³ ñïðàâëÿþòü ñóòòºâèé âïëèâ íà ðîçâèòîê ïðàêòè-
êè êîíñòèòóö³îíàë³çìó. Íàïðèêëàä, ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ÕÕ²² ïîïðàâêè (1951 ð³ê) äî
Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ, çà ÿêîþ í³õòî íå ìîæå áóòè îáðàíèì ïðåçèäåíòîì ö³º¿ äåðæàâè
á³ëüøå í³æ äâ³÷³, òàê³ ÷è ïîä³áí³ çàñòåðåæåííÿ ñòàëè ÷è íå çàãàëüíèì ïðàâèëîì. Ó êîí-
ñòèòóö³éí³é íîðìîòâîð÷îñò³ áàãàòüîõ êðà¿í áóëî ñïðèéíÿòî êîíöåïòóàëüí³ ïîëîæåííÿ
Êîíñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿ 1958 ðîêó, çîêðåìà ùîäî «äóàë³çìó» âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ «ïðåçè-
äåíòñüêîãî àðá³òðàæó». Þðèäè÷íà òåõí³êà áðèòàíñüêèõ çàêîí³â çàëèøàºòüñÿ âç³ðöåì
äëÿ àíãëîìîâíèõ êðà¿í, â ÿêèõ çä³éñíþþòüñÿ êîíñòèòóö³éí³ ðåôîðìè.

Ïðèòàìàíí³ íîâ³òí³ì êîíñòèòóö³ÿì îçíàêè ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ õàðàêòåðèçóþòü ³
îñíîâí³ çàêîíè, ïðèéíÿò³ ó ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ ³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ ó 90-³ ðîêè
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Îêðåì³ àâòîðè âèä³ëÿþòü ¿õ ÿê êîíñòèòóö³¿ «÷åòâåðòî¿ õâèë³». Äî
íèõ îá’ºêòèâíî â³äíåñåíà ³ ÷èííà Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì â³äïîâ³äíèõ îñíîâ-
íèõ çàêîí³â íåð³äêî ùå á³ëüøèé àêöåíò ðîáèòüñÿ íà çíà÷óùîñò³ äëÿ ñóñï³ëüñòâà ³ äåð-
æàâè ïðàâ ëþäèíè. Ïðàêòè÷íî âñ³ âîíè âèçíà÷àþòü äåðæàâó ÿê ïðàâîâó ³ ñîö³àëüíó,
êîíñòàòóþòü ïîë³òè÷íèé, åêîíîì³÷íèé òà ³äåîëîã³÷íèé ïëþðàë³çì, ô³êñóþòü ïåâí³
ïîëîæåííÿ çà çì³ñòîì ³äåîëîã³¿ ïðèðîäíèõ ïðàâ. Õàðàêòåðíî, ùî ÷àñòî çà âç³ðåöü ñòî-
ñîâíî ïîáóäîâè äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó äëÿ àâòîð³â òàêèõ îñíîâíèõ çàêîí³â ñëóãóâàëà
Êîíñòèòóö³ÿ Ôðàíö³¿ 1958 ðîêó, ÿêîþ çàïî÷àòêîâàíî ïðàêòèêó çì³øàíî¿ ðåñïóáë³êàí-
ñüêî¿ ôîðìè äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ. Ç äðóãîãî áîêó, êîíñòèòóö³¿, ïðèéíÿò³ â ïîñòñî-
ö³àë³ñòè÷íèõ ³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ, áóëè ââåäåí³ ³ ä³þòü â ³íøèõ ñóñï³ëüíî-ïîë³-
òè÷íèõ óìîâàõ, í³æ êîíñòèòóö³¿ «òðåòüî¿ õâèë³».

Â³äì³íí³ñòü ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ óìîâ ïðèéíÿòòÿ êîíñòèòóö³é çóìîâëþº â³äì³í-
íîñò³, íàñàìïåðåä, ó âèçíà÷åí³é íèìè îðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó. Ñóòòºâèì º é
òå, ùî áàãàòüîì ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèì ³ ïîñòðàäÿíñüêèì êðà¿íàì ïðèòàìàííèé äèíàì³çì
äåðæàâíî-ïðàâîâîãî ðîçâèòêó, çóìîâëåíèé ÿê îá’ºêòèâíèìè, òàê ³ ñóá’ºêòèâíèìè ÷èí-
íèêàìè. Çàóâàæèìî, ùî «âåêòîðè» òàêîãî ðîçâèòêó â ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ ³ ïîñòðàäÿí-
ñüêèõ êðà¿íàõ, ÿê ïðàâèëî, º ð³çíèìè. Íàïðèêëàä, ó äðóã³é ïîëîâèí³ 90-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ó
Ïîëüù³ ³ Õîðâàò³¿ áóëè çä³éñíåí³ êîíñòèòóö³éí³ ðåôîðìè, âíàñë³äîê ÿêèõ çì³öíåíî
ñòàòóñ óðÿäó ÿê îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ïî ñóò³, çà ðàõóíîê çâóæåííÿ êîìïåòåíö³¿
ïðåçèäåíòà. Ïðè öüîìó â Õîðâàò³¿ â³äìîâèëèñÿ â³ä äâîïàëàòíî¿ ïîáóäîâè ïàðëàìåíòó.
Âîäíî÷àñ ó Á³ëîðóñ³, Êàçàõñòàí³ òà Êèðãèçñòàí³ ïàðëàìåíòè áóëî ðåîðãàí³çîâàíî çà
á³êàìåðàëüíèì ïðèíöèïîì ³ çá³ëüøåíî îáñÿã ïîâíîâàæåíü ïðåçèäåíò³â.

Ç ³ñòîð³ºþ ñâ³òîâîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó ïîâ’ÿçàíà ³ êëàñèô³êàö³ÿ êîíñòèòóö³é íà
³íñòðóìåíòàëüí³ òà ñîö³àëüí³. ßê çàçíà÷àëîñü, ³íñòðóìåíòàëüíèìè êîíñòèòóö³ÿìè âè-
çíàþòü ò³, ÷èé çì³ñò çîð³ºíòîâàíèé, íàñàìïåðåä, íà âñòàíîâëåííÿ ñòàòóñó íàéâàæëè-
â³øèõ ëàíîê äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó. Ïîëîæåííÿ ùîäî ñòàòóñó ³íäèâ³äà â³ä³ãðàþòü ó
öèõ êîíñòèòóö³ÿõ äðóãîðÿäíó ðîëü, à ïèòàííÿ ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ çâè÷àéíî çíàõîäÿòüñÿ
âçàãàë³ ïîçà ìåæàìè çä³éñíþâàíîãî íèìè ðåãóëþâàííÿ. Ïîíÿòòÿ ³íñòðóìåíòàëüíèõ
êîíñòèòóö³é º áëèçüêèì äî ïîíÿòòÿ ñòàðèõ êîíñòèòóö³é («ïåðøî¿ õâèë³»), àëå âîíè
íå çá³ãàþòüñÿ. Íà â³äì³íó â³ä ³íñòðóìåíòàëüíèõ êîíñòèòóö³é, çì³ñòó íîâèõ îñíîâíèõ
çàêîí³â ïðèòàìàííà ïåâíà «ñîö³àë³çàö³ÿ» ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ¿õ îêðåì³ ïîëîæåííÿ
àäðåñîâàí³ ñóñï³ëüñòâó. ²íîä³ â íèõ éäåòüñÿ ïðî äåÿê³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðàâà.

Îäíàê íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ ïîëîæåííÿ âëàñíå ñóñï³ëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ ïðåäñòàâëå-
í³ â íîâ³òí³õ îñíîâíèõ çàêîíàõ, õî÷à çì³ñò ³ ïðèçíà÷åííÿ öèõ ïîëîæåíü º ð³çíèìè. Â
îäíèõ âèïàäêàõ ó êîíñòèòóö³ÿõ ïðîãîëîøåí³ ñîö³àëüí³ òà åêîíîì³÷í³ îð³ºíòèðè ³ çàâ-
äàííÿ äåðæàâè àáî íàâ³òü íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ðåôîðì ó â³äïîâ³äíèõ ñôåðàõ,
âñòàíîâëåíî ìåõàí³çìè âçàºìîä³¿ äåðæàâíèõ ³íñòèòóò³â ç ³íøèìè åëåìåíòàìè ïîë³òè÷-
íî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà. Ñàìå òàê³ îñíîâí³ çàêîíè äåÿê³ àâòîðè âèçíà÷àþòü ÿê ñî-
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ö³àëüí³. Â ³íøèõ íîâ³òí³õ êîíñòèòóö³ÿõ âñå îáìåæóºòüñÿ àòðèáóòèâíèì âæèâàííÿì
ïåâíèõ òåðì³í³â ³ íàäàííÿì ¿õ òåêñòàì ñîö³àëüíîãî çâó÷àííÿ. Ïðèêëàäàìè ñîö³àëüíèõ
êîíñòèòóö³é º îñíîâí³ çàêîíè ²òàë³¿, Ïîðòóãàë³¿, ²ñïàí³¿ ³ á³ëüø³ñòü òèõ, ùî ïðèéíÿò³ ó
ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ ³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ. Ñîö³àëüíèé õàðàêòåð ìàþòü îñíîâí³ çà-
êîíè áàãàòüîõ äåðæàâ Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè, îô³ö³éíîþ íàçâîþ ÿêèõ º ïîë³òè÷íà êîí-
ñòèòóö³ÿ (Ãâàòåìàëà, Åêâàäîð, Êîñòà-Ðèêà, Ìåêñèêà, Í³êàðàãóà, Ïàíàìà, Ñàëüâàäîð,
×èë³). Ïîïðè, ïî ñóò³, òðàäèö³éíîñò³ ö³º¿ íàçâè äëÿ ³áåðîìîâíèõ êðà¿í, âîíà çàñâ³ä÷óº
ñàìå ñîö³àëüíèé õàðàêòåð â³äïîâ³äíèõ êîíñòèòóö³é. Âêëþ÷åííÿ äî íîâ³òí³õ êîíñòèòó-
ö³é ïîëîæåíü ñóñï³ëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ ñïðè÷èíåíå çá³ëüøåííÿì ïîòðåá ó äåðæàâíî-
ïðàâîâ³é (êîíñòèòóö³éí³é) ðåãëàìåíòàö³¿ äåðæàâíîãî âïëèâó íà ïðîöåñè, ÿê³ â³äáó-
âàþòüñÿ â åêîíîì³÷í³é îðãàí³çàö³¿ ³ ïîë³òè÷í³é ñèñòåì³ ñóñï³ëüñòâà.

«Ñîö³àë³çàö³þ» íîâ³òí³õ êîíñòèòóö³é íåîáõ³äíî â³äð³çíÿòè â³ä «ñîö³îëîã³çàö³¿» ðà-
äÿíñüêèõ êîíñòèòóö³é, ÿê³ ââàæàëèñÿ îñíîâíèìè çàêîíàìè ñóñï³ëüñòâà. Òåêñòè öèõ
êîíñòèòóö³é íàïîâíþâàëèñÿ íåþðèäè÷íèìè àáñòðàêö³ÿìè, íàñè÷óâàëèñÿ òåðì³íîëî-
ã³ºþ, ÿêó ñüîãîäí³ ïîâ’ÿçóþòü, íàñàìïåðåä, ç ïîë³òîëîã³÷íîþ ³ ñîö³îëîã³÷íîþ íàóêà-
ìè. Âèçíàííÿ ðàäÿíñüêèõ êîíñòèòóö³é îñíîâíèìè çàêîíàìè ñóñï³ëüñòâà òà ¿õ «ñîö³î-
ëîã³çàö³ÿ» íå áóëè âèïàäêîâèìè. Çà ðîêè ³ñíóâàííÿ ðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè âëàäàðþâàííÿ
ñïîñòåð³ãàâñÿ çíà÷íèé ïîòÿã äî ì³ôîëîã³çàö³¿ ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ. Çà òàêèõ óìîâ êîí-
ñòèòóö³ÿ ó ïåðøó ÷åðãó ðîçãëÿäàëàñü ÿê îäèí ç ³íñòðóìåíò³â ³äåîëîã³÷íîãî âïëèâó ó
âíóòð³øíüî- ³ çîâí³øíüîïîë³òè÷íîìó ñåðåäîâèùàõ. Á³ëüøå òîãî, çà íåþ âèçíàâàëè
³äåîëîã³÷íó ôóíêö³þ, ÿêó çâè÷àéíî ñòàâèëè íà ð³âåíü àáî íàâ³òü âèùå âëàñíå þðèäè÷-
íî¿ ôóíêö³¿. Ïîä³áíå «³äåîëîã³÷íå» ³, ïî ñóò³, ïîëåãøåíå ñïðèéíÿòòÿ îñíîâíîãî çàêîíó
ïðèñóòíº ó â³ò÷èçíÿí³é íàóö³ ³ ñüîãîäí³. Ñóòòºâèì º é òå, ùî «ñîö³îëîã³çàö³ÿ» ðàäÿí-
ñüêèõ êîíñòèòóö³é ïðèçâåëà äî ïîÿâè ó ñóñï³ëüñòâ³ çàâèùåíèõ ñïîä³âàíü ùîäî ðå-
àë³çàö³¿ ¿õ çì³ñòó, à çãîäîì – ³ äî çâåðõí³õ îö³íîê ôåíîìåíà êîíñòèòóö³¿ ÿê îñíîâíîãî
çàêîíó äåðæàâè. Ïðèêìåòíî, ùî ³ â íàø³ äí³ çâè÷àéíîþ º õàðàêòåðèñòèêà Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ÿê íàéâàæëèâ³øîãî ïîë³òèêî-ïðàâîâîãî äîêóìåíòà, ÿêà ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ
ï³äì³íÿº ¿¿ ñïðèéíÿòòÿ ÿê íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íàéâèùî¿ ñèëè.

Áóäü-ÿêà êîíñòèòóö³ÿ îá’ºêòèâíî ìàº ñîö³àëüíî-ðåãóëÿòèâíå çíà÷åííÿ, ³ ñàìå â òà-
êîìó ñåíñ³ âîíà ìîæå ñïðèéìàòèñÿ ÿê îñíîâíèé çàêîí ñóñï³ëüñòâà. Îäíàê íàâ³òü
íàéá³ëüø «ñîö³àë³çîâàí³» êîíñòèòóö³¿ º, ïåðåäóñ³ì, îñíîâíèìè çàêîíàìè äåðæàâè. Ò³
¿õ ïðèïèñè, ÿê³ àäðåñîâàí³ ñóñï³ëüñòâó, ñôîðìóëüîâàí³ ó çàãàëüí³é ôîðì³ ³ âèãëÿäàþòü
ôðàãìåíòàðíèìè. Ïðè öüîìó âîíè çâè÷àéíî â³äîáðàæàþòü âçàºìîä³þ ñîö³óìó ³ äåðæà-
âè òà ïîçíà÷àþòü ñïîñîáè ö³º¿ âçàºìîä³¿. Âèçíà÷åííÿ êîíñòèòóö³¿ îñíîâíèì çàêîíîì
äåðæàâè íå îçíà÷àº ï³äì³íó ñîö³óìó äåðæàâîþ, îäåðæàâëåííÿ ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ. Âî-
íî, íàâïàêè, çàñâ³ä÷óº ïðèðîäó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ÿê òàêîãî, äå ñàìå ñó-
ñï³ëüñòâî ³ êîæíèé ³íäèâ³ä óáåçïå÷åí³ â³ä âñåá³÷íîãî âòðó÷àííÿ äåðæàâè, à îñòàííÿ º
ñêëàäîâîþ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà ³ íå ïîãëèíàº âñ³ éîãî ñóòí³ñí³ âèÿâè.

Êîíñòèòóö³ÿ ÿê îñíîâíèé çàêîí äåðæàâè íå óòâîðþº ñàìó äåðæàâó, à ëèøå â³äïîâ³äíî
äî âîëåâèÿâëåííÿ íîñ³ÿ óñòàíîâ÷î¿ âëàäè âñòàíîâëþº çàñàäè ¿¿ çàãàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿. Äî
òîãî æ âîíà â³ä³ãðàº, ïî ñóò³, êðåàòèâíó ðîëü ñòîñîâíî äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó, çîêðåìà
éîãî íàéâàæëèâ³øèõ ëàíîê – âèùèõ îðãàí³â äåðæàâè. Êîíñòèòóö³ÿ âðåãóëüîâóº íàéá³ëüø
ñóòòºâ³ â³äíîñèíè ç òèõ, ùî ñêëàäàþòü ïðåäìåò ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà. Õàðàêòåð
öèõ â³äíîñèí çóìîâëåíèé òèì, ùî ñàìå âèù³ îðãàíè äåðæàâè óïîâíîâàæåí³ â÷èíÿòè ðå-
àëüí³ ïîë³òè÷í³ ä³¿. Çîêðåìà, ò³ëüêè âîíè ìîæóòü ïðèéìàòè óí³âåðñàëüí³ àêòè, ÿê³ ä³þòü íà
âñ³é òåðèòîð³¿ äåðæàâè, ³ ÷àñòèíà ç íèõ îáîâ’ÿçêîâî ïîâ’ÿçàíà ç ïîë³òèêîþ. Ïîë³òè÷íîþ ³
âîäíî÷àñ þðèäè÷íîþ ôóíêö³ºþ êîíñòèòóö³¿ äåðæàâè º, çîêðåìà, ô³êñàö³ÿ ¿¿ ñóâåðåííîñò³,
çàêð³ïëåííÿ çì³íè äåðæàâíîãî ëàäó, ùî â³äáóëàñÿ çà çì³ñòîì îñíîâíîãî çàêîíó, àáî äåêëà-
ðóâàííÿ íàñòóïíèöòâà ó äåðæàâíî-ïðàâîâîìó ðîçâèòêó.

Ðåàëüíèé ïîë³òè÷íèé õàðàêòåð â³äíîñèí, ÿê³ º ïðåäìåòîì âëàñíå êîíñòèòóö³éíîãî
ðåãóëþâàííÿ, çóìîâëåíèé ³ òèì, ùî â îñíîâíèõ çàêîíàõ ìàéæå çàâæäè âèçíà÷àþòü çà-
ñàäè ñóäîóñòðîþ ³ ñóäî÷èíñòâà, à òàêîæ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ (ïóáë³÷íî¿ âëàäè â
ìåæàõ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü). Â³äíîñèíè âëàäàðþâàííÿ, ÿê³ âèíè-
êàþòü ó ñôåðàõ îðãàí³çàö³¿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ñóä³â òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
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çäåá³ëüøîãî ìàþòü ïðîöåñóàëüíèé òà óïðàâë³íñüêèé õàðàêòåð. Ïðîòå ò³ ç íèõ, ùî
ïîâ’ÿçàí³ ç ôîðìóâàííÿì çàñàä ñóäîóñòðîþ, ñóäî÷èíñòâà ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
îá’ºêòèâíî íàáóâàþòü ïîë³òè÷íî¿ çíà÷óùîñò³. Ïîä³áíî äî ³íøèõ «çàñàäîâèõ» â³äíî-
ñèí âëàäàðþâàííÿ, âîíè çàñâ³ä÷óþòü çàãàëüíó îðãàí³çàö³þ äåðæàâè. Ç ðåàëüíîþ ïî-
ë³òèêîþ ñï³ââ³äíåñåí³ ³ â³äíîñèíè, ùî âèíèêàþòü ó çâ’ÿçêó ³ç âñòàíîâëåííÿì îñíîâ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ äåðæàâíî¿ âëàäè.

Êîíñòèòóö³ÿ ÿê îñíîâíèé çàêîí äåðæàâè âñòàíîâëþº òàêîæ çàñàäè âçàºìîâ³äíîñèí
ì³æ äåðæàâîþ òà ³íäèâ³äîì. Ïîë³òè÷íèé õàðàêòåð â³äíîñèí âëàäàðþâàííÿ, ùî âèíè-
êàþòü ó çâ’ÿçêó ³ç çàêð³ïëåííÿì êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà,
çóìîâëåíèé ¿õ ïðèðîäîþ ÿê îñíîâíèõ. Àëå íàéá³ëüø âàæëèâèì º òå, ùî çà äåÿêèìè âè-
çíà÷åííÿìè êîíñòèòóö³ÿ – öå ïåâíà ñèñòåìà îáìåæåíü äåðæàâíî¿ âëàäè (äåðæàâè òà ¿¿
îðãàí³â) ó âèãëÿä³ â³äïîâ³äíî âñòàíîâëåíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä, à òàêîæ þðèäè÷íèõ ãàðàí-
ò³é ¿õ ðåàë³çàö³¿. Òàêå âèçíà÷åííÿ êîíñòèòóö³¿ ³ñòîðè÷íèì ï³ä´ðóíòÿì ìàº ³äå¿ ïðèðîä-
íîãî ïðàâà.

²ñíóº òàêîæ êëàñèô³êàö³ÿ êîíñòèòóö³é, çóìîâëåíà ¿õ þðèäè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè. Çà
â³äïîâ³äíèìè êðèòåð³ÿìè ðîçð³çíÿþòü æîðñòê³ ³ ãíó÷ê³ êîíñòèòóö³¿. Íîðìè æîðñòêèõ
êîíñòèòóö³é ìàþòü íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó, çà ãíó÷êèìè êîíñòèòóö³ÿìè òàêà ñèëà
çâè÷àéíî íå âèçíàºòüñÿ. ßê çàçíà÷àëîñü, íàâåäåíà êëàñèô³êàö³ÿ ôàêòè÷íî ïîâ’ÿçóâà-
ëàñü ç ð³çíèìè ïîðÿäêàìè (ïðîöåäóðàìè) âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³é – óñêëàäíåíèì,
ïîð³âíÿíî ç ïðîöåäóðîþ ïðèéíÿòòÿ çàêîí³â äëÿ æîðñòêèõ ³ ñàìå çàêîíîäàâ÷îþ ïðî-
öåäóðîþ äëÿ ãíó÷êèõ. Îçíàêà æîðñòêîñò³ êîíöåïòóàëüíî ïîâ’ÿçàíà ç òåîð³ÿìè íàðîä-
íîãî ñóâåðåí³òåòó ³ óñòàíîâ÷î¿ âëàäè, îäíàê âîíà ôàêòè÷íî ïðèòàìàííà é îêòðî¿ðóâà-
íèì îñíîâíèì çàêîíàì. Æîðñòê³ êîíñòèòóö³¿ ìîæóòü áóòè ÿê ñèñòåìàòèçîâàíèìè, òàê ³
íåñèñòåìàòèçîâàíèìè. Òàê³ ð³çíîâèäè ³ñòîðè÷íî õàðàêòåðèçóâàëè òàêîæ ãíó÷ê³ êîí-
ñòèòóö³¿: øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ «çâè÷àéíèõ» çàêîí³â âíîñèëèñÿ çì³íè äî Îñíîâíîãî çàêî-
íó ²òàë³¿ 1848 ðîêó òà äåÿêèõ ³íøèõ êîíñòèòóö³é – ºäèíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â,
ùî áóëè ââåäåí³ ó XIX ñòîë³òò³. Ó íàø³ äí³ çà çàêîíîäàâ÷îþ ïðîöåäóðîþ çì³íþþòüñÿ
ëèøå íåñèñòåìàòèçîâàí³ êîíñòèòóö³¿ Âåëèêîáðèòàí³¿, Íîâî¿ Çåëàíä³¿ òà ²çðà¿ëþ, ÿê³
íå ìàþòü âëàñòèâîñòåé îñíîâíèõ çàêîí³â.

Îçíàêà æîðñòêîñò³ â³äîáðàæàº ïðèðîäó êîíñòèòóö³¿ ÿê îñíîâíîãî çàêîíó ³ ââà-
æàºòüñÿ îäí³ºþ ç ãàðàíò³é ùîäî ¿¿ ðåàë³çàö³¿. Âîäíî÷àñ æîðñòê³ñòü êîíñòèòóö³¿ º îäíèì
ç ïðîÿâ³â íàéâèùî¿ þðèäè÷íî¿ ñèëè, ÿêà çóìîâëþº âåðõîâåíñòâî êîíñòèòóö³¿ ó ïðàâî-
â³é ñèñòåì³ (ñèñòåì³ ïðàâà), ïð³îðèòåò â³äíîñíî ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â.
Íàéâèùà þðèäè÷íà ñèëà ³ âåðõîâåíñòâî êîíñòèòóö³¿ âèïëèâàþòü ç òîãî, ùî ðåãëàìåí-
òîâàí³ íåþ ïèòàííÿ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî ³ äåðæàâíîãî æèòòÿ çâè÷àéíî ïîòðåáóþòü
ìàêñèìàëüíî àâòîðèòåòíîãî âèð³øåííÿ. Îäíàê îñíîâí³ çàêîíè ³íîä³ âêëþ÷àþòü ïî-
ëîæåííÿ, ùî íå âõîäÿòü äî «òèïîâîãî» îáñÿãó êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ. Òàê³
ïîëîæåííÿ çàêëàäåí³ â êîíñòèòóö³éí³ òåêñòè ç ìåòîþ íàäàííÿ ¿ì ñòàëîñò³. Ó âèïàäêàõ
âíåñåííÿ äî êîíñòèòóö³¿ â³äïîâ³äíèõ çì³í âîíè ôàêòè÷íî çáåð³ãàþòüñÿ, îñê³ëüêè âîä-
íî÷àñ çàêð³ïëåí³ â çàêîíàõ àáî ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ.

Âåðõîâåíñòâî êîíñòèòóö³¿ â ñèñòåì³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ïîëÿãàº â òîìó, ùî
â í³é âèçíà÷åíî çàñàäè ñòîñîâíî ïðèéíÿòòÿ çàêîí³â ÿê íàñòóïíî¿, ïåðøî¿ «ï³äêîíñòè-
òóö³éíî¿» ôîðìè â ³ºðàðõ³¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ³ óçàãàëüíåíî ïîðÿäîê ïðàâî-
òâîð÷îñò³ â ö³ëîìó. Ñàìå â öüîìó àñïåêò³ òðåáà ñïðèéìàòè âèçíà÷åííÿ êîíñòèòóö³¿ ÿê
àáñîëþòíî¿, îñíîâîïîëîæíî¿ íîðìè (í³ì.Grundnorm), çàïðîïîíîâàíå âèäàòíèì þðèñ-
òîì ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ Ã. Êåëüçåíîì. Êîíñòèòóö³ÿ âèçíàºòüñÿ îñíîâîþ (þðèäè÷íîþ
áàçîþ) ïðàâîòâîð÷îñò³ ³ ïðàâîçàñòîñóâàííÿ, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì óñ³ ïðàâîâ³ àêòè ïîâèíí³ ¿é
â³äïîâ³äàòè, òîáòî áóòè êîíñòèòóö³éíèìè. Çàáåçïå÷åííþ âåðõîâåíñòâà êîíñòèòóö³¿
ñëóãóþòü ð³çí³ ìåõàí³çìè, çîêðåìà êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü. Íàéá³ëüø åôåêòèâíèì
ââàæàºòüñÿ êîíòðîëü, çä³éñíþâàíèé ñóäàìè çàãàëüíî¿ àáî ñïåö³àëüíî¿ (êîíñòèòóö³é-
íî¿) þðèñäèêö³¿. Ïðàâîâ³ àêòè, âèçíàí³ çà ð³øåííÿìè ñóä³â òàêèìè, ùî ñóïåðå÷àòü êîí-
ñòèòóö³¿, º íå÷èííèìè àáî âòðà÷àþòü çäàòí³ñòü áóòè ðåàë³çîâàíèìè.

Íàéâèùà þðèäè÷íà ñèëà ³ âåðõîâåíñòâî êîíñòèòóö³¿ çíàõîäÿòüñÿ ó âçàºìîçâ’ÿçêó ç
¿¿ íîðìàòèâíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Â³äîìî, ùî êîíñòèòóö³éíîìó ðåãóëþâàííþ ïðè-
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òàìàííèé ìåòîä çàãàëüíîãî çàêð³ïëåííÿ, àáî çàãàëüíîãî óíîðìóâàííÿ. Öå íå çàïåðå-
÷óº òîãî, ùî á³ëüø³ñòü êîíñòèòóö³éíèõ íîðì ìàº äîñòàòíüî êîíêðåòíèé õàðàêòåð ³ ïðè
ðåàë³çàö³¿ áåçïîñåðåäíüî ñïðè÷èíÿº âèíèêíåííÿ ïðàâîâ³äíîñèí. Ç äðóãîãî áîêó, êîí-
ñòèòóö³éíå ðåãóëþâàííÿ çâè÷àéíî ïîâ’ÿçàíå ç ä³ºþ â³äïîâ³äíèõ íîðì – ïðèíöèï³â. Òà-
êèé âèñíîâîê, çîêðåìà, ìîæíà çðîáèòè ç àíàë³çó ðîçä³ëó ² «Çàãàëüí³ çàñàäè» Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè. Öåé ðîçä³ë º îäíèì ç òèõ, ùî ô³êñóþòü çì³ñò ÿâèùà êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó
â Óêðà¿í³.

Òåðì³í «êîíñòèòóö³éíèé ëàä» âæèâàºòüñÿ â áàãàòüîõ îñíîâíèõ çàêîíàõ ³ çàâæäè áåç
ïðÿìîãî âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíîãî ïîíÿòòÿ. Îäíàê öå ìîæíà çðîáèòè ç àíàë³çó ¿õ òåê-
ñò³â, ïðè÷îìó âèçíà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó íåð³äêî áóâàº ð³çíèì. Òàê, ó ÷àñòèí³
òðåò³é ñòàòò³ 5 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî «ïðàâî âèçíà÷àòè ³ çì³íþâàòè
êîíñòèòóö³éíèé ëàä â Óêðà¿í³ íàëåæèòü âèêëþ÷íî íàðîäîâ³ ³ íå ìîæå áóòè óçóðïîâàíå
äåðæàâîþ, ¿¿ îðãàíàìè àáî ïîñàäîâèìè îñîáàìè». Òèì ñàìèì ð³øåííÿ ùîäî âèçíà÷åí-
íÿ íîâîãî àáî çì³íè ³ñíóþ÷îãî êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó ìîæóòü áóòè ïðèéíÿò³ ëèøå
øëÿõîì ïðîâåäåííÿ âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó. Â òàêèé ñïîñ³á ìîæóòü áóòè âíå-
ñåí³ çì³íè äî ðîçä³ë³â ², ²²² ³ Õ²²² Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, òîìó ñàìå ö³ ðîçä³ëè çàñâ³ä÷ó-
þòü ÿâèùå êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó â Óêðà¿í³. Óçàãàëüíåíî æ êîíñòèòóö³éíèé ëàä – öå
ñóêóïí³ñòü (ñèñòåìà) ïðàâîâ³äíîñèí, çàêð³ïëåíèõ êîíñòèòóö³ºþ â ö³ëîìó, àáî îñíîâî-
ïîëîæíèõ ïðàâîâ³äíîñèí, ñïåö³àëüíî âèä³ëåíèõ çà ¿¿ çì³ñòîì. Âîäíî÷àñ êîíñòèòóö³é-
íèé ëàä ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé ÿê ñóêóïí³ñòü â³äïîâ³äíèõ êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü.

Ðîçä³ë ² Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ô³êñóº îñíîâè êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó. Â³í ì³ñòèòü ïî-
ëîæåííÿ ñóòí³ñíîãî õàðàêòåðó, ÿê³ âèêîíóþòü ðîëü íîðìàòèâíî¿ îñíîâè äëÿ ³íøèõ
êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü, âêëþ÷àþ÷è ïîëîæåííÿ ðîçä³ë³â ²²² ³ Õ²²², ³ º ñâîºð³äíîþ
«êîíñòèòóö³ºþ Êîíñòèòóö³¿». Ïåâíà ÷àñòèíà ïîëîæåíü öüîãî ðîçä³ëó ñôîðìóëüîâàíà
ÿê íîðìè-ïðèíöèïè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü íàéá³ëüø çàãàëüíèé ð³âåíü ðåãóëþâàííÿ. Òàêè-
ìè º ïîëîæåííÿ ïðî ñîö³àëüíó, ïðàâîâó äåðæàâó (ñòàòòÿ 1), ïðî íàðîä ÿê íîñ³é ñóâåðå-
í³òåòó ³ ºäèíå äæåðåëî âëàäè (ñòàòòÿ 5), ïðî ïîä³ë äåðæàâíî¿ âëàäè (ñòàòòÿ 6), ïðî âåð-
õîâåíñòâî ïðàâà ³ íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñòàòòÿ 8) òà äåÿê³
³íø³. Óñ³ íîðìè-ïðèíöèïè ìàþòü íå ò³ëüêè ïðàâîâå, à é âàãîìå ïîë³òè÷íå çíà÷åííÿ.
Ñàìå òàêå ¿õ çíà÷åííÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ çóìîâëþº îö³íêè ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà
ÿê «ïîë³òè÷íîãî ïðàâà», à ñàìî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè – ÿê ïîë³òèêî-ïðàâîâîãî àêòà.

Íîðìàìè-ïðèíöèïàìè íå ìîæóòü áóòè äåòàëüíî âðåãóëüîâàí³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè,
àäæå âîíè íå âñòàíîâëþþòü êîíêðåòí³ ïðàâèëà ïîâåä³íêè ñóá’ºêò³â êîíñòèòóö³éíîãî
ïðàâà. Àëå â þðèäè÷í³é òåîð³¿ ñåíñ ïðàâîâî¿ íîðìè äîñèòü äàâíî íå àñîö³þºòüñÿ ëèøå
ç ïðàâèëîì ïîâåä³íêè, íå ïîâ’ÿçóºòüñÿ âèêëþ÷íî ç âèçíà÷åííÿì ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â
ó÷àñíèê³â ïîòåíö³éíèõ ïðàâîâ³äíîñèí. Ðàçîì ç òèì, íà îñíîâ³ íîðì-ïðèíöèï³â ìîäå-
ëþºòüñÿ ïîâåä³íêà ñóá’ºêò³â, çîêðåìà âèùèõ îðãàí³â äåðæàâè, âîíè â ðåàë³çàö³¿ ïîðî-
äæóþòü ïåâí³ ïðàâîâ³äíîñèíè, ÿê³ ìàþòü çàãàëüíèé õàðàêòåð. Íàçâàí³ îö³íêè ðåãóëÿ-
òèâíèõ âëàñòèâîñòåé íîðì-ïðèíöèï³â íå ñóïåðå÷àòü âèçíàííþ çà íèìè ÿêîñò³ íîðì
ïðÿìî¿ ä³¿. Ïðè öüîìó ïðÿìà ä³ÿ íîðì-ïðèíöèï³â ïîëÿãàº, íàñàìïåðåä, ó òîìó, ùî âîíè
º ñâîºð³äíèì êëþ÷åì äëÿ ç’ÿñóâàííÿ çì³ñòó (à ïîòîìó – é çàñòîñóâàííÿ) á³ëüø êîí-
êðåòíèõ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì ³ íîðì ãàëóçåâèõ, êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ çàêîí³â.

Íàéâèùà þðèäè÷íà ñèëà ³ âåðõîâåíñòâî êîíñòèòóö³¿ ä³ñòàþòü ïåâíèé íåïðÿìèé
âèÿâ ³ â ¿¿ êâàë³ô³êàö³¿ ÿê ïðàâîâî¿ ôîðìè (äæåðåëà). ßê çàçíà÷àëîñü, êîíñòèòóö³ÿ âðå-
ãóëüîâóº íàéá³ëüø ñóòòºâ³ â³äíîñèíè ç òèõ, ùî ñêëàäàþòü ïðåäìåò ãàëóç³ êîíñòèòóö³é-
íîãî ïðàâà. Òèì ñàìèì âîíà º ñâîºð³äíèì ñòðèæíåì êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, éîãî çì³ñ-
òîâîþ îñíîâîþ ³ âîäíî÷àñ îñíîâíîþ ôîðìîþ. Ðàçîì ç òèì áàãàòî õòî ñïðèéìàº,
çîêðåìà, Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íè, ÿê óí³âåðñàëüíó ôîðìó ³ñíóâàííÿ êîæíî¿ ãàëóç³ íàö³î-
íàëüíîãî (âíóòð³øíüîäåðæàâíîãî) ïðàâà. Ùå çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â áóëà ñôîðìóëüîâà-
íà òåçà, çà ÿêîþ êîíñòèòóö³ÿ õàðàêòåðèçóâàëàñÿ ÿê îñíîâà ñèñòåìè íàö³îíàëüíîãî ïðà-
âà, þðèäè÷íà áàçà âñüîãî òàê çâàíîãî ïîòî÷íîãî çàêîíîäàâñòâà. Ïðè öüîìó ñòâåð-
äæóâàëè, ùî ¿¿ íîðìè ìàþòü ì³æãàëóçåâèé àáî íàâ³òü íàäãàëóçåâèé õàðàêòåð. Çâ³äñè
òðàäèö³ÿ â³äòâîðþâàòè êîíñòèòóö³éí³ ïîëîæåííÿ â àêòàõ, çà çì³ñòîì â³äíåñåíèõ äî ³í-
øèõ ãàëóçåé ïðàâà, í³æ êîíñòèòóö³éíå.
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Êîíñòèòóö³ÿ ñï³ââ³äíåñåíà ç ð³çíèìè ãàëóçÿìè íàö³îíàëüíîãî ïðàâà. Ó í³é çâè÷àéíî
âèçíà÷àþòüñÿ ïðèíöèïè ïðàâîòâîð÷îñò³, ïîçíà÷àºòüñÿ ³ºðàðõ³ÿ ïðàâîâèõ àêò³â, âñòà-
íîâëþþòüñÿ çàñàäè çàêîíîäàâ÷îãî ïðîöåñó. Ç öüîãî âèïëèâàº ñâîºð³äíà óñòàíîâ÷à
ðîëü êîíñòèòóö³¿ ñòîñîâíî âñ³º¿ ñèñòåìè íàö³îíàëüíîãî ïðàâà. Äî òîãî æ ó êîíñòèòó-
ö³ÿõ, ÿê ïðàâèëî, ì³ñòÿòüñÿ îêðåì³ íîðìè, ÿê³ º âèõ³äíèìè äëÿ ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëü-
íèõ â³äíîñèí â ìåæàõ ³íøèõ, í³æ êîíñòèòóö³éíå àáî çàãàëîì ïóáë³÷íî-ïðàâîâ³, ãàëó-
çåé ïðàâà. Ïðèêëàäîì ìîæå ñëóãóâàòè êîíñòèòóö³éíå çàêð³ïëåííÿ ïðàâà ³íäèâ³ä³â
(ãðîìàäÿí) íà ïðàöþ. Ïðàâîâ³äíîñèíè, ùî âèíèêàþòü âíàñë³äîê ðåàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíî-
ãî êîíñòèòóö³éíîãî ïîëîæåííÿ, º, ïî ñóò³, ï³äãðóíòÿì äëÿ òðóäîâèõ ïðàâîâ³äíîñèí.
Òèì ñàìèì êîíñòèòóö³ÿ ïîñòàº ñâîºð³äíîþ äîì³íàíòîþ ùîäî ñèñòåìè ïðàâà, â äàíîìó
âèïàäêó – ùîäî ãàëóç³ òðóäîâîãî ïðàâà. Òàêà ¿¿ ðîëü çóìîâëåíà îñîáëèâîñòÿìè ñó-
ñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ÿê³ º ïðåäìåòîì êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ, à òàêîæ ñîö³àëü-
íîþ çíà÷óù³ñòþ éîãî îêðåìèõ îá’ºêò³â.

Îäíàê êîíñòèòóö³ÿ º ôîðìîþ âèêëþ÷íî ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, ³ âñ³ ¿¿ íîðìè
â³äíåñåí³ ñàìå äî ö³º¿ ãàëóç³. Òàêèé õàðàêòåð âîíè ìàþòü ³ òîä³, êîëè çà ïåâíèìè îçíà-
êàìè ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ¿õ ïðèâàòíî-ïðàâîâå «çâó÷àííÿ». Òàê, çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 14
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, «çåìëÿ º îñíîâíèì íàö³îíàëüíèì áàãàòñòâîì, ùî ïåðåáóâàº ï³ä
îñîáëèâîþ îõîðîíîþ äåðæàâè. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ãàðàíòóºòüñÿ. Öå ïðàâî íàáó-
âàºòüñÿ ³ ðåàë³çóºòüñÿ ãðîìàäÿíàìè, þðèäè÷íèìè îñîáàìè òà äåðæàâîþ âèêëþ÷íî â³ä-
ïîâ³äíî äî çàêîíó». Íàâåäåíèé ïðèïèñ ì³ñòèòü ëèøå íîðìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà,
àäæå íèì, íàñàìïåðåä, âèçíà÷åíî çàãàëüíó ìåæó çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ
ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³. Öÿ ìåæà, çîêðåìà, çóìîâëþº ïàðàìåòðè ³ ôîðìè çä³éñíþâàíîãî îð-
ãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ñôåðè çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Çà áóäü-ÿêèõ óìîâ, ïðèâàòíî-ïðàâîâ³ ãàëóç³ º ïîçà çì³ñòîì ³ ôîðìîþ êîíñòèòóö³é-
íîãî ðåãóëþâàííÿ. Ç äðóãîãî áîêó, êîíñòèòóö³ÿ â³ä³ãðàº âàæëèâó êðåàòèâíó ðîëü ùîäî
ïóáë³÷íî-ïðàâîâèõ ãàëóçåé. Íîðìè öèõ ãàëóçåé ñóêóïíî ìàþòü çà îá’ºêòè ðåãóëþâàí-
íÿ îðãàí³çàö³þ ³ çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè. Çâ³äñè ïðåäìåòîì ïóáë³÷íî-ïðàâîâèõ ãà-
ëóçåé º â³äíîñèíè äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ. Ïðåäìåòíèé çâ’ÿçîê ì³æ ïóáë³÷íî- ïðà-
âîâèìè ãàëóçÿìè çóìîâëåíèé ¿õ ñï³ëüíîþ ãåíåçîþ ³ òðèâàëèì ðîçâèòêîì ÿê ö³ëîãî.
Â³äîìî, ùî òàê³ ïóáë³÷íî-ïðàâîâ³ ãàëóç³, ÿê àäì³í³ñòðàòèâíå ³ ô³íàíñîâå, â³äíîñíî
íåùîäàâíî â³äîêðåìèëèñÿ â³ä êîíñòèòóö³éíîãî (äåðæàâíîãî) ïðàâà. Ïðîòå êîæíà ç
ñó÷àñíèõ ïóáë³÷íî-ïðàâîâèõ ãàëóçåé ìàº îêðåìèé ïðåäìåò ðåãóëþâàííÿ, ÿêèì º ïåâ-
íèé ôðàãìåíò â³äíîñèí äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ.

Ïðåäìåòíèé çâ’ÿçîê ì³æ ïóáë³÷íî-ïðàâîâèìè ãàëóçÿìè çóìîâëþº çàçíà÷åíó ðîëü
êîíñòèòóö³¿ ùîäî öèõ ãàëóçåé, íàñàìïåðåä ùîäî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà. Ðàçîì ç òèì,
ì³æ ñóñï³ëüíèìè â³äíîñèíàìè, ùî ñêëàäàþòü ïðåäìåò îñòàííüîãî, ³ òèìè, äëÿ ðåãóëþ-
âàííÿ ÿêèõ ïðèçíà÷åí³ êîíñòèòóö³éí³ íîðìè, º â³äì³ííîñò³. Ö³ â³äì³ííîñò³ â³äîáðàæåí³
â ð³çíîìó êîë³ ñóá’ºêò³â â³äïîâ³äíèõ â³äíîñèí. Ó÷àñíèêàìè êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâîâ³ä-
íîñèí, ó ïåðøó ÷åðãó, º îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè, ñòàòóñ ÿêèõ áåçïîñåðåäíüî âèçíà÷å-
íèé â êîíñòèòóö³¿, – âèù³ îðãàíè äåðæàâè. Ñîö³àëüíà çíà÷óù³ñòü â³äíîñèí çà ó÷àñòþ
öèõ îðãàí³â çóìîâëþº ¿õ êîíñòèòóö³éíå âðåãóëþâàííÿ. Ñóá’ºêòàìè àäì³í³ñòðàòèâíèõ
ïðàâîâ³äíîñèí âèñòóïàþòü ³íø³ ëàíêè äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó. Â³äì³íí³ñòü ì³æ íàçâà-
íèìè ñôåðàìè ðåãóëþâàííÿ ³ñíóº ³ çà éîãî ð³âíåì. ßê çàçíà÷àëîñü, êîíñòèòóö³éíîìó
ðåãóëþâàííþ ïðèòàìàííèé ìåòîä çàãàëüíîãî çàêð³ïëåííÿ. Ñôåðà äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ, íàâïàêè, õàðàêòåðèçóºòüñÿ äîñèòü âèñîêèì ð³âíåì äåòàë³çàö³¿ ïðàâîâîãî ðåãóëþ-
âàííÿ, ùî âèïëèâàº ç ðåàë³é çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâíî-âëàäíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Á³ëüø òîãî, êîíêðåòí³ êîíñòèòóö³éí³ ïðàâîâ³äíîñèíè ìîæóòü îá’ºêòèâíî ïîòðåáóâàòè
âèíèêíåííÿ ïîõ³äíèõ â³ä íèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðàâîâ³äíîñèí ³ ïðîãíîçóâàòè ¿õ çì³ñò.
Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ì³ñòèòü äîñèòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü íîðì, ÿê³ ìàþòü çàãàëüíó àäì³-
í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâó ñïðÿìîâàí³ñòü. Òèì ñàìèì àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî çàïîçè÷óº ç íå¿
ñâî¿ çì³ñòîâ³ íà÷àëà. Ïðîòå êîíñòèòóö³éí³ íîðìè çàãàëîì íå ïðèçíà÷åí³ äëÿ ðåãóëþ-
âàííÿ â³äíîñèí, ÿê³ º ïðåäìåòîì àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà. Â³äïîâ³äíèé õàðàêòåð ìàº
çâ’ÿçîê ì³æ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà ³íøèìè ïóáë³÷íî-ïðàâîâèìè ãàëóçÿìè. Âîíà, ÿê
çàçíà÷àëîñü, º ôîðìîþ ³ñíóâàííÿ âèêëþ÷íî ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà.
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Íàéâèùà þðèäè÷íà ñèëà ³ âåðõîâåíñòâî êîíñòèòóö³¿ íåð³äêî ïðÿìî â³äîáðàæåí³ â
òåêñòàõ îñíîâíèõ çàêîí³â. ²íîä³ â íèõ âêàçóºòüñÿ íà çâ’ÿçîê, ùî ³ñíóº ì³æ çàçíà÷åíèìè
ÿêîñòÿìè êîíñòèòóö³¿ ³ ïðèíöèïîì íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó. Òàê, ó ñòàòò³ 2 Êîíñòèòóö³¿
Åðèòðå¿ âñòàíîâëåíî, ùî êîíñòèòóö³ÿ º «ïðàâîâèì âèðàçîì ñóâåðåí³òåòó íàðîäó Åðèò-
ðå¿». Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 2 Êîíñòèòóö³¿ Ôåäåðàòèâíèõ Øòàò³â Ì³êðîíåç³¿ êîíñòèòóö³ÿ
«âèðàæàº ñóâåðåí³òåò íàðîäó ³ º âåðõîâíèì çàêîíîì äåðæàâè». Âèçíà÷åííÿ êîíñòèòó-
ö³¿ âåðõîâíèì çàêîíîì (ïðàâîì), ÿê çàçíà÷àëîñü, ïðèòàìàííå êîíñòèòóö³ÿì, ïðèéíÿ-
òèì â àíãëîìîâíèõ êðà¿íàõ. Âîäíî÷àñ ó íèõ ìàéæå çàâæäè êîíñòàòîâàíî, ùî ïðàâîâ³
àêòè, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü êîíñòèòóö³¿, º íå÷èííèìè â ìåæàõ ö³º¿ íåâ³äïîâ³äíîñò³. Ïî-
ä³áí³ êîíñòàòàö³¿ âêëþ÷åí³ ³ äî îñíîâíèõ çàêîí³â äåÿêèõ ³íøèõ äåðæàâ.

Ó ðÿä³ ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ ³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í þðèäè÷íó ïðèðîäó êîíñòèòóö³¿
çàñâ³ä÷óº ¿¿ îô³ö³éíå âèçíà÷åííÿ ÿê îñíîâíîãî çàêîíó. ßê çàçíà÷àëîñü, òåðì³í «îñíîâ-
íèé çàêîí» ó êîíñòèòóö³éíèõ òåêñòàõ òóò âæèâàºòüñÿ, ïî ñóò³, ïàðàëåëüíî òåðì³íó
«êîíñòèòóö³ÿ». Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ó íèõ âêàçàíî íà íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó (Àçåð-
áàéäæàí, Ïîëüùà, Óêðà¿íà) àáî íà âåðõîâåíñòâî êîíñòèòóö³¿ (Óçáåêèñòàí), ³ â áàãà-
òüîõ çàñòåðåæåíà ïðÿìà ä³ÿ êîíñòèòóö³¿ òà ¿¿ íîðì (Àçåðáàéäæàí, Áîëãàð³ÿ, Â³ðìåí³ÿ,
Êàçàõñòàí, Êèðãèçñòàí, Ëèòâà, Ðîñ³ÿ, Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåíèñòàí, Óêðà¿íà). Òàêå çà-
ñòåðåæåííÿ çóìîâëåíå, çîêðåìà, íàìàãàííÿì ïîäîëàòè ñòàíîâèùå, êîëè ïðèïèñè êîí-
ñòèòóö³¿, ïî ñóò³, íå ñïðèéìàëèñÿ ÿê ðåàëüí³ ïðàâîâ³ ïîëîæåííÿ.

Íàéâèùà þðèäè÷íà ñèëà êîíñòèòóö³¿ ïåðåäáà÷àº ñïåö³àëüíèé ïîðÿäîê (ïîðÿäêè)
âíåñåííÿ äî íå¿ çì³í, à íå íàâïàêè. Ñòóï³íü æîðñòêîñò³ êîíêðåòíèõ êîíñòèòóö³é çàëå-
æèòü â³ä îñîáëèâîñòåé òàêîãî ïîðÿäêó ³ ìîæå ñóòòºâî ð³çíèòèñÿ. ²íîä³ ïîðÿäîê âíå-
ñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ çá³ãàºòüñÿ ç ïîðÿäêîì ¿¿ ïðèéíÿòòÿ, àëå çâè÷àéíî âîíè â³ä-
ì³íí³. Çì³íè äî êîíñòèòóö³¿ ìàþòü ôîðìó îêðåìèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ñè-
ëîþ ñàìî¿ êîíñòèòóö³¿, íàçâîþ ÿêèõ íåð³äêî º «çàêîí ïðî âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòó-
ö³¿». Çà íàøèõ óìîâ òàêà íàçâà ñïðè÷èíÿº ïåâí³ íåïîðîçóì³ííÿ ùîäî ñï³ââ³äíåñåíîñò³
ïîíÿòü êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîíó òà âèçíà÷åííÿ þðèäè÷íî¿ ïðèðîäè àêò³â ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Â³äïîâ³äíà íàçâà â Óêðà¿í³ áóëà ôàêòè÷íî çàïîçè÷åíà ç ïðàê-
òèêè ðåàë³çàö³¿ ðàäÿíñüêî¿ êîíöåïö³¿ êîíñòèòóö³¿, çà ÿêîþ îñíîâíèé çàêîí ìàâ ïðèéìà-
òè «íàéâèùèé îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè» íà ï³äòâåðäæåííÿ ³äå¿ ïîâíîâëàääÿ ðàä. Ó áàãà-
òüîõ êðà¿íàõ äëÿ ïîçíà÷åííÿ àêò³â ïðî âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ ³íø³ íàçâè: êîíñòèòóö³éíèé çàêîí, çì³íà äî êîíñòèòóö³¿, ïîïðàâêà òîùî.

Ï³ñëÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ àêòè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ çâè÷àéíî òåêñòóàëü-
íî ³íòåãðóþòüñÿ ç îñíîâíèì çàêîíîì. Òèì ñàìèì âîíè, ïî ñóò³, âòðà÷àþòü íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâó «ñàìîñò³éí³ñòü» ³ íàáóâàþòü ÿêîñò³ íåâ³ä’ºìíî¿ çì³ñòîâî¿ ÷àñòèíè êîíñòè-
òóö³¿. Îäíèì ç íåáàãàòüîõ âèíÿòê³â º ïðàêòèêà ÑØÀ, äå ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîïðàâêè
ïîëîæåííÿ âëàñíå êîíñòèòóö³éíîãî òåêñòó çàëèøàþòüñÿ íåçì³ííèìè ³ ïîïðàâêà âèêî-
íóº ðîëü ñâîºð³äíîãî äîäàòêà äî íüîãî. Ïðîòå íàäàë³ ðåàë³çóþòüñÿ íîðìè ïîïðàâêè, à
íå òèõ ïîëîæåíü, ÿê³ âîíà ïðàêòè÷íî íîâåë³çóâàëà (çàì³íèëà). Â Àçåðáàéäæàí³ ðîçð³ç-
íÿºòüñÿ ïîðÿäîê âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ ³ ïîðÿäîê ïðèéíÿòòÿ äî íå¿ äîïîâíåíü.
Íåð³äêî êîíñòèòóö³¿ ïåðåäáà÷àþòü ÿê ïîðÿäîê âíåñåííÿ ÷àñòêîâèõ çì³í, òàê ³ îêðåìî
ïîðÿäîê çàãàëüíîãî ïåðåãëÿäó ¿õ çì³ñòó (Àâñòð³ÿ, ²ñïàí³ÿ, Ðîñ³ÿ, Øâåéöàð³ÿ, ðÿä ëàòè-
íîàìåðèêàíñüêèõ òà ³íøèõ êðà¿í). Ïðè öüîìó çâè÷àéíî âñòàíîâëþþòü ïîð³âíÿíî
á³ëüø æîðñòêèé ïîðÿäîê ïåðåãëÿäó îñíîâíîãî çàêîíó.

Îñîáëèâ³ñòþ áàãàòüîõ êîíñòèòóö³é º òå, ùî âîíè âñòàíîâëþþòü íåîäíàêîâ³ ïîðÿä-
êè âíåñåííÿ çì³í äî ð³çíèõ ðîçä³ë³â (÷àñòèí àáî ãëàâ) ÷è íàâ³òü îêðåìèõ ïîëîæåíü.
Â³äïîâ³äíèì ïðèêëàäîì ìîæå ñëóãóâàòè Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ¿¿ ñòàòòåþ 154
çàêîíîïðîåêò ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ìîæå áóòè ïîäàíèé äî Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè àáî íå ìåíø ÿê òðåòèíîþ íàðîäíèõ äåïó-
òàò³â Óêðà¿íè â³ä êîíñòèòóö³éíîãî ñêëàäó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Ñòàòòåþ 155 âè-
çíà÷åíî, ùî çàêîíîïðîåêò ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, êð³ì ðîçä³ëó ²
«Çàãàëüí³ çàñàäè», ðîçä³ëó ²²² «Âèáîðè. Ðåôåðåíäóì» ³ ðîçä³ëó Õ²²² «Âíåñåííÿ çì³í äî
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè», ïîïåðåäíüî ñõâàëåíèé á³ëüø³ñòþ â³ä êîíñòèòóö³éíîãî ñêëàäó
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ââàæàºòüñÿ ïðèéíÿòèì, ÿêùî íà íàñòóïí³é ÷åðãîâ³é ñåñ³¿
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Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çà íüîãî ïðîãîëîñóâàëî íå ìåíø ÿê äâ³ òðåòèíè â³ä êîíñòèòó-
ö³éíîãî ñêëàäó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 156 çàêîíî-
ïðîåêò ïðî âíåñåííÿ çì³í äî êîæíîãî ç íàçâàíèõ òðüîõ ðîçä³ë³â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
ïîäàºòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè àáî íå ìåíø ÿê äâîìà
òðåòèíàìè â³ä êîíñòèòóö³éíîãî ñêëàäó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ³, çà óìîâè éîãî ïðèé-
íÿòòÿ íå ìåíø ÿê äâîìà òðåòèíàìè â³ä êîíñòèòóö³éíîãî ñêëàäó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-
¿íè, çàòâåðäæóºòüñÿ âñåóêðà¿íñüêèì ðåôåðåíäóìîì, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ Ïðåçèäåíòîì
Óêðà¿íè.

Íåð³äêî êîíñòèòóö³¿ ïåðåäáà÷àþòü ê³ëüêà ïîðÿäê³â âíåñåííÿ çì³í, ÿê³ ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ
ÿê àëüòåðíàòèâí³. Çîêðåìà, êîíãðåñ ÑØÀ ïîïåðåäíüî ñõâàëþº ïîïðàâêó íà îñíîâ³ ãîëîñó-
âàííÿ äâîõ òðåòèí ÷ëåí³â êîæíî¿ ç éîãî ïàëàò. Íàäàë³ ¿¿ ðîçãëÿäàþòü çàêîíîäàâ÷³ îðãàíè
øòàò³â, ³ âîíà ìàº áóòè çàòâåðäæåíà ¿õ â³äïîâ³äíî óõâàëåíèìè ð³øåííÿìè ó òðüîõ ÷âåðòÿõ
øòàò³â. Ïîïðàâêà ìîæå áóòè ñõâàëåíà ³ íàö³îíàëüíèì êîíâåíòîì, ÿêèé ñêëèêàºòüñÿ íà âè-
ìîãó çàêîíîäàâ÷èõ îðãàí³â äâîõ òðåòèí øòàò³â. Ï³ñëÿ öüîãî âîíà çàòâåðäæóºòüñÿ àáî çà-
êîíîäàâ÷èìè îðãàíàìè, àáî êîíâåíòàìè çàçíà÷åíîãî ÷èñëà øòàò³â. Çâ³äñè Êîíñòèòóö³ÿ
ÑØÀ ô³êñóº ÷îòèðè ìîæëèâèõ ïîðÿäêè âíåñåííÿ äî íå¿ çì³í. Ó âñ³õ âèïàäêàõ çì³íè ïîïå-
ðåäíüî ñõâàëþâàâ ñàìå êîíãðåñ, ³ ëèøå XXI ïîïðàâêà (1934 ð³ê), ÿêîþ ñêàñóâàëè òàê çâà-
íèé ñóõèé çàêîí, áóëà çàòâåðäæåíà êîíâåíòàìè øòàò³â.

Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ïîðÿäîê âíåñåííÿ ÷àñòêîâèõ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ àáî çàãàëüíî-
ãî ïåðåãëÿäó âèçíà÷åíèé â ¿¿ îêðåìîìó, â³äïîâ³äíî ïî³ìåíîâàíîìó ðîçä³ë³ (÷àñòèí³ àáî
ãëàâ³). Çâè÷àéíî òàêèé ðîçä³ë º îäíèì ³ç çàâåðøàëüíèõ ó ñòðóêòóð³ îñíîâíîãî çàêîíó.
Ïðèêëàäîì ñëóãóº ðîçä³ë Õ²²² Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè «Âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè». Ñòðóêòóðíà ÷àñòèíà îñíîâíîãî çàêîíó, ÿêîþ ðåãëàìåíòîâàíî âíåñåííÿ çì³í
àáî ïåðåãëÿäó, ìîæå ìàòè ³íøèé çàãîëîâîê òà øèðøèé çì³ñò: «çàêëþ÷í³ ïîëîæåííÿ»
(Òóðêìåíèñòàí, Òóðå÷÷èíà), «çàêëþ÷í³ ³ ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» (Êàçàõñòàí, ÎÀÅ), «çà-
ãàëüí³ ïîëîæåííÿ» (Éîðäàí³ÿ, Ëþêñåìáóðã, Íàóðó), «ð³çíå» (Åðèòðåÿ, Åô³îï³ÿ, Çàõ³äíå
Ñàìîà) òîùî. Ó ðÿä³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ïðîöåäóðà ðåâ³ç³¿ êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîíîäàâ÷à
ïðîöåäóðà, áóäó÷è çàãàëîì ð³çíèìè, ïîºäíàí³ ó ñòðóêòóð³ îñíîâíîãî çàêîíó (Àâñòð³ÿ,
Ëàòâ³ÿ, Ñëîâà÷÷èíà, Óãîðùèíà, ×åõ³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, ÔÐÍ, Øâåö³ÿ). Òàêèé ï³äõ³ä òàêîæ
ïðèòàìàííèé áàãàòüîì êðà¿íàì, ÿê³ íàñë³äóâàëè áðèòàíñüêèé äîñâ³ä ïðàâîòâîð÷îñò³.

²ñíóþòü ð³çí³ ñïîñîáè âíåñåííÿ ÷àñòêîâèõ çì³í àáî çàãàëüíîãî ïåðåãëÿäó êîíñòèòó-
ö³é, ÿê³ ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñïîñîáàìè ¿õ ïðèéíÿòòÿ, ùî õàðàêòåðèçóþòü
ÿê íàðîäí³, òàê ³ îêòðî¿ðóâàí³ êîíñòèòóö³¿. Ëèøå â äåÿêèõ ìîíàðõ³ÿõ, ÿê³ çà îñíîâíèìè
îçíàêàìè âèçíà÷àþòüñÿ ÿê àáñîëþòí³, êîíñòèòóö³éí³ àêòè ðåâ³çóþòüñÿ âíàñë³äîê âîëå-
âèÿâëåííÿ âèêëþ÷íî ñàìîãî ìîíàðõà (Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ òà Îìàí). Çâè÷àéíî âíåñåííÿ
çì³í ÷è ïåðåãëÿä êîíñòèòóö³¿ çä³éñíþþòüñÿ çà ð³øåííÿì ïàðëàìåíòó, àáî ïàðëàìåíò
â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü ó çä³éñíåíí³ â³äïîâ³äíî¿ ðåâ³ç³¿. Ïðè öüîìó ïàðëàìåíòñüêà ïðî-
öåäóðà ðîçãëÿäó ïðîåêò³â àêò³â ïðî âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ ìàº ïåâí³ îñîá-
ëèâîñò³ ïîð³âíÿíî ³ç çàêîíîäàâ÷îþ ïðîöåäóðîþ.

Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ïðàâî ³í³ö³þâàòè ðîçãëÿä çì³í äî êîíñòèòóö³¿ ìàþòü íå îêðåì³
÷ëåíè ïàðëàìåíòó, à âèçíà÷åíà ÷àñòèíà äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó. Â³äïîâ³äíà ê³ëüê³ñòü
äåïóòàò³â ó ð³çíèõ êðà¿íàõ, ÿê ïðàâèëî, äîð³âíþº â³ä îäí³º¿ ï’ÿòî¿ äî ïîëîâèíè â³ä çà-
ãàëüíîãî ñêëàäó ïàðëàìåíòó (ïàëàòè), à â ðàç³ ïðèéíÿòòÿ ïîïðàâêè ïàðëàìåíòîì íà
îñíîâ³ á³ëüøîñò³ ó òðè ÷âåðò³ àáî ¿¿ ï³ñëÿïàðëàìåíòñüêîãî çàòâåðäæåííÿ ÷åðåç ðåôå-
ðåíäóì – ³íîä³ äâ³ òðåòèíè â³ä äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó. Â Åðèòðå¿, äå ðåâ³ç³ÿ êîíñòèòó-
ö³¿ çä³éñíþºòüñÿ çà ð³øåííÿì ïàðëàìåíòó, óõâàëåíèì íà îñíîâ³ á³ëüøîñò³ ó ÷îòèðè
ï’ÿòèõ, ê³ëüê³ñòü ³í³ö³àòîð³â ìàº ñòàíîâèòè òðè ÷âåðò³ â³ä éîãî ñêëàäó. Ïðàâî ³í³ö³þâà-
òè ó ïàðëàìåíò³ ðîçãëÿä çì³í äî êîíñòèòóö³¿ íàëåæèòü òàêîæ ãëàâ³ äåðæàâè, à â îêðå-
ìèõ êðà¿íàõ – óðÿäó. Â Åêâàäîð³ ³ Ãâàòåìàë³ íà öå óïîâíîâàæåíèé êîíñòèòóö³éíèé ñóä,
à â òîìó æ Åêâàäîð³ òà ó Ïàíàì³ – âåðõîâíèé ñóä. Ó äåÿêèõ ôåäåðàö³ÿõ äî â³äïîâ³äíî¿
³í³ö³àòèâè ïðè÷åòí³ ¿õ ñóá’ºêòè: â Åô³îï³¿ ïîïðàâêà ìîæå áóòè çàïðîïîíîâàíà çàêîíî-
äàâ÷èìè îðãàíàìè òðåòèíè øòàò³â, ó Áðàçèë³¿ – á³ëüøå ïîëîâèíè â³ä ¿õ çàãàëüíîãî
÷èñëà, à â Ðîñ³¿ çì³íó àáî ïåðåãëÿä êîíñòèòóö³¿ óïîâíîâàæåíèé ³í³ö³þâàòè çàêîíîäàâ-
÷èé (ïðåäñòàâíèöüêèé) îðãàí êîæíîãî ñóá’ºêòà ôåäåðàö³¿.
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Íåð³äêî êîíñòèòóö³éí³ ïîïðàâêè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³ çà íàðîäíîþ ³í³-
ö³àòèâîþ. Ó òèõ êðà¿íàõ, äå ïåðåäáà÷åíà â³äïîâ³äíà çàêîíîäàâ÷à ³í³ö³àòèâà òà ³í³-
ö³àòèâà ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿, îñíîâí³ çàêîíè âñòàíîâëþþòü ð³çíó ê³ëü-
ê³ñòü âèáîðö³â-«³í³ö³àòîð³â» äëÿ êîæíî¿ ç öèõ ïðîöåäóð. Íàïðèêëàä, ó Ìàêåäîí³¿ öå 10
³ 150 òèñÿ÷, ó Ãðóç³¿ – 30 ³ 200 òèñÿ÷, ó Êèðãèçñòàí³ – 30 ³ 300 òèñÿ÷, ó Ëèòâ³ – 50 ³
300 òèñÿ÷. Òàêèé ï³äõ³ä íåïðÿìî çàñâ³ä÷óº ð³çíó ïðèðîäó êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â. Âîäíî-
÷àñ â Àëáàí³¿ ³ Ïîëüù³ çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ ìîæóòü áóòè ïðèéíÿò³ ò³ëüêè çàêîíè, à
ó Ãâàòåìàë³, Åêâàäîð³, Ìîëäîâ³, Ïåðó, Óðóãâà¿, Ô³ë³ïï³íàõ òà äåÿêèõ ³íøèõ êðà¿íàõ –
àêòè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿. Ó Øâåéöàð³¿ ó â³äïîâ³äíèé ñïîñ³á ³í³ö³þþòüñÿ
íå ò³ëüêè ÷àñòêîâ³ çì³íè, à é çàãàëüíèé ïåðåãëÿä êîíñòèòóö³¿.

Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ³í³ö³éîâàí³ äî ïàðëàìåíòñüêîãî ðîçãëÿäó ïðîåêòè àêò³â ïðî ðåâ³ç³þ
îñíîâíîãî çàêîíó ï³äëÿãàþòü ïîïåðåäíüîìó êîíñòèòóö³éíîìó êîíòðîëþ. Òàê, â³äïî-
â³äíî äî ñòàòò³ 159 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàêîíîïðîåêò ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè ðîçãëÿäàºòüñÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè çà íàÿâíîñò³ âèñíîâêó Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ çàêîíîïðîåêòó âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 ö³º¿
Êîíñòèòóö³¿. ßê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿, êëþ÷îâà âèìîãà ñôîð-
ìóëüîâàíà â ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 157, çà ÿêîþ, çîêðåìà, Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè íå ìîæå
áóòè çì³íåíà, ÿêùî çì³íè ïåðåäáà÷àþòü ñêàñóâàííÿ ÷è îáìåæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäè-
íè ³ ãðîìàäÿíèíà. Ó Ð³øåíí³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ ùîäî âíåñåííÿ
çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â³ä 9 ÷åðâíÿ 1998 ðîêó íàãîëîøåíî, ùî çâåðíåííÿ äî Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè â³äïîâ³äíîñò³ çàêîíîïðîåêòó ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèìîãàì ¿¿ çàçíà÷åíèõ ñòàòåé º îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

Ïîâíîâàæåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè çä³éñíþâàòè ïîïåðåäí³é êîíòðîëü
ùîäî çàêîíîïðîåêò³â ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ï³äâèùóº ð³âåíü ¿¿
æîðñòêîñò³. Éîãî ðåàë³çàö³ÿ âèìàãàº þðèäè÷íî¿ òî÷íîñò³ ³ ïîë³òè÷íî¿ â³äñòîðîíåíîñò³.
²íàêøå Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, ç îãëÿäó íà ì³ðêóâàííÿ ñóá’ºêòèâíîãî õàðàêòå-
ðó àáî âèõîäÿ÷è ôàêòè÷íî ç ïîçèö³é äîö³ëüíîñò³, ìîæå áëîêóâàòè ñïðîáè óäîñêîíàëè-
òè êîíñòèòóö³éíå ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, íàìàãàííÿ ñêîðèãóâàòè êîìïå-
òåíö³éí³ âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ âèùèìè îðãàíàìè äåðæàâè ç óðàõóâàííÿì ïîòðåá ñóñï³ëü-
íî-ïîë³òè÷íîãî ïîñòóïó. Äîïàðëàìåíòñüêèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ùîäî ïðîåêò³â
àêò³â ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îñíîâíîãî çàêîíó ïåðåäáà÷åíèé òàêîæ ó Ìîëäîâ³ ³ Ìîíãî-
ë³¿, îäíàê â³í íå ïîâ’ÿçàíèé ç âèìîãàìè, ñôîðìóëüîâàíèìè â êîíêðåòíèõ ñòàòòÿõ.

Äî îñîáëèâîñòåé ïàðëàìåíòñüêîãî ïðîöåñó ðåâ³ç³¿ êîíñòèòóö³¿ â³äíåñåíà, ïî ñóò³,
îáîâ’ÿçêîâ³ñòü òðüîõ ÷èòàíü â³äïîâ³äíèõ àêò³â. Íåð³äêî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèâàæå-
íîñò³ çàñòåð³ãàºòüñÿ ïî÷àòîê ¿õ ðîçãëÿäó, ïðîâåäåííÿ äðóãîãî ³ òðåòüîãî ÷èòàíü ò³ëüêè
ïî çàê³í÷åíí³ âèçíà÷åíîãî ñòðîêó ï³ñëÿ ïîïåðåäíüî¿ ñòàä³¿, à òàêîæ ïîâòîðíå ïðèéíÿò-
òÿ àêò³â ïðî ðåâ³ç³þ ó âèçíà÷åíèé ñòðîê ÷è íà íàñòóïí³é ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ ïàðëàìåíòó
(ïîäâ³éíèé âîòóì) àáî íàâ³òü ïàðëàìåíòîì íàñòóïíîãî ñêëèêàííÿ. Ç äðóãîãî áîêó,
ÿê³ñòü æîðñòêîñò³ îñíîâíîãî çàêîíó, íàñàìïåðåä, ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç âèìîãîþ ùîäî á³ëü-
øîñò³ ïðè ãîëîñóâàíí³ ó ïàðëàìåíò³ (êîæí³é ç ïàëàò) ïðîåêò³â àêò³â ïðî âíåñåííÿ çì³í
àáî ïåðåãëÿä êîíñòèòóö³¿. ßêùî òàê çâàí³ çâè÷àéí³ çàêîíè ó á³ëüøîñò³ êðà¿í ïðèéìàþ-
òüñÿ íà îñíîâ³ ïðîñòî¿ á³ëüøîñò³ (ì³í³ìàëüíî – á³ëüø³ñòü â³ä êâîðóìó), òî ðåâ³ç³ÿ êîí-
ñòèòóö³¿ çâè÷àéíî ïîòðåáóº êâàë³ô³êîâàíî¿ á³ëüøîñò³, ÿêà ìîæå áóòè ð³çíîþ. Âèíÿò-
êîì º ïðàêòèêà Êàíàäè ³ äåÿêèõ ³íøèõ êðà¿í, äå äëÿ óõâàëåííÿ ïîïåðåäí³õ àáî (òà)
îñòàòî÷íèõ ð³øåíü ñòîñîâíî êîíñòèòóö³éíèõ ïîïðàâîê âñòàíîâëåíî âèìîãó ëèøå àá-
ñîëþòíî¿ á³ëüøîñò³, òîáòî á³ëüøîñò³ â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó ïàðëàìåíòó (ïàëàòè).

Îñîáëèâ³ñòþ ïàðëàìåíòñüêîãî ïðîöåñó ïîïåðåäíüîãî ñõâàëåííÿ àáî ïðèéíÿòòÿ ÷àñò-
êîâèõ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ íà éîãî ï³ñëÿïàðëàìåíòñüêèõ ñòàä³ÿõ º òå, ùî çà ãëàâîþ äåðæà-
âè çâè÷àéíî íå âèçíàíî ïðàâî âåòî ñòîñîâíî â³äïîâ³äíèõ àêò³â. Â³äñóòí³ñòü ó ãëàâè äåðæà-
âè òàêîãî ïîâíîâàæåííÿ â³äîáðàæàº çàãàëüíèé ñìèñë òåîð³¿ óñòàíîâ÷î¿ âëàäè. Âîäíî÷àñ ó
äåÿêèõ êðà¿íàõ â³í óïîâíîâàæåíèé ïîâåðòàòè íà ïîâòîðíèé ðîçãëÿä äî ïàðëàìåíòó ñõâà-
ëåíèé àáî ïðèéíÿòèé àêò ïðî âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ (Ãðóç³ÿ, Ñèð³ÿ ³ Òà¿ëàíä). Ïðè
ïîâòîðíîìó ðîçãëÿä³ àêò ìàº áóòè ñõâàëåíèé (ïðèéíÿòèé) íà îñíîâ³ êâàë³ô³êîâàíî¿ á³ëü-
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øîñò³ ó äâ³ òðåòèíè â³ä ñêëàäó ïàðëàìåíòó. Â Òóðå÷÷èí³, â ðàç³ ïîäîëàííÿ ïàðëàìåíòîì
âåòî ñòîñîâíî àêòà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿, ïðåçèäåíò ìîæå âèíåñòè öåé àêò íà
ðåôåðåíäóì. Ïðàâî âåòî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè âèçíàíå çà ð³øåííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè ñòîñîâíî ëèøå òèõ çàêîí³â ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïîðÿäîê
ïðèéíÿòòÿ ÿêèõ âèçíà÷åíèé ¿¿ ñòàòòåþ 155.

Ó íàø ÷àñ êîíñòèòóö³¿, çì³íþâàí³ âèêëþ÷íî çà ð³øåííÿì ïàðëàìåíòó, ââàæàþòüñÿ
òàêèìè, ùî ìàþòü ïîð³âíÿíî íèçüêèé ñòóï³íü æîðñòêîñò³. Ïðîòå òàêå óçàãàëüíåííÿ
º äîñèòü óìîâíèì. Á³ëüø òîãî, ³ñòîðè÷íî âîíî íå â³äïîâ³äàº ðåàë³ÿì, àäæå ïåðø³
îñíîâí³ çàêîíè áóëè ÷è íå íàéæîðñòê³øèìè. Òàê, Êîíñòèòóö³ÿ Ôðàíö³¿ 1791 ðîêó ì³ñ-
òèëà çàñòåðåæåííÿ, ôàêòè÷íî ñïðÿìîâàí³ ïðîòè ¿¿ ðåâ³ç³¿. Çã³äíî ç ³äåîëîã³ºþ íàðîäíî-
ãî ñóâåðåí³òåòó â í³é áóëî çàô³êñîâàíî, ùî «³íòåðåñàì íàö³¿ á³ëüøå â³äïîâ³äàþòü
çì³íè çàñîáîì, âèçíà÷åíèì ñàìîþ êîíñòèòóö³ºþ, ëèøå òèõ ñòàòåé, íåïðèäàòí³ñòü ÿêèõ
âèïëèâàòèìå ç äîñâ³äó» (ðîçä³ë ñüîìèé). Ñàì³ æ çì³íè äî ö³º¿ Êîíñòèòóö³¿ óìîæëèâ-
ëþâàëèñÿ ëèøå òîä³, êîëè òðè ïîñë³äîâíî îáðàíèõ ñêëàäè çàêîíîäàâ÷èõ çáîð³â «âè-
ñëîâëÿòü îäíîãîëîñíå ïîáàæàííÿ çì³íèòè òó ÷è ³íøó ñòàòòþ». Âèìîãà îäíîãîëîñíîñò³
ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî ðåâ³ç³¿ âèïëèâàëà ç òåîð³¿ ñóñï³ëüíîãî äîãîâîðó ³ êîíöåï-
ö³¿, çà ÿêîþ îñíîâíèé çàêîí ââàæàâñÿ ôîðìîþ òàêîãî äîãîâîðó.

Âèñîêèé ñòóï³íü æîðñòêîñò³ ³ñòîðè÷íî õàðàêòåðèçóº é ò³ êîíñòèòóö³¿, ïàðëàìåíò-
ñüêà ðåâ³ç³ÿ ÿêèõ ïðèçâîäèòü äî ðîçïóñêó ñàìîãî ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó ³ ïðîâåäåí-
íÿ íîâèõ âèáîð³â. Ïàðëàìåíò, ùî óõâàëèâ ð³øåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü âíåñåííÿ çì³í äî
êîíñòèòóö³¿, ìàº äîñòðîêîâî ïðèïèíèòè ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ, à ïîïðàâêè ôîðìóëþº ³
ïðèéìàº (çâè÷àéíî íà îñíîâ³ êâàë³ô³êîâàíî¿ á³ëüøîñò³) íîâîîáðàíèé ïàðëàìåíò àáî
ñïåö³àëüíî îáðàíèé îðãàí – ôàêòè÷íî óñòàíîâ÷³ çáîðè. Ó Õ²Õ ñòîë³òò³ òàêèé ïîðÿäîê
ðåâ³ç³¿ ïðÿìî ïîâ’ÿçóâàëè ç òåîð³ºþ óñòàíîâ÷î¿ âëàäè, ³ â³äïîâ³äí³ âèáîðè ñïðèéìàëèñü
ÿê ñâîºð³äíå îïèòóâàííÿ âèáîðö³â ñòîñîâíî ïîòðåáè ðåâ³ç³¿ îñíîâíîãî çàêîíó. Ñüîãîäí³
ïîðÿäîê ïðèéíÿòòÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïîïðàâîê íîâîîáðàíèì ï³ñëÿ ðîçïóñêó ïîïåðåä-
íüîãî ñêëàäîì ïàðëàìåíòó ³ñíóº â Áåëüã³¿, ²ñëàíä³¿, Ëþêñåìáóðç³ òà Í³äåðëàíäàõ. Ó
Áîëãàð³¿ òà ²ñïàí³¿ ïàðëàìåíò ðîçïóñêàºòüñÿ â ðàç³ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ùîäî íåîáõ³äíî-
ñò³ çàãàëüíîãî ïåðåãëÿäó êîíñòèòóö³¿ àáî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ ¿¿ ðîçä³ë³â, çä³éñíþ-
âàíîãî éîãî íàñòóïíèì ñêëèêàííÿì. Ó Äàí³¿, ²ñïàí³¿ òà â á³ëüøîñò³ øòàò³â ÑØÀ â³äïî-
â³äíî çä³éñíåíà ðåâ³ç³ÿ êîíñòèòóö³¿ ïîòðåáóº çàòâåðäæåííÿ íà ðåôåðåíäóì³.

Ðàçîì ç òèì ïîøèðåíîþ º ïðàêòèêà âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ âèêëþ÷íî çà ð³øåí-
íÿì ïàðëàìåíòó, ïðèéíÿòèì íà îñíîâ³ êâàë³ô³êîâàíî¿ á³ëüøîñò³ – çâè÷àéíî ó äâ³ òðåòèíè
â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ äåïóòàò³â àáî â³ä ñïåö³àëüíîãî (ïîð³âíÿíî á³ëüøîãî) êâîðóìó. Ïðè
öüîìó êâàë³ô³êîâàíà á³ëüø³ñòü ìîæå ñòàíîâèòè é ³íøå ÷èñëî: òðè ï’ÿòèõ, òðè ÷âåðò³ àáî
íàâ³òü ÷îòèðè ï’ÿòèõ. Â³äïîâ³äíèé ïîðÿäîê çàáåçïå÷óº îñíîâíîìó çàêîíó ïîð³âíÿíî ìåí-
øèé ñòóï³íü æîðñòêîñò³. Â ªâðîï³ â³í çàïðîâàäæåíèé â Ãðóç³¿, Ê³ïð³, Ë³õòåíøòåéí³, Ìàêå-
äîí³¿, Ìàëüò³, Ìîíàêî, Ïîðòóãàë³¿, Ñëîâà÷÷èí³, Óãîðùèí³, ÔÐÍ, Õîðâàò³¿ òà ×åõ³¿ ³ íå ïå-
ðåäáà÷àº çàñòîñóâàííÿ ÿêîãîñü àëüòåðíàòèâíîãî àáî, ïî ñóò³, äîäàòêîâîãî ïîðÿäêó âíå-
ñåííÿ çì³í. Íåð³äêî ðåâ³ç³ÿ îñíîâíîãî çàêîíó çà ð³øåííÿì ïàðëàìåíòó ïîòðåáóº ê³ëüêîõ
(çâè÷àéíî äâîõ) ãîëîñóâàíü ùîäî ïðèéíÿòòÿ ïîïðàâêè.

Ïîä³áíèì áóâ ïîðÿäîê ðåâ³ç³¿ êîíñòèòóö³é Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ 1937 ³ 1978 ðîê³â, çì³íè
äî ÿêèõ âíîñèëèñÿ çà ð³øåííÿìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÿê «íàéâèùîãî îðãàíó äåðæàâíî¿
âëàäè», óõâàëåíèìè íà îñíîâ³ á³ëüøîñò³ ó äâ³ òðåòèíè â³ä ¿¿ ñêëàäó. Ó ïåð³îä â³ä óõâà-
ëåííÿ Äåêëàðàö³¿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Êîíñòèòó-
ö³éíèì Äîãîâîðîì áóëî ïðèéíÿòî á³ëüøå äâàäöÿòè çàêîí³â ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîí-
ñòèòóö³¿ (Îñíîâíîãî Çàêîíó) 1978 ðîêó, ÿêèìè êîðèãóâàëèñü ïîë³òè÷íà ñèñòåìà ³
äåðæàâíèé ìåõàí³çì Óêðà¿íè çà óìîâ íåçàëåæíîñò³. Â³äíîñíà æîðñòê³ñòü ö³º¿ Êîíñòè-
òóö³¿ îá’ºêòèâíî â³ä³ãðàëà ïîçèòèâíó ðîëü ó ïðîöåñ³ òàêîãî êîðèãóâàííÿ.

Á³ëüø æîðñòêèìè º êîíñòèòóö³¿, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü çä³éñíåííÿ ðåâ³ç³¿ çà ð³øåííÿìè,
óõâàëåíèìè ïàðëàìåíòîì äâîõ, ïî ñóò³, ÷åðãîâèõ, ñêëèêàíü (Ãà¿ò³, Ãðåö³ÿ, Íîðâåã³ÿ,
Ô³íëÿíä³ÿ òà Øâåö³ÿ). Çà òàêèõ óìîâ òàêîæ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ê³ëüêà ãîëîñóâàíü êîæíèì
ñêëàäîì ïàðëàìåíòó ùîäî ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî àêòà. Ó ðÿä³ ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâ
âèñîêèé ñòóï³íü æîðñòêîñò³ êîíñòèòóö³é çàáåçïå÷óºòüñÿ çàòâåðäæåííÿì ïîïåðåäíüî
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ñõâàëåíèõ ïàðëàìåíòîì äåðæàâè ïîïðàâîê çàêîíîäàâ÷èìè îðãàíàìè ñóá’ºêò³â àáî íà
ì³ñöåâèõ ðåôåðåíäóìàõ. Æîðñòêèìè ââàæàþòüñÿ é ò³ êîíñòèòóö³¿, çì³íè àáî ïåðåãëÿä
ÿêèõ ñõâàëþþòüñÿ ïàðëàìåíòîì ç íàñòóïíèì çàòâåðäæåííÿì íà îáîâ’ÿçêîâîìó àáî
ôàêóëüòàòèâíîìó ðåôåðåíäóì³. Òàêèé ïîðÿäîê ðåâ³ç³¿ îñíîâíèõ çàêîí³â àáî ¿õ îêðå-
ìèõ ïîëîæåíü º íàéá³ëüø ïîøèðåíèì. Ó ªâðîï³ â³í ïðèéíÿòèé â Àâñòð³¿, Àëáàí³¿, Àí-
äîðð³, ²ðëàíä³¿, ²ñïàí³¿, ²òàë³¿, Ëàòâ³¿, Ìîëäîâ³, Ïîëüù³, Ðóìóí³¿, Ñëîâåí³¿, Òóðå÷÷èí³,
Óêðà¿í³ òà Ôðàíö³¿. Â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ ïàðëàìåíò³â çâè÷àéíî óõâàëþþòüñÿ íà îñíîâ³
êâàë³ô³êîâàíî¿, à ðåçóëüòàòè ðåôåðåíäóì³â âèçíà÷àþòüñÿ íà îñíîâ³ àáñîëþòíî¿ ³ ëèøå
³íîä³ êâàë³ô³êîâàíî¿ á³ëüøîñò³.

Îäíàê áåçïîñåðåäíüî ðåôåðåíäóì º ñïîñîáîì âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ ëèøå â
äåÿêèõ êðà¿íàõ, íàñàìïåðåä ïîñòðàäÿíñüêèõ. Ñåðåä ðîçâèíóòèõ êðà¿í ÷è íå óí³êàëü-
íîþ º ïðàêòèêà âíåñåííÿ ÷àñòêîâèõ çì³í ³ çàãàëüíîãî ïåðåãëÿäó êîíñòèòóö³¿ ó Øâåé-
öàð³¿ òà á³ëüøîñò³ êàíòîí³â (ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿). Òóò ðåâ³ç³ÿ îñíîâíèõ çàêîí³â ìîæëè-
âà ò³ëüêè çàñîáîì ðåôåðåíäóìó, ³í³ö³éîâàíîãî ïàðëàìåíòîì, éîãî ïàëàòàìè àáî ÷àñòè-
íîþ âèáîð÷îãî êîðïóñó. Ïîºäíàííÿ íàðîäíî¿ ðåôåðåíäíî¿ ³í³ö³àòèâè ³ ñàìîãî ðåôå-
ðåíäóìó º çâè÷àéíèì ó â³äïîâ³äí³é ïðàêòèö³. Õàðàêòåðíî, ùî ñïîëó÷åííÿ öèõ ôîðì
áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿ ³íîä³ ïðèçâîäèëî äî âíåñåííÿ çì³í, ÿê³ â³äîáðàæàëè ³íòåðå-
ñè îêðåìèõ âåðñòâ àáî ãðóï íàñåëåííÿ, àëå ïðåäìåòíî íå â³äíîñèëèñÿ äî òðàäèö³éíîãî
îáñÿãó êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ.

Ó Â³ðìåí³¿ ðåâ³ç³ÿ êîíñòèòóö³¿ àáî ïðèéíÿòòÿ íîâî¿ ìîæå â³äáóâàòèñÿ âèíÿòêîâî
øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó, ÿêèé ïðèçíà÷àº ïðåçèäåíò çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ
àáî çà ³í³ö³àòèâîþ ïàðëàìåíòó. Â Òàäæèêèñòàí³ çì³íè äî êîíñòèòóö³¿ òàêîæ º ïðåäìå-
òîì ðåôåðåíäóìó, àëå éîãî ïðèçíà÷àº ïàðëàìåíò. Ó Á³ëîðóñ³, Åñòîí³¿, Êîëóìá³¿, Ëèòâ³,
íà Ñåéøåëàõ òà ó äåÿêèõ ³íøèõ êðà¿íàõ âèêëþ÷íî çà ðåçóëüòàòàìè ðåôåðåíäóìó ðå-
â³çóþòüñÿ çàñàäíè÷³ ðîçä³ëè àáî îêðåì³ ïîëîæåííÿ îñíîâíèõ çàêîí³â. Çàëåæíî â³ä
ôîðìè äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ òàêèé ðåôåðåíäóì ïðèçíà÷àº àáî ïðåçèäåíò, àáî ïàðëà-
ìåíò. ²íîä³ ðåôåðåíäóì âèçíà÷åíî ÿê àëüòåðíàòèâà â³äíîñíî ñïîñîáó âíåñåííÿ çì³í äî
êîíñòèòóö³¿ çà ð³øåííÿì ïàðëàìåíòó (Á³ëîðóñü, Êàçàõñòàí ³ Êèðãèçñòàí). Ð³øåííÿ ïðî
ïðèçíà÷åííÿ òàêîãî ðåôåðåíäóìó óïîâíîâàæåíèé ïðèéìàòè ïðåçèäåíò. Ó Ìàðîêêî
ïðîïîíîâàí³ ìîíàðõîì ïîïðàâêè âèíîñÿòüñÿ áåçïîñåðåäíüî íà ðåôåðåíäóì, à çì³íè,
³í³ö³éîâàí³ ÷ëåíàìè ïàðëàìåíòó, ñòàþòü ïðåäìåòîì ðåôåðåíäóìó ò³ëüêè ï³ñëÿ ¿õ ïîïå-
ðåäíüîãî ñõâàëåííÿ ïàðëàìåíòîì. Â Àçåðáàéäæàí³ çì³íè äî îñíîâíîãî çàêîíó ìîæóòü
áóòè íàñë³äêîì ëèøå ðåôåðåíäóìó, à äîïîâíåííÿ – â³äïîâ³äíèõ ð³øåíü ïàðëàìåíòó.

Ñïîñîáîì âíåñåííÿ ÷àñòêîâèõ çì³í àáî çàãàëüíîãî ïåðåãëÿäó êîíñòèòóö³¿ ³íîä³ º óñ-
òàíîâ÷³ çáîðè. Ñòîñîâíî âíåñåííÿ çì³í òàêèé ñïîñ³á º íåð³äêî àëüòåðíàòèâîþ ðåâ³ç³¿,
çä³éñíþâàíî¿ ïàðëàìåíòîì. Ó ðÿä³ ëàòèíîàìåðèêàíñüêèõ êðà¿í óñòàíîâ÷³ çáîðè, îáðà-
í³ íà îñíîâ³ ð³øåííÿ ïàðëàìåíòó, ëèøå âíîñÿòü äî êîíñòèòóö³¿ çì³íè (Àðãåíòèíà, Ãâà-
òåìàëà, Êîëóìá³ÿ, Óðóãâàé). Òàêèìè æ ïîâíîâàæåííÿìè íàä³ëåíèé êîíñòèòóö³éíèé
êîíâåíò ó Ô³ë³ïï³íàõ, îäíàê ñõâàëåí³ íèì çì³íè çàòâåðäæóþòüñÿ íà ðåôåðåíäóì³. Ó
Âåíåñóåë³, Êîñòà-Ðèö³, Í³êàðàãóà ³ Ïàðàãâà¿ ïàðëàìåíò ìîæå óõâàëèòè ð³øåííÿ ïðî
ñòâîðåííÿ ïðåäñòàâíèöüêèõ óñòàíîâ÷èõ çáîð³â ç ìåòîþ çàãàëüíîãî ïåðåãëÿäó êîíñòè-
òóö³¿. Ó ðÿä³ êðà¿í ðîëü óñòàíîâ÷èõ çáîð³â ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ â³ä³ãðàº
ïàðëàìåíò, ÿêèé ïðè öüîìó ä³º çà ñïåö³àëüíîþ ïðîöåäóðîþ. Òàê, ó Ôðàíö³¿ àëüòåðíà-
òèâîþ ðåâ³ç³¿ îñíîâíîãî çàêîíó øëÿõîì ï³ñëÿïàðëàìåíòñüêîãî ðåôåðåíäóìó º ³í³ö³éî-
âàíå ïðåçèäåíòîì ïðèéíÿòòÿ ïîïðàâêè ïàðëàìåíòîì, ÿêèé ñêëèêàºòüñÿ ÿê êîíãðåñ.
Àíàëîã³÷íèé ïîðÿäîê (ïîðÿäêè) ðåâ³ç³¿ êîíñòèòóö³¿ âñòàíîâëåíî ó á³ëüøîñò³ êðà¿í Àô-
ðèêè – êîëèøí³õ êîëîí³àëüíèõ âîëîä³íü Ôðàíö³¿.

Ó Ðîñ³¿ ïðîïîçèö³¿ âíåñòè çì³íè äî ÷àñòèíè ïîëîæåíü êîíñòèòóö³¿ ñïðè÷èíÿþòü
ïðèçíà÷åííÿ ïàðëàìåíòîì âèáîð³â äî êîíñòèòóö³éíèõ çáîð³â, ÿê³ çà òàêèõ óìîâ ïîâèí-
í³ ï³äòâåðäèòè íåçì³íí³ñòü îñíîâíîãî çàêîíó àáî ðîçðîáèòè ³ ïðèéíÿòè íîâó êîíñòè-
òóö³þ. Ó Áîëãàð³¿ âåëèê³ íàðîäí³ çáîðè óïîâíîâàæåí³ íå ò³ëüêè ïðèéìàòè íîâó êîíñòè-
òóö³þ, à é ðåâ³çóâàòè íàéá³ëüø âàæëèâ³ ïîëîæåííÿ ÷èííîãî îñíîâíîãî çàêîíó. Ïî-
ä³áíèé äî «êëàñè÷íèõ» óñòàíîâ÷èõ çáîð³â õàðàêòåð ìàº óòâîðþâàíà â Ñóðèíàì³, òàêîæ
çà ð³øåííÿì ïàðëàìåíòó, íàö³îíàëüíà àñàìáëåÿ, ÿêà óïîâíîâàæåíà çä³éñíþâàòè îñòà-
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òî÷íå (ï³ñëÿïàðëàìåíòñüêå) ãîëîñóâàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿. Äî ¿¿
ñêëàäó âõîäÿòü óñ³ ÷ëåíè ïàðëàìåíòó ³ ì³ñöåâèõ ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â. Çà áóäü-
ÿêèõ óìîâ ð³øåííÿ ïðî ôîðìóâàííÿ óñòàíîâ÷èõ çáîð³â ó âñ³õ çàçíà÷åíèõ âèïàäêàõ
ïðèéìàº ïàðëàìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº êëþ÷îâó ðîëü ³íñòèòóò³â ïðåäñòàâíèöüêî¿ äåìîêðà-
ò³¿ ó ïðîöåñ³ ðåâ³ç³¿ êîíñòèòóö³¿, çä³éñíþâàíî¿ óñòàíîâ÷èìè çáîðàìè.

²íîä³ îðãàí, ïîêëèêàíèé ðåâ³çóâàòè îñíîâíèé çàêîí, óòâîðþºòüñÿ çà ð³çíèìè ïðèí-
öèïàìè, âêëþ÷àþ÷è é ïðèíöèï âèáîðíîñò³. Íà Ìàëüäèâàõ äëÿ âíåñåííÿ çì³í àáî ïåðå-
ãëÿäó êîíñòèòóö³¿ ïàðëàìåíò íà âèìîãó ïðåçèäåíòà ìàº ñêëèêàòè íàðîäíèé ñïåö³àëü-
íèé ìåäæë³ñ, äî ñêëàäó ÿêîãî, êð³ì äåïóòàò³â ïàðëàìåíòó ³ îáðàíèõ ç â³äïîâ³äíîþ
ìåòîþ ïðåäñòàâíèê³â, âõîäÿòü çà ïîñàäîþ ÷ëåíè óðÿäó ³ îñîáè, ïðèçíà÷åí³ ïðåçèäåí-
òîì. Ó Òóðêìåíèñòàí³ êîíñòèòóö³éíî âñòàíîâëåíî, ùî çì³íè äî îñíîâíîãî çàêîíó âíî-
ñèòü ïàðëàìåíò, àëå ð³øåííÿ ñòîñîâíî ¿õ äîö³ëüíîñò³ óõâàëþº íàðîäíà ðàäà, ÿêà âèçíà-
íà «íàéâèùèì ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì íàðîäíî¿ âëàäè» (ñòàòòÿ 45). Ïîðÿäîê ¿¿
ôîðìóâàííÿ ïåðåäáà÷àº íå ò³ëüêè âèáîðè, à é ÷ëåíñòâî çà ïîñàäîþ.

Íåçàëåæíî â³ä ñïîñîáó âíåñåííÿ ÷àñòêîâèõ çì³í àáî çàãàëüíîãî ïåðåãëÿäó êîíñòè-
òóö³¿ àêò ïðî ðåâ³ç³þ çâè÷àéíî ï³äïèñóº òà îô³ö³éíî îïðèëþäíþº ãëàâà äåðæàâè. Ñå-
ðåä ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ëèøå â Ãðóç³¿, ²ðëàíä³¿, Ïîëüù³, Ô³íëÿíä³¿, ÔÐÍ ³ ×åõ³¿ êîí-
ñòèòóö³éíî ïåðåäáà÷åíèé îäíàêîâèé ïîðÿäîê (âêëþ÷àþ÷è ñòðîêè) îïðèëþäíåííÿ òà
íàáóòòÿ ÷èííîñò³ ïîïðàâêàìè ³ òàê çâàíèìè çâè÷àéíèìè çàêîíàìè. Ó á³ëüøîñò³ êðà¿í
ãëàâà äåðæàâè â÷èíÿº â³äïîâ³äí³ ä³¿ äå ôàêòî. Òèì ñàìèì àêòè ïðî ðåâ³ç³þ îïðèëþä-
íþþòüñÿ ³ íàáóâàþòü ÷èííîñò³ ôàêòè÷íî â òàêîìó ñàìîìó ïîðÿäêó, ùî é ñàìà êîíñòè-
òóö³ÿ. Ðàçîì ç òèì ³íîä³ ï³äïèñàííÿ ³ îïðèëþäíåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïîïðàâîê â³äáó-
âàþòüñÿ ïî-³íøîìó. Çîêðåìà, â Áîëãàð³¿ çàëåæíî â³ä ñïîñîáó ðåâ³ç³¿ ïîïðàâêó ï³äïèñóº
òà îïðèëþäíþº ãîëîâà ïàðëàìåíòó àáî ãîëîâà óñòàíîâ÷èõ çáîð³â, ó Ìàêåäîí³¿, Ñëîâå-
í³¿ ³ Õîðâàò³¿ ¿¿ îãîëîøóº ïàðëàìåíò, ó Áîë³â³¿, Äîì³í³êàíñüê³é Ðåñïóáë³ö³ òà Åêâàäîð³
îïðèëþäíåííÿ àêòà ïðî ðåâ³ç³þ êîíñòèòóö³¿ çä³éñíþþòü óñòàíîâ÷³ çáîðè.

Æîðñòê³ñòü áàãàòüîõ êîíñòèòóö³é çíàõîäèòü â³äîáðàæåííÿ ó çì³ñò³ âñòàíîâëåíèõ
íèìè çàñòåðåæåíü, ÿê³ ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ çóìîâëþþòü ìîæëèâîñò³ ¿õ ðåâ³ç³¿. Òàê,
Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè íå ìîæå áóòè çì³íåíà â óìîâàõ âîºííîãî àáî íàäçâè÷àéíîãî ñòà-
íó (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 157). Àíàëîã³÷í³ àáî áëèçüê³ çà çì³ñòîì ïîëîæåííÿ ì³ñòÿòü
îñíîâí³ çàêîíè Àëáàí³¿, Áåëüã³¿, Á³ëîðóñ³, Åñòîí³¿, Ëèòâè, Ïîðòóãàë³¿, Ðóìóí³¿ òà äå-
ÿêèõ ³íøèõ êðà¿í, õî÷à çàâæäè çà óìîâ äåìîêðàòè÷íîãî ðåæèìó ââåäåííÿ â³äïîâ³äíî-
ãî ñòàíó ñïðèéìàºòüñÿ ñàìå ÿê ÷èííèê, ùî óíåìîæëèâëþº ðåâ³ç³þ êîíñòèòóö³¿.

Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ïåðñïåêòèâè ðåâ³ç³¿ êîíñòèòóö³¿ ïîâ’ÿçóþòü ç ïîïåðåäí³ìè ñïðî-
áàìè ïàðëàìåíòó (çâè÷àéíî íåâäàëèìè) ¿¿ çä³éñíèòè. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàò-
ò³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàêîíîïðîåêò ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ÿêèé ðîçãëÿäàâñÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, ³ çàêîí íå áóâ ïðèéíÿòèé, ìîæå áóòè ïî-
äàíèé äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íå ðàí³øå í³æ ÷åðåç ð³ê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ
ùîäî öüîãî çàêîíîïðîåêòó. Òàê³ àáî ïîä³áí³ çà çì³ñòîì ïîëîæåííÿ âêëþ÷åí³ äî îñíîâ-
íèõ çàêîí³â Áàõðåéíó, Åñòîí³¿, Êèðãèçñòàíó, Êóâåéòó, Ëèòâè òà Óçáåêèñòàíó. Âîäíî-
÷àñ ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 156 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ïîâòîðíå ïî-
äàííÿ çàêîíîïðîåêòó ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçä³ë³â ², ²²² ³ Õ²²² ö³º¿ Êîíñòèòóö³¿ ç
îäíîãî é òîãî ñàìîãî ïèòàííÿ ìîæëèâå ëèøå äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íàñòóïíîãî
ñêëèêàííÿ. Â Àëáàí³¿ ðåâ³ç³ÿ êîíñòèòóö³¿ ç îäíîãî ïèòàííÿ íå ìîæå áóòè çä³éñíåíà ïî-
âòîðíî ðàí³øå ðîêó ï³ñëÿ ñõâàëåííÿ â³äïîâ³äíîãî àêòà ïàðëàìåíòîì ³ ðàí³øå òðüîõ ðî-
ê³â ï³ñëÿ éîãî íåçàòâåðäæåííÿ ðåôåðåíäóìîì. Ó Áðàçèë³¿ ³í³ö³àòîð ðîçãëÿäó â ïàðëà-
ìåíò³ ïîïðàâêè, ÿêà íå áóëà ïðèéíÿòà, íå ìîæå ïðîïîíóâàòè ¿¿ ïîâòîðíî ó ïåð³îä
ïîòî÷íîãî ñêëèêàííÿ. Ó Ìîëäîâ³ ïðîïîçèö³ÿ âíåñòè çì³íè äî îñíîâíîãî çàêîíó ñòàº
íåä³éñíîþ, ÿêùî ïðîòÿãîì ðîêó âîíà íå áóäå ðåàë³çîâàíà ïàðëàìåíòîì.

Âñòàíîâëåíî òàêîæ çàñòåðåæåííÿ ó çâ’ÿçêó ç îðãàí³çàö³ºþ ðîáîòè ïàðëàìåíòó. Â
Áîëãàð³¿ ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ðåâ³ç³¿ êîíñòèòóö³¿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ïàðëàìåíòîì íå ðàí³øå í³æ
çà äâà ì³ñÿö³ ï³ñëÿ ¿¿ âíåñåííÿ, à â Ìîëäîâ³ ð³øåííÿ ùîäî ðåâ³ç³¿ ìàº áóòè óõâàëåíå ïàð-
ëàìåíòîì íå ðàí³øå í³æ çà ø³ñòü ì³ñÿö³â ï³ñëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîïîçèö³¿. Ó
Ìîíãîë³¿ ïîïðàâêà íå ìîæå áóòè ïðèéíÿòà â îñòàíí³ ø³ñòü ì³ñÿö³â ïîâíîâàæåíü ïàðëà-
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ìåíòó, à â Á³ëîðóñ³ – îäí³º¿ ç ïàëàò, ñôîðìîâàíî¿ çà ðåçóëüòàòàìè çàãàëüíèõ âèáîð³â.
Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè
ïðîòÿãîì ñòðîêó ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü íå ìîæå äâ³÷³ çì³íþâàòè îäí³ é ò³ ñàì³ ïîëîæåííÿ
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ó òîé æå ÷àñ, Êîíñòèòóö³ÿ ÑØÀ íå âñòàíîâëþº æîäíèõ ñòðîê³â
ùîäî ¿¿ ðåâ³ç³¿, çîêðåìà ñòðîê³â äëÿ çàòâåðäæåííÿ çàêîíîäàâ÷èìè îðãàíàìè øòàò³â
ïîïåðåäíüî ñõâàëåíèõ íà ôåäåðàëüíîìó ð³âí³ ïîïðàâîê. Îäíàê ïî÷èíàþ÷è ç XVIII ïî-
ïðàâêè (1919 ð³ê) ïîñòóïîâî ñêëàëàñÿ ïðàêòèêà âèçíà÷åííÿ òàêèõ ñòðîê³â ôåäåðàëüíèì
êîíãðåñîì ïî êîæíîìó âèïàäêó ðåâ³ç³¿, ÿêà çãîäîì áóëà âèçíàíà âåðõîâíèì ñóäîì êîí-
ñòèòóö³éíîþ. ßêùî ïðîòÿãîì âèçíà÷åíîãî êîíãðåñîì ñòðîêó ïîïðàâêà íå áóäå íàëåæ-
íî çàòâåðäæåíà øòàòàìè, âîíà ââàæàºòüñÿ íåïðèéíÿòîþ.

Ìîæëèâ³ñòü ðåâ³ç³¿ êîíñòèòóö³¿ ïîâ’ÿçóþòü ³ç çàê³í÷åííÿì âèçíà÷åíîãî ñòðîêó ï³-
ñëÿ ¿¿ ïðèéíÿòòÿ àáî ïîïåðåäíüî¿ ðåâ³ç³¿. Çâè÷àéíî öåé ñòðîê ñòàíîâèòü ï’ÿòü ðîê³â
(Ãðåö³ÿ, Êàáî-Âåðäå, Êóâåéò, Ïîðòóãàë³ÿ, Ô³ë³ïï³íè). Ïðîòå â Êàðáî-Âåðäå ³ Ïîðòóãà-
ë³¿ ïîïðàâêè ìîæóòü áóòè ïðèéíÿò³ ðàí³øå âêàçàíîãî ñòðîêó, ÿêùî â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ
áóäå óõâàëåíå ïàðëàìåíòîì íà îñíîâ³ êâàë³ô³êîâàíî¿ á³ëüøîñò³ ó ÷îòèðè ï’ÿòèõ â³ä
éîãî ñêëàäó. Ó Ïàðàãâà¿ ÷àñòêîâ³ çì³íè äî êîíñòèòóö³¿ ìîæóòü áóòè âíåñåí³ ÷åðåç òðè
ðîêè, à çàãàëüíèé ïåðåãëÿä çä³éñíåíèé ÷åðåç äåñÿòü ðîê³â ï³ñëÿ íàáóòòÿ íåþ ÷èííîñò³.

Æîðñòê³ñòü îñíîâíèõ çàêîí³â òàêîæ çàáåçïå÷óþòü ¿õ ïîëîæåííÿ, ùî âèçíà÷åí³
íåçì³ííèìè. Óïåðøå íåçì³íí³ñòü êîíêðåòíîãî ïîëîæåííÿ áóëà ïåðåäáà÷åíà ó Ôðàí-
ö³¿: àêòîì 1884 ðîêó òîãî÷àñíà êîíñòèòóö³ÿ ö³º¿ äåðæàâè áóëà äîïîâíåíà çàñòåðåæåí-
íÿì, çã³äíî ç ÿêèì ðåñïóáë³êàíñüêà ôîðìà ïðàâë³ííÿ íå ìîãëà áóòè ïðåäìåòîì ïåðå-
ãëÿäó. Íåïðèïóñòèì³ñòü çì³íè ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ôîðìè ïðàâë³ííÿ â íàø ÷àñ âèçíàíà
îñíîâíèìè çàêîíàìè áàãàòüîõ äåðæàâ, âêëþ÷àþ÷è ÷èííó Êîíñòèòóö³þ Ôðàíö³¿.
Íåçì³ííèìè âèçíà÷àþòüñÿ é äåÿê³ ³íø³ çà çì³ñòîì ïîëîæåííÿ àáî ñòàòò³ êîíñòèòóö³é.
Ïðè öüîìó íåïðèïóñòèì³ñòü ¿õ ðåâ³ç³¿ ìîæå áóòè çàñòåðåæåíà ó á³ëüø-ìåíø çàãàëüí³é
ôîðì³. Çîêðåìà, çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 22 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè êîíñòèòóö³é-
í³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ãàðàíòóþòüñÿ ³ íå ìîæóòü áóòè ñêàñîâàí³. Òèì ñàìèì º íåïðèïóñòè-
ìîþ ðåâ³ç³ÿ ïîëîæåíü ¿¿ ðîçä³ëó ²², íàñë³äêîì ÿêî¿ áóäå ñêàñóâàííÿ ÷è íàâ³òü îáìåæåí-
íÿ çàô³êñîâàíèõ òóò îñíîâíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Çà áóäü-ÿêèõ óìîâ, æîðñòê³ñòü íå º âèõ³äíîþ îçíàêîþ êîíñòèòóö³¿. Ñòóï³íü æîðñò-
êîñò³ íå âïëèâàº íà ¿¿ þðèäè÷íó ñèëó ³ ëèøå âèçíà÷àº ôîðìàëüíî-þðèäè÷í³ ìîæëèâî-
ñò³ ðåâ³ç³¿ îñíîâíîãî çàêîíó. ² õî÷à âîíà ïåâíîþ ì³ðîþ â³äáèâàºòüñÿ íà ñòàá³ëüíîñò³
êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ ³ çóìîâëþº îñîáëèâîñò³ éîãî êîíêðåòíîãî çì³ñòó, ìîæ-
ëèâîñò³ ðåâ³ç³¿ àáî îíîâëåííÿ êîíñòèòóö³¿ îá’ºêòèâíî çóìîâëåí³ ðîçâèòêîì ñóñï³ëü-
ñòâà. Ç äðóãîãî áîêó, æîðñòê³ñòü îñíîâíîãî çàêîíó íå º íåçäîëàííîþ ïåðåïîíîþ äëÿ
éîãî ³ãíîðóâàííÿ àáî ñêàñóâàííÿ íåëåã³òèìíèì øëÿõîì. Îäíàê, ÿê çàçíà÷àëîñü, ñàìå
â³äïîâ³äíà îçíàêà õàðàêòåðèçóº êîíñòèòóö³þ ÿê îñíîâíèé çàêîí ³ º îäí³ºþ ç ãàðàíò³é
ùîäî ¿¿ ðåàë³çàö³¿.

Âàæëèâîþ þðèäè÷íîþ ³ ïîë³òè÷íîþ ãàðàíò³ºþ ùîäî êîíñòèòóö³¿ ââàæàºòüñÿ ïðè-
ñÿãà, ÿêó ñêëàäàþòü âèçíà÷åí³, çîêðåìà, â ñàì³é êîíñòèòóö³¿, ñóá’ºêòè (íîñ³¿) äåðæàâ-
íî¿ âëàäè. Ó ïóáë³÷íîìó ïðàâ³ ïðèñÿãà – öå àêò óðî÷èñòî¿ êëÿòâè (îá³öÿíêè) ³ âëàñíå
êëÿòâà òàêèõ ñóá’ºêò³â íàëåæíî âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè, ùî âèïëèâàþòü ç³ ñòàòóñó, ÿêî-
ãî âîíè çâè÷àéíî íàáóâàþòü âíàñë³äîê ¿¿ ñêëàäàííÿ, âêëþ÷àþ÷è îáîâ’ÿçêè çà çì³ñòîì
ö³º¿ êëÿòâè. ²íîä³ ïðèñÿãà ìàº ì³ñöå ³ ó ñôåð³ ïðèâàòíîãî ïðàâà, äå âîíà ìîæå ñóïðîâî-
äæóâàòè óêëàäàííÿ äîãîâîð³â, ïðèéíÿòòÿ ÷è âèçíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü òîùî. Ïðèñÿãà º
äàâí³ì çà ïîõîäæåííÿì ³íñòèòóòîì, ÿêèé ³ñòîðè÷íî çíàõîäèâ âèÿâ ó â³äïîâ³äíèõ
ñàêðàëüíèõ îáðÿäàõ ³ ïîºäíóâàâ ìîæëèâîñò³ þðèäè÷íî¿ òà ìîðàëüíî¿ (ðåë³ã³éíî¿) â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³. Çà ôåîäàëüíèõ ÷àñ³â ïðèñÿãà ìàëà õàðàêòåð ñòâåðäæåííÿ â³ðíîñò³ (àíãë.
àffirmation of àllegiance) ³ ñëóãóâàëà îðãàí³çàö³¿ âëàäàðþâàííÿ íà çàñàäàõ ³ºðàðõ³¿.

Ñó÷àñíèé ³íñòèòóò ïðèñÿãè ïðèòàìàííèé ð³çíèì ãàëóçÿì ïóáë³÷íîãî ïðàâà. Çà íîðìà-
ìè ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà ïðèñÿãó íåð³äêî ïîâèíí³ ñêëàäàòè ïåâí³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî
ïðîöåñó. Çíà÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè õàðàêòåðèçóºòüñÿ ³íñòèòóò ïðèñÿãè â àäì³í³ñòðàòèâíî-
ìó ³ êîíñòèòóö³éíîìó ïðàâ³. Â þðèäè÷í³é íàóö³ ùå â Õ²Õ ñòîë³òò³ ðîçð³çíÿëè ïðîôåñ³éíó
àáî ñëóæáîâó (ïîñàäîâó) ïðèñÿãó, ÿêó çãîäîì ³íñòèòóö³îíàëüíî â³äíåñëè, íàñàìïåðåä, äî
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àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà, ³ ïîë³òè÷íó ïðèñÿãó, ñïîëó÷åíó ç êîíñòèòóö³éíèì ïðàâîì. Ñêëà-
äàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ïðèñÿãè ïîâ’ÿçàíå ç âèìîãîþ íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ïîñàäîâîþ îñî-
áîþ ¿¿ îáîâ’ÿçê³â, õî÷à ³ñòîðè÷íî âîíà, ÿê ³ ïîë³òè÷íà ïðèñÿãà, óêîð³íåíà ó êëÿòâ³ íà â³ð-
í³ñòü ôåîäàëüíîìó ïðàâèòåëþ. Îäíàê, ÿêùî â àäì³í³ñòðàòèâíîìó ïðàâ³ çâ³ëüíåííÿ ç
ïîñàäè º îáîâ’ÿçêîâèì þðèäè÷íèì íàñë³äêîì ïîðóøåííÿ ïðèñÿãè, òî â êîíñòèòóö³éíîìó
ïðàâ³ òàê³ îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ³ íàñë³äîê íàÿâí³ íå çàâæäè.

Ïîë³òè÷íà ïðèñÿãà çà çì³ñòîì ïîâ’ÿçàíà ç êîíñòèòóö³ºþ, àäæå ¿¿ ôîðìóëà çàâæäè,
ïî ñóò³, ïåðåäáà÷àº äîäåðæàííÿ ñàìî¿ êîíñòèòóö³¿, à òåêñò ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ âè-
êëàäåíèé â îñíîâíîìó çàêîí³. Ïîë³òè÷íà ïðèñÿãà ñïðÿìîâàíà íå ò³ëüêè íà ðåàë³çàö³þ
ïðàâîâîãî (êîíñòèòóö³éíîãî) ñòàòóñó â³äïîâ³äíèõ ïîñàäîâèõ îñ³á, à é íà ï³äòâåðäæåí-
íÿ éîãî çíà÷óùîñò³. Òàê, ïîë³òè÷íîþ º ïðèñÿãà ãëàâè äåðæàâè, äåïóòàò³â ïàðëàìåíòó ³
÷ëåí³â óðÿäó. Ïðèñÿãà ãëàâè äåðæàâè êîíñòèòóéîâàíà ìàéæå â óñ³õ êðà¿íàõ ç ðåñïóá-
ë³êàíñüêèìè ôîðìàìè äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ, à òàêîæ ó á³ëüøîñò³ ïàðëàìåíòàðíèõ
³ íàâ³òü ó äåÿêèõ äóàë³ñòè÷íèõ ìîíàðõ³ÿõ. Âèìîãà ïðèñÿãè ³ ñàìà ïðèñÿãà äåïóòàò³â
âñòàíîâëåíà êîíñòèòóö³ÿìè áàãàòüîõ äåðæàâ, à âèìîãà ïðèñÿãè ÷ëåí³â óðÿäó – ëèøå
äåÿêèõ. Ïðè öüîìó ïðèñÿãà ÷ëåí³â óðÿäó íåð³äêî ìàº çâ’ÿçîê ç ïðèéíÿòîþ ôîðìîþ
ïðàâë³ííÿ, à ¿¿ ïîë³òè÷íèé õàðàêòåð çóìîâëåíèé òèì, ùî ÷ëåíè óðÿäó çà çàãàëüíèì
ïðàâèëîì º íå äåðæàâíèìè ñëóæáîâöÿìè, à ââàæàþòüñÿ ïîë³òè÷íèìè ä³ÿ÷àìè. Ó Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî ïðèñÿãó íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè (ñòàòòÿ 79) òà Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè (ñòàòòÿ 104), à òàêîæ ó íåïðÿìèé ñïîñ³á ïåðåäáà÷åíà ïðèñÿãà ñóää³â çà-
ãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè (ïóíêò 5 ÷àñòèíè ï’ÿòî¿
ñòàòò³ 126, ñòàòòÿ 149).

Îñîáëèâèé õàðàêòåð ìàº ïðèñÿãà ñóää³â, ÿêà ïîºäíóº îçíàêè ïðîôåñ³éíî¿ ³ ïîë³òè÷-
íî¿ ïðèñÿãè. Çîêðåìà, ïîë³òè÷íîþ âîíà º ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ñòàòóñ ñóää³ âèçíà÷åíèé
íîðìàìè, îá’ºêòèâíî â³äíåñåíèìè äî ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà. Âèìîãà ¿¿ ñêëà-
äàííÿ òà òåêñò, ÿê ïðàâèëî, ì³ñòÿòüñÿ â çàêîíàõ ùîäî ñòàòóñó ñóää³â. Â Óêðà¿í³ ïðèñÿãà
ñóää³â ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ïåðåäáà÷åíà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ ñóää³â»,
à ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè – Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè». Â îáîõ âèïàäêàõ âñòàíîâëåíå çîáîâ’ÿçàííÿ «÷åñíî ³ ñóìë³ííî âèêîíóâàòè
îáîâ’ÿçêè ñóää³», ùî ³ º îñíîâîþ çì³ñòó (òàê çâàíî¿ ôîðìóëè) ïðèñÿãè. Ó á³ëüøîñò³
êðà¿í ïîðóøåííÿ ñóääåþ ïðèñÿãè º ëèøå ï³äñòàâîþ äëÿ çâ³ëüíåííÿ éîãî ç ïîñàäè, ÿê-
ùî â³äïîâ³äíå ä³ÿííÿ íå ì³ñòèòü ñêëàäó çëî÷èíó. Õàðàêòåðíî, ùî çà Êîíñòèòóö³ºþ
Óêðà¿íè ïîðóøåííÿ ñóääåþ ïðèñÿãè, ÿêå íå ðîçãëÿäàëîñü ñóäîì ³ íå âèçíàíå çà
âèðîêîì çëî÷èíîì, º òàêîþ ï³äñòàâîþ (ïóíêò 5 ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 126).

Ïðèðîäó ïîë³òè÷íî¿ ïðèñÿãè ÿê ãàðàíò³¿ ùîäî êîíñòèòóö³¿, íàñàìïåðåä, â³äîáðàæàº
¿¿ ôîðìóëà, îñíîâîþ ÿêî¿, ÿê çàçíà÷àëîñü, º êëÿòâà (îá³öÿíêà) íîñ³ÿ äåðæàâíî¿ âëàäè
äîäåðæóâàòèñÿ êîíñòèòóö³¿. Êîíêðåòí³ ôîðìóëþâàííÿ ïðèñÿãè º ð³çíèìè ³ ïåâíîþ
ì³ðîþ çàëåæàòü â³ä ñòàòóñó òîãî, õòî ¿¿ ñêëàäàº. Òàê, ó ìîíàðõ³ÿõ ãëàâà äåðæàâè çâè-
÷àéíî ïðèñÿãàº àáî óðî÷èñòî îá³öÿº, çîêðåìà, ïîâàæàòè êîíñòèòóö³þ ÷è, ùî çîâí³ âè-
äàºòüñÿ á³ëüø êàòåãîðè÷íèì, ó çä³éñíåíí³ ñâî¿õ ïðàâîìî÷íîñòåé äîòðèìóâàòèñÿ êîí-
ñòèòóö³¿. Çà çì³ñòîì ïðèñÿãè ïðåçèäåíòà â³í çîáîâ’ÿçóºòüñÿ äîäåðæóâàòèñÿ, âèêîíó-
âàòè àáî äîìàãàòèñÿ âèêîíàííÿ, çàõèùàòè àáî îõîðîíÿòè, ïðîâàäèòè â æèòòÿ êîíñòè-
òóö³þ òîùî. Ïðèñÿãà äåïóòàò³â ³ ÷ëåí³â óðÿäó, ÿê ïðàâèëî, ïåðåäáà÷àº ¿õ çîáîâ’ÿçàííÿ
äîäåðæóâàòèñÿ îñíîâíîãî çàêîíó. Ñàìå äîòðèìóâàòèñÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ çàêîí³â
Óêðà¿íè ïðèñÿãàþòü íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè ³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, õî÷à öèì ôîðìó-
ëè â³äïîâ³äíèõ ïðèñÿã íå îáìåæåí³.

Ïîðÿäîê ñêëàäàííÿ ïîë³òè÷íî¿ ïðèñÿãè äëÿ ð³çíèõ íîñ³¿â äåðæàâíî¿ âëàäè íàâ³òü â
îäí³é äåðæàâ³ çâè÷àéíî ð³çíèé, ùî òàêîæ çàñâ³ä÷óº â³äì³ííîñò³ ¿õ ñòàòóñ³â. Ó ìîíàð-
õ³ÿõ ãëàâà äåðæàâè, ÿê ïðàâèëî, ñêëàäàº ïðèñÿãó íà ñïåö³àëüíîìó çàñ³äàíí³ ïàðëàìåí-
òó. ²íîä³ òàêèé ïîðÿäîê âèçíà÷åíèé ÿê ñêëàäàííÿ ïðèñÿãè ïåðåä ïàðëàìåíòîì, àëå òàêå
âèçíà÷åííÿ íå ìàº ñàìîñò³éíîãî ñìèñëó ³ íå ñâ³ä÷èòü ïðî ñóáîðäèíîâàí³ñòü àáî êîì-
ïåòåíö³éíó çàëåæí³ñòü ãëàâè äåðæàâè â³ä ïàðëàìåíòó àáî íàâïàêè. Ó Äàí³¿ â³äïîâ³äí³
ä³¿ â÷èíÿþòüñÿ ïåðåä äåðæàâíîþ ðàäîþ, ÿêà, ôàêòè÷íî, º óðÿäîì. Ó á³ëüøîñò³ ðåñïóá-
ë³ê ãëàâà äåðæàâè ñêëàäàº ïðèñÿãó ïåðåä ïàðëàìåíòîì àáî íà çàñ³äàíí³ ïàðëàìåíòó.
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Ðàçîì ç òèì ³ñíóþòü é ³íø³ ïîðÿäêè ñêëàäàííÿ ïðèñÿãè ïðåçèäåíòîì. Íàïðèêëàä, ó
Ìîëäîâ³ òà Ðóàíä³ â³í ïðèñÿãàº ïåðåä ïàðëàìåíòîì ³ êîíñòèòóö³éíèì ñóäîì, ó Ìàë³,
Ïàêèñòàí³, Ñ³íãàïóð³ òà ðÿä³ ³íøèõ (çäåá³ëüøîãî àíãëîìîâíèõ) êðà¿í – ïåðåä ãîëîâîþ
àáî óñ³ì ñêëàäîì âåðõîâíîãî ñóäó, â ²ðëàíä³¿ – â ïðèñóòíîñò³ ÷ëåí³â ïàðëàìåíòó, ñóä-
ä³â âåðõîâíîãî ñóäó òà äåÿêèõ ³íøèõ ïîñàäîâèõ îñ³á.

Ó ðÿä³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í, äå ïðåçèäåíò íàä³ëåíèé øèðîêèìè ïîâíîâàæåííÿìè,
â³í ñêëàäàº ïðèñÿãó íàðîäó (Á³ëîðóñü, Â³ðìåí³ÿ, Êàçàõñòàí, Êèðãèçñòàí, Ðîñ³ÿ, Óêðà-
¿íà). Ó òàêèé ñïîñ³á íàãîëîøóºòüñÿ íà êëþ÷îâ³é ðîë³ ïðåçèäåíòà â çä³éñíåíí³ äåðæàâ-
íîãî âëàäàðþâàííÿ. Ïðîòå ñêëàäàííÿ ïðåçèäåíòîì ïðèñÿãè íàðîäó ïåðåäáà÷åíå ³ êîí-
ñòèòóö³ÿìè îêðåìèõ ïàðëàìåíòàðíèõ ðåñïóáë³ê (Åñòîí³ÿ), ÷èì ëèøå àêöåíòóºòüñÿ íà
éîãî ñòàòóñ³ ÿê ãëàâè äåðæàâè. ²íîä³ â îñíîâíîìó çàêîí³ çàñòåð³ãàºòüñÿ, ùî ñêëàäàííÿ
ïðèñÿãè íàðîäó ïîòðåáóº ïðîâåäåííÿ, ïî ñóò³, ñïåö³àëüíèõ çàõîä³â. Çîêðåìà, Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè ñêëàäàº ïðèñÿãó íàðîäîâ³ íà óðî÷èñòîìó çàñ³äàíí³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-
¿íè. Ïðèñÿãà ïðåçèäåíòà íàðîäó º êîíñòèòóö³éíèì ³íñòèòóòîì ³ â äåÿêèõ ôðàíêîìîâ-
íèõ êðà¿íàõ Àôðèêè. Ó òîé æå ÷àñ, ó Ôðàíö³¿ ïîë³òè÷íà ïðèñÿãà ùå ç Õ²Õ ñòîë³òòÿ
íå ïðèïóñêàºòüñÿ, õî÷à ³ñíóº âèìîãà ïðîôåñ³éíî¿ ïðèñÿãè äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â.
Ñêëàäàííÿ ïðèñÿãè ãëàâîþ äåðæàâè ³íîä³ º ñêëàäîâîþ á³ëüø øèðîêî¿ ïðîöåäóðè ïðî-
ãîëîøåííÿ â³äïîâ³äíî¿ îñîáè ñàìå ãëàâîþ äåðæàâè (âêëþ÷íî ìîíàðõîì). Öÿ ïðîöåäó-
ðà, ùî ìàº íàçâó ³íàâãóðàö³¿, ÿê ïðàâèëî, óíîðìîâóºòüñÿ îêðåìèìè ïðàâîâèìè àêòàìè.

Äåïóòàòè çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì ñêëàäàþòü ïðèñÿãó íà îðãàí³çàö³éíîìó ç³áðàíí³ äî
ïî÷àòêó ðîáîòè íîâîîáðàíîãî ïàðëàìåíòó. ²íîä³ çàñòåð³ãàºòüñÿ, ùî ñêëàäàííÿ ïðèñÿ-
ãè â³äáóâàºòüñÿ íà çàñ³äàíí³ ïàðëàìåíòó àáî (çîêðåìà, â Óêðà¿í³) ïåðåä ïàðëàìåíòîì.
Ïðè öüîìó ïîñòàº çàïèòàííÿ: íà çàñ³äàíí³ ÿêîãî ïàðëàìåíòó àáî ïåðåä ÿêèì ïàðëàìåí-
òîì â÷èíÿþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ä³¿? Î÷åâèäíî, ùî çà òàêèõ óìîâ íå éäåòüñÿ ïðî ïàðëàìåíò
ó íîâîîáðàíîìó ñêëàä³, àäæå éîãî äî ñêëàäàííÿ äåïóòàòàìè ïðèñÿãè þðèäè÷íî íå ³ñ-
íóº. Ïðèñÿãà íîâîîáðàíèõ äåïóòàò³â íà çàñ³äàíí³ ïàðëàìåíòó º þðèäè÷íî ðåàëüíîþ
ëèøå òîä³, êîëè öå áóäå çàñ³äàííÿ ïàðëàìåíòó ïîïåðåäíüîãî, ùå ä³þ÷îãî ñêëèêàííÿ.
Ñêëàäàííÿ æ ïðèñÿãè íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè ïåðåä Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà-
¿íè, ÿêå â³äáóâàºòüñÿ ïåðåä â³äêðèòòÿì ïåðøî¿ ñåñ³¿ íîâîîáðàíîãî ïàðëàìåíòó, ìîæå
ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê âèçíàííÿ ïîñò³éíîãî ³ñíóâàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ÿê äåðæàâíî-
ãî ³íñòèòóòó, âêëþ÷àþ÷è ³ ïåð³îä ì³æ îñòàííüîþ ñåñ³ºþ ¿¿ ïîïåðåäíüîãî ³ ïåðøîþ ñå-
ñ³ºþ íàñòóïíîãî ñêëèêàíü.

Ïîðÿäîê ñêëàäàííÿ ïðèñÿãè ÷ëåíàìè óðÿäó íåð³äêî âêàçóº íà ïðèéíÿòó â êîíêðåò-
í³é êðà¿í³ ôîðìó äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ. Òàê, ñêëàäàííÿ íèìè ïðèñÿãè ïåðåä ïðåçèäåí-
òîì ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî çì³øàíó ðåñïóáë³êàíñüêó ôîðìó ïðàâë³ííÿ. Ó á³ëüøîñò³ ïàðëà-
ìåíòñüêèõ ðåñïóáë³ê ÷ëåíè óðÿäó ïåðåä çàéíÿòòÿì ïîñàäè ñêëàäàþòü ïðèñÿãó íà
çàñ³äàíí³ ïàðëàìåíòó àáî ïåðåä ïàðëàìåíòîì. Òàêèé ïîðÿäîê òóò ìîæíà ïîâ’ÿçóâàòè ç
ïîë³òè÷íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ óðÿäó ïåðåä ïàðëàìåíòîì. Ïðîòå, íàïðèêëàä, â Àâñòð³¿
òà ×åõ³¿ ïðèñÿãà ÷ëåí³â óðÿäó àäðåñîâàíà ïðåçèäåíòó, à â Í³äåðëàíäàõ ³ Òà¿ëàíä³ óðÿä
ñêëàäàº ïðèñÿãó ïåðåä êîðîëåì, ùî íå çàïåðå÷óº ïðèéíÿò³ â öèõ êðà¿íàõ ïàðëàìåíò-
ñüê³ ôîðìè ïðàâë³ííÿ. Â Óêðà¿í³ ïîë³òè÷íî¿ ïðèñÿãè ÷ëåí³â Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè íå ïåðåäáà÷åíî.

Ç³ ñêëàäàííÿì ïîë³òè÷íî¿ ïðèñÿãè ìîæóòü áóòè ïîâ’ÿçàí³ ð³çí³ íàñë³äêè. Ïðèñÿãà
ìîíàðõà ó Õ²Õ ñòîë³òò³ ñïðèéìàëàñü, íàñàìïåðåä, ÿê âàæëèâà ñêëàäîâà ïîðÿäêó éîãî
âñòóïó íà òðîí. ² â íàø³ äí³ â êîíñòèòóö³ÿõ ðÿäó ïàðëàìåíòñüêèõ ìîíàðõ³é çàô³êñîâàíî,
ùî ìîíàðõ ñêëàäàº ïðèñÿãó ï³ä ÷àñ êîðîíàö³¿ (²ñïàí³ÿ), ïðè âñòóï³ íà ïðåñòîë (Ëþêñåì-
áóðã) àáî ïðèéìàþ÷è íà ñåáå ïîâíîâàæåííÿ (Í³äåðëàíäè). Á³ëüø³ñòü îñíîâíèõ çàêîí³â
íå ì³ñòèòü çàñòåðåæåíü ùîäî íàñë³äê³â íåñêëàäàííÿ ÷è ïîðóøåííÿ òàêî¿ ïðèñÿãè, ³ çà
íåþ âèçíàºòüñÿ ñêîð³øå ìîðàëüíå, í³æ þðèäè÷íå çíà÷åííÿ. Ïðîòå íåñêëàäàííÿ ïðèñÿ-
ãè ìîíàðõà îá’ºêòèâíî áóëî á ïîðóøåííÿì êîíñòèòóö³¿, ùî, âðàõîâóþ÷è ñóñï³ëüíî-ïî-
ë³òè÷í³ ðåàë³¿ áàãàòüîõ êðà¿í ç ïàðëàìåíòñüêî-ìîíàðõ³÷íîþ ôîðìîþ ïðàâë³ííÿ, ïî ñó-
ò³, óíåìîæëèâëåíî. Âàãîìèì ÷èííèêîì ó äîäåðæàíí³ ãëàâîþ äåðæàâè ïðèñÿãè º àâòî-
ðèòåò ³íñòèòóò³â ñó÷àñíî¿ ìîíàðõ³¿. Ç äðóãîãî áîêó, â Áåëüã³¿ ñêëàäàííÿ ïðèñÿãè ìîíàð-
õà ïðÿìî âèçíà÷åíå ÿê óìîâà âñòóïó íà ïðåñòîë. Ó Äàí³¿, ÿêùî ìàéáóòí³é ìîíàðõ ç ÿêè-
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õîñü ïðè÷èí íå ìîæå ï³äïèñàòè ïðèñÿãó äî çàéíÿòòÿ òðîíó, éîãî ïîâíîâàæåííÿ äî ¿¿
ï³äïèñàííÿ çä³éñíþº óðÿä. Òèì ñàìèì ïðèñÿç³ ìîíàðõà íàäàºòüñÿ â³äïîâ³äíå þðèäè÷íå
çíà÷åííÿ.

Ó ðåñïóáë³êàõ ñêëàäàííÿ ïðèñÿãè çàâæäè ìàº íàñë³äêîì âñòóï ïðåçèäåíòà íà ïîñò
(çàéíÿòòÿ ïîñàäè). Ó áàãàòüîõ êîíñòèòóö³ÿõ ôàêòè÷íî âèçíàíî, ùî ñàìå ç ìîìåíòó
ñêëàäàííÿ ïðèñÿãè ïî÷èíàºòüñÿ â³äë³ê ñòðîêó ïîâíîâàæåíü íîâîîáðàíîãî ïðåçèäåíòà.
Îäíàê çà çì³ñòîì ôîðìóëþâàíü ïðèñÿãè ïðåçèäåíòà íå ìîæíà ðîáèòè âèñíîâîê ùîäî
íàñë³äê³â ¿¿ ïîðóøåííÿ. Ïðî þðèäè÷íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ ïðèñÿãè ìîæíà
ïðÿìî ãîâîðèòè ëèøå òîä³, êîëè â îñíîâíîìó çàêîí³ ïåðåäáà÷åíî, ùî ïðåçèäåíò ìîæå
áóòè óñóíóòèé ç ïîñòà çà ïîðóøåííÿ ïðèñÿãè, ³ îïîñåðåäêîâàíî – êîëè éäåòüñÿ ïðî
óñóíåííÿ çà ïîðóøåííÿ êîíñòèòóö³¿. Ïðîöåäóðè óñóíåííÿ ïðåçèäåíòà ç ïîñòà óçà-
ãàëüíåíî âèçíà÷àþòü ÿê ³ìï³÷ìåíò. Ðàçîì ç òèì ï³äñòàâîþ óñóíåííÿ ïðåçèäåíòà ó ïî-
ðÿäêó ³ìï³÷ìåíòó º íå ò³ëüêè ïîðóøåííÿ íèì êîíñòèòóö³¿. Íåð³äêî çà òàêó ï³äñòàâó âè-
çíàíî â÷èíåííÿ äåðæàâíî¿ çðàäè àáî ³íøîãî òÿæêîãî çëî÷èíó ÷è âçàãàë³ çëî÷èíó. Â
òàêîìó âèïàäêó ïðåçèäåíò ìîæå áóòè óñóíóòèé ç ïîñòà çà ïîðóøåííÿ êîíñòèòóö³¿, ÿê-
ùî ä³ÿííÿ, ùî ñêëàäàþòü òàêå ïîðóøåííÿ, êâàë³ô³êîâàí³ ÿê â³äïîâ³äíèé çëî÷èí.

Íàñë³äêîì ñêëàäàííÿ ïðèñÿãè äåïóòàòàìè ³ ÷ëåíàìè óðÿäó çàâæäè º íàáóòòÿ íèìè
ïîâíîâàæåíü. Ïðè öüîìó â äåÿêèõ îñíîâíèõ çàêîíàõ âñòàíîâëåíî, ùî â³äìîâà íîâî-
îáðàíîãî äåïóòàòà ñêëàäàòè ïðèñÿãó òÿãíå âòðàòó ìàíäàòà. Ïðîòå þðèäè÷íî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ äåïóòàò³â ³ ÷ëåí³â óðÿäó çà ïîðóøåííÿ ïðèñÿãè, ÿêùî òàêå ïîðóøåííÿ
íå ì³ñòèòü ñêëàäó çëî÷èíó, íå ïåðåäáà÷åíî, ³ âîíè â³äïîâ³äàþòü ëèøå â ìîðàëüíî-ïî-
ë³òè÷íîìó ñåíñ³. Çîêðåìà, ÷ëåí óðÿäó, çàëåæíî â³ä ïðèéíÿòî¿ ôîðìè äåðæàâíîãî ïðàâ-
ë³ííÿ, º ïîë³òè÷íî â³äïîâ³äàëüíèì ïåðåä ïàðëàìåíòîì àáî ïåðåä ïðåçèäåíòîì (÷è íà-
â³òü ìîíàðõîì). Òàêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíà ³ ç ïîðóøåííÿì ïðèñÿãè, à
¿¿ íàñë³äêîì ìîæå áóòè çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè. Ïîë³òè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü äåïóòàò³â çà
ïîðóøåííÿ âëàñíå ïðèñÿãè ìàº á³ëüø çàãàëüíèé õàðàêòåð. Âîíà íå ìàº çâ’ÿçêó ç ìåõà-
í³çìàìè â³äïîâ³äàëüíîñò³, âñòàíîâëåíèìè çà íîðìàìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, ³ ìîæå
çíàéòè ïðîÿâ, íàñàìïåðåä, çà ðåçóëüòàòàìè ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â ùîäî êàíäèäàòà,
ÿêèé ïîðóøèâ ïðèñÿãó, áóäó÷è ïîïåðåäíüî óïîâíîâàæåíèì ÷ëåíîì ïàðëàìåíòó. ² ëè-
øå â Ëèòâ³ äåïóòàò çà ïîðóøåííÿ ïðèñÿãè ìîæå áóòè ïîçáàâëåíèé ìàíäàòà çà ð³øåí-
íÿì ïàðëàìåíòó.

²ñíóþòü é ³íø³ þðèäè÷í³ ãàðàíò³¿ ùîäî ðåàë³çàö³¿ êîíñòèòóö³¿, ÿê³ ïðÿìî àáî îïî-
ñåðåäêîâàíî â³äîáðàæàþòü ¿¿ ïðèðîäó ÿê îñíîâíîãî çàêîíó (íàïðèêëàä, çä³éñíåííÿ ñó-
äîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ). Ñàìà æ êîíñòèòóö³ÿ, ÿê çàçíà÷àëîñü, º ñìèñëîì ³
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì ñòðèæíåì êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà. Âîíà íå ò³ëüêè íîì³íóº â³ä-
ïîâ³äíó ãàëóçü, à é çíà÷íîþ ì³ðîþ çàáåçïå÷óº ¿¿ íàéá³ëüø ñóòòºâ³ õàðàêòåðèñòèêè. Òàê³
õàðàêòåðèñòèêè ïîòðåáóþòü îêðåìîãî àíàë³çó.
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ÄÎÑÂ²Ä ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÕ ÊÐÀ¯Í

ÏÐÎÅÊÒ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÎÍÀË²ÇÀÖ²¯
ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ ÑÎÞÇÓ

Ï. Ìàðòèíåíêî,
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè (ó â³äñòàâö³), ïðîôåñîð,

çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè

ßê â³äîìî, 10 ëèïíÿ 2003 ðîêó â Áðþññåë³ ïðîéøëî îñòàííº çàñ³äàííÿ ªâðîïåé-
ñüêîãî Êîíâåíòó ùîäî ìàéáóòíüîãî ªâðîïè (äàë³ – Êîíâåíò), íà ÿêîìó áóëî çàâåðøå-
íî ðîáîòó íàä ïðîåêòîì Äîãîâîðó, ùî âñòàíîâëþº Êîíñòèòóö³þ äëÿ ªâðîïè (äàë³ –
ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿). Ãîëîâà Êîíâåíòó îô³ö³éíî âðó÷èâ ïðîåêò ïðåäñòàâíèêàì ³òàë³é-
ñüêîãî óðÿäó – äåðæàâè, ÿêà îñòàíí³ ï³âðîêó ãîëîâóº â ªâðîñîþç³1. ²òàë³ÿ ìàº ïðîâåñòè
4 æîâòíÿ â Ðèì³ Ì³æóðÿäîâó êîíôåðåíö³þ ªÑ ç ïèòàíü îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó Êîíñòè-
òóö³¿ ³ ï³ñëÿ éîãî óõâàëåííÿ ðîçïî÷àòè ïåðåãîâîðè ùîäî éîãî ðàòèô³êàö³¿ ç 15 äåðæà-
âàìè-÷ëåíàìè ªÑ ³ 10 äåðæàâàìè-êàíäèäàòàìè íà ïðèºäíàííÿ äî íüîãî. Îð³ºíòîâíî â
òðàâí³ íàñòóïíîãî ðîêó, â óñÿêîìó ðàç³ äî 13 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó – äíÿ íîâèõ ºâðîïåé-
ñüêèõ âèáîð³â, – ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ ìàº íàáðàòè ÷èííîñò³.

Íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Äîãîâîðîì, ùî âñòàíîâëþº Êîíñòèòóö³þ äëÿ ªâðîïè, îçíà÷àòè-
ìå äîñÿãíåííÿ ÿê³ñíî íîâî¿ ôàçè âäîñêîíàëåííÿ ºâðîïåéñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ³íòåãðàö³¿.

1. Ðåôîðìóâàííÿ ÷åðåç Êîíñòèòóö³þ

Ñêëèêàííÿ Êîíâåíòó, óïîâíîâàæåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè «øèðîêèõ ³ ïðîçîðèõ ïóá-
ë³÷íèõ äåáàò³â» ï³äãîòóâàòè ðåôîðìè â ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³ íà îñíîâ³ «çàïðîïîíî-
âàíî¿ Êîíñòèòóö³¿», â³äáóëîñÿ çà ð³øåííÿì, ³í³ö³éîâàíèì ªâðîïåéñüêèì Ïàðëàìåíòîì
³ ïðèéíÿòèì ªâðîïåéñüêîþ Ðàäîþ íà äðóãèé äåíü ñâîãî çàñ³äàííÿ ó ïåðåäì³ñò³ Áðþñ-
ñåëÿ (Laeken) – Äåêëàðàö³ºþ ùîäî ìàéáóòíüîãî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó â³ä 15 ãðóäíÿ
2001 ðîêó. Íà âèêîíàííÿ ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ áóëî ñêëèêàíî Êîíâåíò ó ñêëàä³ 105 äå-
ëåãàò³â – ïðåäñòàâíèê³â óðÿä³â ³ ïàðëàìåíò³â äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ ³ äåðæàâ-êàíäèäàò³â íà
ïðèºäíàííÿ äî íüîãî, äåïóòàò³â ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó ³ ïðåäñòàâíèê³â ªâðîïåé-
ñüêî¿ Êîì³ñ³¿. Êîíâåíò, ïðàöþþ÷è ç ëþòîãî 2002 ðîêó íàä ïðîåêòîì Êîíñòèòóö³¿ ï³ä
ãîëîâóâàííÿì åêñ-ïðåçèäåíòà Ôðàíö³¿ Âàëåð³ Æèñêàð ä’Åñòåíà, çì³ã äîñÿãíóòè óçãî-
äæåííÿ âñ³õ ³íòåðåñ³â ì³æ äåðæàâàìè òà ³íñòèòóòàìè ªÑ ³ â ëèïí³ 2003 ðîêó øëÿõîì
çàãàëüíîãî êîíñåíñóñó (óðî÷èñòîãî ï³äïèñàííÿ âñ³ìà 105 äåëåãàòàìè) óõâàëèâ éîãî
îñòàòî÷íèé òåêñò.

Áåçïîñåðåäíÿ ìåòà ðîçðîáêè ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ – ï³äãîòóâàòè ðåôîðìó ÷èííèõ
óñòàíîâ÷èõ äîãîâîð³â ³, â³äïîâ³äíî, ³íñòèòóö³îíàëüíèõ ñòðóêòóð ªÑ ç óðàõóâàííÿì
«ñïàäùèíè» Ñï³âòîâàðèñòâ ³ ôàêòó ðîçøèðåííÿ ªÑ, ïîäîëàâøè â³äîì³ òðóäíîù³
«ñ³ðî¿ çîíè» ðîçìåæóâàííÿ ïîâíîâàæåíü ì³æ Ñîþçîì ³ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè. Ñòàâëåí-
íÿ äî «êîìóí³òàðíèõ çäîáóòê³â» ³íòåãðàö³¿ çàëèøàºòüñÿ äæåðåëîì ïîä³ëó ºâðîïåé-
ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè: á³ëüø³ñòü íå õîò³ëà á ñòàâèòè ¿õ ï³ä ñóìí³â, ïðîòå º é ïðè-
á³÷íèêè ïðîâåäåííÿ ïåâíèõ çì³í. Âîíè íàãîëîøóþòü íà òîìó, ùî ðåàëüíî ³ñíóþòü
ïèòàííÿ «ñîþçíîãî» çíà÷åííÿ, ÿê³ íå â³äíåñåí³ äî ïîâíîâàæåíü ªÑ ³ òîìó íèì íå ðîç-
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ãëÿäàþòüñÿ, àëå º é òàê³, ùî ñüîãîäí³ ðåàë³çóþòüñÿ íà «êîìóí³òàðíîìó ð³âí³», àëå çà
ñâîºþ ïðèðîäîþ º ïèòàííÿìè «íàö³îíàëüíîãî ð³âíÿ».

Àâòîðè ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿, íå ñòàâëÿ÷è ï³ä ñóìí³â ñàìó ñîë³äàðí³ñòü, ÿêà ñòàíî-
âèòü ðåàëüíèé ôóíäàìåíò óñ³º¿ ºâðîïåéñüêî¿ êîíñòðóêö³¿, îñíîâíó óâàãó çâåðòàþòü íà
þðèäè÷íå îôîðìëåííÿ ªÑ, óòî÷íåííÿ éîãî óñòðîþ, ñòàòóñó, íà õàðàêòåð â³äíîñèí
Ñîþçó ç äåðæàâàìè-÷ëåíàìè, ¿õ ãðîìàäÿíàìè, ðîçìåæóâàííÿ ïîâíîâàæåíü â ªÑ, ôîð-
ìóâàííÿ íîâîãî ºâðîïåéñüêîãî çàêîíîäàâñòâà. Ó Êîíâåíò³ â ïðîöåñ³ ðîáîòè íàä ïðîåê-
òîì âèñëîâëþâàëèñÿ ïîáîþâàííÿ, ùî çàï³çíåííÿ ç ïðèéíÿòòÿì Äîãîâîðó, ÿêèé âñòà-
íîâëþº Êîíñòèòóö³þ äëÿ ªâðîïè, ìîæå íåãàòèâíî â³äáèòèñÿ íà äîãîâîðàõ ïðî ïðè-
ºäíàííÿ ³, îòæå, íà ïðîáëåì³ ðîçøèðåííÿ ªÑ ó 2004 ðîö³. Ãîëîâà Êîíâåíòó Æèñêàð
ä’Åñòåí ïîÿñíèâ, ùî Êîíâåíò ðîçãëÿíóâ öåé àñïåêò ïðîáëåìè ³ ïðàöþº ç óðàõóâàííÿì
ïðèºäíàííÿ ÿê óæå çä³éñíåíîãî ôàêòó.

Â³äïîâ³äíî äî çàäóìó àâòîð³â ìàéáóòí³ ðåôîðìè â ªÑ çà äîïîìîãîþ «Êîíñòèòóö³¿
äëÿ ªâðîïè» ìàþòü áóòè ìàêñèìàëüíî ´ðóíòîâíèìè ³ ïðîâåäåíèìè â òàêèé ñïîñ³á,
ùîá ãàðàíòóâàòè äåìîêðàò³þ, åôåêòèâí³ñòü ³ ïðîçîð³ñòü. Ï³äãîòîâëåíèé ïðîåêò Êîí-
ñòèòóö³¿, áàçóþ÷èñü íà öèõ çàñàäàõ, ó ðÿä³ âèïàäê³â ðîçøèðÿº ïðàêòèêó ãîëîñóâàííÿ
êâàë³ô³êîâàíîþ á³ëüø³ñòþ, ³ñòîòíî çá³ëüøóº ðîëü ïàðëàìåíòó â ïðèéíÿòò³ âñ³õ ð³øåíü
«çàêîíîäàâ÷îãî õàðàêòåðó», âêëþ÷àº äî Êîíñòèòóö³¿ Õàðò³þ îñíîâíèõ ïðàâ Ñîþçó,
ìîòèâóþ÷è öå íåîáõ³äí³ñòþ íàáóòòÿ íåþ «þðèäè÷íî¿ îáîâ’ÿçêîâîñò³». Ïðîåêò ðîç-
ðîáëÿâñÿ â ãîñòðèõ äåáàòàõ íàâêîëî ïèòàííÿ, çáåð³ãàòè ÷è í³ âåòî äåðæàâ-÷ëåí³â ñòî-
ñîâíî òàêèõ ïðîáëåì, ÿê ³ìì³ãðàö³ÿ, çàêîðäîííà ïîë³òèêà, íàö³îíàëüíà êóëüòóðà òîùî.

Çàãàëüíó ïðåäìåòíó îáëàñòü ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ Êîíâåíò îêðåñëèâ, êåðóþ÷èñü
âèùåçãàäàíîþ Äåêëàðàö³ºþ â³ä 15 ãðóäíÿ 2001 ðîêó. Íîâà Êîíñòèòóö³ÿ ïîêëèêàíà âè-
ð³øèòè òðè êëþ÷îâ³ çàâäàííÿ: «çìåíøèòè â³äñòàíü» ì³æ ãðîìàäÿíàìè ³ ºâðîïåéñüêè-
ìè ³íñòèòóòàìè; óñòðóêòóðóâàòè ïîë³òè÷íå æèòòÿ ³ ºâðîïåéñüêèé ïîë³òè÷íèé ïðîñò³ð
ó ðîçøèðåíîìó Ñîþç³; ïåðåòâîðèòè Ñîþç íà ôàêòîð ñòàá³ë³çàö³¿ ³ çðàçêîâèé îð³ºíòèð ó
íîâ³é îðãàí³çàö³¿ ñâ³òó.

Âèð³øóþ÷è ö³ çàâäàííÿ, Êîíâåíò ó ðîçðîáëåíîìó ïðîåêò³:
a) ïðîïîíóº á³ëüø äîñêîíàëå ðîçìåæóâàííÿ ïîâíîâàæåíü ì³æ Ñîþçîì ³ äåðæàâà-

ìè-÷ëåíàìè;
b) ðåêîìåíäóº îá’ºäíàííÿ âñ³õ ÷èííèõ óñòàíîâ÷èõ äîãîâîð³â (Ñï³âòîâàðèñòâ ³ ªÑ)

³ íàäàííÿ Ñîþçó ïðàâ þðèäè÷íî¿ îñîáè;
c) ñïðîùóº ñèñòåìó ïðàâîâèõ àêò³â Ñîþçó;
d) ïðîïîíóº çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà ðîçøèðåííÿ äåìîêðàòè÷íîñò³, ïðîçîðîñò³ ³ ä³ºâî-

ñò³ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, çà äîïîìîãîþ ï³äíåñåííÿ ðîë³ íàö³îíàëüíèõ ïàðëàìåíò³â ó
âèð³øåíí³ ºâðîïåéñüêèõ ïðîáëåì, ñïðîùåííÿ ïðîöåñó ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç òèì, ùîá
ôóíêö³îíóâàííÿ ºâðîïåéñüêèõ ³íñòèòóò³â ñòàëî á³ëüø ïðîçîðèì ³ çðîçóì³ëèì;

e) âñòàíîâëþº çàõîäè, íåîáõ³äí³ äëÿ ïîë³ïøåííÿ ñòðóêòóðè ³ çì³öíåííÿ ðîë³ êîæíî-
ãî ç ³íñòèòóò³â Ñîþçó, âðàõîâóþ÷è, çîêðåìà, íàñë³äêè éîãî ðîçøèðåííÿ.

Îòæå, ªâðîïåéñüêèé Êîíâåíò, êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ ðîçøèðåííÿ Ñîþçó, áóâ ïî-
êëèêàíèé çä³éñíèòè ãëèáîêó ³ âñåá³÷íó ïåðåðîáêó ì³æíàðîäíî-äîãîâ³ðíî¿ áàçè ªÑ, íà-
ñàìïåðåä éîãî ÷èííèõ óñòàíîâ÷èõ àêò³â, ðåîðãàí³çóâàòè, ñïðîñòèòè ¿õ ³ íà íîâ³é ÿê³ñ-
í³é îñíîâ³ ñòâîðèòè ºäèíèé ñèñòåìàòèçîâàíèé íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò óñòàíîâ÷îãî
õàðàêòåðó äëÿ ªÑ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî âäîñêîíàëèòè êëþ÷îâ³ åëåìåíòè ºâðîïåéñüêî¿
êîíñòðóêö³¿.

Çàñîáîì âèð³øåííÿ öèõ çàäà÷, ÿê ³ íîâèì ³íñòðóìåíòîì îðãàí³çàö³¿ âëàäè â ªÑ, óïî-
ðÿäêóâàííÿ âçàºìèí Ñîþçó ³ äåðæàâ-÷ëåí³â, ¿õ ãðîìàäÿí áóëî îáðàíî Êîíñòèòóö³þ.
Ó ì³æíàðîäí³é ïðàêòèö³, ÿê â³äîìî, òåðì³í «êîíñòèòóö³ÿ» âæèâàºòüñÿ, çà äåÿêèìè
âèíÿòêàìè (íàïðèêëàä ó âèïàäêó ÌÎÏ), äëÿ ïîçíà÷åííÿ îñíîâíîãî çàêîíó íåçàëåæ-
íî¿ äåðæàâè, ¿¿ óñòàíîâ÷îãî àêòà, íîðìè íàéâèùî¿ þðèäè÷íî¿ ñèëè. ªâðîïåéñüêèé
Ñîþç ó êîíöåïö³¿ ïðåäñòàâëåíîãî Êîíâåíòîì ïðîåêòó íå º äåðæàâîþ. Çàñòîñóâàííÿ
öüîãî òåðì³íà äëÿ ïîçíà÷åííÿ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâîãî óñòàíîâ÷îãî àêòà çóìîâëåíî, íà
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íàøó äóìêó, íåîáõ³äí³ñòþ ï³äêðåñëèòè îñîáëèâ³ñòü ñó÷àñíîãî õàðàêòåðó ªÑ ³ ïåð-
ñïåêòèâ éîãî ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó.

Âñòàíîâëåííÿ Ñîþçó çà íîâîþ ðåôîðìîâàíîþ ìîäåëëþ â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó
Êîíñòèòóö³¿ º àêòîì «âîë³» íå ëèøå äåðæàâ ªâðîïè, à é ¿õ ãðîìàäÿí (ñòàòòÿ 1), ùî êîí-
öåïòóàëüíî ïî-íîâîìó â³äîáðàæàº ïðèðîäó ªÑ ÿê á³ëüø ò³ñíîãî ³ óñòàëåíîãî îá’ºä-
íàííÿ äåðæàâ, ùî ïåâíîþ ì³ðîþ ïåðåñòóïàº ìåæ³ êëàñè÷íîãî ì³æíàðîäíî-ïðàâîâîãî
¿õ ñîþçó. Çâ³äñè çðîçóì³ëî é òå, ÷îìó ðîçðîáëåíèé Êîíâåíòîì äîêóìåíò óñòàíîâ÷îãî
õàðàêòåðó – öå ïîºäíàííÿ ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó çà ôîðìîþ ³ êîíñòèòóö³¿ çà çì³ñòîì.

Òàêà ïîäâ³éí³ñòü ïðèðîäè äîêóìåíòà â³äîáðàçèëàñü ³ â ñàìîìó ïðîåêò³. Íåçâàæà-
þ÷è íà òå, ùî ó ñâîºìó îô³ö³éíîìó íàéìåíóâàíí³ â³í º Äîãîâîðîì (Projet de Traitç
instituant une Constitution pour l’Europe), çà ñâî¿ì ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì â³í âèêîíóº
ôóíêö³þ ñâîºð³äíî¿ Êîíñòèòóö³¿. Á³ëüø òîãî, â êîíòåêñò³ ïîëîæåíü ïðåäñòàâëåíîãî
Êîíâåíòîì ïðîåêòó â³í îô³ö³éíî âèçíàºòüñÿ ñàìå ÿê Êîíñòèòóö³ÿ, ñàìå òàê ïîçíà-
÷àºòüñÿ ó êîíêðåòíèõ ïîëîæåííÿõ ïðîåêòó. Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñòàòåé 10, 11, 18
ïðîåêòó íå Äîãîâ³ð, à ñàìå Êîíñòèòóö³ÿ º ôîðìîþ íîðì íàéâèùî¿ þðèäè÷íî¿ ñèëè ³
áåçïîñåðåäí³ì äæåðåëîì ïðàâà ªÑ; ñàìå âîíà îáìåæóº ïîâíîâàæåííÿ ³íñòèòóò³â Ñî-
þçó ³ ðàçîì ç ³íøèìè àêòàìè ïðàâà ªÑ ìàº «ïðèìàò» íàä ïðàâîì äåðæàâ-÷ëåí³â. Íå íà
Äîãîâ³ð, à ñàìå íà Êîíñòèòóö³þ ì³ñòÿòü ïîñèëàííÿ ³ ÷èñëåíí³ ñòàòò³ ïðîåêòó (1, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10 ³ äàë³ ïî âñüîìó òåêñòó äî ê³íöÿ).

Ïðîòå ñòèë³ñòè÷í³ òà çîâí³øíüî-ôîðìàëüí³ îñîáëèâîñò³ ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿, ïîðÿ-
äîê éîãî ïðèéíÿòòÿ õàðàêòåðèçóþòü éîãî ñêîð³øå ÿê àêò íå êîíñòèòóö³éíî¿, à ì³æíà-
ðîäíî¿ ïðàâîòâîð÷îñò³. Ëîã³êà ³ ñòðóêòóðà áóäîâè ïðîåêòó, éîãî ðåôîðìàòîðñüê³ çì³ñ-
òîâ³ íîâàö³¿ îáóìîâëþþòü ôîðìàëüíó âèçíà÷åí³ñòü ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ ñàìå ÿê
ïðîåêòó ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó. Ïðîåêò âêëþ÷àº: êîðîòêó ïðåàìáóëó ³ ÷îòèðè âåëèê³
÷àñòèíè – âñ³ âîíè ãàðìîí³éíî ñïîëó÷åí³ â ºäèíå ö³ëå.

Ïðåàìáóëà óðî÷èñòî íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ªâðîïà – öå êîíòèíåíò – íîñ³é «öè-
â³ë³çàö³¿» ³ òèõ «ö³ííîñòåé, ÿê³ ñòàíîâëÿòü îñíîâó ãóìàí³çìó: ð³âíîñò³, ñâîáîäè, ïîâàãè
ðîçóìó»; öåíòðàëüíå ì³ñöå â æèòò³ ñóñï³ëüñòâà ïîñ³äàº «ëþäñüêà îñîáèñò³ñòü, ¿¿
íåâ³ä’ºìí³ ³ íåïîðóøí³ ïðàâà, ÿê ³ ñàìà ïîâàãà äî ïðàâà»; íàðîäè ªâðîïè, ðîçð³çíÿ-
þ÷èñü ó ñâî¿é ³äåíòè÷íîñò³ ³ íàö³îíàëüí³é ³ñòîð³¿, ñïîâíåí³ ð³øó÷îñò³ «êóâàòè ðàçîì
ñâîþ çàãàëüíó äîëþ».

Çì³ñòîâà â³äì³íí³ñòü ×àñòèíè ² ïðîåêòó (59 ñòàòåé) Êîíñòèòóö³¿ â éîãî ðîáî÷îìó
âàð³àíò³ â Êîíâåíò³ äîñèòü âëó÷íî ïîçíà÷àëàñü ÿê «Êîíñòèòóö³éíà àðõ³òåêòóðà», ïðîòå
ïðè îñòàòî÷íîìó óõâàëåíí³ ïðîåêòó â Êîíâåíò³ öåé òåðì³í áóëî çíÿòî ³ çàðàç öÿ ×àñòè-
íà çàëèøèëàñü áåç âëàñíîãî çàãîëîâêà. Îêðåìèìè ðîçä³ëàìè äî ö³º¿ ×àñòèíè âõîäÿòü
òàê³ òåìè: Âèçíà÷åííÿ ³ ö³ë³ Ñîþçó; Îñíîâí³ ïðàâà ³ ãðîìàäÿíñòâî Ñîþçó; Ïîâíîâà-
æåííÿ Ñîþçó; ²íñòèòóòè Ñîþçó; Çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü Ñîþçó; Äåìîêðàòè÷íå æèò-
òÿ Ñîþçó; Ô³íàíñè Ñîþçó; Ñîþç ³ éîãî íàéáëèæ÷³ ñóñ³äè; Íàëåæí³ñòü äî Ñîþçó.

×àñòèíà ²² «Õàðò³ÿ îñíîâíèõ ïðàâ Ñîþçó» âêëþ÷àº Ïðåàìáóëó ³ 54 ñòàòò³. Ó Ïðå-
àìáóë³, çîêðåìà, íàãîëîøóºòüñÿ íà òîìó, ùî Ñîþç áàçóºòüñÿ íà «íåïîä³ëüíèõ ³ óí³âåð-
ñàëüíèõ ö³ííîñòÿõ ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³, ñâîáîäè, ð³âíîñò³ ³ ñîë³äàðíîñò³», ïðèíöèï³ äå-
ìîêðàò³¿ ³ ïðèíöèï³ ïðàâîâî¿ äåðæàâè. Ñîþç ïîâàæàº ð³çíîìàí³òòÿ êóëüòóð ³ òðàäèö³é
íàðîä³â ªâðîïè, òàê ñàìî ÿê «íàö³îíàëüíó ³äåíòè÷í³ñòü äåðæàâ-÷ëåí³â». Ó ïîëîæåí-
íÿõ ïðî îñíîâí³ ïðàâà Õàðò³ÿ ï³äòâåðäæóº ñèëó âëàñíèõ êîíñòèòóö³éíèõ òðàäèö³é ³
ì³æíàðîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü, çàãàëüíèõ äëÿ äåðæàâ-÷ëåí³â, ÿê ³ ïîëîæåíü ªâðîïåéñüêî¿
Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâíèõ ñâîáîä, Ñîö³àëüíèõ Õàðò³é, ïðèéíÿòèõ
Ñîþçîì ³ Ðàäîþ ªâðîïè, ÿê ³ ñóäîâî¿ ïðàêòèêè Ñóäó ïðàâîñóääÿ ªÑ ³ ªâðîïåéñüêîãî
ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè.

×àñòèíà ²²² ïðîåêòó (341 ñòàòòÿ) â³äòâîðþº, ñèñòåìàòèçóº ³ êîíêðåòèçóº ³ñíóþ÷³
ïðàâèëà ñòîñîâíî: ºäèíîãî ðèíêó, êîíêóðåíö³¿, àïðîêñèìàö³¿ çàêîíîäàâñòâà, ñï³ëüíî¿
åêîíîì³÷íî¿, åíåðãåòè÷íî¿, àãðàðíî¿, ìîíåòàðíî¿, òðóäîâî¿, ñîö³àëüíî¿, êóëüòóðíî¿,
çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè, áåçïåêè ³ îáîðîíè; ñï³âðîá³òíèöòâà ó ñôåð³ ëþäñüêèõ ïðàâ ³ ïðà-
âîñóääÿ; ôóíêö³îíóâàííÿ îêðåìèõ ³íñòèòóò³â Ñîþçó.
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Äî ñêëàäó ×àñòèíè ²V ïðîåêòó âõîäèòü äåê³ëüêà äîäàòêîâèõ Ïðîòîêîë³â ³ Äåêëàðà-
ö³é, çîêðåìà, «Ïðî ðîëü íàö³îíàëüíèõ ïàðëàìåíò³â â ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³»; «Ïðî çà-
ñòîñóâàííÿ ïðèíöèï³â ñóáñèä³àðíîñò³ (äîäàòêîâîñò³) ³ ïðîïîðö³éíîñò³»; «Ïðî ïðåä-
ñòàâíèöòâî ãðîìàäÿíîê ³ ãðîìàäÿí ó ªâðîïåéñüêîìó Ïàðëàìåíò³ òà óð³âíîâàæåííÿ
ãîëîñ³â ó ªâðîïåéñüê³é Ðàä³ ³ Ðàä³ Ì³í³ñòð³â» òîùî.

Ïðîåêò, ïî÷àòêîâî óêëàäåíèé ìîâîþ, ÿêà äåùî òÿæ³º äî «áðþññåëüñüêî¿ ôðàíöóçü-
êî¿», ï³çí³øå ïðîéøîâ ðåòåëüíó ïåðåâ³ðêó ìîâíèêàìè Ôðàíöóçüêî¿ àêàäåì³¿.

Ó ñâî¿é Ïåðåäìîâ³ äî ïðîåêòó Ãîëîâà Êîíâåíòó Æèñêàð ä’Åñòåí ïîçíà÷àâ äîêóìåíò òî
ÿê «Êîíñòèòóö³ÿ äëÿ ªâðîïè», òî ÿê «ªâðîïåéñüêà Êîíñòèòóö³ÿ». Ó ïîòî÷í³é ä³ëîâ³é ìîâ³
êðà¿í ªÑ äîêóìåíò íàçèâàþòü àáî «Êîíñòèòóö³ºþ ªÑ» àáî «ªâðîïåéñüêîþ Êîíñòèòó-
ö³ºþ», àáî íàâ³òü «Íàäíàö³îíàëüíîþ Êîíñòèòóö³ºþ ªâðîïè». Ãîëîâà Êîíâåíòó, òîðêíóâ-
øèñü ñàìå öüîãî ïèòàííÿ ï³ä ÷àñ ñâîãî âèñòóïó â Êîì³ñ³¿ ç êîíñòèòóö³éíèõ ñïðàâ, íàãîëî-
ñèâ íà òîìó, ùî ï³äãîòîâëåíèé Êîíâåíòîì äîêóìåíò âñå æ º êîíñòèòóö³éíèì äîãîâî-
ðîì, ÿêèé ìàº ñòàòè «ºäèíèì ³ îñòàòî÷íèì äîêóìåíòîì» äëÿ ªÑ. ßê âèïëèâàº ç âèùåâè-
êëàäåíîãî, Êîíâåíò ïðîïîíóº âëàñíó êîíöåïö³þ êîíñòèòóö³¿ – êîíñòèòóö³¿ ÿê áàçîâîãî
óñòàíîâ÷îãî ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó, ùî âðàõîâóº îñîáëèâîñò³ ªÑ.

Çàïðîïîíóâàâøè ïðîåêò ñèñòåìàòèçàö³¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè ªÑ íà îñíîâ³
ºäèíî¿ Êîíñòèòóö³¿, Êîíâåíò òàêîæ ïðîïîíóº âíåñòè îêðåì³ çì³íè, âäîñêîíàëåííÿ ÷è
ïðîñòî óòî÷íåííÿ â ³íñòèòóö³îíàëüí³ âèð³øåííÿ ïèòàíü ñòàòóñó òà óñòðîþ ªÑ, óíîð-
ìóâàííÿ â³äíîñèí ç ãðîìàäÿíàìè ³ íàö³îíàëüíèìè ïàðëàìåíòàìè, óïîðÿäêóâàííÿ â
ðîçìåæóâàíí³ ïîâíîâàæåíü ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè, ñòðóêòóðèçàö³¿ ïðàâà ªÑ íà çàñà-
äàõ ³ºðàðõ³¿ ïðàâîâèõ àêò³â.

2. Êîíöåïö³ÿ êîíôåäåðàòèâíîãî óñòðîþ

Ó ìèíóëîìó ³íñòèòóö³îíàëüíà àðõ³òåêòóðà ºâðîïåéñüêî¿ êîíñòðóêö³¿ çàëèøàëàñü
çàâæäè ñêëàäíîþ. Ôåíîìåí åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿, ÿêèé âèíèê ó Çàõ³äí³é ªâðîï³ ç ïî-
÷àòêîì 50-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, í³êîëè íå áóâ äîâåðøåíèì, çàâæäè áóâ ñïðÿìî-
âàíèì íà ìàéáóòíº. Ó ïðîöåñ³ åâîëþö³¿ ïî÷åðãîâî âèíèêàëè: ªâðîïà øåñòè – «Çàãàëü-
íèé ðèíîê» (1957 ð³ê), ªâðîïà äåâ’ÿòè – «ªâðîïåéñüêå åêîíîì³÷íå ñï³âòîâàðèñòâî»
(1973 ð³ê), ªâðîïà äâàíàäöÿòè (1986 ð³ê), ªâðîïà ï’ÿòíàäöÿòè – «ªâðîïåéñüêèé
Ñîþç» (1995 ð³ê). Òåïåð óæå éäåòüñÿ ïðî ôîðìóâàííÿ ªâðîïè äâàäöÿòè ñåìè ³ íàâ³òü
á³ëüøå. ²íòåãðàö³éíèé ïðîöåñ ïðÿìóº äî çàâåðøåííÿ ó ìåæàõ ºâðîïåéñüêîãî êîíòè-
íåíòó.

Â³äçíà÷åí³ åâîëþö³éí³ñòþ ³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ ôîðìè ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿,
¿õ ïðàâîâ³ ñòàòóñè òà ³íñòèòóö³îíàëüí³ ìåõàí³çìè. ªâðîïåéñüêà êîíñòðóêö³ÿ ³íòåãðà-
ö³éíèõ ïðîöåñ³â äî öüîãî ÷àñó íå ìàëà ºäíîñò³ í³ ó ñâîºìó óñòðî¿, í³ íàâ³òü ó ïðèðîä³ é
õàðàêòåð³ öèõ ïðîöåñ³â. Çà ñâîºþ áóäîâîþ ºâðîïåéñüêà êîíñòðóêö³ÿ ðåã³îíàëüíî¿ ³í-
òåãðàö³¿ ñüîãîäí³ îá’ºäíóº äåê³ëüêà ñêëàäîâèõ. Öå, íàñàìïåðåä, ªâðîïåéñüê³ Ñï³âòî-
âàðèñòâà – òðè ñïåöèô³÷í³ ì³æíàðîäí³ îðãàí³çàö³¿ ç çàãàëüíèìè îðãàíàìè òà åëåìåíòà-
ìè «íàäíàö³îíàëüíîñò³» (íàääåðæàâíîñò³) â ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ («ªâðîïåéñüêå îá’ºä-
íàííÿ âóã³ëëÿ ³ ñòàë³», «ªâðîïåéñüêå Åêîíîì³÷íå Ñï³âòîâàðèñòâî», «ªâðîïåéñüêå
ñï³âòîâàðèñòâî ç àòîìíî¿ åíåðã³¿»). Âîíè ñòàëè îñíîâîþ ³íøî¿ ñêëàäîâî¿ ºâðîïåéñüêî¿
êîíñòðóêö³¿, ùî áàçóâàëàñü óæå íà îá’ºäíàí³ äåðæàâ – âëàñíå «ªâðîïåéñüêîãî Ñî-
þçó», ÿêèé âèíèê â³äïîâ³äíî äî Äîãîâîðó ïðî ªÑ, ï³äïèñàíîãî 1992 ðîêó â Ìààñòðèõ-
ò³ (Í³äåðëàíäè) ãëàâàìè äåðæàâ ³ óðÿä³â 12 äåðæàâ-÷ëåí³â ªâðîïåéñüêèõ Ñï³âòî-
âàðèñòâ ³ ÿêèé íàáðàâ ÷èííîñò³ ç 1 ëèñòîïàäà 1993 ðîêó. ªâðîïåéñüêèé Ñîþç íå íàáóâ
ñòàòóñó ñóá’ºêòà ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, àëå, ä³þ÷è ÷åðåç îðãàíè Ñï³âòîâàðèñòâ, îõîïèâ
ñï³âðîá³òíèöòâî äåðæàâ-÷ëåí³â ó òèõ ñôåðàõ, ÿê³ íå íàëåæàëè äî êîìïåòåíö³¿ Ñï³âòî-
âàðèñòâ. Ç ÷àñîì öÿ äðóãà ñêëàäîâà ºâðîïåéñüêî¿ êîíñòðóêö³¿ ñòàëà ïðîâ³äíîþ. Òîìó
ñüîãîäí³ ªâðîïåéñüêèé Ñîþç ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíèé ³ ÿê ºäèíà ñèñòåìà êîíöåí-
òðè÷íèõ ê³ë, ùî îõîïëþþòü ³ ªâðîïåéñüê³ Ñï³âòîâàðèñòâà, ³ ìåõàí³çìè ì³æäåðæàâíî-
ãî ñï³âðîá³òíèöòâà ç ïèòàíü çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè ³ çàãàëüíî¿ áåçïåêè, ïðàâîñóääÿ,
âíóòð³øí³õ ñïðàâ òîùî.

Äî öüîãî ÷àñó êîíñòðóêö³ÿ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ ìàéæå áåçïåðåðâíî âäîñêîíà-
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ëþâàëàñü øëÿõîì âíåñåííÿ îêðåìèõ ïîïðàâîê, çîêðåìà, ªäèíèì ªâðîïåéñüêèì Àê-
òîì (1986 ð³ê), Ìààñòðèõòñüêèì äîãîâîðîì ïðî ªâðîïåéñüêèé Ñîþç (1992 ð³ê),
Àìñòåðäàìñüêèì äîãîâîðîì (1997 ð³ê), Í³ööüêèì äîãîâîðîì (2001 ð³ê). Âíàñë³äîê
öüîãî íå ò³ëüêè çì³öíèëàñü, à é ðîçøèðèëàñü áàçà «âèêëþ÷íèõ» ïîâíîâàæåíü Ñï³âòî-
âàðèñòâ, äî ÿêèõ òåïåð â³äíåñåíî, çîêðåìà, ïðîâåäåííÿ ìîíåòàðíî¿ ïîë³òèêè; çà Ñï³â-
òîâàðèñòâàìè áóëà âèçíàíà ³ ñôåðà «ñóì³ñíèõ» ïîâíîâàæåíü ó ñòîñóíêàõ ç äåðæàâà-
ìè-÷ëåíàìè. Äî âëàñíå ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó òåïåð ïåðåäàþòüñÿ îêðåì³ äåðæàâí³
ïîâíîâàæåííÿ «ñóâåðåí³òåòó»: îáîðîíà, çàêîðäîíí³ ñïðàâè, ïðàâîñóääÿ, ãðîìàäñüêèé
ïîðÿäîê òîùî, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ì³æäåðæàâíèõ ìåõàí³çì³â. Àëå íåçâà-
æàþ÷è íà âñå öå ³ ñüîãîäí³ öÿ êîíñòðóêö³ÿ çà ñâî¿ì óñòðîºì çàëèøàºòüñÿ ñïåöèô³÷íèì
Ñîþçîì-Ñï³âòîâàðèñòâîì – ïîºäíàííÿì äâîõ ð³çíèõ òèï³â ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³ò-
íèöòâà – ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ ì³æäåðæàâíîãî îá’ºäíàííÿ – íà îñíîâ³ ÷îòèðüîõ
óñòàíîâ÷èõ äîãîâîð³â ç³ ñêëàäíèì ñïëåò³ííÿì ö³ëåé ³ çàäà÷, ìàòåð³àëüíèõ ³ ôóíêö³î-
íàëüíèõ ïîâíîâàæåíü.

ßê â³äîìî, â îö³íö³ ôîðìè óñòðîþ ñó÷àñíîãî ªÑ íàóêîâö³ íå ìàþòü ºäíîñò³. Âåíå-
ö³àíñüêà Êîì³ñ³ÿ Ðàäè ªâðîïè, ÿêà òîðêíóëàñü öüîãî òåîðåòè÷íîãî ïèòàííÿ íåâäîâç³
ï³ñëÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ Ìààñòðèõòñüêèì äîãîâîðîì ïðî ªâðîïåéñüêèé Ñîþç (1992 ð³ê)
ó êîíòåêñò³ ñó÷àñíîãî ïîíÿòòÿ êîíôåäåðàö³¿ íà ñâîºìó ñåì³íàð³ â ì. Ñàíòîí³í (Ãðåö³ÿ,
1994 ð³ê), ä³éøëà ïðèíöèïîâîãî âèñíîâêó, ùî ªâðîïåéñüêèé Ñîþç «çàëèøàºòüñÿ ì³æ-
íàðîäíîþ îðãàí³çàö³ºþ íàäíàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó, ÿêà, ïðîòå, ì³ñòèòü ïåâíå ÷èñëî
åëåìåíò³â êîíôåäåðàö³¿ ÷è ôåäåðàö³¿»1.

Íàòîì³ñòü ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ îäíîçíà÷íî ïîçíà÷àº çàâåðøåííÿ åâîëþö³¿ ºâðîïåé-
ñüêî¿ êîíñòðóêö³¿ â á³ê âèñîêî ³íòåãðîâàíî¿ êîíôåäåðàö³¿ äåðæàâ. Â³äïîâ³äíî äî ñòàò-
ò³ 1 òà ïîäàëüøèõ ïîëîæåíü ïðîåêòó Ñîþç ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ì³æíàðîäíå îá’ºäíàííÿ
äåðæàâ, ÿê³, çáåð³ãàþ÷è ñâîþ íåçàëåæí³ñòü, ÷àñòèíó ñâî¿õ ñóâåðåííèõ ïðàâ, çîêðåìà ³
òèõ, ùî ñòîñóþòüñÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ (ïèòàííÿ åêîíîì³êè, ðåñóðñ³â, ìîíåòàðíî-ô³-
íàíñîâî¿ ïîë³òèêè òîùî), ïåðåäàþòü ó êîëåêòèâíå ðîçïîðÿäæåííÿ Ñîþçó äëÿ äîñÿã-
íåííÿ íàïåðåä óçãîäæåíèõ ö³ëåé, ùî çà ñó÷àñíèìè íàóêîâèìè óÿâëåííÿìè ìàº êâà-
ë³ô³êóâàòèñü ÿê êîíôåäåðàö³ÿ äåðæàâ. Ïðîåêò óíèêàº òåðì³íà «Ñï³âòîâàðèñòâî», çàëè-
øèâøè çãàäêó ïðî íüîãî ëèøå ïðè âèçíà÷åíí³ ñïîñîáó çä³éñíåííÿ êîìïåòåíö³¿ Ñîþçó
(«â êîìóí³òàðíèé ñïîñ³á», ÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 1).

Ïðîåêò çì³íþº àêöåíòè ³ ó âèçíà÷åíí³ çàñîá³â ³äåíòèô³êàö³¿ ñàìîãî Ñîþçó. Â Ìà-
àñòðèõòñüêîìó äîãîâîð³ (1992 ð³ê) ºâðîïåéñüêà êîíñòðóêö³ÿ îô³ö³éíî ïîçíà÷àëàñü ÿê
«ªâðîïåéñüêèé Ñîþç», àëå â òåêñò³ ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ âæèâàºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ³íøà
¿¿ íàçâà – «Ñîþç». Ó ïðîåêò³ ï³äêðåñëåíî éäåòüñÿ ïðî «ªâðîïó», «ºâðîïåéñüê³ äåðæà-
âè», «ºâðîïåéñüê³» ³íñòèòóòè, «ºâðîïåéñüê³ çàêîíè» òîùî. ßêùî Ìààñòðèõòñüêèé äî-
ãîâ³ð àäðåñóâàâñÿ äî äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ, òî Êîíñòèòóö³ÿ, ïðîåêò ÿêî¿ ïðåäñòàâèâ Êîí-
âåíò ³ ÿêà ñàìà º ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì, àäðåñóºòüñÿ íå äî äåðæàâ-÷ëåí³â, à äî
«ªâðîïè»; ó âåðñ³¿ ïðåäñòàâëåíîãî ïðîåêòó âîíà íå º Êîíñòèòóö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî
Ñîþçó, âîíà º «Êîíñòèòóö³ºþ äëÿ ªâðîïè».

Ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ íà îá´ðóíòóâàííÿ ïðèðîäè Ñîþçó àäðåñóºòüñÿ äî ôåíîìåíà òàê
çâàíî¿ ïîäâ³éíî¿ ëåã³òèìíîñò³ – äåðæàâ ³ íàðîä³â. Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷àñòèíè
ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 ïðîåêòó ªâðîïåéñüêèé Ñîþç áàçóºòüñÿ íà âîë³ «ãðîìàäÿí» ³ «äåðæàâ
ªâðîïè» çà äîïîìîãîþ Êîíñòèòóö³¿ áóäóâàòè ðàçîì ñâîº ñï³ëüíå ìàéáóòíº ³ íà òîìó,
ùî äåðæàâè-÷ëåíè äëÿ äîñÿãíåííÿ ¿õ ñï³ëüíèõ ö³ëåé íàä³ëÿþòü éîãî íåîáõ³äíèìè ïîâ-
íîâàæåííÿìè. Ñîþç êîîðäèíóº ïîë³òèêó äåðæàâ-÷ëåí³â äëÿ äîñÿãíåííÿ öèõ ö³ëåé ³
âîäíî÷àñ çä³éñíþº «â êîìóí³òàðíèé ñïîñ³á» ò³ ïîâíîâàæåííÿ, ÿêèìè éîãî íàä³ëåíî
(÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 1).

Ñîþç, îòðèìàâøè ïðàâà «þðèäè÷íî¿ îñîáè» (ñòàòòÿ 6), ñòàº ñàìîñò³éíèì ñóá’ºêòîì
ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. Â îñòàíí³é äåíü ðîáîòè Êîíâåíòó íà ïðîïîçèö³þ ïðåçèä³¿ áóëî
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ äîäàòè äî òåêñòó ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ ïîëîæåííÿ ïðî Äåâ³ç Ñîþçó
(«Unie dans la diversite»), Ïðàïîð Ñîþçó (äâàíàäöÿòü çîëîòèõ ç³ðîê íà ãîëóáîìó ôîí³),
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Ã³ìí Ñîþçó («tire de l’ode a la joie de la 9e symphonie de Beethoven») ³ éîãî Ñâÿòêîâèé
Äåíü – 9 òðàâíÿ («journee de l’Europe»)1.

Êëþ÷îâèìè ó âèçíà÷åíí³ õàðàêòåðó Ñîþçó, â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿, º
äâà ïèòàííÿ: ö³ííîñòåé, íà ÿêèõ áàçóºòüñÿ Ñîþç, êîíñòèòóö³éíî âèçíà÷åíèõ ö³ëåé ³
çàâäàíü Ñîþçó.

Äî ö³ííîñòåé, íà ÿêèõ áàçóºòüñÿ Ñîþç, ïðîåêò â³äíîñèòü: ïîâàãó ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³,
ñâîáîäó, äåìîêðàò³þ, ð³âí³ñòü, ïðàâîâó äåðæàâó, à òàêîæ ïîâàãó ïðàâ ëþäèíè. Ö³ ö³í-
íîñò³ ìàþòü õàðàêòåðèçóâàòè äîñÿãíóòó ºäí³ñòü äåðæàâ-÷ëåí³â ó ïîáóäîâ³ ñóñï³ëüñòâà
íà çàñàäàõ ïëþðàë³çìó, òîëåðàíòíîñò³, ñïðàâåäëèâîñò³, ñîë³äàðíîñò³ ³ íåäèñêðèì³íàö³¿
(ñòàòòÿ 2). Îòæå, Ñîþç, ó êîíòåêñò³ ïðîåêòó – öå íå ëèøå ì³æíàðîäíî-ïðàâîâà ºäí³ñòü
äåðæàâ-÷ëåí³â ç âèçíà÷åíèõ ó Êîíñòèòóö³¿ ïèòàíü âçàºìíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà â êëà-
ñè÷íîìó ðîçóì³íí³, öå òàêîæ çàñàäíè÷à ºäí³ñòü ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî óñòðîþ öèõ
äåðæàâ (ùî âèõîäèòü çà ìåæ³ âëàñíå ì³æíàðîäíîãî ïðàâà).

Ìåòîþ Ñîþçó, â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿, º çáåðåæåííÿ ìèðó, ñâî¿õ ö³í-
íîñòåé ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ «ñâî¿õ íàðîä³â» (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 3). Ìåòà Ñîþçó ìàº ãëè-
áîêèé çì³ñò ³ â ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ º áàãàòîâèì³ðíîþ:

äëÿ ñâî¿õ ãðîìàäÿí Ñîþç â³äêðèâàº ãåîãðàô³÷íèé ïðîñò³ð ñâîáîäè, áåçïåêè ³ ñïðà-
âåäëèâîñò³ «áåç âíóòð³øí³õ êîðäîí³â», ºäèíèé ðèíîê ç â³ëüíîþ ³ íåï³äðîáíîþ êîíêó-
ðåíö³ºþ (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 3);

äëÿ îá’ºäíàíî¿ ªâðîïè Ñîþç çàáàçåïå÷óº ñòàá³ëüíèé ðîçâèòîê, ùî áàçóºòüñÿ íà
âð³âíîâàæåíîìó åêîíîì³÷íîìó çðîñòàíí³, âèñîêîêîíêóðåíòíîìó ñîö³àëüíîìó ðèíêî-
âîìó ãîñïîäàðñòâ³, ùî ïåðåäáà÷àº ïîâíó çàéíÿò³ñòü ³ ñîö³àëüíèé ïðîãðåñ, à òàêîæ âè-
ñîêîìó ð³âí³ çàõèñòó ³ ïîêðàùåíí³ ÿêîñò³ ñåðåäîâèùà, íàóêîâîìó ³ òåõí³÷íîìó ïðîãðå-
ñ³. Ñîþç äîëàº ñîö³àëüíó âèêëþ÷í³ñòü äèñêðèì³íàö³¿, óòâåðäæóº ñïðàâåäëèâ³ñòü, ñîö³-
àëüíèé çàõèñò, ð³âí³ñòü ì³æ ÷îëîâ³êîì ³ æ³íêîþ, ñîë³äàðí³ñòü ì³æ ïîêîë³ííÿìè ³ çà-
õèñò ïðàâ äèòèíè. Ñîþç, çîêðåìà, ïîâàæàº áàãàòñòâî ìîâíî¿ ³ êóëüòóðíî¿ ð³çíîìàí³ò-
íîñò³ ³ ïèëüíóº çà çáåðåæåííÿì ³ ðîçâèòêîì «ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè»
(÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 3);

ó ñâî¿õ â³äíîñèíàõ «ç ðåøòîþ ñâ³òó» Ñîþç óòâåðäæóº ³ ïðîñóâàº ñâî¿ ö³ííîñò³ ³ ñâî¿
³íòåðåñè. Â³í âèñòóïàº çà ìèð, áåçïåêó, ñòàá³ëüíèé ðîçâèòîê ïëàíåòè, ñîë³äàðí³ñòü ³
âçàºìíó ïîâàãó ì³æ íàðîäàìè, çà â³ëüíó ³ ñïðàâåäëèâó òîðã³âëþ, çà ïîäîëîííÿ á³äíî-
ñò³, çàõèñò ïðàâ ëþäèíè, çîêðåìà ïðàâ ä³òåé, à òàêîæ çà ñóâîðå äîäåðæàííÿ ³ ðîçâèòîê
ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, îñîáëèâî çà ïîâàãó ïðèíöèï³â Õàðò³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é (÷àñòèíà
÷åòâåðòà ñòàòò³ 3).

Ö³ë³ Ñîþçó ìàþòü äîñÿãàòèñü çà äîïîìîãîþ àäåêâàòíèõ çàñîá³â, àëå â ìåæàõ ïîâíî-
âàæåíü, «ïåðåäàíèõ Ñîþçó çà ö³ºþ Êîíñòèòóö³ºþ» (÷àñòèíà ï’ÿòà ñòàòò³ 3).

×ëåíñòâî â Ñîþç³, â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿, º â³äêðèòèì âèíÿòêîâî äëÿ
äåðæàâ ³ îáóìîâëåíå â³äïîâ³äí³ñòþ òðüîì êâàë³ô³êàö³éíèì êðèòåð³ÿì: áóòè ºâðîïåé-
ñüêîþ äåðæàâîþ; äîòðèìóâàòèñü ö³ííîñòåé, íà ÿêèõ áàçóºòüñÿ Ñîþç; âçÿòè çîáî-
â’ÿçàííÿ âò³ëþâàòè ¿õ ó æèòòÿ ðàçîì (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 1, ÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 57).
Êîæíà «ºâðîïåéñüêà äåðæàâà», ÿêà ìàº íàì³ð ñòàòè ÷ëåíîì Ñîþçó, ïîâèííà àäðåñóâà-
òè ñâîº ïðîõàííÿ äî Ðàäè ì³í³ñòð³â, ïðî ùî ³íôîðìóþòüñÿ ªâðîïåéñüêèé Ïàðëàìåíò ³
íàö³îíàëüí³ ïàðëàìåíòè äåðæàâ-÷ëåí³â. Ð³øåííÿ ç öüîãî ïèòàííÿ ïðèéìàºòüñÿ îä-
íîãîëîñíî Ðàäîþ ì³í³ñòð³â ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³é ç Êîì³ñ³ºþ ³ çà ïîïåðåäíüîþ çãîäîþ
ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó. Óìîâè ³ âàð³àíòè ïðèºäíàííÿ ñòàþòü ïðåäìåòîì óãîäè
ì³æ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè ³ äåðæàâîþ-êàíäèäàòîì. Óãîäà ï³äëÿãàº ðàòèô³êàö³¿ âñ³ìà
äåðæàâàìè-÷ëåíàìè Ñîþçó â³äïîâ³äíî äî ¿õ êîíñòèòóö³éíèõ ïðîöåäóð (÷àñòèíà äðóãà
ñòàòò³ 57).

Âèõ³ä ç ÷ëåíñòâà Ñîþçó º â³ëüíèì ³ çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ óãîäè ì³æ äåðæà-
âîþ, ùî âèõîäèòü ³ç Ñîþçó, ³ Ñîþçîì (ñòàòòÿ 59). Ó âèïàäêó êîëè ³ñíóº ðèçèê «ãðóáî-
ãî ïîðóøåííÿ» äåðæàâîþ-÷ëåíîì ö³ííîñòåé, ùî ñòàíîâëÿòü îñíîâó Ñîþçó, ïðîåêò
Êîíñòèòóö³¿ ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü ïðèìóñîâîãî ïðèïèíåííÿ ïðàâ ÷ëåíñòâà äëÿ ö³º¿
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äåðæàâè çà ð³øåííÿì, ìîòèâîâàíî ³í³ö³éîâàíèì ÿê ì³í³ìóì îäí³ºþ òðåòèíîþ äåð-
æàâ-÷ëåí³â, ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó ÷è Êîì³ñ³¿, ³ ïðèéíÿòèì Ðàäîþ ì³í³ñòð³â á³ëü-
ø³ñòþ â ÷îòèðè ï’ÿòèõ ãîëîñ³â ¿¿ ÷ëåí³â (ñòàòòÿ 58).

Îêðåì³ ïîëîæåííÿ ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ ïðèñâÿ÷åíî âçàºìèíàì Ñîþçó ³ äåðæàâ-ñó-
ñ³ä³â. ¯õ â³äíîñèíè ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê «ïðèâ³ëåéîâàí³» ç òî÷êè çîðó âñòàíîâëåííÿ
«ïðîñòîðó ïðîöâ³òàííÿ ³ äîáðîñóñ³äñòâà, ùî áàçóºòüñÿ íà ö³ííîñòÿõ Ñîþçó ³ õàðàêòå-
ðèçóºòüñÿ ò³ñíèìè ³ ìèðíèìè âçàºìèíàìè, îñíîâàíèìè íà ñï³âðîá³òíèöòâ³» (÷àñòèíà
ïåðøà ñòàòò³ 56). Ç òàêèìè äåðæàâàìè Ñîþç ìîæå óêëàäàòè «ñïåöèô³÷í³ óãîäè», «áðà-
òè âçàºìí³ ïðàâà ³ çîáîâ’ÿçàííÿ», «ç ìîæëèâèì ïðîâåäåííÿì ñï³ëüíèõ ä³é» (÷àñòèíà
äðóãà ñòàòò³ 56).

Çàñòîñóâàííÿ òåðì³íà «êîíñòèòóö³ÿ» ó íàéìåíóâàíí³ äîêóìåíòà, ïðåäñòàâëåíîãî
Êîíâåíòîì, ³ çì³ñò³ éîãî âèêëàäó ìîæå íàøòîâõíóòè íà äóìêó, ùî ó äàíîìó ðàç³
éäåòüñÿ ïðî ïðîåêò äîâåðøåíî¿ ôåäåðàë³çàö³¿ ªâðîïè, òîáòî ïðî ïåðåòâîðåííÿ â³äîìî-
ãî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ÿê «ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ íàäíàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó»
(Âåíåö³àíñüêà Êîì³ñ³ÿ) íà ºäèíó çàãàëüíîºâðîïåéñüêó ôåäåðàòèâíó äåðæàâó. Íåáåç-
ïåêà ðîçâèòêó ðåôîðìóâàííÿ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó â öüîìó íàïðÿì³ ä³ñòàëà âèÿâ ó
ãðîìàäñüê³é äóìö³ äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ ³ äåðæàâ-êàíäèäàò³â íà ïðèºäíàííÿ äî ªÑ, ³ â ñà-
ìîìó Êîíâåíò³. Ó ïóáë³êàö³ÿõ íàóêîâö³ çàãîâîðèëè ïðî «ïîäàëüøó ôåäåðàë³çàö³þ ªâ-
ðîïè», «ºâðîïåéñüêèé ôåäåðàë³çì», «ôåäåðàòèâíó êîíöåïö³þ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó»,
ïîáóäîâó «ºâðîïåéñüêî¿ ôåäåðàòèâíî¿ äåðæàâè», êîíñòèòóö³þ «Íîâîãî Ñîþçó» çà
ñöåíàð³ºì «Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â ªâðîïè» òîùî. Ìàþ÷è íà óâàç³ ïîä³áíó ïåðñïåêòèâó,
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Âåëèêîáðèòàí³¿ Òîí³ Áëåð ï³ä ÷àñ â³çèòó äî Ïîëüù³ çàÿâèâ, ùî Îá’ºä-
íàíå Êîðîë³âñòâî êàòåãîðè÷íî âèñòóïàº ïðîòè ïåðåòâîðåííÿ «ªâðîïè Íàö³é» íà «íàä-
äåðæàâó» ç³ ñâî¿ì âëàñíèì «íàäóðÿäîì». Ó Êîíâåíò³ â ïðîöåñ³ ðîáîòè íàä ïðîåêòîì íà
âèìîãó äåëåãàò³â â³ä Îá’ºäíàíîãî Êîðîë³âñòâà ç óñ³õ ïîëîæåíü äîêóìåíòà áóëî âèëó-
÷åíî äâîçíà÷í³ òåðì³íè «ôåäåðàëüíèé» ÷è ïîõ³äí³ â³ä íüîãî.

Ïðèíöèïîâà ôîðìóëà êîíôåäåðàòèâíîãî óñòðîþ Ñîþçó â ïðîåêò³ Êîíñòèòóö³¿
ö³ëêîì ï³äòâåðäæóºòüñÿ, çáåð³ãàºòüñÿ ³ ðîçâèâàºòüñÿ; Êîíâåíò íå ìàâ íàì³ð³â âèéòè çà
ìåæ³ ö³º¿ ôîðìóëè. Ãîëîâà Êîíâåíòó Æèñêàð ä’Åñòåí íà îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ Êîí-
âåíòó, 10 ëèïíÿ 2003 ðîêó, ï³äêðåñëèâ: «Öèì ïðîåêòîì ìè äîñÿãëè ìàêñèìàëüíî ìîæ-
ëèâîãî íà äàíèé ìîìåíò, íå ïîøêîäèâøè ÷óòëèâå ìåðåæèâî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó».
Öþ æ äóìêó â³í ïîâòîðèâ ³ â ²òàë³¿ ï³ä ÷àñ îô³ö³éíîãî âðó÷åííÿ ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿
ïðåäñòàâíèêàì ³òàë³éñüêîãî óðÿäó, ùî ãîëîâóº â ªâðîñîþç³, êîëè íàãîëîñèâ íà òîìó,
ùî çàãàëüíèé êîìïðîì³ñ, äîñÿãíóòèé ó Áðþññåë³ ãîëîâîþ Êîíâåíòó, «º ò³ºþ êðàéíüîþ
ìåæåþ, ÿêó ò³ëüêè ³ ìîæíà äîñÿãòè áåç òîãî, ùîá íå äîïóñòèòè ðîçðèâó ùå äîñèòü
êðèõêî¿ ºâðîïåéñüêî¿ òêàíèíè».

ßê âèïëèâàº ç âèùåâèêëàäåíîãî, â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ ºâðîïåéñüêèé
Ñîþç çà ñâîºþ þðèäè÷íîþ ïðèðîäîþ ïîñòàº ì³æäåðæàâíèì, òîáòî ì³æíàðîäíèì, âè-
ñîêî ³íòåãðîâàíèì êîíôåäåðàòèâíèì, îá’ºäíàííÿì – Ñîþçîì äåðæàâ áåç óòâîðåííÿ
îêðåìî¿ ñîþçíî¿ äåðæàâè. Îòæå, êîëèøíº «êîìóí³òàðíå ïðàâî» â êîíòåêñò³ ïðîåêòó
íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ ìàº ñïðèéìàòèñü ÿê ïðàâî Ñîþçó – îñîáëèâå ì³æíàðîäíå ïðàâî ö³º¿
êîíôåäåðàö³¿, ÿêå íå îõîïëþº ïðàâî äåðæàâ-÷ëåí³â ³ íå íàëåæèòü äî íüîãî ³ ÿêå äëÿ
äåðæàâ-÷ëåí³â ñëóãóº ðåãóëÿòîðîì ¿õ âçàºìèí ó ñôåðàõ, âèçíà÷åíèõ Êîíñòèòóö³ºþ.

3. Óíîðìóâàííÿ â³äíîñèí ç ëþäèíîþ ³ ãðîìàäÿíèíîì

Äèñêóñ³¿, ùî òî÷èëèñÿ â Êîíâåíò³ íàâêîëî ïèòàííÿ ïðî ³íêîðïîðàö³þ äî òåêñòó
ìàéáóòíüî¿ Êîíñòèòóö³¿ Õàðò³¿ îñíîâíèõ ïðàâ ªÑ, çàâåðøèëèñü ïîçèòèâíèì âèð³øåí-
íÿì ïèòàííÿ. Äî óâàãè áóëà ïðèéíÿòà íå ëèøå äóìêà á³ëüøîñò³ êîì³ñ³é ³ äåëåãàò³â1, à é
ïîçèö³ÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ïðàâîñóääÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ îñíîâí³ ïðàâà áóëè âèçíà-
í³ ³íòåãðàëüíîþ ñêëàäîâîþ îñíîâíèõ ïðèíöèï³â «êîìóí³òàðíîãî ïðàâà»2.
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Ñîþç, â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿, âèçíàº ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ââî-
äèòü ¿õ ó ñâ³é ïðàâîâèé ïîðÿäîê ïîäâ³éíèì ÷èíîì.

Ïî-ïåðøå, ³íêîðïîðóâàâøè äî ñâîº¿ Êîíñòèòóö³¿ Õàðò³þ îñíîâíèõ ïðàâ, ÿêà ñêëàëà
×àñòèíó ²² Êîíñòèòóö³¿, Ñîþç ï³äí³ñ êàòàëîã ïåðåäáà÷åíèõ ó ö³é Õàðò³¿ îñíîâíèõ ïðàâ
äî ð³âíÿ ñâî¿õ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì íàéâèùî¿ þðèäè÷íî¿ ñèëè ³ ïðÿìî¿ ä³¿, ãàðàíòó-
âàâøè äîäåðæàííÿ öèõ íîðì ó ñâîºìó âíóòð³øíüîìó ïðàâîâîìó ïîðÿäêó çàïðîâà-
äæåííÿì ³íñòèòóòó ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ (äèâ. äàë³).

Ïî-äðóãå, Ñîþç, ïðèºäíàâøèñü äî ªâðîïåéñüêî¿ Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè
³ îñíîâíèõ ñâîáîä (1950 ð³ê), ñòàíîâèòü ÿê éîãî ì³æíàðîäíèé äîãîâ³ð «÷àñòèíó ïðàâà
Ñîþçó ÿê çàãàëüí³ çàñàäè» (÷àñòèíè äðóãà ³ òðåòÿ ñòàòò³ 7 ïðîåêòó).

Õàðò³ÿ íå ïîâòîðþº ªâðîïåéñüêó Êîíâåíö³þ. Âîíà îõîïëþº êëàñè÷í³ ïðàâà ëþ-
äèíè, ùî ïðîãîëîøåí³ â ªâðîïåéñüê³é Êîíâåíö³¿, àëå òàê, ÿê âîíè áóëè ðîçâèíåí³ â ñó-
äîâ³é ïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (Ñòðàñáóðã, Ôðàíö³ÿ). Ïîð³âíÿëüíå
çíà÷åííÿ Õàðò³¿ º íàáàãàòî øèðøèì. Âîíà:

– çàêð³ïëþº êàòàëîã îñíîâíèõ ïðàâ, ÿê³ â³äíåñåíî äî êîìïåòåíö³¿ Ñîþçó, òàê, ÿê âî-
íè âèçíà÷åí³ â ïîïåðåäí³õ äîãîâîðàõ, ³ òàê, ÿê âîíè ðîçâèíåí³ â ð³øåííÿõ ªâðîïåé-
ñüêîãî ñóäó ïðàâîñóääÿ â Ëþêñåìáóðç³;

– ï³äòâåðäæóº ïðàâà ³ ïðèíöèïè, ÿê³ âèïëèâàþòü ³ç êîíñòèòóö³éíèõ òðàäèö³é ³ ì³æ-
íàðîäíèõ äîãîâ³ðíèõ çîáîâ’ÿçàíü, çàãàëüíèõ äëÿ Äåðæàâ-÷ëåí³â;

– âðàõîâóº îñòàíí³ äîñÿãíåííÿ íàóêîâîãî ³ òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó;
– âîíà ïîâí³ñòþ â³äòâîðþº ºâðîïåéñüêó ñîö³àëüíó ìîäåëü.
Õàðò³ÿ ç³áðàëà â ºäèíîìó òåêñò³ çàãàëüíèé êàòàëîã íå ëèøå ñïåöèô³÷íèõ ïðàâ, ùî

ì³ñòÿòüñÿ â êîíñòèòóö³ÿõ á³ëüøîñò³ äåðæàâ-÷ëåí³â, à é òàêîæ çàãàëüí³ ñâîáîäè, ö³ííî-
ñò³ ³ ïðèíöèïè, ÿê ç áîêó ¿õ ñòèëþ âèêëàäó, ôîðìè, âèçíà÷åííÿ. Õàðò³ÿ íå ïåðåñë³äóº
ìåòè ñòâîðèòè íîâ³ ïðàâà, âîíà ðîáèòü î÷åâèäí³øèìè âæå ³ñíóþ÷³.

Õàðò³ÿ, â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó, º äîêóìåíòîì äèíàì³÷íèì, ïðî ùî ³ ñâ³ä÷èòü ¿¿ ïðå-
àìáóëà, âîíà íàö³ëåíà íà ïîøóêè çì³öíåííÿ çàõèñòó îñíîâíèõ ïðàâ ó ñâ³òë³ åâîëþö³¿
ñóñï³ëüñòâà, ñîö³àëüíîãî ïðîãðåñó, íàóêîâîãî ³ òåõíîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó.

²íêîðïîðàö³ÿ Õàðò³¿ äî Êîíñòèòóö³¿, â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó, íå íàäàº äîäàòêîâèõ
ïîâíîâàæåíü Ñîþçó, ñêîð³øå íàâïàêè, âîíà ñïðèÿº îáìåæåííþ ïîâíîâàæåíü ºâðîïåé-
ñüêèõ ³íñòèòóò³â – àäæå ïîêëàäàº íà íèõ îáîâ’ÿçîê äîäåðæóâàòèñü ¿¿ ïîëîæåíü.

Õàðò³ÿ, â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó, àäðåñîâàíà ³ äî ºâðîïåéñüêèõ ³íñòèòóò³â, ³ äî äåð-
æàâ-÷ëåí³â, ³ äî ¿õ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê ñêëàäîâà Êîíñòèòóö³¿ óòâåðäæóº
ïðèíöèï ³ñíóâàííÿ ïðÿìèõ ïðàâîâèõ â³äíîñèí ì³æ ãðîìàäÿíèíîì, ç îäíîãî áîêó, ³ Ñî-
þçîì – ç äðóãîãî.

Ìààñòðèõòñüêèé äîãîâ³ð ïðî ªÑ çàïðîâàäèâ äîñòàòíüî óìîâíå ïîíÿòòÿ ºâðîïåé-
ñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà. Ïîçíà÷åííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ â äîãîâîð³ çà äîïîìîãîþ òåðì³íà
«ãðîìàäÿíñòâî» â êîíòåêñò³ êîíñòèòóö³éíèõ òðàäèö³é äåðæàâ-÷ëåí³â, â ÿêèõ þðèäè÷-
íà íàëåæí³ñòü ³íäèâ³äà äî äåðæàâè ïîçíà÷àºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, òåðì³íîì «íàö³îíàëü-
í³ñòü» (çà âèíÿòêîì, ìîæëèâî, Ôðàíö³¿), âêàçóâàëî íà òå, ùî íå éäåòüñÿ ïðî ãðîìàäÿí-
ñòâî ó çàãàëüíîïðèéíÿòîìó ðîçóì³íí³. «ªâðîïåéñüêå ãðîìàäÿíñòâî» ïîçíà÷àëî þðè-
äè÷íó íàëåæí³ñòü ³íäèâ³äà äî ïîë³òè÷íîãî óòâîðåííÿ, ÿêå íå º í³ äåðæàâîþ, í³ íàâ³òü
þðèäè÷íî âèçíàíèì ÷ëåíîì ì³æíàðîäíîãî ñï³âòîâàðèñòâà ³ ÿêå ïîñò³éíî âèêëèêàëî
ñïîðè ñòîñîâíî éîãî âèçíà÷åííÿ: ÷è öå ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ, ÷è öå ì³æäåðæàâíå
îá’ºäíàííÿ?

Ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ ì³ñòèòü â³äïîâ³ä³ íà áàãàòî ç öèõ ïèòàíü: öå óòâîðåííÿ º ì³æ-
äåðæàâíèì îá’ºäíàííÿì ³ ñóá’ºêòîì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà; ºâðîïåéñüêå ãðîìàäÿíñòâî
íå çàì³íþº, à äîïîâíþº «íàö³îíàëüíå ãðîìàäÿíñòâî»; ºâðîïåéñüêå ãðîìàäÿíñòâî ãà-
ðàíòóº «íàö³îíàëüíèì ãðîìàäÿíàì» âèêîðèñòàííÿ ³äåíòè÷íèõ çàñîá³â çàõèñòó íà òå-
ðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ-÷ëåí³â; ºâðîïåéñüêå ãðîìàäÿíñòâî îçíà÷àº òàêîæ âèçíàííÿ ³ñíó-
âàííÿ ïðÿìèõ þðèäè÷íèõ â³äíîñèí ì³æ Ñîþçîì ³ «íàö³îíàëüíèìè ãðîìàäÿíàìè»
äåðæàâ-÷ëåí³â.

Â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó, ãðîìàäÿíñòâî Ñîþçó ìàº áóäü-ÿêà îñîáà ç ãðîìàäÿíñòâîì
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äåðæàâè-÷ëåíà. Ãðîìàäÿíñòâî Ñîþçó äîäàºòüñÿ äî ãðîìàäÿíñòâà äåðæàâè-÷ëåíà ³ éî-
ãî íå çàì³íþº (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 8).

Ãðîìàäÿíêè ³ ãðîìàäÿíè Ñîþçó êîðèñòóþòüñÿ ïðàâàìè ³ íåñóòü îáîâ’ÿçêè, ïåðåäáà-
÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ. Äî ÷èñëà òàêèõ ïðàâ ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ â³äíîñèòü:

– ïðàâî ïåðåñóâàííÿ ³ â³ëüíîãî âèáîðó ïðîæèâàííÿ íà òåðèòîð³¿ äåðæàâ-÷ëåí³â;
– âèáîð÷³ ïðàâà íà âèáîðàõ äî ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó, à òàêîæ íà âèáîðàõ îð-

ãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äåðæàâè-÷ëåíà – êðà¿íè ñâîãî ïåðåáóâàííÿ;
– ïðàâî äèïëîìàòè÷íîãî çàõèñòó ç áîêó áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè-÷ëåíà ïðè ïåðåáóâàíí³

íà òåðèòîð³¿ òðåòüî¿ êðà¿íè;
– ïðàâî ïîäàííÿ ïåòèö³¿ ªâðîïåéñüêîìó Ïàðëàìåíòó ³ ïðàâî çâåðíåííÿ äî ºâðîïåé-

ñüêîãî îìáóäñìåíà ÷è áóäü-ÿêîãî ³íøîãî ºâðîïåéñüêîãî ³íñòèòóòó îäí³ºþ ç ìîâ Êîí-
ñòèòóö³¿ ³ ïðàâî îòðèìàòè â³äïîâ³äü ò³ºþ æ ìîâîþ.

Ö³ ïðàâà çä³éñíþþòüñÿ çà òèõ óìîâ ³ ç òèìè îáìåæåííÿìè, ÿê³ âèçíà÷åíî â Êîíñòè-
òóö³¿ ÷è â àêòàõ, ÿê³ ¿¿ çàñòîñîâóþòü.

4. Óïîðÿäêóâàííÿ â ðîçìåæóâàíí³ ïîâíîâàæåíü

Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ðîçìåæóâàííÿ ïîâíîâàæåíü ó Ñîþç³, ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿:
ïî-ïåðøå, âèçíà÷àº õàðàêòåð â³äíîñèí ì³æ Ñîþçîì ³ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè; ïî-äðóãå,
ðîçìåæîâóº êîìïåòåíö³þ ì³æ íèìè; ïî-òðåòº, óòî÷íþº àáî ïî-íîâîìó ðåãóëþº ïîâíî-
âàæåííÿ ó â³äíîñèíàõ ì³æ ³íñòèòóòàìè Ñîþçó – «ºâðîïåéñüêèìè ³íñòèòóòàìè».

À. Õàðàêòåð â³äíîñèí ì³æ Ñîþçîì ³ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè. Â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó
Êîíñòèòóö³¿, â³äíîñèíè ì³æ Ñîþçîì ³ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè áàçóþòüñÿ íà òîìó, ùî Ñî-
þç ïîâàæàº «íàö³îíàëüíó ³äåíòè÷í³ñòü» äåðæàâ-÷ëåí³â, ïðèòàìàíí³ ¿ì ïîë³òè÷í³ òà
êîíñòèòóö³éí³ ñòðóêòóðè, çîêðåìà ³ â òîìó, ùî ñòîñóºòüñÿ ì³ñöåâî¿ òà ðåã³îíàëüíî¿
àâòîíîì³¿. Ñîþç ïîâàæàº ³ñòîòíî âàæëèâ³ ôóíêö³¿ äåðæàâè, çîêðåìà ò³, ÿê³ ñïðÿìîâàí³
íà çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³, íà ï³äòðèìàííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³
çàáåçïå÷åííÿ âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 5).

Ö³ â³äíîñèíè ðåàë³çóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèïó «ëîÿëüíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà».
Çì³ñò öüîãî ïðèíöèïó ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ âèçíà÷àº òàê: Ñîþç ³ äåðæàâè-÷ëåíè ïîâà-
æàþòü îäèí îäíîãî ³ âçàºìíî äîïîìàãàþòü ó âèêîíàíí³ çàâäàíü, ùî âèïëèâàþòü ç
Êîíñòèòóö³¿. Äåðæàâè-÷ëåíè ïîëåãøóþòü Ñîþçó çä³éñíþâàòè éîãî çàâäàííÿ ³ óòðè-
ìóþòüñÿ â³ä çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â, çäàòíèõ ïîñòàâèòè ï³ä çàãðîçó ðåàë³çàö³þ ö³ëåé,
ïðîãîëîøåíèõ â Êîíñòèòóö³¿ (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 5).

Ìåæ³ ïîâíîâàæåíü Ñîþçó, â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿, âèçíà÷àþòüñÿ çà
ïðèíöèïîì íàäàííÿ (le principe d’attribution): Ñîþç ä³º â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, ÿê³ éîìó
íàäàëè äåðæàâè-÷ëåíè çà Êîíñòèòóö³ºþ ç ìåòîþ ðîçâ’ÿçàííÿ òèõ çàäà÷, ÿê³ âîíà çà-
êð³ïëþº; áóäü-ÿêå ïîâíîâàæåííÿ, íå íàäàíå Ñîþçó Êîíñòèòóö³ºþ, íàëåæèòü äåðæà-
âàì-÷ëåíàì (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 9).

Çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü Ñîþçó, çã³äíî ç ïðîåêòîì Êîíñòèòóö³¿, áàçóºòüñÿ íà äâîõ
çàñàäàõ: ñóáñèä³àðíîñò³ (äîäàòêîâîñò³) ³ ïðîïîðö³éíîñò³.

Ïðèíöèï ñóáñèä³àðíîñò³ ÿê ïðîâ³äíèé áóëî çàïðîâàäæåíî ó Äîãîâîð³ ïðî ªâðîïåé-
ñüêèé Ñîþç (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 2) ³ êîíêðåòèçîâàíî â Äîãîâîð³ ïðî çàñíóâàííÿ ªâðî-
ïåéñüêîãî Ñï³âòîâàðèñòâà â ðåäàêö³¿ â³ä 1 òðàâíÿ 1999 ðîêó (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 5).
Ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ ïîâòîðþº âæå â³äîìå âèçíà÷åííÿ öüîãî ïðèíöèïó ç äåÿêèìè óòî÷-
íåííÿìè ðåäàêö³éíîãî õàðàêòåðó. Ñîþç ó òèõ ñôåðàõ, ùî íå íàëåæàòü äî éîãî âèêëþ÷-
íî¿ êîìïåòåíö³¿, ä³º ò³ëüêè òîä³ ³ ò³ºþ ì³ðîþ, ÿêîþ ö³ë³ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â íà ð³âí³ äåð-
æàâ-÷ëåí³â (ÿê íà ð³âí³ öåíòðàëüíîìó, òàê ³ íà ð³âí³ ðåã³îíàëüíîìó ÷è ëîêàëüíîìó)
äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ìîæóòü áóòè äîñÿãíóò³ ëèøå íà ð³âí³ Ñîþçó (÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 9).
Â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèïó ïðîïîðö³éíîñò³ çì³ñò ³ ôîðìà ä³é Ñîþçó íå ìîæóòü âèõîäèòè
çà ìåæ³ íåîáõ³äíîãî äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé Êîíñòèòóö³¿ (÷àñòèíà ÷åòâåðòà ñòàòò³ 9).

²íñòèòóòè Ñîþçó ³ íàö³îíàëüí³ ïàðëàìåíòè äåðæàâ-÷ëåí³â çàñòîñîâóþòü ïðèíöèïè
ñóáñèä³àðíîñò³ ³ ïðîïîðö³éíîñò³ â³äïîâ³äíî äî Ïðîòîêîëó ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèíöè-
ï³â ñóáñèä³àðíîñò³ ³ ïðîïîðö³éíîñò³, ïðîåêò ÿêîãî º ñêëàäîâîþ ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿.
Âðàõîâóþ÷è ïåðåäáà÷åíå ÷àñòèíîþ ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 9 Êîíñòèòóö³¿ ïðàâèëî, ùî çàõî-
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äè Ñîþçó íå ìîæóòü âèõîäèòè çà ìåæ³ ïîòð³áíîãî äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé Êîíñòèòóö³¿, à
òàêîæ òå, ùî âîíè äîïóñêàþòüñÿ ïîðÿä ç ñóòî íàö³îíàëüíèìè çàõîäàìè ò³ëüêè òîä³, êî-
ëè âåäóòü äî êðàùèõ ðåçóëüòàò³â, òðåáà ä³éòè âèñíîâêó, ùî ïðèíöèïè ñóáñèä³àðíîñò³ ³
ïðîïîðö³éíîñò³ íå ñóïåðå÷àòü ñóâåðåí³òåòó äåðæàâ-÷ëåí³â, âîíè ñëóãóþòü çáåðåæåí-
íþ ¿õ íàö³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé.

Â. Ðîçìåæóâàííÿ êîìïåòåíö³¿ ì³æ Ñîþçîì ³ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè. ªâðîïåé-
ñüêèé Ïàðëàìåíò â îäí³é ³ç ñâî¿õ ðåçîëþö³é1 ðåêîìåíäóº â ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³ ðîç-
ð³çíÿòè òàê³ òèïè êîìïåòåíö³é: «ïðèíöèïîâó êîìïåòåíö³þ» äåðæàâ-÷ëåí³â; âèêëþ÷-
íó êîìïåòåíö³þ Ñîþçó; «ñóì³ñíó êîìïåòåíö³þ Ñîþçó ³ äåðæàâ-÷ëåí³â; à òàêîæ «íåãà-
òèâíó êîìïåòåíö³þ» – ïåâí³ ä³¿, ÿê³ º þðèäè÷íî çàáîðîíåíèìè ³ äëÿ äåðæàâ-÷ëåí³â, ³
äëÿ Ñîþçó. Ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ äîòðèìóºòüñÿ öèõ ðåêîìåíäàö³é, îáìåæèâøèñü ëèøå
âèçíà÷åííÿì êîìïåòåíö³¿ Ñîþçó òà éîãî ñï³ëüíî¿ êîìïåòåíö³¿ ç äåðæàâàìè-÷ëåíàìè.
Â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ Ñîþç íå ìàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü; éîãî ïîâíîâà-
æåííÿ – öå ïîâíîâàæåííÿ, íàäàí³ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè.

Âèêëþ÷íà êîìïåòåíö³ÿ Ñîþçó. Âèçíà÷àþ÷è âèêëþ÷íó êîìïåòåíö³þ Ñîþçó, ïðî-
åêò çîñåðåäæóºòüñÿ íà òèõ éîãî ïîâíîâàæåííÿõ, ÿê³ ïðîéøëè âèïðîáóâàííÿ ÷àñîì:
ìèòíà ïîë³òèêà, çîâí³øí³ åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè, þðèäè÷íèé ôóíäàìåíò âíóòð³øíüîãî
ðèíêó, çîêðåìà â³äîì³ «÷îòèðè ñâîáîäè» (ñâîáîäà öèðêóëÿö³¿ îñ³á, òîâàð³â, ïîñëóã ³
êàï³òàë³â), ô³íàíñîâ³ ïîñëóãè, ïîë³òèêà êîíêóðåíö³¿, ìîíåòàðíà ïîë³òèêà â ðàìêàõ çî-
íè ºâðî, çáåðåæåííÿ á³îëîã³÷íèõ ðåñóðñ³â ìîðÿ â ðàìêàõ çàãàëüíî¿ ïîë³òèêè ðèáîëîâ-
ñòâà. Ç öèõ ïèòàíü Ñîþç ìàº ïðàâî ïðèéìàòè çàêîíîäàâ÷³ ÷è ³íø³ çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâ³
þðèäè÷í³ àêòè, óêëàäàòè çà ïåâíèõ óìîâ ì³æíàðîäí³ óãîäè.

Ïîâíîâàæåííÿ íà êîîðäèíàö³þ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè ³ ïîë³òèêè çàéíÿòîñò³ øëÿõîì
óõâàëåííÿ ãîëîâíèõ îð³ºíòèð³â ó ö³é ñôåð³. Äåðæàâè-÷ëåíè çîáîâ’ÿçàí³ ï³äòðèìóâàòè
ö³ êîîðäèíàö³éí³ çàõîäè.

Ïîâíîâàæåííÿ íà âèçíà÷åííÿ ³ çä³éñíåííÿ çàêîðäîííî¿ ïîë³òèêè ³ ïîë³òèêè çàãàëü-
íî¿ áåçïåêè, à ïîòåíö³éíî – ³ çàãàëüíî¿ îáîðîííî¿ ïîë³òèêè. Äåðæàâè-÷ëåíè çîáîâ’ÿçà-
í³ àêòèâíî ï³äòðèìóâàòè öþ ïîë³òèêó Ñîþçó.

Ïîâíîâàæåííÿ íà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â ï³äòðèìêè ÷è êîîðäèíàö³¿ â ¿õ âñåºâðîïåé-
ñüêîìó âèì³ð³ â òàêèõ ñôåðàõ: ïðîìèñëîâ³ñòü, çàõèñò ³ ïîë³ïøåííÿ çäîðîâ’ÿ ëþäåé,
îñâ³òà, ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà, ìîëîäü ³ ñïîðò, êóëüòóðà, öèâ³ëüíà îáîðîíà.

Ñï³ëüíà êîìïåòåíö³ÿ Ñîþçó ³ äåðæàâ-÷ëåí³â. Îáëàñòü «ñï³ëüíî¿ êîìïåòåíö³¿»
Ñîþçó ç äåðæàâàìè-÷ëåíàìè âêëþ÷àº òàê³ ñôåðè: âíóòð³øí³é ðèíîê, ïèòàííÿ ñâîáîäè,
áåçïåêè ³ ñïðàâåäëèâîñò³, ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ³ ðèáîëîâñòâî, çà âèíÿòêîì çáåðåæåí-
íÿ á³îëîã³÷íèõ ðåñóðñ³â ìîðÿ, òðàíñïîðò ³ òðàíñºâðîïåéñüêå ñïîëó÷åííÿ, åíåðãåòèêà,
ñîö³àëüíà ïîë³òèêà, çàõèñò ñïîæèâà÷³â ³ äåÿê³ ³íø³.

Ó ö³é îáëàñò³ ³ Ñîþç, ³ äåðæàâè-÷ëåíè ìàþòü ïðàâî ïðèéìàòè çàêîíîäàâ÷³ ÷è ³íø³
çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâ³ þðèäè÷í³ àêòè, àëå äåðæàâè-÷ëåíè ìîæóòü âäàòèñü äî öüîãî çà
óìîâè, ùî Ñîþç íå ïðèéíÿâ ñâîãî àêòà.

Íåãàòèâíà êîìïåòåíö³ÿ Ñîþçó ³ äåðæàâ-÷ëåí³â. Ó ïðîåêò³ Êîíñòèòóö³¿ âîíà âè-
çíà÷åíà òèìè îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ Ñîþçó ³ äåðæàâ-÷ëåí³â îáìåæåííÿìè òà çàáîðîíàìè,
íåîáõ³äí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ãàðàíòóâàííÿì ïðàâ ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà â³äïîâ³äíî
äî ×àñòèíè ²² Êîíñòèòóö³¿ – Õàðò³¿ îñíîâíèõ ïðàâ Ñîþçó ³ ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü Ñîþç ÿê
ä³éñíî «ïðàâîâèé Ñîþç».

Ó ïðîåêò³ Êîíñòèòóö³¿ âèêîðèñòàíî êëàñè÷íå ôåäåðàòèâíå çàñòåðåæåííÿ: â ðàì-
êàõ êîíñòèòóö³éíî âèçíà÷åíî¿ êîìïåòåíö³¿ ïðàâî Ñîþçó ìàº âåðõîâåíñòâî ñòîñîâíî
ïðàâà äåðæàâ-÷ëåí³â. Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñòàòò³ 10 ïðîåêòó Êîíñòèòóö³ÿ ³ ïðàâîâ³
àêòè, ïðèéíÿò³ ºâðîïåéñüêèìè ³íñòèòóòàìè â ìåæàõ ¿õ ïîâíîâàæåíü, ìàþòü «ïðèìàò»
ñòîñîâíî ïðàâà äåðæàâ-÷ëåí³â. Îñòàíí³ çîáîâ’ÿçàí³ âæèòè âñ³õ çàõîä³â äëÿ çàáåçïå÷åí-
íÿ âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â, ùî âèïëèâàþòü ç ïðàâ Ñîþçó.

Ñ. Ðåãóëþâàííÿ ïîâíîâàæåíü ó â³äíîñèíàõ ì³æ ºâðîïåéñüêèìè ³íñòèòóòàìè. Ç
ïîçèö³¿ «ïîäâ³éíî¿ ëåã³òèìíîñò³», ïðî ÿêó âæå éøëîñÿ, ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ ïåðåäáà÷àº
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³ñòîòíå âäîñêîíàëåííÿ ³íñòèòóö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè Ñîþçó, óñóíóâøè ¿¿ îðãàí³÷í³ òà
ôóíêö³îíàëüí³ íåäîë³êè, ïåðåáóäîâó ðîáîòè ºâðîïåéñüêèõ ³íñòèòóò³â íà çàñàäàõ ðîç-
øèðåííÿ äåìîêðàòè÷íîãî êîíòðîëþ ³ ïðîçîðîñò³.

²ñíóþ÷à ³íñòèòóö³îíàëüíà ñòðóêòóðà ªÑ º äîñèòü êîíòðàñòíîþ çà ñâîºþ ïðèðîäîþ,
îõîïëþþ÷è:

ì³æäåðæàâí³ ³íñòèòóòè, äî ÷èñëà ÿêèõ íàëåæàòü, çîêðåìà, Ðàäà ªâðîïåéñüêîãî
Ñîþçó, ªâðîïåéñüêà Ðàäà, Êîíñóëüòàòèâíèé ìîíåòàðíèé Êîì³òåò, Åêîíîì³÷íèé ³
ô³íàíñîâèé Êîì³òåò, Ïîë³òè÷íèé Êîì³òåò ç ïèòàíü çàêîðäîííî¿ ïîë³òèêè ³ çàãàëüíî¿
áåçïåêè, Êîîðäèíàö³éíèé Êîì³òåò ç ïèòàíü ïðàâîñóääÿ ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, Ãåíåðàëü-
íèé Ñåêðåòàð³àò Ðàäè, ªâðîïåéñüêèé Ïàðëàìåíò òîùî;

«íàäíàö³îíàëüí³» åëåìåíòè êîíñòðóêö³¿, ïðåäñòàâëåí³ ãîëîâíèì ÷èíîì ªâðîïåé-
ñüêîþ Êîì³ñ³ºþ ³ çíà÷íîþ ì³ðîþ ªâðîïåéñüêèì Ñóäîì Ïðàâîñóääÿ. ×ëåíàì Êîì³ñ³¿
ãàðàíòîâàíî íåçàëåæí³ñòü â³ä äåðæàâ-÷ëåí³â, à ñâî¿ ð³øåííÿ Êîì³ñ³ÿ ïðèéìàº çà äîïî-
ìîãîþ ïðîöåäóðè á³ëüøîñò³. Ñóä Ïåðøî¿ ²íñòàíö³¿ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó çà ïåâíèõ
ïåðåäáà÷åíèõ â äîãîâîð³ óìîâ ìîæå ðîçãëÿäàòè ñïðàâè, â³äíåñåí³ äî íàö³îíàëüíîãî
ïðàâîñóääÿ;

«íåçàëåæí³ àäì³í³ñòðàòèâí³ îðãàíè» ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, ùî ä³þòü â ðàìêàõ
îêðåìèõ äåðæàâ-÷ëåí³â, êîðèñòóþòüñÿ øèðîêîþ àâòîíîì³ºþ ÿê ñòîñîâíî òèõ Äåðæàâ,
íà òåðèòîð³¿ ÿêèõ âîíè ïåðåáóâàþòü, òàê ³ ùîäî ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ òà ªâðîïåéñüêî-
ãî Ïàðëàìåíòó; âîíè íå º í³ «ì³æäåðæàâíèìè», í³ «íàäíàö³îíàëüíèìè». Öå ñòîñóºòü-
ñÿ, çîêðåìà, ªâðîïåéñüêîãî ìîíåòàðíîãî ²íñòèòóòó, ªâðîïåéñüêî¿ Ñèñòåìè Öåíòðàëü-
íèõ Áàíê³â (SEBC), ªâðîïåéñüêîãî Öåíòðàëüíîãî Áàíêó, ªâðîïåéñüêîãî ²íâåñòèö³é-
íîãî Áàíêó, ºâðîïåéñüêî¿ ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè, ºâðîïåéñüêîãî îìáóäñìåíà òîùî.

Ó ïðîåêò³ Êîíñòèòóö³¿ âñ³ ³íñòèòóòè Ñîþçó ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê òàê³, ùî ìàþòü
ºäèíèé ð³âåíü ëåã³òèìíîñò³ ³ ï³äëÿãàþòü óí³ô³êàö³¿ íà òàêèõ çàñàäàõ: äîñÿãíåííÿ ö³-
ëåé Ñîþçó, óòâåðäæåííÿ éîãî ö³ííîñòåé, ñëóæ³ííÿ ³íòåðåñàì Ñîþçó, éîãî ãðîìàäÿí
³ äåðæàâ-÷ëåí³â, ³ ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè çâ’ÿçîê òà åôåêòèâí³ñòü ïîë³òèêè ³ ä³é, ÿê³ âî-
íè ïðîâîäÿòü ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé Ñîþçó (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 18).

Âñ³ ³íñòèòóòè Ñîþçó ïðîåêò ïîä³ëÿº íà äâ³ âåëèê³ ãðóïè: ò³, ÿê³ ôîðìóþòü «³íñòèòó-
ö³îíàëüíó ðàìêó» Ñîþçó, ïðåäñòàâëÿþ÷è éîãî çàãàëüíå ïîë³òè÷íå îáëè÷÷ÿ, ³ ò³, ÿê³ íà-
ëåæàòü äî ãðóïè «³íøèõ ³íñòèòóò³â òà îðãàí³â» Ñîþçó.

Äî «³íñòèòóö³îíàëüíî¿ ðàìêè» Ñîþçó âõîäÿòü:
a) ªâðîïåéñüêèé Ïàðëàìåíò – îðãàí ïðåäñòàâíèöòâà «ºâðîïåéñüêèõ ãðîìàäÿí».

Îáèðàºòüñÿ «ºâðîïåéñüêèìè ãðîìàäÿíàìè» øëÿõîì çàãàëüíèõ ïðÿìèõ âèáîð³â ó ñêëà-
ä³ 736 ÷ëåí³â íà ï’ÿòü ðîê³â. Ðàçîì ç Ðàäîþ Ì³í³ñòð³â âèêîíóº â Ñîþç³ çàêîíîäàâ÷³,
áþäæåòí³, à òàêîæ êîíòðîëüí³ òà êîíñóëüòàòèâí³ ôóíêö³¿.

b) ªâðîïåéñüêà Ðàäà – ì³æäåðæàâíèé îðãàí ïîë³òè÷íîãî êåð³âíèöòâà Ñîþçó. Äî
ñêëàäó Ðàäè âõîäÿòü Ãëàâè äåðæàâ ÷è óðÿä³â äåðæàâ-÷ëåí³â, Ãîëîâà Ðàäè ³ Ãîëîâà ªâ-
ðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿. Â ðîáîò³ Ðàäè áåðå ó÷àñòü Ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ñîþçó. Ðàäà
íàäàº «íåîáõ³äí³ ³ìïóëüñè» äëÿ ðîçâèòêó Ñîþçó, âèçíà÷àº éîãî îð³ºíòàö³þ ³ çàãàëüí³
ïîë³òè÷í³ ïð³îðèòåòè, ñâî¿ ð³øåííÿ ïðèéìàº, ÿê ïðàâèëî, øëÿõîì äîñÿãíåííÿ êîíñåí-
ñóñó. Âîíà íå áåðå ó÷àñò³ ó çä³éñíåíí³ çàêîíîäàâ÷èõ ôóíêö³é Ñîþçó.

c) Ðàäà Ì³í³ñòð³â – ì³æäåðæàâíèé îðãàí ³ç çàêîíîäàâ÷èìè òà âèêîíàâ÷èìè ôóíê-
ö³ÿìè Ñîþçó. Äî ñêëàäó ÐÌ âõîäèòü îäèí ïðåäñòàâíèê â³ä êîæíî¿ äåðæàâè-÷ëåíà,
ïðèçíà÷åíèé äåðæàâîþ-÷ëåíîì íà ì³í³ñòåðñüêîìó ð³âí³ ad hoc çàëåæíî â³ä òåìè çà-
ñ³äàííÿ ÐÌ. Öåé ïðåäñòàâíèê – ºäèíèé, õòî ïðåäñòàâëÿº äåðæàâó-÷ëåíà ³ ìàº âèêëþ÷-
íå ïðàâî ãîëîñó. Ñâî¿ ð³øåííÿ ÐÌ ïðèéìàº, ÿê ïðàâèëî, êâàë³ô³êîâàíîþ á³ëüø³ñòþ
ãîëîñ³â. Ðàçîì ç ªâðîïåéñüêèì Ïàðëàìåíòîì ÐÌ çä³éñíþº çàêîíîäàâ÷³ ³ áþäæåòí³
ôóíêö³¿, à òàêîæ ôóíêö³¿ êîîðäèíàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïîë³òèêè â³äïîâ³äíî äî óìîâ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ó Êîíñòèòóö³¿.

d) ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ – êëþ÷îâèé âèêîíàâ÷èé îðãàí óðÿäîâîãî õàðàêòåðó Ñî-
þçó, çä³éñíþº ôóíêö³¿ êîîðäèíóâàííÿ, âèêîíàííÿ ³ óïðàâë³ííÿ â³äïîâ³äíî äî óìîâ,
âèçíà÷åíèõ ó Êîíñòèòóö³¿, çàáåçïå÷óº ïðåäñòàâíèöòâî Ñîþçó â ì³æíàðîäíèõ â³äíî-
ñèíàõ, çà ïåâíèõ óìîâ ìàº ïðàâî çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè. Çà çä³éñíåííÿ ñâî¿õ ôóíê-
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ö³é Êîì³ñ³ÿ íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ªâðîïåéñüêèì Ïàðëàìåíòîì ³ çà ðåçîëþö³ºþ
íåäîâ³ðè îñòàííüîãî ìîæå áóòè â³äïðàâëåíà â êîëåêòèâíó â³äñòàâêó. Ó çä³éñíåíí³ ñâî-
¿õ ôóíêö³é Êîì³ñ³ÿ º ö³ëêîì íåçàëåæíîþ.

Êîì³ñ³ÿ – êîëåã³àëüíèé îðãàí, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç Ãîëîâè Êîì³ñ³¿, Ì³í³ñòðà çàêîðäîí-
íèõ ñïðàâ Ñîþçó ³ 13 ªâðîïåéñüêèõ Êîì³ñàð³â.

Êàíäèäàòóðà íà ïîñàäó Ãîëîâè Êîì³ñ³¿ âèñóâàºòüñÿ êâàë³ô³êîâàíîþ á³ëüø³ñòþ ªâ-
ðîïåéñüêî¿ Ðàäè çà ðåçóëüòàòàìè âèáîð³â äî ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó ³ ï³ñëÿ öüî-
ãî – ãîëîñàìè á³ëüøîñò³ ÷ëåí³â íîâîîáðàíîãî ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó. Îáðàíèé
Ãîëîâà Êîì³ñ³¿ ïðèçíà÷àº 13 ªâðîïåéñüêèõ Êîì³ñàð³â ç ÷èñëà ðåêîìåíäîâàíèõ êàíäè-
äàò³â â³ä êîæíî¿ äåðæàâè-÷ëåíà, âðàõîâóþ÷è, íà ñâ³é ðîçñóä, ¿õ êîìïåòåíòí³ñòü, ä³ëîâ³
ÿêîñò³ ³ íåçàëåæí³ñòü. Çà öèìè æ êðèòåð³ÿìè îáèðàº êîì³ñàð³â áåç ïðàâà ãîëîñó â Êî-
ì³ñ³¿ – ïî îäíîìó â³ä òèõ äåðæàâ-÷ëåí³â, ÿê³ çàëèøèëèñü íå ïðåäñòàâëåíèìè ªâðîïåé-
ñüêèì Êîì³ñàðîì ó Êîì³ñ³¿.

Áóäü-ÿêèé ªâðîïåéñüêèé êîì³ñàð ÷è Êîì³ñàð çîáîâ’ÿçàíèé ï³òè ó â³äñòàâêó íà âè-
ìîãó Ãîëîâè Êîì³ñ³¿. Ó ðàç³ âîòóìó íåäîâ³ðè ç áîêó ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó ³ ªâ-
ðîïåéñüê³ êîì³ñàðè, ³ êîì³ñàðè ðàçîì ç Ãîëîâîþ Êîì³ñ³¿ ³äóòü ó â³äñòàâêó êîëåêòèâíî.

e) Ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ñîþçó º â³äïîâ³äàëüíèì çà çä³éñíåííÿ çîâí³øíüî¿
ïîë³òèêè ³ çàãàëüíî¿ áåçïåêè, à òàêîæ çîâí³øí³õ çíîñèí Ñîþçó. Çà ïîñàäîþ – çàñòóï-
íèê Ãîëîâè ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿. Ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó çà çãîäîþ Ãîëîâè ªâðî-
ïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ ð³øåííÿì ªâðîïåéñüêî¿ Ðàäè, ïðèéíÿòèì êâàë³ô³êîâàíîþ á³ëüø³ñòþ
ãîëîñ³â ¿¿ ÷ëåí³â. ªâðîïåéñüêà Ðàäà çà ò³ºþ æ ïðîöåäóðîþ ìàº ïðàâî äîñòðîêîâî ïðè-
ïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ Ì³í³ñòðà.

f) Ñóä Ïðàâîñóääÿ – âèêëþ÷íèé îðãàí þðèñäèêö³¿ Ñîþçó. Çàáåçïå÷óº «äîòðèìàí-
íÿ ïðàâà» â òëóìà÷åíí³ ³ çàñòîñóâàíí³ Êîíñòèòóö³¿ (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 28). Ðîçãëÿ-
äàº ïîçîâè â³ä äåðæàâè-÷ëåíà, ³íñòèòóòó, áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè, à â
ïðåþäèö³àëüíîìó ïîðÿäêó – çâåðíåííÿ îðãàí³â íàö³îíàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ñòîñîâíî
òëóìà÷åííÿ ïðàâà Ñîþçó ÷è ñòîñîâíî ÷èííîñò³ àêò³â, ïðèéíÿòèõ ºâðîïåéñüêèìè ³í-
ñòèòóòàìè. Âêëþ÷àº:

– Ñóä ºâðîïåéñüêîãî ïðàâîñóääÿ, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèòü îäèí ñóääÿ â³ä îäí³º¿
äåðæàâè-÷ëåíà;

– Òðèáóíàë Ïåðøî¿ ²íñòàíö³¿, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèòü ÿê ì³í³ìóì îäèí ñóääÿ â³ä
îäí³º¿ äåðæàâè-÷ëåíà (ê³ëüê³ñòü ñóää³â Òðèáóíàëó âèçíà÷àº ñòàòóò Ñóäó ïðàâîñóääÿ);

– òðèáóíàëè ñïåö³àë³çîâàíî¿ þðèñäèêö³¿.
Äî «³íøèõ ³íñòèòóò³â òà îðãàí³â» Ñîþçó íàëåæàòü:
a) ªâðîïåéñüêèé Öåíòðàëüíèé Áàíê – íåçàëåæíà óñòàíîâà Ñîþçó, íàä³ëåíà ïðà-

âàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè, ëèøå âîíà ìàº ïðàâî äîçâîëèòè åì³ñ³þ ºâðî. Ðàçîì ç Íàö³î-
íàëüíèìè öåíòðàëüíèìè áàíêàìè óòâîðþº Ñèñòåìó ºâðîïåéñüêèõ öåíòðàëüíèõ áàí-
ê³â, ÿêà â ðàìêàõ óãîäè ïðî ãðîøîâó îäèíèöþ Ñîþçó – ºâðî – ïðîâîäèòü ºäèíó ìîíå-
òàðíó ïîë³òèêó Ñîþçó. Ãîëîâíå çàâäàííÿ Ñèñòåìè – ñòàá³ëüí³ñòü ö³í ó Ñîþç³, ï³ä-
òðèìêà çàãàëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè â Ñîþç³ ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ éîãî çàâäàíü. Ñèñòå-
ìà ïðàöþº çà ñâî¿ì âëàñíèì ñòàòóòîì, êåð³âíèöòâî Ñèñòåìîþ çä³éñíþþòü îðãàíè Öåí-
òðàëüíîãî ªâðîïåéñüêîãî Áàíêó, íàä³ëåí³ ïðàâîì ïðèéìàòè ð³øåííÿ.

b) Ðàõóíêîâà ïàëàòà – ñêëàäàºòüñÿ çà ïðèíöèïîì îäèí ãðîìàäÿíèí â³ä îäí³º¿ äåð-
æàâè-÷ëåíà, ïðîòå ¿¿ ÷ëåíè çä³éñíþþòü ñâî¿ ôóíêö³¿ ö³ëêîì íåçàëåæíî. Çä³éñíþº êîí-
òðîëü çà äîõîäàìè ³ âèòðàòàìè Ñîþçó ³ çà ÿê³ñíèì âèêîðèñòàííÿì ô³íàíñîâèõ çàñîá³â.

c) Êîíñóëüòàòèâí³ îðãàíè Ñîþçó. Äî ¿õ ÷èñëà ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ â³äíîñèòü:
– Êîì³òåò ðåã³îí³â – çä³éñíþº êîíñóëüòàòèâí³ ôóíêö³¿ äëÿ ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëà-

ìåíòó, Ðàäè Ì³í³ñòð³â ³ ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿; ñêëàäàºòüñÿ ç ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ³ ðåã³îíàëüíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;

– Åêîíîì³÷íèé ³ Ñîö³àëüíèé êîì³òåò – âèêîíóº òàê³ æ êîíñóëüòàòèâí³ ôóíêö³¿,
ùî ³ Êîì³òåò ðåã³îí³â; ñêëàäàºòüñÿ ç ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³çàö³é ïðàö³âíèê³â, ïðàöåäàâ-
ö³â òà ³íøèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ, ïðîôåñ³éíèõ ³ êóëüòóðíèõ ñåðåäîâèù ãðîìà-
äÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.
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×ëåíè îáîõ êîì³òåò³â íå ìîæóòü áóòè ïîâ’ÿçàí³ æîäíèì ³ìïåðàòèâíèì ìàíäàòîì ³ ìà-
þòü çä³éñíþâàòè ñâî¿ ôóíêö³¿ ö³ëêîì íåçàëåæíî íà êîðèñòü çàãàëüíèõ ³íòåðåñ³â Ñîþçó.

Áóäü-ÿêèé ºâðîïåéñüêèé ³íñòèòóò, â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿, ä³º â ìåæàõ
ïîâíîâàæåíü ³ â³äïîâ³äíî äî ïðîöåäóð ³ óìîâ, ÿê³ éîìó âèçíà÷åíî â Êîíñòèòóö³¿. ²í-
ñòèòóòè ï³äòðèìóþòü ì³æ ñîáîþ «ëîÿëüíå ñï³âðîá³òíèöòâî» (÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 18).

5. ªâðîïåéñüêå çàêîíîäàâñòâî

²ºðàðõ³çàö³ÿ þðèäè÷íèõ íîðì Ñîþçó, â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿, ïðîïî-
íóºòüñÿ çà äâîìà òàêèìè íàïðÿìàìè:

– ãîðèçîíòàëüíà ³ºðàðõ³ÿ ì³æ àêòàìè Ñîþçó ³ àêòàìè äåðæàâ-÷ëåí³â, ùî áàçóºòüñÿ
íà òðüîõ çàñàäàõ: çàãàëüíà êîìïåòåíö³ÿ íàëåæèòü äåðæàâàì-÷ëåíàì; êîìïåòåíö³ÿ Ñî-
þçó ìàº âèíÿòêîâèé õàðàêòåð ³ áàçóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ ñóáñèä³àðíîñò³ ³ ïðîïîðö³éíî-
ñò³; Êîíñòèòóö³ÿ ³ ïðàâîâ³ àêòè Ñîþçó ìàþòü ïðèìàò ñòîñîâíî ïðàâîâèõ àêò³â äåð-
æàâ-÷ëåí³â (äèâ. âèùå);

– âåðòèêàëüíà ³ºðàðõ³ÿ ì³æ ð³çíèìè êàòåãîð³ÿìè íîðìàòèâíèõ àêò³â Ñîþçó. Êîí-
âåíò â³äïîâ³äíî äî ðàí³øå ïðèéíÿòî¿ Ðåçîëþö³¿ ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó1 â ïðîåêò³
Êîíñòèòóö³¿ ïðîïîíóº ¿¿ ãëèáîêó ³ ðàäèêàëüíó ðåôîðìó íà îñíîâ³ òðüîõ òàêèõ ïðèíöè-
ï³â: ñïðîùåííÿ (ç ìåòîþ óñóíóòè ³ñíóþ÷èé äóàë³çì þðèäè÷íèõ àêò³â, ïåðåäáà÷åíèé â
äîãîâîðàõ ïðî ªÑ ³ Ñï³âäðóæí³ñòü); ñïåö³àë³çàö³¿ (â³äïîâ³äíî äî ïîä³ëó ôóíêö³é íà
êîíñòèòóö³éí³, çàêîíîäàâ÷³ ³ âèêîíàâ÷³) ³ äåìîêðàòèçàö³¿.

Â³äïîâ³äíî ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ ïðîïîíóº ïîä³ëèòè âñ³ íîðìàòèâí³ àêòè Ñîþçó çà-
ëåæíî â³ä ñòàòóñó àêòà, ïðîöåäóðè ïðèéíÿòòÿ àêòà ³ éîãî àäðåñàò³â íà òðè êàòåãîð³¿, âè-
ä³ëèâøè:

a) Êîíñòèòóö³éíèé áëîê. Â³í ñêëàäàºòüñÿ ç ºäèíîãî àêòà – Êîíñòèòóö³¿, äî ñêëàäó
ÿêî¿ â³äíåñåíî äâ³ ×àñòèíè ³ äîäàòêîâ³ Ïðîòîêîëè (äèâ. âèùå). Íåçâàæàþ÷è íà ñâîþ
íàçâó Êîíñòèòóö³ÿ çàëèøàºòüñÿ àêòîì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, ï³äïèñàíèì äåðæàâàìè-
÷ëåíàìè ³ ðàòèô³êîâàíèì â³äïîâ³äíî äî ÷èííèõ ó íèõ êîíñòèòóö³éíèõ ïðîöåäóð. Ó ðå-
çóëüòàò³ âîíà íàáóäå ôîðìè Êîíñòèòóö³éíîãî Äîãîâîðó.

b) Çàêîíîäàâ÷èé áëîê. Äî éîãî ñêëàäó íàëåæàòü ò³ íîðìàòèâí³ àêòè Ñîþçó, ÿê³ ïðèé-
ìàþòüñÿ ªâðîïåéñüêèì Ïàðëàìåíòîì ó ñï³âðîá³òíèöòâ³ ç Ðàäîþ ì³í³ñòð³â êâàë³ô³êî-
âàíîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â çà ³í³ö³àòèâîþ ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿. Äî öèõ àêò³â â³äíî-
ñÿòüñÿ òàê³ êàòåãîð³¿:

– ªâðîïåéñüêèé çàêîí. Â³í âèçíà÷àº îñíîâí³ çàñàäè, ãîëîâí³ îð³ºíòèðè òà ³ñòîòíî
âàæëèâ³ åëåìåíòè òèõ çàõîä³â, ÿêèõ íåîáõ³äíî âæèòè. Ìàº çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèé õà-
ðàêòåð ³ ïðÿìó ä³þ ñòîñîâíî äåðæàâ-÷ëåí³â, ¿õ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á. Äî ö³º¿ êà-
òåãîð³¿ íàëåæàòü, çîêðåìà, îðãàí³÷íèé çàêîí, ÿêèé âñòàíîâëþº ïîëîæåííÿ ñòàòóòíîãî
õàðàêòåðó ùîäî ôóíêö³îíóâàííÿ îêðåìèõ ºâðîïåéñüêèõ ³íñòèòóò³â, ³ ùîð³÷íèé ô³íàí-
ñîâèé çàêîí – Áþäæåò Ñîþçó;

– ªâðîïåéñüêèé ðàìêîâèé çàêîí. Â³í ïîâ’ÿçóº äåðæàâó-÷ëåíà ÷åðåç âèçíà÷åííÿ
òèõ ðåçóëüòàò³â, ÿêèõ âîíà ìàº äîñÿãòè, çàëèøàþ÷è âèá³ð çàñîá³â äëÿ öüîãî ó â³äàíí³
ñàìî¿ Äåðæàâè. ªâðîïåéñüê³ ðàìêîâ³ çàêîíè ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè Êîíñòèòóö³¿, à ºâðî-
ïåéñüê³ çàêîíè – â³äïîâ³äàòè ³ Êîíñòèòóö³¿, ³ ðàìêîâèì çàêîíàì;

c) Áëîê âèêîíàâ÷èõ àêò³â. Àêòè öüîãî áëîêó ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ Êîí-
ñòèòóö³¿ òà çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Ñîþçó ³ ïîä³ëÿþòüñÿ íà òàê³ êàòåãîð³¿:

– ªâðîïåéñüêà ïîñòàíîâà (le reglement europeen). Âîíà íå º çàêîíîäàâ÷èì àêòîì,
àëå, ìàþ÷è çàãàëüíèé õàðàêòåð, ñïðÿìîâàíà íà ðåàë³çàö³þ ïîëîæåíü çàêîíîäàâ÷èõ àê-
ò³â ³ ïåâíèõ ñïåöèô³÷íèõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿. Âîíà º àáî îáîâ’ÿçêîâîþ ³ ïðÿìîçà-
ñòîñîâíîþ ó âñ³õ äåðæàâàõ-÷ëåíàõ, àáî þðèäè÷íî ëèøå ïîâ’ÿçóº ñâîãî àäðåñàòà ÷åðåç
âèçíà÷åííÿ òèõ ðåçóëüòàò³â, ÿêèõ â³í ìàº äîñÿãòè, çàëèøàþ÷è éîìó ñâîáîäó ó âèáîð³
çàñîá³â äëÿ öüîãî;

– ªâðîïåéñüêå ð³øåííÿ. Âîíî íå º çàêîíîäàâ÷èì àêòîì, àëå ìàº îáîâ’ÿçêîâó ñèëó.
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Ó òîìó ðàç³, êîëè âîíî º ³íäèâ³äóàëüíî-àäðåñíèì, âîíî îáîâ’ÿçêîâå ëèøå äëÿ ñâîãî àä-
ðåñàòà;

– Ðåêîìåíäàö³ÿ àáî çàÿâà (les avis). Âîíè, ïî ñóò³, º àêòàìè ºâðîïåéñüêèõ ³íñòèòó-
ò³â, ùî íå ìàþòü îáîâ’ÿçêîâî¿ ñèëè.

Ðàäà ì³í³ñòð³â, ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ, ªâðîïåéñüêèé Öåíòðàëüíèé Áàíê ïðèéìàþòü
ºâðîïåéñüê³ ïîñòàíîâè ³ ºâðîïåéñüê³ ð³øåííÿ â ïîðÿäêó ³ çà óìîâ, âèçíà÷åíèõ ó Êîí-
ñòèòóö³¿. Âîíè æ, çà óìîâ, âèçíà÷åíèõ ó Êîíñòèòóö³¿, ïðèéìàþòü ðåêîìåíäàö³¿.

ªâðîïåéñüê³ çàêîíè ÷è ºâðîïåéñüê³ ðàìêîâ³ çàêîíè ìîæóòü äåëåãóâàòè ªâðîïåé-
ñüê³é Êîì³ñ³¿ ïîâíîâàæåííÿ íà ïðèéíÿòòÿ «äåëåãîâàíèõ ïîñòàíîâ», ÿê³ äîïîâíþþòü
àáî ìîäèô³êóþòü äåÿê³ íå³ñòîòí³ åëåìåíòè çàêîíó ÷è ðàìêîâîãî çàêîíó (ñòàòòÿ 35).

Äåðæàâè-÷ëåíè âæèâàþòü âñ³õ íåîáõ³äíèõ ó âíóòð³øíüîìó ïðàâ³ çàõîä³â äëÿ âèêî-
íàííÿ þðèäè÷íî îáîâ’ÿçêîâèõ àêò³â Ñîþçó (ñòàòòÿ 36).

ªâðîïåéñüê³ çàêîíè ³ ðàìêîâ³ çàêîíè, ïðèéíÿò³ â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíîãî ïîðÿä-
êó, ï³äïèñóþòüñÿ Ãîëîâîþ ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó ³ Ãîëîâîþ Ðàäè ì³í³ñòð³â, ï³ä-
ëÿãàþòü îïóáë³êóâàííþ â Journal official ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ³ íàáèðàþòü ÷èííîñò³
â äåíü, ÿêèé ó íèõ âêàçàíî, àáî â ³íøîìó ðàç³ – íà 20-é äåíü ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ. Ó
öüîìó æ îðãàí³ ªÑ ï³äëÿãàþòü îïóáë³êóâàííþ ³ ºâðîïåéñüê³ ïîñòàíîâè ÷è ºâðîïåéñüê³
ð³øåííÿ çà ï³äïèñîì Ãîëîâè â³äïîâ³äíîãî ºâðîïåéñüêîãî ³íñòèòóòó.

Ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè òà óãîäè Ñîþçó. Âîíè º ñêëàäîâîþ ïðàâà Ñîþçó. Â êîíòåê-
ñò³ ïîëîæåíü ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ âîíè ìàþòü âèùó þðèäè÷íó ñèëó ùîäî áóäü-ÿêèõ
âíóòð³øí³õ þðèäè÷íèõ àêò³â Ñîþçó ³ âîäíî÷àñ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè Êîíñòèòóö³¿.

Çä³éñíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ â Ñîþç³ ïîêëàäåíî íà Ñóä ïðàâîñóääÿ.
Ñóä, çàáåçïå÷óþ÷è «äîäåðæàííÿ ïðàâà ç óñ³õ ïèòàíü òëóìà÷åííÿ ³ çàñòîñóâàííÿ Êîí-
ñòèòóö³¿» (ñòàòòÿ 28 ïðîåêòó), çä³éñíþº, çîêðåìà, êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì ïîëîæåíü
Êîíñòèòóö³¿ ïðè ïðèéíÿòò³ ºâðîïåéñüêèõ çàêîí³â òà ³íøèõ ïðàâîâèõ àêò³â ºâðîïåé-
ñüêèìè ³íñòèòóòàìè, à òàêîæ çà äîòðèìàííÿì «ïðèìàòó» Êîíñòèòóö³¿ ³ ïðàâà ªÑ ñòî-
ñîâíî «ïðàâà äåðæàâ-÷ëåí³â». Çä³éñíþþ÷è êîíñòèòóö³éíó þðèñäèêö³þ òàêîãî ðîäó,
Ñóä âæèâàº «âñ³õ íåîáõ³äíèõ çàãàëüíèõ ³ ñïåöèô³÷íèõ çàõîä³â» äëÿ «çàáåçïå÷åííÿ âè-
êîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü, ùî âèïëèâàþòü ç Êîíñòèòóö³¿» (ñòàòòÿ 10 ïðîåêòó).

Îòæå, ÿê âèïëèâàº ç âèùåâèêëàäåíîãî, ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ äëÿ ªâðîïè, ïîáóäîâà-
íèé íà îñíîâ³ øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ â óìîâàõ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâîãî êîíôåäåðà-
òèâíîãî îá’ºäíàííÿ äåðæàâ â³äîìèõ ìåõàí³çì³â ç àðñåíàëó êëàñè÷íîãî äåìîêðàòè÷íî-
ãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó, ìàº âàãîìèé ðåôîðìàòîðñüêèé ïîòåíö³àë. ßê éîãî áóäå
ðåàë³çîâàíî, ïîêàæå ìàéáóòíº.
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Ç ²ÑÒÎÐ²¯ Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯
ÞÑÒÈÖ²¯

ÑÂ²ÒÎÂÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÀ ÞÑÒÈÖ²ß
Ì²ÆÂÎªÍÍÎÃÎ ÏÅÐ²ÎÄÓ:

ÁÐÈÒÀÍÑÜÊÀ ²ÌÏÅÐ²ß

Î. Ìèðîíåíêî,
äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, ïðîôåñîð,

çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè

Íàéâèùîãî ðîçêâ³òó ó 20–30-õ ðîêàõ íàáóëà Áðèòàíñüêà ³ìïåð³ÿ ó ñêëàä³ ñàìî¿ ìåò-
ðîïîë³¿, øåñòè (ç 1933 ðîêó – ï’ÿòè) äîì³í³îí³â, áàãàòüîõ äåñÿòê³â êîëîí³é, ïðî-

òåêòîðàò³â, ìàíäàòíèõ òåðèòîð³é1, ÿê³ ðîçêèíóëèñÿ ïî âñ³õ ðåã³îíàõ ñâ³òó ³ çàéìàëè
ìàéæå 35 ìëí. êâ. êì ïîâåðõí³ çåìë³ ç ï³âì³ëüÿðäíèì íàñåëåííÿì2. Äî ³ìïåð³¿ ö³ëêîì
àðãóìåíòîâàíî ìîæíà äîäàòè ÷èìàëî ôîðìàëüíî íåçàëåæíèõ, àëå ôàêòè÷íî ïîâí³ñòþ
ï³äïîðÿäêîâàíèõ Ëîíäîíó äåðæàâ.

Ñïðîáè ñòâîðèòè äëÿ âñ³º¿ ³ìïåð³¿ ÿêóñü ºäèíó þðèäè÷íó êîíñòèòóö³þ ³ íà ö³é îñíî-
â³ âèðîáèòè óí³ô³êîâàíó ñèñòåìó êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ äëÿ âñ³õ áðèòàíñüêèõ âî-
ëîä³íü ìàëè ì³ñöå ³ ó öåé ì³æâîºííèé ïåð³îä. Àëå òàê³ ïðàãíåííÿ ïîºäíàòè òå, ùî
îá’ºêòèâíî íå ï³ääàâàëîñü îá’ºäíàííþ, óñï³õó íå ìàëè. Êðàïêó íà öèõ óòîï³÷íèõ çàäó-
ìàõ ïîñòàâèëà ó ëèñòîïàä³ 1926 ðîêó ÷åðãîâà ³ìïåðñüêà êîíôåðåíö³ÿ ïðåì’ºð-ì³í³-
ñòð³â çàìîðñüêèõ òåðèòîð³é, ñêëèêàíà àíãë³éñüêèì óðÿäîì. Íàéïîâàæí³øà íà ö³é êîí-
ôåðåíö³¿ êîì³ñ³ÿ ç âíóòð³øí³õ ³ìïåðñüêèõ â³äíîñèí ó ñêëàä³ ãëàâ óðÿä³â Êàíàäè, Àâ-
ñòðàë³¿, ²ðëàíä³¿, Íîâî¿ Çåëàíä³¿, Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüêîãî ñîþçó (ÏÀÑ) òà Íüþôà-
óíäëåíäó, äåðæàâíîãî ñåêðåòàðÿ ó ñïðàâàõ ²íä³¿, ì³í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ òà ì³í³-
ñòðà ó ñïðàâàõ êîëîí³é Âåëèêîáðèòàí³¿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ëîðäà À.Ä. Áàëüôóðà ä³éøëà
âèñíîâêó, ùî «í³÷îãî íå ìîæíà áóëî á âèãðàòè, ïðàãíó÷è ñêëàñòè êîíñòèòóö³þ äëÿ
Áðèòàíñüêî¿ ³ìïåð³¿», îñê³ëüêè «¿¿ ðîçêèäàí³ íà âåëè÷åçíèõ ïðîñòîðàõ ÷àñòèíè ìàþòü
âåëüìè ð³çí³ ÿêîñò³ ³ ïåðåáóâàþòü íà âåëüìè ð³çíèõ ñòàä³ÿõ åâîëþö³¿», à ñàìà Áðèòàí-
ñüêà ³ìïåð³ÿ «ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê îäíå ö³ëå, ùî íå ï³ääàºòüñÿ êëàñèô³êàö³¿ ³ íå ìàº
æîäíî¿ ñõîæîñò³ ç áóäü-ÿêîþ ³íøîþ ïîë³òè÷íîþ îðãàí³çàö³ºþ ç ³ñíóþ÷èõ òåïåð ÷è òà-
êèìè, ùî áóäü-êîëè âèíèêàëè»3.

Òàêèì ÷èíîì, ³ ó ì³æâîºííèé ïåð³îä ïðàêòèêà àíãë³éñüêî¿ êîëîí³àëüíî¿ êîíñòèòó-
ö³éíî¿ þñòèö³¿ áàçóâàëàñÿ íà þðèäè÷í³é ïëàòôîðì³ ñêëàäîâèõ íåñèñòåìàòèçîâàíî¿
Êîíñòèòóö³¿ Âåëèêîáðèòàí³¿, òîáòî àêò³â áðèòàíñüêîãî ïàðëàìåíòó, çîêðåìà Àêòà ïðî
÷èíí³ñòü êîëîí³àëüíèõ çàêîí³â 1865 ðîêó, Àêòà ïðî áðèòàíñüê³ ïîñåëåííÿ 1887 ðîêó,
Àêòà ïðî òëóìà÷åííÿ 1889 ðîêó, Àêòà ïðî ³íîçåìíó þðèñäèêö³þ 1890 ðîêó, ùî áóëè
÷èííèìè ç íåçíà÷íèìè çì³íàìè, òà äåÿêèõ ³íøèõ. Âîäíî÷àñ íà çãàäàí³é òà íàñòóïíèõ
³ìïåðñüêèõ êîíôåðåíö³ÿõ ïîñòóïîâî âèðîáëÿëèñÿ êîíöåïòóàëüí³ îñíîâè îõîðîíè ôàê-
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1 Ó ïåð³îä, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, Âåëèêîáðèòàí³ÿ ìàëà ìàíäàòè Ë³ãè íàö³é íà Ïàëåñòèíó, Òðàíñ³îðäàí³þ,
²ðàê, ÷àñòèíè Êàìåðóíà ³ Òîãî, Òàíãàí’¿êó, Ï³âäåííî-Çàõ³äíó Àôðèêó òà íèçêó îñòðîâ³â Òèõîãî îêåàíó.

2 ßê ³ ðàí³øå, á³ëüø³ñòü àíãë³éñüêèõ ïðàâîçíàâö³â íå âêëþ÷àëà äî ìåæ Áðèòàíñüêî¿ ³ìïåð³¿ Àíãë³þ,
Óåëüñ, Øîòëàíä³þ ³ Îëüñòåð.

3 Äèâ.: Èìïåðñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 1926 ãîäà. Äîêëàä êîìèññèè ïî âíóòðèèìïåðñêèì îòíîøåíèÿì, îäîá-
ðåííûé èìïåðñêîé êîíôåðåíöèåé (19 íîÿáðÿ 1926 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Òîì IV. – Ì.-Ë.,
1936. – Ñ. 22.



òè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ, ñèñòåìàòèçîâàíèõ ³ íåïèñàíèõ êîíñòèòóö³é ÿê ³ìïåð³¿ â ö³ëîìó,
òàê ³ îêðåìèõ ¿¿ ÷àñòèí. Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðè ùå â 1926 ðîö³ ä³éøëè âèñíîâêó, «ùî â ºäè-
í³é ³ìïåð³¿ ÷³òêî âèîêðåìèëîñü ê³ëüêà àâòîíîìíèõ ñàìîïðàâíèõ äåðæàâíèõ îäèíèöü
(communities)1, ð³âíèõ çà ñòàòóñîì, í³ â ÿêîìó â³äíîøåíí³ íå ï³äïîðÿäêîâàíèõ îäíà
îäí³é ó ÿêîìó á òî íå áóëî ñåíñ³ â ¿õ âíóòð³øí³õ òà ³íîçåìíèõ ñïðàâàõ, õî÷à ³ çãóðòîâà-
íèõ çàãàëüíèì ï³ääàíñòâîì êîðîí³ òà òàêèõ, ùî â³ëüíî îá’ºäíàëèñÿ ÿê ÷ëåíè Áðèòàí-
ñüêî¿ ñï³âäðóæíîñò³ (commonwealth) íàö³é»2. Òàêèìè àâòîíîìíèìè îäèíèöÿìè íàçè-
âàëàñü ó äîêóìåíò³ Âåëèêîáðèòàí³ÿ, Êàíàäà, Àâñòðàë³ÿ, Íîâà Çåëàíä³ÿ, ÏÀÑ, ²ðëàíä³ÿ
òà ²íä³ÿ. Àëå ùîäî îñòàííüî¿ íàãàäóâàëîñü, ùî ¿¿ ïðàâîâèé ñòàòóñ âæå âèçíà÷åíî Àê-
òîì ïðî óïðàâë³ííÿ ²íä³ºþ 1915–1919–1924 ðîê³â3.

Ùîäî êîíêðåòíèõ åëåìåíò³â ³ìïåðñüêî¿ êîëîí³àëüíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, òî
ó÷àñíèêè çãàäàíèõ êîíôåðåíö³é íàïîëÿãàëè, ùîá äî òèòóëó ôîðìàëüíî¿ âåðõ³âêè ïî-
ë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ó Áðèòàíñüê³é ³ìïåð³¿ – êîðîëÿ Ãåîðãà V – áóëî
äîäàíî, ùî â³í º «áðèòàíñüêèõ äîì³í³îí³â êîðîëåì, çàõèñíèêîì â³ðè, ³ìïåðàòîðîì ²í-
ä³¿», à íå ò³ëüêè êîðîëåì Îá’ºäíàíîãî êîðîë³âñòâà Âåëèêîáðèòàí³¿ òà ²ðëàíä³¿; ùîá ãå-
íåðàë-ãóáåðíàòîð äîì³í³îíó ÿê ïðîâ³äíèê éîãî âëàñíî¿ ñèñòåìè ïîë³òè÷íî¿ îõîðîíè
êîíñòèòóö³¿, çàëèøàþ÷èñü ïðåäñòàâíèêîì êîðîíè, íå ââàæàâñÿ â³äíèí³ ðåïðåçåíòàí-
òîì ÷è àãåíòîì áðèòàíñüêîãî óðÿäó, ùîá öåé óðÿä çä³éñíþâàâ ïðÿì³ é áåçïîñåðåäí³
çâ’ÿçêè ç óðÿäîì äîì³í³îíó, à ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà ³íôîðìóâàëè ïðî ä³ÿëüí³ñòü êà-
á³íåòó ì³í³ñòð³â ìåòðîïîë³¿ òà ïðî ³íø³ äåðæàâí³ ¿¿ ñïðàâè íàð³âí³ ç êîðîëåì; ùîá äåð-
æàâíèé ñåêðåòàð Âåëèêîáðèòàí³¿ «íå äàâàâ éîãî âåëè÷íîñò³ ïîðàäè» âèêîðèñòîâóâàòè
ñâîº ïðàâî íåçàòâåðäæåííÿ àêò³â ïàðëàìåíò³â äîì³í³îí³â; ùîá çàêîíè äîì³í³îí³â ÿê çà-
ãàëüíå ïðàâèëî ä³ÿëè ëèøå ó òåðèòîð³àëüíèõ ìåæàõ öèõ äîì³í³îí³â; ùîá ââàæàòè
íåêîíñòèòóö³éíèìè ïîðàäè êîðîëþ â÷èíÿòè ä³¿, ùî ñóïåðå÷èëè á ïîçèö³¿ óðÿäó äî-
ì³í³îíó; ùîá óñ³ çàêîíè ìåòðîïîë³¿ ñòîñîâíî äîì³í³îíó óõâàëþâàëèñü ó Âåñòì³íñòåð³
ò³ëüêè çà çãîäîþ çà³íòåðåñîâàíîãî äîì³í³îíó òîùî.

Îñîáëèâî¿ óâàãè â àñïåêò³ åâîëþö³¿ îñíîâ áðèòàíñüêî¿ êîëîí³àëüíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿
þñòèö³¿ çàñëóãîâóº òàêèé ïðèïèñ äîïîâ³ä³ êîì³ñ³¿ 1926 ðîêó: «Ïîë³òèêîþ óðÿäó éîãî
âåëè÷íîñò³ ó Âåëèêîáðèòàí³¿ íå ïîâèííî áóòè òå, ùîá ïèòàííÿ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñóäî-
âèõ àïåëÿö³é, âèð³øóâàëèñü ³íàêøå, í³æ ó çãîä³ ç áàæàííÿì ÷àñòèíè ³ìïåð³¿, ÿêî¿ öå
òîðêàºòüñÿ íàñàìïåðåä. Ïðîòå áóëî çàãàëîì âèçíàíî, ùî ó âèïàäêàõ ïðîïîçèö³¿ ùîäî
çì³í ³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ, íàñàìïåðåä, îäí³º¿ ÷àñòèíè, àëå âèêëèêàþòü
òàê³ íàñë³äêè, ùî ïîðóøóþòü ³íø³ ÷àñòèíè, ö³ çì³íè íàëåæèòü çàïðîâàäæóâàòè ò³ëüêè
ï³ñëÿ ïîðàäè é îáãîâîðåííÿ»4. Îñòàííº îçíà÷àëî ãîòîâí³ñòü ïðåì’ºð-ì³í³ñòð³â äîì³-
í³îí³â âèçíàòè þðèñäèêö³þ ñóäîâîãî êîì³òåòó Òàºìíî¿ ðàäè ó ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ
êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ.

Íèçêà âàæëèâèõ ðåêîìåíäàö³é ñòîñîâíî óäîñêîíàëåííÿ ïðàêòèêè áðèòàíñüêî¿ êî-
ëîí³àëüíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ áóëà óõâàëåíà íà ³ìïåðñüê³é êîíôåðåíö³¿ 1930 ðî-
êó. Îñîáëèâà ðîëü òóò ïîêëàäàëàñü íà ñóä Áðèòàíñüêî¿ ñï³âäðóæíîñò³ íàö³é, ÿêèé âè-
ð³øóâàâ ñïîðè ì³æ óðÿäàìè ó ðàìêàõ íå âñ³º¿ ³ìïåð³¿, à êîãîðòè «Âåëèêîáðèòàí³ÿ ³
äîì³í³îíè». Ó êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó äëÿ âèð³øåííÿ êîíêðåòíîãî ñïîðó òàêèé
ñóä ñòâîðþâàâñÿ ç 5 îñ³á, îáðàíèõ íà ð³âíèõ çàñàäàõ ç ÷èñëà âèäàòíèõ þðèñò³â äåðæàâ
ñï³âäðóæíîñò³, íå ïðè÷åòíèõ äî äàíîãî ñïîðó. Ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿ 1930 ðîêó âè-
ñëîâèëè òàêîæ ïîáàæàííÿ, ùîá ó ñïðàâ³ ïðèçíà÷åííÿ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð³â äîì³í³îí³â
áðàëè ó÷àñòü ëèøå êîðîëü ³ ñàì â³äïîâ³äíèé äîì³í³îí, òà ï³äòðèìàëè ïðîïîçèö³þ
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1 Âïåðøå ïðî òå, ùî ñòàòóñ äîì³í³îíó º íîâèì ïîíÿòòÿì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, áóëî ñêàçàíî ó 1921 ðîö³ ó
äîãîâîð³ ïðî âèçíàííÿ äîì³í³îíîì ²ðëàíäñüêî¿ â³ëüíî¿ äåðæàâè.

2 ²ìïåðñüêà êîíôåðåíö³ÿ 1926 ðîêó. – Ñ. 22–23. Ç öüîãî ÷àñó ³ äî ê³íöÿ ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, ï³ä
Áðèòàíñüêîþ ñï³âäðóæí³ñòþ íàö³é (íàðîä³â) ðîçóì³ëàñü íå âñÿ ³ìïåð³ÿ, à ëèøå Âåëèêîáðèòàí³ÿ ³ äîì³í³îíè.

3 Ñòàòóñ äîì³í³îíó ðàçîì ç Ïàêèñòàíîì ²íä³ÿ îòðèìàëà ó 1947 ðîö³.
4 Èìïåðñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 1926 ãîäà. Äîêëàä êîìèññèè ïî âíóòðèèìïåðñêèì îòíîøåíèÿì, îäîáðåííûé

èìïåðñêîé êîíôåðåíöèåé (19 íîÿáðÿ 1926 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Òîì IV. – Ñ. 26.



ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Êàíàäè, ñôîðìóëüîâàíó ùå â 1923 ðîö³, ùîäî çàïðîâàäæåííÿ ïîñàä
âåðõîâíèõ êîì³ñàð³â äëÿ äîì³í³îí³â ó Ëîíäîí³.

Ó õîä³ òàêî¿ äèñêóñ³¿ çà ó÷àñòþ âèäàòíèõ åêñïåðò³â-ïðàâîçíàâö³â ³ íàðîäèâñÿ ó
1931 ðîö³ Âåñòì³íñòåðñüêèé ñòàòóò1, ÿêèé çàô³êñóâàâ ïîë³òè÷íó ³ þðèäè÷íó ð³â-

í³ñòü Âåëèêîáðèòàí³¿ é øåñòè äîì³í³îí³â – Êàíàäè, Àâñòðàë³¿, Íîâî¿ Çåëàíä³¿, ÏÀÑ, ²ð-
ëàíä³¿ òà Íüþôàóíäëåíäó2. Ó ðàìêàõ äîâîºííî¿ Áðèòàíñüêî¿ ñï³âäðóæíîñò³, ä³éñíî,
âèíèêëà ìîäåëü ì³æäåðæàâíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, íà âåðõ³âö³ ÿêî¿ ôîðìàëüíî ïå-
ðåáóâàâ àíãë³éñüêèé ìîíàðõ. Ñàìå òîìó áóäü-ÿê³ çì³íè ó çàêîíàõ ñòîñîâíî ñòàòóñó êî-
ðîíè, êîðîë³âñüêèõ çâàíü ³ êîðîë³âñüêèõ òèòóë³â â³äíèí³ ï³äïàäàëè ï³ä êîíòðîëü óñ³õ
ñåìè ïàðëàìåíò³â. Çàêîíè Àíãë³¿, ÿê³ áåç çãîäè òîãî ÷è ³íøîãî äîì³í³îíó ïîøèðþâà-
ëèñü íà íüîãî, ìîãëè áóòè âèçíàí³ íåêîíñòèòóö³éíèìè. Òàêèìè, ùî ñóïåðå÷àòü êîí-
ñòèòóö³éíèì ïðèïèñàì, ñòàâàëè ³ ñïðîáè çàñòîñóâàòè ùîäî äîì³í³îí³â Àêò ïðî ä³é-
ñí³ñòü êîëîí³àëüíèõ çàêîí³â 1865 ðîêó. Ó òîé æå ÷àñ í³ çà ÿêèõ óìîâ íå ìîãëè áóòè
âèçíàíèìè íåêîíñòèòóö³éíèìè çàêîíè äîì³í³îí³â ç ïðè÷èíè ¿õ ðîçõîäæåííÿ ç íåñè-
ñòåìàòèçîâàíîþ Êîíñòèòóö³ºþ Âåëèêîáðèòàí³¿. Çàêîíè ìåòðîïîë³¿, óõâàëåí³ äî ââå-
äåííÿ Âåñòì³íñòåðñüêîãî ñòàòóòó, ïîøèðþâàëèñü íà äîì³í³îíè âèêëþ÷íî íà ¿õ ïðî-
õàííÿ ÷è çà çãîäîþ. Ïîíÿòòÿ «êîëîí³ÿ» â àíãë³éñüêèõ êîíñòèòóö³éíèõ ïðèïèñàõ ç
1931 ðîêó äîì³í³îí³â íå ñòîñóâàëîñü.

Íàãëÿä çà äîòðèìàííÿì Âåñòì³íñòåðñüêîãî ñòàòóòó ÿê ñâîºð³äíî¿ êîíñòèòóö³¿ Áðè-
òàíñüêî¿ ñï³âäðóæíîñò³ ç áîêó ìåòðîïîë³¿ áóâ ïîêëàäåíèé ó Ëîíäîí³ íà ì³í³ñòåðñòâî ó
ñïðàâàõ äîì³í³îí³â (Dominion office), à â äîì³í³îíàõ – íà ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð³â, ÿê³ ïå-
ðåñòàëè áóòè îô³ö³éíèìè ïðåäñòàâíèêàìè Âåëèêîáðèòàí³¿ â äîì³í³îíàõ3, ïàðëàìåíò ³
óðÿäè Êàíàäè, Àâñòðàë³¿, Íîâî¿ Çåëàíä³¿, ÏÀÑ, ²ðëàíä³¿ òà Íüþôàóíäëåíäó. Ñòàòóò äî-
çâîëÿâ äîì³í³îíàì ó áóäü-ÿêèé ÷àñ â³äìîâèòèñü â³ä þðèñäèêö³¿ ñóäîâî¿ êîëåã³¿ Òàºì-
íî¿ ðàäè, ÿêà âæå ìàéæå ÷îòèðè ñòîë³òòÿ âèêîíóâàëà ðîëü «êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó» äëÿ
çàìîðñüêèõ òåðèòîð³é ³ âèçíàâàëà óõâàëåí³ íèìè íîðìàòèâí³ àêòè íåêîíñòèòóö³éíèìè
÷åðåç ¿õ íåâ³äïîâ³äí³ñòü íåïèñàí³é Êîíñòèòóö³¿ Âåëèêîáðèòàí³¿, òîáòî àêòàì ïàðëà-
ìåíòó ìåòðîïîë³¿.

Äî ñïèñêó äîì³í³îí³â ó Âåñòì³íñòåðñüêîìó ñòàòóò³ íå ïîòðàïèëà Ìàëüòà, ÿêà ïî-
ñ³äàëà îñîáëèâå ì³ñöå ó çîâí³øí³é ïîë³òèö³ Ëîíäîíà, îñê³ëüêè òàì ïåðåáóâàâ àíãë³é-
ñüêèé ôëîò. Òîìó þðèäè÷íî íåçàëåæíîþ ç ÷àñ³â íàïîëåîí³âñüêèõ â³éí Ìàëüòîþ ç
âëàñíîþ Êîíñòèòóö³ºþ ³ âëàñíîþ ñèñòåìîþ ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ
íà ÷îë³ ç ïðåäñòàâíèöüêèìè çáîðàìè ïî÷àëà ó 30-õ ðîêàõ óïðàâëÿòè áðèòàíñüêà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ, ùî ñâ³ä÷èëî ïðî ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ íàâ³òü íå íà äîì³í³îí, à íà ïðîñòó êîëîí³þ.
Âåëèêîáðèòàí³ÿ ó öåé ÷àñ íå ò³ëüêè ãðóáî ïîðóøèëà Êîíñòèòóö³þ Ìàëüòè, à é âçàãàë³
ñêàñóâàëà ¿¿ ä³þ ó 1936 ðîö³.

Çàòå ì³í³ñòåðñòâî êîëîí³é4 ÿê ì³í³ñòåðñòâî ó ñïðàâàõ ²íä³¿ ïðîäîâæóâàëî çä³éñíþâà-
òè âåëè÷åçí³ çà îáñÿãîì ³ ôàêòè÷íî íåï³äêîíòðîëüí³ àíãë³éñüêîìó ïàðëàìåíòó

ñóâîð³ íàãëÿäîâ³ ôóíêö³¿ çà â³äïîâ³äí³ñòþ ôàêòè÷í³é áðèòàíñüê³é êîëîí³àëüí³é êîí-
ñòèòóö³¿ ï³äëåãëèõ êîðîí³ ³íøèõ çàìîðñüêèõ òåðèòîð³é. Îêðåìîãî çàñòåðåæåííÿ ïî-
òðåáóþòü ò³ ç îñòàíí³õ, íà ÿêèõ ðîçòàøîâóâàëèñÿ Á³ðìà (Ì’ÿíìà), Àäåí (ªìåí) òà
Ìàëüä³âè. Ïåðøà – îäíà ç íàéäàâí³øèõ ó Ï³âäåííî-Ñõ³äí³é Àç³¿ íåçàëåæíà äåðæàâà
Ïàãàí – ç 1886 ðîêó ïåðåáóâàëà ó ñêëàä³ Áðèòàíñüêî¿ ²íä³¿, à â 1937 ðîö³ ¿¿ áóëî âèä³ëå-
íî â îêðåìó êîëîí³þ ç îñîáëèâèì ñòàòóñîì. Ùîäî Àäåíó – êîëîí³¿ Âåëèêîáðèòàí³¿ ç
1839 ðîêó – òî òóò óæå ó 1919 ðîö³ â ðåçóëüòàò³ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó ïðîãî-
ëîøåíî íåçàëåæíå àðàáñüêå êîðîë³âñòâî, ³ Ëîíäîí çìóøåíèé áóâ ó 1934 ðîö³ âèçíàòè
éîãî ñóâåðåí³òåò. Êîëèøí³é ïðîòåêòîðàò Öåéëîíó, ÿêèé ñàì ïåðåáóâàâ òîä³ ï³ä âëà-
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1 Äèâ.: Àêò î ïðèâåäåíèè â äåéñòâèå íåêîòîðûõ ðåçîëþöèé, ïðèíÿòûõ èìïåðñêèìè êîíôåðåíöèÿìè 1926
è 1930 ãîäîâ (11 äåêàáðÿ 1931 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Òîì IV. – Ñ. 40–43.

2 Âæå ó 1933 ðîö³ Íüþôàóíäëåíä, ïîñèëàþ÷èñü íà åêîíîì³÷í³ òðóäíîù³, â³äìîâèâñÿ â³ä ñòàòóñó äîì³-
í³îíó, ïðèçóïèíèâ ä³þ ñâîº¿ êîíñòèèòóö³¿ ³ ñòàâ êîëîí³ºþ Âåëèêîáðèòàí³¿. Ó 1949 ðîö³ éîãî áóëî âêëþ÷åíî
äî Êàíàäè ÿê ¿¿ îêðåìó ïðîâ³íö³þ.

3 Òàêà ôóíêö³ÿ áóëà ïîêëàäåíà íà âåðõîâíèõ êîì³ñàð³â.
4 Ó 1921–1922 ðîêàõ éîãî î÷îëþâàâ Ó. ×åð÷³ëëü.



äîþ Ãîëëàíä³¿, – Ìàëüä³âè – ôàêòè÷íî ç 1796 ðîêó, à ç 1887 – âæå é þðèäè÷íî îïèíèâ-
ñÿ ï³ä ïðîòåêòîðàòîì Âåëèêîáðèòàí³¿. Ó 1932 ðîö³ íà öèõ àòîëàõ ²íä³éñüêîãî îêåàíó
ç’ÿâèëàñÿ âëàñíà Êîíñòèòóö³ÿ, ÿêà â³ääàâàëà âñþ óïðàâë³íñüêó òà êîíòðîëüíó âëàäó â
ðóêè îáðàíîãî ç ì³ñöåâî¿ çíàò³ ñóëòàíà, ç êèì Ëîíäîí âæå ó ò³ ðîêè ðàõóâàâñÿ, õî÷à é
âèçíàâ íåçàëåæí³ñòü Ìàëüä³â³â ëèøå ó 1965 ðîö³.

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ïåðøîãî àíãë³éñüêîãî äîì³í³îíó – Dominion of Canada, – òî òóò ó
20–40-õ ðîêàõ ñèñòåìà êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ âèáóäîâóâàëàñü íà ï³äñòàâ³ êà-

íàäñüêî¿ êîíñòèòóö³¿, îñíîâîþ ÿêî¿ çàëèøàâñÿ äàðîâàíèé êîðîëåâîþ Â³êòîð³ºþ Àêò
ïðî Ñîþç Êàíàäè, Íîâî¿ Øîòëàíä³¿ ³ Íîâîãî Áðàóíøâåéãó ïðî ¿õ óïðàâë³ííÿ òà ïðî ³í-
ø³, ïîâ’ÿçàí³ ç öèì, ïðåäìåòè â³ä 29 áåðåçíÿ 1867 ðîêó (Àêò ïðî Áðèòàíñüêó Ï³âí³÷íó
Àìåðèêó 1867 ðîêó) ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè àíàëîã³÷íèìè àêòàìè 1871, 1886, 1907,
1915, 1916, 1930, 1940, 1943 ðîê³â1. Îêð³ì íèõ äî îá’ºêò³â êîíñòèòóö³éíî¿ îõîðîíè
â³äíîñèëèñü «ñòàðèé» Àêò ïðî ïàðëàìåíò Êàíàäè 1875 ðîêó òà äåÿê³ íîâ³ àêòè, óõâàëå-
í³ ñàìå ó ïåð³îä, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ. Ïåðø çà âñå éäåòüñÿ ïðî Âåñòì³íñòåðñüêèé ñòàòóò
â³ä 11 ãðóäíÿ 1931 ðîêó, Æàëóâàíó ãðàìîòó êîðîëÿ Ãåîðãà V â³ä 23 áåðåçíÿ 1931 ðîêó
ïðî çàñíóâàííÿ â³äîìñòâà ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà òà ãîëîâíîêîìàíäóþ÷îãî (ç ïîïðàâêà-
ìè â³ä 25 âåðåñíÿ 1935 ðîêó), êîðîë³âñüê³ ³íñòðóêö³¿ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðó òà ãîëîâíî-
êîìàíäóþ÷îìó â³ä 23 áåðåçíÿ 1931 ðîêó òà äåÿê³ ³íø³ àêòè êîíñòèòóö³éíîãî õàðàêòå-
ðó.

Ãîëîâíîþ â³äì³íí³ñòþ ó ñèñòåì³ ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ñòàëî òå,
ùî ïî÷èíàþ÷è ç 1919 ðîêó, òîáòî â³ä Âåðñàëüñüêîãî äîãîâîðó, êîëèøí³é äîì³í³îí
ñòàâ âèñòóïàòè ÿê ñóâåðåííà äåðæàâà. Þðèäè÷íèì âèçíàííÿì íîâîãî ñòàòóñó Êàíàäè
íà ì³æíàðîäí³é àðåí³ ç áîêó Ëîíäîíà ìîæíà ââàæàòè «äåêëàðàö³þ Áàëüôóðà», ÿêà ó
1926 ðîö³ çàêð³ïèëà çà Êàíàäîþ òàêå ïðàâî. Â³äçíà÷èìî é çðîñòàþ÷ó ðîëü ó êàíàäñüê³é
ïîë³òè÷í³é þñòèö³¿ êîíñåðâàòèâíî¿ (ïåðåáóâàëà ïðè âëàä³ â 1921–1930, 1931–1935 ðî-
êàõ) òà ë³áåðàëüíî¿ (áóëà ïðàâëÿ÷îþ ó 1930–1931, 1935–1946 ðîêàõ) ïàðò³é.

Äåäàë³ á³ëüøå ó çä³éñíåíí³ ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ çì³öíþâàëèñü
ïîçèö³¿ êàíàäñüêîãî ïàðëàìåíòó. Ñêëàä Ñåíàòó çá³ëüøèâñÿ ç 72 ÷ëåí³â ó 1867 ðîö³ äî
96 ó ïåð³îä, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ2, à Ïàëàòè ãðîìàä – ç 181 äî 245 äåïóòàò³â. ßêùî ó
Õ²Õ ñòîë³òò³ ïàðëàìåíòàð³ ïðåäñòàâëÿëè Îíòàð³î, Êâåáåê òà Ïðèìîðñüê³ ïðîâ³íö³¿
(Íîâó Øîòëàíä³þ òà Íîâèé Áðàóíøâåéã), òî ó 20-40-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ – ùå é Çàõ³ä-
í³ ïðîâ³íö³¿ (Ìàí³òîáó, Áðèòàíñüêó Êîëóìá³þ, Ñàñêà÷åâàí òà Àëüáåðòó), à òàêîæ
Îñòðîâè ïðèíöà Åäóàðäà, Íüþôàóíäëåíä, Þêîí òà Ìàêåíç³. Ïðàâà êîðîíè íà óõâà-
ëåííÿ çàêîí³â äëÿ Êàíàäè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 91 Àêòà 1867 ðîêó, ïîñòóïîâî çâîäè-
ëèñü íàí³âåöü, õî÷à öÿ ñòàòòÿ ôîðìàëüíî çàëèøàëàñü ÷èííîþ, à çàêîíîäàâ÷à êîìïå-
òåíö³ÿ êàíàäñüêîãî ïàðëàìåíòó çì³öíþâàëàñü. Êîíòðîëþþ÷è îäíà îäíó, Ñåíàò ³ Ïàëà-
òà ãðîìàä åôåêòèâí³øå, í³æ ðàí³øå, ïî÷àëè íàãëÿäàòè çà äîñÿãíåííÿì çàêð³ïëåíî¿ ó
ñòàòò³ 94 Àêòà 1867 ðîêó ìåòè «îäíîìàí³òíîñò³ çàêîí³â» ó ïðîâ³íö³ÿõ. Àëå îñòàíí³ ìà-
ëè âëàñí³ îäíîïàëàòí³ (ó Êâåáåêó – äâ³ ïàëàòè) çàêîíîäàâ÷³ îðãàíè, ³ ò³ëüêè çà ¿õ çãî-
äîþ òàêà «îäíîìàí³òí³ñòü» ìîãëà ñòàòè ðåàëüí³ñòþ.

Êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ãîëîâíèì çàâäàííÿì ÿêî¿ áóëî çàáåç-
ïå÷åííÿ «âåðõîâåíñòâà ó Êàíàä³ ³ íàä Êàíàäîþ» àíãë³éñüêî¿ êîðîíè (ñòàòòÿ 9 Àêòà
1867 ðîêó), ³ ó 20–30-õ ðîêàõ çàëèøàëèñü â³ä÷óòíèìè. Óïðàâë³ííÿ Êàíàäîþ «â³ä êîðî-
ëÿ ³ â³ä ³ìåí³ êîðîëÿ» çä³éñíþâàâ ïðèçíà÷åíèé íåþ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð. Ïåâíó ðîëü ó
ñèñòåì³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ìàëà â³ä³ãðàâàòè Òàºìíà ðàäà êîðîëåâè äëÿ Êàíà-
äè, ÿêà ôîðìóâàëàñü ïðèáëèçíî ç 70 îñ³á ñàìèì ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì äëÿ «äîïîìîãè
³ íàäàííÿ ïîðàä â óïðàâë³íí³»3 (ñòàòòÿ 11). Âëàñíå óðÿä Êàíàäè – Êàá³íåò ì³í³ñòð³â
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1 Ïîâí³ òåêñòè öèõ àêò³â äèâ.: Êîíñòèòóöèè ãîñóäàðñòâ àìåðèêàíñêîãî êîíòèíåíòà. – Â 3-õ ò. – Òîì ²². –
Ì., 1959. – Ñ. 13–66.

2 Ùîäî ðîë³ Ñåíàòó ó çä³éñíåíí³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, òî êàíàäñüê³ äîñë³äíèêè ó öåé ïåð³îä áóëè
íàëàøòîâàí³ äîñèòü ñêåïòè÷íî, ââàæàþ÷è, ùî «Ñåíàò í³÷îãî íå ðîáèòü ³ òèì ñàìèì ïðåêðàñíî âèêîíóº ñâî¿
ôóíêö³¿».

3 Âæå ó ïåð³îä, ùî äîñë³äæóºòüñÿ, öÿ Òàºìíà ðàäà ìàéæå íå çáèðàëàñü, õî÷à âñ³ óðÿäîâ³ àêòè é âèäàâà-
ëèñü â³ä ¿¿ ³ìåí³.



(ôîðìàëüíî ââàæàâñÿ êîì³òåòîì Òàºìíî¿ ðàäè) íà ÷îë³ ç ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì ³ áóâ ôàê-
òè÷íîþ âèêîíàâ÷îþ âëàäîþ ç âåëüìè îáñÿæíèìè êîíòðîëüíèìè ïîâíîâàæåííÿìè.
Äîñèòü ñêàçàòè, ùî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð ïðèçíà÷àâñÿ Ëîíäîíîì ò³ëüêè çà ðåêîìåíäà-
ö³ºþ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, áóâ ïîâ’ÿçàíèé ÿê âîëåþ îñòàííüîãî, òàê ³ ð³øåííÿìè Êàá³íåòó
ì³í³ñòð³â, à ìàéæå âñ³ áåç âèíÿòêó çàêîíîïðîåêòè âíîñèëèñü íà ðîçãëÿä ïàðëàìåíòó
ñàìå óðÿäîì. Êîíñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó Êàíàä³
áóëè á³ëüøèìè, í³æ ó Âåëèêîáðèòàí³¿, à ñàì Êàá³íåò ì³í³ñòð³â ï³äëÿãàâ òóò íå òàêîìó
æîðñòêîìó ïàðëàìåíòñüêîìó êîíòðîëþ, ÿê ó Ëîíäîí³.

Ïðàâîì íà ïðèçíà÷åííÿ ñïåö³àëüíèõ óïîâíîâàæåíèõ íà ì³ñöÿõ äëÿ êîíòðîëþ çà
ä³ÿëüí³ñòþ ì³ñöåâèõ àäì³í³ñòðàö³é ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð óæå ó ïåð³îä, ùî ðîçãëÿäàºòü-
ñÿ, ôàêòè÷íî ïåðåñòàâ êîðèñòóâàòèñÿ. Ôîðìàëüíî (ñòàòò³ 58–65 Àêòà 1867 ðîêó) äëÿ
çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷èõ ³ êîíòðîëüíèõ ôóíêö³é ó ïðîâ³íö³ÿõ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð ïðè-
çíà÷àâ ãóáåðíàòîð³â ÷è ëåéòåíàíò-ãóáåðíàòîð³â, à ôàêòè÷íî òàêà âëàäà òóò íàëåæàëà
ì³ñöåâèì çàêîíîäàâ÷èì îðãàíàì òà ì³ñöåâèì àäì³í³ñòðàö³ÿì ó âèãëÿä³ ïðîâ³íö³éíèõ
óðÿä³â àáî âèêîíàâ÷èõ ðàä. Ïðàâîì âåòî íà ð³øåííÿ ì³ñöåâèõ îðãàí³â ãóáåðíàòîðè ³
ëåéòåíàíò-ãóáåðíàòîðè âæå ìàéæå íå êîðèñòóâàëèñÿ. Ñòàð³ é íîâ³ ïðîâ³íö³¿ óõâàëþâà-
ëè âëàñí³ êîíñòèòóö³¿, íèìè êåðóâàëèñü ³ íàãëÿäàëè çà ¿õ äîòðèìàííÿì.

Îòæå, ãîëîâíîþ â³äì³ííîþ ðèñîþ êàíàäñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ þñòèö³¿ 20–40-õ ðîê³â ñòà-
ëî òå, ùî, ôîðìàëüíî ³ êîëèøíÿ ìåòðîïîë³ÿ, ³ ¿¿ äîì³í³îí, ÿêèé ïåðåòâîðèâñÿ íà ñóâå-
ðåííó äåðæàâó, íà÷åáòî íåóõèëüíî äîòðèìóâàëèñü ïðèïèñ³â ÷èííî¿, ï³âñòîë³òòÿ òîìó
äàðîâàíî¿, êîíñòèòóö³¿, à ó ðåàëüíîìó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó ³ äåðæàâíî-ïðàâîâîìó
æèòò³ ¿¿ ³ãíîðóâàëè. ² Ëîíäîí, ³ Îòòàâà ï³ä ïðèêðèòòÿì êîíñòèòóö³éíî¿ îêòðî¿êè ïîñòó-
ïîâî âèçíàâàëè ôàêòè÷í³, à íå þðèäè÷í³ êîíñòèòóö³¿ Êàíàäè ³ âñ³ëÿêî ïåêëèñü ïðî íå-
äîòîðêàíí³ñòü ïåðøèõ. Ôîðìàëüíà àâòîíîì³ÿ, à ôàêòè÷íà íåçàëåæí³ñòü ó ïèòàííÿõ çà-
êîíîäàâñòâà áóëà îô³ö³éíî çàêð³ïëåíà ó Âåñòì³íñòåðñüêîìó ñòàòóò³ 1931 ðîêó.

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ñóäîâîãî çàõèñòó êàíàäñüêèõ êîíñòèòóö³é, òî ó ïåð³îä, ùî äî-
ñë³äæóºòüñÿ, êàíàäñüêà ñèñòåìà âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå òÿæ³ëà äî ñóñ³äíüî¿, àìåðèêàí-
ñüêî¿, ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ó ¿¿ öåíòðàë³çîâàíîìó âèãëÿä³. Òîáòî òóò êîí-
òðîëü çà â³äïîâ³äí³ñòþ çàêîí³â ôàêòè÷íèì ³ þðèäè÷íèì êîíñòèòóö³ÿì çä³éñíþâàâ
ëèøå Âåðõîâíèé ñóä Êàíàäè. ßê ³ ó ÑØÀ, â³í ñêëàäàâñÿ ç 9 ñóää³â. Îäèí ç íèõ îòðèìó-
âàâ ïîñàäó ãîëîâíîãî ñóää³. Ïåâí³ ôóíêö³¿ ñóäîâîãî íàãëÿäó çà êîíñòèòóö³éí³ñòþ âè-
êëþ÷íî ïðîâ³íö³àëüíèõ çàêîí³â âèêîíóâàëè âèù³ ñóäè ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿. Âñ³ ³íø³
ñóäîâ³ óñòàíîâè (ñóäè êàçíà÷åéñòâà, òðàíñïîðòí³ ñóäè, ñóäè ó ñïðàâàõ áàíêðóòñòâà,
ñóäè ó ñïðàâàõ ïîäàòê³â, ñóäè ó ñïðàâàõ çàïîâ³ò³â, ñóäè ó ñïðàâàõ êðåäèòóâàííÿ ôåð-
ìåð³â, îêðóæí³ ñóäè, ñóäè ãðàôñòâ, ì³ñöåâ³ ñóäè, ïîë³öåéñüê³ ìàã³ñòðàòè, ñóäè ó ñïðà-
âàõ íåïîâíîë³òí³õ òîùî) òàêèõ ïîâíîâàæåíü íå ìàëè. Äî êîìïåòåíö³¿ Âåðõîâíîãî ñóäó
Êàíàäè, îêð³ì ïèòàíü ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ çàêîí³â ³ âèùî¿ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿,
â³äíîñèëèñü îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ àêò³â ³ çàêîí³â Êàíàäè òà ñïîðè ùî-
äî ðîçìåæóâàííÿ êîìïåòåíö³é ôåäåðàö³¿ òà ¿¿ ïðîâ³íö³é. Çâåðíåìî óâàãó íà òå, ùî
âïðîäîâæ óñüîãî öüîãî ïåð³îäó Âåðõîâíèé ñóä Êàíàäè, ç îäíîãî áîêó, ñàì ïåðåáóâàâ
ï³ä êîíñòèòóö³éíèì êîíòðîëåì, òîáòî ï³ä þðèñäèêö³ºþ àíãë³éñüêî¿ Òàºìíî¿ ðàäè, à
ç äðóãîãî – ñóää³ öüîãî ñóäó ïîñò³éíî çíàõîäèëèñü ï³ä çàãðîçîþ âòðàòè ïîñàäè, îñê³ëü-
êè, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 99 Àêòà 1867 ðîêó, îá³éìàëè ¿¿, «äîêè âåäóòü ñåáå äîáðå».
Ó âèïàäêó çâèíóâà÷åííÿ ó «íåäîáð³é ïîâåä³íö³» Ñåíàò ÷è Ïàëàòà ãðîìàä ìîãëè ó
áóäü-ÿêèé ÷àñ ïîðóøèòè ïðî öå ïèòàííÿ ïåðåä ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì, ÿêèé âèêîíóâàâ
âîëþ ñåíàòîð³â ÷è äåïóòàò³â ìàéæå àâòîìàòè÷íî.

Ñ
åðåä êîíñòèòóö³é, äàðîâàíèõ êîëèñü Âåëèêîáðèòàí³ºþ ñâî¿ì òåïåð³øí³ì äîì³í³-
îíàì, íàéñòàð³øîþ áóëà Êîíñòèòóö³ÿ Íîâî¿ Çåëàíä³¿ 1852 ðîêó1. ×èííîþ âîíà ââà-

æàëàñü ÿê íàïåðåäîäí³, òàê ³ ï³ñëÿ óõâàëåííÿ Âåñòì³íñòåðñüêîãî ñòàòóòó 1931 ðîêó,
òîáòî ³ â öåé ïåð³îä. Àëå íà òîé ÷àñ â³ä ïåðâ³ñíî¿ ¿¿ ðåäàêö³¿ ìàéæå í³÷îãî íå çàëèøè-
ëîñü. Âîíà áóëà çàì³íåíà òåêñòàìè äåñÿòê³â ïàðëàìåíòñüêèõ àêò³â ìåòðîïîë³¿: Àêò ïðî
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1 Äèâ.: Àêò î Êîíñòèòóöèè Íîâîé Çåëàíäèè (30 èþíÿ 1852 ãîäà, íåîòìåíåííûå ñòàòüè ñ ïîçäíåéøèìè èç-
ìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè ïî äðóãèì àêòàì) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ãîñóäàðñòâ. – Òîì IV. –
Ñ. 222–235.



ïàðëàìåíòñüê³ ïðèâ³ëå¿ 1865 ðîêó, Àêò ïðî ïðèâ³ëå¿ 1866 ðîêó, Àêò ïðî ïîïðàâêè
1872 ðîêó, Àêò ïðî äèñêâàë³ô³êàö³þ 1878 ðîêó, Àêò ïðî òðèð³÷íèé ïàðëàìåíò 1879 ðî-
êó, Àêò ïðî ïåòèö³¿ 1880 ðîêó, Àêò ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ 1881 ðîêó, Àêò ïðî ïðè-
â³ëå¿ 1886 ðîêó, Àêò ïðî ïðåäñòàâíèöòâî 1887 ðîêó, Àêò ïðî ïîïðàâêó 1889 ðîêó, Àêò
ïðî âîòóì 1890 ðîêó, Àêò ïðî çàêîíîäàâ÷ó ðàäó 1891ðîêó, Àêò ïðî ïîïðàâêè 1892 ðî-
êó, Àêò ïðî âèáîðè 1893 ðîêó, Àêò ïðî âèïðàâëåííÿ Àêòà ïðî ïðåäñòàâíèöòâî 1893 ðî-
êó òà ³íø³, òåêñòè ÿêèõ ÷àñòî ñóïåðå÷èëè îäèí îäíîìó. ßêùî çãàäàòè, ùî ïàðàëåëüíî ç
ö³ºþ «àêòîâîþ» Êîíñòèòóö³ºþ Íîâî¿ Çåëàíä³¿ ³ ó ïåð³îä ¿¿ êîëîí³àëüíîãî ñòàòóñó, ³ ç ÷à-
ñó âèçíàííÿ äîì³í³îíîì (1907 ð³ê) ó êîíãëîìåðàò³ áðèòàíñüêî¿ êîëîí³àëüíî¿ êîíñòè-
òóö³éíî¿ þñòèö³¿ äî 1931 ðîêó ä³ÿëè ùå é çãàäóâàí³ ðàí³øå Àêòè ïðî ä³éñí³ñòü êîëî-
í³àëüíèõ çàêîí³â 1865 ðîêó, Àêò ïðî áðèòàíñüê³ ïîñåëåííÿ 1887 ðîêó, Àêò ïðî ³íîçåìíó
þðèñäèêö³þ 1890 ðîêó òà äåñÿòêè ³íøèõ ñêëàäîâèõ íåñèñòåìàòèçîâàíî¿ Êîíñòèòóö³¿
Âåëèêîáðèòàí³¿, òî ñòàíå çðîçóì³ëîþ íàäçâè÷àéíà ñêëàäí³ñòü àíàë³çó ñóòíîñò³ íîâî-
çåëàíäñüêî¿ ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, îñîáëèâî ó 20-õ – íà ïî÷àòêó 30-õ ðî-
ê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ.

Ó öåé ïåð³îä âîíà çàñíîâóâàëàñü ìàéæå âèêëþ÷íî íà ïîë³òè÷í³é îñíîâ³. Ççîâí³ íàé-
âèùèìè êîíòðîëåðàìè çàëèøàëèñü âåðõîâí³ äåðæàâí³ îðãàíè Âåëèêîáðèòàí³¿, ïðåä-
ñòàâëåí³ ó êîëîí³¿ ãóáåðíàòîðîì ó öåíòð³ òà éîãî íàì³ñíèêàìè ó íîâîçåëàíäñüêèõ ïðî-
â³íö³ÿõ. Ãóáåðíàòîð ñâî¿ì íàêàçîì êîìïëåêòóâàâ Çàêîíîäàâ÷ó ðàäó «ç îñ³á, ÿêèõ â³í
ââàæàº ïðèéíÿòíèìè», ñêëèêàâ, â³äñòðî÷óâàâ ³ ðîçïóñêàâ ó áóäü-ÿêèé ÷àñ Ãåíåðàëüí³
çáîðè, ðîçðîáëÿâ çàêîíîïðîåêòè, ÿê³ ìàëè ðîçãëÿäàòèñü ïåðøî÷åðãîâî, ³ìåíåì ¿¿ âå-
ëè÷íîñò³ çàòâåðäæóâàâ àáî â³äìîâëÿâ ó çàòâåðäæåíí³ çàêîí³â, óõâàëåíèõ ïàðëàìåíòîì
Íîâî¿ Çåëàíä³¿, òîùî. Ïðè ãóáåðíàòîð³ ä³ÿëà Çàêîíîäàâ÷à ðàäà, ÷ëåí³â ÿêî¿ ó öåé ïå-
ð³îä â³í óæå ïðèçíà÷àâ íà 7 ðîê³â, à íå äîâ³÷íî1, ÿê áóëî ðàí³øå. Âîäíî÷àñ âîíà ââàæà-
ëàñü ³ âåðõíüîþ ïàëàòîþ ïàðëàìåíòó, îñê³ëüêè îñòàíí³é (Ãåíåðàëüí³ çáîðè) ñêëàäàâñÿ
ç ñàìîãî ãóáåðíàòîðà, Çàêîíîäàâ÷î¿ ðàäè òà Ïàëàòè ïðåäñòàâíèê³â.

Ê³ëüê³ñòü äåïóòàò³â Ïàëàòè ïðåäñòàâíèê³â ó 20–30-õ ðîêàõ äîñÿãëà 80 ÷îëîâ³ê, ç
ÿêèõ 76 îáèðàëèñü îêðåìî á³ëèìè ïåðåñåëåíöÿìè, à 4 – îêðåìî òóçåìöÿìè (ìàîð³). ßê ³
ðàí³øå, òåðì³í ïîâíîâàæåíü Ïàëàòè ñòàíîâèâ 3 ðîêè. ¯¿ ïàðëàìåíòñüê³ êîíñòèòóö³éí³
êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿, ðàçîì ³ç Çàêîíîäàâ÷îþ ðàäîþ ³ ãóáåðíàòîðîì ïîëÿãàëè (ç ÷èñëåí-
íèìè âèíÿòêàìè ³ çàñòåðåæåííÿìè) ó ïðàâ³ «âèäàâàòè çàêîíè ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ìèðó,
ïîðÿäêó ³ õîðîøîãî óïðàâë³ííÿ ó Íîâ³é Çåëàíä³¿, îñê³ëüêè ö³ çàêîíè íå ñóïåðå÷èòèìóòü
ïðàâó Àíãë³¿» (ñòàòòÿ 53 Àêòà ïðî ïàðëàìåíòñüê³ ïðèâ³ëå¿ 1865 ðîêó). Çàêîíè é óêàçè,
ùî íå â³äïîâ³äàëè ð³øåííÿì Ãåíåðàëüíèõ çáîð³â, ââàæàëèñü íåêîíñòèòóö³éíèìè, òîáòî
«ïîçáàâëåíèìè ñèëè ³ íåä³éñíèìè». Ïðî ðîëü ãîëîâíîãî ñóää³ Íîâî¿ Çåëàíä³¿, Âåðõîâ-
íîãî òà ³íøèõ ñóä³â ó ïðîöåäóð³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ó íàäçâè÷àéíî øèðîêîìó
çà îáñÿãîì ³ ñêëàäíîìó êîíñòèòóö³éíîìó çàêîíîäàâñòâ³ äîì³í³îíó íå çãàäóâàëîñü.

Â àñïåêò³ åâîëþö³¿ íîâîçåëàíäñüêî¿ ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ïðèâåðòàþòü
óâàãó ïîëîæåííÿ ñòàòåé 58 ³ 71 Àêòà ïðî ïàðëàìåíòñüê³ ïðèâ³ëå¿. Ïåðøà ç íèõ ïåðåä-
áà÷àëà ìîæëèâ³ñòü íåçàòâåðäæåííÿ êîðîëåâîþ Âåëèêîáðèòàí³¿ çàêîí³â Íîâî¿ Çåëàí-
ä³¿, íàâ³òü ï³äïèñàíèõ ãóáåðíàòîðîì. Âîíà ìîãëà ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ç äíÿ îòðèìàííÿ
òàêîãî çàêîíó ïðîãîëîñèòè éîãî íåä³éñíèì ç ïðè÷èíè íåâ³äïîâ³äíîñò³ ïðàâó Àíãë³¿. Ó
òàêîìó ðàç³ çàêîí âòðà÷àâ ñèëó ñàìå ç äíÿ îãîëîøåííÿ éîãî íåêîíñòèòóö³éíèì. Â³äïî-
â³äíî äî ñòàòò³ 71 êîðîíà ìîãëà ñòàâàòè é îõîðîíöåì òóçåìíèõ ôàêòè÷íèõ êîíñòèòó-
ö³é, òîáòî çáåð³ãàòè ÷èíí³ñòü çàêîí³â (ó âèãëÿä³ çâè÷à¿â ³ íàâè÷îê) àáîðèãåí³â, ÿêùî
âîíè «íå ñóïåðå÷àòü çàãàëüíèì íà÷àëàì ëþäÿíîñò³» òà àíãë³éñüêèì êîíñòèòóö³ÿì.

Ï³ñëÿ óõâàëåííÿ Âåñòì³íñòåðñüêîãî ñòàòóòó 1931 ðîêó â³í ñòàâ âïëèâàòè íà åâîëþ-
ö³þ íîâîçåëàíäñüêî¿ ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, àëå ëèøå ò³ºþ ì³ðîþ, ÿêîþ áóâ
âèçíàíèé Ãåíåðàëüíèìè çáîðàìè. À ñàìå öüîãî ³ íå ñòàëîñÿ ñòîñîâíî ðîçä³ë³â 2–6 çãà-
äàíîãî Ñòàòóòó. ²íøèìè ñëîâàìè, ÷èííèìè ó Íîâ³é Çåëàíä³¿ âèçíàâàëèñü éîãî ïðå-
àìáóëà òà ðîçä³ëè 1, 7–12. Öå îçíà÷àº, ùî ïîë³òè÷íèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ó
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1 Ñàìå òîìó ó ë³òåðàòóð³ Çàêîíîäàâ÷à ðàäà Íîâî¿ Çåëàíä³¿ ³íêîëè ïîð³âíþºòüñÿ ç àíãë³éñüêîþ Ïàëàòîþ
ëîðä³â.



Íîâ³é Çåëàíä³¿ çä³éñíþâàâñÿ ó 30-õ ðîêàõ ç óðàõóâàííÿì ñòàðèõ ïðàâîâèõ òðàäèö³é,
òîáòî ÷èííîñò³ Àêòà ïðî ä³éñí³ñòü êîëîí³àëüíèõ çàêîí³â 1865 ðîêó, çáåðåæåííÿ ïðàâà
àíãë³éñüêîãî ìîíàðõà ñêàñîâóâàòè çàêîíè äîì³í³îíó, ïîøèðþâàòè íà íüîãî ä³þ àêò³â
ìåòðîïîë³¿ òîùî. Ó ïðîöåñ³ íàñòóïó ðåàêö³¿, «ôàøèçàö³¿» áàãàòüîõ äåðæàâ ñâ³òó â ñå-
ðåäèí³ ³ äðóã³é ïîëîâèí³ 30-õ ðîê³â íîâîçåëàíäñüêèé óðÿä, ãðóáî ïîðóøóþ÷è êîíñòè-
òóö³éí³ ïðèïèñè, òåæ ïðèâëàñíþâàâ çàêîíîäàâ÷³ ïîâíîâàæåííÿ, ïîçáàâëÿâ Ãåíåðàëüí³
çáîðè êîíñòèòóö³éíèõ êîíòðîëüíèõ ôóíêö³é. Çîêðåìà, ïàðëàìåíòó áóëî çàïðîïîíîâà-
íî óõâàëþâàòè çàêîíè ëèøå ó «íàéçàãàëüí³ø³é ôîðì³», à ¿õ ðåàë³çàö³ÿ ñòàëà ïîêëàäà-
òèñÿ íà «êîì³ñ³¿», «óïðàâë³ííÿ», ùî ïðèçíà÷àëèñü âèêîíàâ÷îþ âëàäîþ.

Ó òèõ æå ÷àñòèíàõ, ùî é ó Íîâ³é Çåëàíä³¿, òîáòî «íàïîëîâèíó», ä³ÿâ Âåñòì³íñòåð-
ñüêèé ñòàòóò 1931 ðîêó ³ â Àâñòðàë³¿. Àëå, íà â³äì³íó â³ä ñâîº¿ ñóñ³äêè, ñèñòåìà

êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ Àâñòðàë³éñüêîãî ñîþçó ó 20–30-õ ðîêàõ íàáóâàëà á³ëüø ðîç-
âèíåíîãî íîâ³òíüîãî âèãëÿäó çà àïðîáîâàíèì àìåðèêàíñüêèì çðàçêîì. Îñü ÷îìó ñóäî-
âà âëàäà òóò áóêâàëüíî áóëà «çàâàëåíà ñïðàâàìè ç ïèòàíü êîíñòèòóö³éíîñò³ ÷è íåêîí-
ñòèòóö³éíîñò³ àêò³â Ñîþçó ÷è øòàò³â». Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 71 Êîíñòèòóö³¿ Àâñòðàë³¿
1900 ðîêó1 âîíà çîñåðåäæóâàëàñü ó ñîþçíîìó âèùîìó ñóä³ – Âåðõîâíîìó ñóä³ Àâñòðà-
ë³¿ – òà â ³íøèõ ñîþçíèõ ñóäàõ, íàä³ëåíèõ ïàðëàìåíòîì ñîþçíîþ þðèñäèêö³ºþ. Êîí-
ñòèòóö³ÿ âñòàíîâëþâàëà ëèøå ì³í³ìàëüíèé ñêëàä Âåðõîâíîãî ñóäó: ãîëîâíèé ñóääÿ ³
íå ìåíøå äâîõ ñóää³â.

Íà ïî÷àòêó 20-õ ðîê³â Âåðõîâíèé ñóä ñêëàäàâñÿ ç 7 îñ³á: ãîëîâà òà 6 ñóää³â. Âñ³ âîíè
ïðèçíà÷àëèñÿ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì ó ðàä³, àëå çâ³ëüíÿòèñü íèì æå ìîãëè ëèøå çà ïî-
äàííÿì îáîõ ïàëàò ïàðëàìåíòó â îäíó ³ òó æ ñåñ³þ íà ï³äñòàâ³ «äîâåäåíî¿ íåáëàãîâèä-
íî¿ ïîâåä³íêè ÷è íåä³ºçäàòíîñò³». Ó ïåðø³é ³íñòàíö³¿ Âåðõîâíèé ñóä âèð³øóâàâ óñ³
ñïðàâè ñòîñîâíî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Àâñòðàë³¿, ñîþçíèõ çàêîí³â, ñïîð³â, ùî âè-
ïëèâàëè ç Êîíñòèòóö³¿ (ñòàòòÿ 76), ì³æ ñîþçîì ³ øòàòàìè, ì³æ ñàìèìè øòàòàìè (ñòàò-
òÿ 75), à éîãî àïåëÿö³éíà þðèñäèêö³ÿ ïîëÿãàëà ó ðîçâ’ÿçàíí³ ñïðàâ çà àïåëÿö³éíèìè
ñêàðãàìè íà ð³øåííÿ âñ³õ ³íøèõ ñîþçíèõ ñóä³â, âèùèõ òà ³íøèõ ñóä³â øòàò³â, ì³æ-
øòàòíî¿ êîì³ñ³¿ (àëå âèêëþ÷íî ç ïèòàíü ïðàâà). Ð³øåííÿ Âåðõîâíîãî ñóäó, â òîìó ÷èñë³
é ç ïèòàíü îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ òà ñîþçíèõ çàêîí³â ÷è êîíñòèòóö³éíî-
ñò³ îñòàíí³õ, áóëè îñòàòî÷íèìè ³ îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàëè.

Òàêèì ÷èíîì, Âåðõîâíèé ñóä Àâñòðàë³¿ ÿê àïåëÿö³éíà ³íñòàíö³ÿ ïåðåáèðàâ íà ñåáå
ìàéæå âñ³ àíàëîã³÷í³ ïîâíîâàæåííÿ, ÿê³ êîëèñü ôîðìàëüíî ïîêëàäàëèñü íà êîðîëåâó â
ðàä³, à ôàêòè÷íî – íà ñóäîâèé êîì³òåò Òàºìíî¿ ðàäè Âåëèêîáðèòàí³¿. Àëå þðèñäèêö³ÿ
îñòàííüî¿, ó òîìó ÷èñë³ é êîíñòèòóö³éíà, âñå æ âèçíàâàëàñü Êîíñòèòóö³ºþ Àâñòðàë³¿.
Ïðî öå ñâ³ä÷èëè ïðèïèñè ñòàòò³ 74: «Íå äîïóñêàòèìóòüñÿ æîäí³ àïåëÿö³¿ äî êîðîëåâè
ó ðàä³ íà ð³øåííÿ Âåðõîâíîãî ñóäó ç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü, ÿê áè âîíè íå âèíèêàëè, ñòî-
ñîâíî âçàºìíèõ ìåæ êîíñòèòóö³éíî¿ âëàäè ñîþçó ÷è áóäü-ÿêîãî øòàòó, ÷è áóäü-ÿêèõ
øòàò³â, ÷è âçàºìíèõ ìåæ êîíñòèòóö³éíî¿ âëàäè äâîõ àáî á³ëüøå øòàò³â, äîêè Âåðõîâ-
íèé ñóä íå ï³äòâåðäèòü, ùî ïèòàííÿ º îäíèì ç òèõ, ùî ïîâèííî âèð³øóâàòèñü ¿¿ âåëè÷-
í³ñòþ ó ðàä³». Ó öüîìó ðàç³ àïåëÿö³ÿ äî ñóäîâîãî êîì³òåòó Òàºìíî¿ ðàäè ïîäàâàëàñü
áåç ïîäàëüøèõ ïåðåøêîä. Äîçâ³ë íà àïåëÿö³þ ìîãëà äàâàòè ³ ñàìà êîðîëåâà ó ðàä³.

Äîñèòü ðîçâèíóòîþ â Àâñòðàë³¿ ó ì³æâîºííèé ïåð³îä áóëà ³ ñèñòåìà ïîë³òè÷íî¿ êîí-
ñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿. Ä³ÿ ïåðøî¿ àâñòðàë³éñüêî¿ þðèäè÷íî¿ ïðîòîêîíñòèòóö³¿ 1885 ðîêó
(ìàºòüñÿ íà óâàç³ Àêò ïðî ôåäåðàëüíó ðàäó Àâñòðàë³¿) ñêàñîâóâàëàñü ðàçîì ç Àêòîì ïðî
êîëîí³àëüí³ êîðäîíè 1895 ðîêó. Âèùèé ïîë³òè÷íèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü çîñåðå-
äæóâàâñÿ ó ñîþçíîìó ïàðëàìåíò³, ÿêèé ôîðìàëüíî ñêëàäàâñÿ ç êîðîëåâè, Ñåíàòó ³ Ïà-
ëàòè ïðåäñòàâíèê³â. Ñåíàò îáèðàâñÿ ó øòàòàõ2 íà ø³ñòü ðîê³â ó ñêëàä³ 6 ðåïðåçåíòàíò³â
â³ä êîæíîãî ñóá’ºêòà ôåäåðàö³¿ (íà äàíèé ïåð³îä íàë³÷óâàëîñü 36 ñåíàòîð³â), Ïàëàòà
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1 Äèâ.: Àêò î Êîíñòèòóöèè Àâñòðàëèéñêîãî Ñîþçà (9 èþëÿ 1900 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ
ñòðàí. – Òîì IV. – Ñ. 51–84.

2 Ö³êàâîþ îñîáëèâ³ñòþ àâñòðàë³éñüêîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó áóëà îáîâ’ÿçêîâà ó÷àñòü ãðîìàäÿí ó ãîëî-
ñóâàíí³.



ïðåäñòàâíèê³â – ó òàêîìó æ ïîðÿäêó, àëå íà 3 ðîêè ³ çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ1

òîãî ÷è ³íøîãî øòàòó (íà òîé ÷àñ – 78 äåïóòàò³â). Îáèäâ³ ïàëàòè çä³éñíþâàëè òðàäèö³é-
íèé îáîï³ëüíèé êîíòðîëü ïðè óõâàëåíí³ çàêîí³â. Çàãàëüí³, âèêëþ÷í³, çàêîíîäàâ÷³ ïðàâà
ïàðëàìåíòó ÷³òêî âèçíà÷àëèñü ó ñòàòòÿõ 51–56 Êîíñòèòóö³¿ Àâñòðàë³¿. Äî 1927 ðîêó çà-
êîíîäàâö³ çáèðàëèñü ó Ìåëüáóðí³, à ï³ñëÿ öüîãî – ó Êàíáåðð³.

Âàæëèâó ðîëü ó ïîë³òè÷íîìó êîíñòèòóö³éíîìó êîíòðîë³ â³ä³ãðàâàâ ãåíåðàë-ãóáåð-
íàòîð Àâñòðàë³éñüêîãî ñîþçó, ÿêèé âèêîíóâàâ ó äîì³í³îí³ ôóíêö³¿ àíãë³éñüêî¿ êîðîëå-
âè ó ðàä³. Â³í âèçíà÷àâ äëÿ ñåñ³é ïàðëàìåíòó òåðì³íè, ùî çäàâàëèñÿ éîìó äîö³ëüíèìè,
ì³ã â³äñòðî÷èòè çàñ³äàííÿ ïàðëàìåíòó ³ íàâ³òü ðîçïóñêàòè Ïàëàòó ïðåäñòàâíèê³â.
Ñòàòòÿ 57 Êîíñòèòóö³¿ ïåðåäáà÷àëà ³ âèïàäêè, êîëè ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð ðîçïóñêàâ
îáèäâ³ ïàëàòè ðàçîì. Öå ìîãëî ñòàòèñÿ çà íåñïðîìîæíîñò³ ïîäîëàòè ð³çíîãîëîññÿ ï³ä
÷àñ çàêîíîäàâ÷îãî ïðîöåñó. Â³ä ³ìåí³ êîðîëåâè ó ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî
êîíòðîëþ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð çàòâåðäæóâàâ çàêîíè àáî â³äìîâëÿâ ïàðëàìåíòó â öüî-
ìó, ïîñèëàþ÷èñü íà íåêîíñòèòóö³éí³ñòü óõâàëåíèõ îñòàíí³ì àêò³â. Ñòàòòÿ 59 çàëèøà-
ëà ³ çà ñàìîþ êîðîëåâîþ ïðàâî ôàêòè÷íîãî âèçíàííÿ çàêîíó íåêîíñòèòóö³éíèì, àëå
ëèøå ïðîòÿãîì ðîêó ç äíÿ éîãî ïðèéíÿòòÿ2.

Ôóíêö³þ îõîðîíè Êîíñòèòóö³¿ 1900 ðîêó âîíà ñàìà ïðÿìî ïîêëàäàëà ³ íà âèêîíàâ÷ó
âëàäó (ñòàòòÿ 61) â óîñîáëåíí³ ñîþçíî¿ Âèêîíàâ÷î¿ ðàäè íà ÷îë³ ç ãåíåðàë-ãóáåðíàòî-
ðîì, ÿêèé ³ ïðèçíà÷àâ ¿¿ ÷ëåí³â íà òåðì³í, «äîêè öå éîìó áóäå äî âïîäîáè» (ñòàòòÿ 62).
Ñ³ì ÷ëåí³â Âèêîíàâ÷î¿ ðàäè ïðèçíà÷àëèñü òèì æå ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì, äåðæàâíèìè
ì³í³ñòðàìè äëÿ êåð³âíèöòâà â³äîì÷èìè äåïàðòàìåíòàìè.

Ñîþç ãàðàíòóâàâ ³ çàõèñò êîíñòèòóö³é øòàò³â3 ó ðàç³ ÿêùî âîíè íå ñóïåðå÷àòü ôåäå-
ðàëüíîìó Îñíîâíîìó çàêîíó. Òàêèé ñàìå ïðèíöèï ïîøèðþâàâñÿ ³ íà çáåðåæåííÿ â ñè-
ë³ çàêîí³â øòàò³â (ñòàòò³ 106, 108). Àëå ñòàòòÿ 109 ñôîðìóëþâàëà òàêèé âàæëèâèé äëÿ
ôåäåðàëüíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ïðèíöèï, ÿê íåñóì³ñí³ñòü çàêîí³â: «ÿêùî çàêîí
øòàòó íåñóì³ñíèé ³ç çàêîíîì ñîþçó, òî ñèëà áóäå íà áîö³ îñòàííüîãî, à ïåðøèé ò³ºþ
ì³ðîþ, ó ÿê³é â³í íåñóì³ñíèé, áóäå íåä³éñíèì».

Êîíñòèòóö³ÿ (ñòàòòÿ 128) âñòàíîâëþâàëà äóæå æîðñòê³ ïðàâèëà ùîäî ïðîöåäóðè
âíåñåííÿ çì³í äî íå¿. Òàêèé ìåòîä êîíñòèòóö³éíîãî «ñàìîçàõèñòó» âèÿâèâñÿ äîñèòü
åôåêòèâíèì: çà ÷îòèðè äåñÿòèë³òòÿ ³ñíóâàííÿ, âêëþ÷àþ÷è ³ 20–30-³ ðîêè, çì³í âîíà
ìàéæå íå çàçíàëà. Ê³ëüêà ðàç³â áóëè íàìàãàííÿ ðåôîðìóâàòè Îñíîâíèé çàêîí, àëå ó
êîæíîìó âèïàäêó ðåôåðåíäóì ¿õ â³äêèäàâ. Ï³ñëÿ óõâàëåííÿ Âåñòì³íñòåðñüêîãî ñòàòóòó
ïîë³òè÷íà ïðàêòèêà Àâñòðàë³¿ äîñèòü ÷àñòî â³äñòóïàëà â³ä êîíñòèòóö³éíèõ ïðèïèñ³â.
Òàê, ôîðìàëüíî â³äïîâ³äàëüíèé ïåðåä ïàðëàìåíòîì óðÿä ïî÷àâ çàòâåðäæóâàòèñÿ «êà-
óêóñîì» – âèêîíêîìîì ïðàâëÿ÷î¿ ïàðò³¿, ùî íå â³äïîâ³äàëî Êîíñòèòóö³¿ 1900 ðîêó. Âæå
íå ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð, à öåé íåêîíñòèòóö³éíèé îðãàí, ïî ñóò³, êåðóâàâ êàá³íåòîì ³
æîðñòêî êîíòðîëþâàâ éîãî ä³ÿëüí³ñòü. Ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð, ÿê ³ àíãë³éñüêèé ìîíàðõ,
ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþâàâñÿ íà áóòàôîðñüêó ïîñòàòü ³ âòðà÷àâ ðåàëüí³ ïîë³òè÷í³ êîíñòè-
òóö³éí³ êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ. ² çà ÷àñ³â íàö³îíàë³ñòè÷íîãî óðÿäó Áðþñà – Ïåéäæà
(20-³ ðîêè), ³ çà äîáè ëåéáîðèñòñüêîãî êàá³íåòó Ëàéîíñà – Ôåíòîíà (30-³ ðîêè) òðèâàëè
áåçïåðåðâí³ ñóäîâ³ ñïîðè ùîäî êîíñòèòóö³éíî¿ êîìïåòåíö³¿ ñîþçó ³ øòàò³â. Ï³ä ÷àñ âè-
ð³øåííÿ òàêèõ êîíñòèòóö³éíèõ êîíôë³êò³â Âåðõîâíèé ñóä Àâñòðàë³¿, ÿê ïðàâèëî, ä³ÿâ ç
öåíòðàë³çàòîðñüêèõ ïîçèö³é äîêòðèíè «çàðåçåðâîâàíèõ çà øòàòàìè ïîâíîâàæåíü». Ïî-
ðÿä ç òëóìà÷åííÿì Êîíñòèòóö³¿ 1900 ðîêó, â³í äîñèòü ³íòåíñèâíî ðîçãëÿäàâ ñïðàâè, ó ÿêèõ
ôåäåðàö³ÿ âèñòóïàëà îäí³ºþ ç³ ñòîð³í, êîíñòèòóö³éí³ ñïîðè ì³æ øòàòàìè, êîíñòèòóö³é-
í³ ñêàðãè íà àêòè ³ ä³¿ ôåäåðàëüíèõ ÷èíîâíèê³â òîùî, çàëèøàþ÷èñü ïðè öüîìó ï³ä êîí-
ñòèòóö³éíîþ þðèñäèêö³ºþ ñóäîâîãî êîì³òåòó Òàºìíî¿ ðàäè Âåëèêîáðèòàí³¿.
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1 Çà òàêèõ ðîçðàõóíê³â àáîðèãåíè äî óâàãè íå áðàëèñÿ (ñòàòòÿ 127 Êîíñòèòóö³¿ 1900 ðîêó).
2 Íàãàäàºìî, ùî ðîçä³ë 2 Âåñòì³íñòåðñüêîãî ñòàòóòó, ÿêèé ñêàñîâóâàâ òàêå ïðàâî ìåòðîïîë³¿ ùîäî äîì³-

í³îí³â Àâñòðàë³ÿ ðàçîì ç Íîâîþ Çåëàíä³ºþ ³ Íüþôàóíäëåíäîì òîä³ íå âèçíàâàëè.
3 Ó çãàäóâàíèé ïåð³îä ¿õ íàë³÷óâàëîñü ø³ñòü: Íîâèé Ï³âäåííèé Óåëüñ, Â³êòîð³ÿ, Êâ³íñëåíä, Ï³âäåííà

Àâñòðàë³ÿ, Òàñìàí³ÿ, Çàõ³äíà Àâñòðàë³ÿ.



Íàéáàãàòøîþ äëÿ Âåëèêîáðèòàí³¿ çàëèøàëàñü ó 20–30-õ ðîêàõ ï³âäåííà ÷àñòèíà
Àôðèêè, ïîñòóïîâî â³äâîéîâàíà ó Ãîëëàíä³¿ ïðîòÿãîì Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òü1.

Ïðî ñèñòåìó êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ÷îòèðüîõ ï³âäåííîàôðèêàíñüêèõ êîëîí³é éøëî-
ñÿ ðàí³øå. Ó 1909 ðîö³ ç íèõ áóëî óòâîðåíî ÏÀÑ, àëå ñòàòóñ äîì³í³îíó Ï³âäåíí³é
Àôðèö³ áóëî íàäàíî ó 1921 ðîö³, êîëè ïðîâ³äíèêîì óðÿäó òóò ñòàâ ãåíåðàë Î. Ñìåòñ,
ÿêèé çì³íèâ ó 1919 ðîö³ íà ö³é ïîñàä³ îäíîãî ç ïðîâ³äíèõ çàñíîâíèê³â ÏÀÑ Ë. Áîòó.
Ñèñòåìà êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ³ ó äîì³í³àëüíèé ïåð³îä åâîëþö³îíóâàëà íà þðè-
äè÷í³é ï³äñòàâ³ Êîíñòèòóö³¿ ÏÀÑ 1909 ðîêó2 ç³ çì³íàìè ó 1916, 1920, 1921, 1925, 1926,
1927 ðîêàõ, à çãîäîì – ùå é íà êîíñòèòóö³éí³é ïëàòôîðì³ Âåñòì³íñòåðñüêîãî ñòàòóòó
1931 ðîêó çà óìîâ àáñîëþòíîãî ïàíóâàííÿ «á³ëî¿ ðàñè», ÿêà ñòàíîâèëà ëèøå ï’ÿòó ÷àñ-
òèíó íàñåëåííÿ.

Äî 1931 ðîêó íà âåðõ³âö³ ñèñòåìè ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ôàêòè÷-
íî ïåðåáóâàëà âèêîíàâ÷à âëàäà, ÿêà íàëåæàëà êîðîëþ, à çä³éñíþâàëàñü ãåíåðàë-ãóáåð-
íàòîðîì. Âèêëþ÷íî íà ñâ³é ðîçñóä ³ íà òåðì³í «äîêè éîìó áóäå äî âïîäîáè» (ñòàò-
òÿ 12), ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð ïðèçíà÷àâ Âèêîíàâ÷ó ðàäó äëÿ óïðàâë³ííÿ ÏÀÑ, ñåðåä
ÿêèõ 10 îñ³á3 îá³éìàëè ïîñàäè äåðæàâíèõ ì³í³ñòð³â. Â³í æå ñêëèêàâ, â³äñòðî÷óâàâ,
ðîçïóñêàâ âîäíî÷àñ Ñåíàò ³ Ïàëàòó çáîð³â àáî ëèøå Ïàëàòó çáîð³â òîùî. Ïàðëàìåíò-
ñüêèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü çä³éñíþâàëè 40 ñåíàòîð³â (8 ç íèõ ïðèçíà÷àëèñü ãåíå-
ðàë-ãóáåðíàòîðîì íà 10 ðîê³â, ïî 8 íà òîé æå òåðì³í äåëåãóâàëè 4 êîëèøí³ êîëîí³¿) ³
121 ÷ëåí Ïàëàòè çáîð³â4, îáðàí³ «äîðîñëèìè ºâðîïåéöÿìè ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³»5 íà 5 ðîê³â.

Ó ïðîâ³íö³ÿõ Ìèñó Äîáðî¿ Íàä³¿, Íàòàëü, Òðàíñâààëü, Îðàíæåâà â³ëüíà äåðæàâà
àíàëîã³÷í³ ôóíêö³¿ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ âèêîíóâàëè ïðèçíà÷åí³ íà 5 ðîê³â ãåíå-
ðàë-ãóáåðíàòîðîì ó ðàä³ àäì³í³ñòðàòîðè ïðîâ³íö³é, îáðàí³ á³ëèì íàñåëåííÿì íà 3 ðîêè
ïðîâ³íö³éí³ ðàäè, ñôîðìîâàí³ îñòàíí³ìè âèêîíàâ÷³ êîì³òåòè ç 5 îñ³á íà ÷îë³ ç àäì³í³-
ñòðàòîðîì. Ïðîâ³íö³éí³ óêàçè, ÿê³ ñóïåðå÷èëè Êîíñòèòóö³¿, ìîãëè íå çàòâåðäæóâàòèñÿ
ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì, ³ òîä³ âîíè ÷èííîñò³ íå íàáèðàëè. Ñòàòòÿ 132 Êîíñòèòóö³¿ ïðî
ïîñàäè ñïåö³àëüíîãî êîíòðîëåðà òà ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà, ùî ïðèçíà÷àëèñÿ òèì æå ãå-
íåðàë-ãóáåðíàòîðîì, ó 1921 ðîö³ áóëà ñêàñîâàíà, àëå ïðîâ³íö³éí³ àóäèòîðè çàëè-
øàëèñü äëÿ çä³éñíåííÿ â³ä ³ìåí³ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ íàä
Ìèñîì Äîáðî¿ Íàä³¿, Íàòàëåì, Òðàíñâààëåì òà Îðàíæåâîþ â³ëüíîþ äåðæàâîþ.

Ç óðàõóâàííÿì çì³í ðîçä³ëó VI Êîíñòèòóö³¿ ïðî Âåðõîâíèé ñóä Ï³âäåííî¿ Àôðèêè,
âíåñåíèõ ó 1920 òà 1927 ðîêàõ, â³í ïåðåòâîðþâàâñÿ íà âñåîõîïëþþ÷ó ñóäîâó ³íñòèòó-
ö³þ íà ÷îë³ ç àïåëÿö³éíèì â³ää³ëåííÿì. Âñ³ ³íø³ ñóäè (âåðõîâí³ ÷è âèù³ ñóäè ïðîâ³í-
ö³é, ñóäè ñõ³äíèõ îêðóã³â òîùî) ñòàâàëè ì³ñöåâèìè â³ää³ëåííÿìè ºäèíîãî Âåðõîâíîãî
ñóäó ï³ä ïðîâîäîì ãîëîâíîãî ñóää³ Ï³âäåííî¿ Àôðèêè. Äî àïåëÿö³éíîãî â³ää³ëåííÿ
âõîäèëè ãîëîâíèé ñóääÿ, äâà îðäèíàðíèõ àïåëÿö³éíèõ òà ³íø³ ñóää³. Âñ³ âîíè ïðèçíà-
÷àëèñÿ äîâ³÷íî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì ó ðàä³, à êîíòðîëü çà çä³éñíåííÿì ïðàâîñóääÿ
ñòàòòÿ 139 ïîêëàäàëà íà îäíîãî ç äåðæàâíèõ ì³í³ñòð³â, ÿêèé çì³íèâ êîëèøíüîãî ãåíå-
ðàë-àòòîðíåÿ.

Ñóäîâ³ îðãàíè ÏÀÑ íå áóëè ïîâí³ñòþ óñóíóò³ â³ä ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðî-
ëþ, àëå ñòàòòÿ 98 Êîíñòèòóö³¿ äîçâîëÿëà ¿ì ëèøå «ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ ïðî ÷èíí³ñòü
òîãî ÷è ³íøîãî ïðîâ³íö³éíîãî óêàçó» òà ïåðåâ³ðÿòè çàêîíí³ñòü âèáîð³â ÷ëåí³â Ïàëàòè
çáîð³â òà ïðîâ³íö³éíèõ ðàä. Ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ Âåðõîâíîìó ñóäó ÏÀÑ ïðàâà êîí-
ñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ íàä çàêîíàìè ³ àêòàìè ñîþçíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
ó 20–30-õ ðîêàõ ïîðóøóâàëîñü íåîäíîðàçîâî, ³ íàâ³òü ìàëè ì³ñöå ñïðîáè Âåðõîâíîãî
ñóäó ñàìî÷èííî çä³éñíþâàòè òàêèé êîíòðîëü. Àëå Âåñòì³íñòåðñüêèé ñòàòóò 1931 ðî-
êó, à ïîò³ì – ³ Ñîþçíèé àêò 1934 ðîêó âèçíàëè âëàäó ïàðëàìåíòó ÏÀÑ íåîáìåæåíîþ.
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1 Ó 1814 ðîö³ äî Àíãë³¿ ïåðåéøëà Êàïñüêà çåìëÿ (Ìèñ Äîáðî¿ Íàä³¿), ó 1844 – Íàòàëü, ó 1902 – Òðàíñâà-
àëü òà Îðàíæåâà ðåñïóáë³êà.

2 Äèâ.: Àêò î Þæíîé Àôðèêå (20 ñåíòÿáðÿ 1909 ãîäà) // Êîíñòèòóöèÿ áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Òîì IV. –
Ñ. 174–216.

3 Ï³ñëÿ 1925 ðîêó ¿õ ñòàëî 11.
4 Ç 1926 ðîêó ê³ëüê³ñòü äåïóòàò³â çðîñëà äî 148 îñ³á.
5 Âèáîð÷³ ïðàâà æ³íêàì ºâðîïåéñüêîãî ïîõîäæåííÿ áóëè íàäàí³ ëèøå ó 1930 ðîö³.



Ó 1937 ðîö³ Âåðõîâíèé ñóä â³äìîâèâñÿ â³ä ó÷àñò³ ó êîíñòèòóö³éíîìó êîíòðîë³ íàä çà-
êîíàìè, çàëèøèâøèñü ïðè öüîìó ï³ä þðèñäèêö³ºþ ñóäîâîãî êîì³òåòó Òàºìíî¿ ðàäè
Âåëèêîáðèòàí³¿.

Îäí³ºþ ç âèçíà÷àëüíèõ ðèñ ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ÏÀÑ áóëî òå, ùî âñ³
òðè ã³ëêè êîíòðîëüíî¿ âëàäè ðîçìåæîâóâàëèñü òåðèòîð³àëüíî: ïàðëàìåíò çáèðàâñÿ ó
Êåéïòàóí³, óðÿä – ó Ïðåòîð³¿, Âåðõîâíèé ñóä – ó Áëåìôîíòåéí³.

Äîñèòü ñâîºð³äíî åâîëþö³îí³çóâàâ ó 20–30-õ ðîêàõ ³íñòèòóò ïîë³òè÷íî¿ òà àäì³í³-
ñòðàòèâíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ó «âåëèêîìó ëþäñüêîìó ìóðàøíèêó», ÿê íàçè-

âàëè òîä³ ²íä³þ1. Êðà¿íà õàðàêòåðèçóâàëàñü íàäçâè÷àéíîþ áàãàòîáàðâí³ñòþ: â³ä ïî-ºâ-
ðîïåéñüêîìó âæå öèâ³ë³çîâàíèõ áåíãàë³ ³ ïàðñ³â äî ìàéæå ïåðâ³ñíèõ äèêóí³â áã³ë³ ³
ãîíä³â. Òóò ïðîæèâàëè á³ë³ (àð³éñüê³), æîâò³ (á³ðìàíñüê³), òåìí³ (äðàâ³äñüê³) ðàñè, ùî
ñï³ëêóâàëèñÿ íà 222 ìîâàõ, ñïîâ³äóâàëè áðàõìàí³çì, ³ñëàì, áóääèçì, õðèñòèÿíñòâî,
«÷îðíèé ³óäà¿çì», ÿçè÷íèöòâî, â³äãîðîäæóâàëèñü îäíà â³ä îäíî¿ íàÿâí³ñòþ âåëè÷åçíî¿
ê³ëüêîñò³ ñåêò, êàñò òîùî. Òàêà íàäçâè÷àéíà ñòðîêàò³ñòü, ðîçìåæóâàííÿ íàñåëåííÿ
²íä³¿ íà ïîñò³éíî âîðîãóþ÷³ ì³æ ñîáîþ óãðóïîâàííÿ ñïðèÿëà äîñèòü ëåãêîìó ¿¿ çàâî-
þâàííþ ³ ïðèãíîáëåííþ àíãë³éöÿìè, ÿê³ é äèêòóâàëè íàðîäàì öüîãî ðåã³îíó ñâî¿ âëàñ-
í³ ïîðÿäêè, âèçíà÷àëè ôîðìè ³ ìåòîäè ñèëîâîãî ïîë³òè÷íîãî òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî
íàâ’ÿçóâàííÿ ôàêòè÷íî¿ êîíñòèòóö³¿ òà ¿¿ îáîðîíè.

Îô³ö³éíî ïåðøà þðèäè÷íà êîíñòèòóö³ÿ áóëà äàðîâàíà Ëîíäîíîì ñâî¿é ãîëîâí³é
êîëîí³¿ – ²íä³¿ ï³ä ÷àñ ³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ó «òðè ïðèéîìè» ³ îòðè-
ìàëà îô³ö³éíó íàçâó: «Àêò ïðî óïðàâë³ííÿ ²íä³ºþ. 29 ëèïíÿ 1915 – 23 ãðóäíÿ 1919 –
1 ñåðïíÿ 1924 ðîêó Àêò ïî îá’ºäíàííþ çàêîíîäàâñòâà, ùî â³äíîñèòüñÿ äî óïðàâë³ííÿ
²íä³ºþ»2. Öåé äîêóìåíò â ³ñòîð³¿ ñâ³òîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ íàëåæèòü, ìàáóòü, äî
íàéá³ëüø áàãàòîïîâåðõîâî¿ ìîäåë³ çä³éñíåííÿ æîðñòêîãî, ïîñò³éíîãî ïîïåðåäíüîãî ³
íàñòóïíîãî ïîë³òè÷íîãî òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì îêòðî¿ðóâà-
íîãî êîëîí³àëüíîãî îñíîâíîãî çàêîíó. Â íüîìó áóëî ïîºäíàíî ³ ñèñòåìàòèçîâàíî
47 ïàðëàìåíòñüêèõ àêò³â ð³çíèõ ÷àñ³â ùîäî óïðàâë³ííÿ ²íä³ºþ, êîëèøíþ ôîðìóëó «àâ-
òîíîì³ÿ ²íä³¿» çì³íåíî íà «â³äïîâ³äàëüíèé óðÿä äëÿ ²íä³¿» (çà çðàçêîì áðèòàíñüêèõ äî-
ì³í³îí³â)3.

Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ñóòíîñò³ ìåõàí³çìó çàçíà÷åíî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿
äîö³ëüíî ïîä³ëèòè éîãî íà ê³ëüêà ñêëàäîâèõ: 1) êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ òóçåìíèõ
(âëàñíå ³íä³éñüêèõ) îðãàí³â âëàäè; 2) êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà
òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â (Local governments) êîëîí³çàòîð³â ó ñàì³é ²íä³¿; 3) êîíòðîëüí³ ïîâ-
íîâàæåííÿ Government at home («äîìàøíüîãî óðÿäó») ó Ëîíäîí³.

Àêò 1915–1919–1924 ðîê³â ôàêòè÷íî çàìîâ÷óº íàéíèæ÷ó ëàíêó ç íåçíà÷íèìè íàãëÿ-
äîâèìè ïîâíîâàæåííÿìè, à ñàìå «òóçåìíó ²íä³þ», â ÿê³é íàë³÷óâàëîñü ó 1924 ðîö³
562 äåðæàâè4. Òóò âñÿ ì³ñöåâà êîíòðîëüíà âëàäà çîñåðåäæóâàëàñÿ â ðóêàõ ðàäæ³â, ìàãàðà-
äæ³â, í³çàì³â òà ³íøèõ êíÿç³â, êíÿçüê³â, ïëåìåííèõ âîæä³â òà ³í., àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü ç
ÿêèõ ñâÿòî âèêîíóâàëà âêàç³âêè ðåçèäåíò³â Ëîíäîíà. ×àñòèíà ç ì³ñöåâèõ ïðàâèòåë³â ñòâî-
ðþâàëà äîñèòü ïðèì³òèâí³ «çàêîíîäàâ÷³ ðàäè», òîáòî ïðîòîïàðëàìåíòñüê³ îðãàíè ç òó-
çåìíî¿ áóðæóàç³¿, ³ íàâ³òü òóçåìí³ ì³í³ñòåðñòâà, ÿê³ âèêîíóâàëè ïåâí³ ôóíêö³¿ ïîïåðåä-
íüîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì äàðîâàíîãî êîíñòèòóö³éíîãî àêòà.
Âîñüìîãî ëþòîãî 1921 ðîêó ïðàâèòåë³ òóçåìíèõ äåðæàâ îá’ºäíàëèñü ó Narendra Mandal
(Êíÿç³âñüêó ïàëàòó), ÿêà âèêîíóâàëà ó ö³é ñèñòåì³ ñóòî äîðàä÷³ ôóíêö³¿.

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ Áðèòàíñüêî¿ ²íä³¿, òî âîíà áóëà ïîä³ëåíà íà ïðîâ³íö³¿, äå óòâîðþ-
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1 Çà ïåðåïèñîì 1921 ðîêó â ²íä³¿ íàë³÷óâàëîñü óñüîãî 318.942.480 ìåøêàíö³â, òîáòî â÷åòâåðî ìåíøå, í³æ
çàðàç, íå âðàõîâóþ÷è ïðè öüîìó áàãàòîì³ëüéîííîãî íàñåëåííÿ Á³ðìè, Ïàêèñòàíó òà ³íøèõ äåðæàâ, ùî â³äîê-
ðåìèëèñü.

2 Òåêñò Àêòà äèâ.: Êîíñòèòóöèè Âîñòîêà. – Ë., 1926. – Ñ. 92–135.
3 Àâòîðàìè êîíñòèòóö³éíî¿ ðåôîðìè ââàæàþòüñÿ ñòàòñ-ñåêðåòàð ó ñïðàâàõ ²íä³¿ Ìîíòåã’þ òà òîä³øí³é

ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð ²íä³¿ – ×åëüìñôîðä.
4 Ôàêòè÷íî ²íä³ÿ ïîä³ëÿëàñü íà äâà íåð³âí³ ðàéîíè: «ïðèâ³ëåéîâàíà» Áðèòàíñüêà ²íä³ÿ òà Native States

(íàö³îíàëüí³, òóçåìí³ äåðæàâè). Îñòàíí³ (â³ä âåëèêîãî áàãàòîì³ëüéîííîãî Õàéäåðàáàäà äî êðèõ³òíîãî Ñ³ìëà-
ã³ë ó äâ³ ñîòí³ æèòåë³â) çàéìàëè ìàéæå òðåòèíó ²íäîñòàíó ç ÷åòâåðòîþ ÷àñòèíîþ âñüîãî íàñåëåííÿ.



âàëèñÿ âèáîðí³ (íà 3 ðîêè) çàêîíîäàâ÷³ ðàäè ÷èñåëüí³ñòþ â³ä 53 äî 125 äåïóòàò³â1. Òàê³
ì³í³ïàðëàìåíòè ç êîíòðîëüíèõ ïîâíîâàæåíü ðåòåëüíî îáìåæóâàëèñü Àêòîì 1915–
1919–1924 ðîê³â ³ ôàêòè÷íî ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà êèøåíüêîâ³ îðãàíè àíãë³éñüêî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿. ² âñå æ âåëèêèì çàâîþâàííÿì ³íä³éñüêîãî íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó
ñòàâ ïî÷àòîê ðîáîòè (9 ëþòîãî 1921 ðîêó) ³íä³éñüêîãî ïàðëàìåíòó (Indian Legislature),
ÿêèé ñêëàäàâñÿ ç ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà òà äâîõ ïàëàò – Äåðæàâíî¿ ðàäè (60 îñ³á, ç ÿêèõ
34 îáèðàëèñü, à 26 ïðèçíà÷àëèñÿ íà 4 ðîêè) òà Çàêîíîäàâ÷îãî ç³áðàííÿ (140 îñ³á, ç ÿêèõ
100 îáèðàëèñÿ, à 40 ïðèçíà÷àëèñÿ íà 3 ðîêè). Êîíòðîëüíà, ÿê ³ çàêîíîäàâ÷à, âëàäà
ñòâîðåíîãî ïàðëàìåíòó áóëà ì³çåðíîþ: ïàëàòè íåîáìåæåíî êîíòðîëþâàëè ëèøå îäíà
îäíó ç òèì, ùîá â óõâàëåíèõ íèìè îáîï³ëüíî çàêîíàõ íå áóëî â³äõèëåíü â³ä äàðîâàíî-
ãî Àíãë³ºþ êîíñòèòóö³éíîãî àêòà. Íàâ³òü íàéìåíø³ çì³íè ó çàêîíîïðîåêòàõ íàáèðàëè
÷èííîñò³ âèíÿòêîâî ó âèïàäêó ñõâàëåííÿ ¿õ îáîìà ïàëàòàìè. Ñòàòòÿ 65 Àêòà 1915–
1919–1924 ðîê³â ïðÿìî çàñòåð³ãàëà: ³íä³éñüêèé ïàðëàìåíò «íå ìàº âëàäè» íàâ³òü òîð-
êàòèñÿ àêò³â àíãë³éñüêîãî ïàðëàìåíòó ùîäî â³éñüêîâèõ ñïðàâ, ÷åêàíêè ìîíåò, áóäü-
ÿêèì ÷èíîì ï³äðèâàòè àâòîðèòåò àíãë³éñüêîãî ïàðëàìåíòó ÷è ó áóäü-ÿê³é ôîðì³ ïîðó-
øóâàòè «÷àñòèíó íåïèñàíîãî ïðàâà àáî Êîíñòèòóö³¿ Îá’ºäíàíîãî êîðîë³âñòâà Âåëèêî-
áðèòàí³¿ òà ²ðëàíä³¿», à òàêîæ âèäàâàòè çàêîíè, ùî ïåðåäáà÷àòèìóòü ñìåðòíó êàðó
«äëÿ ï³ääàíèõ éîãî âåëè÷íîñò³, ÿê³ íàðîäèëèñÿ â ªâðîï³».

²ñòèííî ä³ºâèì âèÿâèâñÿ êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü, ùî çä³éñíþâàâñÿ, âëàñíå, àíãë³é-
ñüêîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ â ²íä³¿ ó âèãëÿä³ Local government. Î÷îëþâàâ öåé ôàêòè÷íèé

òà þðèäè÷íèé (êîíñòèòóö³éíèé) óðÿä àíãë³éñüêèé ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð, «ïðèçíà÷åíèé
ïîâåë³ííÿì éîãî âåëè÷íîñò³ çà âëàñíîðó÷íèì êîðîë³âñüêèì ï³äïèñîì» (ñòàò- òÿ 34). Ó
òàêîìó æ ïîðÿäêó ïðèçíà÷àëèñü ÷ëåíè âèêîíàâ÷î¿ ðàäè ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà ó ÷èñë³,
ùî «âèçíà÷àºòüñÿ çà ìèë³ñòþ ³ ðîçñóäîì éîãî âåëè÷íîñò³» (ñòàòòÿ 36/2). Ãåíåðàë-ãó-
áåðíàòîð ó ðàä³ é áóâ íàéâèùèì ðåàëüíèì îðãàíîì ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîí-
òðîëþ íà òåðèòîð³¿ âñüîãî ²íäîñòàíó. Â³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â ñòàòò³ 34 Àêòà öåé îðãàí
çîñåðåäæóâàâ «íàãëÿä, êåð³âíèöòâî ³ êîíòðîëü ùîäî öèâ³ëüíîãî òà â³éñüêîâîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ²íä³ºþ». Éîìó ëèøå íå äîçâîëÿëîñÿ çà âëàñíèì ðîçñóäîì îãîëîøóâàòè â³éíó
÷è â³äêðèâàòè âîºíí³ ä³¿. Âñ³ ³íø³ îðãàíè ì³ñöåâî¿ àíãë³éñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â ²íä³¿
íåóõèëüíî ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðó ó ðàä³ ³ íåãàéíî ³íôîðìóâàëè
éîãî ïðî áóäü-ÿê³ êîíñòèòóö³éí³ ïîðóøåííÿ.

Êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà ïðàêòè÷íî áóëè áåçìåæíèìè. Â³í
îñîáèñòî ïðèçíà÷àâ òðåòèíó ïàëàòè Äåðæàâíî¿ ðàäè ³ 40 ç³ 140 äåïóòàò³â Çàêîíîäàâ÷î-
ãî ç³áðàííÿ, ãîë³â îáîõ ïàëàò ³íä³éñüêîãî ïàðëàìåíòó2 òà ¿õ çàñòóïíèê³â, ó áóäü-ÿêèé
÷àñ ì³ã ðîçïóñòèòè êîæíó îêðåìó ïàëàòó ÷è îáèäâ³ ðàçîì. Ïðè÷îìó òàê³ ïîâíîâàæåííÿ
ñòîñóâàëèñü ÿê ïîïåðåäíüîãî, òàê ³ íàñòóïíîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ. Áåç äîçâî-
ëó ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà ³íä³éñüêèé ïàðëàìåíò íå ìàâ ïðàâà íàâ³òü ðîçãëÿäàòè çàêîíî-
ïðîåêòè, ùîäî áîðã³â ÷è ïðèáóòê³â ²íä³¿, ðåë³ã³¿ ÷è ðåë³ã³éíèõ îáðÿä³â, â³éñüêîâîãî áó-
ä³âíèöòâà, â³äíîñèí ç ³íîçåìíèìè äåðæàâàìè, ñêàñóâàííÿ àêò³â ïðîâ³íö³éíèõ îðãàí³â,
íå êàæó÷è âæå ïðî ñàì³ óêàçè ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà. Ùîäî çàêîíîïðîåêò³â, óõâàëåíèõ
îáîìà ïàëàòàìè, òî ïðè âèÿâëåíí³ ó íèõ ðîçá³æíîñòåé ç êîíñòèòóö³éíèì àêòîì ãå-
íåðàë-ãóáåðíàòîð ì³ã àáî ïîâåðíóòè öåé çàêîíîïðîåêò íà ñï³ëüíèé ðîçãëÿä ïàëàò ç³
ñâî¿ìè çàóâàæåííÿìè, àáî íàêëàñòè íà íüîãî â³äêëàäàëüíå âåòî, à àáñîëþòíå âåòî ââà-
æàëîñü çàñòîñîâàíèì, ÿêùî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàêîíîïðîåêòó íà çà-
òâåðäæåííÿ ïðîñòî íå äàñòü æîäíî¿ â³äïîâ³ä³ ïàðëàìåíòàðÿì. Â³í æå ñêëàäàâ ³ íàêàç
(ðåãëàìåíò) äëÿ êîæíî¿ ç ïàëàò ³íä³éñüêîãî ïàðëàìåíòó.

Àêò 1915–1919–1924 ðîê³â ì³ñòèòü ïåðåë³ê ïðåäìåò³â, ÿê³ íàëåæàëè äî ïîâíîâà-
æåíü ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà ó ðàä³, ç 47 ïóíêò³â, ùî îõîïëþâàëè âñ³ íàéâàæëèâ³ø³ ïè-
òàííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâè, ³ ùå îäèí ïåðåë³ê äåëåãîâàíèõ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì
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1 Ó Ìàäðàñ³ ¿õ íàë³÷óâàëîñü 118, Áîìáå¿ – 111, Áåíãàë³¿ – 125, Îá’ºäíàíèõ ïðîâ³íö³ÿõ – 118, Ïåíäæàá³ –
83, Á³õåð³ ³ Îðèññ³ – 98, Öåíòðàëüíèõ ïðîâ³íö³ÿõ – 70, Àññàì³ – 53 òîùî.

2 Ñòîñîâíî Äåðæàâíî¿ ðàäè, òî ãîëîâà ¿¿ ïðèçíà÷àâñÿ ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, Çàêîíîäàâ÷îãî ç³áðàííÿ –
ó ïåðøèé ðàç, à çãîäîì ãîëîâà òóò îáèðàâñÿ, àëå çàñòóïàâ íà ïîñàäó ò³ëüêè ó ðàç³ çàòâåðäæåííÿ ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîðîì.



ïîâíîâàæåíü, äëÿ â³äàííÿ ïðîâ³íö³ÿìè ç 20 ïóíêò³â òà 10 ï³äïóíêò³â1. Îêð³ì îñòàíí³õ,
çà ïðîâ³íö³éíîþ àíãë³éñüêîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ â ²íä³¿ áóëè ùå é ñïåö³àëüíî «çàðåçåðâî-
âàí³» ïîâíîâàæåííÿ ç 36 ïèòàíü2, ùî ñòîñóâàëèñü ñôåðè ³ êîíòðîëüíèõ ôóíêö³é ïðî-
â³íö³éíèõ îðãàí³â: ãóáåðíàòîð³â ³ ãóáåðíàòîð³â ó ðàä³, ëåéòåíàíò-ãóáåðíàòîð³â ³ ëåéòå-
íàíò-ãóáåðíàòîð³â ó ðàä³, ãîëîâíèõ êîì³ñàð³â (êîì³ñ³îíåð³â) ³ êîì³ñàð³â (êîì³ñ³îíåð³â).
Âñ³ âîíè âîäíî÷àñ ³ çä³éñíþâàëè æîðñòêèé ïîë³òè÷íèé òà àäì³í³ñòðàòèâíèé êîíòðîëü
â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ³ ï³äëÿãàëè ðåòåëüíîìó êîíòðîëþ çâåðõó: ïåðø³ îñî-
áè ãóáåðíàòîðñòâ, ëåéòåíàíò-ãóáåðíàòîðñòâ, êîì³ñàð³àò³â (êîì³ñ³îíåðñòâ) ïðèçíà÷à-
ëèñü ³ çâ³ëüíÿëèñü ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì «çà ñõâàëåííÿ éîãî âåëè÷íîñò³», à ¿õ çàñòóï-
íèêè – ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì «çà ñõâàëåííÿ äåðæàâíîãî ñåêðåòàðÿ ó ðàä³».

Ñàìå îñòàíí³é áóâ íàéíèæ÷îþ ëàíêîþ ó ñôåð³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, çä³é-
ñíþâàíîãî éîãî âåðõîâíèì îðãàíîì – «äîìàøí³ì óðÿäîì» Àíãë³¿3. Íàçèâàëàñÿ öÿ ïî-
ñàäà ùå é óïîâíîâàæåíèì ó ñïðàâàõ ²íä³¿ ÷è ñòàòñ-ñåêðåòàðåì. Ñòàòòÿ 2 Àêòà 1915–
1919–1924 ðîê³â ïîêëàäàëà íà äåðæàâíîãî ñåêðåòàðÿ ôóíêö³¿ «ñïîñòåðåæåííÿ, ñïðÿ-
ìóâàííÿ ³ êîíòðîëþâàííÿ âñ³õ àêò³â, ä³é ³ ð³øåíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ óïðàâë³ííÿ ÷è äîõî-
ä³â ²íä³¿», à ñòàòòÿ 19 äîçâîëÿëà íàâ³òü âèõîäèòè çà ìåæ³ ïðèïèñ³â ñàìîãî Àêòà ïðè
«ðåãóëþâàíí³ ³ îáìåæåíí³ îñîáëèâèìè ïðàâèëàìè çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü ç íàãëÿäó
òà êîíòðîëþ» çà ²íä³ºþ. Äîðàä÷èì êîíòðîëüíèì îðãàíîì ïðè äåðæàâíîìó ñåêðåòàð³
áóëà Ðàäà ²íä³¿ ó ñêëàä³ 8–12 îñ³á. Ïðè÷îìó ðåêîìåíäàö³¿ Ðàäè, ÿê ³ àêòè ì³í³ñòåðñòâà ó
ñïðàâàõ ²íä³¿ (India office), íå áóëè äëÿ äåðæàâíîãî ñåêðåòàðÿ àáñîëþòíèìè, îñê³ëüêè
â³í ì³ã ç íèìè ³ íå ïîãîäèòèñü ³ âèð³øóâàòè ïèòàííÿ îäíîîñîáîâî (ñòàòòÿ 9).

Âåðõîâíèì îðãàíîì ïîë³òè÷íîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì Àêòà ó ñêëàä³ Government
at home, çâè÷àéíî, áóâ êîðîëü Àíãë³¿ – ³ìïåðàòîð ²íä³¿, ÿêèé ä³ÿâ «çà ïîðàäîþ ³ çãîäîþ äó-
õîâíèõ ³ ñâ³òñüêèõ ëîðä³â òà ãðîìàä, ç³áðàíèõ ó ïàðëàìåíò³, òà âëàäîþ ¿õ æå»4.

Àêò 1915–1919–1924 ðîê³â äåòàëüíî âèïèñóâàâ óñòð³é òà þðèñäèêö³þ âèùèõ ³í-
ä³éñüêèõ ñóä³â ó êîæí³é ïðîâ³íö³¿, àïåëÿö³éíèõ ñóä³â, äîäàòêîâèõ âèùèõ ñóä³â5, öåð-
êîâíèõ òà ³íøèõ ñóä³â, ïîðÿäîê ñóäî÷èíñòâà, çàñòîñóâàííÿ ïîêàðàíü, àëå æîäíîãî íà-
òÿêó íà ïðàâî çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ íå ì³ñòèâ, ÿê ³ æîäíî¿
çãàäêè ïðî ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.

Íàãàäàºìî é ïðî òå, ùî ìîäåëü êîëîí³àëüíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ äëÿ ²íä³¿ åâî-
ëþö³îíóâàëà íà ï³äñòàâ³ íå ëèøå Àêòà 1915–1919–1924 ðîê³â, à é ÷èííèõ íà òîé

÷àñ Àêòà ïðî ä³éñí³ñòü êîëîí³àëüíèõ çàêîí³â 1865 ðîêó, Àêòà ïðî áðèòàíñüê³ ïîñåëåí-
íÿ 1887 ðîêó, Àêòà ïðî ³íîçåìíó þðèñäèêö³þ 1890 ðîêó òà ³íøèõ ñêëàäîâèõ íåñèñòå-
ìàòèçîâàíî¿ Êîíñòèòóö³¿ Âåëèêîáðèòàí³¿, õî÷à òåðì³í «êîëîí³ÿ» ñòîñîâíî ²íä³¿ â
îô³ö³éíèõ äîêóìåíòàõ Ëîíäîíà ìàéæå íå âæèâàâñÿ. Â³ä÷óòíèìè ó 20–30-õ ðîêàõ áóëè
ïðàãíåííÿ äåÿêèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë íàäàòè Áðèòàíñüê³é ²íä³¿ ñòàòóñ äîì³í³îíó, àëå òîä³
âîíà äî ÷èñëà ÷ëåí³â Áðèòàíñüêî¿ ñï³âäðóæíîñò³ òàê ³ íå ïîòðàïèëà. Òà ï³ä òèñêîì íà-
ö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó, êàìïàí³é ïàñèâíîãî ñóïðîòèâó ³ ãðîìàäÿíñüêî¿ íåïîêî-
ðè ï³ä ïðîâîäîì Ì. Ãàíä³ òîùî Ëîíäîí ³íòåíñèâíî â³äøóêóâàâ øëÿõè ïîì’ÿêøåí-
íÿ àíãëî-³íä³éñüêèõ ñòîñóíê³â. Ç 1928 ðîêó ðîçïî÷àëàñü ðîáîòà íàä òåêñòîì íîâîãî
êîíñòèòóö³éíîãî àêòà äëÿ ²íä³¿, ÿêà òðèâàëà ìàéæå äåâ’ÿòü ðîê³â. Ðåçóëüòàòîì ñòàâ
çíîâó äàðîâàíèé ìåòðîïîë³ºþ Àêò ïðî óðÿäîâèé óñòð³é ²íä³¿6, ùî íàáðàâ ÷èííîñò³ ó
êâ³òí³ 1937 ðîêó.

Ñàìå íà ï³äñòàâ³ öüîãî äîêóìåíòà, ïîâíèé òåêñò ÿêîãî ðàçîì ç ø³ñòíàäöÿòüìà äî-
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1 Äèâ.: Êîíñòèòóöèè Âîñòîêà. – Ñ. 129–131, 133–135.
2 Òàì ñàìî. – Ñ. 131–132.
3 Ìàáóòü, íå áóëî á ïîìèëêîþ ââàæàòè äåðæàâíîãî ñåêðåòàðÿ ùå é ÷è òî íàéâèùîþ ëàíêîþ ñèñòåìè

Loñal government at home, ÷è òî ïðîì³æíîþ ëàíêîþ ì³æ íèìè òà Government at home, îñê³ëüêè éîãî ïîâíîâà-
æåííÿ âèïèñóþòüñÿ ³ â òîìó, ³ â ³íøîìó ðîçä³ëàõ Àêòà 1915–1919–1924 ðîê³â.

4 Êîíñòèòóöèè Âîñòîêà. – Ñ. 92.
5 Âîíè ³ìåíóâàëèñü þäèêàòîðñüêèìè ³ ñòâîðþâàëèñü íà òåðèòîð³ÿõ, äå ïåðåõðåùóâàëèñü ïîâíîâàæåííÿ

çâè÷àéíèõ âèùèõ ñóä³â.
6 Äèâ.: Àêò î ïðàâèòåëüñòâåííîì ñòðîå Èíäèè (2 àâãóñòà 1935 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. –

Òîì IV. – Ñ. 248–330.



äàòêàìè ëåäü âì³ùóºòüñÿ íà ï’ÿòèñòàõ êíèæêîâèõ ñòîð³íêàõ, âèáóäîâóâàëàñü ñèñòåìà
³íä³éñüêî¿ êîëîí³àëüíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ íàïåðåäîäí³ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
Âåðõí³é «ïîâåðõ» ö³º¿ ìîäåë³, òîáòî «äîìàøí³é óðÿä» ó Ëîíäîí³, òà éîãî êîíòðîëüí³
ïîâíîâàæåííÿ çì³í ìàéæå íå çàçíàëè. Ñàìà ²íä³ÿ ïðîãîëîøóâàëàñü ôåäåðàö³ºþ íà ÷î-
ë³ ³ç ñîþçíîþ âèêîíàâ÷îþ âëàäîþ. Âåðõîâíèì «ïðàâèòåëåì ôåäåðèçîâàíî¿ äåðæàâè»
(ñòàòòÿ 8) çàëèøàâñÿ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð ç òàêèìè æ êîíñòèòóö³éíèìè êîíòðîëüíèìè
ôóíêö³ÿìè, ÿê ³ ðàí³øå. Ì³ñöå Çàêîíîäàâ÷î¿ ðàäè ïðè íüîìó â³äíèí³ ïîñ³äàëà Ðàäà
ì³í³ñòð³â ç 10 îñ³á àíãë³éñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêèõ ïðèçíà÷àâ ³ çâ³ëüíÿâ ñàì ãåíåðàë-ãó-
áåðíàòîð. Êîíñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ Ðàäè ì³í³ñòð³â áóëè äîñèòü îáìå-
æåíèìè. ¯¿ ð³øåííÿ «íå ïîâèíí³ áóëè òðàêòóâàòèñÿ ÿê ïåðåøêîäà äëÿ ãåíåðàë-ãóáåðíà-
òîðà ä³ÿòè çà âëàñíèìè ³íäèâ³äóàëüíèìè ì³ðêóâàííÿìè» (ñòàòòÿ 9). Ïåâíó ðîëü ó ôåäå-
ðàëüíîìó óðÿäîâîìó êîíòðîë³ â³ä³ãðàâàëè ïðè ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð³ òåæ ïðèçíà÷åí³
íèì ñàìèì ô³íàíñîâèé ðàäíèê òà ãåíåðàë-àäâîêàò ôåäåðàö³¿ (ñòàòò³ 15, 16).

Äàë³ ó ñèñòåì³ ³íä³éñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ðîçòàøîâóâàëàñü Ñî-
þçíà ëåã³ñëàòóðà (ãëàâà ²²²), ùî ñêëàäàëàñÿ ç ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà òà äâîõ ïàëàò: Äåð-
æàâíî¿ ðàäè ç 186 ïðåäñòàâíèê³â Áðèòàíñüêî¿ ²íä³¿ òà 104 ðåïðåçåíòàíò³â ³íä³éñüêèõ
äåðæàâ òà Ñîþçíèõ çáîð³â (â³äïîâ³äíî 250 ³ 125 äåïóòàò³â). Îáèäâ³ ïàëàòè ôîðìóâàëè-
ñÿ íà ï’ÿòèð³÷íèé òåðì³í. Çàêîíîäàâ÷³ òà êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ ïàðëàìåíòó çíà÷íî
ïîñòóïàëèñü àíàëîã³÷íèì ïîâíîâàæåííÿì ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà. Îñòàíí³é ñàì ì³ã âèäà-
âàòè çàêîíè ó âèïàäêàõ: à) «êîëè ëåã³ñëàòóðà íå íà ç³áðàíí³» (ñòàòòÿ 42); á) «ó áóäü-
ÿêèé ÷àñ ç äåÿêèõ ïðåäìåò³â» (ñòàòòÿ 43); â) «ó áóäü-ÿêèé ÷àñ çà äåÿêèõ îáñòàâèí» (ñòàò-
òÿ 44); ã) «ïðè âèÿâëåíí³ íåäîñòàòíîñò³ êîíñòèòóö³éíîãî ìåõàí³çìó» (ñòàòòÿ 45).

Ó ãóáåðíàòîðñüêèõ ïðîâ³íö³ÿõ1, ÿê ³ ðàí³øå î÷îëþâàíèõ ãóáåðíàòîðàìè, ôîðìóâà-
ëèñü àáî äâîïàëàòí³ (Ìàäðàñ, Áîìáåé, Áåíãàë, Ñïîëó÷åí³ ïðîâ³íö³¿, Á³õàð òà Àññàì),
àáî îäíîïàëàòí³ (Ïåíæàá, Öåíòðàëüí³ ïðîâ³íö³¿, Áåðàð, Ï³âí³÷íî-Çàõ³äíà ïðîâ³íö³ÿ,
Îð³ññà, Ñ³íä) ïðîâ³íö³éí³ ëåã³ñëàòóðè. Êîíòðîëüí³ çàêîíîäàâ÷³ ïîâíîâàæåííÿ ãóáåðíà-
òîð³â ³ ïðåäñòàâíèöòâ ïðîâ³íö³é áóëè àáñîëþòíî òîòîæí³ òàêèì ñàìèì ïîâíîâàæåííÿì
ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà òà Ñîþçíî¿ ëåã³ñëàòóðè, ò³ëüêè ó ìåíøèõ ìàñøòàáàõ. ²ñíóâàëà ùå
é ãðóïà ãîëîâíîêîì³ñàðñüêèõ (ãîëîâíîêîì³ñ³îíåðñüêèõ – The Chief commissioner`s
provinces) ïðîâ³íö³é (Áðèòàíñüêèé Áåëóäæ³ñòàí, Äåë³, Àäæìåð – Ìåðâàðà, Êóðã, Àíäà-
ìàíñüê³ òà Í³êîáàðñüê³ îñòðîâè, Ïàíò Ïåéòïëîäà)2, ÿê³ ï³äïîðÿäêîâóâàëèñü êîíòðîëþ
ãîëîâíèõ êîì³ñàð³â (êîì³ñ³îíåð³â), àíàëîã³÷íîìó ãóáåðíàòîðñüêîìó, àëå áåç ó÷àñò³
ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â.

Íà â³äì³íó â³ä Àêòà 1915–1919–1924 ðîê³â, Êîíñòèòóö³ÿ 1935 ðîêó çíà÷íî á³ëüøå
óâàãè ïðèä³ëÿëà ì³ñöþ òà ðîë³ ³íä³éñüêèõ ñóä³â ó ñèñòåì³ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿.
Ïåðø çà âñå âîíà îäíîçíà÷íî çàáîðîíÿëà ñóäàì ï³ääàâàòè áóäü-ÿêîìó ðåâ³çóâàííþ ä³¿
³íä³éñüêîãî ïàðëàìåíòó: «Çàêîííà ñèëà òèõ ÷è ³íøèõ ä³é ñîþçíî¿ ëåã³ñëàòóðè íå ñòàâè-
òèìåòüñÿ ï³ä ñóìí³â íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ñü ã³ïîòåòè÷íî¿ íåïðàâèëüíîñò³ ïðîöåäóðè» (ñòàò-
òÿ 41). Íà ÷îë³ ³íä³éñüêî¿ ñèñòåìè ïðàâîñóääÿ ïåðåáóâàâ Ñîþçíèé ñóä, ÿêèé ñêëàäàâñÿ
ç ãîëîâíîãî ñóää³ ²íä³¿ òà íå á³ëüø ÿê 6 ñóää³â. Âñ³ âîíè ïðèçíà÷àëèñÿ êîðîëåì çà ïî-
äàííÿì ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà íà òåðì³í äî äîñÿãíåííÿ 65-ð³÷íîãî â³êó (ñòàòòÿ 200). Ñî-
þçíèé ñóä, ÿêèé ðîçòàøîâóâàâñÿ ó Äåë³, ó ïåðø³é ³íñòàíö³¿ ðîçãëÿäàâ óñ³ ñïðàâè, ùî
ñòîñóâàëèñÿ ñï³ðíèõ ïèòàíü êîíñòèòóö³éíî¿ êîìïåòåíö³¿ ôåäåðàö³¿, ïðîâ³íö³¿ ÷è ôåäå-
ðèðîâàíèõ äåðæàâ, «ÿêùî ³ îñê³ëüêè ñï³ð ñòîñóºòüñÿ òàêîãî ïèòàííÿ (ïðàâà ÷è ôàêòó),
â³ä ÿêîãî çàëåæàòü íàÿâí³ñòü ³ îáñÿã çàêîííîãî ïðàâà» (ñòàòòÿ 202). Äî þðèñäèêö³¿ Ñî-
þçíîãî ñóäó áóëè â³äíåñåí³ òàêîæ ïèòàííÿ îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ íîðìàòèâíèõ àêò³â
÷è «âèäàíèõ íà ¿õ ï³äñòàâ³ íàêàç³â ó ðàä³ (éäåòüñÿ ïðî Ðàäó ì³í³ñòð³â – Î. Ì.) àáî îáñÿ-
ãó ò³º¿ çàêîíîäàâ÷î¿ ÷è âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêîþ íàä³ëåíà ôåäåðàö³ÿ» (òàì ñàìî).

Ç ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 205 ïðî àïåëÿö³éíó þðèñäèêö³þ Ñîþçíîãî ñóäó âèïëèâàëî ³
ïðàâî òëóìà÷èòè íîðìàòèâí³ àêòè ç áîêó âåðõîâíèõ ñóä³â ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿. Àïåëÿ-
ö³ÿ äî Ñîþçíîãî ñóäó âíîñèëàñü íà áóäü-ÿê³ ð³øåííÿ öèõ ñóä³â, «ÿêùî ñïðàâà ñòî-
ñóºòüñÿ áóäü-ÿêîãî ³ñòîòíîãî ïèòàííÿ ïðàâà, ïîâ’ÿçàíîãî ç òëóìà÷åííÿì àêòà ÷è âèäà-
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1 Á³ðìà âèïàäàëà ç öüîãî ÷èñëà ³ ïðîãîëîøóâàëàñü «çåìëåþ ïîçà ²íä³ºþ».
2 Àäåí, ÿê ³ Á³ðìà, ç³ ñêëàäó ²íä³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿ âèõîäèâ.



íîãî íà éîãî ï³äñòàâ³ íàêàçó». Îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ íîðìàòèâíîãî àêòà Ñîþçíèì
ñóäîì ïðîãîëîøóâàëîñü ñòàòòåþ 212 Êîíñòèòóö³¿ 1935 ðîêó, îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ âñ³õ
ñóä³â Áðèòàíñüêî¿ ²íä³¿. Àëå òàêå òëóìà÷åííÿ ìîãëî áóòè é íåîñòàòî÷íèì, îñê³ëüêè
ñàì Ñîþçíèé ñóä çàëèøàâñÿ ï³ä êîíñòèòóö³éíîþ þðèñäèêö³ºþ ñóäîâîãî êîì³òåòó Òà-
ºìíî¿ ðàäè Âåëèêîáðèòàí³¿.

Çàñëóãîâóº íà óâàãó é òå, ùî Êîíñòèòóö³ÿ 1935 ðîêó ïåðåäáà÷àëà òàêå ïîâíîâàæåííÿ
ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà, ÿê çàïèò äî Ñîþçíîãî ñóäó ó ðàç³ ÿêùî éîìó «çäàâàòèìåòüñÿ, ùî
âèíèêëî ÷è ìîæå âèíèêíóòè òàêå ïèòàííÿ ïðàâà, ïðèðîäà ³ ñóñï³ëüíà âàæëèâ³ñòü ÿêîãî
íàïîëåãëèâî ïîòðåáóº äóìêè Ñîþçíîãî ñóäó ç öüîãî ïðèâîäó» (ñòàòòÿ 213). Ñîþçíèé
ñóä áóâ çîáîâ’ÿçàíèé â³äêðèâàòè ïðîâàäæåííÿ çà çì³ñòîì çàïèòó ³ ïî çàê³í÷åíí³ ðîçãëÿ-
äó ñïðàâè ãîòóâàòè ñïåö³àëüíó äîïîâ³äü ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðó. Ïîâíîâàæåííÿ Ñîþçíî-
ãî ñóäó â ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ìîãëè áóòè é ðîçøèðåí³ ñîþçíîþ ëåã³ñëà-
òóðîþ, ùî âèïëèâàëî ç³ çì³ñòó ñòàòò³ 215 Êîíñòèòóö³¿ ²íä³¿ 1935 ðîêó.

Äîñèòü ñâîºð³äíî â³äáóâàâñÿ ïðîöåñ ñòâåðäæåííÿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ íà âåëè-
÷åçíèõ ìàíäàòíèõ òåðèòîð³ÿõ Ë³ãè íàö³é, òîáòî êîëèøí³õ âîëîä³ííÿõ Òóðå÷÷èíè íà

Áëèçüêîìó Ñõîä³ òà êîëîí³ÿõ Í³ìå÷÷èíè â Àôðèö³, íà Òèõîìó îêåàí³, ðîçïîä³ëåíèõ ï³ä
óïðàâë³ííÿ ìàíäàòàð³¿â – Âåëèêîáðèòàí³¿, Ôðàíö³¿, Áåëüã³¿, ßïîí³¿ òà äåÿêèõ áðèòàí-
ñüêèõ äîì³í³îí³â. Ùî ñòîñóºòüñÿ òåðèòîð³é ç³ ñòàòóñîì òèïó «Ñ» (Í³ìåöüêà Ï³âäåííî-
Çàõ³äíà Àôðèêà, îñòðîâè Òèõîãî îêåàíó), òî âîíè ñòàâàëè íåâ³ä’ºìíèìè ÷àñòèíàìè
ìàíäàòàð³¿â, ³ âèùà êîíòðîëüíà âëàäà òóò ïîâí³ñòþ íàëåæàëà îðãàíàì ìåòðîïîë³é. Òå-
ðèòîð³¿ ç³ ñòàòóñîì òèïó «Â» (Òîãî, Êàìåðóí, Òàíãàí’¿êà, Ðóàíäà-Óðóíä³) ïåðåáóâàëè â
àíàëîã³÷í³é ïðàâîâ³é ñèòóàö³¿: ôîðìàëüíî âîíè íå âêëþ÷àëèñÿ äî ñêëàäó äåðæàâ-ìàí-
äàòàð³¿â, àëå ïåðåáóâàëè ï³ä ¿õ ïîâíèì àäì³í³ñòðàòèâíèì óïðàâë³ííÿì. Ñêëàäíèì áóëî
ïèòàííÿ ùîäî ðîçâèòêó ³íñòèòóò³â êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ íà ï³äìàíäàòíèõ òåðè-
òîð³ÿõ ç³ ñòàòóñîì òèïó «À» (Ìåñîïîòàì³ÿ, Ïàëåñòèíà, Ñèð³ÿ ç Ë³âàíîì). Ôîðìàëüíî
âîíè ñòàâàëè íåçàëåæíèìè, àëå ï³ä «êåð³âíèöòâîì» äåðæàâè, ùî îòðèìóâàëà ìàíäàò.

Îäí³ºþ ç íàéö³êàâ³øèõ â ³ñòîðè÷íîìó ñåíñ³ òóò áóëà òåðèòîð³ÿ ²ðàêó ÿê âîãíèùà âñ³º¿
ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Ï³ñëÿ òðüîõñîòë³òíüîãî ïîíåâîëåííÿ Îñìàíñüêîþ ³ìïåð³ºþ, âæå â
ñåðåäèí³ 20-õ ðîê³â, ó Áàãäàä³ àíãë³éñüêèìè îêóïàö³éíèìè â³éñüêàìè áóëî ñòâîðåíî Òèì-
÷àñîâó äåðæàâíó ðàäó ÿê ïåðøèé ³ðàêñüêèé êàá³íåò, ùî é ðîçïî÷àâ ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè ùî-
äî ñêëàäàííÿ òåêñòó þðèäè÷íî¿ êîíñòèòóö³¿ ²ðàêó, àëå ïðè öüîìó áóäü-ÿêèé êðîê ÷ëåí³â
Ðàäè ðåòåëüíî êîíòðîëþâàâñÿ ïðèñòàâëåíèì äî êîæíîãî ç íèõ ïåðñîíàëüíî àíãë³éñüêèì
ðàäíèêîì. Òàêà æ ñèòóàö³ÿ ñêëàäàëàñü ³ ç àðàáñüêèìè ãóáåðíàòîðàìè ó ïðîâ³íö³ÿõ. Ðåàëü-
í³ íàéâèù³ êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ ó öåé ÷àñ íàëåæàëè Ëîíäîíó (ïàðëàìåíò, ì³í³ñòåð-
ñòâî êîëîí³é òîùî), à ó Ìåñîïîòàì³¿ – àíãë³éñüêîìó âåðõîâíîìó êîì³ñàðó. Íàñòóïíîãî
ðîêó ì³í³ñòð êîëîí³é Ó. ×åð÷³ëëü ðîçïî÷àâ ³íòåíñèâíèé ïîøóê «âåðõîâíîãî ïîâåëèòåëÿ»
ñòâîðþâàíî¿ äåðæàâè ³ çíàéøîâ éîãî ñåðåä öàðñüêî¿ äèíàñò³¿ ñóñ³äíüîãî Õ³äæàçó. 23 ñåðï-
íÿ 1921 ðîêó êîðîëåì ²ðàêó áóâ ïðîãîëîøåíèé Ôåéñàë ³áí Õóñåéí, ÿêèé ³ ñòàâ «àðàá-
ñüêîþ» âåðõ³âêîþ íîâ³òíüî¿ ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ùî ñêëàäàëàñü â ²ðàêó.
Äîäàìî, ùî éîãî êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿ â³äðàçó ïîâ’ÿçóâàëèñü íå ëèøå ÷èñëåííèìè àíãë³é-
ñüêèìè ðàäíèêàìè, à é ³ðàêñüêî-àíãë³éñüêèìè äîãîâîðàìè â³ä 10 æîâòíÿ 1922 ðîêó,
13 ñ³÷íÿ 1926 ðîêó òà 30 ÷åðâíÿ 1930 ðîêó1, ÿêèì ïîâèíí³ áóëè â³äïîâ³äàòè ÿê óñ³ íîðìà-
òèâí³ àêòè ì³ñöåâî¿ âëàäè, òàê ³ ìàéáóòíÿ êîíñòèòóö³ÿ äåðæàâè.

Îñòàííþ ðîçðîáëåíî ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿, ñõâàëåíî ì³í³ñòåðñòâîì êîëîí³é ó
Ëîíäîí³ ³ çàòâåðäæåíî óñòàíîâ÷èìè çáîðàìè ó Áàãäàä³ â 1924 ðîö³ ç äîçâîëîì âíîñèòè
çì³íè ùå ïðîòÿãîì ðîêó2. Íàéïîì³òí³øîþ îçíàêîþ ³ðàêñüêî¿ íîâ³òíüî¿ ñèñòåìè êîí-
ñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ñòàëè ÷³òêî âèïèñàí³ â Îñíîâíîìó çàêîí³ 1924–1925 ðîê³â ñóäîâ³
êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿ ùîäî éîãî îõîðîíè ³ çàñíóâàííÿ ïåðøîãî â Àç³¿, ïî ñóò³, ñïåö³àëü-
íîãî êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó ï³ä íàçâîþ «Âåðõîâíèé ñóä ²ðàêó», ïðî ÿêèé âæå éøëîñÿ.
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1 Äèâ. íàïð.: Ñîþçíûé äîãîâîð ìåæäó Âåëèêîáðèòàíèåé è Èðàêîì, çàêëþ÷åííûé â Áàãäàäå (30 èþëÿ
1930 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Òîì ²²². – Ì., 1936. – Ñ. 173–177.

2 Êîíñòèòóöèÿ Èðàêà (10 èþëÿ 1924 ãîäà – 21 ìàðòà 1925 ãîäà ñ èçìåíåíèÿìè îò 29 èþëÿ 1925 ãîäà) //
Òàì ñàìî. – Ñ. 180–201.



Íàãàäàºìî, ùî öåé Ñóä äàâàâ îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ ²ðàêó ³ îñòàòî÷íî âè-
ð³øóâàâ ïèòàííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ çàêîí³â ÷è ¿õ îêðåìèõ ïîëîæåíü ö³é Êîíñòèòóö³¿.

Îô³ö³éíå æ òëóìà÷åííÿ çâè÷àéíèõ «çàêîí³â, ùî ñòîñóâàëèñÿ äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ», ïîêëàäàëîñü íà Ä³âàíõàñ – íàäçâè÷àéíèé ñóä ó ñêëàä³ ãîëîâè Êàñàö³éíî¿ ïàëàòè,
òðüîõ ñóää³â ç ö³º¿ æ ïàëàòè òà ùå òðüîõ ç ÷èñëà âèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á. Ä³âàíõàñ ñêëè-
êàâñÿ íà âèìîãó áóäü-ÿêîãî ì³í³ñòðà òàêîæ ó âèïàäêó «ÿêùî âèíèêíå íåîáõ³äí³ñòü».
Ð³øåííÿ Ä³âàíõàñó óõâàëþâàëèñü íå ìåíø ÿê 4-ìà ãîëîñàìè ³ áóëè «îáîâ’ÿçêîâèìè
äëÿ âñ³õ ñóä³â ³ äåðæàâíèõ óïðàâë³íü» (ñòàòòÿ 87).

Àëå íà öüîìó ïîâíîâàæåííÿ ñóäîâî¿ âëàäè ²ðàêó ó çä³éñíåíí³ ñóäîâîãî êîíñòèòó-
ö³éíîãî êîíòðîëþ íå çàê³í÷óâàëèñü. Ñòàòòÿ 121 Êîíñòèòóö³¿ 1924–1925 ðîê³â íàäàâàëà
ïðàâî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ «³íøèõ çàêîí³â», òîáòî, îêð³ì Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â ïðî
äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ, âñ³ì ³íøèì ñóäàì, ÿêèì áóëè ï³äñóäí³ ñïðàâè, «ùî âèêëèêàëè
íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî òëóìà÷åííÿ».

Îòæå, íà íàø ïîãëÿä, º âñ³ ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ñèñòåìà ìîëîäî¿ ³ðàêñüêî¿
íîâ³òíüî¿ ñóäîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ áóëà ó ñåðåäèí³ 20-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ
(à, ìîæå, é äëÿ òåïåð³øíüî¿ äîáè) ÷è íå íàéäîñêîíàë³øîþ ó ñâ³ò³. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ïî-
ë³òè÷íîãî, àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà ðåë³ã³éíîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, òî â³í îñîá-
ëèâîþ îðèã³íàëüí³ñòþ íå â³äð³çíÿâñÿ. Ó ñèñòåì³ äåðæàâíèõ îðãàí³â ñêëàäàëàñü òðàäè-
ö³éíà ³ºðàðõ³ÿ ç ëàíöþæêà: êîðîëü (ç ïðàâîì ðîçïóñêó Ïàëàòè äåïóòàò³â, çàòâåðäæåí-
íÿ çàêîí³â ³ â³äêëàäàëüíîãî âåòî) – ïàðëàìåíò (Ïàëàòà äåïóòàò³â ïðèáëèçíî ç 40 îñ³á òà
Ñåíàò ç 20 îñ³á, ïðèçíà÷åíèõ êîðîëåì íà 8 ðîê³â) – Ðàäà ì³í³ñòð³â ç 6–9 ÷ëåí³â óðÿäó íà
÷îë³ ç ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì) – ì³ñöåâ³ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ìóí³öèïàëüí³ ðàäè. Òðàäèö³éíó
äëÿ ³ñëàìó ðîëü ó çä³éñíåíí³ ðåë³ã³éíîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ â³ä³ãðàâàëè øà-
ð³àòñüê³ (ïåðåâàæíî øè¿òñüê³, àëå íå çàáîðîíÿëèñü ³ ñóí³òñüê³, ñóäè êàä³), à òàêîæ äó-
õîâí³ ñóäè ºâðåéñüêèõ òà ³íøèõ ãðîìàä.

ßêùî ó â³äíîñèíàõ ç ²ðàêîì Âåëèêîáðèòàí³ÿ ðåòåëüíî óíèêàëà íàâ³òü òåðì³í³â
«ìàíäàò», «ï³äìàíäàòíà òåðèòîð³ÿ», «ìàíäàòàð³é» òîùî, îñê³ëüêè âîíè àáñîëþòíî

íå ñïðèéìàëèñÿ ³ðàêñüêîþ ñòîðîíîþ, òî ó ñòîñóíêàõ ç Ïàëåñòèíîþ ³ Òðàíñ³îðäàí³ºþ
íàçâàí³ ïîíÿòòÿ ñòàëè äóæå ïîïóëÿðíèìè, à ïðàêòè÷íî òîòîæíèìè ìàíäàòó Ë³ãè íàö³é
íà Ïàëåñòèíó òà Òðàíñ³îðäàí³þ1, õî÷à âîíè íàëåæàëè äî ãðóïè «À» ³ ôîðìàëüíî, ³ ôàê-
òè÷íî ïåðåòâîðèëèñü íà ÿê³ñü «ñóïåðêîíñòèòóö³¿» äëÿ öèõ òåðèòîð³é. Ç ìåòîþ «ñòâåð-
äæåííÿ ó Ïàëåñòèí³ íàö³îíàëüíîãî âîãíèùà äëÿ ºâðåéñüêîãî íàðîäó» âîíè íàäàâàëè
ìàíäàòàð³þ ñòàòóñ íàéâèùîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, òîáòî «âñ³ ïðàâà ³ç çàêî-
íîäàâñòâà òà óïðàâë³ííÿ, îáìåæåí³ âèêëþ÷íî óìîâàìè öüîãî ìàíäàòà» (ñòàòòÿ 1). Ó
ñïðàâ³ «çàîõî÷åííÿ ì³ñöåâî¿ àâòîíîì³¿» ìåòðîïîë³¿ ìàëî äîïîìàãàòè «íàëåæíå ºâðåé-
ñüêå àãåíòñòâî»2. Ó Ëîíäîí³, îêð³ì ïàðëàìåíòó, íàéâèùèé ïîë³òè÷íèé êîíòðîëü íàä
Ïàëåñòèíîþ çîñåðåäæóâàâñÿ â ì³í³ñòåðñòâ³ êîëîí³é, íàñòóïíîþ ñõîäèíêîþ áóâ âåð-
õîâíèé êîì³ñàð Ïàëåñòèíè, äàë³ – Âèêîíàâ÷à ðàäà ïðè íüîìó ç àíãë³éñüêèõ ÷èíîâíè-
ê³â. Ïîñò³éíà ïàëàòà ì³æíàðîäíîãî ñóäó Ë³ãè íàö³é âèêîíóâàëà ðîëü ñâîºð³äíîãî êîí-
ñòèòóö³éíîãî ñóäó ó ñïîðàõ ì³æ Âåëèêîáðèòàí³ºþ òà ³íøèìè ÷ëåíàìè Ë³ãè íàö³é ç
ïðèâîäó Ïàëåñòèíè.

10 ñåðïíÿ 1922 ðîêó ó ñóâîð³é â³äïîâ³äíîñò³ ç³ çì³ñòîì ìàíäàòà Àíãë³ÿ «äàðóâàëà» êî-
ëîí³¿ ¿¿ ïåðøó âëàñíó êîíñòèòóö³þ ï³ä íàçâîþ «Íàêàç ó ðàä³ ïðî Ïàëåñòèíó», çì³íè äî ÿêî¿
áóëè âíåñåí³ ùå ó òðàâí³ 1923 ðîêó3. Îðãàí³÷íèé çàêîí Ïàëåñòèíè ëèøå çàêð³ïëþâàâ
ñèñòåìó æîðñòêîãî ïîë³òè÷íîãî òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîíòðîëþ ìàíäàòàð³ÿ íàä ï³äëåã-
ëîþ òåðèòîð³ºþ. Ïðè âåðõîâíîìó êîì³ñàð³ ñòâîðþâàëàñü òåïåð Íàðàä÷à ðàäà ç ôóíêö³ÿìè
ïîïåðåäíüîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ: áåç ¿¿ âèñíîâêó æîäåí óêàç âåðõîâíîãî êîì³ñà-
ðà íå ì³ã îïðèëþäíþâàòèñü. Òóò æå âñòàíîâëþâàëîñü, ùî íåêîíñòèòóö³éíèì òàêèé óêàç
áóäå ó ðàç³ éîãî ñóïåðå÷íîñò³ ç ìàíäàòîì Ë³ãè íàö³é. Ñòàòòÿ 2 Êîíñòèòóö³¿ Ïàëåñòèíè
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1 Äèâ.: Áðèòàíñêèé ìàíäàò íà Ïàëåñòèíó (24 èþëÿ 1922 ãîäà); Áðèòàíñêèé ìàíäàò íà Òðàíñèîðäàíèþ
(9 ñåíòÿáðÿ 1922 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Òîì ²²². – Ì., 1936. – Ñ. 249–253.

2 Ñïî÷àòêó äî íüîãî âõîäèëà ò³ëüêè ñ³îí³ñòñüêà îðãàí³çàö³ÿ, à ó 30-õ ðîêàõ – ³ «áåçïàðò³éí³ ºâðåéñüê³ ãðó-
ïè» ç³ ÑØÀ.

3 Äèâ.: Îðãàíè÷åñêèé çàêîí Ïàëåñòèíû // Òàì ñàìî. – Ñ. 254–273.



1922–1923 ðîê³â ïåðåäáà÷àëà ïîÿâó â ìàéáóòíüîìó «Çàêîíîäàâ÷î¿ ðàäè ó Ïàëåñòèí³ ³ äëÿ
Ïàëåñòèíè» ç 11 ÷ëåí³â çà ïîñàäîþ (âåðõîâíèé êîì³ñàð – ãîëîâà, ãîëîâíèé ñåêðåòàð, ãåíå-
ðàë-àòòîðíåé, êàçíà÷åé òà ³íø³) ³ 12 âèáîðíèõ îñ³á. Âåðõîâíèé êîì³ñàð áóâ çîáîâ’ÿçàíèé
ðîçïóñêàòè Çàêîíîäàâ÷ó ðàäó êîæí³ 3 ðîêè ³ ó áóäü-ÿêèé ÷àñ çà éîãî âîëåþ. Ç³ ñêëàäó ÷ëå-
í³â ö³º¿ Ðàäè ñòâîðþâàâñÿ ùå é Êîì³òåò ç åì³ãðàö³¿, ç ÿêèì âåðõîâíèé êîì³ñàð ìàâ óçãî-
äæóâàòè â³äïîâ³äí³ óêàçè. Êîíñòèòóö³éí³ êîíôë³êòè ì³æ íàçâàíèì Êîì³òåòîì òà âåðõîâ-
íèì êîì³ñàðîì ðîçâ’ÿçóâàâ ì³í³ñòð êîëîí³é Âåëèêîáðèòàí³¿. Ñòàòòÿ 50 Êîíñòèòóö³¿
Ïàëåñòèíè çàáîðîíÿëà ñóäàì ðîçãëÿäàòè áóäü-ÿê³ àêòè âåðõîâíîãî êîì³ñàðà.

Îïîçèö³éí³ ñèëè («ìåäæë³ñòè») âñåðåäèí³ Ïàëåñòèíè íà ìåæ³ 20–30-õ ðîê³â ñòâîðè-
ëè Àðàáñüêèé ïàëåñòèíñüêèé íàö³îíàëüíèé êîíãðåñ íà ÷îë³ ç âèêîíàâ÷èì êîì³òåòîì òà
Âåðõîâíó ìóñóëüìàíñüêó ðàäó, ÿê³ ÷àñ â³ä ÷àñó â÷èíÿëè ñïðîáè âòðóòèòèñü ó ïðîöåñ
êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ. Çàêîíîäàâ÷à ðàäà, ïåðåäáà÷åíà Êîíñòèòóö³ºþ, íå ñòâîðþ-
âàëàñü àæ äî 1935 ðîêó. Çðåøòîþ âîíà «íàðîäèëàñü» ó ñêëàä³ 28 ÷ëåí³â, ç ÿêèõ óæå
16 ïðèçíà÷àëèñÿ (5 ïðåäñòàâíèê³â ç âèùî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, 3 ìóñóëüìàíèíà, 4 ºâðåÿ,
2 õðèñòèÿíèíà, 2 – ç êóïåöòâà), à 12 îáèðàëèñÿ (8 ìóñóëüìàí, 3 ºâðåÿ ³ 1 õðèñòèÿíèí).
Íàâ³òü îáãîâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ïîëîæåíü ìàíäàòà Ë³ãè íàö³é ó Ðàä³ êàòåãîðè÷íî çàáî-
ðîíÿëîñü, à âñ³ ³íø³ ¿¿ àêòè ïîñò³éíî ïåðåáóâàëè ï³ä æîðñòêèì ïîë³òè÷íèì òà àäì³í³-
ñòðàòèâíèì êîíòðîëåì âåðõîâíîãî êîì³ñàðà.

Ñòîñîâíî Òðàíñ³îðäàí³¿ (òàê äî 1946 ðîêó íàçèâàëàñü ²îðäàí³ÿ), òî ó öüîìó åì³ðàò³
(âèîêðåìëåíèé ç Ïàëåñòèíè ó 1921 ðîö³) âèùèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ç áîêó ìàí-
äàòàð³ÿ çä³éñíþâàâñÿ çà òàêîþ æ ñõåìîþ, ÿê ³ â Ïàëåñòèí³. Áóäó÷è â³äîêðåìëåíèì ó
1919 ðîö³ â³ä Ñèð³¿, åì³ðàò íå ï³äïàäàâ ï³ä ä³þ ñòàòåé ìàíäàòà Ë³ãè íàö³é ïðî «ºâðåé-
ñüêå íàö³îíàëüíå âîãíèùå», à òîìó Òðàíñ³îðäàí³ÿ îòðèìàëà â³ä Ëîíäîíà äîçâ³ë íà
àðàáñüêèé íàö³îíàëüíèé óðÿä, ïîâí³ñòþ ï³äêîíòðîëüíèé ìàíäàòàð³þ. Þðèäè÷íî öå
áóëî çàêð³ïëåíî â àíãëî-òðàíñ³îðäàíñüêîìó äîãîâîð³ 1928 ðîêó, ÿêèé ³ ñòàâ ïëàòôîð-
ìîþ äëÿ äàðîâàíî¿ Àíãë³ºþ òîãî æ ðîêó ïåðøî¿ ³îðäàíñüêî¿ êîíñòèòóö³¿1.

Âèùèé íà ³îðäàíñüêèõ çåìëÿõ ïîë³òè÷íèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü íàëåæàâ åì³ðó
Àáäàëëàõó, ÿêîãî Ëîíäîí îáðàâ ç ò³º¿ õ³äæàçüêî¿ (õàø³ì³òñüêî¿) äèíàñò³¿ Õóñåéí³â2,
ÿêèé «ëþá’ÿçíî ïîãîäæóâàâñÿ» íà ïîâíèé êîíòðîëü íàä íèì òà åì³ðàòîì áðèòàíñüêèõ
ðåçèäåíò³â, çîáîâ’ÿçóâàâñÿ êåðóâàòèñÿ ïîðàäàìè âåðõîâíîãî êîì³ñàðà òà ïåðåäàâàòè
íà âèñíîâîê «éîãî âåëè÷íîñò³ êîðîëÿ» çàêîíîïðîåêòè ç óñ³õ íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü
æèòòºä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè. Ó ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ âëàñíîãî ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³é-
íîãî êîíòðîëþ åì³ð ÿê ãëàâà äåðæàâè çàòâåðäæóâàâ òà îïðèëþäíþâàâ çàêîíè, ñêëè-
êàâ, â³äêðèâàâ, â³äñòðî÷óâàâ, çàêðèâàâ òà ðîçïóñêàâ Çàêîíîäàâ÷ó ðàäó, â³ääàâàâ ³ðàäå,
ïðèçíà÷àâ òà çâ³ëüíÿâ ãîëîâíîãî ì³í³ñòðà, ùå 5 ÷ëåí³â Âèêîíàâ÷î¿ ðàäè òîùî.

Çàêîíîäàâ÷à ðàäà ñêëàäàëàñÿ ç 12 âèáîðíèõ îñ³á, 6 ÷ëåí³â Âèêîíàâ÷î¿ ðàäè, ùå äâîõ
ïðèçíà÷åíèõ êàá³íåòîì ïðåäñòàâíèê³â â³ä áåäó³í³â. Î÷îëþâàâ Çàêîíîäàâ÷ó ðàäó ñàì
ãîëîâíèé ì³í³ñòð. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî òàêà ñòðóêòóðà Çàêîíîäàâ÷î¿ ðàäè ç 20 îñ³á
ïîâí³ñòþ ³ãíîðóâàëà çíàìåíèòèé ïðèíöèï ïîä³ëó âëàäè, ñàìå âîíà íàä³ëÿëàñü äåÿêè-
ìè ôóíêö³ÿìè ïàðëàìåíòñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, ÿê³ ðåàë³çîâóâàëèñü ÷åðåç
óõâàëåííÿ â³äïîâ³äíèõ çàêîí³â. Ö³êàâèì ç òî÷êè çîðó åâîëþö³¿ ³îðäàíñüêî¿ êîíñòèòó-
ö³éíî¿ þñòèö³¿ º ïðèïèñ ñòàòò³ 70 Êîíñòèòóö³¿ 1928–1929 ðîê³â: «Ó áóäü-ÿêèé ÷àñ ïðî-
òÿãîì 2-õ ðîê³â ç äíÿ ââåäåííÿ ó ä³þ öüîãî îðãàí³÷íîãî çàêîíó åì³ð ìîæå ç äîòðèìàí-
íÿì ñâî¿õ äîãîâ³ðíèõ çîáîâ’ÿçàíü çì³íþâàòè, ñêàñîâóâàòè ÷è äîïîâíþâàòè øëÿõîì
îãîëîøåííÿ áóäü-ÿê³ ç ïîñòàíîâ öüîãî îðãàí³÷íîãî çàêîíó». Ç 18 êâ³òíÿ 1928 ðîêó òàê³
çì³íè ³ äîïîâíåííÿ çàáîðîíÿëèñü. Ó 1946 ðîö³ Òðàíñ³îðäàí³ÿ ñòàëà íåçàëåæíîþ äåð-
æàâîþ.

(Äàë³ áóäå)
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1 Äèâ.: Ñîãëàøåíèå ìåæäó Âåëèêîáðèòàíèåé è Òðàíñèîðäàíèåé (20 ôåâðàëÿ 1928 ãîäà ñ èçìåíåíèÿìè îò
20 èþëÿ 1934 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Òîì ²²². – Ì., 1936. – Ñ. 279–283; Îðãàíè÷åñêèé çà-
êîí Òðàíñèîðäàíèè (16 àïðåëÿ 1928 ãîäà ñ äîïîëíåíèÿìè îò 1929 ãîäà) // Òàì ñàìî. – Ñ. 284–297.

2 Òàêèì ÷èíîì, Õ³äæàçîì ïðàâèâ áàòüêî, à ²ðàêîì òà Òðàíñ³îðäàí³ºþ – äâà éîãî ñèíè.



Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÇÂ’ßÇÊÈ
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

(÷åðâåíü–æîâòåíü 2003 ðîêó)

×ÅÐÂÅÍÜ

1–4 ÷åðâíÿ â³äáóâñÿ â³çèò â Óêðà¿íó äåëåãàö³¿ Êîíñòèòóö³éíîãî Òðè-
áóíàëó Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà íà ÷îë³ ç Ãîëîâîþ Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Òðèáóíàëó Ì. Ñàô’ÿíîì.

6 ÷åðâíÿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
Ì. Ñåë³âîíà ç Êîîðäèíàòîðîì ïðîåêò³â ÎÁÑª â Óêðà¿í³
Ä. Í³êîëàñîì.

12–13 ÷åðâíÿ â³äáóâñÿ 8-é Óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêèé êîëîêâ³óì «Çàáåçïå-
÷åííÿ îñíîâíèõ ñîö³àëüíèõ ïðàâ: êîíñòèòóö³éí³ âèìîãè òà
êîíñòèòóö³éíà ðåàëüí³ñòü» (ì. Êàññåëü, ÔÐÍ).

19 ÷åðâíÿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
Ì. Ñåë³âîíà ç äåëåãàö³ºþ Âèùî¿ ðàäè ìàã³ñòðàòóðè Ïîðòó-
ãàëüñüêî¿ Ðåñïóáë³êè.

ËÈÏÅÍÜ

25 ëèïíÿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
Ì. Ñåë³âîíà ç Íàäçâè÷àéíèì ³ Ïîâíîâàæíèì Ïîñëîì Êî-
ðîë³âñòâà Øâåö³¿ â Óêðà¿í³ Î. Ïåòåðñîíîì.

14–15 ëèïíÿ çàñòóïíèê Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Â. Øà-
ïîâàë òà êåð³âíèê Ñåêðåòàð³àòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè Â. Äóáðîâñüêèé áðàëè ó÷àñòü ó ì³æíàðîäí³é êîí-
ôåðåíö³¿ «Ðîëü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó â çàõèñò³ äåìîêðà-
òè÷íèõ ö³ííîñòåé», ïðèñâÿ÷åí³é 5-é ð³÷íèö³ Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó Àçåðáàéäæàíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè (ì. Áàêó, Àçåð-
áàéäæàíñüêà Ðåñïóáë³êà).

ÂÅÐÅÑÅÍÜ

4–6 âåðåñíÿ çàñòóïíèê Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Â. Âîç-
íþê áðàâ ó÷àñòü ó ì³æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ «Êîíñòèòó-
ö³éíå ïðàâîñóääÿ òà âåðõîâåíñòâî ïðàâà», ïðèñâÿ÷åí³é
10-ð³÷÷þ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè
(ì. Â³ëüíþñ, Ëèòîâñüêà Ðåñïóáë³êà).

12 âåðåñíÿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ çàñòóïíèêà Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñó-
äó Óêðà¿íè Â. Øàïîâàëà ç âèêîíàâ÷èì ñóääåþ îêðóæíîãî
ñóäó ì. Áàëò³ìîð Å. Õåëëåð.
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ÆÎÂÒÅÍÜ

3–5 æîâòíÿ ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Â. ²âàùåíêî òà
Â. Ïøåíè÷íèé áðàëè ó÷àñòü ó 8-ìó ªðåâàíñüêîìó ì³æíà-
ðîäíîìó ñåì³íàð³ «Îñíîâí³ êðèòåð³¿ îö³íêè îáìåæåííÿ
ïðàâ ëþäèíè â ïðàêòèö³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâîñóääÿ»
(ì. ªðåâàí, Ðåñïóáë³êà Â³ðìåí³ÿ).

16–18 æîâòíÿ â³äáóâñÿ â³çèò äåëåãàö³¿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó
ñêëàä³ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ì. Ñåë³âî-
íà, êåð³âíèêà Ñåêðåòàð³àòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà-
¿íè Â. Äóáðîâñüêîãî òà çàâ³äóâà÷à Â³ää³ëó çîâí³øí³õ çâ’ÿç-
ê³â Ñåêðåòàð³àòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ². Øåâëÿ-
êà äî Ðåñïóáë³êè Ê³ïð ç ìåòîþ ó÷àñò³ ó Ï³äãîòîâ÷îìó çà-
ñ³äàíí³ Õ²²² Êîíãðåñó Êîíôåðåíö³¿ ºâðîïåéñüêèõ êîíñòè-
òóö³éíèõ ñóä³â (ì. Í³êîñ³ÿ, Ðåñïóáë³êà Ê³ïð).

23–25 æîâòíÿ çàñòóïíèê Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Â. Øà-
ïîâàë áðàâ ó÷àñòü ó 6-ìó Ì³æíàðîäíîìó ôîðóì³ ç ïèòàíü
êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâîñóääÿ «Êîíñòèòóö³éíèé ñóä ÿê ãà-
ðàíò ïîä³ëó âëàäè» (ì. Ìîñêâà, Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ).

28 æîâòíÿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
Ì. Ñåë³âîíà ç Ïåðøèì Ãîëîâîþ Âåðõîâíîãî Ñóäó Ðåñïóá-
ë³êè Ïîëüùà Ë. Ãàðäîöüê³.

Íàä âèïóñêîì ïðàöþâàëè:
Ãàëèíà Ñóðíà÷îâà
Îëåíà Ïàçåíêî
Ëþáîâ Ëàâðèíåíêî
Ëó¿çà Ëÿøêî
Ñâÿòîñëàâ Êàðàâàºâ
Â³êòîð³ÿ Çàðåöüêà
Ìèõàéëî ×åðíåíêî
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