
Çàãàëüíîäåðæàâíå

ïåð³îäè÷íå âèäàííÿ

© Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, 2004

Âèõîäèòü ø³ñòü ðàç³â íà ð³ê

Çàñíîâàíå

19 ëþòîãî 1997 ðîêó

Ñâ³äîöòâî

ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
Ñåð³ÿ ÊÁ ¹ 2444

Çàñíîâíèê:

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

Àäðåñà: 01033, Êè¿â-33
âóë. Æèëÿíñüêà, 14

Âèäàâåöü:

Þðèäè÷íà ³íôîðìàö³éíà
êîìïàí³ÿ — «Þð³íêîì ²íòåð»

Øåô-ðåäàêòîð Â. Êîâàëüñüêèé

Àäðåñà: 04209, ì. Êè¿â-209
âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 31-á

Ðåäàêö³éíà ðàäà:

Â. Í³ì÷åíêî — ãîëîâà
Ì. Êîçþáðà
Ì. Êîñòèöüêèé
Ï. Ìàðòèíåíêî
Î. Ìèðîíåíêî
Â. Òèõèé
Ë. ×óáàð
Â. Øàïîâàë
Ñ. ßöåíêî

Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð —
Ã. Ñóðíà÷îâà

Òåë. 238-11-54
Òåë. 238-11-55

5’2004



Ó ÍÎÌÅÐ²

ÀÊÒÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Âèñíîâîê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ âè-
ñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåí-
íÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî Çàêîíîïðîåêò ¹ 4180 ç âíåñåíèìè äî
íüîãî ïîïðàâêàìè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Îêðåìà äóìêà ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
²âàùåíêà Â.².

ñòîñîâíî Âèñíîâêó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ çà
çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùî-
äî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî Çàêîíîïðîåêò ¹ 4180 ç âíåñåíèìè äî íüî-
ãî ïîïðàâêàìè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Îêðåìà äóìêà ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
Ñàâåíêà Ì.Ä.

ñòîñîâíî Âèñíîâêó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ çà
çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùî-
äî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî Çàêîíîïðîåêò ¹ 4180 ç âíåñåíèìè äî íüî-
ãî ïîïðàâêàìè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Îêðåìà äóìêà ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
Øàïîâàëà Â.Ì.

ñòîñîâíî Âèñíîâêó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ çà
çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùî-
äî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî Çàêîíîïðîåêò ¹ 4180 ç âíåñåíèìè äî íüî-
ãî ïîïðàâêàìè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2004



Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëî-
æåíü ñòàòò³ 69 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ïðè-
çíà÷åííÿ ñóäîì á³ëüø ì’ÿêîãî ïîêàðàííÿ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Îêðåìà äóìêà ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
Âîçíþêà Â.Ä.

ñòîñîâíî Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ çà
êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî â³ä-
ïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü
ñòàòò³ 69 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ïðèçíà-
÷åííÿ ñóäîì á³ëüø ì’ÿêîãî ïîêàðàííÿ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Îêðåìà äóìêà ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó Óêðà¿íè
²âàùåíêà Â.².

ñòîñîâíî Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ çà
êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî â³ä-
ïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü
ñòàòò³ 69 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ïðèçíà-
÷åííÿ ñóäîì á³ëüø ì’ÿêîãî ïîêàðàííÿ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Öåíòðàëüíî¿ ñï³ëêè ñïî-
æèâ÷èõ òîâàðèñòâ Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü
ïóíêòó 1 ñòàòò³ 9, ïóíêòó 1 ñòàòò³ 10 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñïîæèâ-
÷ó êîîïåðàö³þ», ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 37 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
êîîïåðàö³þ» (ñïðàâà ïðî çàõèñò ïðàâà âëàñíîñò³ îðãàí³çàö³é ñïî-
æèâ÷î¿ êîîïåðàö³¿) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Îêðåìà äóìêà ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
²âàùåíêà Â.².

ñòîñîâíî Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ çà
êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Öåíòðàëüíî¿ ñï³ëêè ñïîæèâ÷èõ òî-
âàðèñòâ Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 1
ñòàòò³ 9, ïóíêòó 1 ñòàòò³ 10 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñïîæèâ÷ó êî-
îïåðàö³þ», ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 37 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
êîîïåðàö³þ» (ñïðàâà ïðî çàõèñò ïðàâà âëàñíîñò³ îðãàí³çàö³é
ñïîæèâ÷î¿ êîîïåðàö³¿) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2004



Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 58 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà-
¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî Òèì÷àñîâó ñïåö³àëüíó
êîì³ñ³þ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ìîí³òîðèíãó ðåàë³çàö³¿
çàêîíîäàâñòâà ïðî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî Òèì-
÷àñîâó ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè). . . . . . . . . . . . . . . . 62

Óõâàëà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ïðî ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòè-
òóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿
ñòàòò³ 371 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà
2003 ð³ê» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Óõâàëà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ïðî ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòè-
òóö³éíèì ïîäàííÿì 49 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïî-
â³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò
Óêðà¿íè íà 2003 ð³ê»… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

ÎÃËßÄ ÓÕÂÀË ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ. . . . . . . . 72

ÒÅÎÐ²ß ² ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Â. Øàïîâàë. Êîíñòèòóö³éí³ ìåõàí³çìè ðåàë³çàö³¿ íàðîäíîãî ñóâå-
ðåí³òåòó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Ç ²ÑÒÎÐ²¯ Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÑÒÈÖ²¯

Î. Ìèðîíåíêî. Îõîðîíà ðàäÿíñüêèõ êîíñòèòóö³é ó ïåðø³ äâà äå-
ñÿòèë³òòÿ ³ñíóâàííÿ ÑÐÑÐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

ÏÈÒÀÍÍß ÒËÓÌÀ×ÅÍÍß
ÍÎÂÎÃÎ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â. Òèõèé. Äîáðîâ³ëüíà â³äìîâà â³ä çëî÷èíó (êîìåíòàð ñòàòò³ 17
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

4

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2004



Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2004

5

ÀÊÒÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Â È Ñ Í Î Â Î Ê

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

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

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

(ñïðàâà ïðî Çàêîíîïðîåêò ¹ 4180 ç âíåñåíèìè äî íüîãî ïîïðàâêàìè)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-32/2004
12 æîâòíÿ 2004 ðîêó
¹ 2-â/2004

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
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,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Ñòàí³ê Ñþçàííè Ðîìàí³âíè,
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» вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Приводом для розгляду справи згідно зі статтею 159 Конституції України стало
звернення до Конституційного Суду України Верховної Ради України для надання
висновку щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до Консти!
туції України» вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Підставою для розгляду справи за статтею 159 Конституції України є необхідність
висновку Конституційного Суду України щодо відповідності зазначеного законопро!
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екту вимогам статей 157 і 158 Конституції України для розгляду його Верховною Ра!
дою України.

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

ó ñ ò à í î â è â :

1. Згідно з Постановою Верховної Ради України «Про попереднє схвалення зако!
нопроекту про внесення змін до Конституції України (реєстр. № 4180)» від 23 червня
2004 року № 1844!IV Верховна Рада України звернулася до Конституційного Суду
України з клопотанням про надання висновку щодо відповідності проекту Закону
України «Про внесення змін до Конституції України» (далі – Законопроект) вимогам
статей 157 і 158 Конституції України.

У Законопроекті пропонується:
«І. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,

№ 30, ст. 141) такі зміни:
1) статті 76, 78, 81–83, 85, 87, 89, 90, 93, 98, 112–115, 120 викласти в такій редакції:

«Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України – чотириста п’ятдесят
народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування.

Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на
день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні про!
тягом останніх п’яти років.

Неможе бути обранимдоВерховної Ради України громадянин, якиймає судимість
за вчинення умисного злочину, якщоця судимість не погашена і не знята у встановле!
ному законом порядку.

Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та закона!
ми України.

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

«Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній
основі, крім випадків, передбачених цією Конституцією.

Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути
на державній службі, обіймати інші оплачувані посади (крім посад членів Кабінету
Міністрів України), займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю
(крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного орга!
ну чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання при!
бутку.

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності
встановлюються законом.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутат!
ського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцяти!
денний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає
особисту заяву про складення повноважень народного депутата України»;

«Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з
припиненням повноважень Верховної Ради України.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково в разі:
1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі

України;
5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до по!
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рушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльно!
сті, ці обставини ним не усунуто;

6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (ви!
борчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної пар!
тії (виборчого блоку політичних партій) або виходу (виключення) народного депутата
України із складу такої фракції;

7) його смерті.
Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разі

дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної
Ради України – в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового
скликання.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у
випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини другої цієї статті, приймається Вер!
ховною Радою України, а у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї
статті, – судом.

У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо народного де!
путата України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно від!
сутнім його повноваження припиняються з дня набрання законної сили рішенням су!
ду, а в разі смерті народного депутата України – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом
про смерть.

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

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

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

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

віком народний депутат України.

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка
лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скли!
каються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на ви!
могу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Вер!
ховної Ради України.

У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзви!
чайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається
на засідання у дводенний строк без скликання.

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного
чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання
першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзви!
чайного стану.

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та
Регламентом Верховної Ради України.

УВерховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних
позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість
народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом од!
ного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що прово!
диться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протя!



гом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній
Раді України.

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до цієї Консти!
туції вносить пропозиції Президенту Українищодо кандидатури Прем’єр!міністра Ук!
раїни, а також відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур до
складу Кабінету Міністрів України.

Засадиформування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депу!
татських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та
Регламентом Верховної Ради України.

Депутатськафракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість на!
родних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має
права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Кон!
ституцією»;

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

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, 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,
Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за по!
данням Прем’єр!міністра України інших членів КабінетуМіністрів України, Голови Ан!
тимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та ра!
діомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначе!
них осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр!міністра України, членів
Кабінету Міністрів України;

121) призначення на посаду та звільнення з посади за поданнямПрезидента Украї!
ни Голови Служби безпеки України;

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до
цієї Конституції та закону;

14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іно!
земнимдержавам таміжнародним організаціям, а також про одержання Україною від
іноземних держав, банків і міжнароднихфінансових організацій позик, не передбаче!
них Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;

15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;
16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахунко!

вої палати;
17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ра!
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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 на посади та звільнення з посад половини складу Ради На!
ціонального банку України;

20) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення;

21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої ко!
місії за поданням Президента України;

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначенняфункцій Збройних
Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про на!
правлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підроз!
ділів збройних сил інших держав на територію України;

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 на посади та звільнення з посад половини складу Конституційно!
го Суду України;

27) обрання суддів безстроково;
28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки

Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Кон!
ституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верхов!
ної Ради Автономної Республіки Крим;

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, відне!
сення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населе!
них пунктів і районів;

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самовря!
дування;

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України
указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її міс!
цевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевос!
тей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

32) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та
денонсація міжнародних договорів України;

33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конститу!
цією та законом;

34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу
народного депутата України, групи народних депутатів України чи комітету Верховної
Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституцій!
ного складу Верховної Ради України;

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

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

37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї.
Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відповідно до Кон!

ституції України віднесені до її відання»;

«Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або
не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу
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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 України.

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

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

Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові
спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.

Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять
суспільний інтерес, створює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала
не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.

Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і
суду.

Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових
спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом.

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття
першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ра!
ди України, якщо:

1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депу!
татських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;

2) протягомшістдесяти днів після відставки КабінетуМіністрів України не сформо!
вано персональний склад Кабінету Міністрів України;

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

Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України прий!
мається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України,
його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Повноваження Верховної Ради України неможуть бути достроково припинені Пре!
зидентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради Украї!
ни та Президента України»;

«Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Пре!
зидентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються
Верховною Радою України позачергово»;

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

«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 повнова!
ження, передбачені пунктами 2, 6–8, 10–13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції
України.
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Ðîçä³ë VI

ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒÐ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ.
²ÍØ² ÎÐÃÀÍÈ ÂÈÊÎÍÀÂ×Î¯ ÂËÀÄÈ

Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконав!
чої влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною
РадоюУкраїни, підконтрольний і підзвітнийВерховній Раді України у межах, передба!
чених цією Конституцією.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та зако!
нами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 114. До складу КабінетуМіністрів України входять Прем’єр!міністр України,
Перший віце!прем’єр!міністр, віце!прем’єр!міністри, міністри.

Прем’єр!міністр України призначається Верховною Радою України за поданням
Президента України.

Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр!міністра України вносить Пре!
зидент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді Украї!
ни, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської
фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституцій!
ного складу Верховної Ради України.

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. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною
Верховною Радою України.

Прем’єр!міністр України, інші члениКабінетуМіністрів Українимають право заяви!
ти Верховній Раді України про свою відставку.

Відставка Прем’єр!міністра України, прийняття Верховною Радою України резо!
люції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу
Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює форму!
вання нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені
цією Конституцією.

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верхов!
ною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продов!
жує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету
Міністрів України»;

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

Члени КабінетуМіністрів Україниможуть суміщати своюпосаду з мандатом народ!
ного депутата України.

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і за!
конами України»;
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2) частину першу статті 77 викласти в такій редакції:
«Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю остан!

нього місяця п’ятого року повноважень Верховної Ради України»;

3) у статті 88:
а) частину першу викласти в такій редакції:
«Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України,

Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх з цих
посад»;

б) пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:
2) «організовує роботу Верховної Ради України, координує діяльність її органів»;
в) частину третю викласти в такій редакції:
«Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Кон!

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

4) частину четверту статті 94 викласти в такій редакції:
«Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий ВерховноюРадою

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

5) у статті 103:
а) частину п’яту викласти в такій редакції:
«Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього

місяця п’ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припи!
нення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в
період дев’яноста днів з дня припинення повноважень»;

6) у статті 106:
а) у частині першій:
пункти 8–13 викласти в такій редакції:
«8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених

цією Конституцією;
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України,

сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення
Верховною Радою України Прем’єр!міністра України в строк не пізніше ніж на п’ят!
надцятий день після одержання такої пропозиції;

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборо!
ни України, Міністра закордонних справ України;

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України
Генерального прокурора України;

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

13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення»;

пункт 14 виключити;
пункти 15, 16, 19, 22 і 30 викласти в такій редакції:
«15) зупиняє дію актів КабінетуМіністрів України з мотивів невідповідності цій Кон!

ституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх консти!
туційності;

16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим»;
«19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у

разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних
Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових форму!
вань»;

«22) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Конституційного
Суду України»;
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«30) має право ветощодо прийнятих ВерховноюРадою України законів (крім зако!
нів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повтор!
ний розгляд Верховної Ради України»;

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

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

7) у статті 116:
а) доповнити статтю пунктами 91, 92 і 93 такого змісту:
«91) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші

центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утри!
мання органів виконавчої влади ;

92) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр!міністра Украї!
ни керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабіне!
ту Міністрів України, голів місцевих державних адміністрацій;

93) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного
банку України»;

б) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України»;

8) частини четверту, восьму–десяту статті 118 викласти в такій редакції:
«Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняють!

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

законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до за!
кону скасовані Президентом України, Кабінетом Міністрів України або головою міс!
цевої державної адміністрації вищого рівня.

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

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

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

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

10) частину першу статті 122 викласти в такій редакції:
«Прокуратуру очолює Генеральний прокурор України, який призначається на по!

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

11) пункт 2 частини п’ятої статті 126 викласти в такій редакції:
«2) досягнення суддею шістдесяти п’яти років, а суддями
Конституційного Суду України та Верховного Суду України – сімдесяти років»;

12) частину першу статті 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
п’ять років»;

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

ституційного Суду України».
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II. ÏÐÈÊ²ÍÖÅÂ² ÒÀ ÏÅÐÅÕ²ÄÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1. Цей Закон набирає чинності з дня вступу на пост Президента України, обраного
на чергових виборах 2004 року, крім частини п’ятої статті 76, частини першої стат!
ті 77, частини другої статті 78, пункту 6 частини другої та частини шостої статті 81,
пункту 1 частини другої статті 90, частини другої статті 120 Конституції України в ре!
дакції цього Закону, що набирають чинності з дня набуття повноважень Верховною
Радою України, обраною у 2006 році.

2. Верховна Рада України, обрана у 2002 році, продовжує здійснювати консти!
туційні повноваження до дня набуття повноважень Верховною Радою України, обра!
ною у 2006 році.

3. 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.

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

5. КабінетМіністрів України, сформований до дня вступу на пост Президента Укра!
їни, обраного на чергових виборах у 2004 році, продовжує виконувати конституційні
повноваження після набрання чинності цим Законом.

У разі відставки КабінетуМіністрів України у випадках, передбачених Конституцією
України, формування нового складу Кабінету Міністрів України здійснюється протя!
гом 60 днів, починаючи з дня відставки.

6. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України, формування якої пе!
редбачено статтею 83 Конституції України в редакції цього Закону, або депутатська
фракція у Верховній Раді України, яка має права коаліції депутатських фракцій у Вер!
ховній Раді України, має бути утворена протягом одного місяця з дня набуття повно!
важень ВерховноюРадоюУкраїни, обраноюна пропорційній основі у 2006 році відпо!
відно до пункту 3 цього розділу.

У разі відставки Кабінету Міністрів України, сформованого до дня вступу на пост
Президента України, обраного на чергових виборах у жовтні 2004 року, до дня набут!
тя повноважень ВерховноюРадою України, обраною у 2006 році, новий склад Кабіне!
ту Міністрів України формується за пропозицією депутатських фракцій (груп), до
складу яких входить більшість народних депутатів України від конституційного складу
Верховної Ради України.

7. Судді Конституційного Суду України, призначені з’їздом суддів України, продов!
жують виконувати свої повноваження до призначення Верховною Радою України та
Президентом України нових суддів Конституційного Суду України відповідно до пунк!
ту 26 статті 85 та пункту 22 статті 106 Конституції України в редакції цього Закону.

Верховна Рада України у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 126 Кон!
ституції України, може достроково припинити повноваження суддів Конституційного
Суду України, призначених з’їздом суддів України.

8. Дія пункту 2 частини п’ятої статті 126 Конституції України в редакції цього Закону
поширюється на суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України,
призначених на посаду після набрання цим Законом чинності.

9. Члени Ради Національного банку України, призначені Президентом України,
продовжують виконувати свої повноваження до призначення Кабінетом Міністрів
України нових членів Ради Національного банку України відповідно до пункту 93 стат!
ті 116 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!
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ституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і
158 цієї Конституції.

Статтею 157 Основного Закону України встановлено, що Конституція України
неможебути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і сво!
бод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи
на порушення територіальної цілісності України (частина перша). Конституція Украї!
ни неможебути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану (частина друга).

За вимогами статті 158 Конституції України законопроект про внесення змін до
Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був при!
йнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня
прийняття рішеннящодо цього законопроекту (частина перша). Верховна Рада Укра!
їни протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі поло!
ження Конституції України (частина друга).

3. Конституційний Суд України у Висновку від 10 грудня 2003 року№ 3!в/2003 ви!
знав проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (реєстрацій!
ний№ 4180, далі – Законопроект№ 4180) таким, що відповідає вимогам статей 157 і
158 Конституції України. Водночас у Висновку зазначалося про наявність ідентично!
сті окремих приписів Законопроекту№ 4180 положенням, що містяться у проекті За!
кону України «Про внесення змін до Конституції України» (реєстраційний№ 4105, да!
лі – Законопроект № 4105), який у Висновку Конституційного Суду України від
5 листопада 2003 року № 2!в/2003 було визнано таким, що не суперечить вимогам
статей 157 і 158 Конституції України.

Дослідження Законопроекту № 4105, який 8 квітня 2004 року не був прийнятий
двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, та Законопро!
екту, що розглядається КонституційнимСудомУкраїни за зверненням парламенту на
предмет його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України, свідчить,
що окремі їх приписи збігаються або є ідентичними відповідним положенням чинної
Конституції України.

Проте у Законопроекті містяться положення, які за змістом відрізняються від Зако!
нопроекту № 4105. Йдеться, зокрема, про частину першу статті 77; частину першу
статті 78; частини шосту, восьму статті 83; пункти 12, 13, 16, 19–21, 26, 33 частини
першої статті 85; статтю 98; пункти 8, 15, 22 частини першої статті 106; частини пер!
шу, третю статті 113; частини першу, третю, четверту статті 115; пункти 91–93 стат!
ті 116. Суттєвим є і те, що законопроекти визначають різний механізм набрання чин!
ності законом про внесення змін до Конституції України та встановлюють порядок
набуття повноважень органами державної влади згідно з пропонованими змінами до
Конституції України. Так, Законопроект№4105містить доповнення Конституції Укра!
їни розділом ХVI «Прикінцеві положення, які стосуються змін до Конституції України»,
Законопроект – «Прикінцеві та перехідні положення», які з урахуванням застережен!
ня Конституційного Суду України (Висновок № 3!в/2003) визначають умови та поря!
док впровадження змін до Конституції України.

Крім того, на відміну від Законопроекту№4105, низка приписів Законопроекту ви!
кладена в іншій редакції.

Наведене підтверджує, що за змістом Законопроект № 4180 відрізняється від За!
конопроекту № 4105 і є самостійним цілісним документом, який відповідно до стат!
ті 154 Конституції України було внесено до Верховної Ради України належним суб’єк!
том і попередньо схвалено парламентом 23 червня 2004 року за Висновком Консти!
туційного Суду України № 3!в/2003, як того вимагають положення статей 155, 159
Конституції України.

Дослідження матеріалів справи свідчить, що у Верховній Раді України нинішнього
скликання Законопроект не був предметом голосування для його прийняття не менш
як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України (стаття 155
Конституції України). Верховна Рада України цього скликання також не змінювала по!
ложення Конституції України, які містяться у Законопроекті.
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Виходячи з наведеного Конституційний Суд України вважає, що вимог статті 158
Конституції України стосовно Законопроекту додержано.

4. Конституційний Суд України у Висновку№3!в/2003 визнав проект Закону Укра!
їни «Про внесення змін до Конституції України» (реєстраційний № 4180) таким, що
відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

У процесі доопрацювання та попереднього схвалення Законопроекту більшістю
від конституційного складу Верховної Ради України 23 червня 2004 року до нього бу!
ло внесено окремі зміни, в тому числі доповнення, уточнення формулювань приписів
та редакційні поправки. За результатом аналізу цих змін Конституційний Суд України
дійшов висновку, що вони не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення
територіальної цілісності України, тобто не суперечать положенню частини першої
статті 157 Основного Закону України.

5. Здійснюючи перевірку Законопроекту на предмет додержання вимог частини
першої статті 157 Конституції України щодо неприпустимості внесення до Основного
Закону України змін, які передбачають скасування чи обмеження прав і свобод люди!
ни і громадянина, Конституційний Суд України виходить з такого.

5.1. Аналіз пропонованих у Законопроекті положень частин третьої, четвертої
статті 76; частини третьої статті 78; частини першої, пунктів 1–4 частини другої стат!
ті 81; частин першої–четвертої статті 82; частин першої–четвертої статті 83; пунк!
тів 1–11, 14, 16–18, 22, 23, 27–31, 34–36 частини першої статті 85; частини першої
статті 87; частин другої–п’ятої статті 89; частини першої статті 90; частини другої
статті 93; першого речення частини четвертої статті 94; другого речення частини п’я!
тої статті 103; частини першої статті 113; частини п’ятої статті 114; частини третьої
статті 120 Конституції України свідчить про їх тотожність з відповідними положеннями
статей 76, 78, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 90, 93, 94, 103, 113, 114, 120 чинної Конституції
України.

У Законопроекті положення пункту 34 частини першої статті 85, частин другої–п’я!
тої статті 89 (з урахуванням застережень Конституційного Суду України, викладених у
Висновку № 3!в/2003) тотожні приписам пункту 34 частини першої статті 85, части!
нам третій–шостій статті 89 чинної Конституції України. Йдеться про відновлення по!
ложень чинної Конституції України, яких не було у Законопроекті № 4180 до його до!
опрацювання і попереднього схвалення парламентом України.

Однак під час доопрацювання Законопроекту № 4180 так і не було враховано за!
стереження Конституційного Суду України, сформульованого у згаданому Висновку,
за яким «позбавлення з’їзду суддів України – найвищого органу суддівського само!
врядування – участі у призначенні суддів Конституційного Суду України не передба!
чають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина. Однак, по суті,
це відсторонює судову владу від формування єдиного органу конституційної юрис!
дикції, що не слугуватиме зміцненню засад конституційного судочинства в Україні»
(абзац тринадцятий пункту 3 мотивувальної частини).

5.2. Пропоновані у Законопроекті доповнення (за винятком редакційних уточнень і
поправок) статті 76 частиною п’ятою; зміни до частини третьої статті 78; пункту 6 час!
тини другої статті 81; частин п’ятої–дев’ятої статті 83; пунктів 15, 24, 25, 37 частини
першої статті 85; статті 87; частини третьої статті 88; пунктів 2, 3, 4 частинидругої, час!
тин третьої, четвертої статті 90; частини першої статті 93; пунктів 8–12, пункту 14 (ви!
ключено), пунктів 15, 16, 22, 30 частини першої, частини четвертої статті 106; стат!
ті 112; частин першої–третьої статті 113; частин першої, другої, четвертої, п’ятої стат!
ті 114; частин першої, другої, першого речення частини третьої статті 115; частин чет!
вертої, дев’ятої, десятої статті 118; частини третьої статті 120; частини першої
статті 122; пункту 2 частини п’ятої статті 126; частини другої статті 148 Конституції
України вже розглядалися Конституційним Судом України і визнані ним у Висновку
№ 3!в/2003 такими, що відповідають вимогам статті 157 Конституції України.

Доповнення пунктом 5 статті 121 Основного Закону України Конституційний Суд
України у Висновку від 30жовтня 2003 року№1!в/2003 визнав таким,що не передба!
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чає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, зазначивши при
цьому, що «запропоноване загальне положеннящодо нагляду за додержанням прав і
свобод людини і громадянина потребує законодавчої конкретизації» (абзац третій
підпункту 4.21 пункту 4 мотивувальної частини).

5.3. З урахуванням пропозицій Конституційного Суду України, викладених у Ви!
сновку № 3!в/2003, доопрацьований і попередньо схвалений Верховною Радою
України Законопроект містить зміни і доповнення.

Йдеться про змістовні зміни окремих положень, а саме: пункту 6 частини другої
статті 81 (вилучено слова »відсутності його без поважних причин на ста пленарних за!
сіданнях Верховної Ради України протягом календарного року»); частини шостої (ви!
лучено слова «та поєднання», «і депутатських груп», «яка відповідно до Конституції
України вносить пропозиції Президенту Українищодо кандидатури Прем’єр!міністра
України, формує склад Кабінету Міністрів України та є відповідальною за його діяль!
ність») статті 83; пункту 12 (вилучено слова «та Голови Служби безпеки України»), до!
повнення пунктом 121 («призначення на посаду та звільнення з посади за поданням
Президента України Голови Служби безпеки України»), пункту 37 (вилучено слова
«визначення законом правових засад майна, що належить Автономній Республіці
Крим») частини першої статті 85; частини першої статті 88 (слово «заступників» за!
мінено словом «заступника», вилучено речення «Кількість заступників Голови Вер!
ховної Ради України визначається Верховною Радою України»); пункту 15 (вилучено
слова «і законам України, актамПрезидента України»), пункту 19 (доповнено словами
«утворених відповідно до законів України») частини першої, частини четвертої (вилу!
чено пункт 8) статті 106; статті 116 (доповнена пунктами 91, 92, 93); частини другої
(слова «Міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади можуть су!
міщати свою службову діяльність із представницьким мандатом народного депутата
України» замінено словами «Члени Кабінету Міністрів України можуть суміщати свою
посаду з мандатом народного депутата України») статті 120; у пункті 5 статті 121 сло!
ва «органами державної влади» замінено словами «органами виконавчої влади»; ви!
ключено частину четверту статті 126 і друге речення частини першої статті 128 (щодо
обрання суддів «на десять років»).

Також внесено зміни та редакційні уточнення до низки положень, зокрема: части!
ни сьомої (вилучено слова «і депутатських груп»), частини дев’ятої (після слова «ко!
аліції» доповнено словами »депутатських фракцій у Верховній Раді України») стат!
ті 83; пункту 12 (слова «припинення повноважень» замінено словом «звільнення»),
пунктів 19, 20, 21, 26 (після слова «призначення» доповнено словами «на посади та
звільнення з посад») частини першої статті 85; пункту 2 (викладено в іншій редакції)
частини другої статті 88; другого речення частини четвертої статті 94 (доповнено
словом «невідкладно»); пункту 9 (вилучено слова «і депутатських груп», «після відпо!
відних консультацій з їх керівниками» і доповнено словами «у Верховній Раді Украї!
ни»), пункту 14 (виключено), пункту 22 (доповнено словами «на посади та звільняє з
посад») частини першої статті 106; статті 118 (частину восьму викладено в такій ре!
дакції: «Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції
та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до
закону скасовані ПрезидентомУкраїни, КабінетомМіністрів України або головоюміс!
цевої державної адміністрації вищого рівня»); частини першої (доповнено словами
«або організації») статті 120.

Редакційні поправки внесено до: частини другої статті 76; частини першої, пунк!
ту 5 частини другої, частин третьої, п’ятої статті 81; пункту 32 частини першої, части!
ни другої статті 85; частини першої статті 89; частин другої, третьої статті 90; пункту 8
частини першої статті 106; частини першої статті 113; пункту 2 частини п’ятої стат!
ті 126 пропонованих у Законопроекті змін до Конституції України.

У результаті дослідження внесених до Законопроекту № 4180 зазначених змін
Конституційний Суд України дійшов висновку, що вони не передбачають скасування
чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

5.4. У Законопроекті містяться також нові приписи стосовно визначення строку ви!
борів народних депутатів України та Президента України, прав коаліції депутатських
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ôðàêö³é ó ïàðëàìåíò³ ³ äîïîâíåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè íà ¿õ â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì ñòàòò³ 157 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Пропонується частину першу статті 77 Конституції України викласти в редакції,
згідно з якою «чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню
неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Верховної Ради України».

Це положення визначає строк проведення виборів народних депутатів України,
який відповідно до пропонованих у Законопроекті змін до Конституції України пов’я!
заний із встановленням п’ятирічного строку повноважень Верховної Ради України
(частина п’ята статті 76), а також перебуває у зв’язку з положеннями Конституції
України щодо умов, за яких новообрана Верховна Рада України є повноважною, та
початком роботи її першої сесії (частини друга, третя статті 82).

Конституційний Суд України вважає, що зазначені зміни не суперечать вимогам
статті 157 Основного Закону України.

У статті 83 Конституції України пропоновано викласти в такій редакції:
– частину восьму:
«Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до цієї Кон!

ституції вносить пропозиції Президенту Українищодо кандидатури Прем’єр!міністра
України, а також відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур
до складу Кабінету Міністрів України».

Конституційний Суд України дійшов висновку, що це положення не передбачає
скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина;

– частину десяту:
«Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість

народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має
права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Кон!
ституцією».

Цей припис викладено з урахуванням застереження Конституційного Суду Украї!
ни, сформульованого у Висновку№ 3!в/2003 (абзац четвертий пункту 3 мотивуваль!
ної частини), і він не суперечить вимогам статті 157 Основного Закону України;

– пункти 13, 33 частини першої статті 85 Конституції України пропонується допов!
нити відповідно словами «та закону», «та законом». Йдеться про визначення повно!
важень Верховної Ради України щодо здійснення контролю, зокрема, за діяльністю
Кабінету Міністрів України (пункт 13) та парламентського контролю (пункт 33) не ли!
ше відповідно чи в межах Конституції України, а й закону. Тобто передбачається, що
повноваження парламенту у зазначеній сфері можуть бути встановлені законами
України. Разом з тим у Законопроекті частина друга цієї статті викладена в редакції,
згідно з якою «Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відпо!
відно до Конституції України віднесені до її відання».

Конституційний Суд України у Висновку № 1!в/2003 положення стосовно визна!
чення повноваженьВерховної Ради України також і законами України (зміни до части!
ни другої статті 85) визнав таким, що не передбачає скасування чи обмеження прав і
свобод людини і громадянина. Ця правова позиція, вважає Конституційний Суд Укра!
їни, поширюється і на пропоновані у Законопроекті зміни до пунктів 13, 33 частини
першої статті 85 Конституції України.

Водночас у згаданому Висновку Конституційний Суд України зазначив, що «нове!
лізація Конституції України положенням проможливість Верховної Ради Українишля!
хом прийняття законів визначати власні повноваження як єдиного органу законодав!
чої влади не відповідала б закріпленому в частині першій статті 6 Конституції України
принципу поділу влади. Організація і здійснення державної влади на засадах її поділу
на законодавчу, виконавчу та судову не є самоціллю, а покликана забезпечувати пра!
ва і свободи людини і громадянина» (абзац четвертий підпункту 4.6.2 пункту 4 моти!
вувальної частини).

Пропонується викласти в такій редакції:
– пункт 2 частини другої статті 88:
«2) організовує роботу Верховної Ради України, координує діяльність її органів».
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Зазначені повноваження Голови Верховної Ради України, на думку Конституційно!
го Суду України, не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і
громадянина;

– перше речення частини п’ятої статті 103:
«Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього

місяця п’ятого року повноважень Президента України».
КонституційнийСуд України вважає, що пропоновані зміни не суперечать вимогам

статті 157 Основного Закону України;
– частину третю статті 113:
«Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та зако!

нами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України».

Законопроектом встановлюється відповідальність Кабінету Міністрів України пе!
ред Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольність і підзвіт!
ність Верховній Раді України у межах, визначених Конституцією України. Пропонова!
на редакція частини другої статті 113 Конституції України зумовлена перерозподілом
повноважень між Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Мі!
ністрів України.

Конституційний Суд України вважає, що зазначені зміни не передбачають скасу!
вання чи обмеження прав і свобод людини і громадянина;

– друге речення частини третьої статті 115:
«У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Ка!

бінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією».
Згідно із пропонованими у Законопроекті змінами до Конституції України такими

випадками є відставкаПрем’єр!міністра України, прийняттяВерховноюРадоюУкраї!
ни резолюції недовіри КабінетуМіністрів України. Пропонована зміна взаємопов’яза!
на з положеннями Законопроекту, за якими формування персонального складу Ка!
бінету Міністрів України здійснюється протягом шістдесяти днів після його відставки
(зміни до пункту 2 частини другої статті 90), а також за участю Президента України
(зміни до пункту 12 частини першої статті 85, пунктів 9, 10 частини першої статті 106
Конституції України) та Прем’єр!міністра України (зміни до пункту 12 частини першої
статті 85, частини четвертої статті 114 Основного Закону України).

Виходячи із системного зв’язку зазначених положень Конституційний Суд України
дійшов висновку, що зміни до частини третьої статті 115 Основного Закону України
не суперечать вимогам статті 157 Конституції України;

– частину четверту статті 115:
«Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верхов!

ною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продов!
жує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету
Міністрів України».

Це положення пов’язано з пропонованими у Законопроекті змінами до пункту 2
частини другої статті 90 Конституції України, за якими Президент України має право
достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо «протягомшіст!
десяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний
склад Кабінету Міністрів України».

Конституційний Суд України вважає, що зазначені зміни не передбачають скасу!
вання чи обмеження прав і свобод людини і громадянина;

– пункт 10 статті 116:
«10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України».
На відміну від положення «виконує інші функції», щоміститься в пункті 10 статті 116

чинної Конституції України, термін «повноваження» застосовується до всіх органів
державної влади (статті 6, 19). Йдеться, зокрема, про визначення повноважень Вер!
ховної Ради України (стаття 85), Президента України (стаття 106), Кабінету Міністрів
України (статті 115, 120).

Зміни до пункту 10 статті 116Основного Закону України, на думку Конституційного
Суду України, не суперечать вимогам статті 157 Конституції України;

– частину першу статті 141:
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«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
п’ять років».

Конституційний Суд України вважає, що встановлення строку повноважень депу!
татів органів місцевого самоврядування на п’ять років замість чотирьох не передба!
чає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

6. «Прикінцеві та перехідні положення» Законопроекту (далі – Положення) визна!
чають термін набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції
України» (далі – Закон), а також механізм набуття повноважень органами державної
влади відповідно до змін, внесених до Конституції України.

6.1. Згідно з пунктом 1 Положення (у взаємозв’язку з пунктом 4) Закон набирає
чинності з дня вступу на пост Президента України, обраного на чергових виборах
2004 року. Пропонується також, що положення частини п’ятої статті 76, частини пер!
шої статті 77, частини другої статті 78, пункту 6 частини другої, частини шостої стат!
ті 81, пункту 1 частини другої статті 90, частини другої статті 120, узгоджені з пункта!
ми 2, 3, 6 Положення, набирають чинності з дня набуття повноважень Верховною
Радою України, обраною у 2006 році.

Пунктами 5, 9 Положення передбачається порядок виконання конституційних пов!
новажень КабінетомМіністрів України та членами Ради Національного банку України,
призначеними Президентом України, після набрання чинності Законом і відповідно
до внесених змін до Конституції України, що зумовлено перерозподілом повнова!
жень між Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

Виходячи з аналізу та взаємозв’язку пропонованих у Законопроекті змін до Основ!
ного Закону України Конституційний Суд України дійшов висновку, що приписи пунк!
тів 1–6, 9 Положення не суперечать вимогам статті 157 Конституції України.

6.2. У пункті 7 Положення визначається термін здійснення повноважень суддями
КонституційногоСуду України, призначеними з’їздом суддів України, та порядок при!
значення Верховною Радою України і Президентом України нових суддів Конститу!
ційного Суду України відповідно до пункту 26 частини першої статті 85 та пункту 22
частини першої статті 106 Конституції України в редакції пропонованих у Законопро!
екті змін (абзац перший). Також зазначається, що Верховна Рада України у випадках,
передбачених частиноюп’ятою статті 126 Конституції України, може достроково при!
пинити повноваження суддів Конституційного Суду України, призначених з’їздом
суддів України.

Здійснення цих повноваженьВерховноюРадоюУкраїни і Президентом України пе!
редбачено пропонованими у Законопроекті змінами відповідно до пункту 26 частини
першої статті 85 та пункту 22 частини першої статті 106 Конституції України. Зазначе!
ні положення, вважає Конституційний Суд України, не суперечать вимогам статті 157
Основного Закону України.

Разом з тим Конституційний Суд України вбачає певну неузгодженість абзацу дру!
гого пункту 7 Положення з частиною п’ятою статті 126 і статтею 149 чинної Конститу!
ції України.

6.3. Пунктом 8 Положення передбачається, що дія пропонованих у Законопроекті
змін до пункту 2 частини п’ятої статті 126 Конституції України – досягнення суддями
Конституційного Суду України та Верховного Суду України сімдесяти років – поши!
рюється на суддів, призначених на посаду після набрання цим Законом чинності.

Це положення, на думку Конституційного Суду України, не передбачає скасування
чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 155, 157, 158, 159 Конституції
України, статтями 51, 63, 66, 70 Закону України «Про Конституційний Суд України»,
Конституційний Суд України
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1. Визнати проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (ре!
єстраційний № 4180), попередньо схвалений Верховною Радою України 23 червня
2004 року (Постанова Верховної Ради України від 23 червня 2004 року№1844!IV), та!
ким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

У Законопроекті пропонується:
«І. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,

№ 30, ст. 141) такі зміни:
1) статті 76, 78, 81–83, 85, 87, 89, 90, 93, 98, 112–115, 120 викласти в такій редакції:

«Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України – чотириста п’ятдесят
народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування.

Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на
день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні про!
тягом останніх п’яти років.

Неможе бути обранимдоВерховної Ради України громадянин, якиймає судимість
за вчинення умисного злочину, якщоця судимість не погашена і не знята у встановле!
ному законом порядку.

Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та закона!
ми України.

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

«Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній
основі, крім випадків, передбачених цією Конституцією.

Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути
на державній службі, обіймати інші оплачувані посади (крім посад членів Кабінету
Міністрів України), займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю
(крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного орга!
ну чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання при!
бутку.

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності
встановлюються законом.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутат!
ського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцяти!
денний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає
особисту заяву про складення повноважень народного депутата України»;

«Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з
припиненням повноважень Верховної Ради України.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково в разі:
1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі

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

рушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльно!
сті, ці обставини ним не усунуто;

6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (ви!
борчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної пар!
тії (виборчого блоку політичних партій) або виходу (виключення) народного депутата
України із складу такої фракції;

7) його смерті.
Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разі

дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної
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Ради України – в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового
скликання.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у
випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини другої цієї статті, приймається Вер!
ховною Радою України, а у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї
статті, – судом.

У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо народного де!
путата України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно від!
сутнім його повноваження припиняються з дня набрання законної сили рішенням су!
ду, а в разі смерті народного депутата України – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом
про смерть.

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

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

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

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

віком народний депутат України.

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка
лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скли!
каються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на ви!
могу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Вер!
ховної Ради України.

У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзви!
чайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається
на засідання у дводенний строк без скликання.

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного
чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання
першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзви!
чайного стану.

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та
Регламентом Верховної Ради України.

УВерховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних
позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість
народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом од!
ного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що прово!
диться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протя!
гом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній
Раді України.

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до цієї Консти!
туції вносить пропозиції Президенту Українищодо кандидатури Прем’єр!міністра Ук!
раїни, а також відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур до
складу Кабінету Міністрів України.

Засадиформування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депу!
татських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та
Регламентом Верховної Ради України.
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Депутатськафракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість на!
родних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має
права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Кон!
ституцією»;

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

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, 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,
Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за по!
данням Прем’єр!міністра України інших членів КабінетуМіністрів України, Голови Ан!
тимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та ра!
діомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазна!
чених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр!міністра України, чле!
нів Кабінету Міністрів України;

121) призначення на посаду та звільнення з посади за поданнямПрезидента Украї!
ни Голови Служби безпеки України;

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до
цієї Конституції та закону;

14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іно!
земнимдержавам таміжнародним організаціям, а також про одержання Україною від
іноземних держав, банків і міжнароднихфінансових організацій позик, не передбаче!
них Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;

15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;
16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахунко!

вої палати;
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 на посади та звільнення з посад половини складу Ради Націо!
нального банку України;

20) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення;

21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої ко!
місії за поданням Президента України;
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22) затвердження загальної структури, чисельності, визначенняфункцій Збройних
Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про на!
правлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підроз!
ділів збройних сил інших держав на територію України;

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 на посади та звільнення з посад половини складу Конституційно!
го Суду України;

27) обрання суддів безстроково;
28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки

Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Кон!
ституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верхов!
ної Ради Автономної Республіки Крим;

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, відне!
сення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населе!
них пунктів і районів;

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самовря!
дування;

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України
указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її міс!
цевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевос!
тей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

32) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та
денонсація міжнародних договорів України;

33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конститу!
цією та законом;

34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу
народного депутата України, групи народних депутатів України чи комітету Верховної
Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституцій!
ного складу Верховної Ради України;

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

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

37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї.
Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відповідно до Кон!

ституції України віднесені до її відання»;

«Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш
як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради
УкраїниможерозглянутипитанняпровідповідальністьКабінетуМіністрів України тапри!
йняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного
складу Верховної Ради України.

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

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

Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові
спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.

Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять су!
спільний інтерес, створює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш
як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.

Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і
суду.

Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових
спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом.

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття
першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ра!
ди України, якщо:

1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депу!
татських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;

2) протягомшістдесяти днів після відставки КабінетуМіністрів України не сформо!
вано персональний склад Кабінету Міністрів України;

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

Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України прий!
мається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України,
його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Повноваження Верховної Ради України неможуть бути достроково припинені Пре!
зидентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради Украї!
ни та Президента України»;

«Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Пре!
зидентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються
Верховною Радою України позачергово»;

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

«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 повнова!
ження, передбачені пунктами 2, 6–8, 10–13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції
України.

Ðîçä³ë VI

ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒÐ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ.
²ÍØ² ÎÐÃÀÍÈ ÂÈÊÎÍÀÂ×Î¯ ÂËÀÄÈ

Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконав!
чої влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною
РадоюУкраїни, підконтрольний і підзвітнийВерховній Раді України у межах, передба!
чених цією Конституцією.
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Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та зако!
нами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 114. До складу КабінетуМіністрів України входять Прем’єр!міністр України,
Перший віце!прем’єр!міністр, віце!прем’єр!міністри, міністри.

Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр!міністра України вносить Пре!
зидент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді Украї!
ни, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фрак!
ції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного
складу Верховної Ради України.

Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Вер!
ховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету 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. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною
Верховною Радою України.

Прем’єр!міністр України, інші члениКабінетуМіністрів Українимають право заяви!
ти Верховній Раді України про свою відставку.

Відставка Прем’єр!міністра України, прийняття Верховною Радою України резо!
люції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу
Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює форму!
вання нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені
цією Конституцією.

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верхов!
ною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продов!
жує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету
Міністрів України»;

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

Члени КабінетуМіністрів Україниможуть суміщати своюпосаду з мандатом народ!
ного депутата України.

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

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

нього місяця п’ятого року повноважень Верховної Ради України»;

3) у статті 88:
а) частину першу викласти в такій редакції:
«Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України,

Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх з цих
посад»;

б) пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:
2) «організовує роботу Верховної Ради України, координує діяльність її органів»;
в) частину третю викласти в такій редакції:
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«Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Кон!
ституцією, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України»;

4) частину четверту статті 94 викласти в такій редакції:
«Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий ВерховноюРадою

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

5) у статті 103:
а) частину п’яту викласти в такій редакції:
«Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього

місяця п’ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припи!
нення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в
період дев’яноста днів з дня припинення повноважень»;

6) у статті 106:
а) у частині першій:
пункти 8–13 викласти в такій редакції:
«8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених

цією Конституцією;
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України,

сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення
Верховною Радою України Прем’єр!міністра України в строк не пізніше ніж на п’ят!
надцятий день після одержання такої пропозиції;

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборо!
ни України, Міністра закордонних справ України;

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України
Генерального прокурора України;

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

13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення»;

пункт 14 виключити;
пункти 15, 16, 19, 22 і 30 викласти в такій редакції:
«15) зупиняє дію актів КабінетуМіністрів України з мотивів невідповідності цій Кон!

ституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх консти!
туційності;

16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим»;
«19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у

разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних
Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових форму!
вань»;

«22) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Конституційного
Суду України»;

«30) має право ветощодо прийнятих ВерховноюРадою України законів (крім зако!
нів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повтор!
ний розгляд Верховної Ради України»;

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

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

7) у статті 116:
а) доповнити статтю пунктами 91, 92 і 93 такого змісту:
«91) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші

центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утри!
мання органів виконавчої влади ;
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92) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр!міністра Украї!
ни керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабіне!
ту Міністрів України, голів місцевих державних адміністрацій;

93) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного
банку України»;

б) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України»;

8) частини четверту, восьму–десяту статті 118 викласти в такій редакції:
«Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняють!

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

законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до за!
кону скасовані Президентом України, Кабінетом Міністрів України або головою міс!
цевої державної адміністрації вищого рівня.

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

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

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

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

10) частину першу статті 122 викласти в такій редакції:
«Прокуратуру очолює Генеральний прокурор України, який призначається на по!

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

11) пункт 2 частини п’ятої статті 126 викласти в такій редакції:
«2) досягнення суддею шістдесяти п’яти років, а суддями Конституційного Суду

України та Верховного Суду України – сімдесяти років»;

12) частину першу статті 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
п’ять років»;

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

ституційного Суду України».

II. ÏÐÈÊ²ÍÖÅÂ² ÒÀ ÏÅÐÅÕ²ÄÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1. Цей Закон набирає чинності з дня вступу на пост Президента України, обраного на
черговихвиборах2004року, крімчастинип’ятої статті 76, частинипершої статті 77, части!
ни другої статті 78, пункту 6 частини другої та частини шостої статті 81, пункту 1 частини
другої статті 90, частини другої статті 120 Конституції України в редакції цього Закону, що
набирають чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у
2006 році.

2. Верховна Рада України, обрана у 2002 році, продовжує здійснювати конститу!
ційні повноваження до дня набуття повноважень ВерховноюРадою України, обраною
у 2006 році.

3. 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
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народних депутатів України в багатомандатному загальнодержавному виборчому
окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих
блоків політичних партій відповідно до закону.

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

5. КабінетМіністрів України, сформований до дня вступу на пост Президента Укра!
їни, обраного на чергових виборах у 2004 році, продовжує виконувати конституційні
повноваження після набрання чинності цим Законом.

У разі відставки КабінетуМіністрів України у випадках, передбачених Конституцією
України, формування нового складу Кабінету Міністрів України здійснюється протя!
гом 60 днів, починаючи з дня відставки.

6. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України, формування якої пе!
редбачено статтею 83 Конституції України в редакції цього Закону, або депутатська
фракція у Верховній Раді України, яка має права коаліції депутатських фракцій у Вер!
ховній Раді України, має бути утворена протягом одного місяця з дня набуття повно!
важень ВерховноюРадоюУкраїни, обраноюна пропорційній основі у 2006 році відпо!
відно до пункту 3 цього розділу.

У разі відставки Кабінету Міністрів України, сформованого до дня вступу на пост
Президента України, обраного на чергових виборах у жовтні 2004 року, до дня набут!
тя повноважень ВерховноюРадою України, обраною у 2006 році, новий склад Кабіне!
ту Міністрів України формується за пропозицією депутатських фракцій (груп), до
складу яких входить більшість народних депутатів України від конституційного складу
Верховної Ради України.

7. Судді Конституційного Суду України, призначені з’їздом суддів України, продов!
жують виконувати свої повноваження до призначення Верховною Радою України та
Президентом України нових суддів Конституційного Суду України відповідно до пунк!
ту 26 статті 85 та пункту 22 статті 106 Конституції України в редакції цього Закону.

Верховна Рада України у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 126 Кон!
ституції України, може достроково припинити повноваження суддів Конституційного
Суду України, призначених з’їздом суддів України.

8. Дія пункту 2 частини п’ятої статті 126 Конституції України в редакції цього Закону
поширюється на суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України,
призначених на посаду після набрання цим Законом чинності.

9. Члени Ради Національного банку України, призначені Президентом України,
продовжують виконувати свої повноваження до призначення Кабінетом Міністрів
України нових членів Ради Національного банку України відповідно до пункту 93 стат!
ті 116 Конституції України».

2. Висновок Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання, остаточ!
ним 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 ²âàùåíêà Â.².
ñòîñîâíî Âèñíîâêó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

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

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

(ñïðàâà ïðî Çàêîíîïðîåêò ¹ 4180 ç âíåñåíèìè äî íüîãî ïîïðàâêàìè)

На підставі статті 64 Закону України «Про Конституційний Суд України» вважаю за
необхідне викласти окрему думку стосовно Висновку Конституційного Суду України у
справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповід!
ності проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» вимогам
статей 157 і 158 Конституції України (справа про Законопроект № 4180 з внесеними
до нього поправками).

Давши цей Висновок, Конституційний Суд України де!факто витлумачив положен!
ня частини першої статті 158 Конституції України та визначив, що передбачена нею
заборонащодо подання протягомроку з дня прийняття відповідного рішення законо!
проекту про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Ра!
дою України і не був прийнятий як закон, не перешкоджає внесенню на розгляд пар!
ламенту законопроектів про внесення змін до Конституції України, аналогічних або
подібних за змістом тим, які не було проголосовано встановленою Конституцією
України більшістю голосів.

Таке тлумачення, як випливає з аналізу цього Висновку, базується на тому, що за!
значена заборона має суто формальний характер. Для того, щоб її подолати, достат!
ньо подати до Верховної Ради України інший законопроект про внесення змін до Кон!
ституції України, який по суті (за змістом) може бути аналогічним (тотожним) від!
хиленому, до того ж його може бути подано навіть у той самий день, коли відбулось
голосування законопроекту, який не було прийнято.

На підставі саме такого тлумачення, на мою думку, Конституційний Суд України
дійшов висновку, що проект Закону України «Про внесення змін до Конституції Украї!
ни» (реєстраційний№ 4180) відповідає вимогам статті 158 Конституції України.

Поважаючи позицію колег, яка дістала закріплення у Висновку Конституційного Су!
ду України, тим не менш вважаю за необхідне викласти своє бачення цієї проблеми.

Розділ XIII Конституції України, яким встановлено порядок внесення змін до Основ!
ного Закону України, містить низку положень, що принципово відрізняються від
тих конституційних приписів, якими визначено порядок ініціювання та прий�
няття Верховною Радою України інших законів.

До таких установлених Конституцією України особливих вимог насамперед нале!
жать: ініціювання законопроекту про внесення змін до Конституції України Президен!
том України або неменшяк третиноюнародних депутатів України від конституційного
складу Верховної Ради України (стаття 154); особливий порядок прийняття такого за!
конопроекту, яким передбачено, що попередньо схвалений більшістю від конститу!
ційного складу Верховної Ради України законопроект вважається прийнятим, якщо
на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш
як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України (стаття 155); особ!
ливий порядок внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України, а саме подання
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відповідного законопроекту до Верховної Ради України Президентом України або
не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за
умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Вер!
ховної Ради України, необхідність затвердження цього законопроекту всеукраїн!
ським референдумом (частина перша статті 156).

Крім цього, Конституція України містить положення, які за певних обставин уне�
можливлюють прийняття змін до Конституції України, а саме: повторне подання
законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України з одного й
того самого питанняможливе лише доВерховної Ради України наступного скликання
(частина друга статті 156); Конституція України не може бути змінена, якщо зміни пе!
редбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо
вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісно!
сті України (частина перша статті 157); Конституція України не може бути змінена в
умовах воєнного або надзвичайного стану (частина друга статті 157); законопроект
про внесення змін до Конституції України, який розглядався ВерховноюРадою Украї!
ни, і закон не був прийнятий, можебути поданий доВерховної Ради України не раніше
ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту (частина перша
статті 158); Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі
змінювати одні й ті самі положення Конституції України (частина друга статті 158).

Ще однією відмінністю процедури розгляду законопроекту про внесення змін до
Конституції України є неможливість його прийняття Верховною Радою України без
висновку Конституційного Суду України щодо відповідності цього законопроекту ви!
могам статей 157 і 158 Конституції України.

На мою думку, наявність таких умов зумовлена необхідністю забезпечити стабіль!
ність положень Основного Закону України як єдиного нормативного акта найвищої
юридичної сили, який встановлює засади державного ладу і здійснення державної
влади в Україні, закріплює основні права, свободи людини і громадянина, визначає
принципи взаємовідносин людини і держави.

Саме з цією метою Конституція України містить приписи, якими обмежено можли!
вість повторного розгляду законопроектів про внесення змін до Конституції України у
разі якщо під час розгляду Верховною Радою України запропоновані цими законо!
проектами зміни не дістали підтримки визначеної Конституцією України кількості на!
родних депутатів України. При цьому слід зазначити,що такі обмеження передбачено
Конституцією України як стосовно суб’єкта прийняття таких рішень, а саме складу
Верховної Ради України (частина друга статті 156), так і щодо терміну можливого по!
вторного подання відповідного законопроекту (частина перша статті 158), а також
унеможливлює зміну одних і тих самих положень Конституції України протягом стро!
ку повноважень Верховної Ради України (частина друга статті 158).

На підставі викладеного можна зробити висновок, що положення розділу XIII Кон!
ституції України мають на меті слугувати певною системою стримування щодо мож!
ливості внесення численних змін до Основного Закону України.

В аспекті порушеної в окремій думці проблеми вважаю за доцільне висловити своє
бачення ролі КонституційногоСуду України саме в питанні дослідження законопроек!
ту про внесення змін до Конституції України на предмет його відповідності вимогам
статті 158 Конституції України. Так, положення частини першої цієї статті Основного
Закону України слід розглядати у системному зв’язку з усіма іншими конституційни!
ми нормами розділу XIII, зокрема з тими, які регламентують порядок повторного роз!
гляду не прийнятих Верховною Радою України законопроектів про внесення змін до
Конституції України (частина друга статті 158, частина друга статті 156). У цих нормах
зазначається, по!перше, що Верховна Рада України не може протягом своїх повно!
важень змінювати одні й ті самі положення Конституції України, по!друге, що по!
вторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції
України з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України
наступного скликання.
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З викладеного, намоюдумку, випливає,що й у частині першій статті 158 Конститу!
ції України йдеться про заборону подання протягом року до Верховної Ради України
законопроекту (законопроектів), яким (якими) пропонується внести такі ж самі
зміни до тих же самих положень Конституції України, або законопроект з тих же
самих питань, як і той, що розглядався Верховною Радою України, і закон не було
прийнято.

Таким чином, конституційний обов’язок Конституційного Суду Українищодо пере!
вірки зазначених законопроектів на предмет відповідності вимогам частини першої
статті 158 Конституції України, по суті, має зводитись до з’ясування, чи містить нада!
ний для перевірки законопроект ті самі положення або чи стосується тих самих пи!
тань, що й законопроект, який розглядався Верховною Радою України і не одержав
підтримки. Тобто необхідно зробити правовий аналіз, чи пропонувались такі ж са�
мі зміни до таких же самих положень Основного Закону України в іншому законо!
проекті, який було відхилено раніше парламентом, оцінивши його не лише за фор!
мальними ознаками (реєстраційний номер, структура, кількість статей, редакційні та
інші несуттєві відмінності), а за його змістом, і надати відповідний висновок.

Що ж стосується проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції Украї!
ни» (реєстраційний№ 4180), то, на мою думку, переважна більшість змін до Консти!
туції України, запропонованих цим законопроектом, є такими самими і стосуються
тих самих положень, що й зміни, запропоновані раніше проектом Закону України
«Про внесення змін до Конституції України (реєстраційний№ 4105), який розглядав!
ся Верховною Радою України 8 квітня 2004 року і не був прийнятий.

До цих змін, зокрема, належать зміни до положень статті 76 (продовження строку
повноважень Верховної Ради України до п’яти років), статті 78 (питання несумісності
депутатського мандата), статті 81 (щодо дострокового припинення повноважень на!
родного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політич!
них партій) до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку по!
літичних партій) або виходу (виключення) народного депутата України із складу такої
фракції), статті 82 (стосовно вилучення положень частини п’ятої про те, що порядок
роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та законом
про регламент Верховної Ради України), статті 83 (щодо утворення коаліції депутат!
ських фракцій у Верховній Раді України), статей 81–83, 85, 87, 89, 90, 93, 98, 112–115
(у частині зміни окремих повноважень Верховної Ради України, Президента України
та Кабінету Міністрів України), при цьому більшість із пропонованих змін не тільки
збігаються за змістом, а й є ідентичними за текстом.

Отже, в аспекті викладеного проект Закону України «Про внесення змін до Консти!
туції України» (реєстраційний№ 4180), принаймні в частині, яка стосується саме ви!
щезазначених змін, є таким,що не відповідає вимогам статті 158 Конституції України.

Суддя Конституційного Суду України В. Іващенко
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

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

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

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

(ñïðàâà ïðî Çàêîíîïðîåêò ¹ 4180 ç âíåñåíèìè äî íüîãî ïîïðàâêàìè)

Висновок Конституційного Суду України щодо відповідності проекту Закону Украї!
ни «Про внесення змін до Конституції України» вимогам статей 157 і 158 Конституції
України не можна визнати правильним з таких підстав.

Конституція України за порядком внесення до неї змін є жорсткою, що дістає вияв
як у матеріальному, так і процедурному аспектах. Особливість процедури внесення
змін доОсновного Закону України визначена розділом XIII Конституції України. Однак
попередній судовий конституційний контроль є обов’язковим лише щодо перевірки
відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» ви!
могам статей 157 і 158 Конституції України.

Стаття 157 Конституції України забороняє внесення змін до Конституції України,
які передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина,
спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності
України.

Процедурні обмеження щодо внесення змін до Основного Закону України вста!
новлені статтею158 Конституції України. Згідно з частиноюпершоюзазначеної статті
законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верхов!
ною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради
України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішеннящодо цього законопроекту.

Саме на відповідність такому положенню Конституції України підлягав перевірці
проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (далі – Законопро!
ект № 4180), що розглядався.

На час розгляду Конституційним Судом України Законопроекту № 4180 змін до
Конституції України не вносилося, а тому вимоги частини другої статті 158 Конститу!
ції України щодо недопустимості двічі змінювати одні й ті самі положення Основно!
го Закону України Верховною Радою України протягом строку своїх повноважень
не могли бути порушені.

Для правильного вирішення питання про відповідність Законопроекту № 4180 вимо!
гам частини першої статті 158 Конституції України необхідно з’ясувати її зміст і мету.

Встановлення цією нормою процесуальних обмежень спрямовано на забезпечен!
ня стабільності Конституції України і конституційного ладу, правопорядку.

У частині першій статті 158 Конституції України йдеться про заборону подання до
Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до Конституції України,
який розглядався, і закон не був прийнятий.

Саме терміну «законопроект» необхідно було дати казуальне тлумачення, що
не зроблено.

Визнаючи Законопроект№ 4180 таким, що відповідає вимогам статті 158 Консти!
туції України, Конституційний Суд України послався на те, що він є самостійним
цілісним документом, на голосування для прийняття його Верховною Радою України
як Закону України «Про внесення змін до Конституції України» не ставився, перед!
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бачені Законопроектом № 4180 положення до цього не змінювалися. Тобто Консти!
туційнийСуд України виходив з буквального, вузького, а отже, помилкового, розумін!
ня терміна «законопроект», що вживається у частині першій статті 158 Конституції
України.

За такого підходу частина перша статті 158 Конституції України втрачає будь!який
сенс, цільове призначення. Адже достатньо замінити суб’єкта, який ініціював внесен!
ня законопроекту про внесення змін до Конституції України, окремі слова, словоспо!
лучення, які не впливають на сутність відповідних положень законопроекту, змінити
структуру законопроекту, внести редакційні уточнення, щоб визнати, що це не той
законопроект, який розглядався, і закон про внесення змін до Конституції України за
результатами розгляду якого не був прийнятий.

Будь!який законопроект про внесення змін до Конституції України, що готується
самостійно суб’єктом, який його вносить, є окремим, має внутрішню єдність і стано!
вить єдине ціле.

Теоретично не можна виключати внесення одночасно різними суб’єктами двох
проектів законів про внесення змін до Конституції України, які за своїм змістом бу!
дуть однакові, слово в слово. Кожен з них буде самостійним цілісним документом.

У частині першій статті 158 Конституції України йдеться не про цілісний законопро!
ект, а про його положення, які є тотожними або однаковими за суттю з тими, що були
у законопроекті, який розглядався, і закон про внесення змін до Конституції України
не був прийнятий.

За іншого підходу втрачають сенс процесуальні обмеження та встановлена части!
ною першою статті 158 Конституції України жорсткість щодо внесення змін до Основ!
ного Закону України.

У зазначеній нормі термін «законопроект» необхідно розуміти як зміст запропоно!
ваних у такому документі змін до Конституції України, тобто всіх його положень.

Аналіз наданих Конституційним Судом України висновків щодо відповідності про!
ектів законів про внесення змін до Конституції України підтверджує таке розуміння
терміна «законопроект». Ними, як і тим,що розглядається, надавався висновокщодо
відповідності вимогам, зокрема, статті 157 Конституції України, кожного окремого
положення.

Стаття 159 Конституції України містить припис про обов’язковість висновку Кон!
ституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і
158 Конституції України. Сполучник «і» між статтями 157, 158 у статті 159 Конституції
України підкреслює нерозривність вимогщодо перевірки законопроекту про внесен!
ня змін до Конституції України як статті 157, так і статті 158Основного Закону України.
Логічно, перевіряючи кожне положення законопроекту про внесення змін до Консти!
туції України вимогам статті 157 Конституції України, одночасно перевіряти його і на
відповідність вимогам статті 158 Основного Закону України.

Однак Конституційний Суд України зайняв дещо іншу позицію. Він оцінював на від!
повідність статті 157 Конституції України кожне окреме положення Законопроекту
№ 4180, а стосовно відповідності його вимогам статті 158 Конституції України – в
цілому. Подібного підходу Конституційний Суд України дотримувався і в попередніх
висновках щодо законопроектів про внесення змін до Конституції України.

Разом з тим при розгляді попередніх законопроектів необхідності перевіряти всі
положення на відповідність статті 158 Конституції України не було за відсутності ви!
падків подання їх раніше ніж через рік після розгляду ВерховноюРадоюУкраїни іншо!
го законопроекту і неприйняття нею закону.

На час розгляду Законопроекту № 4180 Верховна Рада України розглянула
8 квітня 2004 року Законопроект № 4105 і закону не прийняла.

У цій ситуації Конституційний Суд України зобов’язаний був перевірити кожне по!
ложення Законопроекту № 4180 на відповідність вимогам частини першої статті 158
Конституції України. Але цього не було зроблено, хоча у Висновку підтверджено збіг
окремих приписів у Законопроекті № 4105 і Законопроекті № 4180.
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Порівняльний аналіз Законопроекту № 4105, що розглядався Верховною Радою
України, і закон не був прийнятий, та Законопроекту № 4180 підтверджує наявність
у них ідентичних або змістово однакових положень. Зокрема, це частина п’ята стат!
ті 76, частини друга, четверта статті 78, пункти 5, 6, 7 частини другої, частини третя,
четверта, п’ята, сьома, дев’ята, десята статті 83, пункти 15, 24, 25, 32, 37 частини
першої, частина друга статті 85; стаття 87; частина третя статті 88; пункти 1–3 части!
ни другої, частини третя, четверта статті 90; частина перша статті 93; частина четвер!
та статті 94; пункти 9–12, 19, 30 частини першої, частина четверта статті 106; стат!
тя 112; частина друга статті 113; стаття 114; частини четверта, восьма–десята стат!
ті 118; частини перша, друга статті 120; пункт 5 статті 121; частина перша статті 122;
частина друга статті 148. Редакційні уточнення, які суттєво не впливають на зміст від!
повідних положень, містяться також у частині першій статті 77 (у Законопроекті
№4180 вказано «останнього місяця», а в Законопроекті№4105 – «березня»), в пункті
21 частини першої статті 85 (в Законопроекті№4180 – «звільнення з посад», а в Зако!
нопроекті № 4105 – «припинення повноважень»), у статті 98 (відповідно «Рахункова
палата» та «Рахункова палата України»).

Положення Законопроекту№ 4180, які є ідентичними положенням Законопроекту
№ 4105 або суттєво не відрізняються за змістом, були предметом розгляду Верхов!
ної Ради України, але не прийняті як закон, можуть розглядатися не раніше ніж через
рік, отже, Законопроект № 4180 в цій частині не відповідає вимогам частини першої
статті 158 Конституції України.

Висновок про відповідність таких положень вимогам частини першої статті 158
Конституції України не можна вважати легітимним.

Крім того, за пропонованою інтерпретацією частини першої статті 158 Конститу!
ційний Суд України настільки обмежив її дію, що вона може застосовуватися тільки у
випадках тотожності всіх положень законопроекту про внесення змін до Конституції
України тому законопроекту, що розглядався, і закон про внесення змін до Конститу!
ції України за результатами його розгляду не був прийнятий. Таким чином, Конститу!
ційний Суд України не забезпечив верховенство і пряму дію частини першої стат!
ті 158 Конституції України.

Суддя Конституційного Суду України М.Савенко
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

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

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

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

(ñïðàâà ïðî Çàêîíîïðîåêò ¹ 4180 ç âíåñåíèìè äî íüîãî ïîïðàâêàìè)

1.Згідно з частиноюпершоюстатті 158 Конституції України законопроект про вне!
сення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і за!
кон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж
через рік з дня прийняття рішеннящодо цього законопроекту. Проблема застосуван!
ня наведених конституційних положень уперше постала перед Конституційним Су!
дом України саме у зв’язку з розглядом справи про Законопроект про внесення змін
до Конституції України (реєстраційний№4180) з внесенимидо нього поправками. На
мою думку, у Висновку у цій справі (далі – Висновок) відповідна проблема розв’язана
незадовільно і без урахування засад теорії конституціоналізму.

2. УВисновку констатуєтьсяфакт, що 8 квітня 2004 року законопроект про внесен!
ня змін до Конституції України (реєстраційний№ 4105) не було прийнято Верховною
Радою України за процедурою, передбаченою статтею 155 Конституції України. При
цьому застережено, що «за змістом Законопроект № 4180 відрізняється від Законо!
проекту № 4105 і є самостійним цілісним документом, який відповідно до статті 154
Конституції України було внесено до Верховної Ради України належним суб’єктом і
попередньо схвалено парламентом… як того вимагають положення статей 155, 159
Конституції України» (абзац п’ятий пункту 3 мотивувальної частини Висновку). Тому
Законопроект № 4180 характеризується як такий, що «не був предметом голосуван!
ня для його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Вер!
ховної Ради України» (абзац шостий).

Тим самим критеріями встановлення того, що Законопроект № 4180 має бути
«предметом голосування для його прийняття не менш як двома третинами від кон!
ституційного складу Верховної Ради України», визнано, по!перше, його «цілісність» і
навіть «самостійність», по!друге, його внесення до Верховної Ради України «належ!
ним суб’єктом» і, по!третє, його відмінність за змістом від Законопроекту № 4105.
Перший з названих критеріїв виглядає незрозумілим, другий – суто формальним.

Значною мірою формальними є і задекларовані у Висновку відмінності за змістом
між Законопроектом № 4105 і Законопроектом № 4180. Прикметно, що до Висновку
включено посилання на попередньо сформульовану позицію Конституційного Суду
України, за якою визнавалася «наявність ідентичності окремих приписів» Законопро!
екту№ 4180 положенням, що містяться у Законопроекті№ 4105 (абзац перший моти!
вувальної частини). Однак в абзаці першому пункту 3мотивувальної частиниВисновку
у справі про внесення змін до статей 76, 78, 81, 82 та інших Конституції України від
10 грудня 2003 року, який присвячений відповідному аналізу Законопроекту № 4180,
вказано на «ідентичність» практично усіх змін до Конституції України, запропонованих
авторами Законопроекту № 4180, змінам, сформульованим у Законопроекті № 4105.

Порівняльний аналіз Законопроекту № 4105 і Законопроекту № 4180 з внесеними
до нього поправками свідчить, що реальна відмінність між ними існує лише у зв’язку
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з включенням до Законопроекту№4180 прикінцевих та перехідних положень. Змісто!
вих відмінностей між статтями цих законопроектів немає, у зв’язку з чим постає про!
блема оцінкиЗаконопроекту№4180 в контексті частини першої статті 158 Конституції
України. Запропонована у пункті 3 мотивувальної частини Висновку відповідна оцінка
грунтується наформальних критеріях, доведених у даному випадкумайжедо абсолю!
ту. Це уможливлює позитивну відповідь на питання, чи поширюються вимоги частини
першої статті 158 Конституції України на конкретний законопроект про внесення змін
до Конституції України, який відрізняється від іншого, що розглядався Верховною Ра!
доюУкраїни (і закон не був прийнятий), наприклад, лишереєстраційнимномером. Та!
ка відповідь є абсурдною з огляду на засади теорії конституціоналізму.

3. Положення частини першої статті 158 Конституції України, за якими перспекти!
ви внесення змін до Конституції України пов’язані з попередніми, невдалими за ре!
зультатами, спробами здійснити відповідні зміни, є такими, що забезпечують їй пев!
ний ступінь так званої жорсткості (ускладненості порядку прийняття і ревізії). Відомо,
що жорсткість будь!якої конституції як основного закону є одним із свідчень її найви!
щоїюридичної сили. Аналогічні або подібні за змістом положення включено до основ!
них законів Бахрейну, Бразилії, Ємену, Естонії, Катару, Киргизстану, Кувейту, Литви,
Парагваю та Узбекистану. В Молдові пропозиція внести зміни до конституції стає
недійсною, якщо протягом року вона не була реалізована у парламенті. Жорсткість
Конституції України забезпечується й іншими положеннями її розділу ХІІІ «Внесення
змін до Конституції України».

Зазначений розділ разом з розділом І «Загальні засади» і розділом ІІІ «Вибори. Ре!
ферендум» є найбільш жорстким порівняно з іншими розділами Конституції України.
Законопроект про внесення до нього змін, за умови прийняття неменш як двома тре!
тинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукра!
їнським референдумом. За логікою положення частини третьої статті 5 Конституції
України, згідно з яким право визначати і змінювати конституційний лад в Україні нале!
жить виключно народові, приписи згадуваних трьох розділів співвіднесені з поняттям
конституційного ладу. Сенс цього поняття, по суті, виключає формальний підхід до
трактування приписів Основного Закону України, які становлять його нормативно!
правову і змістову основу.

Викладене вище зумовлює висновок, що здійснюваний єдиним органом конститу!
ційної юрисдикції аналіз будь!якого законопроекту про внесення змін до Конституції
України на предмет його відповідності вимогам, сформульованим у частині першій її
статті 158, має грунтуватися на змістових критеріях. Очевидно, що неприйняття пар!
ламентом закону про внесення змін до Конституції України в контексті положень час!
тини першої статті 158 Конституції України завжди буде зумовлене змістом відповід!
ного законопроекту та оцінкою цього змісту з боку народних депутатів України. На
мою думку, є неприпустимим повторний розгляд у Верховній Раді України про�
позицій (положень законопроекту) щодо внесення змін до Конституції Украї�
ни, які є аналогічними за змістом з тими,що у визначений строк розглядалися
парламентом, і закон не був прийнятий. Інакше положення частини першої
статті 158 Конституції України, які співвіднесені з поняттям конституційного
ладу і водночас призначені забезпечуватиОсновному Закону України наявний
ступінь жорсткості, набуватимуть ознак юридичної фікції.

Суддя Конституційного Суду України В.Шаповал
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïîëîæåíü ñòàòò³ 69 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè
(ñïðàâà ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîì á³ëüø ì’ÿêîãî ïîêàðàííÿ)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-33/2004
2 ëèñòîïàäà 2004 ðîêó
¹ 15-ðï/2004

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Ñòàí³ê Ñþçàííè Ðîìàí³âíè,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,

за участю представника суб’єкта права на конституційне подання Пилипчука Пет!
ра Пилиповича – Першого заступника Голови Верховного Суду України; представни!
ків Верховної Ради України: Кармазіна Юрія Анатолійовича – народного депутата
України, голови підкомітету з питань законотворчості, систематизації законодавства
України та узгодження його з міжнародним правом Комітету Верховної Ради України
з питань правової політики, Селіванова Анатолія Олександровича – Постійного пред!
ставника Верховної Ради України в Конституційному Суді України, а також залучених
до участі в розгляді справи: Носова Владислава Васильовича – Постійного представ!
ника Президента України в Конституційному Суді України; представника Генеральної
прокуратури України Лобача Віктора Петровича – заступника начальника управління
підтримання державного обвинувачення в судах; представників Міністерства внут!
рішніх справ України: Зубчука Віктора Андрійовича – заступника Міністра внутрішніх
справ України, Захарова Віктора Івановича – начальника Головного слідчого управ!
ління, Ростова Ігоря Олександровича – заступника начальника управління Головного
слідчого управління; представника Міністерства юстиції України Ємельянової Інни
Іванівни – заступника Міністра юстиції України,

розглянув на пленарному засіданні справу щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131).
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Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про
КонституційнийСуд України» стало конституційне поданняВерховногоСуду України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 71, 83 Закону України «Про Кон!
ституційний Суд України» є наявність спору щодо конституційності положень стат!
ті 69 Кримінального кодексу України.

Заслухавши суддю!доповідача Скомороху В.Є., пояснення Пилипчука П.П., Кар!
мазінаЮ.А., Селіванова А.О., Носова В.В., Лобача В.П., Ростова І.О., Ємельянової І.І.
та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання – Верховний Суд України – звернувся
до Конституційного Суду України з клопотанням вирішити питаннящодо конституцій!
ності положень статті 69 Кримінального кодексу України (далі – Кодекс) в тій частині,
яка унеможливлює призначення особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості,
більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.

Зокрема, частина перша статті 69 Кодексу містить положення, згідно з яким за на!
явності декількох обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь
тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє
рішення, може за особливо тяжкий, тяжкий злочин або злочин середньої тяжкості
призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції
статті Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м’якого виду
основного покарання, не зазначеного в санкції статті за цей злочин.

Посилаючись на статтю 24 Конституції України, автор клопотання зазначає, що всі
особи, які вчинили злочини, мають рівні права й однакові обмеження у правах. Обсяг
прав і обмежень осіб, які вчинили злочини, визначається законом і залежить насам!
перед від ступеня тяжкості вчинених злочинів (стаття 12 Кодексу). Проте, на відміну
від осіб, які вчинили особливо тяжкий, тяжкий злочин або злочин середньої тяжкості і
яким може бути призначено більш м’яке, ніж передбачено законом, покарання, осо!
бам, які вчинили злочини невеликої тяжкості, статтею 69 Кодексу такого права не пе!
редбачено.

Тому призначення покарання нижче від найнижчої межі на підставі статті 69 Кодек!
су лише за вчинення особливо тяжкого, тяжкого злочину або злочину середньої тяж!
кості є дискримінацією стосовно осіб, які вчинили злочини невеликої тяжкості, оскіль!
ки вони перебувають у гіршому становищі. Судова практика, наведена суб’єктом
права на конституційне подання, свідчить,що положення статті 69 Кодексу застосову!
ються судами неоднозначно.

2. Президент України в листі до Конституційного Суду України зазначає, що стат!
тя 69 Кодексу не відповідає статті 24, пункту 2 частини третьої статті 129 Конституції
України в тій частині, яка унеможливлює призначення більш м’якого покарання, ніж
передбачено законом, особам, які винні у вчиненні злочинів невеликої тяжкості.

Голова Верховної Ради України у письмовому поясненні до Конституційного Суду
України стверджує, що статтею 69 Кодексу особи, які вчинили злочини невеликої
тяжкості, поставлені в гірші умови, ніж ті, які вчинили більш тяжкі злочини. Водночас
він вважає, що правова позиція щодо конституційності положення статті 69 Кодексу в
тій частині, яка унеможливлює призначення більшм’якого покарання, ніж передбаче!
но законом, особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості, не може бути викорис!
тана у судовій практиці до прийняття Верховною Радою України закону, в якому має
бути врегульовано питання щодо можливості призначення більш м’якого покарання
особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості.

Фахівці, які дали відповіді на запит судді!доповідача, дотримуються різних по!
зицій.
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Так, науковці Київського юридичного інституту МВС України, Львівського націо!
нального університету імені Івана Франка, Національної академії внутрішніх справ
України, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича дійшли
висновку про неконституційність положень статті 69 Кодексу. Проте в Київському на!
ціональному університеті імені Тараса Шевченка, Львівському юридичному інституті
МВС України, Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого до!
тримуються протилежного погляду: норми статті 69 Кодексу не суперечать Конститу!
ції України. Вчені Одеської національної юридичної академії вважають,що положення
статті 69 Кодексу не відповідають закономірностям диференціації кримінальної від!
повідальності та принципу рівності у кримінальному праві.

3. На пленарному засіданні Конституційного Суду України представники суб’єкта
права на конституційне подання та Президента України підтвердили точку зору щодо
невідповідності Конституції України положень статті 69 Кодексу. Такої ж думки дотри!
мувався і представник Міністерства внутрішніх справ України.

Позиція представників Верховної Ради України полягала у тому, що через тлума!
чення неможна заповнити прогалину та визнати неконституційними положення стат!
ті 69 Кодексу, яка не суперечить Конституції України. Цю проблему повинен розв’яза!
ти законодавець. Представники Генеральної прокуратури України та Міністерства
юстиції України вважали положення статті 69 Кодексу такими, що узгоджуються зі
статтею 24 Конституції України.

4. Конституційний Суд України, вирішуючи порушене у конституційному поданні
питання, виходить з такого.

4.1. Україна є правовою державою (стаття 1 Конституції України). Відповідно до
Основного Закону України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан!
ність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (частина перша
статті 3); права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави (частина друга статті 3); права і свободи людини є невідчужувани!
ми та непорушними (стаття 21); кожен має право на повагу до його гідності (частина
перша статті 28); права і свободи людини і громадянина захищаються судом (частина
перша статті 55); однією з основних засад судочинства є рівність усіх учасників судо!
вого процесу перед законом і судом (пункт 2 частини третьої статті 129).

Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє
принцип верховенства права. Верховенство права – це панування права в суспіль!
стві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та право!
застосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті
передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з про!
явів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як од!
нією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, тра!
диції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим
культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об’єднуються якістю,що відпо!
відає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в
Конституції України.

Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді
може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та рівність особи.
Справедливість – одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його як
регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. Зазвичай
справедливість розглядають як властивість права, виражену, зокрема, в рівному
юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчи!
неному правопорушенню.

У сфері реалізації права справедливість проявляється, зокрема, у рівності всіх пе!
ред законом, відповідності злочину і покарання, цілях законодавця і засобах, що оби!
раються для їх досягнення.
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Окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання вчиненому
злочину; категорія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бу!
ти домірним злочину. Справедливе застосування норм права – є передусім недис!
кримінаційний підхід, неупередженість. Це означає не тільки те,що передбачений за!
коном склад злочину та рамки покарання відповідатимуть один одному, а й те, що
покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обстави!
нами скоєного і особою винного. Адекватність покарання ступеню тяжкості злочину
випливає з принципу правової держави, із суті конституційних прав та свобод людини
і громадянина, зокрема права на свободу, які не можуть бути обмежені, крім випад!
ків, передбачених Конституцією України.

Безпосереднім вираженням конституційних принципів додержання гуманізму,
справедливості й законності є реалізована в нормах Кодексу можливість особи, яка
вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, бути звільненою від кримінальної відпо!
відальності у зв’язку з дійовим каяттям (стаття 45), з примиренням винного з потер!
пілим та відшкодуванням завданих ним збитків або усуненням заподіяної шкоди
(стаття 46), з передачею особи на поруки (стаття 47), зі зміною обстановки (стат!
тя 48); особа може бути звільнена від покарання, якщо на час розгляду справи в суді її
не можна вважати суспільно небезпечною (частина четверта статті 74) тощо.

Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі статей 47, 48 Кодексу та
звільнення від покарання згідно з частиною четвертою статті 74 Кодексу застосо!
вується до осіб, які вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості. Це є свідчен!
ням реалізації принципу юридичної рівності громадян у процесі диференціації кри!
мінальної відповідальності.

Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком
суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому зако!
ном обмеженні прав і свобод засудженого (частина перша статті 50 Кодексу). Суд ін!
дивідуалізує покарання, необхідне і достатнє для виправлення засуджених, а також
для запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами
(частина друга статті 50 Кодексу).

Статтею 65 Кодексу встановлено загальні засади призначення покарання, від!
повідно до яких суд призначає покарання: 1) у межах, установлених у санкції статті
Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений зло!
чин; 2) відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу; 3) враховуючи сту!
пінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують та об!
тяжують покарання (частина перша); підстави для призначення більш м’якого по!
карання, ніж це передбачено відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу
за вчинений злочин, визначаються статтею 69 цього Кодексу (частина третя).

Наведене свідчить, що загальні засади призначення покарання немістять винятків
щодо неврахування ступеня тяжкості стосовно класифікації злочинів до злочинів
невеликої тяжкості і поширюються на всі злочини незалежно від ступеня їх тяжкості.

Можливість застосування до осіб, які вчинили злочин невеликої тяжкості, інших
норм, що передбачають правові підстави і порядок звільнення від кримінальної від!
повідальності та від покарання (статті 44, 45, 46, 47, 48, 74 Кодексу), не може бути пе!
репоною для індивідуалізації покарання, зокрема, шляхом призначення більш м’яко!
го покарання, ніж передбачено законом.

Проте цього способу індивідуалізації покарання для осіб, які вчинили злочини неве!
ликої тяжкості, статтею 69 Кодексу не передбачено, хоча в ній ідеться про особливі
підстави, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого
злочину для осіб, які вчинили особливо тяжкі, тяжкі і середньої тяжкості злочини. Тим
самимнорми зазначеної статті суперечать основоположному принципу правової дер!
жави – справедливості, оскільки особи, які вчинили злочини невеликої тяжкості, по!
ставлені в гірші умови, ніж ті, які вчинили більш тяжкі злочини.

Правову позицію щодо дотримання справедливості Конституційний Суд України
висловив у Рішенні від 30 січня 2003 року № 3!рп/2003 у справі про розгляд судом
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окремих постанов слідчого і прокурора: «Правосуддя за своєю суттю визнається та!
ким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефек!
тивне поновлення в правах».

Верховенство права, будучи одним з основних принципів демократичного су!
спільства, передбачає судовий контроль над втручанням у право кожної людини на
свободу.

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує захист
гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадяни!
на, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

Вимога додержувати справедливості при застосуванні кримінального покарання
закріплена і в міжнародних документах з прав людини, зокрема у статті 10 Загальної
декларації прав людини 1948 року (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 груд!
ня 1948 року), статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права
1966 року, статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року.
Зазначені міжнародні акти згідно з частиною першою статті 9 Конституції України є
частиною національного законодавства України.

Це кореспондується з рекомендаціями, які містяться в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 прийня!
тих Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 45/110 від 14 грудня 1990 року Міні!
мальних стандартних правил Організації Об’єднаних Націй стосовно заходів, не по!
в’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські правила). Ці правила застосовуються до
всіх осіб, щодо яких здійснюється судове переслідування, без будь!якої дискриміна!
ції за ознаками раси, кольору шкіри, статі, віку, мови, релігії, політичних чи інших
переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, місця на!
родження чи іншого статусу (пункт 2.2). Поряд з іншими обставинами мають бути
враховані, зокрема, характер і ступінь тяжкості правопорушення, дані про особу пра!
вопорушника, а також інтереси захисту суспільства тощо (пункт 2.3).

Міжнародними рекомендаціями щодо застосування такого виду покарання, як
штраф, передбачено враховувати його адекватність матеріальному стану покарано!
го та можливість заміни ув’язнення, де це можливо, штрафом.

Положення статті 69 Кодексу порушують один із основоположних принципів верхо!
венства права – справедливості, оскільки позбавляють рівної можливості призначен!
ня основного покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особ!
ливої частини цього Кодексу, або переходу до іншого, більш м’якого виду основного
покарання, не зазначеного в санкції статті за конкретний вид злочину, особам, які вчи!
нили злочини невеликої тяжкості, ступінь суспільної небезпечності яких значно ниж!
чий, ніж особливо тяжких, тяжких злочинів та злочинів середньої тяжкості.

Закон не може ставити в більш несприятливе становище винних осіб, які вчинили
злочини невеликої тяжкості, порівняно з винними особами, які вчинили більш тяжкі
злочини. Не маючи можливості призначити більш м’яке покарання, суд не зможе на!
лежно індивідуалізувати покарання і забезпечити його справедливість.

Принципу справедливості було дотримано у статті 44 Кримінального кодексу Украї!
ни 1960 року, яка передбачала, що суд, враховуючи виняткові обставини справи та
особу винного і визнаючи необхідним призначити йому покарання нижче від найниж!
чої межі, передбаченої законом за даний злочин, або перейти до іншого, більш м’яко!
го виду покарання, може допустити таке пом’якшення з обов’язковим зазначенням
його мотивів. Призначення судом більш м’якого покарання здійснювалося щодо всіх
осіб, які вчинили злочини, незалежно від ступеня тяжкості вчиненого злочину.

4.2. Відповідно до положень Конституції України громадяни мають рівні конститу!
ційні права і свободи та є рівними перед законом. Принцип рівності всіх громадян пе!
ред законом – конституційна гарантія правового статусу особи, що поширюється,
зокрема, на призначення кримінального покарання. Притягнення особи, яка вчинила
злочин, до кримінальної відповідальності не лише означає рівність усіх осіб перед за!
коном, а й передбачає встановлення в законі єдиних засад застосування такої відпо!
відальності.
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Проте в окремих випадках забезпечення рівності перед законом унеможливлюють
норми статті 69 Кодексу. Так, суд не може призначити більш м’яке покарання особі,
яка вчинила хуліганство, передбачене частиною першою статті 296 Кодексу, на від!
міну від особи, яка вчинила ті самі дії групою осіб, що кваліфікуються за частиною
другою статті 296 Кодексу.

Як свідчать надані Верховним Судом України матеріали правозастосовної практи!
ки, призначення судами покарання особам, які вчинили злочини, є надзвичайно важ!
ливою сферою, в якій реалізуються принципи верховенства права і справедливості.
Санкції окремих статей Кодексу, якими встановлено кримінальну відповідальність за
злочини невеликої тяжкості, не передбачають більш м’якого виду покарання – штра!
фу. Санкції інших статей Кодексу встановлюють штраф у розмірах, що перевищує
мінімальний розмір (30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), у тому числі
штрафи, мінімальний розмір яких становить або перевищує 500 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

Однак правова держава, вважаючи покарання передусім виправним та превен!
тивним засобом, має використовувати не надмірні, а лише необхідні і зумовлені ме!
тою заходи. Обмеження конституційних прав обвинуваченого повинно відповідати
принципу пропорційності: інтереси забезпечення охорони прав і свобод людини і
громадянина, власності, громадського порядку та безпеки тощо можуть виправдати
правові обмеження прав і свобод тільки в разі адекватності соціально обумовленим
цілям. Положення про незастосування статті 69 Кодексу до осіб, які вчинили злочини
невеликої тяжкості, таким цілям не відповідає. Надання суду права у виняткових ви!
падках, за наявності декількох обставин, що пом’якшують покарання, та даних про
особу обвинуваченого, застосовувати норму статті 69 Кодексу і до осіб, які вчинили
злочини невеликої тяжкості, сприяло б забезпеченню пропорційності соціально ви!
правданих цілей покарання.

Не може бути підставою для унеможливлення призначення більш м’якого пока!
рання, ніж передбачено законом, особам, які вчинили злочин невеликої тяжкості,
зокрема, відсутність кримінальної відповідальності за готування до злочину невели!
кої тяжкості (частина друга статті 14 Кодексу), за скоєння деяких діянь, які мають
ознаки злочину невеликої тяжкості для окремих категорій неповнолітніх (частина
друга статті 22 Кодексу), невизнання вчиненим злочинною організацією злочину
невеликої тяжкості (частина четверта статті 28 Кодексу).

Керуючись загальними засадами призначення покарання (стаття 65 Кодексу), суд
має призначати покарання конкретній особі за конкретний злочин, максимально
індивідуалізуючи покарання. Непритягнення до кримінальної відповідальності іншої
особи за готування до злочину невеликої тяжкості або окремої категорії неповноліт!
ніх тощо не виключає індивідуалізації покарання шляхом призначення більш м’якого
покарання, ніж передбачено законом. Відсутність цього способу індивідуалізації по!
карання особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості, є порушенням конституцій!
них положень щодо рівності громадян перед законом.

На реалізацію принципу, встановленого частиною другою статті 61 Конституції
України, згідно з яким юридична відповідальність особи має індивідуальний харак!
тер, спрямовані положення статті 65 Кодексу. Цей принцип, зокрема, конкретизова!
но у положеннях Загальної частини Кодексу щодо системи покарань, звільнення від
кримінальної відповідальності, звільнення від покарання та його відбування, в тому
числі призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, тощо. При!
значене судом покарання повинно відповідати ступеню суспільної небезпеки злочи!
ну, обставинам його вчинення та враховувати особу винного, тобто бути справедли!
вим. Про це свідчить пункт 3 частини першої статті 65 Кодексу, відповідно до якого
суд призначає покарання, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу
винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання.

Згідно з принципом індивідуалізації юридичної відповідальності при призначенні
покарання судмає враховувати обставини справи (як ті, що обтяжують, так і ті, що по!
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м’якшують покарання) щодо всіх осіб незалежно від ступеня тяжкості вчиненого зло!
чину. Цей конституційний принцип не лише закріплено в положеннях Загальної час!
тини Кодексу, його покладено в основу нормативного встановлення кримінальної
відповідальності в законодавстві України.

Положення Конституції України щодо людини, її прав і свобод, а також частини
другої статті 65, статті 66 Кодексу, частини другої статті 223, пункту 5 частини першої
статті 324, частини першої статті 334 Кримінально!процесуального кодексу України
(далі – КПК України), спрямовані на виявлення та врахування обставин, які обтяжують
та пом’якшують покарання, свідчать про гуманістичну направленість Основного За!
кону України та кримінального і кримінально!процесуального законодавства Украї!
ни, про поширення загальних засад призначення покарання на всі вчинені злочини
незалежно від ступеня їх тяжкості.

Вирішуючи питання про призначення покарання на підставі частини другої стат!
ті 65, частини першої статті 69, положень відповідних санкцій Особливої частини Ко!
дексу, суди не в змозі реалізувати положення частини другої статті 61 Конституції
України, зазначених вище статей КПК України до осіб, які вчинили злочини невеликої
тяжкості. Отже, положення частини першої статті 69 Кодексу обмежує дію конститу!
ційних принципів рівності громадян перед законом та індивідуалізації юридичної
відповідальності. Тим самим не дотримуються принципи справедливості і рівності
покарання, оскільки особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості, унеможлив!
люється призначення більш м’якого покарання.

5. Конституційне право на судовий захист належить до невідчужуваних та непо!
рушних. Кожен під час розгляду будь!якої справи, в тому числі кримінальної, щодо
діяння, у вчиненні якого обвинувачується, має право на правосуддя, яке відповідало
б вимогам справедливості.

Право на судовий захист конкретизовано статтею 6 Закону України «Про судо!
устрій України». Відповідно до частини першої статті 6 цього Закону всім суб’єктам
правовідносин гарантується захист їх прав, свобод і законних інтересів незалежним і
неупередженим судом, утвореним відповідно до закону. За частиною другою цієї
статті для забезпечення всебічного, повного та об’єктивного розгляду справ, закон!
ності судових рішень в Україні діють суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій.
Право на судовий захист передбачає також можливість звернення всіх учасників су!
дового провадження, у тому числі підсудного, до судів апеляційної та касаційної ін!
станцій.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 367, пунктом 3 частини першої статті 398
КПК України невідповідність призначеного судом покарання тяжкості злочину та осо!
бі засудженого є підставою для скасування або зміни вироку чи постанови суду при
розгляді справ відповідно в судах апеляційної та касаційної інстанцій. Не відповідним
ступеню тяжкості злочину та особі засудженого визнається таке покарання, яке хоч і
не виходить замежі, встановлені відповідною статтеюКодексу, але за своїм видом чи
розміром є явно несправедливим як внаслідок м’якості, так і суворості (стаття 372
КПК України). На підставі пункту 1 частини першої статті 373 КПК України апеляційний
суд змінює вирок у випадку пом’якшення призначеного покарання, коли визнає, що
покарання за своєюсуворістю не відповідає тяжкості злочину та особі засудженого.

Таким чином, навіть за наявності декількох пом’якшуючих обставин особи, які вчи!
нили злочини невеликої тяжкості, обмежені в реалізації щодо них принципу справед!
ливості покарання.

Істотним порушенням вимог кримінально!процесуального закону є такі порушен!
ня вимог КПК України, які перешкодили чимогли перешкодити суду повно та всебічно
розглянути справу і постановити законний, обгрунтований і справедливий вирок чи
постанову (частина перша статті 370 КПК України).

Конституційний Суд України вважає, що встановлення законодавцем недиферен!
ційованого покарання та неможливість його зниження не дозволяє застосовувати
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покарання до осіб, які вчинили злочини невеликої тяжкості, з урахуванням ступеня
тяжкості вчиненого злочину, розміру заподіяних збитків, форми вини і мотивів злочи!
ну, майнового стану підсудного та інших істотних обставин, що є порушенням прин!
ципу справедливості покарання, його індивідуалізації та домірності.

Виходячи з наведеного КонституційнийСуд України дійшов висновку, що стаття 69
Кодексу не відповідає положенням Конституції України в частині, яка унеможливлює
призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, або перехід до ін!
шого, більшм’якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті за цей
злочин, особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат!
тями 51, 61, 63, 69, 73, 83 Закону України «Про Конституційний Суд України», Консти!
туційний Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним),
положення частини першої статті 69 Кримінального кодексу України в частині, яка
унеможливлює призначення особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості, більш
м’якого покарання, ніж передбачено законом.

2. Положення частини першої статті 69 Кримінального кодексу України, визнане
неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України
цього Рішення.

3. Верховній Раді України привести положення статті 69 Кримінального кодексу
України у відповідність з Рішенням Конституційного Суду України.

4. 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 ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïîëîæåíü ñòàòò³ 69 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè
(ñïðàâà ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîì á³ëüø ì’ÿêîãî ïîêàðàííÿ)

1. Зазначеним Рішенням Конституційний Суд України визнав неконституційним
положення частини першої статті 69 Кримінального кодексу України (далі – Кодекс) у
частині, що унеможливлює призначення особам, які вчинили злочини невеликої тяж!
кості, більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (пункт 1 резолютивної час!
тини).

Обгрунтовуючи неконституційність цього положення статті 69 Кодексу, Конститу!
ційний Суд України послався на його невідповідність, зокрема, статті 24, частині дру!
гій статті 61 Конституції України.

Так, у мотивувальній частині Рішення зазначено, що принцип рівності всіх грома!
дян перед законом – конституційна гарантія правового статусу особи, що поши!
рюється також на призначення кримінального покарання (підпункт 4.2).

Наведене в мотивувальній частині Рішення обгрунтування щодо невідповідності
статті 24, частині другій статті 61 Конституції України положення частини першої
статті 69 Кодексу в частині, що унеможливлює призначення особам, які вчинили зло!
чини невеликої тяжкості, більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, є непе!
реконливим.

2. Відповідно до частини першої статті 24 Конституції України громадяни мають
рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Рівність громадян пе!
ред законом означає, що права і свободи, закріплені в законах, мають бути макси!
мально однаковими для всіх громадян виходячи з положень частини другої статті 24
Конституції України. Зазначений принцип фіксує загальне правило неприпустимості
встановлення за соціальними або особистими ознаками привілеїв чи обмежень. Вод!
ночас є цілком очевидним, що цей принцип, як і будь!який інший, не може бути абсо!
лютним, він може мати винятки.

Принцип рівності громадян перед кримінальним законом полягає в тому, що осо!
би, які вчинили злочини, рівні перед законом і підлягають кримінальній відповідально!
сті незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мов!
них або інших ознак. Проте рівність перед кримінальним законом також не може мати
абсолютний характер, у тому числі у сфері кримінальної відповідальності, оскільки
частина друга статті 61 Конституції України визначає, що юридична відповідальність
особи має індивідуальний характер.

Право, як це загальновизнано, є мірилом домірності і рівної юридичної оцінки
діянь, ідентичних (тотожних) за своїм змістом і негативними наслідками вмежах типо!
вих, загальних проявів. Але одне й те саме діяння вчиняється різними людьми і за різ!
них обставин. Через такі явища суб’єкти, які вчинили один і той самий злочин, можуть
перебувати у становищі юридичної нерівності: одні з них будуть притягнені до кри!
мінальної відповідальності, піддані покаранню, інші – звільнені від зазначених кри!
мінально!правових наслідків. Кодекс, і в цьому його специфіка, певноюмірою коригує
дію принципу рівності суб’єктів злочину перед кримінальним законом нормами таких
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інститутів, як звільнення від кримінальної відповідальності (розділ ІХ, статті 44–49),
призначення покарання (розділ Х, статті 65–73), звільнення від покарання та його від!
бування (розділ ХІ, статті 74–87). Для діянь з різними юридичними властивостями ма!
ють визначатися різні за своїм змістом правові наслідки. За межами принципів цих
правових інститутів, які зобов’язують враховувати обставини вчинення злочину, осо!
бу винного, кримінальний закон до всіх суб’єктів злочину ставить абсолютно однакові
вимоги (заборона або веління), зумовлені конституційним принципом рівності грома!
дян перед законом.

Тому юридично некоректною є теза про те, що притягнення особи, яка вчинила
злочин, до кримінальної відповідальності передбачає встановлення в законі єдиних
засад застосування (настання) кримінальної відповідальності.

Єдині засади кримінальної відповідальності та призначення покарання не можуть
встановлюватися, оскільки це призвело б до порушення принципів справедливості та
індивідуалізації кримінального покарання.

Положення статті 65 Кодексу визначають не єдині, а загальні засади призначення
покарання з урахуванням вимог його Загальної та Особливої частин. Вони є обов’яз!
ковими для суду при призначенні покарання особам, які визнані винними у вчиненні
злочину.

Положення статті 69 Кодексу передбачають можливість (право) суду за певних
умов призначати суб’єкту злочину більш м’яке покарання, ніж зазначене у санкції
статті Особливої частини за конкретний злочин.

Якщо виходити з наведеного в підпункті 4.2 мотивувальної частини Рішення тлума!
чення поняття рівності перед кримінальним законом осіб, винних у вчиненні злочину,
можна було б ставити питання про нерівність суб’єктів злочину, якби його норми
не передбачалиможливості призначення більшм’якого покарання особам, які вчини!
ли особливо тяжкі злочини.

На думку автора, хибним є висновок про те, що, вирішуючи питання про призна!
чення покарання на підставі частини другої статті 65, частини першої статті 69, поло!
жень відповідних санкцій Особливої частини Кодексу, суди не в змозі реалізувати по!
ложення частини другої статті 223, пункту 5 частини першої статті 324, частини
першої статті 334 Кримінально!процесуального кодексу України (далі – КПК України)
до осіб, які вчинили злочини невеликої тяжкості (підпункт 4.2 мотивувальної частини
Рішення).

3. Умотивовуючи Рішення щодо неконституційності положення частини першої
статті 69 Кодексу, Конституційний Суд України посилається на пункт 2 частини тре!
тьої статті 129 Конституції України і наводить положення статті 6 Закону України «Про
судоустрій України», пункту 5 частини першої статті 367, статей 370, 372, 373, пункту 3
частини першої статті 398 КПК України (пункт 5 мотивувальної частини).

Проте положення пункту 2 частини третьої статті 129 Конституції України стосуєть!
ся рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом. Цей принцип ре!
алізується під час цивільного, господарського, кримінального провадження у спра!
вах, забезпечує здійснення правосуддя і означає,що при розгляді справ у суді до всіх
учасників судового процесу застосовуються однаково норми відповідного процесу!
ального закону, в тому числі і кримінально!процесуального. Ніхто не може бути на!
ділений додатковими правами або звільнений від будь!яких обов’язків, тобто не мо!
же мати привілеїв чи обмежень за ознаками, передбаченими частиною другою
статті 24 Конституції України.

Тому наведене в пункті 5 мотивувальної частини Рішення обгрунтування щодо
неконституційності положення частини першої статті 69 Кодексу в частині, яка
унеможливлює призначення особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості, більш
м’якого покарання, ніж передбачено законом, є помилковим.

Суддя Конституційного Суду України В.Вознюк
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

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

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïîëîæåíü ñòàòò³ 69 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè
(ñïðàâà ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîì á³ëüø ì’ÿêîãî ïîêàðàííÿ)

На підставі статті 64 Закону України «Про Конституційний Суд України» вважаю за
необхідне викласти окрему думку стосовно Рішення Конституційного Суду України у
справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу
України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) (далі – Рішення).

Конституційний Суд України визнав таким, що не відповідає Конституції України
(є неконституційним), положення частини першої статті 69 Кримінального кодексу
України (далі – Кодекс) у частині, яка унеможливлює призначення особам, які вчини!
ли злочини невеликої тяжкості, більш м’якого покарання, ніж передбачено законом,
з чим не можна погодитися з таких причин.

Відповідно до Конституції України закони, інші правові акти або окремі їх положен!
ня, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним
Судом України рішення про їх неконституційність (частина друга статті 150). Це озна!
чає, що правові норми, які досліджуються Конституційним Судом України, мають
безпосередньо врегульовувати певні правовідносини, що узгоджується з пра!
вовою позицією Конституційного Суду України, згідно з якою до його повноважень
не належить усунення прогалин у чинному законодавстві1.

У частині першій статті 69 Кодексу йдеться про призначення більш м’якого пока!
рання, ніж передбачено законом, лише стосовно осіб, які вчинили особливо тяжкий,
тяжкий злочин або злочин середньої тяжкості. Унеможливлення призначення такого
покарання особам, які вчинили злочин невеликої тяжкості, лише випливає зі змісту
цієї статті Кодексу. Тобто має місце прогалина у законодавстві, яка не може ви!
знаватися неконституційною, оскільки її усунення не належить до повноважень Кон!
ституційного Суду України та може призвести до правових наслідків, що не визначені
ні Конституцією України, ні законами України.

Слід зауважити, що на ці обставини звертав увагу Голова Верховної Ради України,
який у відповіді на запит КонституційногоСуду України з приводу питання, порушено!
го Верховним Судом України, зокрема, зазначив, що правова позиція щодо консти!
туційності положення статті 69 Кодексу в тій частині, яка унеможливлює призначен!
ня більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, особам, які вчинили злочини
невеликої тяжкості, не може бути використана у судовій практиці до прийняття
Верховною Радою України закону, в якому має бути врегульоване питання про
можливість призначення більшм’якого покарання особам, які вчинили злочини неве!
ликої тяжкості.

За Конституцією України виключно законами України визначаються діяння, які є
злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та від!
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повідальність за них (пункт 22 частини першої статті 92); прийняття законів належить
до повноважень Верховної Ради України (пункт 3 частини першої статті 85). Відповід!
но до статті 3 Кодексу законодавство України про кримінальну відповідальність ста!
новить Кримінальний кодекс України (частина перша); злочинність діяння, а також
його караність та інші кримінально!правові наслідки визначаються тільки цим Ко�
дексом (частина третя).

Отже, прийнявши зазначене Рішення, Конституційний Суд України діяв без ураху!
вання вимог статті 6, пункту 22 частини першої статті 92, статті 150 Конституції Украї!
ни і де!факто перебрав на себе виключні повноваженняВерховної Ради України
щодо визначення відповідальності за вчинення злочинів.

У резолютивній частині Рішення, на жаль, не наведено положень Конституції
України, яким не відповідає те, що Конституційним Судом України було визнано
неконституційним. Проте, проаналізувавши зміст мотивувальної частини Рішення,
можна зробити висновок, що, прийнявши статтю 69 Кодексу, Верховна Рада України
порушила положення Конституції України щодо рівності громадян перед законом
(частина перша статті 24), їх права на судовий захист (стаття 55). Крім цього, зазна!
чена нормаКодексу не узгоджується з конституційним принципом верховенства пра!
ва та ідеологією «справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображен!
ня в Конституції України» (підпункт 4.1 мотивувальної частини Рішення).

На мою думку, з таким висновком не можна погодитися насамперед тому, що із
сформульованого у Рішенні визначення принципу верховенства права випливає
можливість протиставлення законодавства і таких «соціальних регуляторів», як нор!
ми моралі, традиції, звичаї тощо. Притому в разі колізії норм законів і цих «регулято!
рів» пріоритет надається останнім, оскільки закон «іноді може бути й несправедли!
вим, у тому числі обмежувати свободу та рівність особи» (підпункт 4.1 мотивувальної
частини Рішення).

Хотів би також висловити своє бачення проблеми щодо застосування принципу
справедливості у кримінальному законодавстві.

Відповідно до Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватися
Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність
інших людей (частина перша статті 68). З цього випливає, що особа, яка вчинила діян!
ня, визначене Кодексом як злочин, і визнана судом винною у вчиненні цього злочину,
тим самимпорушила вимогиКонституції України, законів України, у тому числі в
частині заборони посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

У контексті викладеного зміст принципу справедливості, на невідповідності
якому положень частини першої статті 69 Кодексу наголошується в Рішенні, на мій
погляд, полягає в тому, що людина, яка вчинила злочин, має отримати справедливе
покарання, а особи, в тому числі фізичні, які постраждали від цього злочину, – спра!
ведливе відшкодування.

І взагалі вважаю,що призначення більшм’якого покарання, ніж передбачено зако!
ном, звільнення від кримінальної відповідальності, дострокове звільнення, амністія
та інші подібні заходи є не проявами справедливості, а односторонніми актами
гуманізму з боку держави до конкретних осіб, які вчинили правопорушення.

Таким чином, на мою думку, справедливість у кримінальному законі полягає насам!
перед у поновленні порушених прав потерпілого та невідворотності адекватного
(справедливого) покарання особи, вину якої доведено в законному порядку і вста!
новлено обвинувальним вироком суду (частина перша статті 62 Конституції України).

Відповідно до Конституції України громадяни є рівними перед законом (частина
перша статті 24). З огляду на проблему, яка розглядається, це, зокрема, означає, що
призначення покарання особам за протиправне діяння не може ставитися у
залежність від раси, кольорушкіри, політичних, релігійних та інших переконань, ста!
ті, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2004

49



або інших ознак. Притому до певного (визначеного законом) кола осіб повинна за!
стосовуватися одна й та сама норма кримінального законодавства без будь!якої
дискримінації.

Зокрема, як у вітчизняному, так і зарубіжному кримінальному праві не вважається
порушенням рівності перед законом залежність міри покарання від посадового ста!
тусу особи, яка вчинила злочин.

Наприклад, кваліфікуючою ознакою для передбаченого статтею 157 Кодексу скла!
ду злочину «перешкоджання здійсненню виборчого права» є вчинення цього злочину
членом виборчої комісії.

Такий самий прикладможна навести з Кримінального кодексуФРН (розділ 28 «По!
садові злочини», § 332 «Використання службового становища»):

«1. Посадова особа, яка домагається майнової або іншої вигоди або приймає таку
вигоду або обіцянку її у майбутньому за здійснення на службі дій, які порушують служ!
бовий обов’язок, карається позбавленням волі від 6 місяців до 5 років, у менш тяжких
випадках – позбавленням волі на строк до 3 років або штрафом.

2. Якщо подібні діяння здійснює суддя або третейський суддя при відправленні
правосуддя, покаранням є позбавлення волі від 1 року до 10 років, а у менш тяжких
випадках – позбавлення волі на строк від 6 місяців до 5 років»1.

Що стосується приписів частини першої статті 69 Кодексу щодо індивідуалізації
кримінальної відповідальності залежно від ступеня тяжкості вчиненого злочину, то
вони є типовими при визначенні конкретного змісту цієї відповідальності і
не можуть розглядатися як такі, що не відповідають конституційному принци�
пу рівності громадян перед законом.

Суддя Конституційного Суду України В. Іващенко
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì
Öåíòðàëüíî¿ ñï³ëêè ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ Óêðà¿íè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü
ïóíêòó 1 ñòàòò³ 9, ïóíêòó 1 ñòàòò³ 10 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî ñïîæèâ÷ó êîîïåðàö³þ»,
÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 37 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî êîîïåðàö³þ»

(ñïðàâà ïðî çàõèñò ïðàâà âëàñíîñò³
îðãàí³çàö³é ñïîæèâ÷î¿ êîîïåðàö³¿)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-30/2004
11 ëèñòîïàäà 2004 ðîêó
¹ 16-ðï/2004

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñòàí³ê Ñþçàííè Ðîìàí³âíè,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним зверненням Цен!
тральної спілки споживчих товариств України про офіційне тлумачення положень
пункту 1 статті 9, пункту 1 статті 10 Закону України «Про споживчу кооперацію» від
10 квітня 1992 року № 2265!XII (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 30,
ст. 414), частини четвертої статті 37 Закону України «Про кооперацію» від 10 липня
2003 року № 1087!IV (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, ст. 35).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 42, 43 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне звернення Центральної спілки
споживчих товариств України.

Підставоюдлярозгляду справи згідно зі статтею94Закону України «ПроКонституцій!
ний Суд України» є неоднозначне застосування положень зазначених статей законів
щодо захисту права власності організацій споживчої кооперації судами України, іншими
органами державної влади, що призводить до порушення прав цих організацій.
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Заслухавши суддю!доповідача Малинникову Л.Ф. та дослідивши матеріали спра!
ви, Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1.Суб’єкт права на конституційне звернення –Центральна спілка споживчих това!
риств України (далі – Укоопспілка) – звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням дати офіційне тлумачення положень пункту 1 статті 9, пункту 1 статті 10
Закону України «Про споживчу кооперацію», частини четвертої статті 37 Закону Укра!
їни «Про кооперацію».

Положення пункту 1 статті 9 Закону України «Про споживчу кооперацію» передба!
чають, що «власність споживчої кооперації є однією з форм колективної власності.
Вона складається з власності споживчих товариств, спілок, підпорядкованих їм під!
приємств і організацій та їх спільної власності. Кожний член споживчого товариства
має свою частку в його майні, яка визначається розмірами обов’язкового пайового
та інших внесків, а також нарахованих на них дивідендів.

Володіння, користування та розпорядження власністю споживчої кооперації
здійснюють її органи відповідно до компетенції, визначеної статутами споживчих то!
вариств та їх спілок».

Згідно з положеннями пункту 1 статті 10 цього Закону «власність споживчої коопе!
рації є недоторканною, перебуває під захистом держави і охороняється законом на!
рівні з іншимиформами власності. Забороняється відволікання майна споживчих то!
вариств та їх спілок на цілі, не пов’язані з їх статутною діяльністю».

Частиною четвертою статті 37 Закону України «Про кооперацію» встановлено, що
«власність кооперативних організацій є недоторканною, перебуває під захистом
держави і охороняється законом».

На думку суб’єкта права на конституційне звернення, зазначені положення законів
необхідно розуміти так, що споживча кооперація, зокрема, внаслідок безоплатної
передачі їй державоюмайна на підставі раніше чинних законодавчих та інших норма!
тивних актів набула права здійсненнящодо переданого майна правочинностей влас!
ника (володіння, користування та розпорядження).

При цьому Укоопспілка обгрунтовує конституційне звернення такими обставинами.
Посилаючись на нормативні акти, видані до набуття Україною незалежності, – По!

станову ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 квітня 1987 року № 124
«Про заходи по поліпшенню роботи колгоспних ринків», прийняту на виконання од!
нойменної Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 лютого 1987 року № 265
(далі – Постанови), Укоопспілка зазначила, що колгоспні ринки були безоплатно пе!
редані у встановленому порядку у відання організацій споживчої кооперації.

Виходячи із змісту Постанов щодо характеру та умов передачі державного майна
організаціям споживчої кооперації Укоопспілка вважає, що зміна форми власності з
державної на кооперативну відповідала статті 91 Цивільного кодексу Української РСР
незалежно від того, було передано майно за плату чи безоплатно.

Укоопспілка, посилаючись на те, що передані колгоспні ринки є власністю спожив!
чої кооперації, звернулася з клопотанням до Конституційного Суду України витлума!
чити зазначені положення законів щодо набуття та захисту власності споживчої ко!
операції.

2. У листі Президента України на запит Конституційного Суду України зазначено,
що суди загальної юрисдикції неоднозначно вирішують питання щодо права власно!
сті переданих організаціям споживчої кооперації колгоспних ринків, проте порушене
в конституційному зверненні питання не належить до повноважень Конституційного
Суду України, оскільки пов’язане із захистом права власності організацій споживчої
кооперації, а ці питання мають розглядатися судами.

ГоловаВерховної Ради України у листі до КонституційногоСуду України зауважив,що
«аналіз чинного у 1987 році законодавства УРСР свідчить, що держава та її повноважні
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органи мали право передавати державне майно у власність недержавних (кооператив!
них, громадських) організацій як за плату, так і безоплатно». У листі підкреслюється, що
організації споживчої кооперації мають право власності на колгоспні ринки, які були пе!
редані Укоопспілці одночасно з усією системою управління ринками.

Передача колгоспних ринків з відання державних органів була пов’язана з їх неза!
довільноюроботою та продовольчою кризою, тому на організації споживчої коопера!
ції покладалося завдання зміцнити матеріально!технічну базу, створити можливості
для забезпечення роботи ринків та поліпшення постачання.

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин
на запит Конституційного Суду України зазначив, що оскільки «Конституція України
не передбачає колективної форми власності», положення статей розділу IV Закону
України «Про споживчу кооперацію», в якому містяться статті 9, 10, є такими, що
не відповідають Основному Закону. На думку цього Комітету, правовий режим влас!
ності споживчих товариств, спілок, кооперативів є різним і потребує законодавчого
врегулювання.

У відповіді Кабінету Міністрів України висловлено позиціющодо офіційного тлума!
чення положень пункту 1 статті 9, пункту 1 статті 10 Закону України «Про споживчу ко!
операцію», якими, на його погляд, визначено, що «власність споживчої кооперації
складається з власності споживчих товариств, спілок, підпорядкованих їм підпри!
ємств і організацій та їх спільної власності; є недоторканною, перебуває під захистом
держави і охороняється законом нарівні з іншими формами власності. Забороняєть!
ся відволікання майна споживчих товариств та їх спілок на цілі, не пов’язані з їх ста!
тутною діяльністю».

Крім того, зазначено, що стаття 37 Закону України «Про кооперацію» передбачає,
що «держава гарантує додержання прав і законних інтересів кооперативних орга!
нізацій та їх членів, максимально сприяє розвитку і зміцненню їх господарської само!
стійності. Власність кооперативних організацій є недоторканною, перебуває під за!
хистом держави і охороняється законом. Забороняється використання майна коопе!
ративних організацій на цілі, не пов’язані з їх статутною діяльністю».

Щодо інших питань, порушених у конституційному зверненні, то, на думку Кабінету
Міністрів України, безоплатна у встановленому порядку передача колгоспних ринків
у відання організацій споживчої кооперації не призвела до зміни форми власності
колгоспних ринків. Проте витрати організаціями споживчої кооперації власних фі!
нансових чи матеріально!технічних ресурсів на заходи з поліпшення роботи колгосп!
них ринків призвели до набуття організаціями споживчої кооперації права власності
на відповідне майно.

Як зазначено у листі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України, майно організацій споживчої кооперації, набуте за рахунок власних коштів,
та майно, передане їм у власність іншими власниками, є власністю споживчої коопе!
рації. Питання права власності на спірне майно можуть бути врегульовані в рамках
чинного законодавства або в судовому порядку.

У відповіді Фонду державного майна України акцентовано на тому, що держава
не відносить «майно, власником якого були організації споживчої кооперації, до дер!
жавної власності». Колгоспні ринки не передавалися до відання Фонду державного
майна України як державне майно, і Фонд ніколи «не здійснював управління циммай!
ном», воно до того ж не вносилося до списків об’єктів, які підлягають приватизації, і
не було включено до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації.

Державний комітет статистики України повідомив, що відповідно до чинного зако!
нодавства ринки, у тому числі колгоспні, як суб’єкт господарювання створюються в
будь!якій організаційно!правовій формі і за діючими класифікаціями не виділяються.
Згідно з інформацієюЄдиного державного реєстру підприємств та організацій Украї!
ни щодо суб’єктів підприємницької діяльності, серед 1048 суб’єктів права власності
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на зазначені ринки до Укоопспілки належать 378 ринків, а до споживчих товариств –
43 ринки.

3. На запити Конституційного Суду України одержано висновки щодо офіційного
тлумачення положень статей, про які йдеться у конституційному зверненні, від Акаде!
мії правових наук України, Інституту держави і права імені В.М. Корецького, Націо!
нальної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Одеської національної
юридичної академії, Львівського національного університету імені Івана Франка.

Вчені Академії правових наук України на підставі аналізу раніше чинного та сучас!
ного законодавства висловили думку стосовно тлумачення словосполучення «пере!
дача у відання», яке вжито уПостановах, наголосившина тому,що «виявлення дійсної
волі держави при передачі споживчій кооперації колгоспних ринків через її дії та фік!
сацію намірів і їх реалізацію в законодавстві України доводить, що держава передала
своє майно у власність організацій споживчої кооперації». І тому в результаті набуття
права власності на майно організації споживчої кооперації як власники мають право
на його захист.

У висновку, надісланому на запит Конституційного Суду України, науковці Інститу!
ту держави і права імені В.М. Корецького зазначили, що безоплатна передача кол!
госпних ринків організаціям споживчої кооперації на підставі Постанов відбулася у
порядку, встановленому чинним на той час законодавством, і внаслідок такої пере!
дачі колгоспні ринки як цілісні майнові об’єкти стали власністю організацій споживчої
кооперації.

При цьому, як підкреслено у висновку, при передачі державних колгоспних ринків
у відання організацій споживчої кооперації відповідно доПостановмаломісце розпо!
рядження державним майном із зміною державної форми власності на кооператив!
ну. Кабінет Міністрів України як орган державної виконавчої влади, до функцій якого
належить управління державною власністю, від імені держави визнав власність орга!
нізацій споживчої кооперації на ринки законною (лист Кабінету Міністрів України від
15 вересня 1995 року № 23!2507/2).

Науковці Національної юридичної академії України імені ЯрославаМудрого дійшли
висновку, щоПостанови були підставоюдля зміниформи власності на колгоспні рин!
ки з державної на колгоспно!кооперативну, що відповідало положенням статті 91 Ци!
вільного кодексу Української РСР, в якій ішлося про право держави розпоряджатися
майном, визначати його юридичну долю, у тому числі передачу права власності на
нього.

Правознавці Одеської національної юридичної академії акцентували на тому, що
після передачі в 1987 році державою колгоспних ринків організаціям Укоопспілки, які
за свій рахунок провели їх реконструкцію, фактично створюючи істотно змінені об’єк!
ти, право власності на ці об’єкти нерухомого майна після 1991 року було оформлено
на організації споживчої кооперації з проведенням відповідної державної реєстрації.

Фахівці Львівського національного університету імені Івана Франка зазначили, що
організації Укоопспілки є власниками майна, переданого їм у 1987 році, тому згідно з
положеннями пункту 1 статті 9, пункту 1 статті 10 Закону України «Про споживчу ко!
операцію», частини четвертої статті 37 Закону України «Про кооперацію» мають пра!
во на його захист. При цьому заперечується можливість відбирання майна колгосп!
них ринків на тій лише підставі, що воно було передано «у відання» (як зазначено уПо!
становах) Укоопспілки – організації, яка протягом тривалого часу, прийнявши в
установленому порядку державне майно, істотно змінила майнові комплекси кол!
госпних ринків і зареєструвала право власності на це майно, проти чого держава
не заперечувала, що підтверджується відповідними нормативними актами.

4. Розглядаючи порушене у конституційному зверненні питання щодо роз’яснен!
ня поняття власності споживчої кооперації, її складових, здійснення її органами пра!
ва володіння, користування та розпорядження цією власністю, її недоторканності та
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çàõèñòó íàð³âí³ ç ³íøèìè ôîðìàìè âëàñíîñò³, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü
ç òàêîãî.

Правові, організаційні, економічні та соціальні основи об’єднання громадян у коо!
перативні організації (кооперативи чи кооперативні об’єднання), а також функціону!
вання кооперативного руху в Україні визначаються Законом України «Про коопера!
цію». Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативних організацій цей
Закон виділяє споживчі кооперативи як організації споживчої кооперації (частина
друга статті 6).

Діяльність споживчої кооперації врегульовано Законом України «Про споживчу ко!
операцію», який визначає її правові, економічні та соціальні основи. Цим Законом
установлено правовий статус організацій споживчої кооперації, а також закріплено їх
незалежність і самостійність.

Статтею 1 Закону України «Про споживчу кооперацію» встановлено, що споживча
кооперація в Україні – це добровільне об’єднання громадян для спільного ведення
господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального ста!
ну (здійснення торговельної, заготівельної, виробничої та іншої діяльності, не заборо!
неної чинним законодавством України, сприяння соціальному і культурному розвитку
села, народних промислів і ремесел, участь у міжнародному кооперативному русі).

Згідно з частиною першою статті 111 Господарського кодексу України споживча
кооперація є системою самоврядних організацій громадян (споживчих товариств, їх
спілок, об’єднань), а також підприємств та установ цих організацій, самостійною ор!
ганізаційною формою кооперативного руху.

Власність споживчої кооперації складається з власності споживчих товариств,
спілок, підпорядкованих їм підприємств і організацій та їх спільної власності (пункт 1
статті 9 Закону України «Про споживчу кооперацію»).

Відповідно до пунктів 2, 3 статті 9 Закону України «Про споживчу кооперацію» влас!
ність споживчих товариств утворюється з внесків їх членів, прибутків, одержуваних
від реалізації товарів, продукції, послуг, цінних паперів та іншої діяльності, не заборо!
неної чинним законодавством. Засоби виробництва, вироблена продукція та інше
майно, що є необхідним для здійснення статутних завдань, є власністю споживчої ко!
операції. Крім того, до майна споживчої кооперації можуть належати будинки, спору!
ди, устаткування, транспортні засоби, машини, товари, кошти та інше майно.

Як визначено у пункті 4 статті 9 Закону України «Про споживчу кооперацію», влас!
ність спілок споживчих товариств утворюється з майна, переданого їх членами, кош!
тів, одержаних від господарської діяльності підприємств і організацій спілки, реаліза!
ції цінних паперів та іншої діяльності.

Суб’єктами права власності споживчої кооперації є члени споживчого товариства,
трудові колективи кооперативних підприємств і організацій, а також юридичні особи,
частка яких у власності визначається відповідними статутами (пункт 6 статті 9 Закону
України «Про споживчу кооперацію»).

Здійснення права власності, тобто володіння, користування та розпорядження
майном споживчої кооперації покладено на її органи відповідно до установчих доку!
ментів (статутів) споживчих товариств, їх спілок (об’єднань) (пункт 1 статті 9 Закону
України «Про споживчу кооперацію», частина п’ята статті 111 Господарського кодек!
су України).

5. Конституція України гарантує захист права власності. Відповідно до частини
четвертої статті 13 Конституції України держава забезпечує, зокрема, захист прав
усіх суб’єктів права власності і господарювання та рівність їх перед законом.

Конституція України прямо встановлює заборону протиправного позбавлення
власника права власності (частина четверта статті 41). Непорушність цього права
означає передусім невтручання будь!кого у здійснення власником своїх прав щодо
володіння, користування та розпорядження майном, заборону будь!яких порушень
прав власника щодо його майна всупереч інтересам власника та його волі. Разом з
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тим використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності
громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості
землі (частина сьома статті 41 Конституції України).

Право власності в Україні охороняється законом. Держава забезпечує стабіль!
ність правовідносин власності. Власність в Україні існує в різних формах. Всі форми
власності є рівноправними. Україна створює рівні умови для розвитку всіх форм
власності та їх захисту (пункти 2, 4 та 5 статті 2 Закону України «Про власність»).

Принцип недоторканності власності кооперативних організацій, закріплений у по!
ложеннях частини четвертої статті 37 Закону України «Про кооперацію», пункту 1
статті 10 Закону України «Про споживчу кооперацію», згідно з якими власність коопе!
ративних організацій перебуває під захистом держави, охороняється законом нарів!
ні з іншими формами власності і передбачає, що відчуження власності може мати
місце лише за умов і на підставах, визначених законом.

Якщо внаслідок видання державним органом акта, що не відповідає його компе!
тенції або вимогам чинного законодавства, порушуються права споживчих това!
риств та їх спілок, останні мають право звернутися до судових органів із заявою про
визнання такого акта недійсним.

Збитки, завдані споживчому товариству або спілці внаслідок виконання рішень
державних органів, які порушили їх права, підлягають відшкодуванню у встановлено!
му порядку.

Надання споживчим товариствам права безпосереднього володіння, користуван!
ня і розпорядження належним їм майном виключає втручання органів державної вла!
ди та органів місцевого самоврядування уфінансово!господарську та іншу діяльність
організацій споживчої кооперації, крім випадків, прямо передбачених законом (час!
тинашоста статті 37 Закону України «Про кооперацію», пункт 7 статті 17 Закону Украї!
ни «Про споживчу кооперацію»).

Недоторканність власності споживчої кооперації є гарантією державного захисту
від посягань на здійснення власником володіння, користування та розпорядження
майном, заборони будь!яких порушень його права на своє майно, неприпустимості
вчинення інших дій всупереч законним інтересам власника.

Захист права власності як система передбачених цивільним, земельним, адміні!
стративним, кримінальним та іншим законодавством заходів, що застосовуються у
випадках порушення цього права і відновлення відносин власності, покладається на
державу та утворювані нею відповідні державні органи. Зокрема, пункт 3 статті 48 За!
кону України «Про власність» передбачає захист права власності в судовому порядку.

6. Конституція (Основний Закон) Української РСР 1978 року за політико!економіч!
ною природою та соціальною спрямованістю власність на засоби виробництва за
суб’єктами права власності поділяла на державну (загальнонародну), власність кол!
госпів та інших кооперативних організацій, їх об’єднань, а такожмайно профспілкових
та інших громадських організацій (статті 10, 11, частина перша статті 12, статті 14, 15).
Прицьому кооперативні організації були суб’єктамиправа власності на засоби вироб!
ництва та інше майно і мали право на власність, відокремлену від державної.

Аналіз чинного у 1987 році законодавства (Цивільного кодексу Української РСР,
Постанови Ради Міністрів Української РСР «Про порядок передачі підприємств,
об’єднань, організацій, установ, будинків і споруд» від 28 квітня 1980 року № 285,
прийнятої на виконання Постанови Ради Міністрів СРСР від 16 жовтня 1979 року
№ 940, якою було затверджено однойменне положення) свідчить про те, що держава
та її повноважні органи мали право передавати державне майно у власність недер!
жавним (кооперативним і громадським) організаціям як за плату, так і безоплатно.
Передача державного майна організаціям споживчої кооперації мала здійснюватися
на той час на підставі та в порядку, визначеному чинним законодавством.

У зв’язку з передачею колгоспних ринків споживчій кооперації відповідно доПоста!
нов у центральному апараті Міністерства торгівлі Української РСР було ліквідовано
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управління колгоспними ринками і плодоовочевої торгівлі, зменшено граничні асиг!
нування на його утримання. Також були вилучені функції управління колгоспними рин!
ками із положень про управління торгівлі виконавчих комітетів відповідних місцевих
рад (пункт 2 Постанови Ради Міністрів УРСР від 3 травня 1988 року № 119).

Тобто колгоспні ринки передавалися не лише як майновий об’єкт, а разом з орга!
нізаційною та функціональною структурами їх управління.

Отже, можна дійти висновку, що безоплатна передача колгоспних ринків організа!
ціям споживчої кооперації не суперечила чинному на той час законодавству, вна!
слідок чого ці ринки як цілісні майнові об’єкти перейшли у володіння і користування
організацій споживчої кооперації, які відповідно до положень Закону України «Про
власність» набули права власності на передане їм майно на підставі правовстанов!
люючих документів.

Передача колгоспних ринків із залишенням їх у державній власності не породжу!
вала б обов’язку кооператорів самостійно та за рахунок своїх коштів безвідплатно
відновлювати, реконструйовувати, оснащувати, розвивати колгоспні ринки, оскільки
це призводило б до порушення конституційного принципу, згідно з яким державне
керівництво економікою здійснювалося з активним використанням господарського
розрахунку, прибутку, собівартості, інших економічних підойм і стимулів (частина
друга статті 16 Конституції (Основного Закону) Української РСР 1978 року).

Примусове відчуження майнових ринкових комплексів може здійснюватися лише
на загальних підставах, установлених частиноюп’ятоюстатті 41 Конституції України.

Відповідно до пункту 3 статті 48 Закону України «Про власність» захист права влас!
ності здійснюється судом. Вирішення спорів, що виникають між організаціями спо!
живчої кооперації та іншими підприємствами, установами, організаціями щодо пра!
ва власності відповідних об’єктів майнових ринкових комплексів, є компетенцією
судів загальної юрисдикції.

Таким чином, положення частини четвертої статті 37 Закону України «Про коопе!
рацію», пункту 1 статті 10 Закону України «Про споживчу кооперацію» щодо недотор!
канності власності кооперації та споживчої кооперації слід розуміти як встановлення
правових засобів захисту права власності відповідних кооперативних організацій від
протиправних дій з боку будь!кого, зокрема юридичних чи фізичних осіб.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат!
тями 51, 63, 65, 66, 69, 94, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», Кон!
ституційний Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. В аспекті конституційного звернення положення пункту 1 статті 9, пункту 1 стат!
ті 10 Закону України «Про споживчу кооперацію», частини четвертої статті 37 Закону
України «Про кооперацію» в контексті частини четвертої статті 13, частини четвертої
статті 41 Конституції України і в системному зв’язку із статтею 48Закону України «Про
власність», статтею 328 Цивільного кодексу України слід розуміти так, що:

– власністю споживчої кооперації є будь!яке майно, набуте у відповідності з ціля!
ми, які випливають зі статутної діяльності організацій споживчої кооперації, на під!
ставі норм законодавства, чинного на час придбання цього майна;

– недоторканність власності споживчої кооперації передбачає забезпечення
здійснення власником володіння, користування та розпорядження майном, заборо!
ни будь!яких порушень права на його майно, неприпустимості вчинення інших дій
всупереч законним інтересам власника. Примусове відчуження об’єктів власності
може бути застосоване лише за умов і в порядку, визначених Конституцією та зако!
нами України;

– гарантії недоторканності власності споживчої кооперації реалізуються шляхом
державного захисту її права власності, передусім визначенням правових засобів за!
хисту права власності від будь!яких протиправних дій, зокрема, з боку фізичних чи
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юридичних осіб, забезпечення стабільності правовідносин власності, створення дер!
жавою рівних умов для розвитку та захисту всіх форм власності;

– право власності споживчої кооперації, набуте незалежно від часу і на не заборо!
нених законом підставах, охороняється законом і підлягає державному захисту на!
рівні з правами інших суб’єктів права власності.

Вирішення спорів, що виникають між організаціями споживчої кооперації та інши!
ми підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами стосовно
конкретних об’єктів власності, в тому числі майнових ринкових комплексів споживчої
кооперації, є компетенцією судів загальної юрисдикції.

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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На підставі статті 64 Закону України «Про Конституційний Суд України» вважаю за
необхідне викласти окрему думку стосовно Рішення Конституційного Суду України у
справі за конституційним зверненнямЦентральної спілки споживчих товариств Укра!
їни про офіційне тлумачення положень пункту 1 статті 9, пункту 1 статті 10 Закону
України «Про споживчу кооперацію», частини четвертої статті 37 Закону України «Про
кооперацію» (справа про захист права власності організацій споживчої кооперації)
(далі – Рішення).

1. Як свідчить аналіз практики Конституційного Суду України, конституційні звер!
нення органів та підприємств споживчої кооперації з питань, пов’язаних із захистом
їх права власності на об’єкти ринкового господарства, розглядалися неодноразово.

Зокрема, в 1997 році розглянуто конституційні звернення колективного підприєм!
ства «Центральний ринок» міста Дніпропетровська про офіційне тлумачення ста!
тей 13, 92, 116, 117 Конституції України, статей 48, 49, 55, 57 Закону України «Про
власність», статті 17 Закону України «Про споживчу кооперацію»1 та Дніпропетров!
ської обласної споживчої спілки про офіційне тлумачення статей 8, 13, 41, 58, 117
Конституції України, статті 2 Закону України «Про власність»2.

В обох випадках приводом для порушення клопотання про тлумачення положень
Конституції України та законів України, як зазначалося у конституційних зверненнях,
стало прийняття Кабінетом Міністрів України розпорядження від 6 серпня 1996 року
№ 493 про передачу ринків з відання організацій споживчої кооперації в управління
Дніпропетровської обласної державної адміністрації та у власність міста Дніпропет!
ровська, а також розпочате у зв’язку з цим вилучення ринків у організацій споживчої
кооперації.

Конституційний Суд України відмовив у порушенні конституційного провадження у
справах виходячи з того, що у конституційних зверненнях були відсутні факти неод!
нозначного застосування положень Конституції України і законів України, які підляга!
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1 Óõâàëà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 17 ÷åðâíÿ 1997 ðîêó ¹ 25-ç ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòè-
òóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì êîëåêòèâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Öåíòðàëüíèé
ðèíîê» ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà ùîäî òëóìà÷åííÿ ñòàòåé 13, 92, 116, 117 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòåé 48, 49,
55, 57 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âëàñí³ñòü», ñòàòò³ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñïîæèâ÷ó êîîïåðàö³þ».

2 Óõâàëà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 17 ÷åðâíÿ 1997 ðîêó ¹ 26-ç ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòè-
òóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ñïîæèâ÷î¿
ñï³ëêè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ñòàòåé 8, 13, 41, 58, 117 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ ñòàòò³ 2 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âëàñí³ñòü».



ють офіційному тлумаченню, що згідно із статтею 94 Закону України «Про Конститу!
ційний Суд України» є обов’язковою умовою для конституційного звернення.

Крім цього, у зазначених ухвалах Конституційний Суд України наголосив на тому,
що захист права власності організацій споживчої кооперації, вирішення питання про
правомірність дій органу державної адміністрації та виконкому міської ради щодо
вилучення ринків має здійснюватися через суди загальної юрисдикції, оскільки це
не належить до повноважень Конституційного Суду України (стаття 14 Закону Украї!
ни «Про Конституційний Суд України»).

Однак всупереч зафіксованій у зазначених актах Конституційного Суду України
правовій позиції, без відповідної аргументації стосовно різкої (на діаметрально про!
тилежну) її зміни, Ухвалою Першої колегії суддів Конституційного Суду України від
10 червня 2004 року (далі – Ухвала) було відкрито конституційне провадження щодо
аналогічних питань та тих самих об’єктів споживчої кооперації (ринків) у справі за кон!
ституційним зверненням Центральної спілки споживчих товариств України про офі!
ційне тлумачення положень пункту 1 статті 9, пункту 1 статті 10 Закону України «Про
споживчу кооперацію», частини четвертої статті 37Закону України «Про кооперацію».

Конституційний Суд України з таким рішенням Першої колегії суддів Конституцій!
ного Суду Українифактично погодився, розглянувши справу за конституційним звер!
ненням Центральної спілки споживчих товариств по суті і прийнявши відповідне
рішення.

При тому Конституційний Суд України не взяв до уваги ту обставину, що конститу!
ційне звернення не відповідає вимогам статті 94 Закону України «Про Конституційний
Суд України», оскільки не містить фактів неоднозначного застосовування судами, ін!
шими органами державної влади положень законів, які підлягають офіційному тлума!
ченню. Як випливає з тексту конституційного звернення і доданих до нього мате!
ріалів, судами та органами виконавчої влади неоднозначно застосовувалися не за!
значені положення законів України, а норми Постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 14 квітня 1987 року№124 «Про заходи по поліпшенню роботи кол!
госпних ринків» та однойменної Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 лю!
того 1987 року № 265 у частині передачі організаціям споживчої кооперації ринків і у
зв’язку з цим правомірності здійснення такими організаціями стосовно ринків прав
власника.

Однак вирішення цього питання не належить до повноважень Конституційного Су!
ду України, адже відповідно до статей 147, 150 Конституції України, статей 13, 42, 94
Закону України «Про Конституційний Суд України» Конституційний Суд України дає
офіційне тлумачення тільки положень Конституції України та законів України.

2.Що стосується Рішення, прийнятого Конституційним Судом України, треба за!
значити таке.

Насамперед, як випливає з тексту конституційного звернення та Ухвали, суб’єкт
права на конституційне звернення – Центральна спілка споживчих товариств Украї!
ни – звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлума!
чення положень пункту 1 статті 9, пункту 1 статті 10 Закону України «Про споживчу ко!
операцію», частини четвертої статті 37 Закону України «Про кооперацію» щодо влас!
ності споживчої кооперації, зокрема, з таких питань:

– чи може бути, в аспекті тлумачення вказаних у конституційному зверненні норм,
підставою набуття споживчою кооперацією права власності на майно у разі без!
оплатної передачі державного майна у відання споживчої кооперації у встановлено!
му на час такої передачі порядку (стаття 91 Цивільного кодексу УРСР, постанови ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 лютого 1987 року № 265 та ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 14 квітня 1987 року№ 124 «Про заходи по поліпшенню робо!
ти колгоспних ринків»);

– чи може бути складовою власності організацій споживчої кооперації державне
майно, передане з відання відповідних органів виконавчої влади у відання організацій
споживчої кооперації, враховуючи положення чинного на час передачі законодавства.
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Проте в Рішенні питання, яке потрібно вирішитишляхом тлумачення законів Украї!
ни, та правове обгрунтування необхідності в офіційній інтерпретації їх положень ви!
кладено інакше, зокрема:

«Укоопспілка, посилаючись на те, що передані колгоспні ринки є власністю спо!
живчої кооперації, звернулася з клопотанням до Конституційного Суду України ви!
тлумачити зазначені положення законівщодо набуття та захисту власності споживчої
кооперації» (пункт 1 мотивувальної частини).

Однак про те, що суб’єкт конституційного звернення порушує клопотання виріши!
ти питання саме в редакції звернення та Ухвали, свідчать додані до цього звернення
документи, в яких наведено факти неоднозначного застосування правозастосовни!
ми органами виключно зазначених актів колишнього Союзу РСР і УРСР, а не поло!
жень пункту 1 статті 9, пункту 1 статті 10 Закону України «Про споживчу кооперацію»,
частини четвертої статті 37 Закону України «Про кооперацію». Ці питання, по суті,
зводилися до тлумачення словосполучення «передати... у відання», застосоване в
частині першій статті 2 Постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
14 квітня 1987 року № 124 «Про заходи по поліпшенню роботи колгоспних ринків», а
не в законах, які підлягали офіційній інтерпретації.

Незважаючи на зазначене Конституційний Суд України дослідив саме цей акт, ви!
тлумачив його та зробив на підставі цього тлумачення висновок, що «безоплатна
передача колгоспних ринків організаціям споживчої кооперації не суперечила чинно!
му на той час законодавству, внаслідок чого ці ринки як цілісні майнові об’єкти зали!
шалися у володінні і користуванні організацій споживчої кооперації, які відповідно до
положень Закону України «Про власність» набули права власності на передане їм
майно на підставі правовстановлюючих документів» (пункт 6 мотивувальної частини
Рішення). Тобто витлумачив зазначене словосполучення як передачу у власність, що
не випливає ні з положень законів, про тлумачення яких порушувалося клопотання у
конституційному зверненні, ні з положень Конституції України, які Конституційний
Суд України дослідив за власною ініціативою. Треба також зауважити, що це питання
не було врегульовано й нормативно!правовими актами колишнього Союзу РСР та
УРСР, на які посилається Конституційний Суд України, обгрунтовуючи зазначений
висновок. До того ж КонституційнийСуд України навіть не перевірив конституційність
цих актів, а саме: Постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 квітня
1987 року № 124 «Про заходи по поліпшенню роботи колгоспних ринків» та одно!
йменної Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 лютого 1987 року № 265,
Постанови Ради Міністрів Української РСР «Про порядок передачі підприємств,
об’єднань, організацій, установ, будинків і споруд» від 28 квітня 1980 року № 285,
прийнятої на виконання Постанови Ради Міністрів СРСР від 16 жовтня 1979 року
№ 940, а також Постанови РадиМіністрів УРСР від 3 травня 1988 року№ 119, адже за
Конституцією України закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності
цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України
(пункт 1 розділу XV «Перехідні положення»).

Таким чином, Конституційний Суд України шляхом тлумачення положень непід!
відомчих йому нормативно!правових актів де!факто визнав право власності на
об’єкти ринкового господарства за організаціями споживчої кооперації, тобто ви!
рішив питання, яке, на мою думку, не належить до повноважень Конституційного Су!
ду України, а є виключною компетенцією судів загальної юрисдикції.

Суддя Конституційного Суду України В. Іващенко
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
58 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè

«Ïðî Òèì÷àñîâó ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
ç ïèòàíü ìîí³òîðèíãó ðåàë³çàö³¿ çàêîíîäàâñòâà

ïðî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè»
(ñïðàâà ïðî Òèì÷àñîâó ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-35/2004
18 ëèñòîïàäà 2004 ðîêó
¹ 17-ðï/2004

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Ñòàí³ê Ñþçàííè Ðîìàí³âíè,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

за участю представників Верховної Ради України: КлючковськогоЮрія Богданови!
ча – народного депутата України, заступника Голови Комітету Верховної Ради Украї!
ни з питань державного будівництва тамісцевого самоврядування, ТеплюкаМихайла
Олексійовича – заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керівника
Головного юридичного управління, Константого Олександра Володимировича – го!
ловного наукового консультанта Відділу зв’язків з органами правосуддя Апарату
Верховної Ради України; представника Президента України Носова Владислава Ва!
сильовича – Постійного представника Президента України в Конституційному Суді
України; представника Центральної виборчої комісії Ставнійчук Марини Іванівни –
члена Центральної виборчої комісії,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 58 народ!
них депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) По!
станови Верховної Ради України «Про Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради
України з питань моніторингу реалізації законодавства про вибори Президента Укра!
їни» від 7 вересня 2004 року № 1982!IV (Голос України, 2004 р., 15 вересня).
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Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання 58 народних депутатів
України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 71, 75 Закону України «Про Кон!
ституційний Суд України» є наявність спорущодо конституційності зазначеної Поста!
нови Верховної Ради України.

Заслухавши суддю!доповідача Савенка М.Д., пояснення Ключковського Ю.Б.,
Теплюка М.О., Константого О.В., Носова В.В., Ставнійчук М.І. та дослідивши мате!
ріали справи, Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1.Суб’єкт права на конституційне подання – 58 народних депутатів України – звер!
нувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такою, що не відпо!
відає Конституції України (є неконституційною), Постанову Верховної Ради України
«Про Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань моніторингу ре!
алізації законодавства про вибори Президента України» від 7 вересня 2004 року
№ 1982!IV (далі – Постанова).

Народні депутати України стверджують, що, приймаючи цю Постанову, Верховна
Рада України вийшла замежі своїх повноважень, чим порушила норми частини другої
статті 6 та частини другої статті 19 Конституції України. Питання організації та контро!
лю за виборчим процесом належать до компетенції Центральної виборчої комісії.
Участь у їх вирішенні будь!яких інших органів, у тому числі парламенту, буде прямим
втручанням у діяльність органів, які за Конституцією і законами України проводять ви!
борчу кампанію. До компетенції Верховної Ради України щодо проведення виборів
Президента України відповідно до пункту 7 частини першої статті 85 Конституції Укра!
їни віднесено лише призначення виборів Президента України.

Визначені пунктом 2 Постанови основні завдання Тимчасової спеціальної комісії
Верховної Ради України з питань моніторингу реалізації законодавства про вибори
Президента України (далі – Комісія), на думку суб’єкта права на конституційне подан!
ня, порушують норму частини третьої статті 89 Конституції України, за якоюВерховна
Рада України може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і поперед!
нього розгляду питань лише у межах своїх повноважень.

Неприпустимим, вважають автори подання, є залучення до роботи в Комісії орга!
нів виконавчої влади, зокремаМіністерства внутрішніх справ України, Служби безпе!
ки України, а також Прокуратури України.

2. Голова Верховної Ради України у письмовому поясненні до Конституційного Су!
ду України зазначає, що Верховна Рада України утворила Комісію в межах повнова!
жень, визначених пунктом 33 частини першої статті 85 Конституції України. Комісія
утворена для підготовки і попереднього розгляду питань щодо подальшого розвитку
законодавчого регулювання суспільних відносин, пов’язаних з виборами Президен!
та України, внесення пропозицій стосовно вдосконалення відповідного законодав!
ства, а також для інформування парламенту про перебіг виборчої кампанії, тобто
уможливлення реалізації контрольних функцій парламенту. Таке право народних де!
путатів України випливає з повноважень, передбачених статтею 89 Конституції Украї!
ни, статтею 4.6.1 Регламенту Верховної Ради України, який діє в частині, що не супе!
речить Конституції України, Законом України «Про комітети Верховної Ради України».
Залучені ж до роботи Комісії посадові особи відповідних державних органів запрошу!
ються на кожне засідання Комісії листами Голови Верховної Ради України, а їхня
участь грунтується на добровільних засадах.

Президент України у листі до Конституційного Суду України наголошує, що Вер!
ховна Рада України, прийнявши Постанову, утворила, по суті, парламентський орган
з самостійними, значною мірою контрольними, повноваженнями, зміст та спосіб
здійснення яких не визначаються Конституцією, законами України, іншими актами
законодавства, зазначеною Постановою. Верховна Рада України також не має кон!
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ституційних повноважень залучати в імперативному порядку до роботи Комісії, як і до
інших аналогічних парламентських органів, посадових осіб міністерств, державних
комітетів, судів, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Цен!
тральної виборчої комісії. Тому, на думку Президента України, положення абзацу чет!
вертого пункту 1, а також абзацу другого пункту 2 Постанови в частині покладення на
Комісію необмежених повноважень і невизначення способу їх здійснення та залучен!
ня до роботи Комісії зазначених посадових осіб є неконституційними.

У листах до Конституційного Суду України Центральна виборча комісія, Генераль!
на прокуратура України, ВерховнийСуд України повідомляють, що залучення їх пред!
ставників до роботи в Комісії суперечить Конституції України і законам України «Про
Центральну виборчу комісію», «Про прокуратуру», «Про статус суддів».

Міністерство юстиції України підкреслює, що обов’язкове залучення його посадо!
вих осіб до роботи Комісії має здійснюватись з урахуваннямпринципу поділу держав!
ної влади в Україні, закріпленого в статті 6 Конституції України, та меж компетенції
Міністерства.

Позиція Служби безпеки України полягає в тому, що за відсутності окремого зако!
ну, який встановлював би організацію і порядок діяльності тимчасових спеціальних
комісій Верховної Ради України, залучення до роботи Комісії представника Служби
безпеки України не відповідає Конституції України.

Міністерство внутрішніх справ України, Державний комітет телебачення і радіомов!
лення України вважають, що проведення виборів Президента України, узагальнення
практики застосування законодавства з цих питань та внесення пропозицій щодо його
вдосконалення до їх компетенції не належить. Держкомтелерадіо України узагальнює
лише практику застосування законодавства з питань, віднесених до його компетенції.

Представники Верховної Ради України, Президента України, Центральної вибор!
чої комісії у своїх виступах на пленарному засіданні Конституційного Суду України
підтримали позиції, викладені в листах відповідних органів до Конституційного Суду
України.

3. Розглядаючи питання щодо конституційності Постанови, Конституційний Суд
України виходить із такого.

Згідно з частиною третьою статті 89 Конституції України Верховна Рада України в
межах своїх повноважень для підготовки і попереднього розгляду питань може ство!
рювати тимчасові спеціальні комісії, організація і порядок діяльності яких встановлю!
ються законом. Зазначені положення дозволяють парламенту створювати такі комісії
для підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених Конституцією України до
його повноважень.

Відповідно до пункту 2 Постанови завданнями Комісії є здійснення моніторингу
реалізації законодавства про вибори Президента України. Моніторинг проводиться з
метою вивчення практики застосування законодавства,що регулює правовідносини,
які виникають під час виборчого процесу, узагальнення його результатів, підготовки
пропозицій Верховній Раді України щодо вдосконалення законодавства про вибори
Президента України, виявлення та заповнення прогалин, усунення неузгодженості у
правовому регулюванні виборчого процесу. При здійсненні такого моніторингу Ко!
місія не має права втручатися у виборчий процес, у діяльність органів державної вла!
ди та місцевого самоврядування з питань реалізації законодавства про вибори Пре!
зидента України. Можливість такого втручання з Постанови не випливає.

Покладене на Комісію завдання вносити пропозиції органам державної влади та
органам місцевого самоврядування щодо реалізації законодавства про вибори Пре!
зидента України не можна розглядати як втручання у виборчий процес, у діяльність
зазначених органів. Її пропозиції мають рекомендаційний характер і не є обов’язко!
вими до виконання. Проте Комісія неможе вносити пропозиції з питань, які розгляда!
ються відповідними органами за скаргами учасників виборчого процесу.

Створення та діяльність Комісії може розглядатися як етап підготовки питання про
вдосконалення виборчого законодавства, зокрема Закону України «Про вибори Пре!
зидента України», для обговорення його парламентом з метою сприяння належній
реалізації конституційних прав громадян.
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Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України виключно закона!
ми України визначаються організація і порядок проведення виборів. Конституційним
обов’язком парламенту є створення законодавчої бази для проведення демократич!
них, загальних, рівних, вільних виборів шляхом таємного голосування. Порядок про!
ведення виборів Президента України також встановлюється законом (частина шоста
статті 103 Конституції України).

Таким чином, Верховна Рада України, створюючи Комісію для підготовки і попе!
реднього розгляду питань, пов’язаних з удосконаленням законодавства про вибори
Президента України, діяла в межах своїх повноважень.

4. Здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та су!
дову означає, передусім, самостійне виконання кожним органом державної влади своїх
функцій і повноважень. Це не виключає взаємодії органів державної влади, в тому числі
надання необхідної інформації, участь у підготовці або розгляді певного питання тощо.
Однак така взаємодія має здійснюватися з урахуванням вимог статей 6, 19 Конституції
України, відповідно до яких органи державної влади зобов’язані діяти на підставі, в ме!
жах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

За змістом зазначених конституційних положень в аспекті питання, що розгля!
дається, у випадках, не передбачених Конституцією і законами України, залучення до
роботи тимчасових спеціальних комісій органів державної влади (їх представників)
має здійснюватися за погодженням з цими органами.

Із тексту Постанови не вбачається, що державні органи давали згоду на участь
своїх представників, яких було залучено до роботи Комісії. До того ж викладені у По!
станові положення щодо залучення зазначених представників мають обов’язковий
(імперативний) характер.

Таким чином, положення пункту 1 Постанови в частині залучення до роботи Комісії
представників від Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції Украї!
ни, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України, Служби безпеки
України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Центральної
виборчої комісії без згоди цих органів не відповідає частині другій статті 6, частині
другій статті 19 Конституції України.

Інші положення Постанови не суперечать Конституції України.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат!
тями 51, 61, 63, 65, 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конститу!
ційний Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), по!
ложення пункту 1 Постанови Верховної Ради України «Про Тимчасову спеціальну ко!
місію Верховної Ради України з питань моніторингу реалізації законодавства про ви!
бори Президента України» від 7 вересня 2004 року № 1982!IV в частині залучення до
роботи Тимчасової спеціальної комісії представників від Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Вер!
ховного Суду України, Служби безпеки України, Державного комітету телебачення і
радіомовлення України та Центральної виборчої комісії без згоди цих органів.

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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Ñòàí³ê Ñþçàííè Ðîìàí³âíè,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

за участю представника суб’єкта права на конституційне подання Носова Влади!
слава Васильовича – Постійного представника Президента України в Конституційно!
му Суді України; залучених до участі в розгляді справи Селіванова Анатолія Олексан!
дровича – Постійного представника Верховної Ради України в Конституційному Суді
України; представника Кабінету Міністрів України Супруна Василя Федоровича –
Першого заступника Міністра юстиції України у зв’язках з Верховною Радою України;
представника Міністерства фінансів України Костицького Василя Васильовича – за!
ступника Міністра фінансів України,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Прези!
дента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положен!
ня частини третьої статті 371 Закону України «Про Державний бюджет України на
2003 рік» в редакції Закону України від 22 травня 2003 року№ 849–IV (Відомості Вер!
ховної Ради України, 2003 р., № 10–11, ст. 86; № 33–34, ст. 267).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання Президента України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 71, 75 Закону України «Про Кон!
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ституційний Суд України» є наявність спору щодо конституційності положення части!
ни третьої статті 371 Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік».

Заслухавши суддю!доповідача Савенка М.Д., пояснення Носова В.В., Селівано!
ва А.О., Супруна В.Ф., Костицького В.В. та дослідивши матеріали справи, Конститу!
ційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання – Президент України – звернувся до
Конституційного Суду України з клопотанням вирішити питання щодо відповідності
Конституції України (конституційності) положення частини третьої статті 371 Закону
України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» в редакції Закону України від
22 травня 2003 року № 849!ІV (далі – Закон).

У конституційному поданні зазначається, що згідно з частиною третьою статті 371

Закону Кабінет Міністрів України зобов’язано після викупу нерухомого майна Акціо!
нерного комерційного агропромислового банку «Україна» (далі – банк «Україна») пе!
редати в розпорядження Верховної Ради України приміщення цього банку за адре!
сою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 11. Тобто Законом одночасно з вирі!
шенням питання про спрямування видатків Державного бюджету України на викуп
майна банку «Україна» вирішено й питання про подальшу долюокремої індивідуально
визначеної будівлі, яка є складовою майнового комплексу і після викупу перейшла у
державну власність.

Президент України вважає, що «парламент перебрав на себе повноваження щодо
управління об’єктом права державної власності, яке відповідно до пункту 5 статті 116
Конституції України належить до компетенції Кабінету Міністрів України», та порушив
ряд нормОсновного Закону України, а саме: статей 6, 8, 75, 85, пункту 7 частини пер!
шої статті 92, статті 113 Конституції України.

2. Голова Верховної Ради України у письмовому поясненні до Конституційного Су!
ду України зазначає, що Верховна Рада України, приймаючи статтю 371 Закону про
надання їй у розпорядження Кабінетом Міністрів України після придбання за кошти
Державного бюджету України приміщення банку «Україна«, діяла в межах, визначе!
них пунктом 7 частини першої статті 92 Основного Закону України. Верховна Рада
Українифактично закріпиламеханізм набуття права державної власності на цемайно
і встановила, що його цільовим призначенняммає бути забезпечення діяльності єди!
ного органу законодавчої влади в Україні.

Прем’єр!міністр України вважає, що управління майном (об’єктами державної
власності) означає здійснення уповноваженими органами виконавчої владифункцій,
пов’язаних із розпорядженням державним майном, у тому числі на власний розсуд,
але в порядку та межах, визначених Конституцією і законами України. Неможна розу!
міти повноваження Верховної Ради України приймати законодавчі акти, в яких визна!
чається правовий режим власності, як право Верховної Ради України розпоряджати!
ся майном, здійснення управління яким покладено на КабінетМіністрів України. Тому
положення частини третьої статті 371 Закону про передачу КабінетомМіністрів Украї!
ни в розпорядження Верховної Ради України частки викупленого майна (приміщення
банку «Україна») не відповідає Конституції України.

У листі до Конституційного Суду України Міністерство юстиції України повідомляє,
що Конституція України не містить положень щодо повноважень Верховної Ради
України управляти об’єктами державної власності. Положення частини третьої стат!
ті 371 Закону про передачу в розпорядження Верховної Ради України приміщення
банку «Україна» не узгоджується з положеннями Конституції України.

Представники суб’єкта права на конституційне подання та КабінетуМіністрів Укра!
їни у своїх виступах на пленарному засіданні Конституційного Суду України підтрима!
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ли позиції, викладені в конституційному поданні і в листі до Конституційного Суду
України.

На пленарному засіданні Конституційного Суду України представник Верховної
Ради України заявив клопотання про припинення провадження у справі у зв’язку з
тим, що правовий акт, який оспорюється, втратив чинність.

Представник Міністерства фінансів України на пленарному засіданні Конституцій!
ногоСуду України підкреслив,що відповідно до положень Бюджетного кодексу Украї!
ни бюджетний процес не закінчується роком, на який прийнято Державний бюджет
України, а діє до затвердження звіту про його виконання, тому оспорюваний право!
вий акт є чинним. На його думку, положення частини третьої статті 371 Закону про пе!
редачу Кабінетом Міністрів України в розпорядження Верховної Ради України частки
викупленого майна банку «Україна» не відповідає Конституції України.

3. Конституційний Суд України, розглядаючи справу, виходить з такого.
Згідно з пунктом 5 статті 116 Конституції України на Кабінет Міністрів України по!

кладенофункцію управління об’єктами державної власності. ВодночасОсновнимЗа!
коном України визначено, що Кабінет Міністрів України має виконувати цю функцію
відповідно до закону.

За змістом цього конституційного положення і в контексті статті 19 Конституції
України управління об’єктами державної власності має здійснюватися Кабінетом
Міністрів України в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом. Тобто
законом має бути встановлено обсяг повноважень Кабінету Міністрів України щодо
управління об’єктами державної власності.

Вирішення питання щодо конституційності положення частини третьої статті 371

Закону, яким доручено Кабінету Міністрів України передати в розпорядження Вер!
ховної Ради України приміщення банку «Україна», пов’язане з обсягом компетенції
Кабінету Міністрів України щодо управління об’єктами державної власності, зокрема
розпорядження ними. Повноваження Кабінету Міністрів України відповідно до стат!
ті 120 Конституції України визначаються Конституцією і законами України. Закону,
який би унормував межі та зміст повноважень КабінетуМіністрів Українищодо управ!
ління об’єктами державної власності, не прийнято.

За таких обставин Конституційний Суд України має припинити конституційне про!
вадження у справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, пунк!
том 3 статті 45, статтею 51 Закону України «Про Конституційний Суд України», § 51
Регламенту Конституційного Суду України, Конституційний Суд України

ó õ â à ë è â :

1. Припинити конституційне провадження у справі за конституційним поданням
Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) поло!
ження частини третьої статті 371 Закону України «Про Державний бюджет України на
2003 рік».

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною і не може бути оскаржена.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì

49 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2003 ð³ê»

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-26/2004
11 ëèñòîïàäà 2004 ðîêó
¹ 12-óï/2004

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñòàí³ê Ñþçàííè Ðîìàí³âíè,
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 Ключковського
Юрія Богдановича – народного депутата України, заступника голови Комітету Вер!
ховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування;
залучених до участі у розгляді справи: Селіванова Анатолія Олександровича – По!
стійного представника Верховної Ради України в Конституційному Суді України; Но!
сова Владислава Васильовича –Постійного представникаПрезидента України в Кон!
ституційному Суді України; представників Кабінету Міністрів України Костицького
Василя Васильовича – заступникаМіністрафінансів України, Ушакової Раїси Антонів!
ни – начальника Управління фінансів органів державної влади та місцевого самовря!
дуванняМіністерства фінансів України, Товстенка Олександра Павловича – директо!
ра Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці
Міністерства праці та соціальної політики України, Юхименко Лілії Віталіївни – на!
чальника Управління бюджетного законодавства та фінансових послуг Міністерства
юстиції України; представників Федерації професійних спілок України Коваленко Ва!
лентини Миколаївни – керівника Управління з питань правового захисту членів про!
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фесійних спілок України, Кондратюка Сергія Михайловича – керівника Управління з
питань захисту економічних інтересів членів профспілок та розвитку вітчизняного ви!
робництва,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 49 народ!
них депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) За!
кону України «Про внесення змін до Закону України »Про Державний бюджет України
на 2003 рік» від 25 листопада 2003 року № 1328!ІV (Відомості Верховної Ради Украї!
ни, 2004 р., № 14, ст. 204).

Заслухавши суддю!доповідача Ткачука П.М., пояснення Ключковського Ю.Б.,
Селіванова А.О., Носова В.В., Костицького В.В., Товстенка О.П., Ушакової Р.А., Юхи!
менко Л.В., Коваленко В.М. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд
України

ó ñ ò à í î â è â :

1.Суб’єкт права на конституційне подання – 49 народних депутатів України – звер!
нувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати неконституційним За!
кон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України
на 2003 рік» (далі – Закон).

У конституційному поданні зазначається, що Законом України «Про встановлення
розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік» від 26 грудня 2002 року зі змінами
від 22 травня 2003 року мінімальна заробітна плата з 1 грудня 2003 року була вста!
новлена в розмірі 237 гривень на місяць. 25 листопада 2003 року Верховна Рада
України прийняла Закон, яким з 1 грудня 2003 року встановила мінімальну заробітну
плату в розмірі 205 гривень на місяць.

Народні депутати України вважають, що відбулося зменшення розміру мінімальної
заробітної плати з 237 до 205 гривень на місяць, і це, на їхню думку, призвело до зву!
ження «обсягу конституційного права людини і громадянина на заробітну плату», що
суперечить вимогам частини третьої статті 22 Конституції України.

2.Президент України у листі до Конституційного Суду України вказує на необгрун!
тованість твердження народних депутатів України щодо неконституційності Закону.
Він вважає, що встановлення нового розміру мінімальної заробітної плати відповідно
до рівня розвитку, ефективності, конкурентоспроможності економіки України не є
звуженнямобсягу існуючих прав і свобод людини і громадянина. Регулювання оплати
праці згідно зі статтею 8 Закону України «Про оплату праці» держава здійснює не ли!
шешляхом встановлення розмірумінімальної заробітної плати, а йшляхомоподатку!
вання доходів працівників.

Прем’єр!міністр України у своєму поясненні звертає увагу на те, що частиною чет!
вертою статті 43 Основного Закону України встановлено право кожного на заробітну
плату, не нижчу від визначеної законом. З 1 грудня 2003 року, зазначає він, Законом
змінено розмір мінімальної заробітної плати, тобто розмір, нижче за який у відповід!
ному бюджетному періоді не може оплачуватися місячна, погодинна норма праці.

Міністерство праці та соціальної політики України також вважає, що Верховна Ра!
да України, прийнявши Закон, не порушила частини третьої статті 22 Конституції
України щодо звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці стверджує,
що не можна казати про неконституційність Закону, оскільки на момент його прий!
няття норма Закону України «Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати
на 2003 рік» ще не була введена в дію.

У листі Федерації професійних спілок України підкреслюється, що Закон позбавив
громадян права на підвищення їх життєвого рівня і не сприяє забезпеченню права гро!
мадян на достатній життєвий рівень, передбаченого статтею 48 Конституції України.

Висновки фахівців Національної юридичної академії України імені Ярослава Муд!
рого, Львівського національного університету імені Івана Франка, Чернівецького на!
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ціонального університету імені Юрія Федьковича, Академії праці і соціальних відно!
синФедерації професійних спілок України зводяться до того, що право на мінімальну
заробітну плату є конституційним і має свій обсяг, визначений через певну величину.
Положення чинного законодавства, на їхню думку, надають можливість тільки підви!
щувати мінімальну заробітну плату, зменшення її розміру слід вважати звуженням
обсягу встановленого статтею 43 Конституції України права на заробітну плату.

3. На пленарному засіданні Конституційного Суду України представники суб’єкта
права на конституційне подання, Президента України, Кабінету Міністрів України та
Федерації професійних спілок України підтримали позиції відповідних органів та ор!
ганізацій.

4. Під час розгляду справи у Конституційному Суді України 17 червня 2004 року
Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону Украї!
ни «Про Державний бюджет України на 2004 рік», яким внесла зміни до Закону Украї!
ни «Про Державний бюджет України на 2004 рік». Згідно з внесеними змінами з 1 ве!
ресня 2004 року в Україні встановлюється мінімальна заробітна плата у розмірі
237 гривень на місяць, а також з цієї ж дати відновлюються міжпосадові (міжква!
ліфікаційні) співвідношення в оплаті праці працівників бюджетної сфери виходячи з
зазначеного розміру мінімальної заробітної плати.

Таким чином, питання, яке було предметом конституційного подання, законодав!
чо врегульовано. Враховуючи це, Конституційний Суд України вважає необхідним
припинити конституційне провадження у справі.

На підставі викладеного, керуючись статтями 147, 150 Конституції України, пунк!
том 3 статті 45, статтею 51 Закону України «Про Конституційний Суд України», § 51
Регламенту Конституційного Суду України, Конституційний Суд України

ó õ â à ë è â :

1. Припинити конституційне провадження у справі за конституційним поданням
49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституцій!
ності) Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2003 рік».

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною і не може бути оскаржена.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ÎÃËßÄ ÓÕÂÀË
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 êâ³òíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 43 íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëî-
æåíü ïóíêòó 2 ðîçä³ëó ², ïóíêòó 2 ðîçä³ëó ²² Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äå-
ÿêèõ çàêîí³â Óêðà¿íè ç ïèòàíü îïîäàòêóâàííÿ ï³äàêöèçíèõ òà äåÿêèõ ³íøèõ òîâàð³â»
â³ä 24 ãðóäíÿ 2002 ðîêó ¹ 347-²V (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ ªâãðàôîâ Ï.Á.).

Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåííÿ ïóíêòó 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
âèð³øåííÿ ïèòàíü ïðî â³äïîâ³äí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éí³ñòü) ðîçãëÿ-
äàºòüñÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè, çîêðåìà, çà çâåðíåííÿìè íå ìåíø ÿê ñîðîêà
ï’ÿòè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè.

Ó ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â ñïðàâè Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ç’ÿñóâàâ,
ùî íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè Ê. (ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ ¹ 108, ï³äïèñè çà ¹ 13,
¹ 39) ³ À. (ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ ¹ 54, ï³äïèñè çà ¹ 15, ¹ 30) ï³äïèñàëèñÿ ï³ä
êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì äâ³÷³.

Òàêèì ÷èíîì, äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íàä³éøëî êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ
íå 45, à 43 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, ùî ñóïåðå÷èòü âèìîãàì ïóíêòó 1 ÷àñòèíè ïåð-
øî¿ ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 40 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè». Âðàõîâóþ÷è íàâåäåí³ îáñòàâèíè, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ââàæàº,
ùî çà â³äñóòíîñò³ ñóá’ºêòà ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ – íå ìåíø ÿê ñîðîêà ï’ÿòè
íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè – º ï³äñòàâè äëÿ â³äìîâè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî
ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³.

Âèõîäÿ÷è ç âèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ñòàòòÿìè 13, 40, 45, 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 43 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíî-
ñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ïóíêòó 2 ðîçä³ëó ², ïóíêòó 2
ðîçä³ëó ²² Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîí³â Óêðà¿íè ç ïèòàíü îïî-
äàòêóâàííÿ ï³äàêöèçíèõ òà äåÿêèõ ³íøèõ òîâàð³â» â³ä 24 ãðóäíÿ 2002 ðîêó ¹ 347-IV
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 1 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» –
â³äñóòí³ñòü âñòàíîâëåíîãî Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, öèì Çàêîíîì ïðàâà íà êîíñòèòóö³é-
íå ïîäàííÿ.

� � �

1 êâ³òíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì òîâàðèñòâà ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òîðãîâèé ä³ì çàâîä³â çàë³çîáåòîííèõ øïàë» ïðî îô³-
ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïóíêòó 8 ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 129 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè
ïåðøî¿ ñòàòò³ 106, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 11113 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Êîñòèöüêèé Ì.Â.).

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ (äàë³ – ÒÎÂ) «Òîðãîâèé ä³ì çàâîä³â çà-
ë³çîáåòîííèõ øïàë» çâåðíóëîñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì äà-
òè îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïóíêòó 8 ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 129 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñ-
òèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 11113 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ – ÃÏÊ Óêðà¿íè).
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Íåîáõ³äí³ñòü â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ çàçíà÷åíèõ íîðì ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòó-
ö³éíå çâåðíåííÿ àðãóìåíòóº íåîäíîçíà÷í³ñòþ ¿õ çàñòîñóâàííÿ ãîñïîäàðñüêèìè ñóäà-
ìè Óêðà¿íè, ùî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ÒÎÂ «Òîðãîâèé ä³ì çà-
âîä³â çàë³çîáåòîííèõ øïàë».

Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ãîñïîäàðñüêèé ñóä Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³, ðîçãëÿ-
íóâøè 5 ãðóäíÿ 2002 ðîêó ìàòåð³àëè ñïðàâè ¹ 10/317 çà çàÿâîþ ÒÎÂ «Òîðãîâèé ä³ì
çàâîä³â çàë³çîáåòîííèõ øïàë» ïðî âèçíàííÿ áàíêðóòîì ÂÀÒ «Êðåìåí÷óöüêèé çàâîä
çàë³çîáåòîííèõ øïàë», óõâàëèâ â³äêðèòè ïðîöåäóðó éîãî ñàíàö³¿.

Õàðê³âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä, ðîçãëÿíóâøè 8 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó àïå-
ëÿö³éíó ñêàðãó ÂÀÒ «Êðåìåí÷óöüêèé çàâîä çàë³çîáåòîííèõ øïàë» íà óõâàëó ãîñïî-
äàðñüêîãî ñóäó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 53, 93, 98 ÃÏÊ Óêðà¿íè,
óõâàëèâ ïðèéíÿòè ¿¿ äî ïðîâàäæåííÿ.

Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ 24 ëþòîãî 2003 ðîêó êàñàö³éíó ñêàð-
ãó ÒÎÂ «Òîðãîâèé ä³ì çàâîä³â çàë³çîáåòîííèõ øïàë» íà óõâàëó Õàðê³âñüêîãî àïåëÿ-
ö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ³ â³äìîâèâ ó ¿¿ ïðèéíÿòò³, çàçíà÷èâøè, ùî íîðìè ñòà-
òåé 93, 98 ÃÏÊ Óêðà¿íè òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³
áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì» íå ïåðåäáà÷àþòü ïðàâà ñòîð³í íà îñêàðæåííÿ
óõâàë ïðî ïðèéíÿòòÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè äî ïðîâàäæåííÿ, à ïðèïèñàìè ñòàòò³ 53 ÃÏÊ
Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî ëèøå îñêàðæåííÿ óõâàë ïðî â³äìîâó ó â³äíîâëåíí³ ïðîïóùåíîãî
ïðîöåñóàëüíîãî ñòðîêó.

Êîëåã³ÿ ñóää³â Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ðîçãëÿíóâøè 10 êâ³òíÿ 2003 ðîêó êàñàö³é-
íó ñêàðãó ÒÎÂ «Òîðãîâèé ä³ì çàâîä³â çàë³çîáåòîííèõ øïàë», ó ÿê³é ïîðóøóâàëèñÿ ïè-
òàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ óõâàëè Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä 24 ëþòîãî
2003 ðîêó, óõâàëè Õàðê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 8 ñ³÷íÿ 2003 ðî-
êó òà ïðèïèíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³, íå âèçíàëà ñêàðãó òàêîþ, ùî â³äïîâ³äàº âèìî-
ãàì ñòàòåé 11115, 11116 ÃÏÊ Óêðà¿íè, ³ óõâàëèëà ó ïîðóøåíí³ ïðîâàäæåííÿ ç ïåðåãëÿäó
â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó óõâàëè Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè â³äìîâèòè.

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçãëÿäó éîãî ñïðàâè ñóäàìè
Óêðà¿íè ïîðóøóº ïåðåä Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè òàê³ ïèòàííÿ:

1) ÷è òðåáà ðîçóì³òè ïîëîæåííÿ ïóíêòó 8 ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 129 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè òàê, ùî àïåëÿö³éíå òà êàñàö³éíå îñêàðæåííÿ ð³øåíü ñóäó íåìîæëèâå ëèøå ó
âèïàäêàõ, êîëè ïðî çàáîðîíó òàêîãî îñêàðæåííÿ ïðÿìî çàçíà÷åíî â çàêîí³;

2) ÷è ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 8 ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 129 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè íà ïðàâîâ³äíîñèíè ç ïðèâîäó îñêàðæåííÿ â àïåëÿö³éíîìó òà êàñàö³éíîìó ïî-
ðÿäêó óõâàë ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó;

3) ÿê óçãîäæóþòüñÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 8 ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 129 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ïðî çàáåçïå÷åííÿ àïåëÿö³éíîãî òà êàñàö³éíîãî îñêàðæåííÿ ð³øåííÿ ñóäó, êð³ì
âèïàäê³â, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì, ç ïîëîæåííÿìè ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106 ÃÏÊ Óêðà¿-
íè, ÿêèìè âèçíà÷åíî, ùî óõâàëè ì³ñöåâîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ìîæóòü áóòè îñêàðæå-
í³ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì òà Çàêîíîì Óêðà¿-
íè «Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì», ³
ïîëîæåííÿìè ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 11113 ÃÏÊ Óêðà¿íè, ÿêèìè âñòàíîâëåíî, ùî óõâà-
ëè ì³ñöåâîãî àáî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ ó êàñàö³é-
íîìó ïîðÿäêó ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî â³ä-
íîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì».

Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³äñòà-
âîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî 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, ÿê-
ùî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè àáî ïðè-
çâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Ó ìàòåð³àëàõ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ, ÿê ³ â ìàòåð³àëàõ, íàä³ñëàíèõ ñóá’ºêòîì
ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ íà çàïèò ñóää³-äîïîâ³äà÷à òà äîëó÷åíèõ äî ñïðàâè,
íå íàâåäåíî ôàêò³â íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè çàçíà÷åíèõ ïîëî-
æåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÃÏÊ Óêðà¿íè.
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Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 98 ÃÏÊ Óêðà¿íè Õàðê³âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä
âèí³ñ óõâàëó ïðî ïðèéíÿòòÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè äî ïðîâàäæåííÿ, à Âèùèé ãîñïîäàð-
ñüêèé ñóä Óêðà¿íè ³ êîëåã³ÿ ñóää³â Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè îäíàêîâî çàñòîñóâàëè
íîðìè ÃÏÊ Óêðà¿íè ùîäî ìîæëèâîñò³ îñêàðæåííÿ òàêèõ óõâàë.

Ôàêòè÷íî ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ éäåòüñÿ, ïî-ïåðøå, ïðî ïåðåâ³ðêó ïðèéíÿ-
òèõ ãîñïîäàðñüêèìè ñóäàìè Óêðà¿íè óõâàë, ùî íå íàëåæèòü äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ïî-äðóãå, ïðî â³äïîâ³äí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-
ö³éí³ñòü) îêðåìèõ ïîëîæåíü ÃÏÊ Óêðà¿íè, àëå ñóá’ºêòàìè ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå
ïîäàííÿ ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ çàêîí³â º Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, íå ìåíø ÿê ñîðîê ï’ÿòü
íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè, Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè, Âåðõîâíà Ðàäà Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì.

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

Âèõîäÿ÷è ç âèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ñòàòòÿìè 14, 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåí-
íÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
«Òîðãîâèé ä³ì çàâîä³â çàë³çîáåòîííèõ øïàë» ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïóíêòó 8 ÷àñ-
òèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 129 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106, ÷àñòèíè ïåð-
øî¿ ñòàòò³ 11113 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
ò³â 2, 3 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» òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³é-
íîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³.

� � �

1 êâ³òíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 53 íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëî-
æåíü ñòàòò³ 9 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿
âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³ çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿»,
ïóíêò³â 1, 3, 4, 5, 9 Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê âèñâ³òëåííÿ ðî-
áîòè ÷åòâåðòî¿ ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ÷åòâåðòîãî ñêëèêàííÿ» (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷
Êîñòèöüêèé Ì.Â.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ – 53 íàðîäíèõ äåïóòàòè Óêðà¿íè – çâåð-
íóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì âèçíàòè òàêèìè, ùî íå â³äïî-
â³äàþòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (º íåêîíñòèòóö³éíèìè), ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 9 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³ çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿» â³ä 23 âåðåñíÿ
1997 ðîêó ¹ 539/97–ÂÐ (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1997 ð., ¹ 49, ñò. 299;
1998 ð., ¹ 45, ñò. 271; 2002 ð., ¹ 48, ñò. 361) (äàë³ – Çàêîí), ïóíêò³â 1, 3, 4, 5, 9 Ïîñòà-
íîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê âèñâ³òëåííÿ ðîáîòè ÷åòâåðòî¿ ñåñ³¿ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ÷åòâåðòîãî ñêëèêàííÿ» â³ä 3 ëèïíÿ 2003 ðîêó ¹ 1022–IV (Ãîëîñ
Óêðà¿íè, 2003 ð., 24 ëèïíÿ) (äàë³ – Ïîñòàíîâà).

Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè ââàæàþòü, ùî ïîëîæåííÿ Çàêîíó ³ Ïîñòàíîâè «ñóïåðå-
÷àòü ñòàòòÿì 15, 17, 19, 23, 34, 92 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, íèçö³ çàçíà÷åíèõ ó êîíñòè-
òóö³éíîìó ïîäàíí³ çàêîí³â Óêðà¿íè», ï³äêðåñëþþ÷è ïðè öüîìó, ùî «ðîçãëÿä ñïðàâè
ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ çàçíà÷åíèõ ïîëîæåíü ïðàâîâèõ àêò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
âèêëèêàíî íåîáõ³äí³ñòþ ó çàáåçïå÷åíí³ âèêîíàííÿ îñíîâîïîëîæíèõ ïðèíöèï³â Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ç îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, óòâåðäæåííÿ ¿¿ â³ä-
êðèòîñò³ òà ïðîçîðîñò³, äîäåðæàííÿ ïðàâ ãðîìàäÿí íà ³íôîðìàö³þ, ðîçâèòêó äåìîêðà-
ò³¿ â Óêðà¿í³, à òàêîæ ðîçâ’ÿçàííÿ âàæëèâèõ äëÿ ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè ïðîáëåì
âèêëþ÷íî ó ïðàâîâèé ñïîñ³á».
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Âèð³øóþ÷è öå ïèòàííÿ, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òàêîãî.
Ñòàòòÿ 9 Çàêîíó âñòàíîâëþº, ùî ïîðÿäîê ³ ôîðìè îáîâ’ÿçêîâîãî âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëü-

íîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè àóä³îâ³çóàëüíèìè çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (âèêî-
íàííÿ äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ) âèçíà÷àþòüñÿ îêðåìîþ Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè íà êîæíó ïîòî÷íó ñåñ³þ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Ïóíêòè 1, 3, 4 Ïîñòàíîâè
âñòàíîâëþþòü â³äïîâ³äíî çàâäàííÿ Íàö³îíàëüí³é ðàä³ Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ ³
ðàä³îìîâëåííÿ, Äåðæàâíîìó êîì³òåòó òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè, Íàö³î-
íàëüí³é òåëåêîìïàí³¿ Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüí³é ðàä³îêîìïàí³¿ Óêðà¿íè ùîäî ïîðÿäêó âè-
ñâ³òëåííÿ ðîáîòè ÷åòâåðòî¿ ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ÷åòâåðòîãî ñêëèêàííÿ.
Ïóíêò 5 Ïîñòàíîâè ïåðåäáà÷àº îñîáèñòó â³äïîâ³äàëüí³ñòü êåð³âíèê³â çàçíà÷åíèõ âèùå
îðãàí³â çà íåâèêîíàííÿ ¿¿ ïóíêò³â 1, 3, 4, à ïóíêò 9 – çàñëóõîâóâàííÿ çâ³ò³â êåð³âíèê³â
öèõ îðãàí³â ïðî õ³ä âèêîíàííÿ Ïîñòàíîâè.

Çà çì³ñòîì ñòàòò³ 75 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³äñòàâîþ
äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ º íàÿâí³ñòü ñïîðó ñòîñîâíî ïîâíîâàæåíü êîíñòèòóö³é-
íèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè Óêðà¿íè, îðãàí³â âëàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì òà
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêùî îäèí ³ç ñóá’ºêò³â ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïî-
äàííÿ, âèçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 40 öüîãî Çàêîíó, ââàæàº, ùî ïðàâîâ³ àêòè, çàçíà÷åí³ â ïóíê-
ò³ 1 ñòàòò³ 13 öüîãî Çàêîíó ³ ÿêèìè âñòàíîâëåíî ïîâíîâàæåííÿ íàçâàíèõ îðãàí³â,
íå â³äïîâ³äàþòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Àëå ïðè öüîìó, â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 4 ÷àñòèíè
äðóãî¿ ñòàòò³ 39 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», ó êîíñòèòó-
ö³éíîìó ïîäàíí³ ìàº áóòè ïðàâîâå îáãðóíòóâàííÿ òâåðäæåíü ùîäî íåêîíñòèòóö³éíî-
ñò³ ïðàâîâîãî àêòà (éîãî îêðåìèõ ïîëîæåíü).

Ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî «ïîëîæåííÿ Ïîñòàíîâè ñóïåðå÷àòü
íèçö³ ïðèïèñ³â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» ³ ö³ êîíñòèòóö³éí³ ïðèïèñè äîñë³âíî ïåðåïèñàí³.
Àëå ïðè öüîìó â³äñóòí³ àðãóìåíòè íàÿâíîñò³ ñóïåðå÷íîñò³ ïîëîæåíü Ïîñòàíîâè ïðè-
ïèñàì, íàïðèêëàä, ñòàòò³ 34 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêèìè âñòàíîâëþºòüñÿ, ùî êîæíîìó
ãàðàíòóºòüñÿ ïðàâî íà ñâîáîäó äóìêè ³ ñëîâà, íà â³ëüíå âèðàæåííÿ ñâî¿õ ïîãëÿä³â ³ ïå-
ðåêîíàíü (÷àñòèíà ïåðøà), ùî êîæåí ìàº ïðàâî â³ëüíî çáèðàòè, çáåð³ãàòè, âèêîðèñòî-
âóâàòè ³ ïîøèðþâàòè ³íôîðìàö³þ óñíî, ïèñüìîâî àáî â ³íøèé ñïîñ³á – íà ñâ³é âèá³ð
(÷àñòèíà äðóãà), îñê³ëüêè ö³ ïðèïèñè ñòîñóþòüñÿ ïðàâ ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, à íå ïîâ-
íîâàæåíü êîíñòèòóö³éíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè. Íå íàâåäåíî òàêîæ àðãóìåíò³â íà-
ÿâíîñò³ ñóïåðå÷íîñò³ ïîëîæåíü Ïîñòàíîâè ïðèïèñàì ñòàòò³ 15 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à
ñàìå ïåðø³é ¿¿ ÷àñòèí³, ÿêîþ ïðîãîëîøóºòüñÿ, ùî ñóñï³ëüíå æèòòÿ â Óêðà¿í³ ãðóí-
òóºòüñÿ íà çàñàäàõ ïîë³òè÷íî¿, åêîíîì³÷íî¿ òà ³äåîëîã³÷íî¿ áàãàòîìàí³òíîñò³, îñê³ëüêè
ñàìå ä³ÿëüí³ñòü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íàéá³ëüøå ³ íàéïîâí³øå äåìîíñòðóº ïîë³òè÷-
íó òà ³äåîëîã³÷íó áàãàòîìàí³òí³ñòü â Óêðà¿í³. Íå îáãðóíòîâàíî ³ íå ï³äêðåñëåíî, ÿêîìó
³ç øåñòè ïðèïèñ³â ñòàòò³ 17 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ñóïåðå÷àòü ïîëîæåííÿ Çàêîíó ³ Ïî-
ñòàíîâè.

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ïîðóøóº òàêîæ ïèòàííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ó
Çàêîí³ íîðì ïðî ïîðÿäîê âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà ïðî íåâ³ä-
ïîâ³äí³ñòü ïîëîæåíü Ïîñòàíîâè çàêîíàì Óêðà¿íè «Ïðî ³íôîðìàö³þ», «Ïðî òåëåáà÷åí-
íÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ», «Ïðî ïîðÿäîê âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³ çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿», «Ïðî ïî-
ñòàâêè ïðîäóêö³¿ äëÿ äåðæàâíèõ ïîòðåá». Ïðîòå ïåðøå ç ïîðóøåíèõ ïèòàíü ìîæå áóòè
³í³ö³éîâàíå ñàìèì ñóá’ºêòîì ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ, îñê³ëüêè çã³äíî ç ÷àñòè-
íîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 93 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íàðîäíèì äåïóòàòàì Óêðà¿íè íàëåæèòü
ïðàâî çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè, à äðóãå – çàêîíí³ñòü àêò³â îð-
ãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè – â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 14 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè» íå íàëåæèòü äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Òàêèì ÷èíîì, êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Çàêî-
íîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», ùî çã³äíî ç ïóíêòîì 2 ñòàòò³ 45 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» º ï³äñòàâîþ äëÿ â³äìîâè ó â³äêðèò-
ò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ.
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Êð³ì òîãî, çàçíà÷åíà Ïîñòàíîâà îáìåæåíà â ÷àñ³ ïåð³îäîì òðèâàëîñò³ ÷åòâåðòî¿ ñå-
ñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ÷åòâåðòîãî ñêëèêàííÿ, ÿêà çàâåðøèëàñÿ 16 ñ³÷íÿ 2004 ðî-
êó. Îòæå, ¿¿ ä³ÿ íà öüîìó âè÷åðïàíà.

Çà çì³ñòîì ñòàòåé 150, 152 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè íàëåæèòü âèð³øåííÿ ïèòàíü ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ ëèøå ÷èííèõ àêò³â
îðãàí³â, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 150 Îñíîâíîãî Çàêîíó Óêðà¿íè.

Îñê³ëüêè â êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ ïîðóøåíî ïèòàííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ä³ÿ ÿêî¿ âè-
÷åðïàíà, éîãî ðîçãëÿä íå ï³äâ³äîì÷èé Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè, ùî çã³äíî ç
ïóíêòîì 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» òàêîæ º ï³ä-
ñòàâîþ äëÿ â³äìîâè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ.

Âèõîäÿ÷è ç âèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ñòàòòÿìè 14, 39, 40, 45, 50, 75 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»,
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâà-
äæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 53 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî
â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòò³ 9 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³ çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿», ïóíêò³â 1, 3, 4, 5, 9
Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê âèñâ³òëåííÿ ðîáîòè ÷åòâåðòî¿ ñåñ³¿
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ÷åòâåðòîãî ñêëèêàííÿ» íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêî-
íó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü öüîãî ïîäàííÿ âè-
ìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè» òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðó-
øåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.
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ÒÅÎÐ²ß ² ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍ² ÌÅÕÀÍ²ÇÌÈ
ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÑÓÂÅÐÅÍ²ÒÅÒÓ

Â. Øàïîâàë,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð

(Ïðîäîâæåííÿ)

Êð³ì âèáîð³â, äî îñíîâíèõ ôîðì áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿ â³äíåñåíèé ðåôåðåí-
äóì. Îáèäâ³ ö³ ôîðìè ´ðóíòóþòüñÿ íà ðåàë³çàö³¿ ³íäèâ³äàìè ïðàâà ãîëîñó, ïðè÷îìó
óìîâè íàáóòòÿ öüîãî ïðàâà ùîäî ó÷àñò³ â óñ³õ âèáîðàõ ³ ó ðåôåðåíäóì³, ÿê ïðàâèëî, º
îäíàêîâèìè. Ó òèõ êðà¿íàõ, äå óìîâè íàáóòòÿ ïðàâà ãîëîñó íà ð³çíèõ âèáîðàõ º â³äì³í-
íèìè, ïðàâî ãîëîñó íà ðåôåðåíäóì³ íàáóâàºòüñÿ íà òèõ ñàìèõ óìîâàõ, ùî é àêòèâíå
âèáîð÷å ïðàâî íà âèáîðàõ äî îäíîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó àáî äî íèæíüî¿ ïàëàòè äâîïà-
ëàòíîãî. ßê ³ ïðàâî ãîëîñó íà âèáîðàõ, ïðàâî ãîëîñó íà ðåôåðåíäóì³ º çàãàëüíèì, ð³â-
íèì ³ òàêèì, ùî çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì òàºìíîãî ãîëîñóâàííÿ. Ïðîòå, íà â³äì³íó â³ä âè-
áîð³â, ÿê³ ñëóãóþòü ôîðìóâàííþ ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â âëàäè ³ çàì³ùåííþ äåÿêèõ
ïîñàä, ðåôåðåíäóì º ñïîñîáîì (çàñîáîì) óõâàëåííÿ âëàäíèõ ð³øåíü. Â³äïîâ³äíî óõâà-
ëåí³ ð³øåííÿ çâè÷àéíî íå ïîòðåáóþòü çàòâåðäæåííÿ äåðæàâíèìè îðãàíàìè, âêëþ÷àþ-
÷è ïðåäñòàâíèöüê³. Íàâïàêè, ñïîñîáîì ðåôåðåíäóìó íåð³äêî çàòâåðäæóþòüñÿ ð³øåí-
íÿ, óõâàëåí³ òàêèìè îðãàíàìè.

Íà â³äì³íó â³ä âèáîð³â, ÿê³ ìàþòü çà ñâîºþ ñóòòþ óí³âåðñàëüíèé õàðàêòåð, ðåôåðåí-
äóì ïåðåäáà÷åíèé íå â óñ³õ êðà¿íàõ. Ñôåðà éîãî çàñòîñóâàííÿ â êîíêðåòíèõ êðà¿íàõ º
ð³çíîþ, à ìàñøòàáè â³äïîâ³äíî¿ ïðàêòèêè çàëåæàòü â³ä ïîë³òè÷íî¿ òðàäèö³¿, ùî ³íîä³
çì³íþºòüñÿ. Íàïðèêëàä, ó Áåëüã³¿, Ëþêñåìáóðç³, Í³äåðëàíäàõ òà ðÿä³ ³íøèõ êðà¿í ³í-
ñòèòóòó ðåôåðåíäóìó âçàãàë³ íå ³ñíóº, à â Êàíàä³, ÑØÀ ³ ÔÐÍ â³í óìîæëèâëåíèé ëèøå
íà ð³âí³ ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿ òà (àáî) íà ì³ñöåâîìó ð³âí³. Ò³ëüêè â ïîîäèíîêèõ êðà¿íàõ
ïåðåäáà÷åí³ âñ³ àáî ìàéæå âñ³ ð³çíîâèäè ðåôåðåíäóìó (ÑØÀ, Øâåéöàð³ÿ, Ë³õòåí-
øòåéí) . Ñóòòºâèì º é òå, ùî, çîêðåìà, ó Ôðàíö³¿ ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó â îêðåì³ ïå-
ð³îäè ïîë³òè÷íî¿ ³ñòîð³¿ íàáóâàëî çíà÷åííÿ äîñèòü îðäèíàðíî¿ ïîä³¿, à â ³íø³ – ôàêòè÷-
íî âèêëþ÷àëîñü. ßê çàçíà÷àëîñü, ðîëü ðåôåðåíäóìó â ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó æèòò³
êîíêðåòíèõ êðà¿í ïîâ’ÿçàíà ç ïðèéíÿòîþ ôîðìîþ äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ, à òàêîæ ç õà-
ðàêòåðîì ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó.

Ðåôåðåíäóì º ñó÷àñíîþ ôîðìîþ áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿, õî÷à ìàº ³ñòîðè÷íèõ
ïîïåðåäíèê³â. Ó Ñòàðîäàâíüîìó Ðèì³ â ïåð³îä ðåñïóáë³êè ³ñíóâàëà ïðàêòèêà ïëåá³ñ-
öèò³â (ëàò. plebiscitum – ð³øåííÿ ïëåáå¿â), ÿê³ óõâàëþâàëèñÿ ð³çíèìè çáîðàìè (êî-
ì³ö³ÿìè) ÷ëåí³â îäíîãî ³ç ñòàí³â â³ëüíîãî íàñåëåííÿ. Ïëåá³ñöèòí³ ð³øåííÿ â³äîáðàæà-
ëè ñóêóïíó ïîçèö³þ òàêèõ çáîð³â. Ñïî÷àòêó âîíè áóëè îáîâ’ÿçêîâèìè ò³ëüêè äëÿ ïëå-
áå¿â, àëå çãîäîì, êîëè îñòàíí³ áóëè âêëþ÷åí³ äî ñêëàäó «ðèìñüêîãî íàðîäó», ¿õ ä³þ
ïîøèðèëè íà ³íøèé ñòàí – ïàòðèö³¿â. Ó íàø³ äí³ òåðì³í «ïëåá³ñöèò» àáî ââàæàºòüñÿ
ñèíîí³ìîì òåðì³íà «ðåôåðåíäóì», àáî ñëóãóº äëÿ ïîçíà÷åííÿ îäíîãî ç ð³çíîâèä³â ðå-
ôåðåíäóìó.
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Ñàì òåðì³í «ðåôåðåíäóì», íåçâàæàþ÷è íà éîãî ëàòèíñüêå êîð³ííÿ, ïîâ’ÿçàíèé ç äî-
ñâ³äîì äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ çà ôåîäàëüíèõ ÷àñ³â ó Øâåéöàð³¿, êîëè öÿ êðà¿íà
³ñíóâàëà ÿê ñîþç êàíòîí³â (ôàêòè÷íî íåçàëåæíèõ äåðæàâ). Îäíèì ç îðãàí³â òàêîãî ñî-
þçó áóëî ç³áðàííÿ ïîñë³â â³ä êàíòîí³â. Ó áàãàòüîõ êàíòîíàõ öå ôàêòè÷íî áóëè ïîñëè
â³ä ãðîìàä, ùî ¿õ ñêëàäàëè. Ó ðàç³ êîëè íà ç³áðàíí³ ðîçãëÿäàëèñÿ ïèòàííÿ, ùîäî âèð³-
øåííÿ ÿêèõ ïîñëè íå ìàëè ïîâíîâàæåíü, ð³øåííÿ óõâàëþâàëèñÿ ad referendum (ëàò. –
äî ïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó), òîáòî ç óìîâîþ ¿õ ïåðåäà÷³ äî êàíòîí³â. Ó êàíòîíàõ â³äïî-
â³äí³ ð³øåííÿ çàòâåðäæóâàëèñÿ íà îñíîâ³ âîëåâèÿâëåííÿ íà ¿õ ï³äòðèìêó á³ëüøîñò³
ãðîìàä. Íà íàñòóïíîìó ç³áðàíí³ ïîñë³â ç’ÿñîâóâàëè çàãàëüíó ñèòóàö³þ ñòîñîâíî ï³ä-
òðèìêè ãðîìàäàìè ð³øåííÿ, óõâàëåíîãî ad referendum, ³ âîíî ìîãëî áóòè âèçíàíå çà-
òâåðäæåíèì. Ó Õ²Õ ñòîë³òò³ âîëåâèÿâëåííÿ ãðîìàä ó ð³çíèõ êàíòîíàõ áóëî çàì³íåíå
âîëåâèÿâëåííÿì ³íäèâ³ä³â, ùî çàñâ³ä÷èëî åâîëþö³þ ó á³ê çàïðîâàäæåííÿ ðåàëüíîãî
ðåôåðåíäóìó. Ïðèêìåòíî, ùî ñó÷àñíà ïðàêòèêà ðåôåðåíäóìó â ö³é êðà¿í³, çîêðåìà ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî îñíîâíîãî çàêîíó, ïåðåäáà÷àº «ãîëîñóâàííÿ íàðîäó ³ êàíòîí³â»
(ñòàòòÿ 140 Êîíñòèòóö³¿ Øâåéöàð³¿). Öå îçíà÷àº, ùî äëÿ óõâàëåííÿ íà ðåôåðåíäóì³
ð³øåííÿ ïîòð³áíà ÿê á³ëüø³ñòü òèõ, õòî ãîëîñóâàâ, òàê ³, ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â ãî-
ëîñóâàííÿ ³íäèâ³ä³â, á³ëüø³ñòü êàíòîí³â.

Ïðàêòèêó ïîä³áíèõ äî ðåôåðåíäóìó ôîðì áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿ çàïî÷àòêóâàëè
çà íîâèõ ³ñòîðè÷íèõ ÷àñ³â, ùî áóëî çóìîâëåíî ôîðìóâàííÿì ³ ïîñòóïîâèì óêîð³íåííÿì
³äå¿ íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó. Ùå çà ÷àñ³â àíãë³éñüêî¿ ðåâîëþö³¿ ÕV²² ñòîë³òòÿ çãàäóâà-
íèé âèùå íàðîäíèé äîãîâ³ð ïðîïîíóâàëîñü ï³ñëÿ ðîçãëÿäó â ïàðëàìåíò³ ïåðåäàòè íà çà-
òâåðäæåííÿ «íàðîäó». ² õî÷à ïðî ïîðÿäîê òàêîãî çàòâåðäæåííÿ íå éøëîñÿ, ìîæíà ïðè-
ïóñòèòè éîãî âñòàíîâëåííÿ â êîíòåêñò³ ³äå¿ íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó. Â äåÿêèõ ï³âí³÷íî-
àìåðèêàíñüêèõ êîëîí³ÿõ ïåâíèé ÷àñ ³ñíóâàëà ïðàêòèêà, çà ÿêîþ ïîïåðåäíüî óõâàëåí³
ïðåäñòàâíèöüêèìè îðãàíàìè âëàäè çàêîíè çàòâåðäæóâàëè íà ç³áðàííÿõ ãðîìàäÿí çà
ì³ñöÿìè ïðîæèâàííÿ. Îäíàê ùå äî ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ çàêîíîòâîðåííÿ íàáó-
ëî òóò õàðàêòåðó ïðåðîãàòèâè ïðåäñòàâíèöüêèõ (çàêîíîäàâ÷èõ) îðãàí³â. Ó ïåð³îä ³ñíó-
âàííÿ ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüêî¿ êîíôåäåðàö³¿ ó äâîõ øòàòàõ (Ìàñà÷óñåòñ ³ Íüþ-Ãåìï-
øèð) ñàìå øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ ãðîìàäÿí, ç³áðàíèõ çà ì³ñöÿìè ïðîæèâàííÿ, áóëè
çàòâåðäæåí³ êîíñòèòóö³¿. Óæå íà ïî÷àòêó 20-õ ðîê³â XIX ñòîë³òòÿ ó òàêèé ñàìèé ñïîñ³á
çàòâåðäæåíî îñíîâí³ çàêîíè ùå ó äâîõ øòàòàõ (Ì³ññ³ñ³ï³ òà Ì³ññóð³), à â îäíîìó
(Íüþ-Éîðê) – çì³íè äî êîíñòèòóö³¿.

Âïëèâ ³äåé Æ.Æ. Ðóññî çàñâ³ä÷èâ ïîðÿäîê ïðèéíÿòòÿ êîíñòèòóö³é Ôðàíö³¿ 1793 ³
1795 ðîê³â, ùî áóëè ïîïåðåäíüî ñõâàëåí³ çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì ³ çàòâåðäæåí³ òàê çâà-
íèìè ïåðâèííèìè çáîðàìè âèáîðö³â, òîáòî øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ âèáîðö³â ôàêòè÷íî
çà ì³ñöÿìè ïðîæèâàííÿ. Ãîëîâíèì ïðèçíà÷åííÿì ïåðâèííèõ çáîð³â áóëè, ÿê çàçíà÷à-
ëîñü, âèáîðè äî çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó. Á³ëüøå òîãî, â Êîíñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿ 1793 ðîêó,
â³äîì³é â ³ñòîð³¿ ÿê ÿêîá³íñüêà êîíñòèòóö³ÿ, ïåðåäáà÷àëàñü ìîæëèâ³ñòü â³äõèëåííÿ çà-
êîí³â òà ³í³ö³þâàííÿ çì³í äî ñàìî¿ êîíñòèòóö³¿ çà ð³øåííÿìè, ñõâàëåíèìè âèçíà÷åíèì
÷èñëîì ïåðâèííèõ çáîð³â. Øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ âèáîðö³â çà ì³ñöÿìè ïðîæèâàííÿ áó-
ëà ïðèéíÿòà Êîíñòèòóö³ÿ Ôðàíö³¿ 1799 ðîêó. Ïðèéíÿòòÿ àáî çàòâåðäæåííÿ êîíñòèòóö³¿
øëÿõîì â³äïîâ³äíîãî ãîëîñóâàííÿ ÿâëÿº ñîáîþ ðåàë³çàö³þ ³äå¿, çà ÿêîþ êîíñòèòóö³ÿ º
ñâîºð³äíîþ ïðàâîâîþ ôîðìîþ ñóñï³ëüíîãî äîãîâîðó, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà «çàãàëüí³é
âîë³» (âîëåâèÿâëåíí³ íàðîäó).

Íà ïî÷àòêó XIX ñòîë³òòÿ ó Ôðàíö³¿ áóëè ïðîâåäåí³ ãîëîñóâàííÿ âèáîðö³â ó êîæí³é
êîìóí³ (çà ì³ñöÿìè ¿õ ïðîæèâàííÿ), òîä³ æ âèçíà÷åí³ ÿê ïëåá³ñöèò, ñòîñîâíî ñòàòóñ³â
Í. Áîíàïàðòà (ó 1802 ðîö³ – äîâ³÷íîãî êîíñóëà, 1804 ðîêó – ³ìïåðàòîðà). ßê ³ ðàí³øå,
òàê³ ãîëîñóâàííÿ â³äáóâàëèñÿ ó ôîðì³ ïîçíà÷êè (ï³äïèñó) ó ñïèñêó âèáîðö³â, òîáòî
â³äêðèòî. Çãîäîì, çà ÷àñ³â òàê çâàíî¿ äðóãî¿ ³ìïåð³¿, òåðì³íîì «ïëåá³ñöèò» ïîçíà÷èëè
òàºìí³ çà ôîðìîþ ãîëîñóâàííÿ, ùî â³äáóëèñÿ ó 1852 ³ 1870 ðîêàõ. Ïåðøå ç íèõ ìàëî çà
íàñë³äîê çì³íó ôîðìè äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ (ç ðåñïóáë³êàíñüêî¿ íà ìîíàðõ³÷íó), äðó-
ãå áóëî ïðèñâÿ÷åíå çàòâåðäæåííþ êîíñòèòóö³¿. Õàðàêòåðíî, ùî îáèäâ³ êîíñòèòóö³¿,
ïðèéíÿò³ çà ÷àñ³â äðóãî¿ ³ìïåð³¿, ïåðåäáà÷àëè ïðàâî ãëàâè äåðæàâè íà âëàñíèé ðîçñóä
³í³ö³þâàòè ïðîâåäåííÿ ïëåá³ñöèòó, óìîâè ³ íàñë³äêè ÿêîãî íå áóëè ïåðåäáà÷åí³.
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Çàçíà÷åíèé äîñâ³ä ãîëîñóâàíü ó êîìóíàõ áóâ çàïîçè÷åíèé ïðè ïðèéíÿòò³ êîíñòèòó-
ö³¿ 1802 ðîêó ó Øâåéöàð³¿, ÿêà òîä³ ïåðåáóâàëà ï³ä ïîë³òè÷íèì êîíòðîëåì Ôðàíö³¿. Íà-
äàë³ â êàíòîí³ Ñåíò-Ãàëåí ó 1831 ðîö³, à çãîäîì ùå ó ê³ëüêîõ ³íøèõ êàíòîíàõ çàïðîâà-
äèëè ïðîöåäóðó òàê çâàíîãî íàðîäíîãî âåòî, êîòðà óìîæëèâëþâàëà ñêàñóâàííÿ çàêî-
íó, ÿêèé ùå íå íàáóâ ÷èííîñò³, ³ áóëà ïåâíîþ ì³ðîþ ñõîæîþ íà ðåàëüíèé ðåôåðåíäóì.
Ïîä³áíà äî íàðîäíîãî âåòî ñó÷àñíà ïðîöåäóðà, ùî º ð³çíîâèäîì ðåôåðåíäóìó, óìîæ-
ëèâëþº ñêàñóâàííÿ âæå îïðèëþäíåíîãî àáî ïðèéíÿòîãî ïàðëàìåíòîì, àëå ùå íå îïóá-
ë³êîâàíîãî îô³ö³éíî çàêîíó øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ ãðîìàäÿí, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ãîëîñó,
ïðîâåäåíîãî çà ³í³ö³àòèâîþ âèçíà÷åíî¿ ê³ëüêîñò³ îñòàíí³õ. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ XIX ñòî-
ë³òòÿ ïðàêòèêó íàðîäíîãî âåòî íà ôåäåðàëüíîìó ð³âí³ ³ íà ð³âí³ ìàéæå óñ³õ êàíòîí³â
ôàêòè÷íî çàì³íèëè ïðèçíà÷óâàíèì çà ³í³ö³àòèâîþ ãðîìàäÿí (íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ)
ðåàëüíèì ðåôåðåíäóìîì ç ïèòàíü ïðèéíÿòòÿ êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â òà âíåñåííÿ çì³í äî
òàêèõ àêò³â. Ïî÷èíàþ÷è ç 40-õ ðîê³â öüîãî æ ñòîë³òòÿ ïðàêòè÷íî â óñ³õ øòàòàõ ÑØÀ
ðåàëüíèé ðåôåðåíäóì ïîâ’ÿçàëè ³ç çàòâåðäæåííÿì êîíñòèòóö³¿ ³ çì³í äî íå¿, à òàêîæ ç
ïðèéíÿòòÿì ïåâíèõ çàêîí³â.

Íà â³äì³íó â³ä Ôðàíö³¿, ó ÑØÀ ³ Øâåéöàð³¿ ³íñòèòóò ðåôåðåíäóìó åâîëþö³îíóâàâ ç
ôîðì áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿, ÿê³ ³ñíóâàëè ïîïåðåäíüî. Ïðîòå ³ òóò éîãî ï³ä´ðóí-
òÿì áóëè çàïðîïîíîâàí³ Æ.Æ. Ðóññî êîíöåïö³¿ ñóñï³ëüíîãî äîãîâîðó òà íàðîäíîãî ñó-
âåðåí³òåòó, à òàêîæ ïîâ’ÿçàí³ ç öèìè êîíöåïö³ÿìè àáî ïîõ³äí³ â³ä íèõ ³äå¿. Ïðè öüîìó
ñàìå â Øâåéöàð³¿ ³ ÑØÀ â êîíñòèòóö³ÿõ ³ çàêîíîäàâñòâ³ âïåðøå íàáóâ âæèòêó òåðì³í
«ðåôåðåíäóì», ÿêèé ñüîãîäí³ â³äíåñåíèé äî ³íñòðóìåíòàð³þ ïðàêòèêè ³ (àáî) òåîð³¿
êîíñòèòóö³îíàë³çìó â óñ³õ êðà¿íàõ. Íàïðèê³íö³ XIX – íà ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ â Àâ-
ñòðàë³¿ ðåôåðåíäóìîì áóëè çàòâåðäæåí³ êîíñòèòóö³¿ øòàò³â ³ ôåäåðàëüíà êîíñòèòóö³ÿ.

Ïîøèðåííÿ ³íñòèòóòó ðåôåðåíäóìó ïî÷àëîñü ó ïåð³îä ì³æ ñâ³òîâèìè â³éíàìè, ùî
áóëî ïîâ’ÿçàíî ç ïåâíîþ ïåðåîö³íêîþ ÿâèùà ïàðëàìåíòàðèçìó ó çâ’ÿçêó ³ç ñîö³àëüíî
çóìîâëåíèìè çì³íàìè â îðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ â íàéá³ëüø ðîçâèíóòèõ
êðà¿íàõ. Âàæëèâèì ÷èííèêîì, ùî ñïðèÿâ òàêîìó ïîøèðåííþ, áóëà äåìîêðàòèçàö³ÿ
âèáîð³â, ïåðåäóñ³ì ñêàñóâàííÿ àáî êîðèãóâàííÿ äåÿêèõ öåíç³â ùîäî ïðàâà ãîëîñó. Ï³-
ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ çàâåðøåííÿ ïðîöåñ³â äåêîëîí³çàö³¿ êîíñòèòóö³éíèé ³íñòè-
òóò ðåôåðåíäóìó íàáóâ ìàéæå óí³âåðñàëüíîñò³. Ðîçøèðèëîñÿ ³ êîëî ïèòàíü, ÿê³ ìî-
æóòü áóòè ïðåäìåòîì ðåôåðåíäóìó. Çîêðåìà, â ðÿä³ êðà¿í äî íüîãî â³äíåñëè ïèòàííÿ
çîâí³øíüî-ïîë³òè÷íîãî õàðàêòåðó: âñòóï äî ì³æäåðæàâíèõ ñîþç³â ³ âèõ³ä ç íèõ, ïåðå-
äà÷à ÷àñòèíè ïîâíîâàæåíü äåðæàâíèõ îðãàí³â ì³æäåðæàâíèì îá’ºäíàíÿì, ðàòèô³êà-
ö³ÿ äåÿêèõ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â òîùî.

Ïðîòå, çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, êîíñòèòóö³éíà ðåãëàìåíòàö³ÿ ðåôåðåíäóìó º îáìå-
æåíîþ ³ ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â çâåäåíà äî çàãàëüíèõ ïðèïèñ³â, çã³äíî ç ÿêèìè íà ðå-
ôåðåíäóì ìîæóòü áóòè âèíåñåí³ ïåâí³ ïèòàííÿ, à òàêîæ äî âñòàíîâëåííÿ ñóá’ºêòà
àáî ñóá’ºêò³â, óïîâíîâàæåíèõ ïðèçíà÷àòè ÷è ³í³ö³þâàòè ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó.
Íåð³äêî â êîíñòèòóö³¿ äëÿ ïîçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê àëüòåðíàòèâ-
íèé àáî ÿê äîäàòêîâèé òåðì³í «íàðîäíå (âñåíàðîäíå) ãîëîñóâàííÿ», ÿêèé íå äîçâîëÿº
â³äîêðåìèòè ðåôåðåíäóì â³ä ³íøî¿ îñíîâíî¿ ôîðìè áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿ – ïðÿ-
ìèõ âèáîð³â (Àâñòð³ÿ, Àçåðáàéäæàí, Á³ëîðóñü, Áîëãàð³ÿ, Åñòîí³ÿ, Ëàòâ³ÿ, Óãîðùèíà,
Øâåö³ÿ òîùî). Â Àâñòð³¿, Ãâàòåìàë³, Åêâàäîð³, Êîëóìá³¿ òà ÔÐÍ òåðì³íîì «íàðîäíå
îïèòóâàííÿ» (³ñï. consulta popular, í³ì. volksbefragung) ôàêòè÷íî íàçâàíèé îäèí ç ð³ç-
íîâèä³â ðåôåðåíäóìó – êîíñóëüòàòèâíèé. Ó Âåíåñóåë³, ²òàë³¿ òà Óãîðùèí³ âæèâàºòüñÿ
òåðì³í «íàðîäíèé ðåôåðåíäóì», ùî ï³äòâåðäæóº êîíöåïòóàëüíèé çâ’ÿçîê ì³æ ³äåºþ
íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó ³ ðåôåðåíäóìîì.

Îðãàí³çàö³ÿ ³ ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó, ÿê ³ âèáîð³â, ïåðåäóñ³ì â³äíåñåí³
äî ñôåðè çàêîíîäàâ÷îãî ðåãóëþâàííÿ, ÷èì àêöåíòóºòüñÿ íà ¿õ ñóñï³ëüí³é çíà÷óùîñò³.
Ïðèêëàäîì º ïîëîæåííÿ ïóíêòó 20 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 92 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.
Âàæëèâî é òå, ùî îðãàí³çàö³ÿ ³ ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó òà ïðÿìèõ (³íîä³ é
íåïðÿìèõ) âèáîð³â çíà÷íîþ ì³ðîþ ïîä³áí³. Îäíàê âèáîðè çâè÷àéíî ïðîâîäÿòü öèêë³÷-
íî ³ ó çâ’ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîêó ïîâíîâàæåíü îáðàíîãî äåðæàâíîãî îðãàíó ÷è ïî-
ñàäîâî¿ îñîáè, à ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó ïîâ’ÿçàíå ëèøå ç â³äïîâ³äíèìè ïðîöåñóàëü-
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íèìè (ïðîöåäóðíèìè) ñòðîêàìè. ²íîä³ çàñòåð³ãàºòüñÿ íåïðèïóñòèì³ñòü ïðîâåäåííÿ
ðåôåðåíäóìó ç îäíîãî ³ òîãî æ ïèòàííÿ äî çàê³í÷åííÿ âèçíà÷åíîãî ñòðîêó. Íàïðèêëàä,
çã³äíî ç êîíñòèòóö³ÿìè Àëáàí³¿ ³ Ñëîâà÷÷èíè òàêèé ñòðîê äîð³âíþº òðüîì ðîêàì.

Â Óêðà¿í³ ³íñòèòóò ðåôåðåíäóìó âñòàíîâëåíî ùå çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â: ñòàòòåþ 5
Êîíñòèòóö³¿ (Îñíîâíîãî Çàêîíó) Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ 1978 ðîêó áóëî âèçíà÷åíî, ùî íàé-
âàæëèâ³ø³ ïèòàííÿ äåðæàâíîãî æèòòÿ âèíîñÿòüñÿ íà âñåíàðîäíå îáãîâîðåííÿ, à òàêîæ
ñòàâëÿòüñÿ íà âñåíàðîäíå ãîëîñóâàííÿ (ðåôåðåíäóì). Àíàëîã³÷í³ ïîëîæåííÿ áóëè
âêëþ÷åí³ äî âñ³õ ³íøèõ òàê çâàíèõ êîíñòèòóö³é ðîçâèíóòîãî ñîö³àë³çìó, ïðèéíÿòèõ ó
1977–1978 ðîêàõ. Ðàçîì ç òèì ³ñíóâàëî íåîäíîçíà÷íå ñòàâëåííÿ äî ðåôåðåíäóìó, ùî
îô³ö³éíî íå îãîëîøóâàëîñÿ. Ïðè öüîìó êëþ÷îâó ðîëü â³ä³ãðàâàëî ïðèïóùåííÿ, ùî ðå-
ôåðåíäóì ìîæå ñïðèéìàòèñÿ ÿê ñâîºð³äíà àëüòåðíàòèâà ðàäàì, ôóíêö³îíóâàííÿ ÿêèõ
çà òåîð³ºþ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè îòîòîæíþâàëîñÿ ç íàðîäîâëàääÿì. Êîíêðåòèçàö³ÿ êîí-
ñòèòóö³éíîãî ïîëîæåííÿ ñòîñîâíî ðåôåðåíäóìó áóëà çä³éñíåíà Çàêîíîì Óêðà¿íè
«Ïðî âñåóêðà¿íñüêèé òà ì³ñöåâ³ ðåôåðåíäóìè», ïðèéíÿòèì óæå ï³ñëÿ óõâàëåííÿ Äå-
êëàðàö³¿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè ³ ÷èííèì ñüîãîäí³. Ç ³íøîãî áîêó, íàçâà-
íèé çàêîí ïðèéíÿòî çà ï’ÿòü ðîê³â äî íàáóòòÿ ÷èííîñò³ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, à ç öüî-
ãî îá’ºêòèâíî âèíèêàþòü ïèòàííÿ ñòîñîâíî êîíñòèòóö³éíîñò³ ð³çíèõ éîãî ïîëîæåíü.

Ïðîâåäåííÿ âñåíàðîäíèõ îáãîâîðåíü, òàêîæ ïåðåäáà÷åíèõ, çîêðåìà, çãàäóâàíîþ
Êîíñòèòóö³ºþ (Îñíîâíèì Çàêîíîì) Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ, ââàæàëîñÿ îäíèì ³ç ñâ³ä÷åíü
ðîçâèòêó äåìîêðàò³¿. Âîäíî÷àñ ì³æ ðåôåðåíäóìîì ³ âñåíàðîäíèì îáãîâîðåííÿì ³ñíó-
þòü ñóòòºâ³ â³äì³ííîñò³. Ðåôåðåíäóì º îäíèì ³ç ñïîñîá³â (çàñîá³â) çä³éñíåííÿ âëàäè, à
ñàìå – øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ âèáîð÷îãî êîðïóñó ÷è éîãî âèçíà÷åíî¿ ÷àñòèíè. ßê çàçíà-
÷àëîñü, éîãî ïðÿìèì íàñë³äêîì º óõâàëåííÿ âëàäíèõ ð³øåíü. Âñåíàðîäíå îáãîâîðåííÿ
òàêîãî íàñë³äêó ìàòè íå ìîãëî ³ íå ìîæå, âîíî ëèøå ôîðìàëüíî ïåðåäóâàëî óõâàëåí-
íþ âëàäíèõ ð³øåíü äåðæàâíèìè îðãàíàìè, ïåðåäóñ³ì «íàéâèùèì îðãàíîì äåðæàâíî¿
âëàäè». Çà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ óìîâ, ÿê³ ³ñíóâàëè â òàê çâàíèõ ñîö³àë³ñòè÷íèõ êðà-
¿íàõ, ì³æ âñåíàðîäíèìè îáãîâîðåííÿìè ³ óõâàëåííÿì âëàäíèõ ð³øåíü çâè÷àéíî íå ³ñíó-
âàëî ðåàëüíîãî çâ’ÿçêó. Äî òîãî æ íå áóëî âèçíà÷åíî ïðàâîâèõ íàñë³äê³â âñåíàðîäíèõ
îáãîâîðåíü, õî÷à çà çàãàëüíèì ñìèñëîì â³äïîâ³äí³ çàõîäè í³áèòî ïîë³òè÷íî óíàñë³-
äæóâàëè óõâàëåííÿ â³äïîâ³äíèõ âëàäíèõ ð³øåíü. Î÷åâèäíî, ùî âñåíàðîäíå îáãîâî-
ðåííÿ ñëóãóâàëî ñâîºð³äíîþ ³ì³òàö³ºþ àáî ï³äì³íîþ ðåôåðåíäóìó, íà îñíîâ³ ÿêî¿ íà-
ìàãàëèñÿ ñòâîðèòè óÿâëåííÿ ïðî áàãàòîãðàíí³ñòü ³ íàâ³òü óí³âåðñàëüí³ñòü «ñîö³àë³ñ-
òè÷íî¿ äåìîêðàò³¿».

Çì³ñò ³íñòèòóòó ðåôåðåíäóìó â ð³çíèõ êðà¿íàõ óìîæëèâëþº êëàñèô³êàö³þ (êëàñè-
ô³êàö³¿) â³äïîâ³äíî¿ ôîðìè áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿. ²íîä³ òàêà êëàñèô³êàö³ÿ, ïî ñóò³,
îô³ö³éíî âèçíàºòüñÿ, ùî çíàõîäèòü â³äîáðàæåííÿ â êîíñòèòóö³éíèõ àáî çàêîíîäàâ÷èõ
âèçíà÷åííÿõ ðåôåðåíäóìó. Çîêðåìà, îäíèì ç ¿¿ êðèòåð³¿â º êîëî ó÷àñíèê³â ãîëîñóâàííÿ
íà ðåôåðåíäóì³, çà ÿêèì âèä³ëÿþòü çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé (çàãàëüíîäåðæàâíèé) ³ ì³ñ-
öåâèé ðåôåðåíäóìè. Íà çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó ðåôåðåíäóì³ ìîæå ãîëîñóâàòè âåñü âè-
áîð÷èé êîðïóñ, à íà ì³ñöåâîìó – éîãî ÷àñòèíà, ÿêó ñêëàäàþòü âèáîðö³ – æèòåë³ ïåâíî¿
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³. Íàâåäåíó êëàñèô³êàö³þ çàñâ³ä÷óº, íàïðè-
êëàä, íàçâà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âñåóêðà¿íñüêèé ³ ì³ñöåâ³ ðåôåðåíäóìè». Òåðì³íè
«âñåóêðà¿íñüêèé ðåôåðåíäóì» ³ «ì³ñöåâèé ðåôåðåíäóì» òàêîæ âæèâàþòüñÿ â Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè. Ñòîñîâíî Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì ó çàêîíîäàâñòâ³ âèêîðèñòàíî
òåðì³í «ðåñïóáë³êàíñüêèé (ì³ñöåâèé) ðåôåðåíäóì», ÿêèé âêàçóº íà ïðèðîäó òåðèòî-
ð³àëüíî¿ àâòîíîì³¿ ÿê îäèíèö³ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ (ïîä³ëó).

Çà óìîâ ôåäåðàòèâíî¿ äåðæàâè òðåò³ì ð³çíîâèäîì, êëàñèô³êîâàíèì çà êðèòåð³ºì êî-
ëà ó÷àñíèê³â ãîëîñóâàííÿ íà ðåôåðåíäóì³, º ðåôåðåíäóì ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿ (ó ñóá’ºê-
òàõ ôåäåðàö³¿). ßê çàçíà÷àëîñü, ó Êàíàä³, ÑØÀ ³ ÔÐÍ â³äñóòí³é ³íñòèòóò çàãàëüíîíà-
ö³îíàëüíîãî ðåôåðåíäóìó, õî÷à òóò ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó ïðèïóñêàºòüñÿ â ìåæàõ
ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿. ²íîä³ â þðèäè÷í³é ë³òåðàòóð³ ðåôåðåíäóì ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿ òà-
êîæ âèçíà÷àþòü ÿê ì³ñöåâèé. Îäíàê, ÿêùî îðãàí³çàö³ÿ ³ ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ðåôåðåí-
äóìó â ìåæàõ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü (âêëþ÷àþ÷è òåðèòîð³àëüí³
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àâòîíîì³¿) óíîðìîâóþòüñÿ íàö³îíàëüíèì çàêîíîì, òî ðåãëàìåíòàö³ÿ ïèòàíü ðåôåðåí-
äóìó ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿ â³äíåñåíà, ÿê ïðàâèëî, äî ñôåðè çàêîíîòâîðåííÿ, çä³éñíþâà-
íîãî íà ð³âí³ ñàìå ñóá’ºêòà ôåäåðàö³¿.

Îñîáëèâ³ñòþ ì³ñöåâîãî ðåôåðåíäóìó â Óêðà¿í³ º ïåâíà íåâèçíà÷åí³ñòü ³ ñóïåðå÷ëè-
â³ñòü, ùî ³ñíóº çà çì³ñòîì éîãî çàêîíîäàâ÷î¿ ðåãëàìåíòàö³¿. Òàê, Çàêîíîì Óêðà¿íè
«Ïðî âñåóêðà¿íñüêèé òà ì³ñöåâ³ ðåôåðåíäóìè» ïðèïóñêàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ
ì³ñöåâèõ ðåôåðåíäóì³â ó ìåæàõ ïðàêòè÷íî âñ³õ ñêëàäîâèõ (îäèíèöü) àäì³í³ñòðàòèâ-
íî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ. Àëå â Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â
Óêðà¿í³» ì³ñöåâèé ðåôåðåíäóì âèçíà÷åíî ôîðìîþ ïðèéíÿòòÿ òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìà-
äîþ ð³øåíü ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî â³äàííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, øëÿõîì ïðÿ-
ìîãî ãîëîñóâàííÿ àáî ôîðìîþ âèð³øåííÿ òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ ó òàêèé ñàìèé
ñïîñ³á ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ (ñòàòò³ 1, 7). Íàâåäåí³ âèçíà÷åííÿ ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæ-
ëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ ì³ñöåâèõ ðåôåðåíäóì³â ó ìåæàõ ëèøå ÷àñòèíè ñêëàäîâèõ àäì³í³-
ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ: â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 140 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ º æèòåë³ ñåëà ÷è äîáðîâ³ëüíîãî îá’ºäíàííÿ ó
ñ³ëüñüêó ãðîìàäó æèòåë³â ê³ëüêîõ ñ³ë, ñåëèùà òà ì³ñòà. Ïðè öüîìó äî àäì³í³ñòðàòèâ-
íî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü, ó ìåæàõ ÿêèõ ìîæóòü áóòè ïðîâåäåí³ ì³ñöåâ³ ðåôåðåíäó-
ìè, â³äíåñåí³ ðàéîíè â ì³ñòàõ, àäæå çà çì³ñòîì îäíîãî ç ïîëîæåíü ÷àñòèíè ïåðøî¿
ñòàòò³ 142 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ¿õ æèòåë³ òàêîæ ñòàíîâëÿòü òåðèòîð³àëüí³ ãðîìàäè.

Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ ì³ñöåâèõ ðåôåðåíäóì³â òà ðåàë³çàö³þ ¿õ ðåçóëüòàò³â
ó êîíòåêñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ñåëà, ñåëèùà, ì³ñòà àáî óòâîðåíèõ
íèìè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ éäåòüñÿ â ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 143 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè. Âîäíî÷àñ â ¿¿ ÷àñòèí³ äðóã³é ñåðåä ïèòàíü, ÿê³ âèð³øóþòü îáëàñí³ òà ðà-
éîíí³ ðàäè, ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ ðåôåðåíäóì³â íå ïåðåäáà÷åíî, õî÷à ó ñòàòò³ 43 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» äî ïèòàíü, ÿê³ âèð³øóþòüñÿ
çãàäóâàíèìè ðàäàìè, â³äíåñåíî ïðèéíÿòòÿ, çà ïðîïîçèö³ºþ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä,
ð³øåííÿ ùîäî ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàòèâíîãî îïèòóâàííÿ. Ïðèêìåòíî, ùî ó ñòàòò³ 46
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âñåóêðà¿íñüêèé òà ì³ñöåâ³ ðåôåðåíäóìè» çàñòåðåæåíà ìîæëè-
â³ñòü ïðîâåäåííÿ äîðàä÷èõ îïèòóâàíü (âêëþ÷àþ÷è ì³ñöåâ³) àáî êîíñóëüòàòèâíèõ ðå-
ôåðåíäóì³â. Âàæëèâèì º é òå, ùî çà çì³ñòîì ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 143 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ïèòàííÿ, â³äíåñåí³ äî êîìïåòåíö³¿ îáëàñíî¿ òà ðàéîííî¿ ðàäè, âèçíà÷àþòüñÿ
íå ò³ëüêè Êîíñòèòóö³ºþ, à é çàêîíîì. Ïðîòå íà ñüîãîäí³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî ïðî-
âåäåííÿ ì³ñöåâèõ ðåôåðåíäóì³â ó ìåæàõ îáëàñòåé òà ðàéîí³â äî êîìïåòåíö³¿ ì³ñöåâèõ
ðàä çàãàëîì íå íàëåæèòü. Âèíÿòîê ñòàíîâèòü ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî ïðîâåäåííÿ
êîíñóëüòàòèâíîãî îïèòóâàííÿ, çà ÿêå òðåáà ââàæàòè äîðàä÷å îïèòóâàííÿ.

Ùå îäíèì êðèòåð³ºì êëàñèô³êàö³¿ ðåôåðåíäóìó º çì³ñò ïèòàíü, ÿê³ âèíîñÿòüñÿ íà
ãîëîñóâàííÿ, àáî ïðåäìåò ðåôåðåíäóìó. Çà ïðåäìåòàìè íàñàìïåðåä âèä³ëÿþòü êîí-
ñòèòóö³éíèé òà çàêîíîäàâ÷èé ðåôåðåíäóìè, ïðè÷îìó â îêðåìèõ âèïàäêàõ ðåôåðåíäó-
ìè â³äïîâ³äíî âèçíà÷àþòüñÿ ó íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ. Ñïîñîáîì êîíñòèòóö³éíî-
ãî ðåôåðåíäóìó ïðèéìàþòü àáî çàòâåðäæóþòü íîâèé îñíîâíèé çàêîí ÷è çì³íè äî
÷èííîãî, çàêîíîäàâ÷èé ðåôåðåíäóì çâè÷àéíî ñëóãóº ïðèéíÿòòþ àáî ñêàñóâàííþ «çâè-
÷àéíèõ» çàêîí³â. Êîíñòèòóö³éíèé ³ çàêîíîäàâ÷èé ðåôåðåíäóìè îá’ºêòèâíî ìàþòü çà-
ãàëüíîíàö³îíàëüíèé õàðàêòåð, õî÷à çà óìîâ ôåäåðàòèâíî¿ äåðæàâè âîíè ìîæóòü áóòè
ïåðåäáà÷åí³ ³ íà ð³âí³ ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿. Ó ÑØÀ êîíñòèòóö³éíèé ³ çàêîíîäàâ÷èé ðå-
ôåðåíäóìè óìîæëèâëåí³ ò³ëüêè ó ñóá’ºêòàõ – øòàòàõ.

Çàñòîñóâàííÿ ðåôåðåíäóìó äëÿ ïðèéíÿòòÿ àáî çàòâåðäæåííÿ îñíîâíîãî çàêîíó óêî-
ð³íåíå â òåîð³¿ óñòàíîâ÷î¿ âëàäè. Âàæëèâó ðîëü ó çàïðîâàäæåí³ ïîä³áíèõ äî êîíñòèòó-
ö³éíîãî ðåôåðåíäóìó (êâàç³ðåôåðåíäíèõ) ôîðì â³ä³ãðàëà ñôîðìóëüîâàíà Æ.Æ. Ðóññî
³äåÿ ñóñï³ëüíîãî äîãîâîðó: ó XVIII ñòîë³òò³ ïðèá³÷íèêè ö³º¿ ³äå¿ âèêëþ÷àëè ìîæ-
ëèâ³ñòü ïðèéíÿòòÿ êîíñòèòóö³¿ ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì, õî÷à çàãàëîì ñïðèéìàëè
çä³éñíåííÿ íèì çàêîíîòâîð÷îñò³. ßê çàçíà÷àëîñü, ñàìå ³ç çàñòîñóâàííÿì ïîä³áíèõ äî
ðåôåðåíäóìó ôîðì áóëè ïðèéíÿò³ àáî çàòâåðäæåí³ òîãî÷àñí³ êîíñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿. Ó
Õ²Õ ñòîë³òò³ ïðèêëàäè ïðèéíÿòòÿ àáî çàòâåðäæåííÿ êîíñòèòóö³¿ ðåàëüíèì ðåôåðåíäó-
ìîì îáìåæóâàëèñü ïðàêòèêîþ äâîõ êðà¿í: Øâåéöàð³¿ – íà ð³âíÿõ ôåäåðàö³¿ òà ñóá’ºê-
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ò³â, ÑØÀ – íà ð³âí³ ñóá’ºêò³â, ùî áóëî çóìîâëåíî íîâèçíîþ â³äïîâ³äíîãî ³íñòèòóòó.
Íàäàë³ ðåôåðåíäóì íàáóâ õàðàêòåðó äîñèòü îðäèíàðíîãî ñïîñîáó ïðèéíÿòòÿ àáî çà-
òâåðäæåííÿ êîíñòèòóö³¿. Â ªâðîï³ áåçïîñåðåäíüî íà ðåôåðåíäóì³ ïðèéíÿò³ ÷èíí³ êîí-
ñòèòóö³¿ Àçåðáàéäæàíó, Àëáàí³¿, Àíäîððè, Â³ðìåí³¿, Åñòîí³¿, ²ðëàíä³¿, Ëèòâè, Ðîñ³¿,
Òóðå÷÷èíè, Ôðàíö³¿ òà Øâåéöàð³¿. Ó òàêèé ñàìèé ñïîñ³á ïðèéíÿò³ àáî ïîâí³ñòþ ïåðå-
ãëÿíóò³ îñíîâí³ çàêîíè ó á³ëüøîñò³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í, ïðî ùî âæå éøëîñÿ â îäí³é
ç ïóáë³êàö³é öèêëó («Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè» – 2003. – ¹ 4. – Ñ. 48).
Â ²ñïàí³¿ òà Ïîëüù³ ðåôåðåíäóìîì çàòâåðäæåí³ êîíñòèòóö³¿, ÿê³ áóëè ïîïåðåäíüî
ñõâàëåí³ ïàðëàìåíòîì, à â Ðóìóí³¿ – óñòàíîâ÷èìè çáîðàìè.

Ó êîíêðåòíèõ êðà¿íàõ âèá³ð ðåôåðåíäóìó ÿê ñïîñîáó, çîêðåìà, ïðèéíÿòòÿ êîíñòè-
òóö³¿ áóâ çóìîâëåíèé ð³çíèìè ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèìè ÷èííèêàìè, ÿê³ íå çàâæäè â³ä-
ïîâ³äàëè îãîëîøåíèì. Ó òèõ æå ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ ïðèéíÿòòÿ êîíñòèòóö³¿ áåçïî-
ñåðåäíüî íà ðåôåðåíäóì³ íåð³äêî îá´ðóíòîâóâàëîñü ôîðìóâàííÿì íîâî¿ äåðæàâíîñò³,
íåîáõ³äí³ñòþ çàáåçïå÷èòè ðåçóëüòàòàì êîíñòèòóö³éíî¿ íîðìîòâîð÷îñò³ íàéâèùèé ð³-
âåíü ëåã³òèìíîñò³ òîùî. Ïðîòå âèá³ð ñïîñîáó êîíñòèòóö³éíî¿ íîðìîòâîð÷îñò³ çâè÷àé-
íî çàëåæàâ â³ä ðîçêëàäó ïîë³òè÷íèõ ñèë, âêëþ÷íî ó ïàðëàìåíò³. Ñàìå ïàðëàìåíò ó
ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ, ïî ñóò³, óñïàäêóâàâ ïîâíîâàæåííÿ ïðèéìàòè êîíñòèòóö³þ,
ÿêå çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â íàëåæàëî «íàéâèùîìó îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè». Çà òàêèõ
óìîâ ³íîä³ âèíèêàëè ïèòàííÿ ùîäî ïðàâîì³ðíîñò³ ïðèéíÿòòÿ êîíñòèòóö³¿ áåçïîñåðåä-
íüî íà ðåôåðåíäóì³. Äî òîãî æ ó äåÿêèõ âèïàäêàõ òàêå ïðèéíÿòòÿ íàáóâàëî îçíàê òàê
çâàíèõ ñèëîâèõ ä³é, ùî â÷èíÿëè, ïî ñóò³, ïîçà ä³þ÷èì ïðàâîì.

Á³ëüø ïîøèðåíîþ º ïðàêòèêà ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî
îñíîâíîãî çàêîíó. ßê çàçíà÷àëîñü, ïîðÿäîê ðåâ³ç³¿ êîíñòèòóö³¿ ìîæå â³äð³çíÿòèñÿ â³ä
ïîðÿäêó ¿¿ ïðèéíÿòòÿ àáî çàòâåðäæåííÿ. Òàê, ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ íà ðåôåðåíäóì³ ïðè-
éìàþòüñÿ àáî çàòâåðäæóþòüñÿ çì³íè äî îñíîâíîãî çàêîíó, ÿêèé áóâ ïðèéíÿòèé â ³í-
øèé, í³æ ðåôåðåíäóì, ñïîñ³á. Çà ïðèêëàä ìîæå ñëóãóâàòè Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, ïðèé-
íÿòà ïàðëàìåíòîì. Çà çì³ñòîì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ¿¿ ñòàòò³ 156 çàêîíîïðîåêò ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî áóäü-ÿêîãî ç òðüîõ âèçíà÷åíèõ (², ²²² ³ Õ²²²) ðîçä³ë³â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çà
óìîâ éîãî ïðèéíÿòòÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäîþ Óêðà¿íè, çàòâåðäæóºòüñÿ âñåóêðà¿íñüêèì ðå-
ôåðåíäóìîì. Â³äïîâ³äíå ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè º ºäèíèì, ùî ïðÿìî ïåðåä-
áà÷àº ïðîâåäåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ðåôåðåíäóìó. Ðàçîì ç òèì øëÿõîì òëóìà÷åííÿ
îêðåìèõ ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 5 ìîæå áóòè óìîæëèâëåíå ïðèéíÿòòÿ ÷è çà-
òâåðäæåííÿ íîâîãî îñíîâíîãî çàêîíó íà ðåôåðåíäóì³, ïðî ùî âæå éøëîñÿ. Õàðàêòåð-
íî, ùî çà çì³ñòîì îäíîãî ç ïîëîæåíü ñòàòò³ 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âñåóêðà¿íñüêèé òà
ì³ñöåâ³ ðåôåðåíäóìè» ïðåäìåòîì âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó ìîæå áóòè íå ò³ëüêè
âíåñåííÿ çì³í äî ÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à é çàòâåðäæåííÿ íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè òà ¿¿ îêðåìèõ ïîëîæåíü.

Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ðåôåðåíäóìó ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ ïåðåäóº ¿õ ñõâà-
ëåííÿ ïàðëàìåíòîì àáî óñòàíîâ÷èìè çáîðàìè. Â ªâðîï³ â³äïîâ³äíèé õàðàêòåð ìàº êîí-
ñòèòóö³éíèé ðåôåðåíäóì â Àâñòð³¿, Àëáàí³¿, Àíäîðð³, ²ðëàíä³¿, ²ñïàí³¿, ²òàë³¿, Ëàòâ³¿,
Ìîëäîâ³, Ïîëüù³, Ðóìóí³¿, Ñëîâåí³¿, Òóðå÷÷èí³, Óêðà¿í³ òà Ôðàíö³¿. Ó ÑØÀ ïîïåðåä-
íüî ñõâàëåí³ çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì àáî òàê çâàíèì êîíâåíòîì çì³íè äî êîíñòèòóö³¿
øòàòó çàòâåðäæóþòüñÿ ðåôåðåíäóìîì â óñ³õ ñóá’ºêòàõ ôåäåðàö³¿, çà âèíÿòêîì îäíîãî
øòàòó – Äåëàâàð. ßê ñïîñ³á áåçïîñåðåäíüîãî âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ ðåôåðåíäóì
ïåðåäáà÷åíèé ëèøå â äåÿêèõ êðà¿íàõ, íàñàìïåðåä ïîñòðàäÿíñüêèõ (Â³ðìåí³ÿ, Òàäæè-
êèñòàí). Â Àçåðáàéäæàí³ áåçïîñåðåäí³ì ðåçóëüòàòîì ðåôåðåíäóìó ìîæóòü áóòè çì³íè
äî îñíîâíîãî çàêîíó, à ïðèéíÿòòÿ äîïîâíåíü äî íüîãî çä³éñíþºòüñÿ ïàðëàìåíòîì. Ó
Á³ëîðóñ³, Åñòîí³¿, Êîëóìá³¿, Ëèòâ³ òà â ðÿä³ ³íøèõ êðà¿í áåçïîñåðåäíüî ðåôåðåíäóìîì
âíîñÿòüñÿ çì³íè äî çàñàäíè÷èõ ðîçä³ë³â àáî îêðåìèõ ïîëîæåíü êîíñòèòóö³¿. Ñåðåä ðîç-
âèíóòèõ êðà¿í ïðàêòèêà âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ ñïîñîáîì ðåôåðåíäóìó ïîøèðå-
íà â Øâåéöàð³¿ íà ð³âí³ ÿê ôåäåðàö³¿, òàê ³ ñóá’ºêò³â.

Çàñòîñóâàííÿ ðåôåðåíäóìó ÿê ñïîñîáó ïðèéíÿòòÿ àáî çàòâåðäæåííÿ íîâîãî îñíîâ-
íîãî çàêîíó ÷è çì³í äî ÷èííîãî íåð³äêî ìàº õàðàêòåð ïîë³òèêî-ïðàâîâî¿ òðàäèö³¿. Âîä-
íî÷àñ ó Ëàòèíñüê³é Àìåðèö³ òàêèé ñïîñ³á íå íàáóâ øèðîêîãî âèçíàííÿ. Ïî÷èíàþ÷è
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ç XIX ñòîë³òòÿ ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü êîíñòèòóö³é òóò áóëà ïðèéíÿòà ³ ðåâ³çîâàíà ïðåä-
ñòàâíèöüêèì îðãàíîì – ïàðëàìåíòîì àáî, ÷àñò³øå, óñòàíîâ÷èìè çáîðàìè. Ñåðåä ÷èí-
íèõ – ëèøå êîíñòèòóö³¿ Âåíåñóåëè ³ ×èë³ çàòâåðäæåí³ ðåôåðåíäóìîì. Òðàäèö³éíèì
ìîæíà ââàæàòè ïðèéíÿòòÿ àáî çàòâåðäæåííÿ êîíñòèòóö³¿ øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ âèáîð-
÷îãî êîðïóñó äëÿ Ôðàíö³¿, õî÷à ïîë³òè÷í³é ³ñòîð³¿ ö³º¿ êðà¿íè â³äîì³ é ³íø³ ñïîñîáè
êîíñòèòóö³éíî¿ íîðìîòâîð÷îñò³.

Íàé÷àñò³øå êîíñòèòóö³éí³ ðåôåðåíäóìè ïðîâîäèëèñÿ ó ÑØÀ òà Øâåéöàð³¿. Ó äå-
ÿêèõ øòàòàõ ÑØÀ ïðèéíÿòòÿ íîâî¿ êîíñòèòóö³¿ àáî ïîâíèé ïåðåãëÿä ÷èííî¿ íàâ³òü ïî-
òðåáóþòü ïðîâåäåííÿ äâîõ ðåôåðåíäóì³â. Çàêîíîäàâ÷èé îðãàí âèíîñèòü ïèòàííÿ êîí-
ñòèòóö³éíî¿ ðåôîðìè íà ðåôåðåíäóì, ³ â ðàç³ éîãî ïîçèòèâíîãî âèð³øåííÿ ôîðìóºòüñÿ
(îáèðàºòüñÿ) êîíâåíò, ÿêèé óïîâíîâàæåíèé ðîçðîáèòè ³ ïîïåðåäíüî ñõâàëèòè êîíñòè-
òóö³éíèé ïðîåêò. Ñõâàëåíèé ó òàêèé ñïîñ³á ïðîåêò íàäàë³ çàòâåðäæóºòüñÿ ùå îäíèì
ðåôåðåíäóìîì. Çíà÷í³ îñîáëèâîñò³ ïðèòàìàíí³ òàêîæ ³íñòèòóòó êîíñòèòóö³éíîãî ðå-
ôåðåíäóìó ó Øâåö³¿: ðåôåðåíäóì ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî îñíîâíîãî çàêîíó ìîæå áóòè
ïðîâåäåíèé ì³æ ïåðøèì ³ äðóãèì (îñòàòî÷íèì) ¿õ ðîçãëÿäîì ó ïàðëàìåíò³. Ïðè öüîìó
îñòàòî÷íèé ðîçãëÿä ³ çàòâåðäæåííÿ òàêèõ çì³í çä³éñíþº íîâîîáðàíèé ñêëàä ïàðëàìåí-
òó, à â³äïîâ³äíèé ðåôåðåíäóì â³äáóâàºòüñÿ ðàçîì ç âèáîðàìè, íà ÿêèõ öåé ñêëàä ôîð-
ìóºòüñÿ. Íàâåäåí³ ïðèêëàäè âèñâ³òëþþòü íå ò³ëüêè îñîáëèâîñò³ ³íñòèòóòó ðåôåðåíäó-
ìó â ð³çíèõ êðà¿íàõ, à é âçàºìîçâ’ÿçêè, ùî ³ñíóþòü ì³æ ÿâèùàìè áåçïîñåðåäíüî¿
äåìîêðàò³¿ òà äåìîêðàò³¿ ïðåäñòàâíèöüêî¿.

Ïðîáëåìíèì ââàæàºòüñÿ ³íñòèòóò çàêîíîäàâ÷îãî ðåôåðåíäóìó, ùî íàñàìïåðåä çó-
ìîâëåíî «êîíêóðåíòí³ñòþ», ÿêó âáà÷àþòü ì³æ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ òàêîãî ðåôå-
ðåíäóìó ³ ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³ ïàðëàìåíòó ÿê îðãàíó çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè. Ìîæëè-
â³ñòü ïðîâåäåííÿ çàêîíîäàâ÷îãî ðåôåðåíäóìó îá’ºêòèâíî ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â ³ìàíåíò-
í³ñòü çàêîíîòâîð÷î¿ ôóíêö³¿ ïàðëàìåíòó, îñîáëèâî ÿêùî òàêèé ðåôåðåíäóì ïðîâî-
äèòüñÿ çà ð³øåííÿì ãëàâè äåðæàâè – ïðåçèäåíòà, óõâàëåíèì íà éîãî âëàñíèé ðîçñóä.
Íåîäíîçíà÷íî îö³íþºòüñÿ ñèòóàö³ÿ, êîëè çàêîíîäàâ÷èé ðåôåðåíäóì ïðîâîäèòüñÿ çà
ð³øåííÿì, óõâàëåíèì ñàìèì ïàðëàìåíòîì. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ XIX ñòîë³òòÿ â îêðåìèõ
øòàòàõ ÑØÀ ³ñíóâàëà ïðàêòèêà, çà ÿêî¿ çàêîíîäàâ÷èé îðãàí ç ïîë³òè÷íèõ ì³ðêóâàíü
ïðèçíà÷àâ ðåôåðåíäóì ùîäî, ïî ñóò³, ï³äòâåðäæåííÿ ïðèéíÿòîãî íèì çàêîíó. Ðåàëü-
íîþ æ ìåòîþ òàêîãî ðåôåðåíäóìó áóëî â³äñòðî÷åííÿ íàáðàííÿ çàêîíîì ÷èííîñò³ àáî
éîãî ñêàñóâàííÿ. Àëå íàäàë³ ïðàâîâ³ íîðìè, íà ÿêèõ ´ðóíòóâàëàñÿ öÿ ïðàêòèêà, áóëè
âèçíàí³ ñóäàìè òàêèìè, ùî ñïðè÷èíÿþòü íåïðèïóñòèìå â êîíòåêñò³ ïîä³ëó âëàäè äåëå-
ãóâàííÿ çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü, ³ òîìó íåêîíñòèòóö³éíèìè.

Ñóòòºâèì º é òå, ùî çàêîíîäàâ÷èé ðåôåðåíäóì, ùî ïðîâîäèòüñÿ çà ð³øåííÿì ïàðëà-
ìåíòó, âèãëÿäàº ÿê «â³äìîâà» çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó â³ä çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíèõ ïîâ-
íîâàæåíü. Ðåàë³çàö³ÿ çàêîíîòâîð÷î¿ ôóíêö³¿ áåçïîñåðåäíüî íàðîäîì óíàñë³äîê òàêî¿
«â³äìîâè» ìîæå òðàêòóâàòèñÿ ÿê ïðè÷èíà ïåðåâ³ðêè àäåêâàòíîñò³ äåïóòàòñüêîãî êîð-
ïóñó âèìîãàì, ÿê³ âèïëèâàþòü ç³ çì³ñòó ïðèíöèïó íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó. Ñàìå ó
çâ’ÿçêó ç öèì ó ñòàòò³ 105 Êîíñòèòóö³¿ Åñòîí³¿ âñòàíîâëåíî, ùî â ðàç³ êîëè çàêîíîïðî-
åêò, âèíåñåíèé çà ð³øåííÿì ïàðëàìåíòó íà ðåôåðåíäóì, íå áóäå ï³äòðèìàíèé âèçíà÷å-
íîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â, ïðèçíà÷àþòüñÿ ïîçà÷åðãîâ³ ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè.

Ó Âåëèêîáðèòàí³¿ òà â äåÿêèõ ³íøèõ àíãëîìîâíèõ êðà¿íàõ, äå ñïðèéíÿòî áðèòàí-
ñüêó êîíñòèòóö³éíó «ìîäåëü» îðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ, ñòàâëåííÿ äî ³í-
ñòèòóòó ðåôåðåíäóìó, çîêðåìà çàêîíîäàâ÷îãî, º íåîäíîçíà÷íèì ç äåùî ³íøèõ ïðè÷èí.
Ñóïðîòèâíèêè ³äå¿ ðåôåðåíäóìó ââàæàþòü, ùî âîíà íå óçãîäæóºòüñÿ ç ïðèíöèïîì
âåðõîâåíñòâà (ñóâåðåí³òåòó) ïàðëàìåíòó, ÿêèé º îäí³ºþ ç îñíîâ òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè áðè-
òàíñüêîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó (äèâ. «Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè». –
2003. – ¹ 1. – Ñ. 77). Á³ëüø ïîì³ðêîâàí³ íå âáà÷àþòü íåâ³äïîâ³äíîñò³ ì³æ ö³ºþ ³äåºþ ³
ïðèíöèïîì âåðõîâåíñòâà ïàðëàìåíòó, àëå ðîçãëÿäàþòü ðåôåðåíäóì ëèøå ÿê çàñ³á äî-
äàòêîâî¿ àïðîáàö³¿ äåÿêèõ çàêîíîïðîåêò³â òà ³íøèõ àêò³â, ÿêèé ìîæå áóòè çàñòîñîâà-
íèé çà ð³øåííÿì ïàðëàìåíòó. Íà ¿õ äóìêó, ðåçóëüòàòè ðåôåðåíäóìó þðèäè÷íî íå çî-
áîâ’ÿçóþòü ïàðëàìåíò óõâàëþâàòè ð³øåííÿ, òîáòî ìàþòü êîíñóëüòàòèâíå çíà÷åííÿ.
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Ðàçîì ç òèì ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ïðîâåäåííÿ çàêîíîäàâ÷îãî ðåôåðåíäóìó º äîñèòü çâè-
÷àéíèì ÿâèùåì, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåííÿõ êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â. Çà
÷àñîì ïðîâåäåííÿ ðîçð³çíÿþòü ïîïåðåäí³é ³ íàñòóïíèé çàêîíîäàâ÷³ ðåôåðåíäóìè. Íà
ïîïåðåäíüîìó ðåôåðåíäóì³ ãîëîñóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ùîäî âíåñåíîãî íà ðîçãëÿä äî
ïàðëàìåíòó çàêîíîïðîåêòó, àëå äî éîãî ïðèéíÿòòÿ ÿê çàêîíó, àáî ùîäî ïðèéíÿòîãî
ïàðëàìåíòîì çàêîíó, ÿêèé ùå íå íàáðàâ ÷èííîñò³. Ïðåäìåòîì íàñòóïíîãî ðåôåðåíäó-
ìó º ÷èííèé çàêîí, ÿêèé çà ðåçóëüòàòàìè òàêîãî ðåôåðåíäóìó ìîæå áóòè ñêàñîâàíèé
àáî, ÿê àëüòåðíàòèâà, ï³äòâåðäæåíèé. Ïîïåðåäí³é ðåôåðåíäóì íåð³äêî õàðàêòåðèçó-
þòü ÿê äîçàêîíîäàâ÷èé, à íàñòóïíèé – ÿê ï³ñëÿçàêîíîäàâ÷èé. Òàê³ õàðàêòåðèñòèêè ïî-
â’ÿçàí³ ç³ ñïðèéíÿòòÿì çàêîíîòâîð÷îñò³ ÿê ðåçóëüòàòó ä³ÿëüíîñò³ ïàðëàìåíòó. Îá’ºê-
òèâíî æ äîçàêîíîäàâ÷èì ìîæíà âèçíàòè ëèøå ïîïåðåäí³é ðåôåðåíäóì, ïðåäìåòîì
ÿêîãî º çàêîíîïðîåêò, ùî âçàãàë³ íå ðîçãëÿäàâñÿ ó ïàðëàìåíò³, õî÷à ³ áóâ âíåñåíèé íà
òàêèé ðîçãëÿä. ²ñíóþòü òàêîæ çàêîíîäàâ÷³ ðåôåðåíäóìè, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ íå ïîâ’ÿçà-
íå ç ïðîöåñîì ³ ðåçóëüòàòàìè ïàðëàìåíòñüêîãî çàêîíîòâîðåííÿ. Òàê³ ðåôåðåíäóìè
ñïðèéìàþòüñÿ ÿê ïîçàïàðëàìåíòñüê³, àäæå â³äïîâ³äíå ãîëîñóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ùîäî
çàêîíîïðîåêò³â, ÿê³ íå âíåñåí³ íà ðîçãëÿä äî ïàðëàìåíòó.

Íàéìåíø ïîøèðåíîþ º ïðàêòèêà ïðîâåäåííÿ ïîïåðåäíüîãî ðåôåðåíäóìó, êîëè íà
ãîëîñóâàííÿ âèíîñÿòü çàêîíîïðîåêò äî éîãî ïðèéíÿòòÿ ó ïàðëàìåíò³ ÿê çàêîíó, à ðåàëü-
íî – äî ðîçãëÿäó ó ïàðëàìåíò³. Ó äåÿêèõ øòàòàõ ÑØÀ çàêîíîäàâ÷èé îðãàí ìîæå ïðè-
çíà÷àòè ðåôåðåíäóì ç ìåòîþ ïîïåðåäíüîãî óõâàëåííÿ êîíöåïö³¿ çàêîíó, ÿêèé â³í ìàº
íàì³ð ïðèéíÿòè. Ð³çíîìàí³òí³ñòþ ïðîöåäóð â³äçíà÷àºòüñÿ ïîïåðåäí³é ðåôåðåíäóì,
ïðåäìåòîì ÿêîãî º ïðèéíÿòèé ïàðëàìåíòîì, àëå íå ï³äïèñàíèé ãëàâîþ äåðæàâè ³
íå îïðèëþäíåíèé îô³ö³éíî (òîìó íå íàáóâøèé ÷èííîñò³), çàêîí. Ó ªâðîï³ ïðîâåäåííÿ
â³äïîâ³äíèõ ðåôåðåíäóì³â óìîæëèâëåíå êîíñòèòóö³ÿìè Àâñòð³¿, Äàí³¿, ²ðëàíä³¿, Ëàòâ³¿
òà Ë³õòåíøòåéíó. Íàñòóïíèé ðåôåðåíäóì çâè÷àéíî â³äáóâàºòüñÿ çà ïðîöåäóðîþ íàðîä-
íîãî âåòî (Àëáàí³ÿ, ²òàë³ÿ, Ë³õòåíøòåéí, ÑØÀ – íà ð³âí³ ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿, Øâåéöà-
ð³ÿ – íà ð³âíÿõ ôåäåðàö³¿ ³ ñóá’ºêò³â). Îñîáëèâîñò³ ïðèòàìàíí³ íàñòóïíîìó ðåôåðåíäó-
ìó â ðÿä³ øòàò³â ÑØÀ. Òóò ïðèéíÿòèé çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì çàêîí, ïðèñâÿ÷åíèé
ïèòàííÿì óïðàâë³ííÿ ì³ñöåâèìè ñïðàâàìè, ìîæå áóòè ïðåäìåòîì òàê çâàíîãî ðàòè-
ô³êóþ÷îãî (òàêîãî, ùî çàòâåðäæóº) ðåôåðåíäóìó, ùî ïðîâîäèòüñÿ â ìåæàõ îêðåìèõ
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü. Ïîð³âíÿíî øèðøîþ º ïðàêòèêà ïðîâåäåííÿ
ïîçàïàðëàìåíòñüêèõ çàêîíîäàâ÷èõ ðåôåðåíäóì³â. Òàêèé ðåôåðåíäóì ïåðåäáà÷åíèé,
çîêðåìà, ó Ôðàíö³¿, à òàêîæ ïðàêòè÷íî â óñ³õ ôðàíêîìîâíèõ êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.

Çã³äíî ç ïîëîæåííÿì ñòàòò³ 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âñåóêðà¿íñüêèé òà ì³ñöåâ³ ðåôå-
ðåíäóìè» ïðåäìåòîì âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó ìîæå áóòè ïðèéíÿòòÿ, çì³íà àáî
ñêàñóâàííÿ çàêîí³â Óêðà¿íè àáî ¿õ îêðåìèõ ïîëîæåíü. Òèì ñàìèì óìîæëèâëþºòüñÿ
ïðîâåäåííÿ çàêîíîäàâ÷îãî ðåôåðåíäóìó, ïðè÷îìó ÿê ïîïåðåäíüîãî, òàê ³ íàñòóïíîãî.
Ó ñâîþ ÷åðãó, çà çì³ñòîì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðîâåäåííÿ çàêîíîäàâ÷îãî ðåôåðåíäó-
ìó ìîæíà ïîâ’ÿçóâàòè ç ¿¿ ñòàòòÿìè 72–74. Ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 72 éäåòüñÿ ïðî âñå-
óêðà¿íñüêèé ðåôåðåíäóì çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ. ² õî÷à â í³é íå âèçíà÷åíî ïðåäìåò
(ïðåäìåòè) ðåôåðåíäóìó, ñàìå ó òàêèé ñïîñ³á ìîæå áóòè ïðîâåäåíèé, çîêðåìà, çàêîíî-
äàâ÷èé ðåôåðåíäóì, ïîïåðåäí³é àáî íàñòóïíèé. Î÷åâèäíî, ùî íàñòóïíèé ðåôåðåí-
äóì, ïðîâåäåíèé â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ ñòàòò³, ìàòèìå ôîðìó, ïîä³áíó äî íàðîäíîãî âåòî.
Ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ ïîïåðåäíüîãî çàêîíîäàâ÷îãî ðåôåðåíäóìó «äîêàçîì â³ä çâî-
ðîòíîãî», ïî ñóò³, çàñòåðåæåíà ó ñòàòò³ 74, ÿêîþ íå äîïóñêàºòüñÿ ðåôåðåíäóì ùîäî çà-
êîíîïðîåêò³â ç ïèòàíü ïîäàòê³â, áþäæåòó òà àìí³ñò³¿. Âîäíî÷àñ íàâåäåíèì ïîëîæåí-
íÿì âñòàíîâëåí³ îáìåæåííÿ ùîäî êîíêðåòèêè ïðåäìåòà çàêîíîäàâ÷îãî ðåôåðåíäóìó.
Íàðåøò³, ÿêùî çàñîáîì âèð³øåííÿ ïèòàíü ïðî çì³íó òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè áóäå âèçíà÷åíî
çàêîí, òî ïåðåäáà÷åíèé ñòàòòåþ 73 ðåôåðåíäóì òðåáà òàêîæ âèçíàâàòè çàêîíîäàâ÷èì.
Âðàõîâóþ÷è, ùî çàçíà÷åí³ ïèòàííÿ âèð³øóþòüñÿ âèêëþ÷íî ðåôåðåíäóìîì, òàêèé ðå-
ôåðåíäóì îá’ºêòèâíî áóäå ïîçàïàðëàìåíòñüêèì.

Îäíèì ç ð³çíîâèä³â ðåôåðåíäóìó, ÿêèé âèä³ëÿºòüñÿ çà êðèòåð³ºì çì³ñòó ïèòàíü, ùî
âèíîñÿòü íà ãîëîñóâàííÿ, º çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé ðåôåðåíäóì ùîäî äîñòðîêîâîãî
ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ïðåçèäåíòà àáî ïàðëàìåíòó. Âïåðøå ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåí-
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íÿ òàêîãî ðåôåðåíäóìó ñòîñîâíî ïðåçèäåíòà (çà ð³øåííÿì ïàðëàìåíòó) áóëà ïåðåäáà-
÷åíà Êîíñòèòóö³ºþ Í³ìå÷÷èíè 1919 ðîêó, àëå íàäàë³ ïðèïèíåííÿ ó â³äïîâ³äíèé ñïîñ³á
ïîâíîâàæåíü ïðåçèäåíòà àáî ïàðëàìåíòó ÿê êîíñòèòóö³éíèé ³íñòèòóò íå íàáóëî çíà÷-
íîãî ïîøèðåííÿ. Á³ëüøå òîãî, íàâ³òü ó òèõ êðà¿íàõ, äå çãàäóâàíèé ðåôåðåíäóì ïåðåä-
áà÷åíèé â îñíîâíîìó çàêîí³, â³í çàëèøèâñÿ ïîçà äåðæàâíîþ ïðàêòèêîþ. Ïðè÷èíîþ º
éîãî «ðàäèêàëüí³ñòü», ÿêà íå ò³ëüêè óìîæëèâëþº ïðîòèñòàâëåííÿ ðåôåðåíäóìó ³íø³é
îñíîâí³é ôîðì³ áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿ – ïðÿìèì âèáîðàì, – à é ìîæå ñïðè÷èíèòè
äåñòàá³ë³çàö³þ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà, à òàêîæ íåãàòèâí³ íàñë³äêè çàãàëîì
äëÿ ñîö³óìó. Ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó ç ïèòàííÿ ïðî äî-
ñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè çà ð³øåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè, óõâàëåíèì «çà ³í³ö³àòèâîþ ãðîìàäÿí», áóëà ïåðåäáà÷åíà ñòàòòåþ 1149 Êîí-
ñòèòóö³¿ (Îñíîâíîãî Çàêîíó) Óêðà¿íè 1978 ðîêó ç³ çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè.

Ó íàø³ äí³ ïðîâåäåííÿ çà ïàðëàìåíòñüêèì ð³øåííÿì ðåôåðåíäóìó ùîäî äîñòðîêî-
âîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ïðåçèäåíòà, îáðàíîãî øëÿõîì çàãàëüíèõ ïðÿìèõ âèáî-
ð³â, êîíñòèòóö³éíî ïåðåäáà÷åíå â Àâñòð³¿ òà ²ñëàíä³¿. ßê çàçíà÷àëîñü, â Àâñòð³¿ â³äõè-
ëåííÿ íà ðåôåðåíäóì³ ïðîïîçèö³¿ óñóíóòè ãëàâó äåðæàâè îçíà÷àº éîãî ïåðåîáðàííÿ ³
òÿãíå ðîçïóñê íèæíüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó. Â ²ñëàíä³¿ âíàñë³äîê â³äõèëåííÿ íà ðåôå-
ðåíäóì³ ðåçîëþö³¿ ùîäî óñóíåííÿ ïðåçèäåíòà ïðèïèíÿþòüñÿ ïîâíîâàæåííÿ ïàðëàìåí-
òó. Ïðèêìåòíî, ùî ÷èíí³ îñíîâí³ çàêîíè Àâñòð³¿ òà ²ñëàíä³¿ â³äíåñåí³ äî òàê çâàíèõ
íîâèõ êîíñòèòóö³é (ïðèéíÿòèõ ì³æ ñâ³òîâèìè â³éíàìè), íàéá³ëüø õàðàêòåðíèì ïðè-
êëàäîì ÿêèõ ââàæàºòüñÿ ñàìå çãàäóâàíà Êîíñòèòóö³ÿ Í³ìå÷÷èíè. Â óñ³õ íàçâàíèõ
îñíîâíèõ çàêîíàõ ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíîãî ðåôåðåíäóìó íå ïîâ’ÿçóâàëîñü ³ íå ïîâ’ÿ-
çóºòüñÿ ç â÷èíåííÿì ïðåçèäåíòîì ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç ³íøîãî áîêó, çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 95
Êîíñòèòóö³¿ Ðóìóí³¿ 1991 ðîêó ðåôåðåíäóì â³äáóâàºòüñÿ â ðàç³ â÷èíåííÿ ïðåçèäåíòîì
«òÿæêèõ ä³ÿíü, ÿêèìè ïîðóøóºòüñÿ ïîëîæåííÿ êîíñòèòóö³¿» ³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïàðëà-
ìåíòñüêî¿ ïðîöåäóðè óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî éîãî óñóíåííÿ. Òàêèé ðåôåðåíäóì ìàº âè-
ð³øàëüíå çíà÷åííÿ ùîäî óñóíåííÿ ïðåçèäåíòà: â³í ôàêòè÷íî çàòâåðäæóº àáî íå çàòâåð-
äæóº ïîïåðåäíüî óõâàëåíå ïàðëàìåíòñüêå ð³øåííÿ.

²íøèì íîâèì îñíîâíèì çàêîíîì, ÷èííèì ³ ñüîãîäí³, – Êîíñòèòóö³ºþ Ëàòâ³¿ – çàñòå-
ðåæåíà «çâîðîòíà» çà çàãàëüíèì ñìèñëîì ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ çà ð³øåííÿì ïðåçè-
äåíòà ðåôåðåíäóìó ùîäî ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó. Ïðè öüîìó ñàì ïðåçèäåíò îáèðàºòüñÿ
ïàðëàìåíòîì, à éîãî ð³øåííÿ, çîêðåìà ïðî ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó, êîíòðàñèãíóþ-
òüñÿ óðÿäîì, ÿêèé îá’ºêòèâíî ìàº ñïèðàòèñÿ íà á³ëüø³ñòü ó ïàðëàìåíò³. Òîìó â³äïî-
â³äíèé ðåôåðåíäóì âèãëÿäàº ÿê òàêèé, ùî ï³äòðèìóºòüñÿ, àáî íàâ³òü òàêèé, ùî ðåàëü-
íî ³í³ö³þºòüñÿ óðÿäîì, ïîâ’ÿçàíèì ç á³ëüø³ñòþ ó ïàðëàìåíò³. Ó Òóðêìåíèñòàí³ ðåôå-
ðåíäóì ùîäî ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó ïðèçíà÷àºòüñÿ ïðåçèäåíòîì çà ð³øåííÿì, óõâàëå-
íèì «âèùèì ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì íàðîäíî¿ âëàäè» (õàëê ìàñëàõàòè). Çà Êîíñòè-
òóö³ºþ æ ªãèïòó ðåôåðåíäóì ùîäî ðîçïóñêó çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó ïðèçíà÷àºòüñÿ íà
ðîçñóä ïðåçèäåíòà.

Îñîáëèâîñòÿìè õàðàêòåðèçóºòüñÿ ðåôåðåíäóì, ÿêèé ïðîâîäèòüñÿ íà ðåàë³çàö³þ òàê
çâàíîãî ïðàâà íàðîäíîãî ðîçïóñêó (í³ì. Abberfungsrecht). Çà çì³ñòîì ³íñòèòóòó íàðîä-
íîãî ðîçïóñêó, âïåðøå çàïðîâàäæåíîãî â êàíòîíàõ Øâåéöàð³¿ â Õ²Õ ñòîë³òò³, âèçíà÷å-
íà ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ãîëîñó, ìîæå ³í³ö³þâàòè ïðîâåäåííÿ ðåôåðåí-
äóìó ç ïèòàííÿ äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó. Â ðàç³
êîëè çà ðåçóëüòàòàìè òàêîãî ðåôåðåíäóìó á³ëüø³ñòü ï³äòðèìàº â³äïîâ³äíó ³í³ö³àòèâó,
ïîâíîâàæåííÿ çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó ïðèïèíÿþòüñÿ ³ ïðîâîäÿòüñÿ âèáîðè éîãî íîâîãî
ñêëàäó. Â íàø ÷àñ íàðîäíèé ðîçïóñê ïåðåäáà÷åíèé â îñíîâíèõ çàêîíàõ îêðåìèõ êàí-
òîí³â Øâåéöàð³¿ ³ äåÿêèõ çåìåëü ÔÐÍ, à òàêîæ Ë³õòåíøòåéíó. Áëèçüêèì äî íàðîäíîãî
ðîçïóñêó º ðåôåðåíäóì ùîäî äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü çàêîíîäàâ÷îãî
îðãàíó, ÿêèé ìîæå áóòè ïðîâåäåíèé íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü, óõâàëåíèõ âèçíà÷åíèì ÷èñëîì
ì³ñöåâèõ ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â âëàäè.

Íàðîäíèé ðîçïóñê ³íîä³ òðàêòóþòü ÿê îêðåìó ôîðìó áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿.
Îäíàê ðåôåðåíäóì, ÿêèé ïðîâîäèòüñÿ íà ðåàë³çàö³þ ïðàâà íàðîäíîãî ðîçïóñêó, º îä-
í³ºþ ç «âåðñ³é» ðåôåðåíäóìó çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ. Õàðàêòåðíî, ùî ê³ëüê³ñòü ãðî-
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ìàäÿí, ÿê³ ìàþòü ï³äòðèìàòè ïðîïîçèö³þ ïðîâåñòè ðåôåðåíäóì ñòîñîâíî äîñòðîêîâî-
ãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó ³ ðåôåðåíäóìè ç ³íøèõ ïèòàíü,
îäíàêîâà. Çà áóäü-ÿêèõ óìîâ, ðåôåðåíäóì íà ðåàë³çàö³þ ïðàâà íàðîäíîãî ðîçïóñêó
òðåáà âèçíàòè óí³êàëüíèì çàñîáîì çä³éñíåííÿ âëàäàðþâàííÿ. Â³í íå ò³ëüêè ïåðåäáà-
÷àº çàñòîñóâàííÿ äâîõ ð³çíèõ ôîðì áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿ (íàðîäíà ³í³ö³àòèâà ³
âëàñíå ðåôåðåíäóì), à é ïîºäíóº ¿õ ç äåìîêðàò³ºþ ïðåäñòàâíèöüêîþ.

Ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó íà ðåàë³çàö³þ ïðàâà íàðîäíîãî ðîçïóñêó ìîæå ñïðè÷èíè-
òè çàñòîñóâàííÿ ùå îäí³º¿ ôîðìè áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿ – ïðÿìèõ âèáîð³â. Âîäíî-
÷àñ ïðàâî íàðîäíîãî ðîçïóñêó çíà÷íîþ ì³ðîþ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òàêî¿ ôîðìè áåçïîñå-
ðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿, ÿê â³äêëèêàííÿ ÷ëåí³â ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â âëàäè. Íàðîäíèé
ðîçïóñê, ïî-ïåðøå, ñòîñóºòüñÿ óñüîãî ñêëàäó ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó âëàäè, à íå éîãî
îêðåìîãî ÷ëåíà, ³, ïî-äðóãå, ó ãîëîñóâàíí³ ìîæå áðàòè ó÷àñòü âåñü âèáîð÷èé êîðïóñ, à
íå ò³ëüêè âèáîðö³, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó ìåæàõ êîíêðåòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó. Âàæëèâèì
º ³ òå, ùî âñòàíîâëåííÿ ïðàâà íàðîäíîãî ðîçïóñêó íå ìîæå ñëóãóâàòè ñâ³ä÷åííÿì íàÿâ-
íîñò³ àáî â³äñóòíîñò³ ó ÷ëåí³â çàêîíîäàâ÷îãî (ïðåäñòàâíèöüêîãî) îðãàíó ³ìïåðàòèâíèõ
ìàíäàò³â – àäæå ³ñíóþòü ìàíäàòè ÷ëåí³â ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó âëàäè, àëå íåìàº
ìàíäàòà òàêîãî îðãàíó â ö³ëîìó.

Ð³çíîâèäîì íàñàìïåðåä çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî ðåôåðåíäóìó, âèä³ëåíèì çà êðèòå-
ð³ºì çì³ñòó ïèòàíü, ÿê³ âèíîñÿòü íà ãîëîñóâàííÿ, íåð³äêî âèçíàþòü ïëåá³ñöèò. Òåðì³í
«ïëåá³ñöèò» ïî-ð³çíîìó òðàêòóºòüñÿ â þðèäè÷í³é òåîð³¿ ³ ïðàêòèö³ ð³çíèõ êðà¿í. ßê çà-
çíà÷àëîñü, òåðì³í «ïëåá³ñöèò», îô³ö³éíå âèêîðèñòàííÿ ÿêîãî îáìåæåíå äåÿêèìè êðà¿-
íàìè, çâè÷àéíî ðîçãëÿäàþòü ÿê ñèíîí³ì òåðì³íà «ðåôåðåíäóì». Ïðîòå â îñíîâíèõ çà-
êîíàõ Áðàçèë³¿ òà Êîëóìá³¿ ö³ òåðì³íè âæèâàþòüñÿ ðàçîì, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³ä-
ì³íí³ñòü ïîçíà÷åíèõ íèìè ÿâèù. Ïðè öüîìó â Êîëóìá³¿ ðåôåðåíäóìîì êîíñòèòóö³éíî
âèçíàíî âñåíàðîäíå ãîëîñóâàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî îñíîâíîãî çàêîíó. Çâ³äñè
ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî òóò ïëåá³ñöèò – öå ãîëîñóâàííÿ ç ³íøèõ ïèòàíü. Íàâåäåíå ðîç-
ìåæóâàííÿ ïîíÿòü ðåôåðåíäóìó ³ ïëåá³ñöèòó áëèçüêå äî îäíîãî ³ç ñôîðìóëüîâàíèõ ó
ë³òåðàòóð³, çà ÿêèì ïðåäìåòàìè ðåôåðåíäóìó ââàæàþòüñÿ ïðèéíÿòòÿ êîíñòèòóö³¿ àáî
çàêîíó ÷è âíåñåííÿ äî íèõ çì³í ³ ñêàñóâàííÿ çàêîíó (êîíñòèòóö³éíèé òà çàêîíîäàâ÷èé
ðåôåðåíäóìè), à ïðåäìåòàìè ïëåá³ñöèòó – ³íø³ ïèòàííÿ.

²ñíóþòü é ³íø³ òðàêòóâàííÿ òåðì³íà «ïëåá³ñöèò» ÿê òàêîãî, ùî ïîçíà÷àº ïåâíó ôîð-
ìó áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿. Çà çì³ñòîì ñòàòò³ 76 Êîíñòèòóö³¿ ªãèïòó ïëåá³ñöèòîì º
âñåíàðîäíå ãîëîñóâàííÿ ùîäî çàì³ùåííÿ ïîñòà ïðåçèäåíòà, íà ÿêå âíîñèòüñÿ ºäèíà
êàíäèäàòóðà, âèçíà÷åíà çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì. Ïîä³áíèì ÷èíîì â³äáóâàºòüñÿ çàì³-
ùåííÿ ïîñòà ïðåçèäåíòà ó Ñèð³¿, àëå òóò â³äïîâ³äíå ãîëîñóâàííÿ íàçâàíå ðåôåðåíäó-
ìîì. Áëèçüêèì çà õàðàêòåðîì äî íàâåäåíèõ ïðèêëàä³â º ãîëîñóâàííÿ (ðåôåðåíäóì)
ùîäî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïîâíîâàæåíü ïðåçèäåíòà, ÿêå áóëî ïðîâåäåíå, çîêðåìà, â
äåÿêèõ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ. ²ñòîðè÷íèìè ïîïåðåäíèêàìè óñ³õ öèõ ãîëîñóâàíü
òðåáà ââàæàòè ïëåá³ñöèòè ñòîñîâíî âèçíàííÿ ñòàòóñ³â Í. Áîíàïàðòà – ñïî÷àòêó ÿê äî-
â³÷íîãî êîíñóëà, çãîäîì – ³ìïåðàòîðà. Ó ôðàíöóçüê³é ë³òåðàòóð³ òåðì³í «ïëåá³ñöèò»
âæèâàþòü äëÿ ïîçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó, ôîðìàëüíèì ïðåäìåòîì ÿêîãî º ï³äòðèìóâà-
íèé ïðåçèäåíòîì çàêîíîïðîåêò, à ðåàëüíèì – ïîë³òèêà ïðåçèäåíòà, â³äîáðàæåíà ó
çì³ñò³ òàêîãî çàêîíîïðîåêòó. Äåÿê³ àâòîðè âèçíàþòü çà ïëåá³ñöèò áóäü-ÿêèé ðåôåðåí-
äóì, ïðèçíà÷åíèé ãëàâîþ äåðæàâè.

Ïîíÿòòÿ ïëåá³ñöèòó ïîâ’ÿçóþòü òàêîæ ç ãîëîñóâàííÿì ç ïèòàíü ôîðìè äåðæàâíî-
ãî ïðàâë³ííÿ. Óïåðøå òàêå ãîëîñóâàííÿ (ïëåá³ñöèò íàâ³òü çà íàçâîþ) â³äáóëîñÿ â
1905 ðîö³ ç ïèòàíü çáåðåæåííÿ àáî ïðèïèíåííÿ óí³¿ ì³æ Øâåö³ºþ òà Íîðâåã³ºþ ³, â ðàç³
¿¿ ïðèïèíåííÿ çà éîãî ðåçóëüòàòàìè, âèçíà÷åííÿ ôîðìè ïðàâë³ííÿ äëÿ Íîðâåã³¿. Â
²ñëàíä³¿ âíàñë³äîê âñåíàðîäíîãî ãîëîñóâàííÿ 1944 ðîêó áóëî íå ò³ëüêè óòâîðåíî íîâó
äåðæàâó, à é âñòàíîâëåíî ôîðìó ¿¿ ïðàâë³ííÿ. Ïèòàííÿ ôîðìè äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ
áóëè ïðåäìåòàìè âñåíàðîäíèõ ãîëîñóâàíü â ²òàë³¿ (1946 ð³ê), Ãðåö³¿ (1975 ð³ê) ³ Áðàçè-
ë³¿ (1993 ð³ê). ×àñòèíà äîñë³äíèê³â îòîòîæíþº ïëåá³ñöèò ç êîíñóëüòàòèâíèì ðåôåðåí-
äóìîì, ïðè÷îìó òàêà òîòîæí³ñòü ³íîä³ âèçíàºòüñÿ ³ â çàêîíîäàâñòâ³ (Áðàçèë³ÿ).
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Ïîíÿòòÿ ïëåá³ñöèòó º ñêëàäîâîþ òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè íå ò³ëüêè âíóòð³äåðæàâíîãî, à é ì³æíà-
ðîäíîãî ïðàâà. Ó ì³æíàðîäíîìó ïðàâ³ ïëåá³ñöèò – öå ãîëîñóâàííÿ ³íäèâ³ä³â, ÿê³ ìàþòü
ñòàòóñ âèáîðö³â ³ ïðîæèâàþòü ó ìåæàõ ïåâíî¿ ÷àñòèíè â³äïîâ³äíî ìàòåð³àë³çîâàíîãî
ïðîñòîðó, ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ¿¿ äåðæàâíî¿ íàëåæíîñò³ àáî ñòàòóñó ÿê íîâîóòâîðåíî¿
äåðæàâè. Ïåðø³ ïëåá³ñöèòè ç òàêîþ ñàìîþ íàçâîþ áóëè ïðîâåäåí³ â 1791–1793 ðîêàõ
ç ïèòàíü ïðèºäíàííÿ äî Ôðàíö³¿ îêðåìèõ «òåðèòîð³é», íà ÿê³ ðàí³øå ïîøèðþâàëîñÿ
âåðõîâåíñòâî ³íøèõ äåðæàâ. Ïî÷èíàþ÷è ç ñåðåäèíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ ïëåá³ñöèò (çà íàâå-
äåíèì âèçíà÷åííÿì) íåð³äêî çàñòîñîâóâàâñÿ ç ìåòîþ ìèðíîãî âðåãóëþâàííÿ ì³æíà-
ðîäíèõ ñïîð³â ç òåðèòîð³àëüíèõ ïèòàíü. Çãîäîì éîãî ïî÷àëè çàñòîñîâóâàòè ó ïðîöåñ³
ðåàë³çàö³¿ ïðàâà íàö³é íà ñàìîâèçíà÷åííÿ.

Íàâåäåíå òðàêòóâàííÿ òåðì³íà «ïëåá³ñöèò» ãåíåòè÷íî ïîâ’ÿçàíå ç ³äåºþ íàðîäíîãî
ñóâåðåí³òåòó: ùå ó ïåð³îä Âåëèêî¿ ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿ íàðîäíèé ñóâåðåí³òåò ðîç-
ãëÿäàëè ÿê ï³ä´ðóíòÿ òåðèòîð³àëüíîãî âåðõîâåíñòâà äåðæàâè. ßê ³ ó ïîïåðåäí³ ÷àñè,
òåðèòîð³þ äåðæàâè ââàæàëè çà îá’ºêò îñîáëèâîãî ðå÷îâîãî ïðàâà, îäíàê ñóá’ºêòîì
öüîãî ïðàâà âèçíàëè íå íàä³ëåíîãî àáñîëþòíîþ âëàäîþ ìîíàðõà, à íàðîä. Çà òàêîãî
ï³äõîäó ïèòàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ çì³í ìàëè âèð³øóâàòèñÿ íà îñíîâ³ âîëåâèÿâëåííÿ íà-
ñåëåííÿ, ÿêîãî áåçïîñåðåäíüî ñòîñóâàëèñÿ éìîâ³ðí³ çì³íè. Ç óòâåðäæåííÿì ó ì³æíà-
ðîäíîìó ïðàâ³ ïðèíöèïó íåäîòîðêàííîñò³ ³ ö³ë³ñíîñò³ äåðæàâíî¿ òåðèòîð³¿ â êîíñòèòó-
ö³ÿõ çíàéøîâ â³äîáðàæåííÿ ï³äõ³ä, çà ÿêèì ó ñèòóàö³ÿõ, êîëè â³äáóâàþòüñÿ òåðèòîð³-
àëüí³ çì³íè, íåîáõ³äíå âîëåâèÿâëåííÿ íàñåëåííÿ â ìåæàõ óñ³º¿ äåðæàâè. Òàê, çà çì³ñ-
òîì ñòàòò³ 73 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïèòàííÿ ïðî çì³íó òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè âèð³øóþòüñÿ
íà îñíîâ³ âîëåâèÿâëåííÿ óñüîãî íàðîäó.

Çà êðèòåð³ºì çì³ñòó ïèòàíü, ÿê³ âèíîñÿòü íà ãîëîñóâàííÿ, êëàñèô³êîâàí³ é ³íø³ ð³ç-
íîâèäè ðåôåðåíäóìó. Ðàçîì ç òèì çâè÷àéíîþ º ñèòóàö³ÿ, êîëè ç àíàë³çó êîíñòèòóö³éíèõ
ïîëîæåíü, ïðèñâÿ÷åíèõ çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó ðåôåðåíäóìó, ñêëàäíî àáî íàâ³òü
íåìîæëèâî âñòàíîâèòè éîãî êîíêðåòí³ ïðåäìåòè. Ó áàãàòüîõ îñíîâíèõ çàêîíàõ âèçíà-
÷åíî, ùî ðåôåðåíäóì ïðèçíà÷àºòüñÿ ç ïèòàíü îñîáëèâî¿ çíà÷óùîñò³, ïèòàíü íàö³îíàëü-
íîãî ³íòåðåñó, âàæëèâèõ ïèòàíü òîùî. Â³äïîâ³äí³ ôîðìóëþâàííÿ îá’ºêòèâíî ïîòðåáó-
þòü êîíêðåòèçàö³¿ â çàêîí³, àäæå â ðàç³ ¿¿ â³äñóòíîñò³ ïðàâî ïðèçíà÷àòè ðåôåðåíäóì
ìàòèìå õàðàêòåð, ïî ñóò³, äèñêðåö³éíîãî ïîâíîâàæåííÿ. Çàêîíîäàâ÷à êîíêðåòèçàö³ÿ
ïðåäìåò³â ðåôåðåíäóìó íåîáõ³äíà ³ òîä³, êîëè â êîíñòèòóö³¿ éäåòüñÿ ïðî ïðèéíÿòòÿ àáî
ñêàñóâàííÿ çàêîí³â áåç âèçíà÷åííÿ îá’ºêò³â çä³éñíþâàíîãî íèì ðåãóëþâàííÿ. Íåâèçíà-
÷åí³ñòü ïðåäìåò³â ðåôåðåíäóìó óìîæëèâëþº äîâ³ëüíå ôîðìóëþâàííÿ êîíêðåòíèõ ïè-
òàíü, çàô³êñîâàíèõ ó áþëåòåí³ äëÿ ãîëîñóâàííÿ, – òàê çâàíî¿ ôîðìóëè ðåôåðåíäóìó.

Â îñíîâíèõ çàêîíàõ íåð³äêî âñòàíîâëåí³ çàñòåðåæåííÿ ùîäî íåïðèïóñòèìîñò³ âè-
íåñåííÿ íà çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé ðåôåðåíäóì ïåâíèõ ïèòàíü (³íîä³ çàêîíîïðîåêò³â).
Çîêðåìà, â òàêèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ, ÿê Àëáàí³ÿ, Ãðåö³ÿ, Äàí³ÿ, Åñòîí³ÿ, Ïîðòóãà-
ë³ÿ, Ñëîâà÷÷èíà, Óãîðùèíà òà Óêðà¿íà, íå ìîæóòü áóòè ïðåäìåòàìè ðåôåðåíäóìó ïè-
òàííÿ ïîäàòê³â, áþäæåòó òà äåÿê³ ³íø³, ïîâ’ÿçàí³ ç äåðæàâíèìè ô³íàíñàìè, à â Ãðóç³¿,
²òàë³¿, Óãîðùèí³ òà Óêðà¿í³ – ïèòàííÿ àìí³ñò³¿. Âêëþ÷åííÿ äî êîíñòèòóö³é â³äïîâ³ä-
íèõ çàñòåðåæåíü çóìîâëåíå òèì, ùî â òåîð³¿ ³ ïðàêòèö³ êîíñòèòóö³îíàë³çìó âèð³øåííÿ
íàçâàíèõ ïèòàíü òðàäèö³éíî â³äíîñÿòü äî ïðåðîãàòèâè ïàðëàìåíòó. Â äåÿêèõ êðà¿íàõ
òàê³ çàñòåðåæåííÿ ñòîñóþòüñÿ îãîëîøåííÿ ñòàíó â³éíè ³ íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó, îáìå-
æåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ³íäèâ³äà, ðàòèô³êàö³¿ ³ äåíîíñàö³¿ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â òîùî.
Âñòàíîâëåííÿ çàñòåðåæåíü ùîäî íåïðèïóñòèìîñò³ âèíåñåííÿ íà ðåôåðåíäóì öèõ òà
³íøèõ ïèòàíü º ï³äòâåðäæåííÿì òîãî, ùî ðåôåðåíäóì íå ââàæàºòüñÿ óí³âåðñàëüíèì
çàñîáîì çä³éñíåííÿ âëàäè, ÿêà íàëåæèòü íàðîäîâ³.

Îäíèì ç êðèòåð³¿â êëàñèô³êàö³¿ ÿê çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî, òàê ³ ì³ñöåâîãî ðåôåðåí-
äóì³â º âèçíà÷åí³ â êîíñòèòóö³¿ àáî ó ñïåö³àëüíîìó çàêîí³ ï³äñòàâè ¿õ ïðèçíà÷åííÿ. Çà
öèì êðèòåð³ºì ðîçð³çíÿþòü îáîâ’ÿçêîâèé ³ ôàêóëüòàòèâíèé ðåôåðåíäóìè, õî÷à â³äïî-
â³äí³ òåðì³íè âæèâàí³ ëèøå â îêðåìèõ îñíîâíèõ çàêîíàõ (Øâåéöàð³ÿ). Îáîâ’ÿçêîâèé
ðåôåðåíäóì áåçàëüòåðíàòèâíî ïðîâîäèòüñÿ çà âèçíà÷åíèõ ï³äñòàâ, íàÿâí³ñòü ÿêèõ çî-
áîâ’ÿçóº óïîâíîâàæåíèé äåðæàâíèé îðãàí ÷è ïîñàäîâó îñîáó ïðèçíà÷èòè ðåôåðåí-
äóì. Ï³äñòàâàìè ïðèçíà÷åííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî ðåôåðåíäóìó º âèíèêíåííÿ ïåâíèõ þðè-
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äè÷íèõ ôàêò³â, ç ÿêèìè ïîâ’ÿçàí³ éîãî ïðåäìåòè. Ïðè öüîìó ïèòàííÿ, ÿê³, ïî ñóò³,
ñòàíîâëÿòü ïðåäìåòè îáîâ’ÿçêîâîãî ðåôåðåíäóìó, íå ìîæóòü áóòè âèð³øåí³ â ³íøèé
ñïîñ³á, í³æ ðåôåðåíäóìîì. Âàæëèâèì º ³ òå, ùî çà âñòàíîâëåíèõ ï³äñòàâ ð³øåííÿ ïðî
ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó íå ìîæå áóòè íå óõâàëåíå. ßêùî óïîâíîâàæåíèé îðãàí ÷è
ïîñàäîâà îñîáà ïðèçíà÷àº îáîâ’ÿçêîâèé ðåôåðåíäóì çà ³í³ö³àòèâîþ ³íøîãî ñóá’ºêòà
êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà (ó Ëàòâ³¿, Óãîðùèí³, Õîðâàò³¿ òà Øâåéöàð³¿ – çà íàðîäíîþ ³í³-
ö³àòèâîþ), óõâàëåííÿ òàêîãî ð³øåííÿ çàëåæèòü â³ä ö³º¿ ³í³ö³àòèâè, ÿêà çàâæäè ìàº õà-
ðàêòåð âèìîãè. Òîìó ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî ðåôåðåíäóìó ìîæíà ðîç-
ãëÿäàòè ÿê ñâîºð³äíó êîíñòàòàö³þ íàÿâíîñò³ âñòàíîâëåíèõ äëÿ öüîãî ï³äñòàâ àáî íàÿâ-
íîñò³ òàêèõ ï³äñòàâ ³ çãàäóâàíî¿ ³í³ö³àòèâè.

Íàé÷àñò³øå äî ï³äñòàâ, ÿê³ ôàêòè÷íî ïåðåäáà÷àþòü ïðèçíà÷åííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî ðå-
ôåðåíäóìó, â³äíåñåíå çàâåðøåííÿ ïåâíî¿ ñòàä³¿ ïðîöåñó âíåñåííÿ çì³í äî îñíîâíîãî
çàêîíó. Çâè÷àéíî ö³ºþ ñòàä³ºþ º ïîïåðåäíº ñõâàëåííÿ çì³í ïðåäñòàâíèöüêèì îðãà-
íîì – ïàðëàìåíòîì àáî óñòàíîâ÷èìè çáîðàìè. Çà ïðèêëàä ìîæóòü ñëóãóâàòè ïîëîæåí-
íÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 156 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çà çì³ñòîì ÿêèõ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
çîáîâ’ÿçàíèé ïðèçíà÷èòè âñåóêðà¿íñüêèé ðåôåðåíäóì ùîäî çàòâåðäæåííÿ ïðèéíÿòî-
ãî Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè çàêîíîïðîåêòó ïðî âíåñåííÿ çì³í äî âèçíà÷åíèõ ðîç-
ä³ë³â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ç ³íøîãî áîêó, âèãëÿäàº âèíÿòêîì îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ðåôåðåí-
äóìó ùîäî ïðèéíÿòòÿ íîâî¿ êîíñòèòóö³¿ Â³ðìåí³¿. Ëèøå â îêðåìèõ êðà¿íàõ (íàñàì-
ïåðåä ó äåÿêèõ øòàòàõ ÑØÀ) ³ñíóº ïðàêòèêà ïðîâåäåííÿ îáîâ’ÿçêîâèõ çàêîíîäàâ÷èõ
ðåôåðåíäóì³â, ïðåäìåòàìè ÿêèõ çâè÷àéíî âèçíàíå ïðèéíÿòòÿ ïåâíèõ, êîíêðåòíèõ çà
îá’ºêòàìè ðåãóëþâàííÿ çàêîí³â. Îáîâ’ÿçêîâèé ðåôåðåíäóì, ñïîñîáîì ÿêîãî, çîêðåìà,
çàòâåðäæóþòü ïîïåðåäíüî ñõâàëåíó çì³íó äî êîíñòèòóö³¿, à òàêîæ ñêàñîâóþòü ÷è ôàê-
òè÷íî ï³äòâåðäæóþòü ÷èííèé çàêîí, ³íîä³ õàðàêòåðèçóþòü ÿê êîíòðîëüíèé.

Êîíñòèòóö³éíî âñòàíîâëåí³ ï³äñòàâè ïðèçíà÷åííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî ðåôåðåíäóìó, ÿê³
çóìîâëþþòü éîãî ïðåäìåò, ìîæóòü áóòè ïîâ’ÿçàí³ ç âèíèêíåííÿì ³íøèõ, í³æ ðîçãëÿíó-
ò³, þðèäè÷íèõ ôàêò³â. ²íîä³ òàê³ ôàêòè ÷³òêî íå âèçíà÷àþòü, ùî ìîæå íàäàâàòè ïîâíî-
âàæåíü ïðèçíà÷àòè ðåôåðåíäóì îçíàê äèñêðåö³éíîãî. Òàê, çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 73 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè âèêëþ÷íî âñåóêðà¿íñüêèì ðåôåðåíäóìîì âèð³øóþòüñÿ ïèòàííÿ ïðî çì³-
íó òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Òàêèé ðåôåðåíäóì º îáîâ’ÿçêîâèì, ïðî ùî, ïî ñóò³, ïðÿìî éäåòü-
ñÿ ó íàâåäåí³é ñòàòò³. Ðàçîì ç òèì ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ çàêîíîäàâñòâ³ íå âñòàíîâëå-
íî, â ÿêèõ ôàêòàõ ìàþòü ä³ñòàòè âèÿâ ïèòàííÿ ïðî çì³íó äåðæàâíî¿ òåðèòîð³¿, ùîá ââà-
æàòèñÿ ïðåäìåòîì ðåôåðåíäóìó. Òîìó â³äïîâ³äíèé ðåôåðåíäóì òðåáà âèçíàòè òàêèì,
ùî ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíèé Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè íà âëàñíèé ðîçñóä.

Ôàêóëüòàòèâíèé ðåôåðåíäóì òàêîæ ïðîâîäèòüñÿ çà âñòàíîâëåíèõ ï³äñòàâ, àëå íàÿâ-
í³ñòü öèõ ï³äñòàâ íå çîáîâ’ÿçóº óïîâíîâàæåíèé äåðæàâíèé îðãàí ÷è ïîñàäîâó îñîáó
éîãî ïðèçíà÷èòè. Â³äñóòí³ñòü òàêîãî îáîâ’ÿçêó íàñàìïåðåä ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî ³ñíóº
³íøèé, í³æ ðåôåðåíäóì, ñïîñ³á âèð³øåííÿ ïèòàíü, ñôîðìóëüîâàíèõ ÿê ïðåäìåò ðåôå-
ðåíäóìó. Äî òîãî æ ôàêóëüòàòèâíèé ðåôåðåíäóì ïðîâîäèòüñÿ çàëåæíî â³ä ð³øåííÿ
óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ÷è ïîñàäîâî¿ îñîáè, ÿêîãî ìîæå ³ íå áóòè. Óõâàëåííÿ ð³øåííÿ
´ðóíòóºòüñÿ íà âëàñíîìó ðîçñóä³ óïîâíîâàæåíîãî íà ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó îðãà-
íó ÷è ïîñàäîâî¿ îñîáè àáî, ð³çíîþ ì³ðîþ, ïîâ’ÿçàíå ç ³í³ö³àòèâîþ ÷è çãîäîþ ³íøîãî,
í³æ â³äïîâ³äíèé îðãàí ÷è ïîñàäîâà îñîáà, ñóá’ºêòà êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà. ßêùî òàêà
³í³ö³àòèâà çà ôîðìîþ àáî ïî ñóò³ º âèìîãîþ, òî âîíà çîáîâ’ÿçóº óïîâíîâàæåíèé îðãàí
÷è ïîñàäîâó îñîáó óõâàëèòè ð³øåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó. Òèì ñàìèì ôà-
êóëüòàòèâíèé ðåôåðåíäóì ìîæå íàáóâàòè ÿêîñò³ îáîâ’ÿçêîâîñò³, àëå öÿ ÿê³ñòü îá’ºê-
òèâíî – ïîçà êðèòåð³ºì, ïîêëàäåíèì â îñíîâó ðîçãëÿäóâàíî¿ êëàñèô³êàö³¿. Ïîä³áíà
ÿê³ñòü àëüòåðíàòèâíîñò³ ÷è ôàêóëüòàòèâíîñò³ ïðèòàìàííà îáîâ’ÿçêîâîìó ðåôåðåíäó-
ìó, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ çà çãàäóâàíîþ ³í³ö³àòèâîþ (âèìîãîþ): éîãî ïðèçíà÷åííÿ çàëå-
æèòü â³ä íàÿâíîñò³ âñòàíîâëåíèõ ï³äñòàâ ³ çàÿâëåíî¿ ó çâ’ÿçêó ç öèìè ï³äñòàâàìè ³í³-
ö³àòèâè, ÿêî¿ ìîæå ³ íå áóòè.

Íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ ïðàêòèêó êîíñòèòóö³îíàë³çìó õàðàêòåðèçóº ïðîâåäåííÿ ôàêóëü-
òàòèâíèõ çàêîíîäàâ÷èõ ðåôåðåíäóì³â, ïðè÷îìó ÿê ïîïåðåäí³õ ³ íàñòóïíèõ, òàê ³ ïîçà-
ïàðëàìåíòñüêèõ. Íåð³äêî ôàêóëüòàòèâíèìè º ðåôåðåíäóìè, ÿê³ â³ä³ãðàþòü ðîëü ìîæ-
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ëèâî¿ ñòàä³¿ ïðîöåñó âíåñåííÿ çì³í äî îñíîâíîãî çàêîíó. Ó Ôðàíö³¿ ôàêóëüòàòèâí³ñòü
òàêîãî ðåôåðåíäóìó çàñâ³ä÷óºòüñÿ «â³ä çâîðîòíîãî»: àëüòåðíàòèâîþ ðåôåðåíäóìó ùî-
äî êîíñòèòóö³éíèõ çì³í, ÿêèé ìàº ïðîâîäèòèñÿ ï³ñëÿ ¿õ ñõâàëåííÿ ïàëàòàìè ïàðëàìåí-
òó, çà ð³øåííÿì ïðåçèäåíòà ìîæå áóòè ðîçãëÿä ³ ïðèéíÿòòÿ öèõ çì³í ïàðëàìåíòîì, ùî
ñêëèêàºòüñÿ ÿê ñïåö³àëüíèé êîíãðåñ. Ó òèõ êðà¿íàõ, äå çì³íè äî êîíñòèòóö³¿ âíîñÿòüñÿ
áåçïîñåðåäíüî ðåôåðåíäóìîì, îñòàíí³é çâè÷àéíî òàêîæ ìàº õàðàêòåð ôàêóëüòàòèâíî-
ãî. Ïðîâåäåííÿ ôàêóëüòàòèâíîãî ðåôåðåíäóìó ôàêòè÷íî óìîæëèâëåíå ÷àñòèíîþ äðó-
ãîþ ñòàòò³ 72 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, äå éäåòüñÿ ïðî âñåóêðà¿íñüêèé ðåôåðåíäóì çà
íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ. Çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíî¿ ³í³ö³àòèâè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè çîáîâ’ÿ-
çàíèé óõâàëèòè ð³øåííÿ ïðî ïðîãîëîøåííÿ ðåôåðåíäóìó. Ñàìå æ ïîíÿòòÿ ïðîãîëî-
øåííÿ ðåôåðåíäóìó â òåîð³¿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ³íîä³ ïîâ’ÿçóþòü ç ãîëîñóâàííÿì,
ïðîâåäåííÿ ÿêîãî ³í³ö³éîâàíå îäíèì ñóá’ºêòîì ³ ôîðìàëüíî ñàíêö³îíîâàíå ³íøèì.
Ïðîòå ó á³ëüøîñò³ êîíñòèòóö³é éäåòüñÿ âèêëþ÷íî ïðî ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó.

ßê çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé, òàê ³ ì³ñöåâèé ðåôåðåíäóìè ìîæíà òàêîæ êëàñèô³êóâàòè
çà ïåâíèìè îñîáëèâîñòÿìè ïîðÿäêó ¿õ ïðèçíà÷åííÿ. Â îñíîâó â³äïîâ³äíèõ êëàñèô³êà-
ö³é ïîêëàäåíî â³äì³ííîñò³ ùîäî êîëà ñóá’ºêò³â, ÿê³ óïîâíîâàæåí³ ñàìîñò³éíî ïðèçíà-
÷àòè ðåôåðåíäóì, à òàêîæ ê³ë ñóá’ºêò³â, óïîâíîâàæåíèõ ïðèçíà÷àòè ðåôåðåíäóì çà
³í³ö³àòèâîþ (çãîäîþ) ³íøèõ ñóá’ºêò³â, àáî ñóá’ºêò³â, íàä³ëåíèõ òàêîþ ³í³ö³àòèâîþ. Â
þðèäè÷í³é ë³òåðàòóð³ íàçâàí³ êðèòåð³¿ çâè÷àéíî ïîºäíóþòü, ùî ïðèçâîäèòü äî ïëóòà-
íèíè ³ íåâèçíà÷åíîñò³. Òàê³ ïëóòàíèíà ³ íåâèçíà÷åí³ñòü óñêëàäíþþòü ç’ÿñóâàííÿ âçà-
ºìîçâ’ÿçêó ì³æ ïðèéíÿòîþ â êîíêðåòí³é êðà¿í³ ôîðìîþ äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ ³ çàïðî-
âàäæåííÿì òèõ ÷è ³íøèõ ð³çíîâèä³â çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî ðåôåðåíäóìó, êëàñèô³êî-
âàíîãî çà íàâåäåíèìè êðèòåð³ÿìè.

Çãàäóâàíèé âçàºìîçâ’ÿçîê â³äîáðàæåíèé çà çì³ñòîì êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ,
çîêðåìà, â òèõ êðà¿íàõ, äå çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé ðåôåðåíäóì ñàìîñò³éíî ïðèçíà÷àºòü-
ñÿ óïîâíîâàæåíèì äåðæàâíèì îðãàíîì (îðãàíàìè). Ð³øåííÿ ùîäî ïðîâåäåííÿ ôà-
êóëüòàòèâíîãî ðåôåðåíäóìó óõâàëþºòüñÿ íà âëàñíèé ðîçñóä óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó,
à óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî ðåôåðåíäóìó º, ïî ñóò³, îáîâ’ÿç-
êîì â³äïîâ³äíîãî îðãàíó. Ìàéæå â óñ³õ êðà¿íàõ ñóá’ºêòîì, ÿêèé óïîâíîâàæåíèé ñàìî-
ñò³éíî ïðèçíà÷àòè çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé ðåôåðåíäóì, âèçíà÷åíî ïàðëàìåíò àáî ãëàâó
äåðæàâè – ïðåçèäåíòà. Ïðîòå ó Ïàðàãâà¿ îáîâ’ÿçêîâèé ðåôåðåíäóì ùîäî âíåñåííÿ
çì³í äî êîíñòèòóö³¿ ïîâèíåí ïðèçíà÷àòè ñïåö³àë³çîâàíèé ñóä, ÿêèé ìàº íàçâó âèùîãî
âèáîð÷îãî ñóäó. Â Àçåðáàéäæàí³ ïðèçíà÷åííÿ ôàêóëüòàòèâíîãî ðåôåðåíäóìó ùîäî
âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ ìîæå áóòè çä³éñíåíå íà ðîçñóä ÿê ïàðëàìåíòó, òàê ³ ïðå-
çèäåíòà.

Ïàðëàìåíò àáî éîãî íèæíÿ ïàëàòà ñàìîñò³éíî ³ íà âëàñíèé ðîçñóä ïðèçíà÷àþòü ðå-
ôåðåíäóì â Àâñòð³¿, Áîëãàð³¿, Åñòîí³¿, Ìîëäîâ³, Ìîíãîë³¿, Ñóðèíàì³, Ô³íëÿíä³¿ òà â äå-
ÿêèõ ³íøèõ êðà¿íàõ. Ó Ñëîâà÷÷èí³ ðåôåðåíäóì ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíèé ÿê íà ðîçñóä
ïàðëàìåíòó, òàê ³ ïðåçèäåíòîì çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ. Â Àëáàí³¿, Ëèòâ³, Ìàêåäîí³¿ ³
Ñëîâåí³¿ ïàðëàìåíò ïðèçíà÷àº ôàêóëüòàòèâíèé ðåôåðåíäóì ñàìîñò³éíî ³ íà âëàñíèé
ðîçñóä àáî çà ³í³ö³àòèâîþ ³íøèõ ñóá’ºêò³â. Çà áóäü-ÿêèõ óìîâ, ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåí-
äóìó íà ðîçñóä ïàðëàìåíòó º îäí³ºþ ç êîíêðåòíèõ îçíàê ïàðëàìåíòñüêî-ðåñïóáë³êàí-
ñüêî¿ ôîðìè äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ â óñ³õ íàçâàíèõ êðà¿íàõ. Ç ³íøîãî áîêó, îçíàêîþ
çì³øàíî¿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ôîðìè ïðàâë³ííÿ â Á³ëîðóñ³, Ãðóç³¿, Êàçàõñòàí³, Êèðãèçñòà-
í³ ³ Ðîñ³¿ º òå, ùî ðåôåðåíäóì òóò ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíèé ïðåçèäåíòîì íà âëàñíèé
ðîçñóä àáî çà ³í³ö³àòèâîþ ³íøèõ ñóá’ºêò³â. Ó ðàç³ êîíñòèòóö³éíîãî âèçíàííÿ «ïðåçè-
äåíòñüêîãî àðá³òðàæó» àáî ðîë³ ïðåçèäåíòà ÿê «ãàðàíòà» ó ïåâíèõ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî
æèòòÿ ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó íà ðîçñóä ïðåçèäåíòà, äî òîãî æ íàä³ëåíîãî ³íøèìè
âàãîìèìè ïîâíîâàæåííÿìè, ñòâîðþº ïåðåäóìîâè äëÿ âèçíàííÿ ñâîºð³äíî¿ çâåðõíîñò³
ãëàâè äåðæàâè â³äíîñíî ³íøèõ ñêëàäîâèõ äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó.

Ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó íà ðîçñóä ïðåçèäåíòà ïåðåäáà÷åíå â Àçåðáàéäæàí³,
Òóðêìåíèñòàí³ òà Óçáåêèñòàí³, ÿê³ çà ïåâíèìè îçíàêàìè âèçíàí³ ïðåçèäåíòñüêèìè ðåñ-
ïóáë³êàìè. Â³äïîâ³äíå ïîâíîâàæåííÿ ñòàíîâèòü âàæëèâèé åëåìåíò ñòàòóñó ïðåçèäåí-
òà, êîòðèé ó âêàçàíèõ êðà¿íàõ â³ä³ãðàº äîì³íàíòíó ðîëü ó çä³éñíåíí³ äåðæàâíî¿ âëàäè.
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Çàãàëîì äëÿ ïðåçèäåíòñüêèõ ðåñïóáë³ê ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó ãëàâîþ äåðæàâè,
íå º õàðàêòåðíèì. Á³ëüøå òîãî, íàäàííÿ áóäü-ÿêîìó äåðæàâíîìó îðãàíó ïîâíîâàæåí-
íÿ ñàìîñò³éíî (íàñàìïåðåä íà âëàñíèé ðîçñóä) ïðèçíà÷àòè ðåôåðåíäóì ââàæàºòüñÿ çà
íåïðèïóñòèìå çà óìîâ ïðåçèäåíòñüêî¿ ðåñïóáë³êè – ç îãëÿäó íà âèìîãó ³ñíóâàííÿ çáà-
ëàíñîâàíî¿ ñèñòåìè ñòðèìóâàíü ³ ïðîòèâàã. Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ, ÿê³ â òåîð³¿ âèçíàþòü
çà ìîíîêðàòè÷í³ ðåñïóáë³êè, ôàêóëüòàòèâíèé ðåôåðåíäóì, ïî ñóò³, ç íåâèçíà÷åíîãî
êîëà ïèòàíü óïîâíîâàæåíèé ïðèçíà÷àòè ñàìå ïðåçèäåíò. ßê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, çà óìîâ
ïðèéíÿòòÿ òàêî¿ ôîðìè äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ ïðèíöèï ðîçïîä³ëó âëàä íàáóâàº àòðè-
áóòèâíîãî çíà÷åííÿ.

Äåðæàâíèì îðãàíîì, óïîâíîâàæåíèì ïðèçíà÷àòè çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé ðåôåðåí-
äóì (çäåá³ëüøîãî ôàêóëüòàòèâíèé) çà ³í³ö³àòèâîþ ÷è çãîäîþ ³íøèõ ñóá’ºêò³â çâè÷àéíî
òàêîæ âèçíà÷åíî ïàðëàìåíò àáî ãëàâó äåðæàâè. Â Àëáàí³¿ ðåôåðåíäóì ç ïåâíèõ ïèòàíü
ñàìîñò³éíî ïðèçíà÷àº ïàðëàìåíò, à ç ³íøèõ – ïðåçèäåíò çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ. Ó ðà-
ç³ ³í³ö³þâàííÿ ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó ³íøèì ñóá’ºêòîì, í³æ óïîâíîâàæåíèé íà éîãî
ïðèçíà÷åííÿ îðãàí ÷è ïîñàäîâà îñîáà, õàðàêòåð ð³øåííÿ ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåí-
äóìó çàëåæèòü â³ä õàðàêòåðó òàêî¿ ³í³ö³àòèâè. ßêùî â³äïîâ³äíà ³í³ö³àòèâà ñôîðìóëüî-
âàíà ÿê âèìîãà, óïîâíîâàæåíèé îðãàí ÷è ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’ÿçàíèé ïðèçíà÷èòè ðå-
ôåðåíäóì. Ó òåîð³¿ ³ ïðàêòèö³ êîíñòèòóö³îíàë³çìó âèìîãîþ çàâæäè ââàæàºòüñÿ íàðîäíà
³í³ö³àòèâà. Êîëè æ ³í³ö³àòèâà ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó º ïðîïîçèö³ºþ, ÿêà íå ìàº ³ìïå-
ðàòèâíîãî õàðàêòåðó, óõâàëåíå íà ¿¿ îñíîâ³ ð³øåííÿ ìîæå òÿãíóòè ÿê ïðèçíà÷åííÿ, òàê ³
íåïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó. Êð³ì çãàäóâàíî¿ ³í³ö³àòèâè, ìîæëèâà çãîäà íà ïðèçíà÷åí-
íÿ ðåôåðåíäóìó ç áîêó ³íøîãî îðãàíó, í³æ óïîâíîâàæåíèé íà òàêå ïðèçíà÷åííÿ. Î÷å-
âèäíî, ùî çãîäà ìàº âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó. Íåîáõ³äí³ñòü
çãîäè ç áîêó ïàðëàìåíòó íà ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó ïðåçèäåíòîì ïåðåäáà÷åíà, çî-
êðåìà, â êîíñòèòóö³ÿõ îêðåìèõ ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ (Â³ðìåí³ÿ, Ïîëüùà).

ßê çàçíà÷àëîñü, â Àëáàí³¿, Ëèòâ³, Ìàêåäîí³¿ ³ Ñëîâåí³¿ ïàðëàìåíò àáî éîãî íèæíÿ ïà-
ëàòà ïðèçíà÷àþòü çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé ðåôåðåíäóì íå ò³ëüêè íà âëàñíèé ðîçñóä, à
é çà ³í³ö³àòèâîþ ³íøèõ ñóá’ºêò³â. Â Óãîðùèí³ ðåôåðåíäóì (êîíñóëüòàòèâíèé) ïðè-
çíà÷àºòüñÿ ò³ëüêè çà ð³øåííÿì ïàðëàìåíòó, àëå ç ³í³ö³àòèâè ³íøèõ ñóá’ºêò³â. Ïàðëà-
ìåíòñüê³ ôîðìè ïðàâë³ííÿ çàñâ³ä÷óº ³ ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó ³íøèìè, í³æ ïàðëà-
ìåíò, äåðæàâíèìè îðãàíàìè, àëå çà ³í³ö³àòèâîþ (âèìîãîþ) ïàðëàìåíòó. Íàïðèêëàä, ó
Ãðåö³¿ ðåôåðåíäóì ïðèçíà÷àº ïðåçèäåíò â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ïàðëàìåíòó, à â ²ñïà-
í³¿ – êîðîëü çà ³í³ö³àòèâîþ óðÿäó, ñõâàëåíîþ íèæíüîþ ïàëàòîþ ïàðëàìåíòó. Â ²ðëàíä³¿
ïðåçèäåíò ïðèçíà÷àº ðåôåðåíäóì íà îñíîâ³ ñïåö³àëüíîãî ð³øåííÿ, óõâàëåíîãî êîæíîþ
ç ïàëàò ïàðëàìåíòó. Âèçíà÷àëüíèì äëÿ ç’ÿñóâàííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ ïàðëàìåíòñüêèì
ïðàâë³ííÿì ³ ðîçãëÿäóâàíèìè ïîðÿäêàìè ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó º âèçíàííÿ ó â³ä-
ïîâ³äíèõ êðà¿íàõ ïîë³òè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ óðÿäó ïåðåä ïàðëàìåíòîì.

Ðàçîì ç òèì çà óìîâ ïàðëàìåíòñüêîãî ïðàâë³ííÿ âèð³øàëüíîþ ïðè óõâàëåíí³ áóäü-
ÿêèõ ïàðëàìåíòñüêèõ ð³øåíü ùîäî ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó âèãëÿäàº ïîçèö³ÿ óðÿäó,
ÿêèé ñïèðàºòüñÿ íà á³ëüø³ñòü ó ïàðëàìåíò³. Öå ïåâíîþ ì³ðîþ äåìîíñòðóºòüñÿ ïðèêëà-
äîì Äàí³¿, äå çàêîíîäàâ÷èé ðåôåðåíäóì ïðèçíà÷àº ïðåì’ºð-ì³í³ñòð íà âèìîãó òðåòèíè
ñêëàäó ïàðëàìåíòó. Íå çàïåðå÷óº âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ïàðëàìåíòñüêèì ïðàâë³ííÿì ³ ïî-
ðÿäêîì ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó ³ òå, ùî â Àëáàí³¿, ²òàë³¿ òà Ëàòâ³¿ â³äïîâ³äíå ð³-
øåííÿ óõâàëþº ïðåçèäåíò çà ³í³ö³àòèâîþ ³íøèõ, í³æ ïàðëàìåíò, ñóá’ºêò³â. Ïî-ïåðøå,
ð³øåííÿ ïðåçèäåíòà ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó ïîâèííî áóòè êîíòðàñèãíîâàíå
(ñêð³ïëåíå) ãëàâîþ óðÿäó ³, ïî-äðóãå, â íàçâàíèõ êðà¿íàõ ïðåçèäåíòà îáèðàº àáî ñàì
ïàðëàìåíò, àáî ñïåö³àëüíà êîëåã³ÿ, ñòâîðåíà, ïî ñóò³, íà îñíîâ³ ïàðëàìåíòó. Çà â³ä-
ñóòíîñò³ êîíòðàñèãíóâàííÿ ð³øåííÿ ãëàâè äåðæàâè ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó
íå ìàòèìå ñèëè, à ïàðëàìåíò çà ñóòî ïîë³òè÷íèìè ìîòèâàìè ìîæå äîñòðîêîâî ïðèïè-
íèòè ïîâíîâàæåííÿ îáðàíîãî íèì àáî çà éîãî ó÷àñòþ ïðåçèäåíòà.

Ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó ïàðëàìåíòîì àáî (òà) ïðåçèäåíòîì çà ³í³ö³àòèâîþ àáî
ó÷àñòþ ³íøèõ ñóá’ºêò³â ïåðåäáà÷åíå ³ çà óìîâ çì³øàíî¿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ôîðìè äåð-
æàâíîãî ïðàâë³ííÿ. Ïðè öüîìó ëèøå ó çãàäóâàíèõ âèùå ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ ïðå-
çèäåíò óïîâíîâàæåíèé ïðèçíà÷àòè ðåôåðåíäóì íà âëàñíèé ðîçñóä. Á³ëüøå òîãî, ó
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Õîðâàò³¿ ðåôåðåíäóì ìîæå áóòè ñàìîñò³éíî ïðèçíà÷åíèé ïàðëàìåíòîì, à ó Ïîëüù³ –
éîãî íèæíüî¿ ïàëàòîþ. Õàðàêòåð ïîâíîâàæåíü ïðåçèäåíòà ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ðåôå-
ðåíäóìó çà ó÷àñòþ ³íøèõ ñóá’ºêò³â ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ð³çíèé, ùî ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â
âèïëèâàº ç³ çì³ñòó êîíñòèòóö³éíèõ ôîðìóëþâàíü. Çîêðåìà, â Ðóìóí³¿ ïðåçèäåíò ïðè-
çíà÷àº ðåôåðåíäóì «ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³é» ç ïàðëàìåíòîì, ó Ãðóç³¿ – «íà âèìîãó» ïàðëà-
ìåíòó, â Ïîëüù³ – «çà çãîäîþ» âåðõíüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó. Ó Â³ðìåí³¿, Ïîðòóãàë³¿,
Ôðàíö³¿ òà Õîðâàò³¿ ïðåçèäåíò ìîæå â³äõèëèòè ïðîïîçèö³¿ óðÿäó àáî (òà) ïàðëàìåíòó
ïðî ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó. Âîäíî÷àñ ò³ëüêè ó Õîðâàò³¿ àêò ïðåçèäåíòà ùîäî ïðè-
çíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó êîíòðàñèãíóºòüñÿ ãëàâîþ óðÿäó.

Âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ïðèéíÿòîþ ôîðìîþ äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ ³ ïîðÿäêîì ïðèçíà-
÷åííÿ çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî ðåôåðåíäóìó ïåâíîþ ì³ðîþ âèçíà÷àº ³ êîëî ñóá’ºêò³â,
óïîâíîâàæåíèõ ³í³ö³þâàòè éîãî ïðîâåäåííÿ. Òàê, êîíêðåòíîþ îçíàêîþ ïàðëàìåíò-
ñüêèõ ôîðì ïðàâë³ííÿ â Äàí³¿, Ñëîâåí³¿ òà Óãîðùèí³ º ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó çà
³í³ö³àòèâîþ (âèìîãîþ) òðåòèíè äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó, à â ²òàë³¿ – îäí³º¿ ï’ÿòî¿ â³ä
ñêëàäó áóäü-ÿêî¿ ç ïàëàò ïàðëàìåíòó. Âèçíàííÿ çà ÷àñòèíîþ ñêëàäó ïàðëàìåíòó ïðàâà
³í³ö³þâàòè ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó îá’ºêòèâíî ñëóãóº ïîñèëåííþ ïîë³òè÷íèõ ïîçè-
ö³é ïàðëàìåíòñüêî¿ îïîçèö³¿. ßêùî ðåôåðåíäóì óïîâíîâàæåíèé ïðèçíà÷àòè ãëàâà äåð-
æàâè, òî â³äïîâ³äíà ³í³ö³àòèâà âèçíàºòüñÿ çà ïàðëàìåíòîì àáî îäí³ºþ ç éîãî ïàëàò, à â
äåÿêèõ êðà¿íàõ – ³ çà óðÿäîì. Êîëè ðåôåðåíäóì ïðèçíà÷àº ïàðëàìåíò, äî ³í³ö³àòîð³â
éîãî ïðîâåäåííÿ ³íîä³ â³äíåñåíî òàêîæ ïðåçèäåíòà. Ó Ë³õòåíøòåéí³ ïðîâåäåííÿ ðåôå-
ðåíäóìó ìîæå áóòè ³í³ö³éîâàíå âèçíà÷åíîþ ê³ëüê³ñòþ ì³ñöåâèõ (â ²òàë³¿ – ðåã³îíàëü-
íèõ) ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â âëàäè, à â Øâåéöàð³¿ – çàêîíîäàâ÷èõ îðãàí³â ñóá’ºêò³â
ôåäåðàö³¿. Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ, íàñàìïåðåä ºâðîïåéñüêèõ, ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü
ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó çà ³í³ö³àòèâîþ âèçíà÷åíî¿ ê³ëüêîñò³ ³íäèâ³ä³â, ÿê³ ìàþòü
ïðàâî ãîëîñó, òîáòî çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ. Â þðèäè÷í³é òåîð³¿ ðåôåðåíäóì, ïðè-
çíà÷åíèé çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ, õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê ïåòèö³éíèé.

Âèçíàíèì êðèòåð³ºì êëàñèô³êàö³¿ ÿê çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî, òàê ³ ì³ñöåâîãî ðåôå-
ðåíäóì³â º õàðàêòåð ð³øåíü, óõâàëåíèõ ó â³äïîâ³äíèé ñïîñ³á. Çà öèì êðèòåð³ºì ðîçð³ç-
íÿþòü ³ìïåðàòèâíèé ³ êîíñóëüòàòèâíèé ðåôåðåíäóìè. ²ìïåðàòèâíèé ðåôåðåíäóì òà-
êîæ âèçíà÷àþòü ÿê ðåçîëþòèâíèé, à êîíñóëüòàòèâíèé ðåôåðåíäóì – ÿê îïèòóâàííÿ
çàñîáîì ãîëîñóâàííÿ. Ð³øåííÿ, óõâàëåí³ áåçïîñåðåäíüî ³ìïåðàòèâíèì ðåôåðåíäóìîì,
âèçíàþòüñÿ þðèäè÷íî îáîâ’ÿçêîâèìè. Ïðè öüîìó ð³øåííÿ, óõâàëåíå îáîâ’ÿçêîâèì (çà
ï³äñòàâàìè ïðèçíà÷åííÿ) ³ìïåðàòèâíèì ðåôåðåíäóìîì, ïåðåãëÿäàºòüñÿ íà òàêîìó æ
ðåôåðåíäóì³, à ðåçóëüòàò ôàêóëüòàòèâíîãî ðåôåðåíäóìó ìîæå áóòè ïåðåãëÿíóòèé ïàð-
ëàìåíòîì. Ç ³íøîãî áîêó, ðåçóëüòàò êîíñóëüòàòèâíîãî ðåôåðåíäóìó ñïðèéìàºòüñÿ ëè-
øå ÿê ñâîºð³äíà ïîë³òè÷íà ïîðàäà ç áîêó âèáîð÷îãî êîðïóñó. Îäíàê äåðæàâíèé îðãàí,
óïîâíîâàæåíèé ïðèéìàòè (âèäàâàòè) àêò çà ðåçóëüòàòîì òàêîãî ðåôåðåíäóìó, ìàº öåé
ðåçóëüòàò ôàêòè÷íî çàòâåðäèòè. Þðèäè÷íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ð³øåííÿ, óõâàëåíîãî ðåôå-
ðåíäóìîì, ³íîä³ ââàæàºòüñÿ ðîäîâîþ îçíàêîþ ðîçãëÿäóâàíî¿ ôîðìè áåçïîñåðåäíüî¿ äå-
ìîêðàò³¿. Ïðèá³÷íèêè òàêîãî ï³äõîäó âçàãàë³ íå ðîçãëÿäàþòü îïèòóâàííÿ øëÿõîì ãîëî-
ñóâàííÿ ÿê ðåôåðåíäóì ³ òðàêòóþòü éîãî ÿê îêðåìó ôîðìó áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿.

Òåðì³íè «êîíñóëüòàòèâíèé ðåôåðåíäóì» ³ «íàðîäíå îïèòóâàííÿ» íåð³äêî çàñòîñî-
âóþòüñÿ â êîíñòèòóö³ÿõ ³ çàêîíîäàâñòâ³. Ïðèêëàäîì º ñòàòòÿ 46 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
âñåóêðà¿íñüêèé òà ì³ñöåâèé ðåôåðåíäóìè», ÿêà ìàº íàçâó «Äîðàä÷å îïèòóâàííÿ ãðî-
ìàäÿí Óêðà¿íè (êîíñóëüòàòèâíèé ðåôåðåíäóì)». Âàæëèâèì º é òå, ùî êîíñóëüòàòèâ-
íèì ìîæå áóòè íàâ³òü êîíñòèòóö³éíèé ðåôåðåíäóì. Çîêðåìà, â Àâñòð³¿ òà Åêâàäîð³
øëÿõîì ïðîâåäåííÿ «íàðîäíîãî îïèòóâàííÿ» ïðèïóñêàºòüñÿ âèð³øåííÿ ïåâíèõ ïè-
òàíü ùîäî êîíñòèòóö³éíî¿ ðåôîðìè. Â îêðåìèõ øòàòàõ ÑØÀ ïåðåäáà÷åíå ïåð³îäè÷íå
(ç ³íòåðâàëîì äî äâàäöÿòè ðîê³â) îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí ç ïèòàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïîâíî-
ãî ïåðåãëÿäó îñíîâíîãî çàêîíó. Ïðèêìåòíî, ùî õàðàêòåð ð³øåíü, óõâàëåíèõ ðåôåðåí-
äóìîì, ³íîä³ çàëåæèòü â³ä ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â â³äïîâ³äíîãî ãîëîñóâàííÿ. Òàê, ó Ñõ³ä-
íîìó Òèìîð³, Ïîëüù³ òà Ïîðòóãàë³¿ ðåçóëüòàò ðåôåðåíäóìó º þðèäè÷íî îáîâ’ÿçêîâèì
ëèøå çà óìîâ, êîëè ó ãîëîñóâàíí³ âçÿëè ó÷àñòü á³ëüøå ïîëîâèíè òèõ, õòî ìàº ïðàâî ãî-
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ëîñó. ²íàêøå òàêå ãîëîñóâàííÿ àñîö³þºòüñÿ ç äîðàä÷èì îïèòóâàííÿì. Ðàçîì ç òèì ó
á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ðåçóëüòàò ðåôåðåíäóìó ìàº þðèäè÷íî îáîâ’ÿçêîâèé õàðàêòåð.

Ùå îäí³ºþ ôîðìîþ áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿ âèçíàíî íàðîäíó ³í³ö³àòèâó, ïðè÷î-
ìó â³äïîâ³äíèé òåðì³í ³íîä³ âæèâàºòüñÿ â îñíîâíèõ çàêîíàõ (Àâñòð³ÿ, Êèðãèçñòàí, Êî-
ëóìá³ÿ, Ë³õòåíøòåéí, Óãîðùèíà, ÔÐÍ, Øâåéöàð³ÿ òà äåÿê³ ³íø³ êðà¿íè). Íà â³äì³íó â³ä
âèáîð³â ³ ðåôåðåíäóìó, ùî º ñïîñîáàìè ³ çàñîáàìè çä³éñíåííÿ âëàäè âèáîð÷èì êîðïó-
ñîì øëÿõîì ãîëîñóâàíü, íàðîäíà ³í³ö³àòèâà ïåðåäáà÷àº ôîðìóëþâàííÿ òà ï³äòðèìêó ç
áîêó âèçíà÷åíî¿ ê³ëüêîñò³ âèáîðö³â âèìîã (³í³ö³àòèâ), âíàñë³äîê ðåàë³çàö³¿ ÿêèõ ïàðëà-
ìåíòîì àáî áåçïîñåðåäíüî íàðîäîì ìîæóòü áóòè óõâàëåí³ ïåâí³ ð³øåííÿ. Íà çàãàëüíî-
íàö³îíàëüíîìó ð³âí³ ôîðìóëþâàííÿ òà ï³äòðèìêà çàçíà÷åíèõ âèìîã çâè÷àéíî ìàþòü çà
ìåòó ïðèéíÿòòÿ ïàðëàìåíòîì êîíêðåòíîãî çàêîíó ÷è âíåñåííÿ äî íüîãî çì³í, çä³éñíåí-
íÿ ïàðëàìåíòîì ïîâíî¿ ÷è ÷àñòêîâî¿ ðåâ³ç³¿ êîíñòèòóö³¿ àáî ïðèçíà÷åííÿ óïîâíîâàæå-
íèì äåðæàâíèì îðãàíîì ÷è ïîñàäîâîþ îñîáîþ ðåôåðåíäóìó. Â óñ³õ êðà¿íàõ, äå çàïðî-
âàäæåíî íàðîäíó ³í³ö³àòèâó, âèçíà÷åíà ê³ëüê³ñòü âèáîðö³â º ëèøå îäíèì ç ñóá’ºêò³â,
óïîâíîâàæåíèõ ³í³ö³þâàòè çä³éñíåííÿ ïàðëàìåíòîì ïðàâîòâîð÷îñò³.

Òèì ñàìèì ó ïðàêòèö³ êîíñòèòóö³îíàë³çìó ³ñíóþòü òðè îñíîâíèõ ð³çíîâèäè ðîçãëÿ-
äóâàíî¿ ôîðìè áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿ – çàêîíîäàâ÷à, êîíñòèòóö³éíà ³ ðåôåðåíäíà
íàðîäí³ ³í³ö³àòèâè. Ðàçîì ç òèì, êîëè çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ ïðèçíà÷àºòüñÿ ðåôå-
ðåíäóì ùîäî ïîâíîãî ïåðåãëÿäó êîíñòèòóö³¿ ÷è âíåñåííÿ äî íå¿ ÷àñòêîâèõ çì³í àáî
ùîäî ïðèéíÿòòÿ ÷è ñêàñóâàííÿ çàêîíó, òàêà ³í³ö³àòèâà çà çàãàëüíîþ ìåòîþ º ðåôåðåíä-
íîþ, àëå çà ïðåäìåòîì â³äïîâ³äíîãî ðåôåðåíäóìó ¿¿ ìîæíà îïîñåðåäêîâàíî õàðàêòåðè-
çóâàòè ÿê êîíñòèòóö³éíó àáî ÿê çàêîíîäàâ÷ó. Â îêðåìèõ êðà¿íàõ íà çàãàëüíîíàö³îíàëü-
íîìó ð³âí³ ïåðåäáà÷åí³ äåÿê³ ³íø³ ð³çíîâèäè íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè. Òàê, çã³äíî ç³ ñòàò-
òåþ 203 Êîíñòèòóö³¿ Ïåðó ï’ÿòü òèñÿ÷ ãðîìàäÿí, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ãîëîñó, ìîæóòü çâåð-
íóòèñÿ äî îðãàíó êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ ç ïèòàííÿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü îñíîâíîìó çà-
êîíó âèçíà÷åíèõ ïðàâîâèõ àêò³â. Ó Ë³õòåíøòåéí³ íà âèìîãó òèñÿ÷³ ãðîìàäÿí ìàº áóòè
ñêëèêàíèé ïàðëàìåíò (ñòàòòÿ 48 Êîíñòèòóö³¿).

Ð³çíîâèäè â³äïîâ³äíî¿ ôîðìè áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿ ³ñíóþòü íà ì³ñöåâîìó ð³â-
í³. Çà ïðèêëàä ìîæóòü ñëóãóâàòè ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 9 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», çà çì³ñòîì ÿêèõ, çîêðåìà, ÷ëåíè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ó
ïîðÿäêó âíåñåííÿ òàê çâàíî¿ ì³ñöåâî¿ ³í³ö³àòèâè ìàþòü ïðàâî âèìàãàòè ðîçãëÿäó ó ðàä³
áóäü-ÿêîãî ïèòàííÿ, â³äíåñåíîãî äî â³äàííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ïðè öüîìó
çàñòåðåæåíî, ùî òàêèé ïîðÿäîê âèçíà÷àºòüñÿ ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ àáî ñòàòóòîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Â ³íøèõ êðà¿íàõ ðåàë³çàö³ÿ ïî-
ä³áíèõ ³í³ö³àòèâ ñïðè÷èíÿº ðîçãëÿä ì³ñöåâèì ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì âëàäè ïè-
òàíü, â³äíåñåíèõ äî éîãî êîìïåòåíö³¿. Ó ðÿä³ êðà¿í ïðèïóñêàºòüñÿ ïðîâåäåííÿ ì³ñöå-
âèõ ðåôåðåíäóì³â çà ³í³ö³àòèâîþ âèçíà÷åíî¿ ê³ëüêîñò³ ãðîìàäÿí, ÿê³ ìàþòü ïðàâî
ãîëîñó ³ ïðîæèâàþòü ó ìåæàõ êîíêðåòíèõ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü.
Â Óêðà¿í³ òàêèé ðåôåðåíäóì ïðèçíà÷àºòüñÿ ì³ñöåâîþ ðàäîþ íà âèìîãó, ï³äïèñàíó îä-
í³ºþ äåñÿòîþ ÷àñòèíîþ çãàäóâàíèõ ãðîìàäÿí (ñòàòòÿ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âñåóê-
ðà¿íñüêèé òà ì³ñöåâ³ ðåôåðåíäóìè»; ñòàòò³ 78, 79 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìî-
âðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³»).

Ñâîºð³äíèì ïåðåäòå÷åþ ³íñòèòóòó íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè áóëî ïðàâî ïåòèö³é, âèçíàíå
çà ï³ääàíèìè àíãë³éñüêîãî êîðîëÿ â Á³ëë³ ïðî ïðàâà 1689 ðîêó. Çà ÷àñ³â Âåëèêî¿ ôðàí-
öóçüêî¿ ðåâîëþö³¿ öå ïðàâî ðîçãëÿäàëîñü ÿê ïðàâî ãðîìàäÿí, ÿê³ ââàæàëèñÿ âèáîðöÿ-
ìè, çâåðòàòèñÿ äî ð³çíèõ äåðæàâíèõ ³íñòèòóö³é (íàñàìïåðåä äî çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó)
ç êëîïîòàííÿìè ³ ïðîïîçèö³ÿìè ç ìåòîþ ïîêðàùèòè ¿õ ä³ÿëüí³ñòü. Àíàëîã³÷íå çà ñïðÿ-
ìîâàí³ñòþ ïðàâî ïåòèö³é áóëî ïåðåäáà÷åíå ó áàãàòüîõ êîíñòèòóö³ÿõ, ïðèéíÿòèõ ó
XIX ñòîë³òò³. Íàäàë³ â îñíîâíèõ çàêîíàõ ïî÷àëè ô³êñóâàòè ïðàâî ³íäèâ³äà íà çâåðíåí-
íÿ äî äåðæàâíèõ îðãàí³â ³ ïîñàäîâèõ îñ³á, ñïðÿìîâàíå íå ò³ëüêè íà ïîêðàùåííÿ
¿õ ä³ÿëüíîñò³, à é îñêàðæåííÿ ¿õ ä³é. Ó äåÿêèõ êàíòîíàõ Øâåéöàð³¿ ñòàíîâëåííþ ³íñòè-
òóòó íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè ïåðåäóâàëî âèçíàííÿ òàê çâàíî¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ³í³ö³àòèâè, çà
çì³ñòîì ÿêî¿ çåìåëüíèé ñõ³ä ìîæå óõâàëèòè âëàäí³ ð³øåííÿ íà ïðîïîçèö³þ éîãî îêðå-
ìèõ ó÷àñíèê³â. Ó íàø³ äí³ ó â³äïîâ³äíèõ êàíòîíàõ ïðèïóñêàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ³í³-

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2004

92



ö³þâàííÿ îêðåìèì ó÷àñíèêîì çåìåëüíîãî ñõîäó ðîçãëÿäó çàêîíîïðîåêòó àáî íàâ³òü
ïðîåêòó çì³í äî êîíñòèòóö³¿.

Óïåðøå ïîä³áíà äî íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè ïðîöåäóðà áóëà ïåðåäáà÷åíà â Êîíñòèòóö³¿
Ôðàíö³¿ 1793 ðîêó, çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÿêî¿ ïîâíèé ïåðåãëÿä îñíîâíîãî çàêîíó àáî
âíåñåííÿ äî íüîãî ÷àñòêîâèõ çì³í óìîæëèâëþâàëèñÿ çà óìîâ, êîëè öüîãî âèìàãàëà äå-
ñÿòà ÷àñòèíà ïåðâèííèõ çáîð³â âèáîðö³â ó ïîëîâèí³ äåïàðòàìåíò³â, ùî áóëè ³ º îäèíè-
öÿìè àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî ïîä³ëó. Âíàñë³äîê âèñóíåííÿ òàêî¿ âèìîãè çà-
êîíîäàâ÷èé îðãàí ïîâèíåí áóâ ñêëèêàòè óñ³ ïåðâèíí³ çáîðè ç ìåòîþ âèð³øåííÿ
ïèòàííÿ ïðî ôîðìóâàííÿ êîíâåíòà – ñïåö³àëüíîãî îðãàíó, óïîâíîâàæåíîãî çä³éñíèòè
ðåâ³ç³þ êîíñòèòóö³¿. Íà ãðóíò³ öüîãî äîñâ³äó ïðàâîòâîð÷îñò³ ó 1796 ðîö³ áóëè âíåñåí³
çì³íè äî òîãî÷àñíî¿ øâåéöàðñüêî¿ êîíñòèòóö³¿, çà ÿêèìè çä³éñíåííÿ ¿¿ ðåâ³ç³¿ ìîãëî áó-
òè ³í³ö³éîâàíå îäí³ºþ òèñÿ÷åþ ãðîìàäÿí, êîòð³ ìàëè ïðàâî ãîëîñó. Ôîðìóëþâàííÿ òà
ï³äòðèìêà òàêî¿ ³í³ö³àòèâè ñïðè÷èíÿëè ïðîâåäåííÿ âèáîð³â äî ïðåäñòàâíèöüêîãî îð-
ãàíó, óïîâíîâàæåíîãî ðîçðîáèòè ïðîåêò êîíñòèòóö³éíèõ çì³í. Ðîçðîáëåíèé öèì îðãà-
íîì ïðîåêò ìàâ áóòè âèíåñåíèé íà ðåôåðåíäóì. Â îáîõ íàâåäåíèõ ïðèêëàäàõ â³äïîâ³ä-
í³ ïðîöåäóðè çà ïåâíèìè îçíàêàìè â³äð³çíÿëèñü â³ä ñó÷àñíèõ ð³çíîâèä³â íàðîäíî¿
³í³ö³àòèâè ÿê ôîðìè áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿, õî÷à çà çàãàëüíîþ ìåòîþ ¿õ ìîæíà
îòîòîæíþâàòè ç êîíñòèòóö³éíîþ íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ.

Ç íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ ãåíåòè÷íî ïîâ’ÿçàíèé ³íñòèòóò íàðîäíîãî âåòî, ÿêèé áóâ
çàïðîâàäæåíèé ó 1831 ðîö³ ó øâåéöàðñüêîìó êàíòîí³ Ñåíò-Ãàëåí, ïðî ùî âæå éøëîñÿ.
Çà çì³ñòîì ïðîöåäóðè íàðîäíîãî âåòî ïåðåäáà÷àëàñü ìîæëèâ³ñòü ôàêòè÷íîãî ñêàñó-
âàííÿ çàêîíó, ïðèéíÿòîãî çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì êàíòîíó, àëå ÿêèé ùå íå íàáóâ ÷èí-
íîñò³. Öå ìàëè çä³éñíþâàòè îêðóæí³ çáîðè, ÿê³ ñêëèêàëèñÿ â êîæíîìó îêðóç³ (àäì³í³-
ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüí³é îäèíèö³) íà âèìîãó éîãî ï’ÿòäåñÿòè æèòåë³â. ßêùî á³ëü-
ø³ñòþ îêðóæíèõ çáîð³â çàêîí íå áóâ ï³äòðèìàíèé, â³í ââàæàâñÿ ñêàñîâàíèì. Ó ïåðø³é
ïîëîâèí³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ íàðîäíå âåòî ó ïîä³áíèõ ôîðìàõ ³ñíóâàëî ó ê³ëüêîõ êàíòîíàõ,
àëå íàäàë³ éîãî çàì³íèâ ðåôåðåíäóì çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ, àáî ïåòèö³éíèé ðåôå-
ðåíäóì. Óïåðøå òàêèé ðåôåðåíäóì áóâ ïåðåäáà÷åíèé â êàíòîí³ Âààäò ó 1845 ðîö³: íà
âèìîãó âîñüìè òèñÿ÷ ãðîìàäÿí íà íàðîäíå ãîëîñóâàííÿ âèíîñèëè áóäü-ÿêèé çàêîíî-
ïðîåêò, âêëþ÷àþ÷è ³ òîé, ðîçãëÿä ÿêîãî âæå áóëî ³í³ö³éîâàíî â çàêîíîäàâ÷îìó îðãàí³.

Çâ³äñè ïåðøîþ âèíèêëà ðåôåðåíäíà íàðîäíà ³í³ö³àòèâà, ñåíñ ÿêî¿ ïîëÿãàº â òîìó,
ùî ðåôåðåíäóì ïðèçíà÷àºòüñÿ óïîâíîâàæåíèì äåðæàâíèì îðãàíîì ÷è ïîñàäîâîþ
îñîáîþ, êîëè öüîãî âèìàãàº âèçíà÷åíà ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí (âèáîðö³â). Âàæëèâèì º òå,
ùî ðåôåðåíäíà íàðîäíà ³í³ö³àòèâà âèçíàºòüñÿ âèìîãîþ. Òîìó ïðèçíà÷åííÿ ïåòèö³éíî-
ãî ðåôåðåíäóìó º îáîâ’ÿçêîì óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ÷è ïîñàäîâî¿ îñîáè. Îäíàê ãî-
ëîâíó îçíàêó ðåôåðåíäíî¿ íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè ñòàíîâèòü òå, ùî öåé ð³çíîâèä â³äïîâ³ä-
íî¿ ôîðìè áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿ ïîºäíàíèé ç ³íøîþ ¿¿ ôîðìîþ – ðåôåðåíäóìîì.
Ðåàëüí³ñòü ó çàñòîñóâàíí³ ðåôåðåíäíî¿ íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè, ÿê ³ ðåàëüí³ñòü ðåôåðåíäó-
ìó, çíà÷íîþ ì³ðîþ çóìîâëåí³ ñòàíîì, ó ÿêîìó ïåðåáóâàº ñóñï³ëüñòâî, ñòóïåíåì ðîçâè-
íåíîñò³ éîãî ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè, åôåêòèâí³ñòþ ä³ÿëüíîñò³ ïàðò³é ÿê ÷èííèê³â ôîðìó-
âàííÿ ³ âèðàæåííÿ ïîë³òè÷íî¿ âîë³ ãðîìàäÿí.

Ïðàêòè÷íî âîäíî÷àñ ³ç Øâåéöàð³ºþ, äå ðåôåðåíäíó íàðîäíó ³í³ö³àòèâó áóëî çàïðî-
âàäæåíî íà ôåäåðàëüíîìó ð³âí³ ³ ìàéæå â óñ³õ êàíòîíàõ ùå äî ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ, çà-
çíà÷åíèé ð³çíîâèä ñïðèéíÿëè ó á³ëüøîñò³ øòàò³â ÑØÀ. Ó ìèíóëîìó ñòîë³òò³ â³í ïî-
ñòóïîâî ñòàâ íàäáàííÿì ïðàêòèêè êîíñòèòóö³îíàë³çìó â ðÿä³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í.
Ñüîãîäí³ ðåôåðåíäíó íàðîäíó ³í³ö³àòèâó ïåðåäáà÷åíî â êîíñòèòóö³ÿõ òàêèõ ºâðîïåé-
ñüêèõ äåðæàâ, ÿê Àëáàí³ÿ, Á³ëîðóñü, Ãðóç³ÿ, ²òàë³ÿ, Ëàòâ³ÿ, Ë³õòåíøòåéí, Ëèòâà, Ìàêå-
äîí³ÿ, Ïîðòóãàë³ÿ, Ñëîâà÷èííà, Ñëîâåí³ÿ, Óãîðùèíà, Óêðà¿íà, ÔÐÍ (íà ð³âí³ ñóá’ºêò³â
ôåäåðàö³¿) òà Õîðâàò³ÿ. Ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ ïåòèö³éíîãî ðåôåðåíäóìó òàêîæ ïå-
ðåäáà÷åíà â îñíîâíèõ çàêîíàõ Êèðãèçñòàíó ³ Òóðêìåíèñòàíó. Ïðè öüîìó â Ñëîâà÷÷è-
í³, Óãîðùèí³, Óêðà¿í³, Õîðâàò³¿ ³ Òóðêìåíèñòàí³ ç óñ³õ ð³çíîâèä³â íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè
ïðèéíÿòî ëèøå ðåôåðåíäíó. Ñåðåä ³íøèõ êðà¿í ºäèíîþ, äå êîíñòèòóéîâàíî ðåôåðåíä-
íó íàðîäíó ³í³ö³àòèâó, º Êàáî-Âåðäå.
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Îñîáëèâ³ñòþ ïåòèö³éíîãî ðåôåðåíäóìó â îêðåìèõ êðà¿íàõ º òå, ùî â³í, ïî ñóò³, âè-
êîíóº ðîëü ñó÷àñíîãî àíàëîãà ïðîöåäóðè íàðîäíîãî âåòî, ïðè÷îìó àíàëîã³ÿ ³ñíóº
íå ò³ëüêè çà ñïîñîáîì ³í³ö³þâàííÿ, à é çà ìåòîþ çä³éñíåííÿ. Íàïðèêëàä, â ²òàë³¿ íà ðå-
ôåðåíäóì ìîæå áóòè âèíåñåíèé êîíñòèòóö³éíèé çàêîí (âêëþ÷íî ïðèñâÿ÷åíèé ðåâ³ç³¿
êîíñòèòóö³¿), ÿêùî ïðîòÿãîì âèçíà÷åíîãî ñòðîêó ï³ñëÿ éîãî îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàí-
íÿ öüîãî âèìàãàòèìå, çîêðåìà, ï’ÿòñîò òèñÿ÷ âèáîðö³â. Äî òîãî æ çà òàêîþ âèìîãîþ
ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíèé ðåôåðåíäóì ùîäî ñêàñóâàííÿ «çâè÷àéíîãî» çàêîíó àáî ïðà-
âîâîãî àêòà, ÿêèé ìàº ñèëó çàêîíó, íàâ³òü ï³ñëÿ íàáóòòÿ íèìè ÷èííîñò³ (ñòàòò³ 75, 138
Êîíñòèòóö³¿). Áëèçüê³ çà çì³ñòîì ïîëîæåííÿ ì³ñòÿòüñÿ ó ñòàòò³ 60 Êîíñòèòóö³¿ Ë³õòåí-
øòåéíó, à òàêîæ â îñíîâíèõ çàêîíàõ Àëáàí³¿, ÷àñòèíè êàíòîí³â Øâåéöàð³¿ ³ øòàò³â
ÑØÀ. Â³äïîâ³äí³ ãîëîñóâàííÿ ìàþòü õàðàêòåð ñêàñîâóþ÷îãî êîíñòèòóö³éíîãî àáî çà-
êîíîäàâ÷îãî ðåôåðåíäóìó, ïðèçíà÷óâàíîãî çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ.

Äåùî â³äì³ííîþ º ïðîöåäóðà ïåòèö³éíîãî ðåôåðåíäóìó, âèçíà÷åíà ó ñòàòò³ 72 Êîí-
ñòèòóö³¿ Ëàòâ³¿. Çà ö³ºþ ñòàòòåþ ìîæëèâå çóïèíåííÿ íà âèçíà÷åíèé ñòðîê îïðèëþä-
íåííÿ ïðèéíÿòîãî ïàðëàìåíòîì çàêîíó, ³ ïðîòÿãîì òàêîãî ñòðîêó ïðèïóñêàºòüñÿ âè-
íåñåííÿ â³äïîâ³äíîãî çàêîíó íà ðåôåðåíäóì íà âèìîãó ãðîìàäÿí, ÿê³ ñòàíîâëÿòü
íå ìåíøå äåñÿòî¿ ÷àñòèíè âèáîð÷îãî êîðïóñó. Õàðàêòåðíî, ùî, ÿê ³ â ²òàë³¿, ïðèçíà÷åí-
íÿ ðåôåðåíäóìó íå ïðèïóñêàºòüñÿ, êîëè ïàðëàìåíò ïîâòîðíî ïðèéìàº (ãîëîñóº) ïî-
òåíö³éíî îñïîðþâàíèé çàêîí, àëå âæå íà îñíîâ³ êâàë³ô³êîâàíî¿ á³ëüøîñò³. Â³äîìî, ùî
ïðè ïîâòîðíîìó ãîëîñóâàíí³ çàêîíó ç ìåòîþ ïîäîëàííÿ çàñòîñîâàíîãî ãëàâîþ äåðæà-
âè âåòî ó á³ëüøîñò³ êðà¿í ïåðåäáà÷åíà ñàìå êâàë³ô³êîâàíà àáî àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü.
Ïðîòå â ò³é ñàì³é ²òàë³¿ âåòî ïðåçèäåíòà äîëàºòüñÿ øëÿõîì ïîâòîðíîãî ãîëîñóâàííÿ
çàêîíó â ïàëàòàõ ïàðëàìåíòó íà îñíîâ³ ëèøå ïðîñòî¿ á³ëüøîñò³ (á³ëüøîñò³ â³ä ïðèñóò-
í³õ, àëå ì³í³ìàëüíî â³ä êâîðóìó), à â Ëàòâ³¿ âåòî ïðåçèäåíòà âçàãàë³ íå ïåðåäáà÷åíå. Ó
çâ’ÿçêó ç öèì ïåòèö³éíèé ðåôåðåíäóì ó Ëàòâ³¿ ìîæíà õàðàêòåðèçóâàòè ÿê ñâîºð³äíèé
çàì³ííèê âåòî ãëàâè äåðæàâè.

Þðèäè÷íîþ ï³äñòàâîþ ïðîâåäåííÿ áóäü-ÿêîãî ïåòèö³éíîãî ðåôåðåíäóìó º íàÿâ-
í³ñòü íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ñóá’ºêòà íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè, çîêðåìà
ðåôåðåíäíî¿, âñòàíîâëþþòü øëÿõîì âèçíà÷åííÿ, ÿê ïðàâèëî â êîíñòèòóö³¿, ê³ëüêîñò³
ãðîìàäÿí (âèáîðö³â), íàëåæíî îôîðìëåíà ³ çàÿâëåíà âèìîãà ÿêèõ ñòàíîâèòü â³äïîâ³ä-
íó ³í³ö³àòèâó. Òàêà ê³ëüê³ñòü º ð³çíîþ ³ ïåâíîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä ÷èñåëüíîñò³ íàñå-
ëåííÿ êðà¿íè. Ó ð³çíèõ êàíòîíàõ Øâåéöàð³¿ ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí, ÿê³ ñóêóïíî âèçíàí³
ñóá’ºêòîì ðåôåðåíäíî¿ íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè, ñòàíîâèòü â³ä ê³ëüêîõ ñîòåíü äî ê³ëüêîõ
òèñÿ÷, ó Ë³õòåíøòåéí³ çàëåæíî â³ä ïðåäìåòà ðåôåðåíäóìó – îäíó àáî ï³âòîðè òèñÿ÷³, ó
Êàáî-Âåðäå – òðèäöÿòü òèñÿ÷, ó Ñëîâåí³¿ – ñîðîê òèñÿ÷, â Àëáàí³¿ – ï’ÿòäåñÿò òèñÿ÷. Â
³íøèõ êðà¿íàõ, êð³ì Óêðà¿íè, ñóá’ºêò ðåôåðåíäíî¿ íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè ñòàíîâèòü â³ä
ñòà ï’ÿòèäåñÿòè òèñÿ÷ (Ñëîâåí³ÿ) äî ï’ÿòèñîò òèñÿ÷ ãðîìàäÿí (²òàë³ÿ). Â Óãîðùèí³
ê³ëüê³ñí³ ïàðàìåòðè ñóá’ºêòà ðåôåðåíäíî¿ íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè çàëåæàòü â³ä õàðàêòåðó
ð³øåíü, óõâàëþâàíèõ íà ðåôåðåíäóì³: äëÿ êîíñóëüòàòèâíîãî ðåôåðåíäóìó âîíè âñòà-
íîâëåí³ ó ñòî òèñÿ÷, äëÿ ³ìïåðàòèâíîãî – ó äâ³ñò³ òèñÿ÷ ãðîìàäÿí.

Íåð³äêî ñóá’ºêòà íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè âñòàíîâëþþòü øëÿõîì àðèôìåòè÷íîãî âè-
çíà÷åííÿ ÷àñòèíè (÷àñò³øå ó â³äñîòêàõ) âèáîð÷îãî êîðïóñó, óïîâíîâàæåíî¿ çàÿâëÿòè
â³äïîâ³äíó âèìîãó. Âèçíà÷åííÿ ó òàêèé ñïîñ³á ê³ëüê³ñíèõ ïàðàìåòð³â ñóá’ºêòà íàðîäíî¿
³í³ö³àòèâè îá’ºêòèâíî íå ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíå ç ÷èñåëüí³ñòþ íàñåëåííÿ êðà¿íè. Òàê, ó
Ëàòâ³¿ ðåôåðåíäóì ïðèçíà÷àºòüñÿ íà âèìîãó äåñÿòî¿ ÷àñòèíè, à â Õîðâàò³¿ – íà âèìîãó
äåñÿòè â³äñîòê³â â³ä çàãàëüíîãî ÷èñëà âèáîðö³â. Àëå ìàéæå çàâæäè ê³ëüê³ñí³ ïàðàìåòðè
ñóá’ºêòà ðåôåðåíäíî¿ íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè ³ ñóá’ºêòà òàêî¿ æ êîíñòèòóö³éíî¿ ³í³ö³àòèâè
â òèõ êðà¿íàõ, äå çàïðîâàäæåíî îáèäâà ö³ ð³çíîâèäà, ñï³âïàäàþòü, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî âè-
ñîê³ âèìîãè ùîäî ïðîâåäåííÿ ïåòèö³éíîãî ðåôåðåíäóìó. Ç ³íøîãî áîêó, â Ë³õòåíøòåé-
í³, Ñëîâåí³¿, äåÿêèõ êàíòîíàõ Øâåéöàð³¿ ³ øòàòàõ ÑØÀ ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí, ÿê³ ñóêóïíî
âèçíà÷åí³ ñóá’ºêòîì êîíñòèòóö³éíî¿ íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè, ïîð³âíÿíî ìåíøà.

Íàâåäåí³ â³äì³ííîñò³ çà ñïîñîáàìè âèçíà÷åííÿ ê³ëüê³ñíèõ ïàðàìåòð³â ñóá’ºêò³â íà-
ðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè çäåá³ëüøîãî º ôîðìàëüíèìè. Âàãîìå çíà÷åííÿ ìàþòü ñàì³ ö³ ïàðà-
ìåòðè ³ ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè äîäàòêîâ³ óìîâè. Çà ïðèêëàä ìîæå ñëóãóâàòè ïîëîæåííÿ ÷àñ-
òèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 72 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ âñåóêðà¿íñüêèé ðåôå-
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ðåíäóì ïðîãîëîøóºòüñÿ çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ íà âèìîãó íå ìåíø ÿê òðüîõ ì³ëüéî-
í³â ãðîìàäÿí, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ãîëîñó, çà óìîâè, ùî ï³äïèñè ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ðåôå-
ðåíäóìó ç³áðàíî íå ìåíø ÿê ó äâîõ òðåòèíàõ îáëàñòåé ³ íå ìåíø ÿê ïî ñòî òèñÿ÷ ï³ä-
ïèñ³â ó êîæí³é. Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí, ÿê³ ñóêóïíî çà Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè âèçíàí³
ñóá’ºêòîì ðåôåðåíäíî¿ íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè, º óí³êàëüíîþ ³ òàêîþ, ùî ç óðàõóâàííÿì
íåîáõ³äíîñò³ âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ äîäàòêîâèõ óìîâ òà â ðàç³ äîòðèìàííÿ íàëåæíèõ
äåìîêðàòè÷íèõ ïðîöåäóð çíà÷íî óòðóäíþº çàñòîñóâàííÿ ôîðìè ïåòèö³éíîãî ðåôåðåí-
äóìó. Âîäíî÷àñ çãàäóâàí³ äîäàòêîâ³ óìîâè çìåíøóþòü ìîæëèâîñò³ âèíåñåííÿ íà òà-
êèé ðåôåðåíäóì ëîêàëüíèõ çà çíà÷åííÿì ïèòàíü ³ íàäàþòü éîìó çàãàëüíîíàö³îíàëüíî-
ãî ìàñøòàáó íå ò³ëüêè çà êîëîì ó÷àñíèê³â (òèõ, õòî ãîëîñóº), à ³ éìîâ³ðíî çà çì³ñòîì
(êîíêðåòíèìè ïèòàííÿìè, ùî çóìîâëþþòü ïðåäìåò ðåôåðåíäóìó). Àíàëîã³÷í³ çà ïðè-
ðîäîþ äîäàòêîâ³ óìîâè ïðè âèçíà÷åíí³ ñóá’ºêòà ðåôåðåíäíî¿ íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè ïå-
ðåäáà÷åí³ â Êîíñòèòóö³¿ Á³ëîðóñ³.

Íå ìåíø ñóòòºâèìè º â³äì³ííîñò³, ùî ³ñíóþòü ó ð³çíèõ êðà¿íàõ çà ïðåäìåòàìè ïåòè-
ö³éíîãî ðåôåðåíäóìó. Ó á³ëüøîñò³ â³äïîâ³äíèõ êðà¿í òàêèé ðåôåðåíäóì ìîæå áóòè
ïðîâåäåíèé ç óñ³õ ïèòàíü, ÿê³ çóìîâëþþòü ïðåäìåò ðåôåðåíäóìó. Îäíàê ó äåÿêèõ âè-
ïàäêàõ ïðåäìåòè ðåôåðåíäóìó çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ òàê àáî ³íàêøå îáìåæåíî. ßê
çàçíà÷àëîñü, ó Ëàòâ³¿ ïåòèö³éíèé ðåôåðåíäóì ìîæå áóòè ïðîâåäåíèé ëèøå ç ïèòàíü
ñêàñóâàííÿ ùå íåîïðèëþäíåíîãî çàêîíó, à â ²òàë³¿ òà Ë³õòåíøòåéí³ – âæå îô³ö³éíî
îïóáë³êîâàíîãî çàêîíó. Â òîìó æ Ë³õòåíøòåéí³ ïðèïóñêàºòüñÿ ïðîâåäåííÿ ïåòèö³éíî-
ãî ðåôåðåíäóìó òàêîæ ç ïèòàííÿ äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü çàêîíîäàâ÷î-
ãî îðãàíó (òàê çâàíèé íàðîäíèé ðîçïóñê). Ó ÔÐÍ ïðåäìåòîì ðåôåðåíäóìó çà íàðîäíîþ
³í³ö³àòèâîþ âèçíà÷åíî òåðèòîð³àëüíå ðîçìåæóâàííÿ ì³æ ð³çíèìè çåìëÿìè.

Âàæëèâèì º é òå, ùî ó ñòàòò³ 72 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðåäìåò (ïðåäìåòè) âñåóêðà-
¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ íå âñòàíîâëåíî. Á³ëüøå òîãî, âîíà
íå ì³ñòèòü ïîëîæåíü, ÿê³ õî÷à á ó çàãàëüíîìó âèãëÿä³ ïîçíà÷àëè ïðåäìåò â³äïîâ³äíèõ
íàðîäíèõ ãîëîñóâàíü. Âñòàíîâëåí³ ó ñòàòò³ 74 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàñòåðåæåííÿ ùî-
äî íåïðèïóñòèìîñò³ âèíåñåííÿ íà ðåôåðåíäóì ïåâíèõ çàêîíîïðîåêò³â ñòîñóþòüñÿ ³
ïåòèö³éíîãî ðåôåðåíäóìó, àëå âîíè äîçâîëÿþòü âèçíà÷èòè ëèøå ò³ çàêîíîïðîåêòè,
ïðèéíÿòòÿ ÿêèõ íå ìîæå ñòàíîâèòè ïðåäìåò íàðîäíîãî ãîëîñóâàííÿ. Ç óðàõóâàííÿì
çì³ñòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âñåóêðà¿íñüêèé òà ì³ñöåâ³ ðåôåðåíäóìè» àáî áåç òàêîãî
óðàõóâàííÿ çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíèé (ïðîãîëîøåíèé) çàêî-
íîäàâ÷èé ðåôåðåíäóì. Ðàçîì ç òèì ïðîáëåìàòè÷íèì áóëî á ïðîâåäåííÿ ïåòèö³éíî-
ãî ðåôåðåíäóìó ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, àäæå ïîðÿäîê ¿¿ ÷àñòêî-
âî¿ ðåâ³ç³¿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ðåôåðåíäóìó âñòàíîâëåíèé âèêëþ÷íî ÷àñòèíîþ ïåðøîþ
ñòàòò³ 156, ³ öåé ïîðÿäîê íå ïåðåäáà÷àº íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè.

Ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ðåôåðåíäóì çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ óïîâíîâàæåíèé ïðèçíà÷àòè
ïðåçèäåíò àáî ïàðëàìåíò, ùî ïåâíîþ ì³ðîþ ïîâ’ÿçàíî ç ïðèéíÿòîþ ôîðìîþ äåðæàâíîãî
ïðàâë³ííÿ. Ïðè öüîìó ìàéæå çàâæäè ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó óïîâíîâàæåí³ ³í³ö³þâàòè é
³íø³ ñóá’ºêòè, í³æ âèçíà÷åí³ çà ê³ëüê³ñòþ âèáîðö³. Òàêèé ï³äõ³ä äî âñòàíîâëåííÿ êîëà
ñóá’ºêò³â ðåôåðåíäíî¿ ³í³ö³àòèâè íå ïðèíèæóº çíà÷óù³ñòü â³äïîâ³äíîãî ð³çíîâèäó íàðîä-
íî¿ ³í³ö³àòèâè ³ ëèøå çàñâ³ä÷óº áàãàòîâàð³àíòí³ñòü ³íñòèòóòó ðåôåðåíäóìó. Çà áóäü-ÿêèõ
óìîâ, çàïðîâàäæåííÿ ïåòèö³éíîãî ðåôåðåíäóìó ðåàëüíî ïîºäíóâàòèìå ïðàêòèêó äåðæàâ-
íîãî âëàäàðþâàííÿ ç êîíñòèòóö³éíî âèçíàíîþ ³äåºþ íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó.

Ö³é æå ìåò³ ìàþòü ñëóãóâàòè ³íø³ ð³çíîâèäè íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè – çàêîíîäàâ÷à ³
êîíñòèòóö³éíà. Ñåíñ çàêîíîäàâ÷î¿ íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè ïîëÿãàº â òîìó, ùî âèçíà÷åíà
ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ãîëîñó, ìîæå ó â³äïîâ³äíèõ ôîðìàõ âèìàãàòè (³í³-
ö³þâàòè) ïðèéíÿòòÿ ïàðëàìåíòîì êîíêðåòíîãî çàêîíó ÷è âíåñåííÿ äî íüîãî çì³í ³ ïàð-
ëàìåíò ïîâèíåí òàêó âèìîãó ðîçãëÿíóòè, àëå íå çîáîâ’ÿçàíèé ¿¿ ðåàë³çóâàòè (òîáòî
ïðèéíÿòè ÷è çì³íèòè çàêîí). Ó äåÿêèõ êàíòîíàõ Øâåéöàð³¿ ³ øòàòàõ ÑØÀ ãðîìàäÿíè
ìîæóòü ³í³ö³þâàòè óõâàëåííÿ çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì ð³øåíü ç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü, â³ä-
íåñåíèõ äî éîãî êîìïåòåíö³¿. ²íîä³ êîíñòèòóö³ÿ ì³ñòèòü çàñòåðåæåííÿ ùîäî ïðåäìåòà
çàêîíîïðîåêò³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè ³í³ö³éîâàí³ âèáîðöÿìè. Çîêðåìà, â ²ñïàí³¿ çà íàðîä-
íîþ ³í³ö³àòèâîþ íå ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ïðîåêòè îðãàí³÷íèõ çàêîí³â, à òàêîæ
çàêîí³â ïðî ïîäàòêè, ïîìèëóâàííÿ ³ ðàòèô³êàö³þ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â.
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Ó êîíòåêñò³ êîíñòèòóö³éíî¿ íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè âèçíà÷åíà ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí çâè-
÷àéíî óïîâíîâàæåíà âèìàãàòè çä³éñíåííÿ ïàðëàìåíòîì ÷àñòêîâî¿ ðåâ³ç³¿ îñíîâíîãî
çàêîíó ç íàñòóïíèìè, àíàëîã³÷íèìè çà õàðàêòåðîì, ä³ÿìè ïàðëàìåíòó ùîäî òàêî¿ âè-
ìîãè. Ó Ïàðàãâà¿ òà Øâåéöàð³¿ çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ ìîæå áóòè òàêîæ çä³éñíåíèé
ïîâíèé ïåðåãëÿä êîíñòèòóö³¿. Çàêîíîäàâ÷à ³ êîíñòèòóö³éíà íàðîäí³ ³í³ö³àòèâè º ïîä³á-
íèìè çà ïåâíèìè ôîðìàëüíèìè îçíàêàìè, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì îáèäâà ð³çíîâèäè íåð³äêî
òðàêòóþòü ÿê îäèí, ùî º êîíöåïòóàëüíî íåâ³ðíèì, àäæå ³ñíóþòü â³äì³ííîñò³ çà þðè-
äè÷íîþ ïðèðîäîþ ì³æ êîíñòèòóö³ºþ ÿê àêòîì óñòàíîâ÷î¿ âëàäè ³ çàêîíàìè ÿê àêòàìè
îäí³º¿ ç òàê çâàíèõ âñòàíîâëåíèõ âëàä – çàêîíîäàâ÷î¿.

Ó ïðàêòèö³ êîíñòèòóö³îíàë³çìó çàêîíîäàâ÷à ³ êîíñòèòóö³éíà íàðîäí³ ³í³ö³àòèâè âè-
çíàí³ øèðøå, í³æ ³íø³ ð³çíîâèäè â³äïîâ³äíî¿ ôîðìè áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿, íà-
ñàìïåðåä í³æ ðåôåðåíäíà íàðîäíà ³í³ö³àòèâà. Óïåðøå çàêîíîäàâ÷à ³ êîíñòèòóö³éíà
íàðîäí³ ³í³ö³àòèâè áóëè çàïðîâàäæåí³ â îêðåìèõ êàíòîíàõ Øâåéöàð³¿. Íà ð³âí³ äåðæà-
âè â ö³ëîìó ðàí³øå âèçíàëè êîíñòèòóö³éíó ³í³ö³àòèâó: ¿¿ âñòàíîâèëè â Êîíñòèòóö³¿
Øâåéöàð³¿ 1848 ðîêó. Íàäàë³ çàêîíîäàâ÷ó ³ êîíñòèòóö³éíó íàðîäí³ ³í³ö³àòèâè ïåðåäáà-
÷èëè â îñíîâíèõ çàêîíàõ ðÿäó øòàò³â ÑØÀ. Ñïî÷àòêó ðîçãëÿäóâàí³ ð³çíîâèäè íàðîä-
íî¿ ³í³ö³àòèâè ìàëè çà ïðèçíà÷åííÿ çîáîâ’ÿçàòè çàêîíîäàâ÷èé îðãàí çà çì³ñòîì ñôîð-
ìóëüîâàíî¿ ó çàãàëüíîìó âèãëÿä³ âèìîãè ðîçðîáèòè ³ ïðèéíÿòè (çì³íèòè) çàêîí ÷è
çì³íè äî êîíñòèòóö³¿ àáî, â ðàç³ ôàêòè÷íî¿ â³äìîâè çðîáèòè öå, âèíåñòè ïèòàííÿ, ùî
ñòàíîâëÿòü çì³ñò çàçíà÷åíî¿ âèìîãè, íà ðåôåðåíäóì.

Çà òàêèõ óìîâ ðîçðîáêà çàêîíîïðîåêòó àáî ïðîåêòó çì³í äî êîíñòèòóö³¿ âèçíàâà-
ëàñü, ïî ñóò³, çàâäàííÿì çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó. Ç ÷àñîì áóâ ïðèéíÿòèé ³íøèé ïîðÿäîê
ðåàë³çàö³¿ çàêîíîäàâ÷î¿ òà êîíñòèòóö³éíî¿ íàðîäíèõ ³í³ö³àòèâ, çà ÿêèì ñàì³ ãðîìàäÿíè
(³í³ö³àòîðè) ìîãëè àáî íàâ³òü ïîâèíí³ áóëè çàïðîïîíóâàòè çàêîíîäàâ÷îìó îðãàíó çà-
êîíîïðîåêò ÷è ïðîåêò çì³í äî êîíñòèòóö³¿. Ó ñâîþ ÷åðãó, çàêîíîäàâ÷èé îðãàí àáî ïðè-
éìàâ íà îñíîâ³ òàêîãî ïðîåêòó â³äïîâ³äíèé íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò, àáî âèíîñèâ
öåé ïðîåêò íà ðåôåðåíäóì. Ïðèïóñêàâñÿ ³ òàêèé âàð³àíò: çàêîíîäàâ÷èé îðãàí ïîïåðåä-
íüî ñõâàëþâàâ ïðîåêò ³ âèíîñèâ éîãî íà ðåôåðåíäóì. Ïîä³áíå ñïîëó÷åííÿ çàêîíîäàâ-
÷î¿ àáî êîíñòèòóö³éíî¿ íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè ç ðåôåðåíäóìîì õàðàêòåðèçóº é ñó÷àñíó
ïðàêòèêó êîíñòèòóö³îíàë³çìó íà ð³âí³ ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿ ó Øâåéöàð³¿ ³ ÑØÀ.

Ó íàø ÷àñ çàêîíîäàâ÷à íàðîäíà ³í³ö³àòèâà êîíñòèòóéîâàíà ó áàãàòüîõ ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿íàõ (óñüîãî ø³ñòíàäöÿòü), ïðè÷îìó â á³ëüøîñò³ ç íèõ âîäíî÷àñ çàïðîâàäæåíî â³äïî-
â³äíó êîíñòèòóö³éíó ³í³ö³àòèâó. Ðàçîì ç òèì â Àëáàí³¿, ²ñïàí³¿, Ïîëüù³ ³ Ïîðòóãàë³¿ çà íà-
ðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ ìîæóòü áóòè ïðèéíÿò³ ëèøå «çâè÷àéí³» çàêîíè, à â Ìîëäîâ³ – çàêîíè
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿. Íàçâàí³ ð³çíîâèäè íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè êîíñòèòóö³éíî
ïåðåäáà÷åí³ â äåÿêèõ ³íøèõ êðà¿íàõ: çàêîíîäàâ÷à âèçíàíà â Áðàçèë³¿, Åêâàäîð³, Êèðãèç-
ñòàí³, Êîëóìá³¿, Ïàðàãâà¿, Ïåðó ³ Òà¿ëàíä³, êîíñòèòóö³éíà – â Áóðê³íà-Ôàñî, Ãâàòåìàë³,
Ë³áåð³¿, Ïàëàó, Óðóãâà¿, Ô³ë³ïï³íàõ òà Ôåäåðàòèâíèõ Øòàòàõ Ì³êðîíåç³¿, à òàêîæ ó òèõ æå
Åêâàäîð³, Êèðãèçñòàí³, Êîëóìá³¿, Ïàðàãâà¿ òà Ïåðó. Ïðîöåäóðè çä³éñíåííÿ çàêîíîäàâ÷î¿
³ êîíñòèòóö³éíî¿ íàðîäíèõ ³í³ö³àòèâ, ÿê ïðàâèëî, âèìàãàþòü ïîäàííÿ äî ïàðëàìåíòó
ïðîåêòó çàêîíó àáî çì³í äî êîíñòèòóö³¿, õî÷à ³íîä³ ïðèïóñêàºòüñÿ ³í³ö³þâàííÿ ðîçãëÿäó ó
ïàðëàìåíò³ ëèøå çàãàëüíî ñôîðìóëüîâàíîãî ïèòàííÿ. Ç ³íøîãî áîêó, ïîçèòèâíèì ðåçóëü-
òàòîì ðîçãëÿäó òàêîãî ïèòàííÿ ìîæå áóòè ðîçðîáêà ïðîåêòó ñàìèì ïàðëàìåíòîì ³ ïðèé-
íÿòòÿ íèì çàêîíó ÷è âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿.

Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí, ÿê³ ñóêóïíî óïîâíîâàæåí³ ³í³ö³þâàòè ïðèéíÿòòÿ «çâè÷àéíîãî»
çàêîíó ÷è âíåñåííÿ äî íüîãî çì³í, º ð³çíîþ: â³ä ê³ëüêîõ ñîòåíü â îêðåìèõ êàíòîíàõ
Øâåéöàð³¿ ³ îäí³º¿ òèñÿ÷³ â Ë³õòåíøòåéí³ äî ï’ÿòäåñÿòè òèñÿ÷ ó Á³ëîðóñ³, ²òàë³¿, Ëèòâ³,
Òà¿ëàíä³, Óãîðùèí³ òà Øâåéöàð³¿, à òàêîæ äî ñòà òèñÿ÷ â Àâñòð³¿ ³ Ïîëüù³. Âèíÿòêîì
ìîæíà ââàæàòè ê³ëüê³ñí³ ïàðàìåòðè ñóá’ºêòà çàêîíîäàâ÷î¿ íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè â Ðóìó-
í³¿ (äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò òèñÿ÷) òà ²ñïàí³¿ (ï’ÿòñîò òèñÿ÷ âèáîðö³â). Ó Áðàçèë³¿, Åêâàäîð³ ³
Ëàòâ³¿ òàê³ ïàðàìåòðè çàô³êñîâàí³ ó âèãëÿä³ àðèôìåòè÷íî âèðàæåíî¿ ÷àñòèíè (â³äñîò-
êà) âèáîð÷îãî êîðïóñó. Â îêðåìèõ êðà¿íàõ ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ñóá’ºêò
çàêîíîäàâ÷î¿ íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè, âèçíà÷åíî ó ñïåö³àëüíîìó çàêîí³ (Êîëóìá³ÿ, Ïåðó,
Ïîðòóãàë³ÿ òà äåÿê³ ³íø³). Ó òàêèé ñàìèé ñïîñ³á ³íîä³ ³äåíòèô³êóºòüñÿ ñóá’ºêò ðåôå-
ðåíäíî¿ íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè.
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Âîäíî÷àñ ê³ëüê³ñí³ ïàðàìåòðè ñóá’ºêòà êîíñòèòóö³éíî¿ ³í³ö³àòèâè çàâæäè âñòàíîâ-
ëåí³ ó ñàìîìó îñíîâíîìó çàêîí³ ³ â ð³çíèõ êðà¿íàõ ìîæóòü áóòè äîñèòü â³äì³ííèìè: â³ä
òðüîõ äåñÿòèõ â³äñîòêà ó Ïåðó äî äâàäöÿòè ï’ÿòè â³äñîòê³â âèáîð÷îãî êîðïóñó â Ïà-
ëàó, â³ä ï’ÿòè òèñÿ÷ ó Ãâàòåìàë³ äî ï’ÿòèñîò òèñÿ÷ ãðîìàäÿí ó Ðóìóí³¿. Ïðè öüîìó îäíà
é òà ñàìà êîíñòèòóö³ÿ çâè÷àéíî âèçíà÷àº ð³çíèõ çà ê³ëüê³ñíèìè ïàðàìåòðàìè ñóá’ºêòà
çàêîíîäàâ÷î¿ ³ ñóá’ºêòà êîíñòèòóö³éíî¿ íàðîäíèõ ³í³ö³àòèâ. Çîêðåìà, ó Ñëîâåí³¿ öå â³ä-
ïîâ³äíî ï’ÿòü ³ òðèäöÿòü òèñÿ÷, ó Ìàêåäîí³¿ – äåñÿòü ³ ñòî ï’ÿòäåñÿò òèñÿ÷, ó Ãðóç³¿ –
òðèäöÿòü ³ äâ³ñò³ òèñÿ÷, ó Êèðãèçñòàí³ – òðèäöÿòü ³ òðèñòà òèñÿ÷ ãðîìàäÿí, â Åêâàäîð³ –
äâàäöÿòü ï’ÿòü ñîòèõ â³äñîòêà ³ îäèí â³äñîòîê âèáîð÷îãî êîðïóñó. Òàêèé ï³äõ³ä çàñâ³ä-
÷óº ð³çíó ïðèðîäó «çâè÷àéíèõ» çàêîí³â ³ êîíñòèòóö³¿. Ç ³íøîãî áîêó, â Àâñòð³¿, ²òàë³¿,
Ëàòâ³¿, Ë³õòåíøòåéí³ ³ Óãîðùèí³ çàçíà÷åí³ ïàðàìåòðè îäíàêîâ³.

²íîä³ â îñíîâíèõ çàêîíàõ âñòàíîâëþþòü äîäàòêîâ³ óìîâè ùîäî ê³ëüêîñò³ ãðîìàäÿí,
ÿê³ ñóêóïíî âèçíàí³ ñóá’ºêòîì çàêîíîäàâ÷î¿ àáî êîíñòèòóö³éíî¿ íàðîäíèõ ³í³ö³àòèâ.
Òàê, ó Áðàçèë³¿ ñóá’ºêòîì çàêîíîäàâ÷î¿ íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè º ãðîìàäÿíè, ÷èñëî ÿêèõ
äîð³âíþº îäíîìó â³äñîòêó âèáîð÷îãî êîðïóñó, ïðè÷îìó â³äïîâ³äí³ ï³äïèñè ï³ä ïåòè-
ö³ºþ (³í³ö³àòèâîþ) ìàþòü áóòè ç³áðàí³ íå ìåíøå í³æ ó ï’ÿòè øòàòàõ. Íà Ô³ë³ïï³íàõ
ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ñóá’ºêò êîíñòèòóö³éíî¿ íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè, âèçíà-
÷åíî ó äâàíàäöÿòü â³äñîòê³â, ³ ï³äïèñè ó âñòàíîâëåíîìó ÷èñë³ òðåáà ç³áðàòè â êîæíîìó
âèáîð÷îìó îêðóç³. Ó Ìîëäîâ³ âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿ ìîæå áóòè ³í³ö³éîâàíå çà
ï³äïèñàìè äâîõñîò òèñÿ÷ âèáîðö³â, ùî ðåïðåçåíòóþòü íå ìåíøå ïîëîâèíè àäì³í³ñòðà-
òèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü, ³ â êîæí³é ç öèõ îäèíèöü ïîòð³áíî òàêîæ ç³áðàòè âè-
çíà÷åíó ê³ëüê³ñòü ï³äïèñ³â. Àíàëîã³÷í³ çà õàðàêòåðîì äîäàòêîâ³ óìîâè ùîäî ê³ëüêîñò³
ãðîìàäÿí, ÿê³ ñóêóïíî âèçíàí³ ñóá’ºêòîì çàêîíîäàâ÷î¿ ³ îêðåìî ñóá’ºêòîì êîíñòèòó-
ö³éíî¿ íàðîäíèõ ³í³ö³àòèâ, ïåðåäáà÷åíî â Ðóìóí³¿.

²íñòèòóò íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè â³äîìèé ³ ó ïîë³òè÷í³é ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. Ùå â Êîíñòè-
òóö³¿ ÓÍÐ 1918 ðîêó éøëîñÿ ïðî çàêîíîäàâ÷ó íàðîäíó ³í³ö³àòèâó: çàêîíîïðîåêò ì³ã
áóòè âíåñåíèé íà ðîçãëÿä Âñåíàðîäíèõ Çáîð³â çà ³í³ö³àòèâîþ ñòà òèñÿ÷ âèáîðö³â (ñòàò-
òÿ 39). Çàêîíîäàâ÷ó ³, ïî ñóò³, êîíñòèòóö³éíó íàðîäí³ ³í³ö³àòèâè ïðîïîíóâàëîñü çàïðî-
âàäèòè çà ïðîåêòîì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ï³äãîòîâëåíèì ðîáî÷îþ ãðóïîþ Êîíñòèòó-
ö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ³ ñõâàëåíèì êîì³ñ³ºþ 23 ëèñòîïàäà 1995 ðîêó. Ñòàòòåþ 70 öüîãî ïðîåêòó
ïåðåäáà÷àëîñü, ùî «íàðîä çä³éñíþº çàêîíîäàâ÷ó ³í³ö³àòèâó øëÿõîì âíåñåííÿ äî Íà-
ö³îíàëüíèõ Çáîð³â Óêðà¿íè çàêîíîïðîåêòó. Çàêîíîïðîåêò âíîñèòüñÿ â³ä ³ìåí³ íå ìåí-
øå 200 òèñÿ÷ ãðîìàäÿí, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ãîëîñó». Âíåñåííÿ æ çàêîíîïðîåêòó ïðî çì³-
íè òà äîïîâíåííÿ äî îñíîâíîãî çàêîíó ïðèïóñêàëîñü â³ä ³ìåí³ íå ìåíøå îäíîãî ì³ëü-
éîíà ãðîìàäÿí (äèâ. Êîíñòèòóö³ÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè: ó òðüîõ êíèãàõ / ï³ä ðåä. Ñ. Ãî-
ëîâàòîãî. – Êíèãà äðóãà, ÷àñòèíà ïåðøà. – Ê. – Âèä-âî «Ïðàâî». – 1997. – Ñ. 69). Ïðîòå
ïðè ïîäàëüø³é ðîáîò³ íàä öèì ïðîåêòîì, ùî ôàêòè÷íî ìàâ îô³ö³éíèé õàðàêòåð, ïîëî-
æåííÿ ñòîñîâíî çàêîíîäàâ÷î¿ ³ êîíñòèòóö³éíî¿ íàðîäíèõ ³í³ö³àòèâ áóëè âèëó÷åí³.

Çàêîíîäàâ÷ó ³ êîíñòèòóö³éíó íàðîäí³ ³í³ö³àòèâè ìîæíà çàãàëîì îõàðàêòåðèçóâàòè
ÿê òàê³, ùî çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì ïîºäíàí³ ç ïðåäñòàâíèöüêèìè îðãàíàìè
âëàäè. Çàêîíîäàâ÷à ³ êîíñòèòóö³éíà íàðîäí³ ³í³ö³àòèâè â³äïîâ³äíî ïîºäíàí³ ïåðåäóñ³ì
ç ä³ÿëüí³ñòþ ïàðëàìåíòó ÿê îðãàíó çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè ³ ÿê îðãàíó, ùî çâè÷àéíî óïîâ-
íîâàæåíèé âíîñèòè çì³íè äî êîíñòèòóö³¿. Ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ êîíñòèòóö³îíàë³çìó òà-
êîæ ìàëè ì³ñöå âèïàäêè, êîëè êîíñòèòóö³éíà íàðîäíà ³í³ö³àòèâà ïîºäíóâàëàñü ç ä³ÿëü-
í³ñòþ óñòàíîâ÷èõ çáîð³â. Òàê, ó ìèíóëîìó ñòîë³òò³ â îêðåìèõ êðà¿íàõ Ëàòèíñüêî¿
Àìåðèêè ïîâíîìó ïåðåãëÿäó êîíñòèòóö³¿ àáî âíåñåííþ äî íå¿ ÷àñòêîâèõ çì³í, çä³é-
ñíþâàíîìó óñòàíîâ÷èìè çáîðàìè, ïåðåäóâàëî ïðèéíÿòòÿ ñïåö³àëüíîãî çàêîíó ïðî ¿õ
îðãàí³çàö³þ ³ ä³ÿëüí³ñòü, ÿêèì, çîêðåìà, âèçíàâàëàñü äëÿ òàêèõ âèïàäê³â íàðîäíà
³í³ö³àòèâà. Ó ñâîþ ÷åðãó, ä³ÿëüí³ñòü ì³ñöåâîãî ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó âëàäè ìîæå
áóòè ñïðè÷èíåíà ðåàë³çàö³ºþ ì³ñöåâî¿ æ ³í³ö³àòèâè.

(Äàë³ áóäå)
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Ç ²ÑÒÎÐ²¯
Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÑÒÈÖ²¯

ÎÕÎÐÎÍÀ ÐÀÄßÍÑÜÊÈÕ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²É
Ó ÏÅÐØ² ÄÂÀ ÄÅÑßÒÈË²ÒÒß ²ÑÍÓÂÀÍÍß ÑÐÑÐ

Î. Ìèðîíåíêî,
äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, ïðîôåñîð,

çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè

Ê
àðäèíàëüí³ çì³íè â óñ³é ñèñòåì³ ðàäÿíñüêî¿ ìîäåë³ ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿
þñòèö³¿, ÿêà ñêëàëàñü íà ïî÷àòêó 20-õ ðîê³â, ³, çîêðåìà, â óêðà¿íñüêîìó ðàäÿíñüêî-

ìó ¿¿ ð³çíîâèä³ ðîçïî÷àëèñü ç óõâàëåííÿ Äîãîâîðó ïðî óòâîðåííÿ ÑÐÑÐ 30 ãðóäíÿ
1922 ðîêó1. Öåé ñîþçíèé àêò êîíñòèòóö³éíîãî õàðàêòåðó, ïî ñóò³, ìàéæå ïîâí³ñòþ
ðóéíóâàâ Êîíñòèòóö³þ ÓÑÐÐ 1919 ðîêó òà êîíñòèòóö³¿ ³íøèõ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê ³ ïå-
ðåòâîðþâàâñÿ íà ñòðèæíåâèé îá’ºêò êîíñòèòóö³éíîãî çàõèñòó ÿê ç áîêó öåíòðó, òàê ³
ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê.

Ï³äïèñàíî íàçâàíèé Äîãîâ³ð ç áîêó ÓÑÐÐ ç ôîðìàëüíèì äîòðèìàííÿì ÷èííèõ êîí-
ñòèòóö³éíèõ ïðèïèñ³â: ö³é àêö³¿ ïåðåäóâàëè â³äïîâ³äí³ ïîñòàíîâè ÂÓÖÂÊ â³ä 16 æîâò-
íÿ òà VII Âñåóêðà¿íñüêîãî ç’¿çäó Ðàä â³ä 13 ãðóäíÿ 1922 ðîêó2. Àëå æîäíîãî ïîñèëàííÿ
íà òàê³ êîíñòèòóö³éí³ ïîâíîâàæåííÿ ö³ àêòè íå ì³ñòèëè. ÓÑÐÐ ðàçîì ç ÐÑÔÐÐ, ÁÑÐÐ òà
ÇÑÔÐÐ ó Äîãîâîð³ â³ä 30 ãðóäíÿ 1922 ðîêó âèçíà÷àëè êîìïåòåíö³þ Ñîþçó, äî â³äàííÿ
ÿêîãî â îñîá³ éîãî âåðõîâíèõ îðãàí³â íàëåæàëè: ïðåäñòàâíèöòâî Ñîþçó â ì³æíàðîä-
íèõ â³äíîñèíàõ; çì³íà çîâí³øí³õ êîðäîí³â Ñîþçó; óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïðî ïðèéíÿòòÿ
äî ñêëàäó Ñîþçó íîâèõ ðåñïóáë³ê; îãîëîøåííÿ â³éíè ³ óõâàëåííÿ ìèðó; óêëàäåííÿ çîâ-
í³øí³õ äåðæàâíèõ ïîçèê; ðàòèô³êàö³ÿ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â; âñòàíîâëåííÿ îñíîâ ³
çàãàëüíîãî ïëàíó âñüîãî íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà Ñîþçó, à òàêîæ óêëàäåííÿ êîíöåñ³é-
íèõ äîãîâîð³â; ðåãóëþâàííÿ òðàíñïîðòíî¿ ³ ïîøòîâî-òåëåãðàôíî¿ ñïðàâè; âñòàíîâëåí-
íÿ îñíîâ îðãàí³çàö³¿ çáðîéíèõ ñèë Ñîþçó; çàïðîâàäæåííÿ ºäèíîãî äåðæàâíîãî áþäæå-
òó Ñîþçó, âñòàíîâëåííÿ ìîíåòíî¿, ãðîøîâî¿ ³ êðåäèòíî¿ ñèñòåì, à òàêîæ ñèñòåìè
çàãàëüíîñîþçíèõ, ðåñïóáë³êàíñüêèõ ³ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â; âñòàíîâëåííÿ çàãàëüíèõ çà-
ñàä çåìëåâïîðÿäêóâàííÿ ³ çåìëåêîðèñòóâàííÿ, à òàê ñàìî êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè, ë³ñà-
ìè ³ âîäàìè ïî âñ³é òåðèòîð³¿ Ñîþçó; çàãàëüíå ñîþçíå çàêîíîäàâñòâî ïðî ïåðåñåëåííÿ;
âñòàíîâëåííÿ îñíîâ ñóäîóñòðîþ ³ ñóäî÷èíñòâà, à òàêîæ öèâ³ëüíå ³ êðèì³íàëüíå ñîþçíå
çàêîíîäàâñòâî; âñòàíîâëåííÿ îñíîâíèõ çàêîí³â ïðî ïðàöþ, çàãàëüíèõ çàñàä íàðîäíî¿
îñâ³òè, çàãàëüíèõ çàõîä³â ó ãàëóç³ îõîðîíè íàðîäíîãî çäîðîâ’ÿ, ñèñòåìè ì³ð ³ âàãè; îð-
ãàí³çàö³ÿ çàãàëüíîñîþçíî¿ ñòàòèñòèêè; îñíîâíå çàêîíîäàâñòâî ó ãàëóç³ ñîþçíîãî ãðî-
ìàäÿíñòâà ùîäî ïðàâ ³íîçåìö³â; ïðàâî çàãàëüíî¿ àìí³ñò³¿; ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâ ç’¿çä³â
Ðàä, Öåíòðàëüíèõ Âèêîíàâ÷èõ Êîì³òåò³â ³ Ðàä Íàðîäíèõ Êîì³ñàð³â ñîþçíèõ ðåñïóá-

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2004

98

1 Äèâ.: Äîãîâ³ð ïðî óòâîðåííÿ Ñîþçó Ðàäÿíñüêèõ Ñîö³àë³ñòè÷íèõ Ðåñïóáë³ê // Óêðà¿íñüêà ÐÑÐ íà ì³æíà-
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ë³ê, ùî ïîðóøóþòü ñîþçíèé äîãîâ³ð. Ñàìå îñòàííº ïîëîæåííÿ – íàéÿñêðàâ³øå ñâ³ä-
÷åííÿ íàéïèëüí³øî¿ óâàãè ðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè äî ïðîáëåìè íåäîòîðêàííîñò³ Äîãîâî-
ðó, æîðñòêî¿ îõîðîíè íåçàéìàííîñò³ ñòðèæíåâîãî àêòà âñ³õ ðàäÿíñüêèõ êîíñòèòóö³é.

Âåðõîâíèì îðãàíîì âëàäè, ïåðåäóñ³ì êîíòðîëüíî¿, Ñîþçó ÐÑÐ ïðîãîëîøóâàâñÿ
Âñåñîþçíèé ç’¿çä Ðàä (ÂÇÐ), ÿêèé ñêëàäàâñÿ ç ïðåäñòàâíèê³â ì³ñüêèõ Ðàä ç ðîçðàõóíêó
1 äåïóòàò íà 25 òèñÿ÷ âèáîðö³â ³ ïðåäñòàâíèê³â ãóáåðíñüêèõ ç’¿çä³â Ðàä ç ðîçðàõóíêó
1 äåïóòàò íà 125 òèñÿ÷ æèòåë³â. ÂÇÐ ìàëè ñêëèêàòèñÿ îäèí ðàç íà ð³ê îäíîïàëàòíèì
ÖÂÊ, ÿêèé ñòàâàâ âåðõîâíèì îðãàíîì âëàäè, ó òîìó ÷èñë³ ³ êîíòðîëüíî¿, ó ïåð³îäè ì³æ
ç’¿çäàìè. Äî íüîãî âõîäèâ 371 ÷ëåí – ïðîïîðö³éíî íàñåëåííþ êîæíî¿ ç ðåñïóáë³ê. ×åð-
ãîâ³ ñåñ³¿ ÖÂÊ ñêëèêàëèñÿ òðè÷³ íà ð³ê. Ó ïåð³îäè ì³æ íèìè âèùèì îðãàíîì âëàäè ââà-
æàëàñü Ïðåçèä³ÿ ÖÂÊ ç 19 ÷ëåí³â, ç íèõ îáèðàëèñÿ ÷îòèðè ãîëîâè ÖÂÊ (ïî îäíîìó â³ä
ÐÑÔÐÐ, ÓÑÐÐ, ÇÑÔÐÐ, ÁÑÐÐ).

Âèêîíàâ÷èì îðãàíîì ÖÂÊ, îñíîâíèì ñóá’ºêòîì ïîë³òè÷íîãî ³ íàéâèùîãî àäì³í³-
ñòðàòèâíîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ áóëà ÐÍÊ ÑÐÑÐ, ùî îáèðàëàñü ó ñêëàä³ ãîëî-
âè, éîãî çàñòóïíèê³â, íàðîäíèõ êîì³ñàð³â çàêîðäîííèõ ñïðàâ, â³éñüêîâèõ òà ìîðñüêèõ
ñïðàâ, çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³, øëÿõ³â, ïîøò ³ òåëåãðàô³â, Ðîá³òíè÷î-ñåëÿíñüêî¿ ³íñïåêö³¿,
ïðàö³, ïðîäîâîëüñòâà, ô³íàíñ³â òà ãîëîâè ÂÐÍÃ. Ïðè ÖÂÊ çàñíîâóâàâñÿ Âåðõîâíèé
ñóä ç ôóíêö³ÿìè âåðõîâíîãî ñóäîâîãî êîíòðîëþ, à ïðè ÐÍÊ – îá’ºäíàíèé îðãàí ÄÏÓ.
Äåêðåòè ³ ïîñòàíîâè Ðàäíàðêîìó ââàæàëèñü îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âñ³õ ñîþçíèõ ðåñïóá-
ë³ê ³ ìîãëè ñêàñîâóâàòèñü ëèøå ÖÂÊ ÑÐÑÐ àáî éîãî Ïðåçèä³ºþ. Ðîçïîðÿäæåííÿ îêðå-
ìèõ ñîþçíèõ íàðîäíèõ êîì³ñàð³â ïåâíîþ ì³ðîþ òà ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ âèçíàâà-
ëèñü ï³äêîíòðîëüíèìè ³ âèùèì ðåñïóáë³êàíñüêèì îðãàíàì. Öå â³äáóâàëîñÿ ïðè âè-
çíàíí³ îñòàíí³ìè àêò³â ñîþçíèõ íàðêîìàò³â ÿâíî íå â³äïîâ³äíèìè ³íøèì àêòàì Ñîþçó.
Ó òàêîìó ðàç³ ä³ÿ öèõ ïîñòàíîâ ìîãëà áóòè ïðèçóïèíåíà âèùèìè îðãàíàìè âëàäè ñî-
þçíèõ ðåñïóáë³ê, ïðî ùî íåãàéíî ïîâ³äîìëÿâñÿ öåíòð.

Òàêèìè îðãàíàìè áóëè ç’¿çäè Ðàä, ÖÂÊ òà Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ðåñïóáë³ê, à ¿õ âèêîíàâ÷è-
ìè îðãàíàìè – ÐÍÊ ðåñïóáë³ê, ÿê³ ñêëàäàëèñÿ ç ãîëîâè, éîãî çàñòóïíèê³â, íàðîäíèõ êî-
ì³ñàð³â çåìëåðîáñòâà, ïðîäîâîëüñòâà, ô³íàíñ³â, ïðàö³, âíóòð³øí³õ ñïðàâ, þñòèö³¿, Ðî-
á³òíè÷î-ñåëÿíñüêî¿ ³íñïåêö³¿, îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ,
íàö³îíàëüíèõ ñïðàâ òà ãîëîâè ÂÐÍÃ. Òóò æå íàãîëîøóâàëîñü, ùî ÂÐÍÃ ³ íàðîäí³ êî-
ì³ñàð³àòè ïðîäîâîëüñòâà, ô³íàíñ³â, ïðàö³ ³ Ðîá³òíè÷î-ñåëÿíñüêî¿ ³íñïåêö³¿ êåðóþòüñÿ ó
ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿìè â³äïîâ³äíèõ íàðîäíèõ êîì³ñàð³â ÑÐÑÐ, òîáòî ïåðå-
òâîðþþòüñÿ íà ¿õ ì³ñöåâ³ ô³ë³¿, ïîâí³ñòþ ï³äêîíòðîëüí³ öåíòðó. Êð³ì òîãî, äî ñêëàäó
ÐÍÊ ðåñïóáë³ê ç ïðàâîì äîðàä÷îãî ãîëîñó ââîäèëèñü óïîâíîâàæåí³ ñîþçíèõ íàðêîìà-
ò³â çàêîðäîííèõ ñïðàâ, â³éñüêîâèõ òà ìîðñüêèõ ñïðàâ, çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³, øëÿõ³â,
ïîøò ³ òåëåãðàô³â. Ðåñïóáë³êàì íàäàâàëîñÿ ïðàâî ìàòè ñâî¿ áþäæåòè, ÿê³ áóëè ñêëàäî-
âèìè ÷àñòèíàìè çàãàëüíîñîþçíîãî áþäæåòó, çàòâåðäæóâàíîãî ÖÂÊ Ñîþçó. Áþäæåòè
ðåñïóáë³ê ó ¿õ ïðèáóòêîâèõ òà âèäàòêîâèõ ÷àñòèíàõ òåæ âñòàíîâëþâàëèñÿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ.
Íèì âèçíà÷àâñÿ ³ ïåðåë³ê ïðèáóòê³â, ³ ðîçì³ðè ïðèáóòêîâèõ â³äðàõóâàíü, ùî éøëè íà
óòâîðåííÿ ðåñïóáë³êàíñüêèõ áþäæåò³â. Äëÿ ãðîìàäÿí ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê âñòàíîâëþ-
âàëîñü ºäèíå ñîþçíå ãðîìàäÿíñòâî.

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî îñòàíí³é ïóíêò Äîãîâîðó çáåð³ãàâ çà ñîþçíèìè ðåñïóáë³êà-
ìè ïðàâî â³ëüíîãî âèõîäó ç Ñîþçó, ¿õ ïðàâà, ó òîìó ÷èñë³ ³ â ãàëóç³ ïîë³òè÷íîãî êîí-
ñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, áóëè äîñèòü îáìåæåíèìè. Òåíäåíö³ÿ äî ïîñò³éíîãî ðîçøè-
ðåííÿ êîíòðîëüíî¿ êîìïåòåíö³¿ öåíòðó ³ çâóæåííÿ òàêèõ ñàìèõ ïðàâ ðåñïóáë³ê ñïîñòå-
ð³ãàëàñü ìàéæå â óñ³õ ìàéáóòí³õ êîíñòèòóö³ÿõ òà íîðìàòèâíèõ àêòàõ.

Óæå ó íàñòóïíîìó îá’ºêò³ êîíñòèòóö³éíî¿ îõîðîíè – ïåðø³é Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ
1924 ðîêó Äîãîâ³ð 1922 ðîêó ïîñòàâ ³íøèì: çàì³ñòü 26 ó íüîìó âæå íàë³÷óâàëîñü
72 ñòàòò³, à ïðàâà Ñîþçó áóëî ñóòòºâî ðîçøèðåíî. Öüîìó ïåðåäóâàëà ³íòåíñèâíà ðîáî-
òà ïðîòÿãîì óñüîãî 1923 ðîêó ï³ä ïèëüíèì ïîë³òèêî-³äåîëîã³÷íèì êîíòðîëåì ÐÊÏ(á),
æâàâ³ ³ íàïðóæåí³ äèñêóñ³¿ êîíöåïòóàëüíîãî õàðàêòåðó, ïðî ÿê³ éòèìåòüñÿ äàë³. Â³äïî-
â³äíî äî äèðåêòèâ Õ²² ç’¿çäó ÐÊÏ(á), IV íàðàäè ÖÊ ÐÊÏ(á) äðóãà ñåñ³ÿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ
ñõâàëèëà êîíñòèòóö³éíèé ïðîåêò 6 ëèïíÿ 1923 ðîêó. 21 ñ³÷íÿ 1924 ðîêó çã³äíî ç äîïî-
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â³ääþ Ì. Ñêðèïíèêà ðàòèô³êóâàâ Êîíñòèòóö³þ ÑÐÑÐ ³ VIII Âñåóêðà¿íñüêèé ç’¿çä Ðàä,
ñõâàëèâøè âíåñîê ÂÓÖÂÊ ó ðîçðîáêó ¿¿ òåêñòó ³ äîðó÷èâøè éîìó ïåðåãëÿíóòè Êîí-
ñòèòóö³þ ÓÑÐÐ 1919 ðîêó äî ²Õ ç’¿çäó1.

Â îñòàòî÷íîìó âèãëÿä³ ÷åðãîâèé îá’ºêò ðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíî¿ îõîðî-
íè – ïåðøà ñîþçíà Êîíñòèòóö³ÿ áóëà çàòâåðäæåíà ïîñòàíîâîþ ²² Âñåñîþçíîãî

Ç’¿çäó Ðàä 31 ñ³÷íÿ 1924 ðîêó ó Ìîñêâ³. Ôîðìàëüíî âîíà ñêëàäàëàñÿ ç Äåêëàðàö³¿ ïðî
óòâîðåííÿ ÑÐÑÐ ³ Äîãîâîðó ïðî óòâîðåííÿ ÑÐÑÐ, ï³äïèñàíèõ 30 ãðóäíÿ 1922 ðîêó
÷ëåíàìè ïîâíîâàæíèõ äåëåãàö³é ÐÑÔÐÐ, ÓÑÐÐ, ÇÑÔÐÐ òà ÁÑÐÐ (óñüîãî 86 ï³äïèñ³â)2.
Àëå ÿêùî Äåêëàðàö³ÿ – àêò ñóòî ³äåîëîã³÷íîãî õàðàêòåðó, ÿêèé êîíñòàòóâàâ ðîçêîë
ñâ³òó íà äâà òàáîðè, ïåðåâàãè ñîö³àë³çìó ³ âàäè êàï³òàë³çìó, âèïðàâäàí³ñòü äèêòàòóðè
ïðîëåòàð³àòó, êîëîñàëüíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ðîçðóõè, ñòâåðäæóâàâ ïðèíöèïè ³íòåðíàö³î-
íàë³çìó ³ êëàñîâîãî ï³äõîäó, íåîáõ³äí³ñòü îá’ºäíàííÿ ð³âíîïðàâíèõ íàðîä³â äëÿ ìèð-
íîãî ñï³â³ñíóâàííÿ, áðàòåðñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ³ ñòâîðåííÿ Ñâ³òîâî¿ Ñîö³àë³ñòè÷-
íî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè – ä³éñíî â³äòâîðþâàâñÿ ó ïåðø³é Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ ìàéæå
ïîâí³ñòþ, òî òåêñò Äîãîâîðó íàáóâàâ ïðèíöèïîâî íîâîãî âèãëÿäó.

Éîãî ñóá’ºêòàìè, ÿê ³ ðàí³øå, çàëèøàëèñü ÐÑÔÐÐ, ÓÑÐÐ, ÁÑÐÐ, ÇÑÔÐÐ. Àëå óïðàâ-
ë³íñüêà ³ êîíòðîëüíà êîìïåòåíö³ÿ Ñîþçó çíà÷íî ðîçøèðþâàëàñü: äî éîãî â³äàííÿ äî-
äàòêîâî áóëè â³äíåñåí³ ïèòàííÿ âñ³õ äèïëîìàòè÷íèõ ñòîñóíê³â, óêëàäåííÿ äîãîâîð³â
ç ³íøèìè äåðæàâàìè, âðåãóëþâàííÿ ïðîáëåì êîðäîí³â ì³æ ñîþçíèìè ðåñïóáë³êà-
ìè, âðåãóëþâàííÿ âíóòð³øí³õ ïîçèê, âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ ïîçèê ñîþçíèõ ðåñïóá-
ë³ê, êåð³âíèöòâî çîâí³øíüîþ òîðã³âëåþ, âèçíà÷åííÿ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³ ³ ï³äïðè-
ºìñòâ çàãàëüíîñîþçíîãî çíà÷åííÿ, êåð³âíèöòâî çáðîéíèìè ñèëàìè, çàòâåðäæåííÿ ³
çì³íè ñîþçíî¿ Êîíñòèòóö³¿ òîùî. Äåùî äîäàâàëîñü ³ äî ñòàòóñó ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê,
çîêðåìà ãàðàíòóâàííÿ çä³éñíåííÿ ¿õ ïðàâ ç áîêó Ñîþçó ³ íåäîòîðêàííîñò³ òåðèòîð³¿.
Âàæëèâå çíà÷åííÿ, õî÷ ³ ñóòî ôîðìàëüíîãî õàðàêòåðó, ìàëî ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 6 ïðî òå,
ùî äëÿ îáìåæåííÿ ÷è ñêàñóâàííÿ ïðàâà âèõîäó ç Ñîþçó ïîòð³áíà çãîäà âñ³õ ñîþçíèõ
ðåñïóáë³ê.

Âåðõîâíèì îðãàíîì êîíòðîëüíî¿ âëàäè ÑÐÑÐ çàëèøàëèñü ÂÇÐ, à â ïåð³îä ì³æ ç’¿ç-
äàìè – ÖÂÊ ÑÐÑÐ. Íîðìè ïðåäñòàâíèöòâà ³ ïîðÿäîê îáðàííÿ äåëåãàò³â íà ç’¿çäè, ÿê ³
ïðàâèëà ¿õ ñêëèêàííÿ, íå çì³íþâàëèñü. Àëå ÖÂÊ â³äíèí³ ïîä³ëÿâñÿ íà äâ³ ð³âíîïðàâí³
ïàëàòè – Ñîþçíó ðàäó, ÿêà îáèðàëàñü ç’¿çäàìè Ðàä ç ïðåäñòàâíèê³â ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê
ïðîïîðö³éíî íàñåëåííþ êîæíî¿ ç íèõ ó ê³ëüêîñò³ 414 äåïóòàò³â, òà Ðàäó íàö³îíàëüíîñ-
òåé, ùî ñòâîðþâàëàñü ³ç ïðåäñòàâíèê³â ñîþçíèõ ³ àâòîíîìíèõ ðåñïóáë³ê (ïî 5 îñ³á) òà
àâòîíîìíèõ îáëàñòåé (ïî 1 îñîá³) ³ çàòâåðäæóâàëàñü íà ç’¿çäàõ Ðàä. Îáèäâ³ ïàëàòè, ÿê ³
ÖÂÊ ó ö³ëîìó, âèäàâàëè êîäåêñè, äåêðåòè, ïîñòàíîâè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ, îá’ºäíóâàëè
ðîáîòó ³ç çàêîíîäàâñòâà ³ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, âèçíà÷àëè çàâäàííÿ ³ êîëî ä³ÿëüíî-
ñò³ Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ³ Ðàäíàðêîìó ÑÐÑÐ. ×åðãîâ³ ñåñ³¿ ÖÂÊ ñêëèêàëèñÿ òðè÷³ íà ð³ê, ïîçà-
÷åðãîâ³ – çà ïîñòàíîâàìè Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ, íà âèìîãó ïðåçèä³é Ñîþçíî¿ ðàäè ÷è Ðàäè íà-
ö³îíàëüíîñòåé àáî ÖÂÊ îäí³º¿ ç ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê. Çàêîíîïðîåêòè íàáóâàëè ñèëè
çàêîíó ò³ëüêè ï³ñëÿ ñõâàëåííÿ ¿õ ÿê Ñîþçíîþ ðàäîþ, òàê ³ Ðàäîþ íàö³îíàëüíîñòåé. Ó
ðàç³ ñóïåðå÷îê ì³æ ïàëàòàìè ¿õ ìàëè ïåðåäàâàòè äî óçãîäæóâàëüíî¿ êîì³ñ³¿. Ïðè íåäî-
ñÿãíåíí³ çãîäè ñï³ð ðîçãëÿäàâñÿ íà ñï³ëüíîìó çàñ³äàíí³ ïàëàò, à äàë³ – íà ÷åðãîâîìó ÷è
íàäçâè÷àéíîìó ç’¿çäàõ Ðàä.

Ó ïåð³îä ì³æ ñåñ³ÿìè ÖÂÊ ÑÐÑÐ âèùèì çàêîíîäàâ÷èì, âèêîíàâ÷èì ³ ðîçïîðÿä÷èì,
à îòæå, ³ êîíòðîëüíèì îðãàíîì âëàäè ââàæàëàñü Ïðåçèä³ÿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ, ñòâîðþâàíà
ÖÂÊ ó ñêëàä³ âñ³õ 7 ÷ëåí³â ïðåçèä³¿ Ñîþçíî¿ ðàäè, âñ³õ 7 ÷ëåí³â ïðåçèä³¿ Ðàäè íàö³î-
íàëüíîñòåé ³ ùå 7 äîäàòêîâèõ ÷ëåí³â. ÖÂÊ, ÿê ³ ðàí³øå, î÷îëþâàëè 4 ãîëîâè (ïî ê³ëü-
êîñò³ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê) ç ÷èñëà ÷ëåí³â ¿¿ Ïðåçèä³¿.

Ïîðÿäîê ñòâîðåííÿ ³ ñêëàä âèêîíàâ÷îãî ³ ðîçïîðÿä÷îãî îðãàíó ÖÂÊ Ðàäè íàðîäíèõ
êîì³ñàð³â çàëèøàëèñü ñòàðèìè. Àëå ïåðåäáà÷åí³ Äîãîâîðîì ïðî óòâîðåííÿ ÑÐÑÐ
10 íàðêîìàò³â ïîä³ëÿëèñü òåïåð íà 5 çàãàëüíîñîþçíèõ (çàêîðäîííèõ, â³éñüêîâèõ òà ìîð-
ñüêèõ ñïðàâ, çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³, øëÿõ³â ñïîëó÷åííÿ, ïîøò é òåëåãðàô³â) òà 5 îá’ºäíà-
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íèõ (ïðîäîâîëüñòâà, ïðàö³, ô³íàíñ³â, ÂÐÍÃ, ÐÑ²) íàðîäíèõ êîì³ñàð³àò³â. Ïåðø³ ìàëè
ïðè ñîþçíèõ ðåñïóáë³êàõ áåçïîñåðåäíüî ¿ì ï³äïîðÿäêîâàíèõ óïîâíîâàæåíèõ, à îðãàíà-
ìè äðóãèõ ââàæàëèñÿ ñàì³ îäíî³ìåíí³ íàðêîìàòè ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê. Îòæå, ï³ä áåçïî-
ñåðåäí³ì êîíòðîëåì ðåñïóáë³ê çàëèøàëèñÿ ò³ëüêè íàðêîìàòè çåìëåðîáñòâà, âíóòð³øí³õ
ñïðàâ, þñòèö³¿, îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Íàðêîìàò íàö³î-
íàëüíèõ ñïðàâ, ïåðåäáà÷åíèé Äîãîâîðîì ðàí³øå, ó ñêëàä³ ðàäíàðêîì³â ðåñïóáë³ê òåïåð
íå çíà÷èâñÿ. ²íø³ öåíòðàëüí³ ðåñïóáë³êàíñüê³ îðãàíè çì³í íå çàçíàâàëè.

Ñóòòºâèì äîïîâíåííÿì Äîãîâîðó ñòàâàëè ñïåö³àëüí³ ãëàâè ïðî Âåðõîâíèé Ñóä
ÑÐÑÐ òà ÎÃÏÓ. Âåðõîâíèé Ñóä çàñíîâóâàâñÿ ïðè ÖÂÊ ÑÐÑÐ ³ ä³ÿâ ó ñêëàä³ ïëåíàðíî-
ãî çàñ³äàííÿ ç 11 ÷ëåí³â (ãîëîâà, çàñòóïíèê, 4 ãîëîâè âåðõîâíèõ ñóä³â ðåñïóáë³ê òà ùå
5 îñ³á – ñåðåä íèõ ïðåäñòàâíèê ÎÃÏÓ, – ïðèçíà÷åíèõ Ïðåçèä³ºþ ÖÂÊ ÑÐÑÐ), öèâ³ëü-
íî-ñóäîâî¿, êðèì³íàëüíî-ñóäîâî¿, â³éñüêîâî¿ òà â³éñüêîâî-òðàíñïîðòíî¿ êîëåã³é. ßê
ïåðøà ³íñòàíö³ÿ Âåðõîâíèé Ñóä êîæíîãî ðàçó çà ñïåö³àëüíîþ ïîñòàíîâîþ ÖÂÊ ÑÐÑÐ
÷è éîãî Ïðåçèä³¿ ðîçãëÿäàâ êðèì³íàëüí³ òà öèâ³ëüí³ ñïðàâè âèíÿòêîâî¿ âàæëèâîñò³, ÿê³
ñòîñóâàëèñÿ ê³ëüêîõ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê, à òàêîæ ñïðàâè ïåðñîíàëüíî¿ ï³äñóäíîñò³
÷ëåí³â ÖÂÊ ³ Ðàäíàðêîìó ÑÐÑÐ. Ó ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ Ñóä çà âíåñåííÿì ÖÂÊ
ÑÐÑÐ, éîãî Ïðåçèä³¿, ïðîêóðîðà Âåðõîâíîãî ñóäó (ïðèçíà÷àâñÿ, ÿê ³ éîãî çàñòóïíèê,
Ïðåçèä³ºþ ÖÂÊ ÑÐÑÐ), ïðîêóðîð³â ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê ÷è ÎÃÏÓ ðîçðîáëÿâ êåð³âí³
ðîç’ÿñíåííÿ äëÿ âåðõîâíèõ ñóä³â ðåñïóáë³ê, îïðîòåñòîâóâàâ ïåðåä ÖÂÊ ÑÐÑÐ ïîñòà-
íîâè, ð³øåííÿ ³ âèðîêè îñòàíí³õ, ðîçâ’ÿçóâàâ ñóäîâ³ ñïîðè ì³æ ñîþçíèìè ðåñïóáë³êà-
ìè, âèð³øóâàâ ñïðàâè ïî çâèíóâà÷åííÿõ âèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á Ñîþçó ó çëî÷èíàõ çà
ïîñàäîþ.

Ç
óñ³õ ïîïåðåäí³õ ³ íàñòóïíèõ ðàäÿíñüêèõ êîíñòèòóö³é Îñíîâíèé çàêîí 1924 ðîêó

çðîáèâ, ìàáóòü, íàéñóòòºâ³øèé âíåñîê ó ñòàíîâëåííÿ çàãàëüíîðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè
êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, õî÷à òàêà êàòåãîð³ÿ, ÿê ³ ïîíÿòòÿ «êîíñòèòóö³éíèé íàãëÿä»,
«êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü», «êîíñòèòóö³éíà þðèñäèêö³ÿ» òîùî, ó íüîìó íå âæèâà-
ëèñü. Ôåäåðàòèâíèé óñòð³é ÑÐÑÐ, ôîðìàëüí³ ãàñëà ñóâåðåí³òåòó ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê,
ïðàâà ¿õ â³ëüíîãî âèõîäó ç Ñîþçó, â³äñóòí³ñòü ïîëîæåíü ïðî êåð³âíó ³ ñïðÿìîâóþ÷ó
ñèëó ðàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â îñîá³ ÂÊÏ(á) îá’ºêòèâíî çìóøóâàëè êîíñòèòóö³ºäàâ-
öÿ â³äøóêóâàòè ïðàâîâ³ ôàêòîðè çáåðåæåííÿ ôåäåðàö³¿ ÿê ñòàá³ëüíî¿ äåðæàâíî-ïðàâî-
âî¿ ñèñòåìè, ñòàâèòè êîíñòèòóö³éí³ ïåðåïîíè íà øëÿõó ìîæëèâî¿ «íàäì³ðíî¿ ñóâåðå-
í³çàö³¿» ðåñïóáë³ê.

Îñü ÷îìó, ç îäíîãî áîêó, â Îñíîâíîìó çàêîí³ 1924 ðîêó, ïîð³âíÿíî ç Äîãîâîðîì ïðî
óòâîðåííÿ ÑÐÑÐ 1922 ðîêó, ç’ÿâèâñÿ ðÿä íîâèõ íîðì, ÿê³ âñòàíîâëþâàëè äîñèòü æîð-
ñòêó ñèñòåìó ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, ùî çä³éñíþâàâñÿ âåðõîâíèìè
îðãàíàìè âëàäè Ñîþçó, òîáòî ÂÇÐ, ÖÂÊ ÑÐÑÐ ³ éîãî Ïðåçèä³ºþ. Éäåòüñÿ ïðî ïóíêòè
«÷» ³ «ø» ñòàòò³ 1 ³ ñòàòòþ 2 Êîíñòèòóö³¿, ÿê³ ïåðåäáà÷àëè ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâ ç’¿çä³â
Ðàä òà ÖÂÊ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê ó ðàç³ ïîðóøåííÿ òàêèìè ïîñòàíîâàìè Îñíîâíîãî çà-
êîíó ÑÐÑÐ, âèð³øåííÿ íå ñàìèìè ðåñïóáë³êàìè, à ñîþçíèìè âåðõîâíèìè îðãàíàìè
âñ³õ ñï³ðíèõ ïèòàíü ì³æ ñóá’ºêòàìè ôåäåðàö³¿ òà â³äíîñèëè äî âèíÿòêîâî¿ êîìïåòåíö³¿
ÂÇÐ çàòâåðäæåííÿ îñíîâíèõ çàñàä ñîþçíî¿ Êîíñòèòóö³¿. Äî åëåìåíò³â êîíñòèòóö³éíî¿
îõîðîíè ìîæíà â³äíåñòè ³ ïîëîæåííÿ ïðî îáìåæåííÿ ñóâåðåí³òåòó ðåñïóáë³ê íîðìàìè
Îñíîâíîãî çàêîíó 1924 ðîêó (ñòàòòÿ 3), ³ íîðìó ïðî òå, ùî ñîþçí³ ðåñïóáë³êè âíîñÿòü
çì³íè äî ñâî¿õ êîíñòèòóö³é ó ñóâîð³é â³äïîâ³äíîñò³ äî ñîþçíîãî Îñíîâíîãî çàêîíó
(ñòàòòÿ 5), ³ íàäàííÿ ïðàâà ÖÂÊ ÑÐÑÐ ïðèçóïèíÿòè ÷è ñêàñîâóâàòè äåêðåòè, ïîñòàíîâè
³ ðîçïîðÿäæåííÿ íå ëèøå ñâîº¿ Ïðåçèä³¿, à é ç’¿çä³â Ðàä, ÖÂÊ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê, ³í-
øèõ îðãàí³â âëàäè íà òåðèòîð³¿ ÑÐÑÐ (ñòàòòÿ 20), ³ ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ
çä³éñíþâàòè íàãëÿä ùîäî çàïðîâàäæåííÿ ó æèòòÿ Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ (ñòàòòÿ 30), ³ ¿¿ æ
ïðàâî ïðèçóïèíÿòè ³ ñêàñîâóâàòè ïîñòàíîâè ñîþçíîãî ÐÍÊ, ñîþçíèõ íàðêîìàò³â, ÖÂÊ
³ ÐÍÊ ðåñïóáë³ê (ñòàòò³ 31, 41, 58), ïðèçóïèíÿòè ð³øåííÿ ç’¿çä³â Ðàä ñîþçíèõ ðåñ-
ïóáë³ê (ñòàòòÿ 32).

Äåÿê³ ïîëîæåííÿ Îñíîâíîãî çàêîíó ÑÐÑÐ íàäàâàëè éîìó îçíàê àêòà ïðÿìî¿ ä³¿.
Ñêàæ³ìî, ñòàòòÿ 65 ñòâåðäæóâàëà, ùî «âçàºìîâ³äíîñèíè ì³æ âåðõîâíèìè îðãàíàìè
âëàäè ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê òà âåðõîâíèìè îðãàíàìè âëàäè Ñîþçó Ðàäÿíñüêèõ Ñîö³àë³ñ-
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òè÷íèõ Ðåñïóáë³ê âñòàíîâëþþòüñÿ ö³ºþ Êîíñòèòóö³ºþ». Ó çâ’ÿçêó ç öèì òðåáà íàãîëî-
ñèòè, ùî äîñèòü æîðñòêèé ïîë³òè÷íèé ³ àäì³í³ñòðàòèâíèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ç
óòâîðåííÿì ÑÐÑÐ ñòàâàâ ñóâîðî îäíîá³÷íèì, òîáòî âèñòóïàâ ëèøå ÿê êîíòðîëü Ñîþçó
çà êîíñòèòóö³éí³ñòþ àêò³â ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿. Êîíòðîëü îñòàíí³õ íàä àêòàìè ñîþçíèõ
îðãàí³â äîïóñêàâñÿ, àëå ó äîñèòü îáìåæåíîìó âèãëÿä³: ÖÂÊ ðåñïóáë³ê ÷è ¿õ ïðåçèä³¿
ìàëè ïðàâî îïðîòåñòîâóâàòè, ïðîäîâæóþ÷è ¿õ âèêîíàííÿ, äåêðåòè ³ ïîñòàíîâè ÐÍÊ
ÑÐÑÐ ó Ïðåçèä³þ ÖÂÊ ÑÐÑÐ (ñòàòòÿ 42), à ïðèçóïèíèòè âîíè ìîãëè ëèøå ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ñîþçíèõ íàðêîìàò³â ³ ò³ëüêè çà óìîâè î÷åâèäíî¿ íåâ³äïîâ³äíîñò³ òàêîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ñîþçí³é Êîíñòèòóö³¿, çàêîíîäàâñòâó ÑÐÑÐ ÷è çàêîíîäàâñòâó ñîþçíî¿ ðåñ-
ïóáë³êè, òà é òî ç îáîâ’ÿçêîì íåãàéíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàêå ð³øåííÿ Ðàäíàðêîìó
ÑÐÑÐ ³ â³äïîâ³äíîãî íàðîäíîãî êîì³ñàðà ÑÐÑÐ (ñòàòòÿ 59).

ßêùî ïðîàíàë³çîâàí³ ïîëîæåííÿ ùîäî ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ
á³ëüøîþ àáî ìåíøîþ ì³ðîþ ââîäèëèñü ³ â íàñòóïí³ ñîþçí³ òà óêðà¿íñüê³ êîíñòèòóö³¿,
òî ñïðîáà çàïðîâàäæåííÿ äåÿêèõ åëåìåíò³â ñèñòåìè ñóäîâî¿ îõîðîíè Îñíîâíîãî çàêî-
íó 1924 ðîêó ñòàëà â ³ñòîð³¿ ðàäÿíñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ïåðøîþ ³ îñòàííüîþ.
Éäåòüñÿ, íàñàìïåðåä, ïðî íàäàíå ïóíêòîì «â» ñòàòò³ 43 Êîíñòèòóö³¿ ïîâíîâàæåííÿ
Âåðõîâíîìó Ñóäó ÑÐÑÐ íà âèìîãó ÖÂÊ ÑÐÑÐ äàâàòè âèñíîâêè «ïðî çàêîíí³ñòü òèõ ÷è
³íøèõ ïîñòàíîâ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê ç òî÷êè çîðó Êîíñòèòóö³¿». ßêîþñü ì³ðîþ äî ñóäî-
âî¿ îõîðîíè Îñíîâíîãî çàêîíó ìîæíà â³äíåñòè é ïîëîæåííÿ íàçâàíî¿ ñòàòò³ ïðî äà÷ó
âåðõîâíèì ñóäàì ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê êåð³âíèõ ðîç’ÿñíåíü ç ïèòàíü çàãàëüíîñîþçíîãî
çàêîíîäàâñòâà, ùî ìîæíà ââàæàòè é ñâîºð³äíèì íàòÿêîì íà ïðàâî Âåðõîâíîãî Ñóäó
ÑÐÑÐ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ñîþçíèõ çàêîí³â, ïðî îáîâ’ÿçîê Âåðõîâíîãî Ñóäó
ÑÐÑÐ ðîçãëÿäàòè é îïðîòåñòîâóâàòè ïåðåä ÖÂÊ ÑÐÑÐ çà âíåñåííÿì ïðîêóðîðà Âåð-
õîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ ïîñòàíîâè, ð³øåííÿ ³ âèðîêè âåðõîâíèõ ñóä³â ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê
ó ðàç³ ñóïåðå÷íîñò³ òàêèõ çàãàëüíîñîþçíîìó çàêîíîäàâñòâó ÷è ³íòåðåñàì ³íøèõ ðåñ-
ïóáë³ê, ïðî îáîâ’ÿçîê Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ âèð³øóâàòè ñóäîâ³ ñïîðè ì³æ ñîþçíèìè
ðåñïóáë³êàìè. Ó öüîìó ïëàí³ äî ñóá’ºêò³â êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó ìîæíà â³äíåñòè é
ïðîêóðîðà Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ, äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî áóëî â³äíåñåíî äà÷ó âè-
ñíîâê³â ç óñ³õ ïèòàíü, ùî ïðèéìàëèñü äî ðîçãëÿäó Âåðõîâíèì Ñóäîì ÑÐÑÐ (öå îçíà-
÷àº – ³ ïèòàíü ñóòî «êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ»), à òàêîæ îïðîòåñòóâàííÿ ð³øåíü
Âåðõîâíîãî ñóäó ÑÐÑÐ äî Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ.

Ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, ââåäåíîãî Êîíñòèòóö³ºþ ÑÐÑÐ
1924 ðîê, â ë³òåðàòóð³ òèõ ÷àñ³â îáãðóíòîâóâàëîñü çàâäàííÿìè ïåðåáóäîâè íàðîä-

íîãî ãîñïîäàðñòâà, íåîáõ³äí³ñòþ äîòðèìàííÿ ñóâîðî¿ ïëàíîâî¿ äèñöèïë³íè, áîðîòüáè
ç «âèêðèâëåííÿìè ºäèíî¿ ãîñïîäàðñüêî-ïîë³òè÷íî¿ ë³í³¿ ³ â³äõèëåííÿìè â³ä âèìîã
çàêîí³â» (Å. Ïîíòîâè÷, Â. ²ãíàòüºâ, Ä. Îðëîâ, Â. Ëåáåäèíñüêèé òà ³íø³). Ö³ æ àâòîðè
íåäâîçíà÷íî ñòâåðäæóâàëè, ùî Ïðåçèä³ÿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ ó ïðîöåñ³ çä³éñíåííÿ êîíñòè-
òóö³éíîãî íàãëÿäó «äîïîâíþº Êîíñòèòóö³þ, äàº ¿é íåîáõ³äíèé ðîçâèòîê»1. Ð³øåííÿ
Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ç ïèòàíü êîíñòèòóö³éíîñò³ íîðìàòèâíèõ àêò³â ÐÍÊ ÑÐÑÐ, ÖÂÊ ³ ÐÍÊ
ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê, ñîþçíèõ íàðêîìàò³â ³ íàðêîìàò³â ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê óõâàëþâà-
ëèñü ó ôîðì³ ïîñòàíîâ àáî çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ, àáî çà ïðîòåñòàìè âèùèõ îðãàí³â
âëàäè ÑÐÑÐ òà ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê, àáî çà ïîäàííÿìè Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ ÷è ïðî-
êóðîðà Âåðõîâíîãî ñóäó ÑÐÑÐ (ç 1929 ðîêó – ïðîêóðîðà Ñîþçó ÐÑÐ).

Òàêèõ ïîñòàíîâ ò³ëüêè ó 1924–1930 ðîêàõ, çà íàøèìè ï³äðàõóíêàìè, áóëî ïðèéíÿòî
ïîíàä 200. Àëå çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ð³øåíü Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ íîð-
ìàòèâíèõ àêò³â Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ öèì íå âè÷åðïóâàëàñÿ. Íå ìåíøå, í³æ ïîñòàíîâ,
óõâàëþâàëîñÿ ïðîòîêîëüíèõ ð³øåíü, ùî íå ïóáë³êóâàëèñü, àëå ôàêòè÷íî ìàëè îäíàêî-
âó þðèäè÷íó ñèëó ç îô³ö³éíèìè ïîñòàíîâàìè, îñê³ëüêè äàâàëèñü ó âèãëÿä³ äîðó÷åíü
òîìó ÷è ³íøîìó äåðæàâíîìó îðãàíó âèïðàâèòè äîïóùåíó íèì ïîìèëêó ³ âèêîíóâà-
ëèñü íåãàéíî. Çàçíà÷èìî é òå, ùî ïîñòàíîâè Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ íà ïðàêòèö³ íàáóâàëè
çíà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðåöåäåíò³â, íà ÿê³ ÷àñòî ïîñèëàâñÿ ³ Âåðõîâíèé Ñóä ÑÐÑÐ,
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1 Ïðàêòèêà Ïðåçèäèóìà ÖÈÊ Ñîþçà ÑÑÐ â îáëàñòè êîíñòèòóöèîííîãî (îáùåãî è ñïåöèàëüíîãî) íàäçîðà.
Ñáîðíèê ïîñòàíîâëåíèé Ïðåçèäèóìà ÖÈÊ Ñîþçà ÑÑÐ, ïðèíÿòûõ â ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ êîíñòèòóöèîí-
íîãî íàäçîðà ñ 1924 ïî 1930 ãîäû / Ïîä ðåä. Ï.À. Êðàñèêîâà. – Ì., 1931. – Ñ. 4.



â³äìîâëÿþ÷è ó â³äêðèòò³ ÷è ïðèïèíÿþ÷è ïðîâàäæåííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñïðàâè ç ïîñèëàí-
íÿì íà äîêóìåíòè Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ, ó ÿêèõ àíàëîã³÷íå ïèòàííÿ âæå áóëî âèð³øåíå.

Íàäçâè÷àéíå çíà÷åííÿ ìàþòü ïîñòàíîâè Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ ç ïðîáëåì, ïîâ’ÿçà-
íèõ ç ïîðóøåííÿìè ñòàòåé 1, 3 Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ, ÿê³ âèçíà÷àëè êîëî ïîâíîâàæåíü
âåðõîâíèõ îðãàí³â ñîþçíî¿ âëàäè òà âñòàíîâëþâàëè ìåæ³, ïîçà ÿêèìè êîæíà ñîþçíà
ðåñïóáë³êà ìîãëà çä³éñíþâàòè âëàäó ñàìîñò³éíî. Âëàñíå, öå âèÿâëÿëîñü ðîçïîä³ëîì
êîìïåòåíö³¿ îðãàí³â Ñîþçó ÐÑÐ òà ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê â îêðåìèõ ãàëóçÿõ çàêîíîäàâ-
ñòâà, êîìïåòåíö³¿, ÿêó íå ìîæíà áóëî ïåðåñòóïàòè í³ ñîþçíèì, í³ ðåñïóáë³êàíñüêèì
îðãàíàì âëàäè. Çäåá³ëüøîãî êîíôë³êòè âèíèêàëè íàâêîëî ïîëîæåíü ïóíêò³â «ë» (ùî-
äî âåðõîâåíñòâà Ñîþçó ó ãàëóç³ ô³íàíñîâèõ â³äíîñèí), «ï» (ïðî ïðàâà ó ñôåð³ öèâ³ëü-
íîãî ³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, âñòàíîâëåííÿ îñíîâ ñóäîóñòðîþ ³ ñóäî÷èíñòâà) òà «ð»
(ïðî ïðàâà ó ñôåð³ âèäàííÿ îñíîâíèõ çàêîí³â ïðî ïðàöþ) ñòàòò³ 1 Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ.
Ïðèâåðòàº óâàãó òå, ùî ñòîñîâíî ïîðóøåíü ïóíêòó «ï» âêàçàíî¿ ñòàòò³ ³í³ö³àòîðàìè
çâåðíåíü äî Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ ìàéæå çàâæäè áóëè ñîþçí³ ðåñïóáë³êè, à ùîäî ïóíê-
òó «ë» ñóá’ºêòàìè îïðîòåñòóâàííÿ â àáñîëþòí³é á³ëüøîñò³ âèïàäê³â âèÿâëÿëèñü îðãà-
íè Ñîþçó. Ïðè÷èíè ñïîð³â íåð³äêî ïîðîäæóâàëèñü ñóïåðå÷íîñòÿìè ì³æ îêðåìèìè
ñòàòòÿìè Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ. Òàê, ñòàòòÿ 1 (ïóíêò «ö») çàêð³ïëþâàëà ïðàâî íà àìí³ñò³þ
çà îðãàíàìè Ñîþçó, à ñòàòòÿ 69 òàêå ñàìå ïðàâî ñòîñîâíî îñ³á, çàñóäæåíèõ ó ñîþçíèõ
ðåñïóáë³êàõ, çàëèøàëà çà ÖÂÊ îñòàíí³õ. Ïîä³áí³ ñóïåðå÷íîñò³, íàâêîëî ÿêèõ çáóäæó-
âàëèñü êîíñòèòóö³éí³ êîíôë³êòè, âèíèêàëè ³ ùîäî äîâîë³ ðîçïëèâ÷àñòîãî ôîðìóëþ-
âàííÿ ïîâíîâàæåíü ñîþçíèõ ³ ðåñïóáë³êàíñüêèõ îðãàí³â ó ãàëóç³ ñîö³àëüíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ íàñåëåííÿ òà äåÿêèõ ³íøèõ.

À
êòèâíèì ó÷àñíèêîì âèð³øåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ êîíôë³êò³â íàâêîëî ñòàòåé 1 òà 3
Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ ñòàëà ÓÑÐÐ â îñîá³ ¿¿ âåðõîâíèõ îðãàí³â âëàäè. Ïî÷èíàþ÷è ç

1923 ðîêó Ïðåçèä³ÿ ÂÓÖÂÊ íà âèìîãó ÐÍÊ ÓÑÐÐ, Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ÂÓÖÂÊ
àáî ïðîêóðîðà ÓÑÐÐ âíåñëà äî Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ ïîíàä 100 ïðîòåñò³â, ïîäàíü ÷è
êëîïîòàíü, ìàéæå ïîëîâèíà ÿêèõ áóëà çàäîâîëåíà. Òàê, ó òðàâí³ 1925 ðîêó Ïðåçèä³ÿ
ÂÓÖÂÊ âíåñëà ïðîòåñò ó Ïðåçèä³þ ÖÂÊ Ñîþçó ÐÑÐ ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ ñòàòò³ 1
Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ ïîñòàíîâè ñîþçíîãî Ðàäíàðêîìó «Ïðî ïîðÿäîê âèïëàòè ïåðñîíàëü-
íèõ ïåíñ³é ïðè ïåðå¿çä³ ïåíñ³îíåð³â íà ïîñò³éíå ì³ñöå ìåøêàííÿ ç îäí³º¿ ñîþçíî¿ ðåñ-
ïóáë³êè äî ³íøî¿» ³ ñïðàâó âèãðàëà. Ð³øåííÿì ÖÂÊ ÑÐÑÐ â³ä 7 ñ³÷íÿ 1927 ðîêó ÐÍÊ
ÑÐÑÐ áóëî çàïðîïîíîâàíî âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî ïóíêòó 3 íàçâàíî¿ ïîñòàíîâè,
ùî é áóëî íåãàéíî çðîáëåíî: îñïîðåíèé àêò ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ³ óõâàëåíà íîâà ïîñòà-
íîâà ÐÍÊ, ö³ëêîì óçãîäæåíà ç ÓÑÐÐ. Óæå íå íà êîðèñòü ðåñïóáë³êè áóëî âèð³øåíî
êîíñòèòóö³éíèé ñï³ð, ïîðóøåíèé ÂÓÖÂÊ ó ëþòîìó 1926 ðîêó, ùîäî íåäîòðèìàííÿ
ïîëîæåíü ïóíêò³â «æ», «ç» ³ «ï» ñòàòò³ 1 Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ ïîñòàíîâîþ ÖÂÊ òà ÐÍÊ
ÑÐÑÐ ïðî òîâàðí³ çíàêè. Îñïîðåíèé àêò íàä³éøîâ íà ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä ÐÍÊ ÑÐÑÐ,
òîáòî îäíîãî ç îðãàí³â, ð³øåííÿ ÿêîãî ³ îñïîðþâàëîñü, ³ ï³ñëÿ â³äïîâ³äíîãî âèñíîâêó
õîäàòàéñòâî ÓÑÐÐ 4 ëþòîãî 1927 ðîêó ïîñòàíîâîþ Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ â³äõèëåíî.

Ïðÿìå ïîðóøåííÿ ïóíêòó «ï» ñòàòò³ 1 Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ, íà äóìêó Ïðåçèä³¿
ÂÓÖÂÊ, áóëî äîïóùåíå ïîñòàíîâîþ ÐÍÊ ÑÐÑÐ ïðî çàãàëüíó ³ ïðèâàòíó àâàð³¿ òà ïðî
ìîðñüê³ ïðîòåñòè â³ä 27 ëèïíÿ 1926 ðîêó. Öåé ïðîòåñò çà ð³øåííÿì ñîþçíîãî ÖÂÊ
îïèíèâñÿ íà ðîçãëÿä³ Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî ñóäó ÑÐÑÐ, à îñòàíí³é çíîâó éîãî â³äïðà-
âèâ íà ðîçãëÿä ÐÍÊ. Àëå àðãóìåíòè ÓÑÐÐ âèÿâèëèñÿ íàñò³ëüêè ïåðåêîíëèâèìè, ùî
ñîþçíèé óðÿä çìóøåíèé áóâ âíåñòè äî àêòà â³äïîâ³äí³ çì³íè, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì Ïðåçèä³ÿ
ÖÂÊ ÑÐÑÐ 24 ñåðïíÿ 1927 ðîêó ïîñòàíîâèëà ââàæàòè ïèòàííÿ âè÷åðïàíèì. Ùå îäèí
ð³çíîâèä ïîñòàíîâè ÖÂÊ ÑÐÑÐ óõâàëåíèé 25 ñ³÷íÿ 1927 ðîêó ó çâ’ÿçêó ç êëîïîòàííÿì
ÂÓÖÂÊ â³ä 4 ãðóäíÿ 1926 ðîêó ïðî íåâ³äïîâ³äí³ñòü çàòâåðäæåíîãî ÖÂÊ ³ ÐÍÊ ÑÐÑÐ
Ïîëîæåííÿ ïðî çîâí³øí³é ïîäàòêîâèé íàãëÿä â³ä 1 æîâòíÿ 1926 ðîêó ñòàòòÿì 1 ³ 3
Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ. Ó öüîìó âèïàäêó Ïðåçèä³ÿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ, ôàêòè÷íî ïîãîäèâøèñü
ç ìîòèâàö³ºþ ÂÓÖÂÊ, çàïðîïîíóâàëà éîìó âíåñòè êîíêðåòí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî çì³í ó
íàçâàíîìó Ïîëîæåíí³.

Âèçíàâàëèñü íåêîíñòèòóö³éíèìè ³ äåÿê³ íîðìàòèâí³ àêòè ÓÑÐÐ ç ïèòàíü ðîçìåæó-
âàííÿ êîìïåòåíö³é ñîþçíèõ ³ ðåñïóáë³êàíñüêèõ îðãàí³â. Òàê, çà ïîäàííÿì ÂÄÍÃ òà
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Íàðêîìô³íó ÑÐÑÐ äî Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ Ïðåçèä³ÿ ÂÓÖÂÊ çìóøåíà áóëà ñêàñóâàòè
ïîñòàíîâó ÐÍÊ ÓÑÐÐ â³ä 17 êâ³òíÿ 1924 ðîêó, ÿêà çîáîâ’ÿçóâàëà äåÿê³ â³äîìñòâà, çà-
êëàäè ³ ï³äïðèºìñòâà áðàòè ó÷àñòü ó âèòðàòàõ íà çåìëåóñòð³é. Çà ïðîòåñòîì Íàðêîì-
ïðàö³ ÑÐÑÐ òàêà æ äîëÿ ñï³òêàëà ñòàòòþ 2 ïîñòàíîâè ÂÓÖÂÊ òà ÐÍÊ ÓÑÐÐ â³ä 24 áå-
ðåçíÿ 1924 ðîêó ïðî ïîðÿäîê âñòàíîâëåííÿ òðóäîâîãî ñòàæó ³íâàë³ä³â ïðàö³. Ó æîâòí³
1926 ðîêó çà íàïîëÿãàííÿì ÐÍÊ ÑÐÑÐ Ïðåçèä³ÿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ âèçíàëà òàêîþ, ùî ñóïåðå-
÷èòü ïóíêòó «ë» ñòàòò³ 1 Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ, ïîñòàíîâó ÂÓÖÂÊ ³ ÐÍÊ ÓÑÐÐ â³ä 3 êâ³ò-
íÿ 1926 ðîêó «Ïðî ì³ñÿöü äîïîìîãè áåçðîá³òíèì». Ç ïðèâîäó ïîðóøåííÿ öüîãî ñàìîãî
ïóíêòó 30 áåðåçíÿ 1927 ðîêó âèçíàíà íåêîíñòèòóö³éíîþ ïîñòàíîâà ÂÓÖÂÊ ³ ÐÍÊ
ÓÑÐÐ â³ä 1 ëèïíÿ 1925 ðîêó ïðî îáîâ’ÿçêîâó ï³äïèñêó íà ç³áðàííÿ óçàêîíåíü ÓÑÐÐ òà
ãàçåòó «Â³ñò³», ùî ñòîñóâàëàñü çàãàëüíîñîþçíèõ ï³äïðèºìñòâ. Íå â³äïîâ³äíîþ Êîí-
ñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ âèçíàíà 26 ÷åðâíÿ 1929 ðîêó ³ ïîñòàíîâà ÂÓÖÂÊ ³ ÐÍÊ ÓÑÐÐ â³ä
10 æîâòíÿ 1928 ðîêó ïðî íîðìè íàäóðî÷íèõ ðîá³ò. Òàêèì ÷èíîì, ÖÂÊ ÑÐÑÐ çàäîâîëü-
íèâ â³äïîâ³äíèé ïðîòåñò Íàðêîìïðàö³ ÑÐÑÐ òà ÂÖÐÏÑ.

Äðóãèì íàïðÿìîì ä³ÿëüíîñò³ Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ ó ãàëóç³ çä³éñíåííÿ ïîë³òè÷íîãî
êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ áóâ ðåòåëüíèé íàãëÿä çà òåêñòàìè êîíñòèòóö³é ñîþçíèõ
ðåñïóáë³ê íà ïðåäìåò ïîâíî¿ ¿õ óçãîäæåíîñò³ ç Êîíñòèòóö³ºþ ÑÐÑÐ. Òàê³ ïèòàííÿ ÖÂÊ
ÑÐÑÐ íà ïîäàííÿ ïðîêóðîðà Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ ÷è Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó
ÑÐÑÐ ðîçãëÿäàëèñü, àëå æîäíîãî ðàçó ïîâíîþ ì³ðîþ íå çàäîâîëüíÿëèñÿ. Òàê, 8 ñ³÷íÿ
1926 ðîêó ÖÂÊ ÑÐÑÐ ôàêòè÷íî â³äõèëèâ ïîäàííÿ Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ
ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ ñòàòåé 1, 35 òà äåÿêèõ ³íøèõ: Êîíñòèòóö³¿ ÇÑÔÐÐ òà Êîíñòèòó-
ö³¿ ÑÐÑÐ, àëå âñå æ ðåêîìåíäóâàâ Ç’¿çäîâ³ ðàä ÇÑÔÐÐ ðåäàêö³éíî äîîïðàöþâàòè ê³ëü-
êà êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü. Öå æ ñàìå ñòîñóºòüñÿ ïåâíèõ ïðèïèñ³â êîíñòèòóö³é
ÓçÑÐÐ ³ ÒóðêÑÐÐ. Êîíñòèòóö³¿ ÐÑÔÐÐ ³ ÓÑÐÐ íå îïðîòåñòîâóâàëèñü.

Òðåò³é íàïðÿìîê êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ, ÿêèé çä³éñíþâàâñÿ
Ïðåçèä³ºþ ÖÂÊ ÑÐÑÐ – öå íàãëÿä çà ìåæàìè ³ ïîðÿäêîì ä³ÿëüíîñò³ ñîþçíèõ íàðêîìà-
ò³â. Íà öþ ñôåðó ïðèïàäàº ïðàêòè÷íî ïîëîâèíà ïîñòàíîâ Ïðåçèä³¿ ó ïðîöåñ³ ïîë³òè÷-
íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, à ùå á³ëüøå – â³äïîâ³äíèõ ïðîòîêîëüíèõ óõâàë. Ñòî-
ñîâíî ÓÑÐÐ, òî àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü ¿¿ ïðîòåñò³â íà ð³øåííÿ ñîþçíèõ íàðêîìàò³â
â³äõèëÿëàñü ÖÂÊ ÑÐÑÐ. Òàê, ó ëþòîìó 1925 ðîêó Ïðåçèä³ÿ ÂÓÖÂÊ îñêàðæèëà ç ïðè-
âîäó ¿õ íåêîíñòèòóö³éíîñò³ â³äðàçó ê³ëüêà àêò³â ÐÍÊ ÑÐÑÐ, ÿêèìè îêðåì³ ôóíêö³¿
çàãàëüíîñîþçíîãî óïðàâë³ííÿ ïîêëàäàëèñü íà ðåñïóáë³êàíñüê³ íàðêîìàòè. Ïðåçèä³ÿ
ÖÂÊ ÑÐÑÐ, ïîñëàâøèñü íà òå, ùî Êîíñòèòóö³ÿ ÑÐÑÐ íå ì³ñòèòü íîðì, ÿê³ çàáîðîíÿ-
ëè á ïîêëàäåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ôóíêö³é çàãàëüíîñîþçíîãî õàðàêòåðó íà íàðêîìàòè ñî-
þçíèõ ðåñïóáë³ê, íå ïîãîäèëàñü ç çàïåðå÷åííÿìè ÂÓÖÂÊ. Òàêà ñàìà äîëÿ î÷³êóâàëà ³
õîäàòàéñòâà ÂÓÖÂÊ ó òðàâí³ 1925 ðîêó ïðî âèçíàííÿ íå â³äïîâ³äíèìè ñòàòò³ 54 Êîí-
ñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ íèçêè íàêàç³â ³ öèðêóëÿð³â ñîþçíèõ íàðêîìàò³â ùîäî ðåãóëþâàííÿ
ä³ÿëüíîñò³ ðåñïóáë³êàíñüêèõ íàðêîìàò³â; ó ñåðïí³ 1926 ðîêó – ïðî âèçíàííÿ íå â³äïî-
â³äíèì ñòàòò³ 59 Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ ð³øåííÿ Íàðêîìô³íó ÑÐÑÐ ùîäî ïîðÿäêó â³ä-
ñòðî÷êè âèïëàò ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â; ó áåðåçí³ 1927 ðîêó – ïðî ñêàñóâàííÿ ÿê
«íå ïåðåäáà÷åíîãî Êîíñòèòóö³ºþ ÑÐÑÐ» ð³øåííÿ ÐÍÊ ÑÑÑÐ ïðî ñòâîðåííÿ ïðè ÐÏ³Î
êîì³ñ³¿ ç áóä³âíèöòâà; ó òðàâí³ 1927 ðîêó – ïðî ïîðóøåííÿ ñòàòò³ 59 Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ
Íàðêîìïðàö³ ÑÐÑÐ ðîç’ÿñíåííÿì ïðî ï³ëüãè íà ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ; ó ñåðïí³
1927 ðîêó – ïðî ïîðóøåííÿ òàêîãî æ õàðàêòåðó òèì ñàìèì ñîþçíèì íàðêîìàòîì â ²í-
ñòðóêö³¿ â³ä 3 òðàâíÿ 1927 ðîêó ùîäî çàõîä³â ïðî ðåãóëþâàííÿ ðèíêó ïðàö³; òîùî.

Â
îêðåìèõ âèïàäêàõ ÖÂÊ ÑÐÑÐ çàäîâîëüíÿâ ïðîòåñòè ÓÑÐÐ ñòîñîâíî íåêîíñòèòó-

ö³éíîñò³ àêò³â ñîþçíèõ íàðêîìàò³â. 26 ëèñòîïàäà 1927 ðîêó Ïðåçèä³ÿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ
çàïðîïîíóâàëà ÐÍÊ ÑÐÑÐ ñêàñóâàòè öèðêóëÿð Íàðêîìô³íó ÑÐÑÐ ¹ 654 â³ä 30 ëèïíÿ
1927 ðîêó ïðî äîçâîëè íà âèïóñê ìàðîê ç áëàãîä³éíèìè òà ³íøèìè ö³ëÿìè. Öåé öèðêó-
ëÿð, ÿê ââàæàëà Ïðåçèä³ÿ ÂÓÖÂÊ, ñóïåðå÷èâ ñòàòò³ 59 Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ, ³ íà ö³é ï³ä-
ñòàâ³ éîãî ä³ÿ íà òåðèòîð³¿ ÓÑÐÐ áóëà ïðèçóïèíåíà. Ó ëèñòîïàä³ 1928 ðîêó Ïðåçèä³ÿ
ÂÓÖÂÊ îïðîòåñòóâàëà Ïîëîæåííÿ ïðî öåíòðàëüíå óïðàâë³ííÿ øîñåéíèõ ³ ãðóíòîâèõ
äîð³ã òà àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó. ÐÍÊ ÑÐÑÐ, îòðèìàâøè öåé ïðîòåñò äëÿ âèâ÷åííÿ
ç ñåêðåòàð³àòó ÖÂÊ ÑÐÑÐ, âí³ñ äî íüîãî íåîáõ³äí³ çì³íè. Òàê ñàìî ð³øåííÿì ÂÓÖÂÊ
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áóëî ïðèçóïèíåíî ä³þ íà òåðèòîð³¿ ÓÑÐÐ ïîñòàíîâè ÐÏ³Î ïðî ë³ñîâ³ òàêñè ÿê òàêî¿,
ùî ñóïåðå÷èòü ïóíêòó «í» ñòàòò³ 1 Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ. ÖÂÊ ÑÐÑÐ ïðèéíÿëà ùîäî öüî-
ãî ñïîðó òàêå ð³øåííÿ: «Âíàñë³äîê òîãî, ùî ñòàòòÿ 59 Êîíñòèòóö³¿ Ñîþçó ÐÑÐ ïåðåä-
áà÷àº ïðèçóïèíåííÿ ÖÂÊ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê ò³ëüêè ïîñòàíîâ ñîþçíèõ íàðêîìàò³â, çà-
ïðîïîíóâàòè ÂÓÖÂÊ ñêàñóâàòè ñâîþ ïîñòàíîâó â³ä 28 êâ³òíÿ 1926 ðîêó ïðî ïðèçó-
ïèíåííÿ ïîñòàíîâ ÐÏ³Î â³ä 4 ãðóäíÿ 1925 ðîêó»1. Àëå äðóãèì ïóíêòîì öüîãî æ àêòà
Ïðåçèä³¿ ÂÓÖÂÊ áóëî äîçâîëåíî ùå ðàç çâåðíóòèñü äî ÖÂÊ ÑÐÑÐ ç êëîïîòàííÿì ïðî
ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè ÐÏ³Î ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

², íàðåøò³, ùå îäíà ãðóïà ïèòàíü, ç ÿêèõ Ïðåçèä³ÿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ ìîãëà ïðèéíÿòè ïî-
ñòàíîâó ïðî íåêîíñòèòóö³éí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî àêòà, ñòîñóºòüñÿ ä³¿ çàãàëüíîñîþçíèõ
çàêîí³â, òîáòî ÷àñó íàáóòòÿ íèìè ÷èííîñò³, òåðì³í³â îïðîòåñòóâàííÿ òîùî. Äî òàêèõ
ïèòàíü íàëåæàëè ³ ïðîáëåìè òëóìà÷åííÿ çàãàëüíîñîþçíèõ çàêîí³â.

Çâåðíåìî óâàãó: í³ Êîíñòèòóö³ÿ ÑÐÑÐ, í³ ïîëîæåííÿ ïðî ÖÂÊ, ïðî ÐÍÊ ÑÐÑÐ
íå âñòàíîâëþâàëè í³ÿêèõ òåðì³í³â ùîäî îñêàðæåííÿ ñîþçíèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â.
14 ñåðïíÿ 1924 ðîêó Ïðåçèä³ÿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ óõâàëèëà ïîñòàíîâó, â ÿê³é çàçíà÷èëà, ùî
ïðîòåñòè íà ïðåäìåò íåêîíñòèòóö³éíîñò³ çàêîí³â íàäõîäÿòü ç ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê ç âå-
ëèêèì çàï³çíåííÿì, à öå «âíîñèòü äåçîðãàí³çàö³þ ó çàêîíîäàâñòâî, ñïðè÷èíÿº õèòêèé
ñòàí çàòâåðäæóâàíèõ ïîñòàíîâ ³ äàº ïðèâ³ä íà ì³ñöÿõ íå ïðîâîäèòè ¿õ ó æèòòÿ»2. Ó
çâ’ÿçêó ç öèì ñîþçíèì ðåñïóáë³êàì ïðîïîíóâàëîñü ïîäàâàòè ïðîòåñòè íà ñîþçí³ çàêî-
íè àáî áåçïîñåðåäíüî äî ÖÂÊ ÑÐÑÐ, àáî ÷åðåç ñâî¿ ïðåäñòàâíèöòâà ïðè óðÿä³ Ñîþçó
ÐÑÐ íå ï³çí³øå ì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó ç äíÿ âñòóïó ó ñèëó àêòà, ùî îñïîðþºòüñÿ.

ÂÓÖÂÊ íåãàéíî îñêàðæèâ öþ ïîñòàíîâó, ïîñèëàþ÷èñü íà ¿¿ íåêîíñòèòóö³éí³ñòü ³
íåìîæëèâ³ñòü ó ðÿä³ âèïàäê³â ñêîðèñòàòèñÿ ì³ñÿ÷íèì ñòðîêîì äëÿ îïðîòåñòóâàííÿ.
6 ëèñòîïàäà 1925 ðîêó êëîïîòàííÿ ÂÓÖÂÊ íåãàéíî áóëî çàäîâîëåíî: ñòðîê îñêàðæåí-
íÿ ñòàíîâèâ 2 ì³ñÿö³. Àëå ÂÓÖÂÊ îïðîòåñòóâàâ ³ öå ð³øåííÿ ç òèõ ñàìèõ ï³äñòàâ, âè-
ìàãàþ÷è éîãî ñêàñóâàòè âçàãàë³. Ïîäàííÿ ðîçãëÿäàëîñü ó Ìîñêâ³ á³ëüøå ðîêó, ³ ëèøå
10 ãðóäíÿ 1926 ðîêó Ïðåçèä³ÿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ â³äõèëèëà ïðîòåñò ÓÑÐÐ. Îòæå, ñòðîê îñêàð-
æåííÿ çàãàëüíîñîþçíèõ çàêîí³â íà ïðåäìåò ¿õ íåêîíñòèòóö³éíîñò³ ó 2 ì³ñÿö³ çàëèøàâ-
ñÿ ó ñèë³. Àëå ÷åðåç ï³âðîêó (13 ëèïíÿ 1927 ð³ê) ó Ïîëîæåíí³ ïðî ÖÂÊ ÑÐÑÐ ç’ÿâèëàñü
äîäàòêîâà ñòàòòÿ 53, çã³äíî ç ÿêîþ òàê³ ïðîòåñòè ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê âæå ïðèéìàëèñÿ
äî ðîçãëÿäó íå ðàí³øå 6-ì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó ç äíÿ ¿õ óõâàëåííÿ. Äîïóñòèëèñü ³ âèíÿòêó ç
äîçâîëó ãîëîâè ÖÂÊ Ñîþçó ÐÑÐ. Ñêîðèñòàâøèñÿ òèì, ùî ãîëîâà ÂÓÖÂÊ Ã. Ïåòðîâ-
ñüêèé âîäíî÷àñ áóâ ³ ãîëîâîþ ÖÂÊ ÑÐÑÐ, ÂÓÖÂÊ ðàçîì ç äîçâîëîì îñòàííüîãî îïðî-
òåñòóâàâ íà ïðåäìåò íåêîíñòèòóö³éíîñò³ ïîñòàíîâó ÖÂÊ ³ ÐÍÊ ÑÐÑÐ ùîäî çâ³ëüíåííÿ
â³ä îðåíäíî¿ çåìåëüíî¿ ïëàòè Öóêðîòðåñòó, ç äíÿ óõâàëåííÿ ÿêî¿ ïðîéøëî ëèøå 3 ì³ñÿ-
ö³. Ñêëàëàñü ö³êàâà ïðàâîâà ñèòóàö³ÿ. ÖÂÊ ÑÐÑÐ çíàéøîâ âèõ³ä ç íå¿ òàêèì ÷èíîì:
ïðîòåñò ÓÑÐÐ ó ïîðÿäêó âèíÿòêó áóëî ïðèéíÿòî äî ðîçãëÿäó, àëå ç ïðèïèñêîþ, ùî íà-
ïåðåä äîçâ³ë íà öå äàº ëèøå òîé ç ãîë³â ÖÂÊ, õòî ó äàíèé ìîìåíò âèêîíóº ö³ îáîâ’ÿçêè
áåçïîñåðåäíüî.

Ñàìå ç Óêðà¿íîþ áóëè ïîâ’ÿçàí³ é ³íø³ âàæëèâ³ ìîìåíòè ó ä³ÿëüíîñò³ Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ
ÑÐÑÐ ïî çä³éñíåííþ ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ. Òàê, 6 ëþòîãî 1929 ðî-
êó ïîñòàíîâîþ ÂÓÖÂÊ ³ ÐÍÊ ÓÑÐÐ óõâàëåíî ðåñïóáë³êàíñüêèé çàêîí «Ïðî àâòîðñüêå
ïðàâî», òåêñò ÿêîãî ç äåÿêèìè ïîïðàâêàìè ³ çì³íàìè â³äòâîðþâàâ ïîñòàíîâó ÖÂÊ
³ ÐÍÊ ÑÐÑÐ â³ä 16 òðàâíÿ 1928 ðîêó «Ïðî îñíîâè àâòîðñüêîãî ïðàâà». Âæå çà ïîäàí-
íÿì ñâîãî ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèä³ÿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ âèçíàëà íàçâàíèé çàêîí íåêîíñòèòóö³é-
íèì ç ïðè÷èíè òîãî, ùî «çàãàëüíîñîþçíîìó çàêîíó íàäàíî õàðàêòåðó ðåñïóáë³êàí-
ñüêîãî çàêîíó».

Ì
àáóòü, çàâäÿêè êîíñòèòóö³éíèì ñïîðàì ç ÓÑÐÐ íàðîäæóâàëèñü ³ ïðàâèëà îô³ö³é-
íîãî òëóìà÷åííÿ çàêîí³â. Âïåðøå ïðîáëåìó îô³ö³éíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ Êîíñòèòóö³¿

ÑÐÑÐ òà çàãàëüíîñîþçíèõ çàêîí³â áóëî ïîñòàâëåíî ó ëèñòîïàä³ 1923 ðîêó íà 3-é ñåñ³¿
ÖÂÊ ÑÐÑÐ. Ïðîïîçèö³¿ ïðî íàäàííÿ òàêîãî ïðàâà Âåðõîâíîìó Ñóäó ÑÐÑÐ áóëè â³äõè-
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ëåí³ íà ï³äñòàâ³ ïîáîþâàíü, ùî îñòàíí³é «ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ íà ñâîãî ðîäó ñåíàò» ³
ï³äíÿòèñÿ íå ò³ëüêè íàä ÖÂÊ ÑÐÑÐ, à é íàä ñîþçíèì ç’¿çäîì Ðàä. Àëå ð³âíî ÷åðåç òðè
ðîêè – 23 ëèñòîïàäà 1926 ðîêó – îáñòàâèíè çìóñèëè Ïðåçèä³þ ÖÂÊ äîçâîëèòè Âåð-
õîâíîìó Ñóäó ó ïåâíèõ âèïàäêàõ âèíÿòêîâî çà ïðîïîçèö³ÿìè ñàìî¿ Ïðåçèä³¿ àáî íà çà-
ïèòè ÐÍÊ ÑÐÑÐ òëóìà÷èòè çàãàëüíîñîþçíå çàêîíîäàâñòâî «äî ñòâîðåííÿ Ïðîêóðàòó-
ðè ÑÐÑÐ». Àëå âñ³ òàê³ ð³øåííÿ ùîäî òëóìà÷åííÿ ï³äëÿãàëè íàñòóïíîìó çàòâåð-
äæåííþ Ïðåçèä³ºþ ÖÂÊ ÑÐÑÐ. Îô³ö³éíà ³íòåðïðåòàö³ÿ çàãàëüíîñîþçíèõ íîðìàòèâ-
íèõ àêò³â ó 20-õ ðîêàõ ïîêëàäàëàñü ùå é íà ñîþçí³ íàðêîìàòè, ÿê³ çä³éñíþâàëè óïðàâ-
ë³ííÿ â³äïîâ³äíîþ ãàëóççþ. Òàê, ïîëîæåííÿì ïðî Íàðêîìïðàö³ òàê³ ôóíêö³¿ íàäàâà-
ëèñü öüîìó íàðêîìàòó ñòîñîâíî ðîç’ÿñíåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ïîëîæåííÿì
ïðî ÍÊÂîºíìîð – îñòàííüîìó ñòîñîâíî â³éñüêîâîãî çàêîíîäàâñòâà òîùî. Çâè÷àéíî,
òàêà ôóíêö³ÿ çàëèøàëàñü ³ çà ñàìèìè çàêîíîäàâ÷èìè îðãàíàìè Ñîþçó ÐÑÐ. Ùî æ ñòî-
ñóºòüñÿ ðåñïóáë³êàíñüêèõ çàêîí³â, òî ¿õ îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ, ÿê ïðàâèëî, çä³éñíþâà-
ëîñÿ ðåñïóáë³êàíñüêèìè íàðêîìþñòàìè. Ó Ñîþç³ ÐÑÐ îðãàí³â, â³äïîâ³äíèõ ðåñïó-
ë³êàíñüêèì ÍÊÞ, ùå íå ³ñíóâàëî. Íå ìàâ ïðàâà îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ çà âëàñíîþ
³í³ö³àòèâîþ ³ Âåðõîâíèé Ñóä ÑÐÑÐ.

ßê ï³äêðåñëþâàëè ôàõ³âö³-ïðàâîçíàâö³ òîãî ÷àñó, ïîâíîâàæåííÿ ðåñïóáë³êàíñüêî-
ãî ÍÊÞ «îñîáëèâî åíåðã³éíî ³ íàïîëåãëèâî ðîçâèâàëèñü çàêîíîäàâñòâîì ÓÑÐÐ»1. Öå
â³äïîâ³äàëî ä³éñíîñò³ ³, äî ïåâíî¿ ì³ðè, â³äáèâàëî ðåçóëüòàòè íàéàêòèâí³øî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ íàðîäíîãî êîì³ñàðà þñòèö³¿ ³ ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÓÑÐÐ Ì. Ñêðèïíèêà òà éîãî
íàñòóïíèê³â. Ïóíêòîì «ä» ñòàòò³ 9 Ïîëîæåííÿ ïðî ÍÊÞ ÓÑÐÐ, óõâàëåíîãî ÂÓÖÂÊ ó
1923 ðîö³, òëóìà÷åííþ çàêîíîäàâñòâà ç áîêó ÍÊÞ íàäàâàëàñü îáîâ’ÿçêîâà ñèëà. Íåçà-
áàðîì âèíèê êîíñòèòóö³éíèé ñï³ð ì³æ ÓÑÐÐ ³ Íàðêîâîºíìîðîì ÑÐÑÐ ç ïðèâîäó ³íòåð-
ïðåòàö³¿ çàãàëüíîñîþçíîãî çàêîíó ïðî îáîâ’ÿçêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó. Óêðà¿íñüêèé
ÍÊÞ ³ âêàçàíèé ñîþçíèé íàðêîìàò ðîçóì³ëè ³ çàñòîñîâóâàëè îêðåì³ ïîëîæåííÿ öüîãî
çàêîíó ÿâíî íåîäíîçíà÷íî. Íàðêîìâîºíìîð çâåðíóâñÿ ç öüîãî ïðèâîäó ç ïðîòåñòîì äî
ïðîêóðîðà Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ, äóìêà ÿêîãî âèÿâèëàñü òàêîþ: ÍÊÞ ÓÑÐÐ ìàº
ïðàâî òëóìà÷èòè çàãàëüíîñîþçí³ çàêîíè, àëå éîãî ðîç’ÿñíåííÿ ïîëîæåíü çàêîíó ïðî
îáîâ’ÿçêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó ìàëè óçãîäæóâàòèñü ³ç îðãàíàìè Íàðêîìâîºíìîðó.

Ï³ñëÿ öüîãî îñòàíí³é äàâ âêàç³âêó øòàáó Óêðà¿íñüêîãî â³éñüêîâîãî îêðóãó íàïðàâ-
ëÿòè ðîç’ÿñíåííÿ ÍÊÞ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÐÑ×À ³ ò³ëüêè ï³ñëÿ ñàíêö³¿ îñòàí-
íüîãî âèêîíóâàòè ðåêîìåíäàö³¿ ðåñïóáë³êàíñüêîãî íàðêîìàòó. ÂÓÖÂÊ, ââàæàþ÷è, ùî
öå ðîçïîðÿäæåííÿ Íàðêîìâîºíìîðó ñóïåðå÷èòü ñòàòò³ 3 Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ, íà ï³äñòà-
â³ ñòàòò³ 59 ö³º¿ Êîíñòèòóö³¿ ïðèçóïèíèâ ä³þ ðîçïîðÿäæåííÿ íà òåðèòîð³¿ ÓÑÐÐ ³ çâåð-
íóâñÿ ç êîíñòèòóö³éíèì ïðîòåñòîì äî Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ. Îñòàííÿ íà çàñ³äàíí³
30 ÷åðâíÿ 1928 ðîêó ç öüîãî ïðèâîäó ïîñòàíîâèëà, ùî òëóìà÷åííÿ çàãàëüíîñîþçíèõ
çàêîí³â íàðîäíèìè êîì³ñàð³àòàìè þñòèö³¿ íå ìàº îáîâ’ÿçêîâî¿ ñèëè. ÂÓÖÂÊ îñêàðæèâ
³ öþ ïîñòàíîâó ÖÂÊ, ââàæàþ÷è, ùî âîíà íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì ñòàòò³ 1 Êîíñòèòóö³¿,
îñê³ëüêè ïðàâî òëóìà÷åííÿ íàðêîìþñòàìè ðåñïóáë³ê óñ³õ çàêîí³â º «îäí³ºþ ç îðãàí³÷-
íèõ ôóíêö³é ÍÊÞñò³â ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê ³ öÿ ôóíêö³ÿ íå ï³äëÿãàº îáìåæåííþ». Íà-
âîäèâñÿ ó ïðîòåñò³ ³ òàêèé ö³êàâèé àðãóìåíò: «Âèçíàííÿ òëóìà÷åíü, ÿê³ äàþòüñÿ
ÍÊÞñòàìè, íåîáîâ’ÿçêîâèìè ð³âíîçíà÷íî ñàíêö³îíóâàííþ íåäîö³ëüíî¿ ðîáîòè ÍÊÞ
³ íåïðîäóêòèâíèõ âèòðàò åíåðã³¿ òà êîøò³â äåðæàâíîãî àïàðàòó»2.

12 âåðåñíÿ 1928 ðîêó Ïðåçèä³ÿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ, ðîçãëÿíóâøè ÷åðãîâèé êîíñòèòóö³éíèé
ïðîòåñò ÓÑÐÐ, â³äõèëèëà ³ ï³äòâåðäèëà ñâîº ïîïåðåäíº ð³øåííÿ, çàñòåð³ãøè, ùî âîíî
íå ñòîñóºòüñÿ çàãàëüíîãî ïèòàííÿ ïðî ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ïðîêóðàòó-
ðè íàðêîìþñòàì ³ ïèòàíü íàãëÿäó çà ñóäîâîþ ïðàêòèêîþ. Íåçâàæàþ÷è íà òàêó ïîñòà-
íîâó 11 âåðåñíÿ 1929 ðîêó ÂÓÖÂÊ ³ ÐÍÊ ÓÑÐÐ âæå çà ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ íàðêîìà
þñòèö³¿ Â. Ïîðàéêà çàòâåðäèëè íîâå ïîëîæåííÿ ïðî ÍÊÞñò. Ïóíêò 5 ñòàòò³ 9 öüîãî
ïîëîæåííÿ çíà÷íî ðîçøèðþâàâ ïîâíîâàæåííÿ ÍÊÞñòà ùîäî òëóìà÷åííÿ. Éîìó íàäà-
âàëîñü ïðàâî òëóìà÷èòè âñ³ çàêîíè, Êîíñòèòóö³þ ÑÐÑÐ, Êîíñòèòóö³þ ÓÑÐÐ «çà îêðå-
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ìèìè çàïèòàìè ÿê öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âëàäè, òàê ³ ì³ñöåâèõ âèêîíàâ÷èõ êîì³òåò³â, à
òàêîæ çà ïðîïîçèö³ÿìè ÂÓÖÂÊ, ÐÍÊ ÓÑÐÐ, Åêîñî ³ çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ»1. Ñòàò-
òÿ 12 íàçâàíîãî ïîëîæåííÿ ôîðìóëþâàëà öå ïèòàííÿ ùå á³ëüø æîðñòêî: òëóìà÷åííÿ
çàêîí³â, ùî çä³éñíþþòüñÿ ðåñïóáë³êàíñüêèì íàðêîìþñòîì, ìàþòü îáîâ’ÿçêîâó ñèëó
äëÿ âñ³õ ñóä³â ÓÑÐÐ, äëÿ íàðêîìàò³â, ³íøèõ îðãàí³â, ïðèâàòíèõ îñ³á.

Ôàêòè÷íî ÍÊÞ ÓÑÐÐ îòðèìóâàâ ïîâíîâàæåííÿ ó ñôåð³ òëóìà÷åííÿ ³ Êîíñòèòóö³¿
ÑÐÑÐ, ³ çàãàëüíîñîþçíèõ çàêîí³â á³ëüø³ çà Âåðõîâíèé Ñóä ÑÐÑÐ. Öå äàëî ï³äñòàâè ïðî-
êóðîðó Âåðõîâíîãî Ñóäó îïðîòåñòóâàòè íîâå Ïîëîæåííÿ ïðî ÍÊÞ ÓÑÐÐ äî Ïðåçèä³¿
ÖÂÊ ÑÐÑÐ, ââàæàþ÷è, ùî íàðêîìàòè þñòèö³¿ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê â³äïîâ³äíî äî Êîíñòè-
òóö³¿ ÑÐÑÐ ïîâèíí³ òëóìà÷èòè çàãàëüíîñîþçíå çàêîíîäàâñòâî âèíÿòêîâî çà çàïèòàìè
îêðåìèõ â³äîìñòâ, ò³ëüêè ç êîíêðåòíèõ ñïðàâ, ùî âèíèêàþòü íà ïðàêòèö³, ³ òàê³ ³íòåðïðå-
òàö³¿ íå ïîâèíí³ ìàòè îáîâ’ÿçêîâî¿ ñèëè. Ïðåçèä³ÿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ ïîãîäèëàñü ç ïðîêóðîðîì,
çîáîâ’ÿçàëà ÂÓÖÂÊ ïðèâåñòè Ïîëîæåííÿ ïðî Íàðêîìþñò ÓÑÐÐ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî Êîí-
ñòèòóö³¿ ÓÑÐÐ, äîäàâøè ïðè öüîìó, ùî ïðàâî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ çàãàëüíîñîþçíèõ
çàêîí³â, îáîâ’ÿçêîâîãî äëÿ îðãàí³â âëàäè ³ íàñåëåííÿ, íàëåæàòü íå ðåñïóáë³êàíñüêèì íàð-
êîìàòàì, à çàêîíîäàâ÷èì îðãàíàì ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê òà é òî «ó ìåæàõ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêî-
í³â Ñîþçó ÐÑÐ». Ñàìå òàê áóëî ðîçâ’ÿçàíå îäíå ç ñòðèæíåâèõ ïèòàíü òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè
êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ – ïðîáëåìà îô³ö³éíîãî, êàçóàëüíîãî ³ äîêòðèíàëüíîãî òëóìà÷åí-
íÿ îñíîâíèõ ³ çâè÷àéíèõ çàêîí³â. Ó 1936–1937 ðîêàõ ÍÊÞ ÓÐÑÐ áóëî çîáîâ’ÿçàíî ðîç-
ãëÿäàòè ïðîòåñòè ïðîêóðîðà ÓÐÑÐ íà îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ çàêîí³â ïðåçèä³ºþ Âåðõîâíî-
ãî Ñóäó ÑÐÑÐ. Ð³øåííÿ ÍÊÞ ç öèõ ïèòàíü ââàæàëîñü îñòàòî÷íèì. Òåêñò òëóìà÷åííÿ
ïóáë³êóâàâñÿ â îô³ö³éíèõ âèäàííÿõ ³ ï³äëÿãàâ âèêîíàííþ.

Â
àæëèâîþ ñòîð³íêîþ â ³ñòîð³¿ åâîëþö³¿ ðàäÿíñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðî-
ëþ ñòàëî áåçïîñåðåäíº âêëþ÷åííÿ ó öþ îðá³òó ñàìå íà ïî÷àòêó 20-õ ðîê³â ñóäîâèõ

îðãàí³â â îñîá³ Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ. Âèùå âæå éøëîñÿ ïðî óêîíñòèòóö³þâàííÿ òà-
êîãî ïðèïèñó ó ãëàâ³ ñüîì³é Îñíîâíîãî çàêîíó ÑÐÑÐ 1924 ðîêó. Àíàë³ç ïðàêòèêè
çä³éñíåííÿ Âåðõîâíèì Ñóäîì ÑÐÑÐ êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó äîö³ëüíî ïîä³ëèòè íà
äâà äîñèòü â³äì³íí³ îäèí â³ä îäíîãî ïåð³îäè – äî 1929 ðîêó ³ ï³ñëÿ. Ïîëîæåííÿ ïðî
Âåðõîâíèé Ñóä ÑÐÑÐ áóëî óõâàëåíå ÖÂÊ ùå äî îñòàòî÷íîãî çàòâåðäæåííÿ Êîíñòèòó-
ö³¿ ÑÐÑÐ – 23 ëèñòîïàäà 1923 ðîêó2. Ó íüîìó ï³äêðåñëþâàëîñü, ùî Âåðõîâíèé Ñóä ïðè
ÖÂÊ ÑÐÑÐ çàñíîâóºòüñÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ «ðåâîëþö³éíî¿ çàêîííîñò³ íà òåðèòîð³¿ Ñî-
þçó ÐÑÐ» ³ âèêîíóº çàâäàííÿ «çàãàëüíîãî íàãëÿäó ïî ñïîñòåðåæåííþ çà çàêîíí³ñòþ»,
ñóäîâîãî íàãëÿäó òà çä³éñíåííÿ îêðåìèõ ñóäîâèõ ôóíêö³é. Çâè÷àéíî, òóò ³ äàë³ ìè çî-
ñåðåäèìîñü íà êîìïåòåíö³¿ Âåðõîâíîãî Ñóäó ëèøå ó ñôåð³ çàãàëüíîãî íàãëÿäó, ÿêà é
îõîïëþº ïðåäìåò íàøîãî äîñë³äæåííÿ.

Ïîëîæåííÿ íå ò³ëüêè êîíêðåòèçóâàëî âæå ïðèéíÿò³ íà ð³âí³ ÖÂÊ 6 ëèïíÿ 1923 ðîêó
êîíñòèòóö³éí³ ïðèïèñè ùîäî êîìïåòåíö³¿ Âåðõîâíîãî Ñóäó âçàãàë³ òà â ãàëóç³ çàãàëüíîãî
íàãëÿäó çîêðåìà, à é ïåâíîþ ì³ðîþ âèõîäèëî çà ìåæ³ Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ. Òàê, çà ïóíêòîì
«á» ñòàòò³ 43 Îñíîâíîãî çàêîíó Âåðõîâíèé Ñóä ìàâ ïðàâî äàâàòè âèñíîâêè íà âèìîãó
ÖÂÊ ÑÐÑÐ ùîäî «çàêîííîñò³ òèõ ÷è ³íøèõ ïîñòàíîâ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê ç òî÷êè çîðó
Êîíñòèòóö³¿», à ïóíêò «á» ñòàòò³ 2 Ïîëîæåííÿ, êîíêðåòèçóþ÷è ñëîâà «ïîñòàíîâ ñîþçíèõ
ðåñïóáë³ê» ó ôîðìóë³ «ïîñòàíîâ öåíòðàëüíèõ âèêîíàâ÷èõ êîì³òåò³â ³ ðàä íàðîäíèõ êî-
ì³ñàð³â ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê», íå çà÷³ïàâ ð³øåííÿ ðåñïóáë³êàíñüêèõ ç’¿çä³â Ðàä, àëå ÿâíî âè-
õîäèâ çà ìåæ³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðèïèñó, äîäàþ÷è äî íàâåäåíîãî ñïèñêó ùå é Ðàäíàðêîì
ÑÐÑÐ. Êîíñòèòóö³ÿ âêëþ÷àëà äî êîìïåòåíö³¿ Âåðõîâíîãî Ñóäó íàäàííÿ âåðõîâíèì ñóäàì
ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê ëèøå êåð³âíèõ ðîç’ÿñíåíü ç ïèòàíü çàãàëüíîñîþçíîãî çàêîíîäàâñòâà, à
Ïîëîæåííÿ äîïîâíþâàëî öåé ïðèïèñ – «ðîç’ÿñíåíü ³ òëóìà÷åíü».

Ïåðøèé äîêóìåíò ïðî ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó çàêð³ïëþâàâ çà íèì ïðàâî ³
îáîâ’ÿçîê ïîäàííÿ Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ ïðîïîçèö³é ùîäî ïðèçóïèíåííÿ ³ ñêàñóâàííÿ
íå â³äïîâ³äíèõ Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ íå ò³ëüêè ðîçïîðÿäæåíü, à é ä³é öåíòðàëüíèõ îðãàí³â
Ñîþçó òà îêðåìèõ íàðêîìàò³â ÑÐÑÐ, îêð³ì ïîñòàíîâ ñàìîãî ÖÂÊ òà éîãî Ïðåçèä³¿.
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1 Ñáîðíèê ïîñòàíîâëåíèé Ïðåçèäèóìà ÖÈÊ Ñîþçà ÑÑÑÐ. – Ñ. 143.
2 Âåñòíèê ÖÈÊ, ÑÍÊ è ÑÒÎ ÑÑÑÐ. – 1923. – ¹ 10. – Ñò. 311.



Ñóá’ºêòàìè ³í³ö³þâàííÿ ïèòàííÿ ïðî íåêîíñòèòóö³éí³ñòü òàêèõ «ä³é ³ ðîçïîðÿäæåíü»
ìàëè áóòè ÖÂÊ ÑÐÑÐ, éîãî Ïðåçèä³ÿ, ïðîêóðàòóðà Âåðõîâíîãî Ñóäó, ïðîêóðîðè ñîþç-
íèõ ðåñïóáë³ê ³ ÎÄÏÓ. Ð³øåííÿ ç ïèòàíü êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó ïðèéìàëèñü íà ïëå-
íàðíèõ çàñ³äàííÿõ Ñóäó – ÷åðãîâèõ ÷è íàäçâè÷àéíèõ. Îñòàíí³ ñêëèêàëèñü íà âèìîãó
ïðîêóðîðà Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ, ïðîêóðîðà áóäü-ÿêî¿ ç ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê ÷è òðüîõ
÷ëåí³â Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ. Ïëåíàðí³ çàñ³äàííÿ ââàæàëèñÿ ïîâíîâàæíèìè, ÿêùî íà
íèõ áóëè ïðèñóòí³ íå ìåíøå 6 ç 11 ÷ëåí³â1 ³ ïðîêóðîð Âåðõîâíîãî Ñóäó.

Äî çäîáóòê³â ³ óêðà¿íñüêîãî ïðàâîçíàâñòâà, ìàáóòü, ìîæíà â³äíåñòè òîé ôàêò, ùî
â îðãàí³çàö³éíèé ïåð³îä òâîðåííÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ íàðêîì þñòèö³¿ ÐÑÔÐÐ íà
Õ² Âñåðîñ³éñüêîìó ç’¿çä³ Ðàä 19 ñ³÷íÿ 1924 ðîêó íå ò³ëüêè ïåðøèì ç îô³ö³éíèõ óðÿäîâ-
ö³â íà òåðåíàõ ÑÐÑÐ ñêàçàâ ïðî «êîíñòèòóö³éíó ôóíêö³þ» Âåðõîâíîãî Ñóäó Ñîþçó
ÐÑÐ, à é íàãîëîñèâ, ùî ó ìàéáóòíüîìó âîíà ìàº ñòàòè «íàéãîëîâí³øîþ éîãî ôóíê-
ö³ºþ»2. Òàêèì ÷èíîì, óæå ç îô³ö³éíî¿ òðèáóíè ñòàëè ëóíàòè âèìîãè ùîäî ÿêíàéøâèä-
øîãî çàïðîâàäæåííÿ ó ðàäÿíñüêó ìîäåëü êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ñóäîâîãî êîíñòèòó-
ö³éíîãî êîíòðîëþ.

Ï³äêðåñëèìî é òå, ùî ó öåé ñàìèé ïåð³îä äî ôîðìàëüíîãî ³ íàóêîâîãî îá³ãó äåäàë³
÷àñò³øå ñòàëè âêëþ÷àòèñÿ ïîíÿòòÿ «êîíñòèòóö³éíå âèõîâàííÿ», «äîòðèìàííÿ êîíñòè-
òóö³éíî¿ äèñöèïë³íè», «êîíñòèòóö³éíå ïîðóøåííÿ», «êîíñòèòóö³éíà ïîìèëêà», «ââå-
äåííÿ äî ïðàâèëüíîãî êîíñòèòóö³éíîãî ðóñëà», «êîíñòèòóö³éíèé êîíôë³êò» òà ³íøà
òåðì³íîëîã³ÿ, ùî ñâ³ä÷èëà ïðî çíà÷íå ï³äâèùåííÿ óâàãè îô³ö³éíèõ ðàäÿíñüêèõ ê³ë äî
ïðîáëåì îõîðîíè êîíñòèòóö³¿. Í³ÿêèõ ñïîð³â ùîäî ð³çíèö³ ó ïîíÿòòÿõ «êîíñòèòóö³é-
íèé êîíòðîëü» ³ «êîíñòèòóö³éíèé íàãëÿä» íå âåëîñü, ³ âîíè âæèâàëèñü ÿê ö³ëêîì òî-
òîæí³. Ö³êàâî é òå, ùî ðàäÿíñüêà äåðæàâíî-ïðàâîâà ïðàêòèêà 20–30-õ ðîê³â ñïðèéìà-
ëà ìàéæå ÿê ð³âíîçíà÷í³ îïðîòåñòóâàííÿ ³ ç ïðèâîäó íåêîíñòèòóö³éíîñò³, ³ ç ïðèâîäó
íåäîö³ëüíîñò³ òèõ ÷è ³íøèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â. Îòæå, â ñóñï³ëüí³é ñâ³äîìîñò³ âèáóäî-
âóâàâñÿ îðèã³íàëüíèé ëîã³÷íèé ëàíöþæîê: òå, ùî êîíñòèòóö³éíå, â³äïîâ³äàº ðåâîëþ-
ö³éí³é äîö³ëüíîñò³, òå, ùî ñóïåðå÷èòü êîíñòèòóö³éíèì ïðèïèñàì, º íåäîö³ëüíèì ó
ïðîöåñ³ ðåâîëþö³éíî¿ ïåðåáóäîâè.

À òèì ÷àñîì, Âåðõîâíèé Ñóä ÑÐÑÐ íà ïî÷àòêó 1924 ðîêó çàê³í÷óâàâ îðãàí³çàö³é-
íèé ïåð³îä ñâîãî ³ñíóâàííÿ. Ó ëþòîìó – ïåðø³é ïîëîâèí³ êâ³òíÿ â³äáóëîñü ïîíàä äâà
äåñÿòêè îðãàí³çàö³éíèõ íàðàä, ñêëèêàíèõ ïåðøèì ³ íåçì³ííèì (äî 1938 ðîêó) ãîëîâîþ
öüîãî Ñóäó – ë³êàðåì ç Êàòåðèíîñëàâà Î. Âèíîêóðîâèì (1869–1944)3. 18–24 êâ³òíÿ
1924 ðîêó íà ² Ïëåíóì³ Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ ç â³òàëüíèìè ïðîìîâàìè âèñòóïèëè
Ì. Ñêðèïíèê, ÿêèé îñîáëèâî àêöåíòóâàâ íà çíà÷åíí³ «çàõèñòó Âåðõîâíèì Ñóäîì çàêî-
íó, ðåâîëþö³¿ â³ä óñ³õ, õòî ïðàãíå ðîçõèòàòè îñíîâè ñîþçíî¿ Êîíñòèòóö³¿», òà Ì. Êðè-
ëåíêî, ÿêèé çóïèíèâñÿ íà ïðîáëåì³ îõîðîíè Âåðõîâíèì Ñóäîì ñóâåðåííèõ ïðàâ ñîþç-
íèõ ðåñïóáë³ê ³, ùî áóëî çàíàäòî ñì³ëèâî, íà íåîáõ³äíîñò³ ïîñèëåííÿ íàãëÿäó çà
ä³ÿëüí³ñòþ ÎÄÏÓ4.

Àëå âàæëèâå (ÿê ïåðøà ñòîð³íêà ³ñòîð³¿ ðàäÿíñüêî¿ ñóäîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿)
ïèòàííÿ ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ ñòàòòÿì 19 ³ 49 Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ íàêàç³â ÂÐÍÃ ÑÐÑÐ
¹ 216, 243, 277 ³ 314 (âñ³ çà 1924 ð³ê) ïðî ñôîðìóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ô³íàíñîâîãî
óïðàâë³ííÿ ÂÐÍÃ ðîçãëÿíóòå Âåðõîâíèì Ñóäîì ÑÐÑÐ íà äðóãîìó ïëåíàðíîìó çà-
ñ³äàíí³, ÿêå â³äáóëîñÿ 23–25 ÷åðâíÿ 1924 ðîêó. Âèçíàâøè òàê³ íàêàçè íå â³äïîâ³äíèìè
âêàçàíèì ñòàòòÿì, Âåðõîâíèé Ñóä âïåðøå îñòàíí³ ³ ïðîòëóìà÷èâ: ñòàòòÿ 19, íà éîãî
äóìêó, íàäàâàëà îáîâ’ÿçêîâó ñèëó âñ³ì ïîñòàíîâàì ³ ðîçïîðÿäæåííÿì ÖÂÊ ÑÐÑÐ íà
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1 Ó òðàâí³ 1925 ðîêó ñêëàä Âåðõîâíîãî Ñóäó çá³ëüøèâñÿ äî 15 ÷îëîâ³ê çà ðàõóíîê äâîõ ïðåäñòàâíèê³â â³ä
íîâèõ ðåñïóáë³ê (ÓçÑÐÐ òà ÒóðêÑÐÐ) ³ äâîõ ðåïðåçåíòàíò³â â³ä ÖÊÊ òà ÂÖÐÏÑ. Çð³ñ (äî 8 îñ³á) ³ êâîðóì íà
ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ.

2 Êóðñêèé Ä.È. Èçáðàííûå ðå÷è è ñòàòüè. – Ì., 1958. – Ñ. 150.
3 Çàñòóïíèêîì (äî 1933 ðîêó – ºäèíèì) Ãîëîâè Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ ÿê âèùîãî ñóäîâîãî îðãàíó êîí-

ñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ òîä³ æ áóëî ïðèçíà÷åíî Ì.². Âàñèëüºâà-Þæèíà (1876–1937), ïåðøèì ãîëîâîþ
Êðèì³íàëüíî-ñóäîâî¿ êîëåã³¿ ñòàâ Â.Ï. Àíòîíîâ-Ñàðàòîâñüêèé (1884–1965), ïåðøèì ãîëîâîþ Öèâ³ëüíî-ñó-
äîâî¿ êîëåã³¿ – Ï.Î. Ëåáåäºâ (1877–1952), ç 1928 ðîêó – Ì.Ì. Îâñÿííèêîâ (1884–1941), ïåðøèì ãîëîâîþ
Â³éñüêîâî¿ êîëåã³¿ – Â.À. Òðèôîíîâ (1888–1938).

4 Äèâ.: Âåðõîâíîìó Ñóäó ÑÑÑÐ – 40 ëåò. – Ì., 1965. – Ñ. 66–69.



âñ³é òåðèòîð³¿ Ñîþçó, à ïðèïèñè ñòàòò³ 49 òðåáà áóëî ðîçóì³òè òàê, ùî çì³íè ó ñòðóêòó-
ð³ ñîþçíèõ íàðêîìàò³â, ó òîìó ÷èñë³ ³ ÂÐÍÃ, ïîâèíí³ â³äáóâàòèñÿ ò³ëüêè çà ð³øåííÿì
ÖÂÊ ÑÐÑÐ.

Ó ëèïí³ 1924 ðîêó Ïðåçèä³ÿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ âíåñëà äåÿê³ äîïîâíåííÿ äî Ïîëîæåííÿ ïðî
Âåðõîâíèé Ñóä ÑÐÑÐ, çîêðåìà, ïðî òå, ùî ó ðàç³ õâîðîáè ÷è â³äñóòíîñò³ íà ïëåíàðíî-
ìó çàñ³äàíí³ Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ Ãîëîâè Âåðõîâíîãî Ñóäó îäí³º¿ ç ñîþçíèõ ðåñ-
ïóáë³ê1 éîãî ìîæå çàì³ùàòè çàñòóïíèê Ãîëîâè Âåðõîâíîãî Ñóäó äàíî¿ ðåñïóáë³êè2.
Àëå íàáàãàòî âàæëèâ³øèì, ç òî÷êè çîðó åâîëþö³¿ ðàäÿíñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíî¿
þñòèö³¿, áóëî óõâàëåííÿ Ïðåçèä³ºþ ÖÂÊ ÑÐÑÐ 14 ëèïíÿ 1924 ðîêó Íàêàçó Âåðõîâíî-
ìó Ñóäó ÑÐÑÐ, òîáòî éîãî ðåãëàìåíòó. Íàêàç ï³äêðåñëþâàâ, ùî Âåðõîâíèé Ñóä ÑÐÑÐ
âèð³øóº âñ³ ïèòàííÿ, â³äíåñåí³ äî éîãî êîìïåòåíö³¿, «êåðóþ÷èñü ³íòåðåñàìè Ñîþçó
ÐÑÐ ó ö³ëîìó, òà îêðåìèõ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê ³ çàõèñòîì ¿õ ñóâåðåííèõ ïðàâ ó òî÷í³é
â³äïîâ³äíîñò³ ç Êîíñòèòóö³ºþ ÑÐÑÐ, Ïîëîæåííÿì ïðî Âåðõîâíèé Ñóä ÑÐÑÐ, çàãàëü-
íîñîþçíèìè çàêîíàìè ³ çàêîíîäàâñòâîì ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê»3.

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ïðîáëåì ñàìå êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó, òî äåÿê³ ñóòòºâ³ óòî÷íåí-
íÿ ì³ñòèëèñü ó ñòàòòÿõ 26 ³ 27 Íàêàçó. Çîêðåìà, çíà÷íî çâóæóâàëîñü ïðàâî Âåðõîâíîãî
Ñóäó ÑÐÑÐ íà íàäàííÿ âåðõîâíèì ñóäàì ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê êåð³âíèõ ðîç’ÿñíåíü ³ òëó-
ìà÷åííÿ çàãàëüíîñîþçíîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿêå â³í òåïåð ìàâ äàâàòè íå çà âëàñíîþ
³í³ö³àòèâîþ, à âèíÿòêîâî çà ïðîïîçèö³ÿìè ÖÂÊ ÑÐÑÐ ÷è éîãî Ïðåçèä³¿, ÖÂÊ ñîþçíèõ
ðåñïóáë³ê, çà ïîäàííÿì ïðîêóðîðà Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ àáî ïðîêóðîðà ñîþçíî¿ ðåñ-
ïóáë³êè. Ïîñòàíîâè ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ ïðî ïðèçóïèíåííÿ ÷è
ñêàñóâàííÿ «ä³é ³ ðîçïîðÿäæåíü» ñîþçíèõ íàðêîìàò³â ç ïðèâîäó ¿õ íåêîíñòèòóö³éíî-
ñò³ ìîãëè ïîäàâàòèñü äî Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ ÿê çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ Âåðõîâíîãî
Ñóäó, òàê ³ çà ïðîïîçèö³ÿìè öåíòðàëüíèõ îðãàí³â ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê, à òàêîæ ïðîêóðî-
ð³â Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ ³ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê. Íàêàç óòî÷íþâàâ ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè
Ãîëîâè, ÷ëåí³â, ïðîêóðîðà Âåðõîâíîãî Ñóäó, âñòàíîâëþâàâ òåðì³íè ñêëèêàííÿ éîãî
ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü (1 ðàç íà äâà ì³ñÿö³)4, çîáîâ’ÿçóâàâ ðîçñèëàòè âñ³ ìàòåð³àëè äëÿ ïî-
ïåðåäíüîãî âèâ÷åííÿ ó÷àñíèêàì çàñ³äàíü çà äâà òèæí³ äî ¿õ ïî÷àòêó òîùî. Âñ³ ïîñòà-
íîâè Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ çà çì³ñòîì ñòàòò³ 24 Íàêàçó íàáóâàëè ÷èííîñò³ íåãàéíî,
çà âèíÿòêîì òèõ, ÿê³ ïîòðåáóâàëè çàòâåðäæåííÿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ (à îòæå, ³ ç ïðèâîäó íåêîí-
ñòèòóö³éíîñò³ òèõ ÷è ³íøèõ àêò³â). ²íø³ ïîñòàíîâè ìîãëè ñêàñîâóâàòèñü ò³ëüêè ÖÂÊ
ÑÐÑÐ çà ïðîòåñòàìè ïðîêóðîðà Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ, Ðàäíàðêîìó ÑÐÑÐ òà ÖÂÊ ñî-
þçíèõ ðåñïóáë³ê. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ òàêèõ ïðîòåñò³â âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Âåðõîâíîãî
Ñóäó ÑÐÑÐ ïðèçóïèíÿëîñü äî éîãî ðîçãëÿäó.

Ðîáîòà ïî çä³éñíåííþ ñóäîâîãî íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ ðîçïî-
÷èíàëàñü ó êîäèô³êàö³éí³é ÷àñòèí³ Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ. Ñþäè íàäõîäèëè âñ³

íîðìàòèâí³ àêòè, ÿê³ óõâàëþâàëèñü ÿê ñîþçíèìè, òàê ³ ðåñïóáë³êàíñüêèìè äåðæàâíè-
ìè îðãàíàìè. Ö³ àêòè ñèñòåìàòèçóâàëèñü çà 15 íàïðÿìàìè: äåðæàâíå ïðàâî, â³éñüêîâ³
ñïðàâè, çîâí³øíÿ òîðã³âëÿ, òðàíñïîðò, ïîøòà é òåëåãðàô, ïðîìèñëîâ³ñòü, âíóòð³øíÿ
òîðã³âëÿ, ô³íàíñè, ïðàöÿ, êîíòðîëü, çåìåëüí³ ñïðàâè, óïðàâë³ííÿ, êðèì³íàëüíå ïðàâî,
öèâ³ëüíå ïðàâî, ñóäîóñòð³é ³ ïðîöåñ. Àíàë³ç â³äïîâ³äíèõ ìàòåð³àë³â ñâ³ä÷èòü, ùî äèñ-
öèïë³íîâàí³ñòü ó íàäñèëàíí³ íîðìàòèâíèõ àêò³â äî Âåðõîâíîãî Ñóäó áóëà õàðàêòåð-
íîþ ëèøå äëÿ ñîþçíèõ îðãàí³â òà òðüîõ ðåñïóáë³ê – ÓÑÐÐ, ÐÑÔÐÐ òà ÁÑÐÐ. Ùî æ ñòî-
ñóºòüñÿ ÇÑÔÐÐ, ÓçÑÐÐ, ÒóðÑÐÐ, à çãîäîì é ³íøèõ ðåñïóáë³ê, òî âîíè ÷àñòî íàäñèëàëè
íå ñàì³ àêòè, à ãàçåòè, äå ö³ àêòè ïóáë³êóâàëèñÿ, òà é òî íåðåãóëÿðíî. Òîáòî íèçêà íîð-
ìàòèâíèõ äîêóìåíò³â âèïàäàëà ç ïîëÿ çîðó Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ.

Êîäèô³êàö³éíà ÷àñòèíà ï³ñëÿ ðåºñòðàö³¿ ³ ñèñòåìàòèçàö³¿ àêò³â ðîçïîä³ëÿëà ¿õ çà â³ä-
ïîâ³äíèìè ôàõ³âöÿìè-êîíñóëüòàíòàìè, ÿê³ ðåòåëüíî âèâ÷àëè ¿õ çì³ñò ñàìå íà ïðåäìåò
ïåðåâ³ðêè â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ. Âèñíîâêè âîíè ôîðìóëþâàëè íà ñïåö³àëü-
í³é êàðòö³, ùî ñóïðîâîäæóâàëà êîæåí äîêóìåíò. Äàë³ âñ³ òàê³ âèñíîâêè ïðîãëÿäàëèñü
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1 Âîíè áóëè ÷ëåíàìè Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ çà ïîñàäîþ.
2 ÑÇ ÑÑÑÐ. – 1924. – ¹ 2. – Ñò. 26.
3 ÑÇ ÑÑÑÐ. – 1924. – ¹ 2. – Ñò. 25.
4 Öåé ïðèïèñ í³êîëè íå âèêîíóâàâñÿ: ïëåíàðí³ çàñ³äàííÿ ñêëèêàëèñü, ÿê ïðàâèëî, 3–4 ðàçè íà ð³ê.



îñîáèñòî Ãîëîâîþ Âåðõîâíîãî Ñóäó. Àêòè, ùî íå âèêëèêàëè ó íüîãî ñóìí³âó ùîäî
êîíñòèòóö³éíîñò³, çàëèøàëèñÿ áåç ðîçãëÿäó, à ³íø³ ïîâåðòàëèñü äî êîäèô³êàö³éíî¿
÷àñòèíè ç â³äïîâ³äíîþ ðåçîëþö³ºþ Ãîëîâè Âåðõîâíîãî Ñóäó ùîäî ñïåö³àëüíîãî, òîá-
òî ïîãëèáëåíîãî, ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ. Íàïðàâëÿëèñÿ â³äïîâ³äí³ çàïèòè, çáèðàëàñü
³íøà âè÷åðïíà ³íôîðìàö³ÿ. Ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ ³ öüîãî åòàïó «ô³ëüòðàö³¿» ïåâíà ÷àñ-
òèíà àêò³â íàäõîäèëà íà îáãîâîðåííÿ îñîáëèâî¿ íàðàäè ó ñêëàä³ Ãîëîâè Âåðõîâíîãî
Ñóäó, éîãî çàñòóïíèê³â òà ãîë³â êîëåã³é. Âîíè âæå îñòàòî÷íî âèð³øóâàëè ïîäàëüøèé
õ³ä ïðîöåñó êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó.

Àêòè, ùî ñóïåðå÷èëè, íà äóìêó ÷ëåí³â íàðàäè, Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ, àëå áóëè óõâàëå-
í³ âåðõîâíèìè îðãàíàìè ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê ÷è ÐÍÊ ÑÐÑÐ ³ ç ö³º¿ ïðè÷èíè íå ï³äëÿãà-
ëè îïðîòåñòóâàííþ ç áîêó Âåðõîâíîãî Ñóäó, ïåðåäàâàëèñü ïðîêóðîðó Âåðõîâíîãî Ñó-
äó äëÿ ïîäàííÿ íà ðîçãëÿä Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ àáî æ íàïðàâëÿëèñü äî ö³º¿ Ïðåçèä³¿
áåçïîñåðåäíüî ç ïðîïîçèö³ºþ ïåðåàäðåñóâàòè ¿õ äëÿ äà÷³ âèñíîâêó Ïëåíóìîì Âåðõîâ-
íîãî Ñóäó. Àêòè, óõâàëåí³ íàðêîìàòàìè ÷è ³íøèìè ñîþçíèìè öåíòðàëüíèìè îðãàíà-
ìè, ÿê³ ìîãëè áóòè îïðîòåñòîâàí³ ç ³í³ö³àòèâè Âåðõîâíîãî Ñóäó, â³äðàçó ïåðåäàâàëèñü
äëÿ ðîçãëÿäó Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó.

Á³ëüø³ñòü ñï³ðíèõ ïèòàíü ó ïðîöåñ³ ïðîõîäæåííÿ äîêóìåíò³â ÷åðåç êîäèô³êàö³éíó
÷àñòèíó, êîíñóëüòàíò³â, ãîëîâó, çíîâó êîäèô³êàö³éíó ÷àñòèíó, îñîáëèâó íàðàäó âè-
ð³øóâàëàñü ñàìà ïî ñîá³. Òîáòî òå ÷è ³íøå â³äîìñòâî, çíàþ÷è, ùî âèäàíèé íèì àêò ïî-
ñòàâëåíèé ï³ä ñóìí³â ùîäî éîãî êîíñòèòóö³éíîñò³, ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíèõ çàïè-
ò³â ç Âåðõîâíîãî Ñóäó âñòèãàëî âèïðàâèòè äîïóùåíó ïîìèëêó: àáî ïåðåäàâàëî àêò íà
çàêîíîäàâ÷ó ñàíêö³þ, àáî óõâàëþâàëî ³íøèé àêò ç öüîãî æ ïèòàííÿ, ÷è óñóâàëî ñóïå-
ðå÷íîñò³ øëÿõîì ïîãîäæåííÿ àêòà ç ³íøèìè â³äîìñòâàìè òîùî. Íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿ-
äó áàãàòüîõ äîêóìåíò³â íà Ïëåíóì³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³äïàäàëà ùå é ç òèõ ïðè÷èí, ùî,
ïî-ïåðøå, àíàëîã³÷í³ ïèòàííÿ âæå âèð³øóâàëèñü öèì îðãàíîì ³ ä³ÿëè â³äïîâ³äí³ äè-
ðåêòèâè Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó, à, ïî-äðóãå, äð³áí³ ôîð-
ìàëüí³ ïîðóøåííÿ ïðè ïðèéíÿòò³ òîãî ÷è ³íøîãî àêòà âèëó÷àëèñü ó ðîáî÷îìó ïîðÿäêó:
áåçïîñåðåäíüî, ÷åðåç ïðîêóðîðà Âåðõîâíîãî Ñóäó, Ïðåçèä³þ ÖÂÊ ÑÐÑÐ àáî ÷åðåç
ÐÍÊ ÑÐÑÐ. Òàêèì ÷èíîì, íà ðîçãëÿä Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÷è Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó ïî-
òðàïëÿëà ëèøå íåâåëèêà ÷àñòèíà ç îòðèìàíèõ êîäèô³êàö³éíèì ï³äðîçä³ëîì àêò³â ³ íà-
â³òü òèõ ç íèõ, ÿê³ ï³ääàâàëèñÿ ñóìí³âó ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³. Ò³ëüêè ï³ñëÿ ð³øåííÿ
îñîáëèâî¿ íàðàäè ç ïèòàíü, ùî ï³äëÿãàëè âèð³øåííþ Ïëåíóìîì Âåðõîâíîãî Ñóäó,
ïðèçíà÷àâñÿ ñóääÿ-äîïîâ³äà÷, ÿêèé ³ äîâîäèâ ïîïåðåäíþ ïðîöåäóðó äî ê³íöÿ.

Íàâåäåìî êàðòèíó ó êîíêðåòíèõ öèôðàõ çà ï³äñóìêàìè 1924 ðîêó. Äî êîäèô³êàö³é-
íî¿ ÷àñòèíè Âåðõîâíîãî Ñóäó íàä³éøëî 2197 àêò³â (1434 – â³ä ñîþçíèõ îðãàí³â ³

763 – â³ä ðåñïóáë³êàíñüêèõ ÖÂÊ, Ðàäíàðêîì³â òà íàðêîìàò³â). Ï³ä ñóìí³â ùîäî ¿õ êîí-
ñòèòóö³éíîñò³ íà ïåðøîìó åòàï³ íàãëÿäó ïîòðàïèëè 2 ³ç 56 àêò³â ÐÍÊ ÑÐÑÐ, 1 ç 6 –
Íàðêîìâîºíìîðó, 4 ç 238 – ÍÊÇÒ, 15 ³ç 102 – ÍÊØÑ, 3 ç 68 – ÍÊÏ³Ò, 15 ³ç 80 – ÂÐÍÃ,
1 ³ç 8 – Íàðêîìâíóòîðãó, 101 ³ç 247 – Íàðêîìïðàö³, 99 ³ç 488 – ÍÊÔ, òîáòî 241 àêò ñî-
þçíèõ îðãàí³â. Íå âèêëèêàëè ñóìí³âó ò³ëüêè æîäåí ³ç 78 àêò³â ÖÂÊ ÑÐÑÐ, 46 – ÐÏ³Î òà
17 àêò³â ÍÊ ÐÑ². Ñòîñîâíî ðåñïóáë³ê, òî êîäèô³êàö³éíà ÷àñòèíà ³ êîíñóëüòàíòè Âåð-
õîâíîãî Ñóäó çíàéøëè ïîõèáêè ó 30 àêòàõ: ó 15 ç 37 – ÇÑÔÐÐ, ó 12 ç 352 – ÐÑÔÐÐ, 2 ç
128 – ÁÑÐÐ ³ ò³ëüêè â 1 ç 246 àêò³â ÓÑÐÐ1.

Ó ïåðøèé æå ð³ê çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó ó Âåðõîâíîìó Ñóä³
ÑÐÑÐ ñêëàëàñü ïðàêòèêà ïîä³ëó âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ çà ¿õ õàðàêòå-
ðîì íà ÷îòèðè ãðóïè. Äî ãðóïè «À» íàëåæàëè «Ñòðóêòóðí³ ïîðóøåííÿ», òîáòî ïîðó-
øåííÿ, ïåðåâàæíî, ñòàòò³ 49 ö³º¿ Êîíñòèòóö³¿. Âîíè ñòîñóâàëèñÿ çì³í ñòðóêòóðè âèùèõ
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1 Ö³ öèôðè ãðóíòóþòüñÿ íà îô³ö³éíèõ çâ³òàõ Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ, îïóáë³êîâàíèõ ó: Âåðõîâíûé Ñóä.
Áþëëåòåíü ¹ 1. – 1925, ìàé; Âåñòíèê Âåðõîâíîãî Ñóäà ÑÑÑÐ. – 1925, ¹ 1; 1926, ¹ 2, ¹ 3; Âåñòíèê Âåðõîâ-
íîãî Ñóäà ÑÑÑÐ è Ïðîêóðàòóðû Âåðõîâíîãî Ñóäà ÑÑÑÐ. – 1927, ¹ 1, ¹ 2(5), ¹ 3(6), ¹ 4(7), ¹ 5–6 (8–9);
1928, ¹ 1(10), ¹ 2(11), ¹ 3(12), ¹ 4(13), ¹ 5–6 (14–15); Áþëëåòåíü Âåðõîâíîãî Ñóäà Ñîþçà ÑÑÐ è Ïðîêóðà-
òóðû Âåðõîâíîãî Ñóäà ÑÑÑÐ. – 1929, ¹ 1, ¹ 2. Çâåðíåìî óâàãó: îô³ö³éíà ñòàòèñòèêà Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ
ó ïåð³îä, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, ñòðàæäàëà âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ íåòî÷íîñòåé, ñóïåðå÷íîñòåé, íåâ³äïîâ³äí³ñòþ ï³ä-
ðàõóíê³â îäíîãî ðîêó ïîð³âíÿëüíèì òàáëèöÿì ç òèõ ñàìèõ ïîêàçíèê³â, ïîäàíèõ ó çâ³ò³ çà ³íøèé ð³ê, òîùî.
Òîìó äåÿê³ ç öèôð âèâîäÿòüñÿ çà äîïîìîãîþ ìåòîäó ëîã³÷íîãî àíàë³çó äàíèõ.



äåðæàâíèõ îðãàí³â ÑÐÑÐ, ¿õ êîìïåòåíö³¿ ÷è ïîðÿäêó âçàºìîâ³äíîñèí, ÿê³ ïîâèíí³ áóëè
âíîñèòèñü ò³ëüêè ÖÂÊ ÑÐÑÐ, à íå Ðàäíàðêîìîì ÑÐÑÐ ÷è ñàìèìè íàðêîìàòàìè; ñòâî-
ðåííÿ íîâèõ îðãàí³â, íå ïåðåäáà÷åíèõ Êîíñòèòóö³ºþ; ïîðóøåíü Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ
îñíîâíèìè çàêîíàìè ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê. Îñòàííº âæå ñóïåðå÷èëî ñòàòò³ 5 Êîíñòèòó-
ö³¿ ÑÐÑÐ. Äî ãðóïè «Á» íàëåæàëè «Ïîðóøåííÿ êîìïåòåíö³é», òîáòî â³äõèëåííÿ â³ä ïî-
ëîæåíü ñòàòåé 1, 3 (ïåðåâèùåííÿ ñîþçíèìè îðãàíàìè ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ çà ðàõóíîê
êîìïåòåíö³¿ ðåñïóáë³êàíñüêèõ çàêîíîäàâ÷èõ îðãàí³â ÷è óùåìëåííÿ êîìïåòåíö³¿ îðãà-
í³â Ñîþçó ç ïèòàíü, ÿê³ ïåðåáóâàëè ó â³äàíí³ çàãàëüíîñîþçíèõ ÷è îá’ºäíàíèõ íàðêîìà-
ò³â, çàêîíîäàâ÷èìè îðãàíàìè ðåñïóáë³ê) òà âêàçàíî¿ âæå ñòàòò³ 49 Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ
(ïðèâëàñíåííÿ îêðåìèìè íàðêîìàòàìè çàêîíîäàâ÷èõ ôóíêö³é, ïîðóøåííÿ êîìïåòåí-
ö³¿ îäíèõ ñîþçíèõ îðãàí³â ³íøèìè).

Äî ãðóïè «Â» íàëåæàëè ïîðóøåííÿ óçãîäæåíîñò³ ì³æ àêòàìè âèùèõ äåðæàâíèõ îð-
ãàí³â Ñîþçó ÐÑÐ òà ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê, ïåðåäáà÷åíî¿ ñòàòòÿìè 1, 3, 19, 38, 65 Êîíñòè-
òóö³¿ ÑÐÑÐ. Ñþäè âêëþ÷àëèñü ïîñòàíîâè öåíòðàëüíèõ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â, ðàäíàðêî-
ì³â òà ³íøèõ âèùèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê, âèäàí³, õî÷ ³ â ìåæàõ ¿õ
êîìïåòåíö³¿, àëå íå óçãîäæåí³ ç çàãàëüíîñîþçíèìè àêòàìè ÷è äèðåêòèâàìè îá’ºäíàíèõ
íàðêîìàò³â; ïîñòàíîâè îðãàí³â Ñîþçó ÐÑÐ, òåæ âèäàí³ ó ìåæàõ ¿õ êîìïåòåíö³¿, àëå òà-
ê³, ùî çì³íþâàëè ÷è ñêàñîâóâàëè çàêîíîäàâñòâî ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê áåç îòðèìàííÿ íà
öå çãîäè îñòàíí³õ; ïîä³áí³ æ àêòè ñîþçíèõ îðãàí³â, íå óçãîäæåí³ ç ñîþçíèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì ÷è çà³íòåðåñîâàíèìè ñîþçíèìè â³äîìñòâàìè. ², íàðåøò³, äî ãðóïè «Ã» â³äíîñè-
ëèñü ïîðóøåííÿ ïðîöåäóðè âèäàííÿ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â, òîáòî íåäîòðèìàííÿ ïðîöå-
äóðè ïðîõîäæåííÿ, ïîðÿäêó ¿õ ï³äïèñàííÿ, îïóáë³êóâàííÿ, ââåäåííÿ ó ä³þ òîùî.

Ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ âèÿâëåíèõ íà ïåðøîìó åòàï³ ïðîöåñó ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíî-
ãî íàãëÿäó ïîðóøåíü Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ çà ¿õ õàðàêòåðîì ñâ³ä÷àòü òàê³ öèôðè. Ó òî-
ìó æ 1924 ðîö³ ç 271 ïîñòàâëåíîãî ï³ä ñóìí³â àêòà 13 áóëè â³äíåñåí³ äî ãðóïè «À», 29 –
äî ãðóïè «Á», 16 – äî ãðóïè «Â», 213 – äî ãðóïè «Ã». «Ðåêîðäñìåíàìè» ³ç ñòðóêòóðíèõ
ïîðóøåíü ñòàëè ÂÐÍÃ ÑÐÑÐ (8 àêò³â), ç ïîðóøåíü êîìïåòåíö³¿ – âèù³ îðãàíè ÐÑÔÐÐ
(8 àêò³â), óçãîäæåíîñò³ – Íàðêîìïðàö³ ÑÐÑÐ (5 àêò³â), à ïîðÿäêó âèäàííÿ – Íàðêîìô³í
ÑÐÑÐ òà Íàðêîìïðàö³ ÑÐÑÐ (â³äïîâ³äíî 93 ³ 92 àêòè). ªäèíèé íåêîíñòèòóö³éíèé àêò
ÓÑÐÐ ñòîñóâàâñÿ ïîðóøåííÿ êîìïåòåíö³¿.

Ïðè ðîçãëÿä³ «õèáíèõ» àêò³â îñîáëèâà íàðàäà ä³éøëà âèñíîâêó, ùî 184, òîáòî ìàé-
æå 70 % çàãàëüíî¿ ¿õ ê³ëüêîñò³, â³äíîñÿòüñÿ äî ò³º¿ êàòåãîð³¿ âèÿâëåíèõ ó íèõ ïîðóøåíü,
ùîäî ÿêèõ âæå ïðèéìàëèñü ïîñòàíîâè ÖÂÊ ÑÐÑÐ. Òàêèì ÷èíîì, íà ðîçãëÿä Ïëåíó-
ìó Âåðõîâíîãî Ñóäó áóëî íàïðàâëåíî âñüîãî 35 àêò³â, Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ äëÿ íàñòóïíî¿ ïå-
ðåäà÷³ íà âèñíîâîê Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî ñóäó – 15, ïðîêóðîðó Âåðõîâíîãî Ñóäó –
10 (ó òîìó ÷èñë³ ³ ºäèíèé íåêîíñòèòóö³éíèé àêò ÓÑÐÐ), ÐÍÊ ÑÐÑÐ – 2 àêòè. Ç ÷èñëà
ðîçãëÿíóòèõ Ïëåíóìîì Âåðõîâíîãî Ñóäó 33 àêòè âèçíàí³ íåêîíñòèòóö³éíèìè, àëå
Ïðåçèä³ÿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ ïîãîäèëàñü ³ç òàêèì ð³øåííÿì â³äíîñíî 28: òàêèìè, ùî íå â³äïî-
â³äàþòü Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ, âèçíàíî 18 ïîñòàíîâ ³ íàêàç³â Íàðêîìïðàö³, 8 – ÂÐÍÃ òà
2 – Íàðêîìô³íó ÑÐÑÐ. Äî ÷èñëà íåêîíñòèòóö³éíèõ òîä³ íå ïîòðàïèâ æîäåí àêò ñîþç-
íèõ ðåñïóáë³ê.

×èñëî çàðåºñòðîâàíèõ ó Âåðõîâíîìó Ñóä³ ³ ïðîàíàë³çîâàíèõ íà ïðåäìåò â³äïîâ³ä-
íîñò³ Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ àêò³â ç ðîêó â ð³ê çíà÷íî çá³ëüøóâàëîñü1, àëå ê³ëüê³ñòü òàêèõ,
ùî îïðîòåñòîâóâàëèñü äî Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ ç ìîòèâ³â íåêîíñòèòóö³éíîñò³, çàëèøà-
ëàñü, ïðèáëèçíî, íà îäíîìó ð³âí³: ó 1925 ðîö³ – 25, ó 1926 ðîö³ – 24, ó 1927 ðîö³ – 26, ó
1928 ðîö³ – 172. Ê³ëüê³ñòü ïèòàíü ç ïðèâîäó íåêîíñòèòóö³éíîñò³, ðîçãëÿíóòèõ çà
³í³ö³àòèâîþ Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ, áóëà íåçíà÷íîþ: ó 1925 ðîö³ – 5, ó 1927 ðîö³ – 5 òî-
ùî. Ïðîòå ñóòòºâî çì³íþâàâñÿ õàðàêòåð âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ. Ïðî-
öåäóðí³ â³äõèëåííÿ ç ÷àñîì ïåðåì³ñòèëèñÿ ç ïåðøîãî ì³ñöÿ íà îñòàííº (8–9 %), à íàé-
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1 Ó 1925 ðîö³ ó Âåðõîâíîìó Ñóä³ áóëî âæå âèâ÷åíî 3839, ó 1926 ðîö³ – 5477, ó 1927 ðîö³ – 6363, ó
1928 ðîö³ – 6272 àêòè.

2 Ê³ëüê³ñòü ïèòàíü, ðîçãëÿíóòèõ ó ñôåð³ çàãàëüíîãî íàãëÿäó, ïðèðîäíî, áóëà äåùî âèùîþ: â³äïîâ³äíî,
36 ç óñ³õ 66 îáãîâîðþâàíèõ Âåðõîâíèì ñóäîì ïèòàíü (1925 ð³ê), 34 ç 61 (1926 ð³ê), 46 ç 101 (1927 ð³ê),
33 ç 63 (1928 ð³ê).



âèùó ñõîäèíêó ì³öíî çàéíÿëè ïîðóøåííÿ êîìïåòåíö³¿ (37–38 %). Â³äñòóïè â³ä ïðèí-
öèïó óçãîäæåíîñò³ ïåðåéøëè íà äðóãå ì³ñöå (33–34 %), à ñòðóêòóðí³ ïîðóøåííÿ – íà
òðåòº (20–21 %). Ïî÷èíàþ÷è ç 1927 ðîêó Âåðõîâíèé Ñóä ïîä³ëÿâ íåêîíñòèòóö³éí³
àêòè íå ò³ëüêè çà õàðàêòåðîì, à é çà çì³ñòîì ïîðóøåíü íà 3 ãðóïè: 1) òàê³, ùî ïîðóøó-
þòü òîé ÷è ³íøèé çàêîí (¿õ íàë³÷óâàëîñü ó 1927 ðîö³ – 13, à â 1928 ðîö³ – 8); 2) òàê³,
çã³äíî ç ÿêèìè â³äîìñòâà ïðèâëàñíþþòü ñîá³ çàêîíîäàâ÷³ ôóíêö³¿ (8 ³ 5); 3) òàê³, ùî
ïîðóøóþòü ñóâåðåíí³ ïðàâà ðåñïóáë³ê (5 ³ 4).

Àíàë³ç òåêñò³â ð³øåíü ïëåíóì³â Âåðõîâíîãî Ñóäó (âñüîãî ó 1924–1929 ðîêàõ ¿õ â³ä-
áóëîñÿ 26) ñâ³ä÷èòü, ùî íàé÷àñò³øå ïîðóøóâàëèñü ñòàòò³ 19 (29 âèïàäê³â), 3 (13 âèïàä-
ê³â), 49 (12 âèïàäê³â), 38 (9 âèïàäê³â) ³ 18 (7 âèïàäê³â) Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ. «Íåïîâàãà»
äî ñòàòò³ 54 çàô³êñîâàíà Âåðõîâíèì Ñóäîì ïðè ðîçãëÿä³ 5 àêò³â, ñòàòò³ 1 – 4 àêò³â, ñòàò-
ò³ 41 – 1 àêòà ³ ñòàòò³ 67 – 1 àêòà. Ïðè ðîçãëÿä³ 10 ñïðàâ Ñóä çàñòîñóâàâ çàãàëüíå ôîðìó-
ëþâàííÿ – «ñóïåðå÷èòü Êîíñòèòóö³¿ Ñîþçó ÐÑÐ» áåç âêàç³âêè íà êîíêðåòíó ñòàòòþ, à
îäíîãî – «âèçíàòè íåêîíñòèòóö³éíèì ÿê òàêèé, ùî ñóïåðå÷èòü çàãàëüí³é ë³í³¿ êàðàëü-
íî¿ ïîë³òèêè â ÐÑ×À»1. Ñåðåä âèçíàíèõ íåêîíñòèòóö³éíèìè ò³ëüêè îäíà äåñÿòà ÷àñòè-
íà ïðèïàäàëà íà àêòè ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê, à ðåøòà äåâ’ÿòü äåñÿòèõ – íà àêòè íàðêîìàò³â
ÑÐÑÐ.

Ùîäî ïîäàëüøî¿ äîë³ îïðîòåñòîâàíèõ Âåðõîâíèì Ñóäîì ³ âèçíàíèõ íåêîíñòèòóö³é-
íèìè Ïðåçèä³ºþ ÖÂÊ àêò³â, òî ò³ëüêè 12–15 % ç íèõ ñêàñîâóâàëèñü àáî ¿õ ä³ÿ ïðèïèíÿ-
ëàñü. Â ³íøèõ – øâèäêî ³ îïåðàòèâíî âèïðàâëÿëèñü äîïóùåí³ ïîìèëêè, ³ âîíè çàëèøà-
ëèñÿ ÷èííèìè. Öå ñâ³ä÷èòü, ùî Âåðõîâíèé Ñóä ÑÐÑÐ âáà÷àâ ñâîº ãîëîâíå çàâäàííÿ ó
ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó (ÿê ³ Ïðåçèä³ÿ ÖÂÊ ó ñôåð³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðî-
ëþ) íå ó ñêàñóâàíí³ çàêîí³â ÷è ïðèòÿãíåíí³ äî êîíñòèòóö³éíî¿ ÷è äèñöèïë³íàðíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ âèííèõ ó ïîðóøåííÿõ2, à ó «ì’ÿêîìó» óñóíåíí³ â³äõèëåíü â³ä Êîíñòèòó-
ö³¿ ÑÐÑÐ, ùî ìîæíà íàçâàòè «òîëåðàíòíèì âèïðÿìëåííÿì êîíñòèòóö³éíî¿ ë³í³¿».

Ïðè ðîçãëÿä³ ó Âåðõîâíîìó Ñóä³ ÑÐÑÐ ïèòàíü ùîäî íåêîíñòèòóö³éíîñò³ òèõ ÷è ³í-
øèõ àêò³â íà ïëåíàðí³ çàñ³äàííÿ çàïðîøóâàëèñü ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â, ùî óõâàëþâà-
ëè òàê³ àêòè. Ùîäî íàäàííÿ êåð³âíèõ ðîç’ÿñíåíü ³ òëóìà÷åíü çàãàëüíîñîþçíîãî çàêî-
íîäàâñòâà, òî íàé÷àñò³øå âîíè ñòîñóâàëèñü Îñíîâ ñóäîóñòðîþ Ñîþçó ÐÑÐ ³ ñîþçíèõ
ðåñïóáë³ê 1924 ðîêó, Îñíîâ êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà Ñîþçó ÐÑÐ ³ ñîþçíèõ ðåñïóá-
ë³ê 1924 ðîêó, Ïîëîæåííÿ ïðî â³éñüêîâ³ òðèáóíàëè ³ â³éñüêîâó ïðîêóðàòóðó 1926 ðîêó,
Ïîëîæåííÿ ïðî â³éñüêîâ³ çëî÷èíè 1927 ðîêó òîùî. Ïðîòå òàêèõ ðîç’ÿñíåíü ³ òëóìà-
÷åíü çàãàëîì áóëî íåáàãàòî3. Àëå äåÿê³ ç íèõ ä³ÿëè òðèâàëèé ÷àñ, íàïðèêëàä, «Ïðî
íåïðèïóñòèì³ñòü çàì³íè êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ãðîøîâîþ ñóìîþ, ð³âíîþ âàðòîñò³ öüîãî
ìàéíà» â³ä 3 ëèñòîïàäà 1924 ðîêó, «Ïðî ï³äñóäí³ñòü ñïðàâ ïðî ðîçòðàòè» â³ä 30 êâ³òíÿ
1926 ðîêó, «Ïðî òëóìà÷åííÿ ñòàòò³ 9 Ïîëîæåííÿ ïðî çåìë³, íàäàí³ òðàíñïîðòó» â³ä
29 âåðåñíÿ 1928 ðîêó òîùî.

Êîíñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿ Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ äîñÿãëè âåðøèíè ó 1928 ðî-
ö³, à ïî÷èíàþ÷è ç íàñòóïíîãî – «ðîêó âåëèêîãî ïåðåëîìó» ïîñòóïîâî ñòàëè çàíåïàäà-

òè. Îá’ºêòèâíî öå ìîæíà ïîâ’ÿçàòè ³ç çãîðòàííÿì ÍÅÏó ³ ïåðåõîäîì äî æîðñòêî¿ êîìàíä-
íî-àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ÑÐÑÐ, ñîþçíèìè ³ âñ³ìà ³íøèìè ðåñïóáë³êàìè â
éîãî ñêëàä³, à ñóá’ºêòèâíî – ³ç âçÿòòÿì íà îçáðîºííÿ ãàñëà çàãîñòðåííÿ êëàñîâî¿ áîðîòüáè
óñåðåäèí³ êðà¿íè â ì³ðó ïðîñóâàííÿ ¿¿ äî ñîö³àë³çìó. Êîíöåïòóàëüíî òàê³ çì³íè ãîòóâà-
ëèñü, óìîâíî, ç áåðåçíÿ 1928 ðîêó, êîëè â ÑÐÑÐ áóëî øòó÷íî ðîçäìóõàíî äèñêóñ³þ ùîäî
ðîë³ Âåðõîâíîãî Ñóäó (íà áàãàòüîõ ð³âíÿõ ëóíàëè ïðîïîçèö³¿ ïðî éîãî ïîâíó ë³êâ³äàö³þ) ³
ïðîêóðàòóðè ó ðàäÿíñüêîìó áóä³âíèöòâ³. Äèñêóñ³¿ ö³ ñòàíîâëÿòü âåëèêèé ³íòåðåñ ç òî÷êè
çîðó àíàë³çó åâîëþö³¿ ðàäÿíñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, à òîìó íà îñíîâíèõ ¿¿ ïî-
ëîæåííÿõ ³ ïåðåá³ãó ìè çóïèíèìîñü äåùî ï³çí³øå.
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1 Öå áóëà ïîñòàíîâà Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî ñóäó ÁÑÐÐ ïðî êâàë³ô³êàö³þ êðàä³æêè ç â³éñüêîâî¿ êàçàðìè.
2 Âèïàäêè ïðîïîçèö³é Âåðõîâíîãî Ñóäó Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ ïðî ïðèòÿãíåííÿ âèííèõ ó ïîðóøåíí³ Êîí-

ñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ äî òàêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òðàïëÿëèñü, àëå íå á³ëüøå 1–2-õ ðàç³â íà ð³ê. Öå ñòîñóâàëîñü ïî-
âòîðíèõ ïîðóøåíü ÷è ÿâíî õàëàòíîãî, íåäáàëîãî ñòàâëåííÿ äî âæå çðîáëåíèõ Ñóäîì çàóâàæåíü.

3 Ó ñåðåäíüîìó – 4–5 íà ð³ê.



Ó
ñå çàçíà÷åíå ïðèçâåëî äî çàòâåðäæåííÿ ïîñòàíîâîþ ÖÂÊ ³ ÐÍÊ ÑÐÑÐ â³ä 24 ëèïíÿ
1929 ðîêó íîâîãî Ïîëîæåííÿ ïðî Âåðõîâíèé Ñóä Ñîþçó ÐÑÐ ³ Ïðîêóðàòóðó Âåðõîâ-

íîãî Ñóäó ÑÐÑÐ. Ó ãàëóç³ çàãàëüíîãî íàãëÿäó íà ðîçãëÿä Âåðõîâíîãî Ñóäó íà ïåðøå
ì³ñöå âèíîñèëîñÿ íàäàííÿ âèñíîâê³â Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ ³ íà ¿¿ âèìîãó ùîäî «çàêîí-
íîñò³ ç òî÷êè çîðó Êîíñòèòóö³¿ Ñîþçó ÐÑÐ òà çàãàëüíîñîþçíîãî çàêîíîäàâñòâà ïîñòà-
íîâ öåíòðàëüíèõ âèêîíàâ÷èõ êîì³òåò³â ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê òà ¿õ ïðåçèä³é, à òàêîæ Ðàäè
Íàðîäíèõ Êîì³ñàð³â Ñîþçó ÐÑÐ òà Ðàäè Ïðàö³ é Îáîðîíè»1. ßê áà÷èìî, ç çàçíà÷åíîãî
ïåðåë³êó, ïîð³âíÿíî ç Ïîëîæåííÿì 1923 ðîêó, âèïàëè ðåñïóáë³êàíñüê³ ÐÍÊ, çàòå äîäà-
ëèñü ïðåçèä³¿ ¿õ ÖÂÊ òà ÐÏ³Î ÑÐÑÐ. Ïèòàííÿ ùîäî ïðèçóïèíåííÿ ÷è ñêàñóâàííÿ íå-
êîíñòèòóö³éíèõ ïîñòàíîâ ñîþçíèõ íàðêîìàò³â òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â ÑÐÑÐ
ìîãëè âíîñèòèñü Âåðõîâíèì Ñóäîì äî Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ, ÿê ³ êîëèñü, çà éîãî âëàñ-
íîþ ³í³ö³àòèâîþ çà ïîäàííÿì ïðåçèä³é ÖÂÊ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê àáî çà ³í³ö³àòèâîþ
ïðîêóðîðà Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ. Ïðîêóðîðè ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê ç ÷èñëà ñóá’ºêò³â
êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âèêëþ÷àëèñü. Àëå, ÿêùî ïîïåðåäíº Ïîëîæåííÿ âèêðåñëþ-
âàëî ç ñïèñêó îðãàí³â, àêòè ÿêèõ íå ìîãëè çà æîäíèõ óìîâ âèçíàâàòèñü íåêîíñòèòóö³é-
íèìè, ëèøå ÖÂÊ ÑÐÑÐ òà éîãî Ïðåçèä³þ, òî òåïåð äî öüîãî äîäàâàëèñü ùå é àêòè Ðàä-
íàðêîìó òà ÐÏ³Î ÑÐÑÐ.

Â³äíîñíî íîâèì áóâ ïðÿìèé ïðèïèñ Ïîëîæåííÿ 1929 ðîêó ùîäî ³í³ö³àòèâè Âåðõîâ-
íîãî Ñóäó ÑÐÑÐ ïðî ïðèçóïèíåííÿ ÷è ñêàñóâàííÿ íåêîíñòèòóö³éíèõ ïîñòàíîâ ÖÂÊ
ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê òà ¿õ ïðåçèä³é, õî÷ ³ ñôîðìóëüîâàíèé â³í áóâ äîñèòü ãíó÷êî. Éøëî-
ñÿ ò³ëüêè ïðî «êëîïîòàííÿ ñòîñîâíî äîçâîëó ïîñòàíîâêè íà îáãîâîðåííÿ Ïëåíóìó
Âåðõîâíîãî Ñóäó Ñîþçó ÐÑÐ ïèòàíü ïðî âõîäæåííÿ â Ïðåçèä³þ Öåíòðàëüíîãî Âèêî-
íàâ÷îãî Êîì³òåòó Ñîþçó ÐÑÐ ç ïîäàííÿìè» ùîäî òàêèõ ïðîáëåì. Âàæëèâèì äëÿ ³ñòî-
ð³¿ ðàäÿíñüêî¿ äîêòðèíè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ áóëî çíà÷íå ðîçøèðåííÿ ïðàâ Âåð-
õîâíîãî Ñóäó ó ñôåð³ òëóìà÷åííÿ ñîþçíîãî çàêîíîäàâñòâà. ßêùî ðàí³øå â³í ì³ã äà-
âàòè òàê³ êåð³âí³ ðîç’ÿñíåííÿ ò³ëüêè âåðõîâíèì ñóäàì ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê (ñàìå öå é
ïåðåäáà÷àëà ñòàòòÿ 43 Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ 1924 ðîêó), òî òåïåð éîìó íàäàâàëîñü ïðàâî
ðîç’ÿñíåííÿ çàãàëüíîñîþçíîãî çàêîíîäàâñòâà (÷èòàé – ³ Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ), îáîâ’ÿç-
êîâîãî íå ò³ëüêè äëÿ ñóäîâèõ, à é äëÿ âñ³õ ³íøèõ ñîþçíèõ òà ðåñïóáë³êàíñüêèõ îðãàí³â,
ùî ÿâíî âèõîäèëî çà ìåæ³ â³äïîâ³äíèõ ïðèïèñ³â Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ. Àëå òàê³ ðîç’ÿñ-
íåííÿ Âåðõîâíèé Ñóä íå ì³ã äàâàòè çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ, à ò³ëüêè çà ïðîïîçèö³ÿìè
Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ ÷è çà çàïèòàìè ÐÍÊ Ñîþçó ÐÑÐ. Ö³êàâî é òå, ùî îô³ö³éíå òëóìà-
÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ ³ ñîþçíèõ çàêîí³â ââàæàëîñü îñòàòî÷íèì, íå ïîòðåáóâàëî çà-
òâåðäæåííÿ Ïðåçèä³ºþ ÖÂÊ ÑÐÑÐ, àëå ìîãëî áóòè îïðîòåñòîâàíèì äî íå¿ ïðîêóðîðîì
Âåðõîâíîãî Ñóäó, Ðàäíàðêîìîì ÑÐÑÐ ÷è ïðåçèä³ÿìè ÖÂÊ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê. Òàê³
ïðîòåñòè ïðèçóïèíÿëè ä³þ ð³øåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ àáî íà âñ³é òåðèòîð³¿
ÑÐÑÐ (ó ïåðøèõ äâîõ âèïàäêàõ), àáî íà òåðèòîð³¿ ò³º¿ ç ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê, ÿêà îïðî-
òåñòóâàëà òàêå òëóìà÷åííÿ. Âåðõîâíèì ñóá’ºêòîì îô³ö³éíîãî àóòåíòè÷íîãî ðîç’ÿñ-
íåííÿ çàêîí³â çàëèøàëèñÿ, ÿê ³ ðàí³øå, ÖÂÊ ³ ÐÍÊ ÑÐÑÐ – ùîäî çàãàëüíîñîþçíèõ àê-
ò³â, ÖÂÊ ³ ðàäíàðêîìè ðåñïóáë³ê – ñòîñîâíî ðåñïóáë³êàíñüêèõ.

Íîâå Ïîëîæåííÿ, ÿêå çóïèíÿëî ùå é ÷èíí³ñòü Íàêàçó â³ä 14 ëèïíÿ 1924 ðîêó, ïå-
ðåäáà÷àëî ïðàâî çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ (ñòàòòÿ 8), ùî, íà
îïòèì³ñòè÷íó äóìêó éîãî ãîëîâè2, íàäàâàëî çíà÷íî á³ëüøå ìîæëèâîñòåé ó áîðîòüá³ ç
«äåôåêòàìè çàêîíîäàâñòâà» ïðè çä³éñíåíí³ íèì êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó. Çá³ëüøó-
âàâñÿ ñêëàä ÷ëåí³â Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ çà ðàõóíîê íîâèõ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê, à òà-
êîæ ïðåäñòàâíèê³â íå ò³ëüêè â³ä ÂÖÐÏÑ, ÍÊ ÐÑ² òà ÎÄÏÓ, à é ôàõ³âöÿ-ãîñïîäàðíèêà.
Ââîäèâñÿ ³íñòèòóò ç ÷èñëà 25 íàðîäíèõ çàñ³äàòåë³â Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ, ç ÿêèõ
13 ðåêîìåíäóâàëèñü ïðåçèä³ÿìè ÖÂÊ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê, àëå âåñü ñêëàä âñå îäíî ùî-
ð³÷íî çàòâåðäæóâàâñÿ Ïðåçèä³ºþ ÖÂÊ ÑÐÑÐ. Ï³äâèùóâàâñÿ (ç 1/2 äî 3/5) êâîðóì äëÿ
ä³éñíîñò³ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü ³ç âêàç³âêîþ, ùî íà êîæíîìó ç íèõ ìàþòü áóòè ïðèñóòí³
íå ìåíøå 3 ãîë³â âåðõîâíèõ ñóä³â ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê. Îáîâ’ÿçêîâà ïðèñóòí³ñòü íà íèõ
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1 ÑÇ ÑÑÑÐ. – 1929. – ¹ 50. – Ñò. 445.
2 Äèâ.: Âèíîêóðîâ À. Íîâîå ïîëîæåíèå î Âåðõîâíîì Ñóäå ÑÑÑÐ è Ïðîêóðàòóðå Âåðõîâíîãî Ñóäà

ÑÑÑÐ // Áþëëåòåíü Âåðõîâíîãî Ñóäà ÑÑÑÐ è Ïðîêóðàòóðû Âåðõîâíîãî Ñóäà ÑÑÑÐ. – 1929. – ¹ 2. – Ñ. 3.



ïðîêóðîðà Âåðõîâíîãî Ñóäó çâóæóâàëàñü äî ðàìîê ðîçãëÿäó ïèòàíü êîíñòèòóö³éíîãî
(çàãàëüíîãî) ³ ñóäîâîãî íàãëÿäó. Ñòâîðåííÿ Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíîãî Ñóäó, íà ÷îìó äóæå
íàïîëÿãàëè ÷èìàëî ç ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â, íå ïåðåäáà÷àëîñü, çàòå áóëè äåùî ðîçøèðåí³
ïðàâà éîãî ãîëîâè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ñóäîâèõ êîëåã³é, ïðèçíà÷åííÿ íàðîäíèõ
çàñ³äàòåë³â òîùî. Âïåðøå Ãîëîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó îòðèìóâàâ ïðàâî íàðàä÷îãî ãîëî-
ñó ó ÐÍÊ Ñîþçó òà ÐÏ³Î.

Àëå øòó÷íî ðîçäìóõóâàíà òåíäåíö³ÿ äî çìåíøåííÿ, õî÷ ³ äî öüîãî ñóòî äîïîì³æíî¿
ðîë³ Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ ó ôóíêö³îíóâàíí³ ðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñ-
òèö³¿, à ïîò³ì ³ äî ïîâíîãî éîãî âèâåäåííÿ ç îðá³òè êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ íå ïî-
ñëàáëÿëàñü ³ç ïðèéíÿòòÿì Ïîëîæåííÿ 1929 ðîêó, à íàáèðàëà ñèëó. Êîìàíäíî-àäì³í³-
ñòðàòèâíà ñèñòåìà âèìàãàëà çâóæåííÿ çíà÷åííÿ êîëåêòèâíèõ îðãàí³â êîíñòèòóö³éíîãî
íàãëÿäó, ïåðåâåäåííÿ éîãî ó ðóñëî âèíÿòêîâî ïîë³òè÷íîãî ³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîíòðî-
ëþ, ÿêèé çîñåðåäæóâàâñÿ áè ó âóçüêîìó êîë³ äåðæàâíèõ îðãàí³â, áàæàíî, îäíîîñîáî-
âèõ. Òàêèé îðãàí øâèäêî åâîëþö³îíóâàâ ó âèãëÿä³ ïðîêóðàòóðè. À Âåðõîâíèé Ñóä
ÑÐÑÐ âñóïåðå÷ Êîíñòèòóö³¿ 1924 ðîêó ñòð³ìêî âòðà÷àâ ðîëü ó ðåâ³ç³¿ íîðìàòèâíèõ àê-
ò³â íà ïðåäìåò ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ ÿê Êîíñòèòóö³¿, òàê é ³íøèì çàãàëüíîñîþçíèì çàêîíàì,
çàòå äåäàë³ á³ëüøå «ïðîãðåñóâàâ» ÿê âèíÿòêîâî ðåïðåñèâíèé îðãàí. Ï³ñëÿ 1929 ðîêó
ïîâñþäíî ñòàëè ñòâîðþâàòèñü ï³äêîíòðîëüí³ Âåðõîâíîìó Ñóäó çàë³çíè÷í³ ë³í³éí³ ñó-
äè, Òðàíñïîðòíà êîëåã³ÿ, ðîçøèðþâàëàñü ï³äñóäí³ñòü â³éñüêîâèõ òðèáóíàë³â, âèíèêàëà
îñîáëèâà íàãëÿäîâà (çà ñïåö³àëüíèìè ñóäàìè) òð³éêà Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ. Ç 13 âå-
ðåñíÿ 1933 ðîêó â³í îòðèìàâ ïðàâî âèäàâàòè ïðÿì³ äèðåêòèâè ñóäîâèì îðãàíàì ñîþç-
íèõ ðåñïóáë³ê ç ïèòàíü «ïðîâåäåííÿ ó æèòòÿ ð³øåíü ïàðò³¿ ³ óðÿäó», æîðñòêî¿ ïåðåâ³ðêè
ä³ÿëüíîñò³ âñ³õ ðåñïóáë³êàíñüêèõ ñóäîâèõ îðãàí³â1.

Ò
àêà ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ôóíêö³é Âåðõîâíîãî Ñóäó çíà÷íî ïîñëàáëþâàëà éîãî êîëèøí³
ìîæëèâîñò³ ó êîíñòèòóö³éí³é êîíòðîëüí³é ñôåð³. ×èñåëüí³ñòü çâåðíåíü äî Âåðõîâ-

íîãî Ñóäó ç ïðèâîäó â³äïîâ³äíîñò³ íîðìàòèâíèõ àêò³â Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ 1924 ðîêó
ñòð³ìêî çìåíøóâàëàñü ³ â 1933–1934 ðîêàõ «ñâåëàñü ïî÷òè íà – íåò»2. Êîíñòàòóþ÷è òà-
êèé ôàêò, Î. Âèíîêóðîâ íàìàãàâñÿ ïîÿñíèòè éîãî òèì, ùî â³í ñòàâ íàñë³äêîì ïðîâå-
äåííÿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè ïî «âèõîâàííþ êîíñòèòóö³éíî¿ äèñöèïë³íè ó íàðêîìàò³â» ó
ïîïåðåäí³ ðîêè. Àëå ó ïîäàëüøèõ âèñíîâêàõ Ãîëîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó ñàì ðîçêðèâàâ
³ñòèííó ïðè÷èíó çãîðòàííÿ î÷îëþâàíîãî íèì îðãàíó ó ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðî-
ëþ. Âèñòóï ðÿñí³â ïîñèëàííÿìè íà âêàç³âêè É. Ñòàë³íà, çîêðåìà, ùîäî ðåïðåñ³é «ÿê
íåîáõ³äíîãî åëåìåíòà ñîö³àë³ñòè÷íîãî íàñòóïó», «íàéñèëüí³øîãî çàãîñòðåííÿ êëàñî-
âî¿ áîðîòüáè», íà íåîáõ³äí³ñòü âèêðèòòÿ âîðîã³â íàðîäó ³ çëî÷èíö³â, ïðîãîëîøóâàâ çà-
êîí â³ä 7 ñåðïíÿ 1932 ðîêó «îñíîâîþ ðåâîëþö³éíî¿ çàêîííîñò³», «íàãëÿä çà çä³éñíåí-
íÿì ÿêîãî ñòàâ îäíèì ç ãîëîâíèõ çàâäàíü Âåðõîâíîãî Ñóäó Ñîþçó». Äîñèòü ïîêàçî-
âîþ íîâàö³ºþ ñòàëî â³äâåðòå âèçíàííÿ Î. Âèíîêóðîâèì Âåðõîâíîãî Ñóäó Ñîþçó ³ âñ³õ
ñóä³â «ïîäñîáíûìè îðãàíàìè â äåëå ñîöèàëèñòè÷åñêîãî íàñòóïëåíèÿ»3.

Êðèçó Âåðõîâíîãî Ñóäó éîãî Ãîëîâà â³ä÷óâàâ íàáàãàòî ðàí³øå. Ç öèì ïîâ’ÿçàí³
éîãî íåîäíîðàçîâ³ çâåðíåííÿ (ïî÷èíàþ÷è ç 1926 ðîêó) äî Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ç ïðîïîçè-
ö³ÿìè ïðî çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî ³ñíóþ÷îãî Ïîëîæåííÿ, ÿê³ ðîçãëÿäàëèñü îñîáëèâîþ
êîì³ñ³ºþ ³ íàâ³òü ðîçñèëàëèñü äëÿ âèñíîâê³â âåðõîâíèì ñóäàì ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê. Âî-
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1 Ïîñòàíîâà Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ «Ïðî ðîçøèðåííÿ êîìïåòåíö³¿ Âåðõîâíîãî ñóäó ÑÐÑÐ» â³ä 13 âåðåñíÿ
1933 ðîêó áóëà çàòâåðäæåíà 4-þ ñåñ³ºþ ÖÂÊ ²Õ ñêëèêàííÿ. Äèâ.: ÑÇ ÑÑÑÐ. – 1934. – ¹ 2. – Ñò. 17.

2 Ðå÷ü Ïðåäñåäàòåëÿ Âåðõîâíîãî Ñóäà Ñîþçà ÑÑÐ ò. Âèíîêóðîâà // Äåñÿòü ëåò Âåðõîâíîãî Ñóäà Ñîþçà
ÑÑÐ. 1924–1934. – Ì., 1934. – Ñ. 13.

3 Òàì ñàìî. – Ñ. 14–17. Â³äçíà÷èìî, ùî ç óñ³õ âèñòóïàþ÷èõ íà ñâÿòêóâàíí³ 10-ð³÷÷ÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó
ÑÐÑÐ ëèøå Ì. Êðèëåíêî ÷³òêî àêöåíòóâàâ íà âàæëèâîñò³ ó ä³ÿëüíîñò³ öüîãî îðãàíó ôóíêö³¿ êîíñòèòóö³éíîãî
íàãëÿäó, íåîáõ³äíîñò³ ¿¿ ïðîäîâæåííÿ, çíà÷óùîñò³ îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ òà ³íøèõ ñîþç-
íèõ çàêîí³â (òàì ñàìî. – Ñ. 20–21), à âñ³ ³íø³, ó òîìó ÷èñë³ ³ Ãîëîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó ÓÑÐÐ ó 1929–1934 ðî-
êàõ Ã. Çàâèöüêèé (ðåïðåñîâàíèé ó 1938 ðîö³), íàãîëîøóâàëè íà «10-ð³÷÷³ âïåðòî¿ áîðîòüáè ç êëàñîâèìè âî-
ðîãàìè», «ïîë³òè÷íîìó çíà÷åíí³ êîæíîãî íàøîãî ñóäîâîãî âèðîêó», «âèêëþ÷í³é ïîòðåá³ æîðñòêîãî, ö³ëå-
ñïðÿìîâàíîãî ³ ñâîº÷àñíîãî óäàðó ïî êëàñîâîìó âîðîãîâ³», «çàâåðøåíí³ ó äðóã³é ï’ÿòèð³÷ö³ ïîáóäîâè áåç-
êëàñîâîãî ñóñï³ëüñòâà» òîùî (òàì ñàìî. – Ñ. 22–23).



íè çâîäèëèñü äî ðîçøèðåííÿ êîìïåòåíö³¿ Âåðõîâíîãî Ñóäó ó ñôåð³ îô³ö³éíîãî òëóìà-
÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ òà çàãàëüíîñîþçíîãî çàêîíîäàâñòâà, íàäàííÿ éîìó áåçïîñå-
ðåäíüî¿ ³í³ö³àòèâè äëÿ îïðîòåñòóâàííÿ íåêîíñòèòóö³éíèõ àêò³â ÖÂÊ ³ ÐÍÊ ñîþçíèõ
ðåñïóáë³ê, ðîçøèðåííÿ êîëà ñóá’ºêò³â ïðàâà íà îñêàðæåííÿ íîðìàòèâíèõ àêò³â, íå â³ä-
ïîâ³äíèõ Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ, ñòâîðåííÿ ïðåçèä³¿ Âåðõîâíîãî Ñóäó ç íàäàííÿì ¿é êîí-
êðåòíèõ ïîâíîâàæåíü ó ïðîöåñ³ çä³éñíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó òîùî. Ïîñòóïà-
ëè â³ä Î. Âèíîêóðîâà òàê³ ïðîïîçèö³¿ ³ íà ïî÷àòêó 30-õ ðîê³â. Àëå ñïðÿìîâóâàëèñü
âîíè âæå, çäåá³ëüøîãî, íà ñóâîðó öåíòðàë³çàö³þ âñ³º¿ ñóäîâî¿ ñèñòåìè ÑÐÑÐ ï³ä æîð-
ñòêèì êîíòðîëåì ç áîêó Âåðõîâíîãî Ñóäó Ñîþçó ÐÑÐ, ùî ñàì àâòîð íàçèâàâ «ñîþç-
íîþ þñòèö³ºþ çà òèïîì äèðåêòèâíîãî îðãàíó». Ïåðøèì êðîêîì äî ðåàë³çàö³¿ öüîãî çà-
äóìó áóëî ñòâîðåííÿ 3 ÷åðâíÿ 1931 ðîêó ñóäîâî-íàãëÿäîâî¿ òð³éêè1 äëÿ ðîçãëÿäó ïðî-
òåñò³â ³ îñîáëèâèõ äóìîê íà êàñàö³éí³ ð³øåííÿ êîëåã³é Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ,
äðóãèì – óæå íàçâàíà ïîñòàíîâà Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ â³ä 13 âåðåñíÿ 1933 ðîêó, òðå-
ò³ì – ðåîðãàí³çàö³ÿ çàçíà÷åíî¿ «òð³éêè» ó Ñóäîâî-íàãëÿäîâó êîëåã³þ Âåðõîâíîãî Ñóäó
ÑÐÑÐ ó ñêëàä³ Ãîëîâè Ñóäó òà äâîõ éîãî çàñòóïíèê³â, ÿêà îòðèìóâàëà ïðàâî ñêàñîâó-
âàòè ³ çì³íþâàòè ð³øåííÿ íå ò³ëüêè âëàñíèõ êîëåã³é, à é ïðåçèä³é òà ïëåíóì³â âåðõîâ-
íèõ ñóä³â ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê.

Òàêèì ÷èíîì, óæå â 1934 ðîö³ âñóïåðå÷ ïîëîæåííÿì ÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ Âåð-
õîâíèé Ñóä ÑÐÑÐ ôàêòè÷íî ïåðåòâîðèâñÿ íà ºäèíèé ³ íàéâèùèé ó êðà¿í³ îðãàí ñóäî-
âîãî óïðàâë³ííÿ. Äî çä³éñíåííÿ ñóäîâèõ êîíñòèòóö³éíèõ êîíòðîëüíèõ ôóíêö³é ó íüî-
ãî âæå ïðîñòî «íå äîõîäèëè ðóêè»2. Ïîâíå âèêëþ÷åííÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ, ÿê ³
âñ³õ ³íøèõ ñóäîâèõ ³íñòèòóö³é äåðæàâè, ç ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ áóëî óêîí-
ñòèòóö³éîâàíî â Îñíîâíîìó çàêîí³ ÑÐÑÐ 1936 ðîêó.

Óñ³ ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó â ãàëóç³ çä³éñíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó
ïåðåéøëè äî Ïðîêóðàòóðè ÑÐÑÐ. Ïðè÷îìó öå áóâ íå ÿêèéñü îäíîìîìåíòíèé àêò,

à ïîñòóïîâèé ïðîöåñ ïåðåõîïëåííÿ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðè ³í³ö³àòèâè ó ñôåð³ ðàäÿí-
ñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ÿêèé òðèâàâ ïîíàä 10 ðîê³â.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì íàãàäàºìî, ùî âñ³ îðãàíè ñòàðî¿ ïðîêóðàòóðè áóëè ë³êâ³äîâàí³ 24 ëèñ-
òîïàäà 1917 ðîêó ïåðøèì ðàäÿíñüêèì äåêðåòîì ïðî ñóä. Ìàéæå ï’ÿòü ðîê³â ï³ñëÿ öüîãî
ïîíÿòòÿ «ïðîêóðîð», «ïðîêóðàòóðà» ó ðàäÿíñüê³é òåðì³íîëîã³¿ âæèâàëèñü íå ³íàêøå, ÿê ó
ëàéëèâîìó àñïåêò³. Ïîòðåáà ó ñòâîðåíí³ äåðæàâíîãî îðãàíó öåíòðàë³çîâàíîãî íàãëÿäó çà
âèêîíàííÿì çàêîí³â îñîáëèâî ãîñòðî äàâàëà ïðî ñåáå çíàòè ç ïåðåõîäîì äî ÍÅÏó.
Ì. Êðèëåíêî ïðîïîíóâàâ íàâ³òü éîãî íàçâó – «Óêðåïðåâçàê»3. Àëå Â. Ëåí³í ç ñàìîãî ïî-
÷àòêó íàïîëÿãàâ íà ïîïåðåäíüîìó íàéìåíóâàíí³ – «ïðîêóðàòóðà» ³ ïðèñâÿòèâ éîãî îá-
ãðóíòóâàííþ òà îêðåñëåííþ îñíîâíèõ çàâäàíü íîâîãî îðãàíó íèçêó ëèñò³â äî ïàðò³éíèõ ³
äåðæàâíèõ êåð³âíèê³â, ñåðåä ÿêèõ áåçóìîâíèé ïð³îðèòåò íàëåæèòü ëèñòó É. Ñòàë³íó äëÿ
Ïîë³òáþðî «Ïðî «ïîäâ³éíå» ï³äïîðÿäêóâàííÿ ³ çàêîíí³ñòü»4.

Öåé ëèñò, ïðîäèêòîâàíèé Â. Ëåí³íèì, ìàº ñòðèæíåâå çíà÷åííÿ íå ò³ëüêè äëÿ îðãà-
í³â ïðîêóðàòóðè, à é äëÿ âñ³º¿ ðàäÿíñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ùî ñòâîðþ-
âàëàñü. Ïðèíöèïè, ñôîðìóëüîâàí³ â íüîìó, ââàæàëèñü ó äîêòðèí³ îñòàííüî¿ ³ ó ïðàêòè-
ö³ ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáë³ê ïðîòÿãîì áàãàòüîõ íàñòóïíèõ äåñÿòèë³òü ñâÿùåííèìè ³ íåäî-
òîðêàííèìè. Éäåòüñÿ ïðî: 1) âñòàíîâëåííÿ ºäèíî¿ çàêîííîñò³ äëÿ âñ³º¿ ôåäåðàö³¿; 2) îä-
íîìàí³òíå é îäíîçíà÷íå ðîçóì³ííÿ òà çàñòîñóâàííÿ çàêîí³â; 3) îòîòîæíåííÿ çàêîííî-
ñò³ ³ êóëüòóðíîñò³ íàö³¿; 4) íåîáõ³äí³ñòü íåùàäíî¿ áîðîòüáè ç òðàäèö³éíèì «íàï³âäè-
êóíñüêèì» ñòàâëåííÿì íàñåëåííÿ êîëèøíüî¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ äî çàêîí³â ³ çàêîí-
íîñò³; 5) ãîñòðó ïîòðåáó â îðãàí³çàö³¿ æîðñòêî öåíòðàë³çîâàíîãî ³ «ºäèíîíà÷àëüíîãî»
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1 Äî ¿¿ ñêëàäó âõîäèëè ãîëîâà Ñóäó ÷è éîãî çàñòóïíèê òà ãîëîâè äâîõ êîëåã³é Ñóäó.
2 Âåðõîâíèé Ñóä ÑÐÑÐ íàñò³ëüêè «çàãðóç» ó ïîâñÿêäåííèõ ñïðàâàõ, ùî íå âñòèãàâ çáèðàòèñü íà ïëåíàðí³

çàñ³äàííÿ. ×èìàëî ç éîãî ð³øåíü, ó òîìó ÷èñë³ é îô³ö³éíèõ òëóìà÷åíü, ïî÷èíàþ÷è ç 15 ëèñòîïàäà 1932 ðîêó
óõâàëþâàëèñü øëÿõîì îïèòóâàííÿ.

3 Ïî-ðîñ³éñüê³ «óêðåïèòåëü ðåâîëþöèîííîé çàêîííîñòè». Äèâ.: Êðûëåíêî Í.Â. Ñóäû è ïðàâî â ÑÑÑÐ. –
Ì., 1927. – Ñ. 91–92.

4 Äèâ.: Ëåíèí Â.È. Ïîëí. ñîáð. ñî÷. – Ò. 44. – Ñ. 329; Ò. 45. – Ñ. 197–200 òîùî.



íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì çàêîííîñò³; 6) ñóâîðå ï³äïîðÿäêóâàííÿ íèæ÷èõ ïðîêóðîð³â
âèùèì; 7) çàëó÷åííÿ äî ðîáîòè ïðîêóðàòóðè øèðîêèõ ê³ë ãðîìàäñüêîñò³; 8) â³äîêðåì-
ëåííÿ ôóíêö³é òàêîãî íàãëÿäó â³ä áåçïîñåðåäíüîãî äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, òîáòî íåçà-
ëåæí³ñòü ïðîêóðàòóðè, îñîáëèâî â³ä ì³ñöåâîãî âïëèâó; 9) ðîçìåæóâàííÿ íàãëÿäîâèõ
ïîâíîâàæåíü ïðîêóðàòóðè é ñóäó; 10) äèôåðåíö³àö³þ äîö³ëüíîñò³ (íàãëÿäîâà ôóíêö³ÿ
ÐÑ²) ³ çàêîííîñò³ (íàãëÿäîâà ôóíêö³ÿ ïðîêóðàòóðè); 11) ïèëüíèé ïîë³òè÷íèé «ïîòð³é-
íèé» êîíòðîëü íàä îðãàíàìè ïðîêóðàòóðè ç áîêó Îðãáþðî ÖÊ, Ïîë³òáþðî ÖÊ òà ÖÊÊ.
Íå âèêîíóâàâñÿ ³ ìàéæå í³êîëè íå çãàäóâàâñÿ í³ â ë³òåðàòóð³, í³ â îô³ö³éíèõ äîêóìåí-
òàõ ëèøå îäèí ïðèïèñ Â. Ëåí³íà ùîäî îðãàí³çàö³¿ öüîãî öåíòðàëüíîãî êîíòðîëüíîãî
îðãàíó, ïîâòîðåíèé ó ðîáîò³ ê³ëüêà ðàç³â: â³í ìàâ ñêëàäàòèñÿ íå á³ëüø ÿê ç 10 îñ³á íà
÷îë³ ç Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì.

Áîðîòüáà ó á³ëüøîâèöüêèõ ëàâàõ íàâêîëî íå ñò³ëüêè íàçâè, ñê³ëüêè ïîâíîâàæåíü
ïðîêóðàòóðè áóëà äîñèòü æîðñòêîþ. Ïåðøèé ïðîåêò Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîêóðîðñüêèé
íàãëÿä Íàðêîìþñòó ÐÑÔÐÐ íà ïî÷àòêó òðàâíÿ 1922 ðîêó íà ñåñ³¿ ÂÖÂÊ çàçíàâ ô³àñêî.
Àëå âæå 28 òðàâíÿ òîãî æ ðîêó ï³ä òèñêîì Â. Ëåí³íà ç Ãîðîê ³ áåçïîñåðåäíüî – Ì. Êðè-
ëåíêà, É. Ñòàë³íà, Ì. Êàë³í³íà Ïîëîæåííÿ áóëî ïðèéíÿòå ³ íàáðàëî ÷èííîñò³ ç 1 ñåðï-
íÿ 1922 ðîêó1. Ïåðøèì ðàäÿíñüêèì ïðîêóðîðîì ñòàâ êèÿíèí Ä. Êóðñüêèé. Íà çì³ñò³
êîíòðîëüíèõ êîíñòèòóö³éíèõ ïîâíîâàæåíü ï³îíåðñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ ïðîêóðàòóðè ó
ñêëàä³ ÍÊÞ ÐÑÔÐÐ íåìàº ïîòðåáè çóïèíÿòèñü, îñê³ëüêè ðàí³øå áóëî ïðîàíàë³çîâàíî
òàêó êîìïåòåíö³þ ïðîêóðàòóðè ÓÑÐÐ, Ïîëîæåííÿ ïðî ÿêó â³ä 28 ÷åðâíÿ 1922 ðîêó
áóêâàëüíî â³äòâîðþâàëî çãàäàí³ ïðèïèñè ÂÖÂÊ2. Íàãëÿäîâ³ ïîâíîâàæåííÿ ðåñïóá-
ë³êàíñüêèõ ïðîêóðîð³â ó ñóäîâîìó ïðîöåñ³ äåòàëüíî ôîðìóëþâàëèñü ó Ïîëîæåíí³ ïðî
ñóäîóñòð³é ÐÑÔÐÐ â³ä 16 ëèñòîïàäà 1922 ðîêó3, àíàëîã³÷íîìó éîìó Ïîëîæåíí³ ïðî ñó-
äîóñòð³é ÓÑÐÐ â³ä 16 ãðóäíÿ 1922 ðîêó4, à â³ää³ë³â ïðîêóðàòóðè ó ñêëàä³ ÍÊÞ – ó â³ä-
ïîâ³äíèõ ïîëîæåííÿõ ïðî íàðîäí³ êîì³ñàð³àòè þñòèö³¿ ÐÑÔÐÐ, ÓÑÐÐ òà ³íøèõ ðàäÿí-
ñüêèõ ðåñïóáë³ê. ¯õ ïðîêóðàòóðè ïîñòóïîâî çì³öíþâàëè ñâî¿ ïîçèö³¿ ÿê äîñèòü àâòî-
ðèòåòíèé åëåìåíò ñèñòåìè ñóá’ºêò³â êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ó ìåæàõ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñî-
þçíî¿ ðåñïóáë³êè.
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1 ÑÓ ÐÑÔÑÐ. – 1922. – ¹ 36. – Ñò. 424.
2 Äèâ.: ÑÓ ÓÑÑÐ. – 1922. – ¹ 28. – Ñò. 440.
3 ÑÓ ÐÑÔÑÐ. – 1922. – ¹ 77. – Ñò. 960.
4 ÑÓ ÓÑÑÐ. – 1922. – ¹ 54. – Ñò. 779.



ÏÈÒÀÍÍß ÒËÓÌÀ×ÅÍÍß
ÍÎÂÎÃÎ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÄÎÁÐÎÂ²ËÜÍÀ Â²ÄÌÎÂÀ Â²Ä ÇËÎ×ÈÍÓ
(êîìåíòàð ñòàòò³ 17 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè)

Â. Òèõèé,
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó â³äñòàâö³,

àêàäåì³ê ÀÏðÍ Óêðà¿íè,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð

Ñòàòòÿ 17. Äîáðîâ³ëüíà â³äìîâà ïðè íåçàê³í÷åíîìó çëî÷èí³

1.Добровільноювідмовоюєостаточне припинення особоюза своєюволею
готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлю�
вала можливість доведення злочину до кінця.
2.Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, під�

лягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчине�
не нею діяння містить склад іншого злочину.

1. Îçíàêàìè äîáðîâ³ëüíî¿ â³äìîâè â³ä çëî÷èíó º: à) îñòàòî÷íå ïðèïèíåííÿ îñîáîþ
ãîòóâàííÿ äî çëî÷èíó àáî çàìàõó íà çëî÷èí; á) â³äìîâà â³ä çëî÷èíó ç âîë³ ñàìî¿ îñîáè;
â) íàÿâí³ñòü ó îñîáè óñâ³äîìëåííÿ ìîæëèâîñò³ äîâåñòè çëî÷èí äî ê³íöÿ.

Îñòàòî÷íå ïðèïèíåííÿ ãîòóâàííÿ äî çëî÷èíó ÷è çàìàõó íà çëî÷èí îçíà÷àº îñòàòî÷-
íó â³äìîâó â³ä äîâåäåííÿ çëî÷èíó äî ê³íöÿ, òîáòî ä³éñíó ³ áåçïîâîðîòíó â³äìîâó îñîáè
â³ä â÷èíåííÿ çàäóìàíîãî íåþ çëî÷èíó ³ â³äñóòí³ñòü íàì³ðó éîãî ïðîäîâæèòè. Ïåðåðâà
ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, éîãî çóïèíåííÿ, òèì÷àñîâà â³äìîâà â³ä äîâåäåííÿ éîãî äî ê³íöÿ
íå ñòâîðþþòü äîáðîâ³ëüíî¿ â³äìîâè â³ä çëî÷èíó, áî íå ïðèïèíÿºòüñÿ çàãðîçà, íåáåçïå-
êà ñïðè÷èíåííÿ øêîäè îá’ºêòó, ÿêèé îõîðîíÿºòüñÿ êðèì³íàëüíèì çàêîíîì. Íàïðè-
êëàä, çëîä³é, ÿêèé óñâ³äîìëþº, ùî ëèøå ç âåëèêèìè çóñèëëÿìè çìîæå â³äêðèòè ñåéô ç
ãðîøèìà òèì ³íñòðóìåíòîì, ÿêèé ó íüîãî º, ³ ïðèçóïèíÿº ïî÷àòèé çëî÷èí, ùîá ïðèíåñ-
òè ³íøèé ³íñòðóìåíò, íå ìîæå áóòè âèçíàíèé îñîáîþ, ÿêà äîáðîâ³ëüíî â³äìîâèëàñÿ â³ä
êðàä³æêè. Ëèøå îñòàòî÷íå ïðèïèíåííÿ äîâåäåííÿ çëî÷èíó äî ê³íöÿ ñâ³ä÷èòü ïðî äîá-
ðîâ³ëüíó â³äìîâó â³ä â÷èíåííÿ çëî÷èíó.

2. Íå º äîáðîâ³ëüíîþ â³äìîâîþ â³ä çëî÷èíó ³ â³äìîâà â³ä ïîâòîðåííÿ ïîñÿãàííÿ ï³-
ñëÿ çàê³í÷åíîãî çàìàõó íà çëî÷èí, îñê³ëüêè âèííèì çðîáëåíî âñå, ùî â³í ââàæàâ çà
íåîáõ³äíå äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, àëå ç íå çàëåæíèõ â³ä íüîãî ïðè÷èí çëî÷èí íå áóâ äî-
âåäåíèé äî ê³íöÿ ³, çîêðåìà, íå íàñòàëè ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè çëî÷èí³â ç ìàòå-
ð³àëüíèì ñêëàäîì. Íàïðèêëàä, â³äñóòíÿ äîáðîâ³ëüíà â³äìîâà â³ä äîâåäåííÿ çëî÷èíó
äî ê³íöÿ ïðè â³äìîâ³ âèííîãî â³ä ñïðîáè ïîâòîðíîãî ïîñòð³ëó â ïîòåðï³ëîãî ó çâ’ÿçêó ç
îñ³÷êîþ ÷è ïðîìàõîì, ³ âèííèé ï³äëÿãàº êðèì³íàëüí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çàìàõ íà
âáèâñòâî. Òóò óæå ïåðøèé ïîñòð³ë ñòàíîâèòü çàê³í÷åíèé çàìàõ íà âáèâñòâî, òîìó äîá-
ðîâ³ëüíà â³äìîâà ïîâí³ñòþ âèêëþ÷àºòüñÿ. Â³äìîâà â³ä ïîâòîðåííÿ çàìàõó ìîæå áóòè
âðàõîâàíà ëèøå ïðè ïðèçíà÷åíí³ ïîêàðàííÿ. Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè ââàæàº, ùî, êî-
ëè â³äìîâà ñòàëàñÿ âæå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çä³éñíåííÿ âñ³õ ä³é, ÿê³ âèííèé ïëàíóâàâ çà
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íåîáõ³äíå âèêîíàòè, àëå çëî÷èí íå áóëî äîâåäåíî äî ê³íöÿ ç ïðè÷èí, íå çàëåæíèõ â³ä
éîãî âîë³, éîãî ä³¿ òðåáà êâàë³ô³êóâàòè ÿê çàê³í÷åíèé çàìàõ íà òîé çëî÷èí, ùî éîãî
âèííèé õîò³â â÷èíèòè.

3. Äðóãà îçíàêà äîáðîâ³ëüíî¿ â³äìîâè – öå íåäîâåäåííÿ çëî÷èíó äî ê³íöÿ ç âëàñíî¿
(ñâîº¿) âîë³ îñîáè. Ïðî çì³ñò ö³º¿ îçíàêè ñâ³ä÷èòü íå ò³ëüêè íàçâà ñàìî¿ â³äìîâè (äîáðà
âîëÿ), à é òåêñò ñòàòò³ 15 ÊÊ, äå çàìàõ íà çëî÷èí âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ä³ÿííÿ, ÿêå íå áóëî
äîâåäåíî äî ê³íöÿ ç ïðè÷èí, ùî íå çàëåæàëè â³ä âèííîãî. Ç öèõ æå ïðè÷èí íå äîâî-
äèòüñÿ äî ê³íöÿ çëî÷èí ³ ïðè â÷èíåíí³ ãîòóâàííÿ äî íüîãî. Ïðè äîáðîâ³ëüí³é â³äìîâ³
â³ä çëî÷èíó îñîáà ñâ³äîìî, ç³ ñâîº¿ âîë³, çà âëàñíèì áàæàííÿì ïðèïèíÿº çëî÷èííå ïî-
ñÿãàííÿ, íå äîâîäèòü éîãî äî ê³íöÿ. Òóò ìàº ì³ñöå, çàëåæíî â³ä ñòóïåíÿ ðåàë³çàö³¿ çëî-
÷èííîãî íàì³ðó, àáî áåçä³ÿëüí³ñòü òàêî¿ îñîáè, çîêðåìà óòðèìàííÿ â³ä ïîäàëüøèõ ä³é,
ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ñïðÿìîâàí³ íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, àáî â³äâåðíåííÿ íàñòàííÿ çëî÷èí-
íèõ íàñë³äê³â. ²í³ö³àòèâà äîáðîâ³ëüíî¿ â³äìîâè (ïðîõàííÿ, óìîâëÿííÿ àáî íàâ³òü ïî-
ãðîçè) ìîæå íàëåæàòè é ³íøèì îñîáàì (íàïðèêëàä ðîäè÷àì àáî æåðòâ³), àëå ð³øåííÿ
ïðî ïðèïèíåííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèéìàº ñàìîñò³éíî îñîáà, ÿêà äîáðîâ³ëüíî â³ä-
ìîâëÿºòüñÿ â³ä äîâåäåííÿ çëî÷èíó äî ê³íöÿ.

4. Íàðåøò³ îñòàííüîþ îçíàêîþ äîáðîâ³ëüíî¿ â³äìîâè º íàÿâí³ñòü ó îñîáè óñâ³-
äîìëåííÿ ìîæëèâîñò³ äîâåñòè çëî÷èí äî ê³íöÿ. Îñîáà ââàæàº, ùî â³äñóòí³ ïðè÷èíè
(îáñòàâèíè), ÿê³ âîíà íå â çìîç³ ïåðåáîðîòè (ïîäîëàòè) äëÿ çàê³í÷åííÿ ïî÷àòîãî íåþ
çëî÷èíó, ³ ¿é óäàñòüñÿ çà äàíèõ êîíêðåòíèõ óìîâ óñï³øíî éîãî çàâåðøèòè. Íàïðè-
êëàä, âèííèé ç ìåòîþ ç´âàëòóâàííÿ ïîòåðï³ëî¿ äîâ³â ¿¿ äî áåçïîðàäíîãî ñòàíó, çàñòîñó-
âàâøè àëêîãîëüí³ íàïî¿ ÷è íàðêîòèêè, ³, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî â³í ìîæå äîâåñòè çëî÷èí
äî ê³íöÿ òà í³õòî éîìó íå ïåðåøêîäèòü öå çðîáèòè, ïîæàë³â æåðòâó ³ â³äìîâèâñÿ â³ä
ç´âàëòóâàííÿ.

Ïðàêòèêà Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â òàêèõ ñïðàâàõ âèõîäèòü ç òîãî, ùî «äëÿ âè-
çíàííÿ â³äìîâè â³ä ç´âàëòóâàííÿ äîáðîâ³ëüíîþ ïîòð³áíî âñòàíîâèòè, ùî îñîáà, ìàþ÷è
ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü äîâåñòè öåé çëî÷èí äî ê³íöÿ, â³äìîâèëàñÿ â³ä öüîãî ³ ç âëàñíî¿ âî-
ë³ ïðèïèíèëà çëî÷èíí³ ä³¿».

ßêùî æ îñîáà ïðèïèíÿº çëî÷èííå ä³ÿííÿ, â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä äîâåäåííÿ çëî÷èíó äî
ê³íöÿ, ïåðåêîíàâøèñü ó ôàêòè÷í³é íåìîæëèâîñò³ éîãî óñï³øíîãî çä³éñíåííÿ (çàâåð-
øåííÿ), – öå íå äîáðîâ³ëüíà, à âèìóøåíà â³äìîâà, íåâäàëå çëî÷èííå ïîñÿãàííÿ (íàïðè-
êëàä, çëîä³é íàìàãàâñÿ çëàìàòè ñåéô ç êîøòîâíîñòÿìè, àëå íå çì³ã).

Óñâ³äîìëåííÿ ìîæëèâîñò³ äîâåäåííÿ çëî÷èíó äî ê³íöÿ âèçíà÷àºòüñÿ ñóá’ºêòèâíèì
êðèòåð³ºì, òîáòî óÿâëåííÿì ïðî öå ñàìî¿ îñîáè. Òîìó íå ìàº çíà÷åííÿ, ÷è ³ñíóâàëà íà-
ñïðàâä³ òàêà ìîæëèâ³ñòü. Íàïðèêëàä, ÿêùî ñóá’ºêò ç ìåòîþ êðàä³æêè ãðîøåé ïðîíèê-
íóâ ó ïðèì³ùåííÿ êàñè, àëå, çëÿêàâøèñü â³äïîâ³äàëüíîñò³, ñåéô íå çëàìàâ ³ çàëèøèâ
êàñó, íå çíàþ÷è, ùî â ñåéô³ íå áóëî ãðîøåé, òî éäåòüñÿ ïðî äîáðîâ³ëüíó â³äìîâó, õî÷à
ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ â÷èíåííÿ êðàä³æêè â äàí³é ñèòóàö³¿ âçàãàë³ íå áóëî.

5. Ìîòèâè äîáðîâ³ëüíî¿ â³äìîâè â³ä äîâåäåííÿ çëî÷èíó äî ê³íöÿ ìîæóòü áóòè ð³çíè-
ìè: óñâ³äîìëåííÿ àìîðàëüíîñò³ ä³ÿííÿ, êàÿòòÿ, áàæàííÿ âèïðàâèòèñÿ, ñòðàõ ïåðåä â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ, æàë³ñòü, íåâèã³äí³ñòü â÷èíåííÿ çëî÷èíó òîùî. Âîíè (ìîòèâè) íå ìà-
þòü çíà÷åííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ äîáðîâ³ëüíî¿ â³äìîâè â³ä çëî÷èíó ³ â öüîìó ðîçóì³íí³
ð³âíîçíà÷í³.

6. Äîáðîâ³ëüíà â³äìîâà â³ä çëî÷èíó ìîæëèâà ò³ëüêè â íåçàê³í÷åíîìó çëî÷èí³, ëèøå
äî ìîìåíòó çàê³í÷åííÿ çëî÷èíó, îñê³ëüêè ëèøå â öüîìó âèïàäêó îñîáà ìîæå ë³êâ³äó-
âàòè (ïðèïèíèòè) ñòâîðåíó íåþ íåáåçïåêó ñïðè÷èíåííÿ øêîäè îá’ºêòó, ÿêèé îõîðî-
íÿºòüñÿ êðèì³íàëüíèì çàêîíîì. Äîáðîâ³ëüíà â³äìîâà âèêëþ÷àºòüñÿ íà ñòàä³¿ çàê³í÷å-
íîãî çëî÷èíó, òîìó ùî ìàþòü ì³ñöå âñ³ åëåìåíòè òà îçíàêè ñêëàäó çëî÷èíó ³ â³äìî-
âèòèñÿ â³ä çàâåðøåíîãî ïîñÿãàííÿ âæå íåìîæëèâî – âîíî íåçâîðîòíå.

Îòæå, ïîíÿòòÿ çàê³í÷åíîãî çëî÷èíó é äîáðîâ³ëüíî¿ â³äìîâè â³ä çëî÷èíó º âçàºìîâè-
êëþ÷íèìè. Òàê, äîáðîâ³ëüíà â³äìîâà â³ä îòðèìàííÿ õàáàðà ìîæå â³äáóòèñÿ ëèøå äî

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2004

118



éîãî ïðèéíÿòòÿ. Òîìó íàñòóïíå ïîâåðíåííÿ õàáàðà íåçàëåæíî â³ä ìîòèâ³â íå çâ³ëüíÿº
ñëóæáîâó îñîáó â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà öåé çëî÷èí.

7. Íà ñòàä³¿ ãîòóâàííÿ äî çëî÷èíó äîáðîâ³ëüíà â³äìîâà ìîæëèâà â óñ³õ âèïàäêàõ,
ïðè÷îìó â ôîðì³ ïðîñòî¿ (÷èñòî¿) áåçä³ÿëüíîñò³. Óòðèìàííÿ â³ä ïîäàëüøèõ ä³é ùîäî
ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïðèïèíÿº íåáåçïåêó äëÿ îá’ºêòà, ÿêèé îõîðî-
íÿºòüñÿ êðèì³íàëüíèì çàêîíîì, ³ âèêëþ÷àº ìîæëèâ³ñòü ñïðè÷èíåííÿ éîìó øêîäè,
â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Ïðè öüîìó ìîæóòü áóòè çðîáëåí³ ³ ÿê³ñü ä³¿ ùîäî ë³êâ³äàö³¿ ñòâîðå-
íèõ óìîâ äëÿ ñêîºííÿ çëî÷èíó. Ïðîòå âîíè íå îáîâ’ÿçêîâ³ é íå ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ
âñòàíîâëåííÿ äîáðîâ³ëüíî¿ â³äìîâè (íàïðèêëàä, îñîáà çíèùóº ïðèäáàíó çáðîþ, ïðè-
ñòîñîâàíèé çàñ³á àáî çíàðÿääÿ çëî÷èíó).

8. Íà ñòàä³¿ íåçàê³í÷åíîãî çàìàõó íà çëî÷èí äîáðîâ³ëüíà â³äìîâà, ÿê ³ ïðè ãîòóâàíí³
äî çëî÷èíó, ìîæëèâà çàâæäè. Òóò òàêîæ äîñòàòíüî óòðèìàííÿ â³ä ïîäàëüøèõ ä³é, ÿê³
áåçïîñåðåäíüî ñïðÿìîâàí³ íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó.

9. Íà ñòàä³¿ çàê³í÷åíîãî çàìàõó íà çëî÷èí äîáðîâ³ëüíà â³äìîâà ìîæëèâà ëèøå â òèõ
âèïàäêàõ, êîëè ì³æ çä³éñíåíèì ä³ÿííÿì ³ éìîâ³ðíèì íàñòàííÿì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷-
íèõ íàñë³äê³â º ïåâíèé ïðîì³æîê ÷àñó, ó ïåðåá³ãó ÿêîãî îñîáà êîíòðîëþº ðîçâèòîê
ïðè÷èííîãî çâ’ÿçêó, ìîæå âòðóòèòèñü ³ ïåðåøêîäèòè íàñòàííþ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íî-
ãî íàñë³äêó. Íàïðèêëàä, îñîáà øòîâõíóëà ïîòåðï³ëîãî ó âîäîéìèùå ç ìåòîþ ïîçáàâ-
ëåííÿ éîãî æèòòÿ, à ïîò³ì âðÿòóâàëà éîãî; ñóá’ºêò çàëèøèâ óâ³ìêíåíó åëåêòðîïëèòêó ç
ìåòîþ çðîáèòè ïîæåæó, à êîëè çàãîðÿííÿ â³äáóëîñÿ, çàãàñèâ âîãîíü. Äîáðîâ³ëüíà â³ä-
ìîâà â öèõ âèïàäêàõ ìîæëèâà ëèøå çàâäÿêè àêòèâíèì ä³ÿì.

ßêùî çàçíà÷åíîãî ïðîì³æêó ÷àñó ì³æ ä³ÿííÿì ³ íàñë³äêîì íåìàº àáî ðîçâèòîê ïðè-
÷èííîãî çâ’ÿçêó âæå çàê³í÷èâñÿ, äîáðîâ³ëüíà â³äìîâà íà ñòàä³¿ çàê³í÷åíîãî çàìàõó íà
çëî÷èí íåìîæëèâà; òóò ìîæå ìàòè ì³ñöå ëèøå â³äìîâà â³ä ïîíîâëåííÿ (ïîâòîðåííÿ)
ñïðîáè â÷èíèòè çëî÷èí.

10. Â³äïîâ³äíî äî êîìåíòîâàíî¿ ñòàòò³ äîáðîâ³ëüíà â³äìîâà â³ä çëî÷èíó º ñàìîñò³é-
íîþ ï³äñòàâîþ äëÿ íåïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íåçàê³í÷åíèé
çëî÷èí (çà ãîòóâàííÿ äî çëî÷èíó òà çà ä³ÿííÿ, áåçïîñåðåäíüî ñïðÿìîâàíå íà â÷èíåííÿ
çëî÷èíó), îñê³ëüêè øëÿõîì äîáðîâ³ëüíî¿ â³äìîâè îñîáà ïðèïèíÿº ñòâîðåíó íåþ íåáåç-
ïåêó, íå äàº ¿é ðåàë³çóâàòèñÿ, ïåðåòâîðèòèñÿ íà ôàêòè÷íå ñïðè÷èíåííÿ øêîäè îá’ºêòó,
ïåðåøêîäæàº çàê³í÷åííþ çëî÷èíó.

11. Ç ÷àñòèíè äðóãî¿ äàíî¿ ñòàòò³ âèïëèâàº, ùî îñîáà, ÿêà äîáðîâ³ëüíî â³äìîâèëàñÿ
â³ä äîâåäåííÿ çëî÷èíó äî ê³íöÿ, íå ï³äëÿãàº êðèì³íàëüí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåí³
íåþ ãîòóâàííÿ äî çëî÷èíó òà çà ä³ÿííÿ, áåçïîñåðåäíüî ñïðÿìîâàí³ íà â÷èíåííÿ çëî÷è-
íó. Ó çâ’ÿçêó ç öèì äàíà íîðìà ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ïîïåðåäæåííÿ çàê³í÷åííÿ çëî-
÷èí³â, îñê³ëüêè ñïðèÿº â³äìîâ³ â³ä ïðîäîâæåííÿ ³ çàâåðøåííÿ ðîçïî÷àòîãî îñîáîþ
çëî÷èíó. ¯¿ ïîëîæåííÿ ïðî äîáðîâ³ëüíó â³äìîâó ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ é ³íøèìè
îñîáàìè äëÿ ïîïåðåäæåííÿ çëî÷èí³â.

12. ßêùî â ä³ÿíí³ (ä³¿ ÷è áåçä³ÿëüíîñò³), ÿêå â÷èíåíî îñîáîþ äî äîáðîâ³ëüíî¿ â³äìî-
âè, âæå ì³ñòèòüñÿ ñêëàä ³íøîãî çàê³í÷åíîãî çëî÷èíó, êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü
íàñòàº çà öå ïîñÿãàííÿ, à çà äîáðîâ³ëüíî ïðèïèíåíå ãîòóâàííÿ äî çëî÷èíó àáî çà ä³ÿí-
íÿ, áåçïîñåðåäíüî ñïðÿìîâàíå íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, öÿ îñîáà äî â³äïîâ³äàëüíîñò³
íå ïðèòÿãóºòüñÿ. Íàïðèêëàä, îñîáà, ÿêà íåçàêîííî âèãîòîâèëà çáðîþ äëÿ âáèâñòâà ³
äîáðîâ³ëüíî â³äìîâèëàñÿ â³ä âáèâñòâà, àëå çáðîþ íå çäàëà îðãàíàì âëàäè, íå ï³äëÿãàº
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ãîòóâàííÿ äî âáèâñòâà, îäíàê â³äïîâ³äàòèìå çà ñòàòòåþ 263 ÊÊ çà
íåçàêîííå âèãîòîâëåííÿ çáðî¿. Òàê ñàìî îñîáà, ÿêà çàïîä³ÿëà ïîòåðï³ë³é ò³ëåñíå óøêî-
äæåííÿ ç ìåòîþ ç´âàëòóâàííÿ é äîáðîâ³ëüíî â³äìîâèëàñÿ â³ä äîâåäåííÿ öüîãî çëî÷èíó
äî ê³íöÿ, íå ï³äëÿãàº â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çàìàõ íà ç´âàëòóâàííÿ, àëå íåñå â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà çàïîä³ÿíå ò³ëåñíå óøêîäæåííÿ.

13. Äîáðîâ³ëüíà â³äìîâà â³ä çëî÷èíó â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ä³éîâîãî êàÿòòÿ ïðè â÷èíåíí³
çëî÷èíó. Ï³ä ä³éîâèì êàÿòòÿì òðåáà ðîçóì³òè òàê³ ä³¿ îñîáè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ùèðèé
îñóä íåþ â÷èíåíîãî çëî÷èíó ³ ïðî ïðàãíåííÿ çàãëàäèòè éîãî íàñë³äêè.
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Îá’ºêòèâíîþ îçíàêîþ ä³éîâîãî êàÿòòÿ º ïåâíà àêòèâíà ïîâåä³íêà îñîáè, ÿêà â÷è-
íèëà çëî÷èí, à ñóá’ºêòèâíîþ – ùèðèé îñóä âèííèì ñâî¿õ ä³é (òîìó ö³ ä³¿ ³ ìàþòü òàêó
íàçâó).

Ä³éîâå êàÿòòÿ ìîæå ä³ñòàòè âèÿâ ó ð³çíèõ âèäàõ, à ñàìå: à) çàïîá³ãàííÿ øê³äëèâèì
íàñë³äêàì â÷èíåíîãî çëî÷èíó; á) â³äøêîäóâàííÿ çàïîä³ÿíîãî çáèòêó àáî óñóíåííÿ çà-
ïîä³ÿíî¿ øêîäè; â) ñïðèÿííÿ ðîçêðèòòþ çëî÷èíó; ã) ÿâêà ³ç ç³çíàííÿì; ã) ³íø³ ïîä³áí³
ä³¿, ùî ïîì’ÿêøóþòü íàñë³äêè çä³éñíåíîãî çëî÷èíó ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íüîãî.

14. Ä³éîâå êàÿòòÿ ñóòòºâî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä äîáðîâ³ëüíî¿ â³äìîâè â³ä äîâåäåííÿ çëî-
÷èíó äî ê³íöÿ. Äîáðîâ³ëüíà â³äìîâà â³ä çëî÷èíó ìîæëèâà ëèøå ïðè íåçàê³í÷åíîìó
çëî÷èí³. Ä³éîâå êàÿòòÿ ìàº ì³ñöå ÿê ïðè íåçàê³í÷åíîìó, òàê ³ ïðè çàê³í÷åíîìó çëî÷èí³.
Äîáðîâ³ëüíà â³äìîâà â³ä çëî÷èíó ìîæå âèÿâëÿòèñÿ é ó áåçä³ÿëüíîñò³, ó ïðîñòîìó (÷èñ-
òîìó) óòðèìàíí³ â³ä ïîäàëüøîãî çä³éñíåííÿ çëî÷èíó, à ä³éîâå êàÿòòÿ çàâæäè ïîòðåáóº
ò³ëüêè àêòèâíî¿ ïîâåä³íêè. Äîáðîâ³ëüíà â³äìîâà ìîæëèâà ëèøå â³ä çëî÷èí³â, â÷èíå-
íèõ ç ïðÿìèì óìèñëîì. Ä³éîâå æ êàÿòòÿ ìîæå áóòè ÿê ïðè óìèñíèõ, ó òîìó ÷èñë³ ñêî-
ºíèõ ç íåïðÿìèì óìèñëîì, òàê ³ ïðè íåîáåðåæíèõ çëî÷èíàõ.

15. Ïðè äîáðîâ³ëüí³é â³äìîâ³ â³ä çëî÷èíó îñîáà íå ï³äëÿãàº êðèì³íàëüí³é â³äïî-
â³äàëüíîñò³ âíàñë³äîê ñàìå äîáðîâ³ëüíîñò³ â³äìîâè â³ä â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ùî ñâ³ä÷èòü
ïðî â³äñóòí³ñòü ó ¿¿ ä³ÿíí³ ñêëàäó çëî÷èíó. Ïðè ä³éîâîìó êàÿòò³ ñêëàä çëî÷èíó ìàº ì³ñ-
öå, ³ òîìó âîíî, ÿê ïðàâèëî, ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îáñòàâèíà, ùî ïîì’ÿêøóº ïîêàðàííÿ. Íà-
â³òü ÿêùî îñîáà ïðè ä³éîâîìó êàÿòò³ â äåÿêèõ âèïàäêàõ ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ (äèâ., íàïðèêëàä, ñòàòòþ 45 ÊÊ), òî íå ó çâ’ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ â ¿¿
ä³ÿíí³ ñêëàäó çëî÷èíó, à ç ³íøèõ îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó çàêîí³.
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