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Ñòàí³ê Ñþçàííà Ðîìàí³âíà

Íàðîäèëàñÿ 27 âåðåñíÿ 1954 ðîêó ó ì. Ëüâîâ³.
1977 ðîêó ç â³äçíàêîþ çàê³í÷èëà þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò

Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. ². Ôðàíêà çà
ñïåö³àëüí³ñòþ ïðàâîçíàâñòâî.

Ó 1988–1990 ðîêàõ áóëà ñëóõà÷êîþ Îäåñüêîãî ³íñòè-
òóòó ïîë³òîëîã³¿ òà ñîö³îëîã³¿.

Òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü ðîçïî÷àëà â 1978 ðîö³. 1978–1994 ðî-
êè çàéìàëà â³äïîâ³äàëüí³ ïîñàäè â îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, àïàðàò³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

Ïðîòÿãîì 1994–1996 ðîê³â – çàñòóïíèê Ì³í³ñòðà þñòè-
ö³¿ Óêðà¿íè.

Ç âåðåñíÿ 1996 ïî ñåðïåíü 1997 ðîê³â – Ì³í³ñòð Óêðà¿-
íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³.

Ç 21 ñåðïíÿ 1997 ðîêó ïî 7 òðàâíÿ 2002 ðîêó – Ì³í³ñòð
þñòèö³¿ Óêðà¿íè.

Ç ãðóäíÿ 2001 ðîêó ïî áåðåçåíü 2004 ðîêó – Ïîñò³éíèé
Ïðåäñòàâíèê Óêðà¿íè ïðè Ðàä³ ªâðîïè, Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Óêðà¿íè
â Øâåéöàðñüê³é Êîíôåäåðàö³¿.

Ó ÷åðâí³ 2002 ðîêó Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðèñâîºíî ðàíã Íàäçâè÷àéíîãî ³
Ïîâíîâàæíîãî Ïîñëà.

25 áåðåçíÿ 2004 ðîêó Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðèçíà÷åíà ñóääåþ Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Íàãîðîäæåíà â³äçíàêîþ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Îðäåí êíÿãèí³ Îëüãè» ²²² ñòóïåíÿ òà
Ïî÷åñíîþ â³äçíàêîþ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè – îðäåíîì «Çà çàñëóãè» ²²² ñòóïåíÿ. Çàñëó-
æåíèé þðèñò Óêðà¿íè. Êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê.

Ó æîâòí³ 1998 ðîêó ð³øåííÿì Ïðàâë³ííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó
ñïðèÿííÿ ì³æíàðîäíîìó ñï³ëêóâàííþ «Óêðà¿íñüêå Íàðîäíå Ïîñîëüñòâî» Ñ. Ñòàí³ê
ïðèñâîºíî Ïî÷åñíå çâàííÿ «Íàðîäíèé Ïîñîë Óêðà¿íè».

Ñ. Ñòàí³ê º ÷ëåíîì ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ «Çà äåìîêðàò³þ ÷åðåç ïðàâî»(Âåíåö³àí-
ñüêî¿ Êîì³ñ³¿), Ì³æíàðîäíî¿ àñîö³àö³¿ þðèäè÷íî¿ ìåòîäîëîã³¿, Ðàäè æ³íîê-ñâ³òîâèõ
ë³äåð³â.
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ îêðåìèõ ïîëîæåíü
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 4 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè

(ñïðàâà ïðî îõîðîíþâàíèé çàêîíîì ³íòåðåñ)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-10/2004
1 ãðóäíÿ 2004 ðîêó
¹ 18-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,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

за участю представника суб’єкта права на конституційне подання Бондаренка Во�
лодимира Дмитровича – народного депутата України; представників Верховної Ради
України: Добкіна Михайла Марковича – народного депутата України, Постійного
представника Верховної Ради України в Конституційному Суді України Селіванова
Анатолія Олександровича, Постійного представника Президента України в Конститу�
ційному Суді України Носова Владислава Васильовича, представника Кабінету Міні�
стрів України Ємельянової Інни Іванівни – заступника Міністра юстиції України,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 50 народ�
них депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини пер�
шої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України.

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 41 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання 50 народних депутатів
України.



Підставою для розгляду справи згідно з частиною першою статті 93 Закону Украї�
ни «Про Конституційний Суд України» є практична необхідність в офіційній інтерпре�
тації окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу
України.

Заслухавши суддю�доповідача Мироненка О.М., пояснення Бондаренка В.Д.,
Добкіна М.М., Селіванова А.О., Носова В.В., Ємельянової І.І. та дослідивши мате�
ріали справи, Конституційний Суд України

у с т а н о в и в :

1.Суб’єкт права на конституційне подання – народні депутати України – звернувся
до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення поняття
«охоронюваний законом інтерес», що вживається у частині першій статті 4 Цивільно�
го процесуального кодексу України у контексті припису: «Усяка заінтересована особа
вправі в порядку, встановленому законом, звернутись до суду за захистом поруше�
ного або оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу», а також роз’яс�
нення, «чи стосується це поняття інтересу фізичної особи – акціонера акціонерного
товариства, що звертається до суду за захистом порушених прав акціонерного това�
риства, акціонером якого він є, враховуючи ту обставину, що внаслідок порушених
прав акціонерного товариства порушуються також права акціонера цього товари�
ства, закріплені у чинному законодавстві України та/або статуті товариства».

Практичну необхідність в офіційному тлумаченні поняття «охоронюваний законом
інтерес» та відповіді на поставлене питання народні депутати України обгрунтовують
тим, що аналогічний припис міститься в частині першій статті 1 Господарського про�
цесуального кодексу України, вживанням у законодавстві поняття «законний інте�
рес», яке, по суті, є тотожним поняттю «охоронюваний законом інтерес», а також тим,
що права фізичних та юридичних осіб прямо зазначені у Конституції України, законах
України або безпосередньо випливають зі змісту правових норм, тоді як поняття
«охоронюваний законом інтерес», за захистом якого зацікавлена особа теж вправі
звернутись до суду, не визначено у законодавстві. Це, на думку народних депутатів
України, спричиняє неоднозначне його застосування судами України при вирішенні
справ, ініційованих заінтересованими особами на захист своїх законних інтересів. У
поданні наводяться приклади неоднозначного застосування судами загальної юрис�
дикції положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України,
зокрема, при розгляді спорів за позовами учасників господарських товариств до ор�
ганів державної влади, «якими прийняті рішення, що порушують права господар�
ських товариств». При цьому суб’єкт права на конституційне подання вважає, що
звернення учасника господарського товариства до суду з вимогою визнання недій�
сним акта органу державної влади, яким порушуються надані законом права госпо�
дарського товариства, має на меті захист законних інтересів учасника, хоча органом
державної влади і не були порушені суб’єктивні права учасника товариства, оскільки
«в такому випадку законний інтерес учасника обумовлений метою створення госпо�
дарського товариства та обгрунтовується тісним юридичним зв’язком між учасником
та господарським товариством».

Уже після надходження клопотання народних депутатів України і початку конститу�
ційного провадження Верховна Рада України доповнила частину першу статті 4 Ци�
вільного процесуального кодексу України словами «а також для вжиття передбачених
цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням» (Закон Укра�
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони
інтелектуальної власності» від 22 травня 2003 року № 850�IV). За твердженням пред�
ставника суб’єкта права на конституційне подання, це доповнення на зміст і правове
обгрунтування останнього не впливає.
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2. В одержаних на запити Конституційного Суду України відповідях Президента
України, Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного Су�
ду України, ряду міністерств та відомств, наукових і освітніх закладів обгрунтовують�
ся правові позиції цих органів і установ щодо розглядуваного питання.

2.1. У листі Президента України до Конституційного Суду України і виступі Постій�
ного представника Президента України в Конституційному Суді України робиться
висновок, що в аспекті порушеного у конституційному поданні питання поняття «охо�
ронюваний законом інтерес» не включає до себе інтересу акціонера, який не має на�
лежним чином оформленого повноваження представляти інтереси товариства, чле�
ном якого він є, звертатися до суду за захистом порушених прав акціонерного
товариства, крім випадків, коли можливість такого звернення передбачено законом
або коли обов’язок задовольнити за конкретних обставин певний інтерес акціонера
покладено законом на той чи інший суб’єкт відносин, пов’язаних з діяльністю акціо�
нерного товариства.

2.2. Правову позицію Голови Верховної Ради України викладено у його власних по�
ясненнях, надісланих до Конституційного Суду України, та у виступах представників
Верховної Ради України. Така позиція грунтується на тому, що практична необхід�
ність в офіційному тлумаченні терміна «охоронюваний законом інтерес» є очевид�
ною. Голова Верховної Ради України акцентує на етимологічному значенні поняття
«інтерес», правовому змісті похідного від нього терміна «законний інтерес», відмінно�
сті останнього від суб’єктивного права і на цій підставі робить висновок про те, що
«поняття «охоронюваний законом інтерес» у частині першій статті 4 Цивільного про�
цесуального кодексу України вживається у розумінні прагнення, потреби, вигоди
особи, задоволення яких передбачено або безпосередньо випливає з положень за�
кону». Стосовно іншого питання, поставленого народними депутатами України, Го�
лова Верховної Ради України на підставі аналізу законодавства вважає, що воно
не передбачає можливості вирішення певних питань діяльності акціонерного товари�
ства окремим акціонером за його власною ініціативою без відповідного уповнова�
ження на це від органів управління товариством, у тому числі й тоді, коли при обме�
женні прав акціонерного товариства порушуються його інтереси як учасника това�
риства. Таким чином, на думку Голови Верховної Ради України, поняття «охоронюва�
ний законом інтерес» не може включати безпосереднього інтересу фізичної особи –
акціонера акціонерного товариства у разі, коли акціонер звертається до суду за за�
хистом порушених прав акціонерного товариства, маючи на це представницькі пов�
новаження від відповідного акціонерного товариства.

Дещо іншої правової позиції дотримується Комітет Верховної Ради України з пи�
тань правової політики. У його поясненнях Конституційному Суду України ствер�
джується, що законодавець дійсно не надав поняттю «охоронюваний законом інте�
рес» юридично�змістової характеристики, що призводить до різного його тлумачен�
ня у судовій практиці. При цьому підкреслюється, що Основний Закон України не ви�
знає різниці між порушенням прав людини і громадянина та їх законних інтересів і
цим самим закріплює загальновизнаний принцип невід’ємності цих категорій та
встановлює правило, за яким права і свободи не є вичерпними і можуть законодавчо
розширюватися, та наводяться додаткові правові аргументи на підтримку обгрунту�
вання 50 народних депутатів України – авторів конституційного подання. Зокрема,
стверджується, що жоден закон не вправі обмежувати доступ до правосуддя особі,
інтереси якої ущемлені, що суди зобов’язані приймати від громадян заяви до розгля�
ду навіть у випадку відсутності у законі спеціального положення про судовий захист,
щоб не порушувати вимоги статей 22, 64 Конституції України.

2.3. У листі Кабінету Міністрів України до Конституційного Суду України і виступі
його представника підкреслюється, що законні інтереси випливають з певних вста�
новлених прав, при цьому критерієм розмежування має бути ставлення (зацікавле�
ність) особи до цих прав (правовідносин), законних інтересів. Такі твердження Ка�
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бінету Міністрів України обгрунтовуються посиланнями на теоретичні положення
цивільного процесуального права. Особлива увага при цьому звертається на непрямі
(похідні) позови, сама назва яких відображає характер інтересів, що захищаються
не прямо, а опосередковано, зокрема у випадку шкоди, спричиненої юридичній особі
(господарському товариству), яка й стає прямим вигодоодержувачем. Загальний ви�
сновок Кабінету Міністрів України полягає у тому, що розглядати учасників господар�
ських товариств, які порушують справу в суді, як позивачів можливо тільки за умови
законодавчого визначення такого права та порядку його реалізації.

Аналогічної позиції дотримується і Міністерство юстиції України.

2.4. Фактично тотожними вважає вжиті в статті 4 Цивільного процесуального ко�
дексу України поняття «правa» і «охоронювані законом інтереси» Верховний Суд
України, підкреслюючи при цьому, що охоронювані законом інтереси – це інтереси
певної особи (або групи осіб), які спираються на закон або випливають з інших право�
вих норм і охороняються державою нарівні з правами. Стосовно вирішення питання
захисту порушених прав та законних інтересів акціонерів Верховний Суд України ви�
ходить з природи акціонерного товариства, закріпленої у Законі України «Про госпо�
дарські товариства», та доходить висновку, що у разі порушення прав та інтересів ак�
ціонера акціонерного товариства самим товариством, інтереси яких не збігаються,
акціонер має право звернутися до місцевого загального суду, якщо позивач є фізич�
ною особою, або до господарського суду, якщо позивач є юридичною особою. Вод�
ночас Верховний Суд України вважає, що будь�який акціонер має право звернутися
до суду за захистом своїх прав та інтересів у разі їх порушення посадовими особами
шляхом здійснення діяльності, яка суперечить установчим документам, чиниться з
перевищенням повноважень, без погодження з радою товариства, всупереч рішен�
ням загальних зборів та з іншими порушеннями чинного законодавства. Але у цьому
випадку, на думку Верховного Суду України, акціонери повинні звертатися до суду
через уповноважені органи (загальні збори товариства або правління), «а не само�
стійно як фізична особа, оскільки будь�яка особа може відстоювати інтереси, які су�
перечитимуть інтересам інших акціонерів».

2.5. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, акцентую�
чи на відсутності у законодавстві України чіткої дефініції поняття «охоронюваний за�
коном інтерес», вважає, що останній випливає безпосередньо зі змісту права, визна�
ченого законом для кожного випадку, є невід’ємним від конкретних прав суб’єктів
правовідносин, що мають звертатися до судових органів за захистом охоронюваних
законом інтересів лише як «безпосередні учасники спірних правовідносин, тобто
суб’єкти правовідносин (заінтересовані особи), чиї безпосередні права та пов’язані з
ними інтереси порушені у справі».

Фонд державного майна України акцентує на тому, що інтереси акціонерів певного
акціонерного товариства можуть суттєво відрізнятися, що зумовлюється різними
цілями їх діяльності, політичними, економічними, соціальними та іншими факторами,
а інтерес акціонерного товариства як юридичної особи визначається виходячи із ста�
тутних документів цього товариства та формулюється у протоколах, рішеннях, нака�
зах, розпорядженнях, інших актах органів управління товариством, що приймаються
(за окремими винятками) трьома четвертими або простою більшістю голосів акціоне�
рів, які беруть участь у виборах. На думку Фонду, чіткий перелік охоронюваних зако�
ном інтересів акціонерів законодавцем не визначено, такі інтереси існують «за межа�
ми суб’єктивного цивільного права», будучи нерозривно пов’язані з ним.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає як головні інтере�
си акціонера, які він реалізує через надані йому права, стабільність та прибутковість
діяльності підприємства, високу ліквідність акцій акціонерного товариства – емітен�
та. Додаткові інтереси, як випливає з листа Комісії, мають акціонери, що володіють
більше ніж 10 відсотками голосів, а тому законодавство України наділяє їх і додатко�
вими правами. Представницькі функції від імені акціонерного товариства у суді (гос�
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подарському суді), на думку Комісії, мають здійснюватися виключно виконавчим ор�
ганом цього товариства, а не окремими його акціонерами. Власники акцій можуть
захищати інтереси акціонерного товариства у цілому в суді (господарському суді) ли�
ше на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства.
Як йдеться у листі, Конституційному Суду України доцільно буде надати офіційне тлу�
мачення поняття «охоронюваний законом інтерес», ні в якому разі не ототожнюючи
поняття «інтерес окремого акціонера» та «інтерес акціонерного товариства», оскіль�
ки юридичним оформленням останнього може бути тільки рішення загальних зборів
товариства як економічний інструмент його учасників для реалізації їх законних інте�
ресів щодо отримання певних прибутків.

2.6. Конституційний Суд України при вирішенні справи проаналізував також пози�
ції науковців Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інституту
філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Інституту економіко�правових дослі�
джень НАН України, Інституту соціології НАН України, Київського національного уні�
верситету імені Тараса Шевченка, Національної юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого і Центру європейського та порівняльного права.

3. Конституційний Суд України, розглянувши питання щодо офіційного тлумачен�
ня поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається у частині першій статті 4
Цивільного процесуального кодексу України, виходить з такого.

3.1. Етимологічний зміст слова «інтерес» включає: а) увагу до кого�, чого�небудь,
зацікавлення кимось, чимось; цікавість, захоплення; б) вагу; значення; в) те, що най�
більше цікавить кого�небудь, що становить зміст чиїхось думок і турбот; г) прагнення,
потреби; д) те, що йде на користь кому�, чому�небудь, відповідає чиїмось прагнен�
ням, потребам; вигоду, користь, зиск. У загальносоціологічному значенні категорія
«інтерес» розуміється як об’єктивно існуюча і суб’єктивно усвідомлена соціальна по�
треба, як мотив, стимул, збудник, спонукання до дії; у психології – як ставлення осо�
бистості до предмета, як до чогось для неї цінного, такого, що притягує. В юридичних
актах термін «інтерес», враховуючи його як етимологічне, так і загальносоціологічне,
психологічне значення, вживається у широкому чи вузькому значенні як самостійний
об’єкт правовідносин, реалізація якого задовольняється чи блокується нормативни�
ми засобами.

3.2. Прикладом застосування поняття «інтерес» у широкому сенсі є Конституція
України, статті 18, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 44, 79, 89, 104, 121, 127, 140 якої наголошують
на національних інтересах, інтересах національної безпеки, економічного добробуту,
територіальної цілісності, громадського порядку, здоров’я і моральності населення,
політичних, економічних, соціальних, культурних інтересах, інтересах суспільства,
інтересах усіх співвітчизників, інтересах громадянина, інтересах держави, спільних
інтересах територіальних громад сіл, селищ та міст тощо. Вказуючи на наявність таких
інтересів, Конституція України підкреслює необхідність їх забезпечення (стаття 18),
задоволення (стаття 36) чи захисту (статті 44, 127). Зміст інтересів у широкому ро�
зумінні Конституція України не розкриває. Проте у Законі України «Про основи на�
ціональної безпеки України» від 19 червня 2003 року № 964�IV дається як визначен�
ня терміна «національні інтереси» (стаття 1), так і вичерпний перелік їх пріоритетів
(стаття 6).

3.3. Конституційний Суд України, виходячи зі змісту конституційного подання, вва�
жає за необхідне здійснити інтерпретацію поняття «інтерес» у вузькому розумінні цьо�
го слова, оскільки у клопотанні народних депутатів України йдеться саме про такий
різновид інтересу у словосполученні «охоронюваний законом інтерес», тобто інтерес,
який, на відміну від інтересу в широкому розумінні, перебуває виключно у логічно�
смисловому зв’язку із суб’єктивними правами, але прямо ними не опосередковуєть�
ся, тобто виходить за межі останніх. У такому значенні слово «інтерес» застосовується
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в Конституції України, у частині першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу
України, окремі положення якого підлягають офіційному тлумаченню, і в багатьох за�
конах та інших нормативно�правових актах.

Так, у частині третій статті 36 Конституції України міститься припис: «Громадяни
мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і со�
ціально�економічних прав та інтересів», а в частині першій статті 54 Конституції Украї�
ни наголошується: «Громадянам гарантується… захист інтелектуальної власності, їх�
ніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів…».

Системний аналіз вживання поняття «охоронюваний законом інтерес» у зв’язку з
суб’єктивними правами свідчить, що саме такий спосіб застосовується не тільки у
статті 4, а й у статтях 5, 14, 151, 79, 101, 103, 111, 24317 Цивільного процесуального
кодексу України, у статтях 1, 2, 5, 21, 22, 78, 123 Господарського процесуального ко�
дексу України та інших.

3.4. Виходячи зі змісту частини першої статті 8 Конституції України охоронюваний
законом інтерес перебуває під захистом не тільки закону, а й об’єктивного права у
цілому, що панує у суспільстві, зокрема справедливості, оскільки інтерес у вузькому
розумінні зумовлюється загальним змістом такого права і є його складовою. «Одним
з проявів верховенства права, – підкреслюється у підпункті 4.1 Рішення Конституцій�
ного Суду України у справі про призначення судом більш м’якого покарання від 2 лис�
топада 2004 року № 15�рп/2004, – є те, що право не обмежується лише законодав�
ством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми
моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично до�
сягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об’єднуються якістю,
що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відоб�
раження в Конституції України.

Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді
може бути й несправедливим… Справедливість – одна з основних засад права, є ви�
рішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюд�
ських вимірів права. Зазвичай справедливість розглядають як властивість права...»

Більше того, види і зміст охоронюваних законом інтересів, що перебувають у ло�
гічно�смисловому зв’язку з поняттям «правa», як правило, не визначаються у статтях
закону, а тому фактично є правоохоронюваними.

3.5. У випадках, коли інтерес не підлягає охороні ані законом, ані правом, законо�
давець завжди прямо про це зазначає. Так, у Цивільному кодексі України містяться
поняття інтересу, який може суперечити загальним засадам цивільного законодав�
ства (стаття 15), інтересам інших (стаття 64), та інтересу, який не суперечить закону
(стаття 980), чим підкреслюється, що у тих чи інших правовідносинах, з одного боку,
існують інтереси, які не підлягають охороні законом, оскільки вони йому суперечать,
а з другого – може виникнути конфлікт інтересів. Частина третя статті 16 названого
Кодексу застерігає, що суд може відмовити у захисті інтересів особи, якщо при ре�
алізації останніх вона не утримується від дій, які могли б порушувати права інших
осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині, має намір завдати шкоди ін�
шій особі або зловживати правом в інших формах, не додержується моральних засад
суспільства, неправомірно обмежує конкуренцію, вдається до недобросовісної кон�
куренції, зловживає монопольним становищем на ринку.

Цивільний кодекс України (частина друга статті 16) встановлює способи захисту
інтересів, зокрема: визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує пра�
во; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обо�
в’язку в натурі; зміна правовідношення; припинення правовідношення; відшкодуван�
ня збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної
(немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу
державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого
самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Такий перелік способів захисту ін�
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тересів у Цивільному кодексі України не є вичерпним, оскільки ця стаття вміщує ще й
припис про те, що «суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом,
що встановлений договором або законом».

Отже, інтерес може бути як охоронюваним законом, правоохоронюваним, закон�
ним, так і незаконним, тобто таким, що не захищається ні законом, ні правом, не по�
винен задовольнятися чи забезпечуватися ними, оскільки такий інтерес спрямова�
ний на ущемлення прав і свобод інших фізичних і юридичних осіб, обмежує захищені
Конституцією та законами України інтереси суспільства, держави чи «всіх співвітчиз�
ників» або не відповідає Конституції чи законам України, загальновизнаним принци�
пам права. Наголос на «охоронюваності законом» чи законності того чи іншого інте�
ресу законодавець робить не завжди, зважаючи на те, що згадувані у законах
інтереси не суперечать Конституції України або випливають з її змісту. Таке акценту�
вання, про що, у першу чергу, свідчать Цивільний процесуальний кодекс України,
Кримінально�процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс
України, застосовується лише у разі, коли не виключена можливість шляхом зловжи�
вання інтересами, прагненнями, використовуючи ті чи інші юридичні норми, забезпе�
чити реалізацію незаконних інтересів. Саме на запобігання таким можливостям
спрямоване положення статті 4 Цивільного процесуального кодексу України: заінте�
ресована особа вправі звертатись до суду за захистом не будь�якого, а виключно
охоронюваного законом інтересу, законного інтересу.

Для правильного розуміння поняття «охоронюваний законом інтерес» важливо
враховувати й те, що конфлікт інтересів притаманний не тільки правовим і неправо�
вим інтересам, а й конгломерату власне законних, охоронюваних законом і правом
інтересів. Йдеться про виключно легітимні, але конкуруючі інтереси покупця і продав�
ця, боржника і кредитора, наймача і наймодавця, споживача і товаровиробника, про�
курора і адвоката, слідчого і підозрюваного тощо. Певною конфліктністю характери�
зуються і охоронювані законом та правом інтереси громадянина і держави, особи і
суспільства, акціонера і акціонерного товариства, національні і загальнолюдські,
приватні і публічні тощо.

3.6. Для вирішення питань, порушених народними депутатами України у конститу�
ційному поданні, особливого значення набуває чітке розмежування понять «інтерес»
(у вузькому розумінні) і «суб’єктивне право», логічно�смисловий зв’язок між якими є
очевидним: і те, й інше опосередковується об’єктивним правом, гарантується і охо�
роняється державою тощо.

Зокрема, і суб’єктивне право, і пов’язаний з ним інтерес є дозволами. Але перше є
особливим дозволом, тобто дозволом, що відображається у відомій формулі: «До�
зволено все, що передбачено у законі», а друге – простим дозволом, тобто дозво�
лом, до якого можна застосовувати не менш відоме правило: «Дозволено все, що
не забороняється законом». Інтерес, навіть перебуваючи під охороною закону чи
права, на відміну від суб’єктивного права, не має такої правової можливості, як
останнє, оскільки не забезпечується юридичним обов’язком іншої сторони. Закон�
ний інтерес відбиває лише легітимне прагнення свого носія до того, що не забороне�
но законом, тобто тільки його бажання, мрію, потяг до нього, а отже – й не юридичну,
а фактичну (соціальну) можливість. Це прагнення у межах сфери правового регулю�
вання до користування якимось конкретним матеріальним або нематеріальним бла�
гом. Відмінність такого блага від блага, яке охоплюється змістом суб’єктивного пра�
ва, полягає в тому, що користування благом, на яке особа має право, визначається
можливістю в рамках закону, а до якого має законний інтерес – без вимог певних дій
від інших осіб або чітко встановлених меж поведінки.

Отже, поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається у частині першій
статті 4 Цивільного процесуального кодексу та інших законах України у логічно�смис�
ловому зв’язку з поняттям «правa» (інтерес у вузькому розумінні цього слова), озна�
чає правовий феномен, який: а) виходить за межі змісту суб’єктивного права; б) є са�
мостійним об’єктом судового захисту та інших засобів правової охорони; в) має на
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меті задоволення усвідомлених індивідуальних і колективних потреб; г) не може супе�
речити Конституції і законам України, суспільним інтересам, загальновизнаним прин�
ципам права; д) означає прагнення (не юридичну можливість) до користування у ме�
жах правового регулювання конкретним матеріальним та/або нематеріальним бла�
гом; є) розглядається як простий легітимний дозвіл, тобто такий, що не заборонений
законом. Охоронюваний законом інтерес регулює ту сферу відносин, заглиблення
в яку для суб’єктивного права законодавець вважає неможливим або недоцільним.

Системний аналіз, який провів Конституційний Суд України, свідчить, що поняття
«охоронюваний законом інтерес» у всіх випадках вживання його у законах України у
логічно�смисловому зв’язку з поняттям «правa» має один і той же зміст.

4.Конституційний Суд України, визначивши зміст поняття «охоронюваний законом ін�
терес», констатує, що відповідь на запитання народних депутатів України, «чи стосується
це поняття інтересу акціонера акціонерного товариства, що звертається до суду за за�
хистом порушених прав акціонерного товариства, акціонером якого він є, враховуючи ту
обставину, що внаслідок порушених прав акціонерного товариства порушуються права
акціонера цього товариства, закріплені у чинному законодавстві України та/або статуті
товариства», теж потребує системного аналізу низки статей не тільки Цивільного проце�
суального кодексу України, а й інших законів України, насамперед для з’ясування спів�
відношення і взаємозв’язку понять «охоронюваний законом інтерес акціонера» та «охо�
ронюваний законом інтерес акціонерного товариства».

4.1. Дослідження, проведене Конституційним Судом України, свідчить, що легі�
тимний інтерес акціонерного товариства не є простою сукупністю законних інтересів
його акціонерів. Індивідуальні інтереси останніх, як правило, відрізняються супереч�
ливістю, а нерідко й конфліктністю, оскільки спрямовуються на пошук і використання
або створення шляхів і засобів для задоволення різних за обсягом і змістом потреб та
відрізняються різними мотивами у таких бажаннях і прагненнях. Не можуть бути зав�
жди тотожними інтереси власника однієї акції та інтереси держателя контрольного
пакета акцій, лабільні інтереси міноритарного (дрібного) акціонера, стратегічні інте�
реси акціонерного товариства у цілому тощо.

Про це свідчить низка положень законів України, зокрема Закону України «Про
господарські товариства», який встановлює різний рівень майнової відповідальності
акціонерів за зобов’язаннями акціонерного товариства, виходячи з кількості належ�
них їм акцій (частина друга статті 24), різний обсяг прав акціонерів, які володіють у су�
купності більш як 10 відсотками голосів (частина четверта статті 41, частина друга
статті 43, частина четверта статті 45), та інших учасників акціонерного товариства.
Суттєвою є відмінність інтересів власників іменних акцій, акцій на пред’явника, при�
вілейованих акцій, простих акцій за змістом статей 4, 5 Закону України «Про цінні па�
пери і фондову біржу». Цими та іншими приписами законів України відкривається
шлях для законного закріплення нерівності, а отже, і різноманітності легітимних інте�
ресів акціонерів з різною кількістю, видами акцій у статутах акціонерних товариств.

4.2. Конституція України та чинне законодавство не перешкоджають акціонеру –
фізичній особі – захищати свої безпосередні законні інтереси шляхом звернення як до
судів загальної юрисдикції, так і до господарських судів на підставі статей 8, 55 Конститу�
ції України, статті 1 Господарського процесуального кодексу України, статті 4 Цивільного
процесуального кодексу України, статті 6 Закону України «Про судоустрій України» та ін�
ших. Але такий позов відповідно до законодавства (статті 10, 41, 43, 45, 46, 48, 49 Закону
України «Про господарські товариства», стаття 5 Закону України «Про цінні папери і фон�
дову біржу», статті 9, 23 Закону України «Про аудиторську діяльність» та інші), як правило,
подається у випадку порушення прав та інтересів акціонера самим товариством, учасни�
ком якого він є, наприклад, у разі невизнання чи оспорювання цих індивідуальних інтере�
сів з боку керівництва акціонерного товариства, особами, які володіють «значними паке�
тами акцій», «переважними правами» тощо.
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Законодавство України (статті 110, 112, 113 Цивільного процесуального кодексу
України, стаття 28 Господарського процесуального кодексу України та інші) не ви�
ключає й можливості звернення акціонера до суду за захистом охоронюваних зако�
ном інтересів акціонерного товариства, учасником якого він є, але за належно оформ�
леним уповноваженням цього товариства або якщо таке право надається йому стату�
том останнього.

У більшості випадків легітимні інтереси акціонерного товариства (стаття 41 Закону
України «Про господарські товариства») формулюються його вищими органами і за�
хищаються в суді не окремим акціонером, індивідуальні інтереси якого можуть супе�
речити як інтересам інших акціонерів, так і законним інтересам усього товариства, а
правлінням чи іншими спеціально уповноваженими на це виконавчими органами
останнього (статті 1, 23, 41, 46, 48 та інші Закону України «Про господарські товари�
ства», статті 1, 21, 28 Господарського процесуального кодексу України, стаття 110
Цивільного процесуального кодексу України). На такі органи, особливо на спосте�
режні ради акціонерних товариств (стаття 46 Закону України «Про господарські това�
риства»), а також на Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку (відпо�
відні статті законів України «Про цінні папери і фондову біржу», «Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»)
покладається і захист індивідуальних інтересів акціонерів. Додаткові засоби забез�
печення інтересів акціонерів, які володіють більше ніж 10 відсотками акцій, передба�
чено в статтях 41, 43, 45, 49 та інших Закону України «Про господарські товариства».

4.3. Дослідження Конституційним Судом України матеріалів справи свідчить, що
проблема правового захисту індивідуальних інтересів, особливо міноритарних акціо�
нерів, як і виключення можливості зловживання такими інтересами, у сучасному
законодавстві України ефективно не вирішена. У результаті акціонери, які мають
незначний пакет акцій, взагалі не можуть впливати на діяльність товариства, їхні го�
лоси фактично не враховуються на загальних зборах під час прийняття рішень, тобто
законодавець свідомо допускає абсолютний пріоритет більшості голосуючих акцій,
якими володіють кілька або навіть один акціонер, над меншістю голосуючих акцій, що
належать переважній більшості учасників товариства – міноритарним акціонерам, і
цим самим відбувається повне погашення законних індивідуальних інтересів остан�
ніх інтересами акціонерного товариства, формулювання яких залишається, як прави�
ло, прерогативою меншості учасників товариства.

4.4. Виходячи з викладеного відповідь на питання суб’єкта конституційного подан�
ня, чи стосується поняття «охоронюваний законом інтерес» інтересу фізичної особи –
акціонера акціонерного товариства, що звертається до суду за захистом порушених
прав акціонерного товариства, акціонером якого він є, не повинна виходити за межі
повноважень Конституційного Суду України і саме тому формулюється так: акціонер
може захищати свої безпосередні права чи охоронювані законом інтереси шляхом
звернення до суду у випадку їх порушення, оспорювання чи невизнання самим акціо�
нерним товариством, учасником якого він є, органами чи іншими акціонерами цього
товариства; порядок судового захисту порушених будь�ким, у тому числі третіми
особами, прав чи охоронюваних законом інтересів акціонерного товариства, які
не можуть вважатися тотожними простій сукупності індивідуальних охоронюваних
законом інтересів його акціонерів, визначається законом.

Такий висновок підтверджується положеннями чинних законів: статті 4 Цивільного
процесуального кодексу України, в якій наголошено, що звертатись до суду за захис�
том порушеного або оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу заін�
тересована особа вправі лише у порядку, встановленому законом; статті 5 цього Ко�
дексу, якою встановлено, що суд приступає до розгляду цивільної справи за заявою
особи, яка звертається за захистом тільки своїх прав або охоронюваних законом ін�
тересів; статей 151, 40 цього Кодексу, що застерігають позивачів, які звертаються за
захистом до суду, від порушення охоронюваних законом інтересів (законних інтере�
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сів) інших осіб; статті 152 Цивільного кодексу України, в якій зазначено, що гарантії
захисту майнових прав акціонерів встановлюються законом; статті 980 цього Кодек�
су, в якій вживається поняття «інтереси, які не суперечать закону»; статті 16 Закону
України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», в якій підкресле�
но, що спори, які виникають у ході застосування цього Закону, вирішуються судом
або господарським судом у встановленому порядку; тощо.

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 51, 93, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний
Суд України

в и р і ш и в :

1. Поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається в частині першій
статті 4 Цивільного процесуального кодексу України та інших законах України у логіч�
но�смисловому зв’язку з поняттям «правa», треба розуміти як прагнення до користу�
вання конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений за�
гальним змістом об’єктивного і прямо не опосередкований у суб’єктивному праві
простий легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом судового захисту та інших за�
собів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб,
які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливо�
сті, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

2. В аспекті поставленого у конституційному поданні питання положення частини
першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України треба розуміти так, що
акціонер може захищати свої права та охоронювані законом інтереси шляхом звер�
нення до суду у випадку їх порушення, оспорювання чи невизнання самим акціонер�
ним товариством, учасником якого він є, органами чи іншими акціонерами цього то�
вариства.

Порядок судового захисту порушених будь�ким, у тому числі й третіми особами,
прав та охоронюваних законом інтересів акціонерного товариства, які не можуть вва�
жатися тотожними простій сукупності індивідуальних охоронюваних законом інтере�
сів його акціонерів, визначається законом.

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

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

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü

÷àñòèí ïåðøî¿, äðóãî¿ ñòàòò³ 126 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
òà ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ ñóää³â»

(ñïðàâà ïðî íåçàëåæí³ñòü ñóää³â ÿê ñêëàäîâó ¿õíüîãî ñòàòóñó)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-1/ 2004
1 ãðóäíÿ 2004 ðîêó
¹ 19-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 – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

за участю представника суб’єкта права на конституційне подання Кривенка Віктора
Васильовича – судді Верховного Суду України, голови Ради суддів України; залучених
до участі у розгляді справи: Носова Владислава Васильовича – Постійного представ�
ника Президента України в Конституційному Суді України, Селіванова Анатолія Олек�
сандровича – Постійного представника Верховної Ради України в Конституційному
Суді України, Полтавця Юрія Павловича, Варфоломеєвої Тетяни Вікторівни – членів
Вищої ради юстиції, Островської Марії Анатоліївни – начальника юридичного відділу
секретаріату Вищої ради юстиції; представників: Кабінету Міністрів України – Горбу�
нової Лідії Миколаївни, заступника Міністра юстиції України; Державної судової адмі�
ністрації України – Костицького Василя Васильовича, Першого заступника Голови
Державної судової адміністрації України; Міністерства юстиції України – Ємельянової
Інни Іванівни, директора департаменту законодавства про правосуддя, кримінально�
го і процесуального права та про адміністративну відповідальність (посади учасників
конституційного провадження зазначено на час усного розгляду справи),

розглянув на пленарному засіданні справу про офіційне тлумачення положень час�
тин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону
України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 року № 2862�ХII (Відомості Верховної
Ради України, 1993, № 8, ст. 56) в редакції Закону України «Про внесення зміни до
статті 13 Закону України «Про статус суддів» від 8 жовтня 1999 року № 1145�ХІV (Ві�
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дості Верховної Ради України, 1999, № 50, ст. 434) щодо гарантій незалежності і недо�
торканності суддів.

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 41 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання Верховного Суду України.

Підставою для розгляду справи згідно з частиною першою статті 93 Закону Украї�
ни «Про Конституційний Суд України» є практична необхідність у з’ясуванні та офіцій�
ній інтерпретації зазначених положень Конституції України та Закону України «Про
статус суддів».

Заслухавши суддю�доповідача Євграфова П.Б., пояснення Кривенка В.В., Селіва�
нова А.О., Полтавця Ю.П., Варфоломеєвої Т.В., Островської М.А., Носова В.В., Гор�
бунової Л. М., Костицького В.В., Ємельянової І.І. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

у с т а н о в и в :

1. Суб’єкт права на конституційне подання – Верховний Суд України – звернувся
до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень
частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Зако�
ну України «Про статус суддів» (далі – Закон) в редакції Закону України «Про внесення
зміни до статті 13 Закону України «Про статус суддів» від 8 жовтня 1999 року (далі –
Закон 1999 року) щодо гарантій незалежності та недоторканності суддів.

Верховний Суд України вважає, що прийняттям нової редакції частини другої стат�
ті 13 Закону, положення якої не узгоджуються з положеннями частин першої, другої
статті 126 Конституції України, «Верховна Рада України фактично проігнорувала
основоположний принцип правосуддя – незалежність суддів, що значно звужує існу�
ючі гарантії їхньої недоторканності й водночас розширює можливості стороннього
впливу на них».

У конституційному поданні зазначається, що діяльність суддів пов’язана з перевір�
кою правильності рішень, прийнятих органами виконавчої влади, правоохоронними
органами, до компетенції яких належить вирішення питань про кримінальну або адмі�
ністративну відповідальність громадян. Притягнення суддів до такої відповідальності
у загальному порядку без урахування їхнього статусу й важливості виконуваних ними
державних функцій може завдати великої шкоди інтересам суспільства.

Незалежність і недоторканність суддів, підкреслюється в конституційному поданні,
не є їхнім особистим привілеєм, а має публічно�правовий характер і спрямована пе�
редусім на безперешкодне виконання суддею своїх професійних обов’язків у здійс�
ненні правосуддя.

2. У листі до Конституційного Суду України Президент України зазначив, що нова
редакція частини другої статті 13 Закону дослівно відтворює положення частини тре�
тьої статті 126 Конституції України, за яким суддя не може бути без згоди Верховної
Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку
судом. Виходячи з цього частина друга статті 13 Закону, на думку Президента Украї�
ни, не суперечить Конституції України.

Глава держави наводить перелік встановлених Основним Законом України гаран�
тій незалежності суддів як носіїв судової влади (статті 126, 127, 129, 130, 131). Ці кон�
ституційні принципи дістали розвиток у законах України, зокрема «Про статус суддів»
(стаття 11), «Про судоустрій України» (стаття 14). При цьому недоторканність суддів
він визначає як один із засобів забезпечення їхньої незалежності.

Президент України не погоджується з позицією Верховного Суду України щодо особ�
ливостей розгляду кримінальних справ стосовно суддів та притягнення їх до адміністра�
тивної відповідальності, посилаючись відповідно на положення частини п’ятої статті 13
Закону і Рішення Конституційного Суду України від 10 квітня 2003 року № 7�рп/2003
(справа про гарантії діяльності народного депутата України).
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У поясненні Голови Верховної Ради України Конституційному Суду України наголо�
шується, що важливою гарантією незалежності суддів є закріплення в законах Украї�
ни особливого порядку притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Крім
того, на його думку, законодавець має додаткові можливості врегулювання питань,
які стосуються незалежності та недоторканності суддів при здійсненні правосуддя.

За висновком Вищої ради юстиції, незалежність суддів – фундаментальний прин�
цип функціонування судової влади, зміст якого «є універсальним і практично не змі�
нюється під впливом тієї чи іншої національної правової системи». Поряд із загальни�
ми конституційними гарантіями права кожної людини на особисту недоторканність,
підкреслюється у висновку, національне законодавство надає суддям додатковий
імунітет, що зумовлено здійсненням ними публічних функцій – насамперед щодо за�
хисту прав, свобод та законних інтересів людини.

Міністерство юстиції України стверджує, що зміст поняття недоторканності роз�
кривається в частині третій статті 126 Конституції України, а також частині другій
статті 13 Закону 1999 року, де передбачено, що суддя не може бути без згоди Вер�
ховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального
вироку судом. До того ж Конституція України не встановлює повноважень Верховної
Ради України щодо надання згоди на притягнення судді до кримінальної відповідаль�
ності та застосування заходів адміністративного впливу, що накладаються в судово�
му порядку.

Окремі вчені Академії правових наук України вирізняють організаційну (інституціо�
нальну) та функціональну незалежність суддів. Перша полягає в тому, що судді не по�
винні підкорятися ні законодавчій, ні виконавчій владі і мають бути неупередженими,
а визнаний Україною принцип верховенства права, вважають вони, забороняє «прий�
мати законодавчі акти, що анулюють з ефектом зворотної сили рішення суду»; дру�
га – у підкоренні суддів при здійсненні правосуддя тільки Конституції і законам Украї�
ни. Однією з функціональних гарантій, зазначають вони, є передбачена законом
процедура здійснення правосуддя.

Істотною конституційною гарантією незалежності суддів, наголошують науковці, є
безстроковість обрання їх на посаду та недоторканність.

3. У процесі розгляду справи на відкритому пленарному засіданні Конституційно�
го Суду України представник суб’єкта права на конституційне подання підтримав по�
зицію Верховного Суду України щодо незалежності та недоторканності суддів і звер�
нув особливу увагу на відсутність з боку законодавчої та виконавчої влади належного
фінансування й матеріального забезпечення функціонування судів та діяльності суд�
дів, що негативно впливає на здійснення ними правосуддя.

Інші учасники конституційного провадження, підтримуючи позицію державних ор�
ганів, які вони представляли, у своїх виступах навели додаткові аргументи для з’ясу�
вання понять незалежності та недоторканності суддів.

Селіванов А.О. підкреслив, що Основний Закон України визначає засадничі підхо�
ди до забезпечення незалежності та недоторканності суддів, а отже, ставить їх на
конституційний рівень, чого не було раніше. Законами України, вважає він, може бути
розширений обсяг незалежності та недоторканності суддів, який повинен бути до�
статнім для здійснення судом неупередженого та об’єктивного судочинства.

На думку Носова В.В., недоторканність як елемент незалежності суддів виокрем�
лено в Конституції України, а тому тільки вона визначає обсяг і зміст недоторканності
суддів (частина третя статті 126). Стосовно інших гарантій незалежності суддів, то,
крім Конституції України, вони можуть бути встановлені й законами.

На переконання Горбунової Л.М., незалежність суддів полягає в їхньому праві при
здійсненні правосуддя бути вільними від будь�якого обмеження, впливу, тиску, по�
гроз, втручань, зокрема, з боку посадових осіб органів державної влади.

Ємельянова І.І. зазначила, що чинне законодавство розкриває зміст поняття неза�
лежності суддів, а внесення змін до частини другої статті 13 Закону зумовлено не стільки
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приведенням її у відповідність до частини третьої статті 126 Конституції України, скільки
неузгодженістю зі статтею 85, якою визначено повноваження Верховної Ради України.
Зокрема, до повноважень парламенту не віднесено надання згоди на притягнення суд�
дів до кримінальної відповідальності та на застосування до них адміністративних стяг�
нень, що накладаються в судовому порядку. Разом з тим, як зауважила Ємельянова І.І.,
згідно з частиною першою статті 126 Конституції України законами України можуть бути
встановлені додаткові гарантії недоторканності як складової незалежності суддів.

Державна судова адміністрація України, наголосив у своєму виступі Костиць�
кий В.В., підтримує позицію Верховного Суду України, викладену в конституційному
поданні. На його думку, нова редакція частини другої статті 13 Закону звузила гаран�
тії незалежності суддів у порівнянні з попередньою, а тому Закон 1999 року має бути
визнаний неконституційним.

4. Конституційний Суд України, розглядаючи порушені у конституційному поданні
Верховного Суду України питання, виходить з такого.

4.1. Незалежність суддів є невід’ємною складовою їхнього статусу, конституцій�
ним принципом організації та функціонування судів і професійної діяльності суддів.
Незалежність суддів полягає передусім у їхній самостійності, непов’язаності при
здійсненні правосуддя будь�якими обставинами та іншою, крім закону, волею.

Гарантована Конституцією України незалежність суддів насамперед забезпечуєть�
ся особливим порядком їх обрання або призначення на посаду та звільнення з посади
(пункт 27 частини першої статті 85, частини четверта, п’ята статті 126, частини третя,
четверта статті 127, стаття 128, пункт 1 частини першої статті 131); забороною впливу
на них у будь�який спосіб (частина друга статті 126); захистом професійних інтересів
(частина шоста статті 127); підкоренням суддів при здійсненні правосуддя лише зако�
ну (частина перша статті 129); особливим порядком притягнення їх до дисциплінарної
відповідальності (пункт 3 частини першої статті 131); гарантуванням державою фінан�
сування та належних умов для функціонування судів і діяльності суддів (частина перша
статті 130); забороною суддям належати до політичних партій та профспілок, брати
участь у будь�якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати
будь�які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової,
викладацької та творчої (частина друга статті 127); притягненням до юридичної відпо�
відальності винних осіб за неповагу до суду і судді (частина п’ята статті 129); забезпе�
ченням державою особистої безпеки суддів та їхніх сімей (частина сьома статті 126);
здійсненням суддівського самоврядування (частина друга статті 130).

Відповідно до частини першої статті 126 Конституції України гарантії незалежності
суддів можуть встановлюватися і законами. Такі гарантії закріплено, зокрема: у стат�
тях 3, 11, 12, 13, 14, 15, 31, 42, 44, 45 Закону; статтях 14, 15, 16, 17, 118, 119, 120, 121,
122, 123 Закону України «Про судоустрій України»; статтях 376, 377, 378, 379 Кри�
мінального кодексу України.

Питання гарантій незалежності суддів і судів уже були предметом розгляду Конститу�
ційного Суду України. Так, у Рішенні від 24 червня 1999 року № 6�рп/99 (справа про
фінансування судів) Конституційний Суд України зазначив, що однією з конституційних
гарантій незалежності суддів є особливий порядок фінансування судів, а важливим ме�
ханізмом їх забезпечення є встановлений частиною першою статті 130 Конституції Укра�
їни обов’язок держави забезпечувати фінансування та належні умови для функціонуван�
ня судів і діяльності суддів (абзац третій пункту 2 мотивувальної частини).

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 19 травня 1999 року № 4�рп/99
(справа про запити народних депутатів України) звернення народного депутата Украї�
ни з вимогою чи пропозицією до судів, голів судів або безпосередньо до суддів саме з
питань здійснення правосуддя у тих чи інших конкретних справах є неприпустимим
(абзац п’ятий пункту 3 мотивувальної частини).

Зазначений підхід щодо забезпечення незалежності суддів закріплено у Конвенції
про захист прав людини та основних свобод (4 листопада 1950 року), ратифікованій
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Верховною Радою України 17 липня 1997 року, та в низці інших міжнародних доку�
ментів, а саме: «Основні принципи незалежності судових органів», ухвалені резолю�
ціями 40/32 від 29 листопада 1985 року та 40/146 від 13 грудня 1985 року Генеральної
Асамблеї ООН, «Процедури ефективного здійснення Основних принципів незалеж�
ності судових органів», затверджені 24 травня 1989 року Резолюцією 1989/60 Еконо�
мічної і Соціальної Ради ООН, Європейська хартія «Про статус суддів» від 10 липня
1998 року, Рекомендації № (94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи «Незалежність,
дієвість та роль суддів» від 13 жовтня 1994 року та інших. Цей підхід також підтвер�
джується практикою Європейського суду з прав людини.

Визначені Конституцією та законами України гарантії незалежності суддів як необ�
хідні умови здійснення правосуддя неупередженим, безстороннім і справедливим
судом мають бути реально забезпечені. Тому, на думку Конституційного Суду Украї�
ни, зниження рівня гарантій незалежності суддів у разі прийняття нових законів чи
внесення змін до чинних законів є неприпустимим.

4.2. Складовою незалежності суддів є їхня недоторканність, призначення якої – за�
безпечити здійснення правосуддя.

У Рішенні Конституційного Суду України від 23 грудня 1997 року № 7�зп (справа про
Рахункову палату) зазначено, що «встановлення додаткових порівняно з недоторкан�
ністю особи гарантій недоторканності для окремих категорій державних посадових
осіб має на меті створення належних умов для виконання покладених на них держа�
вою обов’язків та захист від незаконного втручання у їх діяльність» (абзац чотирнадця�
тий пункту 1 мотивувальної частини).

Затвердження Конституцією України гарантій недоторканності суддів зумовлено
їхньою професійною діяльністю у відправленні правосуддя.

За Основним Законом України недоторканність судді в разі порушення щодо нього
кримінальної справи полягає у тому, що суддя не може бути без згоди Верховної Ра�
ди України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку су�
дом (частина третя статті 126). Разом з тим відповідно до положення частини першої
цієї статті Конституції України недоторканність суддів як гарантія їхньої незалежності
у виконанні професійних обов’язків може не обмежуватися обсягом, визначеним у
частині третій статті 126 Конституції України.

Додаткові гарантії недоторканності суддів можуть встановлюватися також закона�
ми. Зокрема, статтею 13 Закону передбачено: недоторканність судді поширюється
на його житло, службове приміщення, транспорт і засоби зв’язку, кореспонденцію,
належне йому майно і документи (частина перша); проникнення в житло чи службове
приміщення судді, в його особистий чи службовий транспорт, проведення там огля�
ду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий обшук
судді, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей і документів можуть про�
вадитись тільки за вмотивованим рішенням суду, а також за згодою судді у разі прий�
няття головою відповідного суду рішення про вжиття спеціальних заходів забезпе�
чення безпеки (частина четверта) та інші гарантії недоторканності суддів, ухвалені
цим Законом.

4.3. Конкретний обсяг гарантій недоторканності суддів визначався, зокрема, в
частині другій статті 13 Закону України «Про статус суддів» у редакції від 15 грудня
1992 року, якою передбачалося, що «судді не можуть бути притягнуті до кримінальної
відповідальності і взяті під варту без згоди Верховної Ради України. Вони не можуть
бути піддані заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому по�
рядку, без згоди органу, який обрав суддю на посаду».

Законом України 1999 року ці положення було вилучено, а частину другу статті 13
Закону викладено в редакції, згідно з якою «суддя не може бути без згоди Верховної
Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку су�
дом», що, на думку Верховного Суду України, призвело до звуження обсягу недотор�
канності суддів і зниження рівня гарантій їхньої незалежності.
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Із стенограми пленарного засідання Верховної Ради України від 8 жовтня 1999 ро�
ку вбачається, що під час обговорення проекту Закону України «Про внесення зміни
до статті 13 Закону України «Про статус суддів» мотивом його прийняття було приве�
дення частини другої статті 13 Закону в редакції від 15 грудня 1992 року у відповід�
ність до частини третьої статті 126 Конституції України.

Системний аналіз наведених положень свідчить, що в ухваленому Законі 1999 року
не дістали відображення положення частин першої, другої статті 126, інші положення
Конституції України, а також законів, якими закріплено гарантії незалежності суддів.

Згідно з положенням частини другої статті 22 Конституції України конституційні
права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Це стосується і визначеного
статтею 55 Конституції України права на судовий захист. На думку Конституційного
Суду України, зниження рівня гарантій незалежності суддів опосередковано може
призвести до обмеження можливостей реалізації права на судовий захист.

4.4. Одну з найважливіших гарантій незалежності суддів закріплено в положенні
частини другої статті 126 Конституції України, за яким вплив на суддів у будь�який
спосіб забороняється. Це означає заборону щодо суддів будь�яких дій незалежно від
форми їх прояву з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань, юридичних
осіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов’язків або схилити
їх до винесення неправосудного рішення тощо.

Заборона впливу на суддів у будь�який спосіб поширюється на весь час обіймання
ними посади судді.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 51, 61, 63, 65, 93, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», Консти�
туційний Суд України

в и р і ш и в :

1. Положення частини першої статті 126 Конституції України «незалежність і недо�
торканність суддів гарантуються Конституцією і законами України» у взаємозв’язку з
іншими положеннями розділу VIII Основного Закону України треба розуміти так.

1.1. Незалежність суддів є невід’ємною складовою їхнього статусу. Вона є консти�
туційним принципом організації та функціонування судів, а також професійної діяль�
ності суддів, які при здійсненні правосуддя підкоряються лише закону. Незалежність
суддів забезпечується насамперед особливим порядком їх обрання або призначення
на посаду та звільнення з посади; забороною будь�якого впливу на суддів; захистом
їх професійних інтересів; особливим порядком притягнення суддів до дисциплінар�
ної відповідальності; забезпеченням державою особистої безпеки суддів та їхніх
сімей; гарантуванням фінансування та належних умов для функціонування судів і
діяльності суддів, їх правового і соціального захисту; забороною суддям належати до
політичних партій та профспілок, брати участь у будь�якій політичній діяльності, мати
представницький мандат, займатися за сумісництвом певними видами діяльності;
притягненням до юридичної відповідальності винних осіб за неповагу до суддів і суду;
суддівським самоврядуванням.

1.2. Недоторканність суддів – один із елементів їхнього статусу. Вона не є особис�
тим привілеєм, а має публічно�правове призначення – забезпечити здійснення пра�
восуддя неупередженим, безстороннім і справедливим судом.

Відповідно до положення частини першої статті 126 Конституції України зміст
недоторканності суддів як умови виконання ними професійних обов’язків не обме�
жується визначеною у частині третій цієї статті гарантією, згідно з якою суддя не мо�
же бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до вине�
сення обвинувального вироку судом.
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1.3. Додаткові гарантії незалежності і недоторканності суддів, крім уже передбаче�
них Конституцією України, можуть встановлюватися також законами. Такі гарантії ви�
значені, зокрема, статтею 13 Закону України «Про статус суддів».

Не допускається зниження рівня гарантій незалежності і недоторканності суддів у
разі прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів.

2. Положення частини другої статті 126 Конституції України «вплив на суддів у
будь�який спосіб забороняється» треба розуміти як забезпечення незалежності суд�
дів у зв’язку із здійсненням ними правосуддя, а також як заборону щодо суддів
будь�яких дій, незалежно від форми їх прояву, з боку державних органів, установ та
організацій, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, фізич�
них та юридичних осіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних обо�
в’язків або схилити їх до винесення неправосудного рішення тощо.

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

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

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 54 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïîëîæåíü ñòàòåé 44, 47, 78, 80 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2004 ð³ê»

òà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïîëîæåíü ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 78
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2004 ð³ê»

(ñïðàâà ïðî çóïèíåííÿ ä³¿ àáî îáìåæåííÿ ï³ëüã, êîìïåíñàö³é ³ ãàðàíò³é)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-27/2004
1 ãðóäíÿ 2004 ðîêó
¹ 20-ðï/2004

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
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,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

за участю представників суб’єктів права на конституційне подання Гуренка Ста�
ніслава Івановича – народного депутата України, Голови Комітету Верховної Ради
України з питань економічної політики, управління народним господарством, власно�
сті та інвестицій, Крючкова Георгія Корнійовича – народного депутата України, Голо�
ви Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Коса�
рєва Валентина Івановича – судді Верховного Суду України, а також Селіванова
Анатолія Олександровича – Постійного представника Верховної Ради України в Кон�
ституційному Суді України, Носова Владислава Васильовича – Постійного представ�
ника Президента України в Конституційному Суді України, представника Кабінету
Міністрів України Стрекалової Ольги Степанівни – директора Департаменту фінансо�
вого законодавства Міністерства юстиції України,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційними поданнями 54 на�
родних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності)
положень статей 44, 47, 78, 80 Закону України «Про Державний бюджет України на
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2004 рік» та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (кон�
ституційності) положень частин другої, третьої, четвертої статті 78 Закону України
«Про Державний бюджет України на 2004 рік» від 27 листопада 2003 року № 1344�IV
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 17–18, ст. 250).

Приводом для розгляду справи згідно зі статтями 39, 40 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України» стали конституційні подання 54 народних депутатів України
та Верховного Суду України.

Підставою для розгляду справи відповідно до статей 71, 82 Закону України «Про
Конституційний Суд України» є наявність спору щодо конституційності зазначених
положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік».

Заслухавши суддю�доповідача Іващенка В.І., пояснення Крючкова Г.К., Гурен�
ка С.І., Косарєва В.І., Селіванова А.О., Носова В.В., Стрекалової О.С. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України

у с т а н о в и в :

1.Суб’єкт права на конституційне подання – 54 народних депутати України – звер�
нувся до Конституційного Суду України з клопотанням розглянути питання щодо
відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 44, 47, 78, 80
Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» (далі – Закон).

Як зазначено у конституційному поданні, підставою для звернення до Конститу�
ційного Суду України є наявність спору щодо відповідності окремих статей Закону ви�
могам Конституції України та практична необхідність в офіційній інтерпретації його
положень у зв’язку із зверненнями громадян стосовно надання їм встановлених за�
конами України пільг, компенсацій і гарантій.

На думку народних депутатів України, прийняття Верховною Радою України ста�
тей 44, 47, 78, 80 Закону призведе до серйозного погіршення матеріального стану
громадян, які користуються законодавчо встановленими для них пільгами, компен�
саціями і гарантіями, та членів їхніх сімей. Крім того, як стверджується у клопотанні, в
Законі проігноровано вимоги статті 2 Закону України «Про статус ветеранів війни, га�
рантії їх соціального захисту» щодо пільг для ветеранів війни і членів їхніх сімей, вста�
новлених раніше законодавством України і колишнього Союзу РСР, які не можуть бу�
ти скасовані без рівноцінної заміни.

Народні депутати України також наголошують, що Верховна Рада України, зупиня�
ючи Законом дію положень окремих законодавчих актів України у частині надання
пільг, компенсацій і гарантій, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів, перевищила на�
дані їй Конституцією України повноваження та порушила вимоги статей 19, 22, 46, 48,
64, 85, 92 Основного Закону України.

Суб’єкт права на конституційне подання – Верховний Суд України – звернувся до
Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають
Конституції України (є неконституційними), положення частин другої, третьої, чет�
вертої статті 78 Закону. На його думку, приймаючи зазначені норми Закону, Верхов�
на Рада України діяла всупереч вимогам Конституції України та Закону України «Про
статус суддів», які гарантують незалежність суддів, забороняють у будь�який спосіб
впливати на них при здійсненні правосуддя та встановлюють обов’язок держави за�
безпечувати фінансування і належні умови для функціонування судів і діяльності
суддів шляхом визначення у Державному бюджеті України окремо видатків на утри�
мання судів.

2. Конституційний Суд України, зважаючи на те, що конституційні подання стосую�
ться того самого питання, Ухвалою від 7 липня 2004 року об’єднав їх в одне конститу�
ційне провадження у справі.
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3. Щодо питань, порушених у конституційних поданнях, Президент України у листі
до Конституційного Суду України повідомляє таке.

Розміри соціальних виплат і допомоги встановлюються з урахуванням фінансових
можливостей держави (стаття 22 Загальної декларації прав людини, пункт 3 мотиву�
вальної частини Рішення Конституційного Суду України від 19 червня 2001 року
№ 9�рп/2001 у справі щодо стажу наукової роботи). Верховна Рада України, приймаю�
чи Закон, збільшила у поточному році розміри щорічної разової допомоги порівняно з
тими, що виплачувалися у минулі роки. Тому, на думку Президента України, немає
підстав для твердження, що прийняття статті 44 Закону призведе до серйозного по�
гіршення матеріального стану громадян, яким виплачується така допомога, та членів
їхніх сімей, як це зазначено у конституційному поданні народних депутатів України.

Отже, Президент України вважає, що положення статті 44 Закону не суперечать
Конституції України (є конституційними), та наголошує, що у народних депутатів Укра�
їни також немає підстав для твердження про неконституційність положень статті 47
Закону. Норми цієї статті визначають лише порядок діяльності органів державної вла�
ди щодо стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюд�
жету України, і не зачіпають соціальних прав громадян.

Що стосується положень частин першої, третьої, четвертої статті 78 Закону, то
Президент України обгрунтовує їхню невідповідність Конституції України. Зокрема, зі
змісту частини першої статті 78 Закону випливає, що керівники бюджетних установ
фактично зобов’язані визначати чисельність особового складу Збройних Сил України
та інших військових формувань, що суперечить пункту 22 частини першої статті 85
Конституції України, оскільки це питання належить до повноважень Верховної Ради
України. Не викликає сумніву у Президента України і неконституційність положень час�
тин третьої, четвертої цієї статті, тому що ці норми за юридичним змістом відтворю�
ють норми частин третьої, четвертої статті 59 Закону України «Про Державний бюджет
України на 2003 рік», які Конституційний Суд України визнав неконституційними
(Рішення Конституційного Суду України від 17 березня 2004 року № 7�рп/2004 у справі
про соціальний захист військовослужбовців та працівників правоохоронних органів).

Водночас Президент України стверджує, що положення частини другої статті 78
Закону відповідають Конституції України (є конституційними), бо лише відтворюють
зміст частини другої статті 95 Конституції України стосовно конкретного переліку ви�
трат на безоплатне або пільгове матеріальне, побутове забезпечення, на яке згідно
з законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, і
не встановлюють розміру відповідних витрат чи їх обмежень.

Крім цього, Президент України зазначає, що у конституційному поданні не вказа�
но, які саме положення і яких саме законів, названих у статті 80 Закону, не відповіда�
ють Конституції України, та не наведено правового обгрунтування їх неконституцій�
ності, що унеможливлює вичерпну правову оцінку питання, порушеного народними
депутатами України. Що стосується клопотання про визнання неконституційною всієї
статті 80 Закону, то конституційне подання в цій частині не відповідає вимогам пунк�
ту 4 частини другої статті 39 Закону України «Про Конституційний Суд України».

Голова Верховної Ради України у письмовому поясненні Конституційному Суду
України підтримує позицію Президента України щодо відповідності Конституції Украї�
ни (конституційності) положень статті 47 Закону та невідповідності Конституції Украї�
ни (неконституційності) положень частин третьої, четвертої статті 78 Закону. Разом з
тим вважає, що положення статті 44 Закону суперечать нормам Конституції України
про визнання України соціальною державою (стаття 1) і недопустимість звуження
змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін
до чинних законів (частина третя статті 22), оскільки зменшують розмір щорічної ра�
зової допомоги ветеранам війни, яка їм надається згідно з Законом України «Про ста�
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Тому їх можна визнати такими,
що не відповідають Конституції України (є неконституційними).
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У цьому поясненні також зазначається, що положення статті 80 Закону стосуються
багатьох сфер правового регулювання, а предметом оцінки Конституційним Судом
України на відповідність вимогам статей 19, 22, 46, 48, 64 Конституції України можуть
бути тільки правила пунктів 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 29, 40 частини першої, а
також частини другої статті 80 Закону як такі, що поширюють свою дію на працівників
освіти, науки, охорони здоров’я, культури, військовослужбовців та членів їхніх сімей.

При вирішенні питання, як стверджує Голова Верховної Ради України, щодо консти�
туційності вказаних положень статті 80 Закону слід враховувати рівень середньо�
місячних доходів зазначених категорій населення (заробітної плати, інших матеріаль�
них виплат, стипендій тощо). Якщо він нижчий від встановленого законодавством
України прожиткового мінімуму, то ці положення можна вважати такими, що не відпо�
відають Конституції України.

У листі Кабінету Міністрів України до Конституційного Суду України з питань, пору�
шених у конституційних поданнях, зокрема, зазначено таке.

Відповідно до статті 95 Конституції України будь�які видатки держави на загально�
суспільні потреби, розмір та їх цільове спрямування визначаються виключно законом
про Державний бюджет України. Згідно з частиною другою статті 4 Бюджетного ко�
дексу України «при здійсненні бюджетного процесу в Україні положення норматив�
но�правових актів застосовуються лише в частині, в якій вони не суперечать положен�
ням Конституції України, цього Кодексу та закону про Державний бюджет України».

Кабінет Міністрів України зазначає, що при підготовці проекту Закону було дотри�
мано принципів збалансованості та обгрунтованості формування показників Дер�
жавного бюджету України, що відповідає вимогам статті 7 Бюджетного кодексу Украї�
ни. Це дало можливість у повному обсязі та у встановлений законодавством термін
забезпечити виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни, забез�
печити соціальну справедливість при наданні пільг працівникам бюджетних установ.

Крім цього, у листі Кабінету Міністрів України наголошується, що Законом України
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік»
внесено зміни до статті 80 Закону щодо відновлення надання пільг в частині безоплат�
ного користування квартирою з опаленням та освітлення медичним, фармацевтич�
ним, педагогічним працівникам, працівникам культури та пенсіонерам у сільській міс�
цевості.

Отже, Кабінет Міністрів вважає, що положення статей 44, 47, 78, 80 Закону є таки�
ми, що відповідають Конституції України (є конституційними).

4. На пленарному засіданні Конституційного Суду України представники суб’єктів
права на конституційні подання, Верховної Ради України, Президента України, Ка�
бінету Міністрів України у своїх виступах підтримали обгрунтування відповідних пози�
цій з питань, порушених у конституційних поданнях.

5. Вирішуючи питання щодо конституційності наведених у конституційних подан�
нях норм Закону, Конституційний Суд України виходить з такого.

Суб’єктами права на конституційне подання порушено клопотання про визнання
такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), окремих по�
ложень Закону, якими встановлено розміри виплати щорічної разової допомоги ве�
теранам війни (стаття 44), порядок стягнення Державним казначейством України
бюджетних коштів (стаття 47), порядок надання та розміри пільг, компенсацій і гаран�
тій, на які згідно з законами України мають право окремі категорії працівників бюд�
жетних установ (стаття 78), зупинено на 2004 рік дію положень деяких законодавчих
актів України, а також визначено розмір і порядок реалізації норм окремих законів
України (стаття 80).

У період підготовки матеріалів справи до розгляду Конституційним Судом України
Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону Украї�
ни «Про Державний бюджет України на 2004 рік» від 17 червня 2004 року № 1801�IV
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(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 43–44, ст. 493), яким внесено зміни до
статей 47, 78, 80 Закону.

Конституційний Суд України, розглянувши ці зміни, дійшов висновку, що в цілому
положення Закону, які оспорюються на предмет їх відповідності Конституції України,
в аспекті питань, порушених у конституційних поданнях, не змінилися. Далі положен�
ня статей 47, 78, 80 Закону розглядаються Конституційним Судом України в редакції
Закону України від 17 червня 2004 року, за винятком положень частини сьомої стат�
ті 47, частини п’ятої статті 78, пунктів 371, 60 частини першої, частин третьої, четвер�
тої статті 80 Закону, про які у конституційному поданні не йшлося.

Крім цього, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2004 рік» з тексту Закону вилучено пункти 37, 42
частини першої статті 80, тобто ці положення втратили чинність.

6. Статтею 44 Закону встановлено, що у 2004 році виплата щорічної разової допо�
моги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціально�
го захисту» здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи – 195 гривень, інва�
лідам війни II групи – 160 гривень, інвалідам війни III групи – 130 гривень, учасникам
бойових дій – 120 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщи�
ною, – 195 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учас�
ників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, – 65 гривень.

Статтею 78 Закону встановлено:
– витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке

згідно з законами України мають право окремі категорії працівників, здійснюються за
рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До
таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службо�
вим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання
санаторно�курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого
приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого при�
міщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, теле�
фоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова
енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу; безоплатне встановлення квар�
тирної охоронної сигналізації і користування нею (частина друга);

– пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з законами України мають право окре�
мі категорії працівників бюджетних установ, щодо знижки плати за користування жит�
лом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водо�
постачання, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд усіма видами
міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспор�
том загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним
транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, надаю�
ться у разі, якщо грошові доходи цих працівників менше величини прожиткового
мінімуму, встановленої для працездатних осіб (частина третя);

– розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами за�
значених працівників не повинен перевищувати величини прожиткового мінімуму,
встановленої для працездатних осіб (частина четверта).

Згідно з Конституцією України Україна є суверенною і незалежною, демократич�
ною, соціальною, правовою державою (стаття 1); права і свободи людини та їх гаран�
тії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (частина друга статті 3); ко�
жен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею,
яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (частина перша статті 43); кожен
має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє
харчування, одяг, житло (стаття 48).

Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України, оскільки для значної
кількості громадян України пільги, компенсації і гарантії, право на які передбачено
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чинним законодавством, є додатком до основних джерел існування, необхідною
складовою конституційного права на забезпечення достатнього життєвого рівня
(стаття 48 Конституції України), який принаймні не може бути нижчим від прожитко�
вого мінімуму, встановленого законом (частина третя статті 46 Конституції України),
то звуження змісту та обсягу цього права шляхом прийняття нових законів або вне�
сення змін до чинних законів за статтею 22 Конституції України не допускається. Зу�
пинення його дії можливе за умови введення відповідно до пункту 31 частини першої
статті 85, пункту 19 частини першої статті 92 Конституції України надзвичайного стану
(стаття 64 Конституції України) (Рішення Конституційного Суду України від 20 берез�
ня 2002 року № 5�рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій).

Однак практика ревізування пільг, компенсацій і гарантій триває.
Зокрема, на підставі частини п’ятої статті 13 Закону України «Про статус ветеранів вій�

ни, гарантії їх соціального захисту» щорічно, до 5 травня, інвалідам війни повинна випла�
чуватися разова грошова допомога у розмірах: інвалідам I групи – десять мінімальних
пенсій за віком; II групи – вісім мінімальних пенсій за віком; III групи – сім мінімальних
пенсій за віком. Проте статтею 44 Закону розміри такої допомоги зменшено.

Це суперечить вимогам статті 2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гаран�
тії їх соціального захисту», згідно з якою права та пільги для ветеранів війни і членів їх
сімей, встановлені раніше законодавством України і законодавством колишнього
Союзу РСР, не можуть бути скасовані без їх рівноцінної заміни (частина друга); нор�
мативні акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які об�
межують права і пільги ветеранів війни, передбачені цим Законом, є недійсними (час�
тина третя).

За Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на
території інших держав (частина перша статті 4).

Розділ II цього Закону визначає поняття і зміст статусу ветеранів війни (учасники
бойових дій, інваліди війни, учасники війни) та осіб, на яких поширюється дія його по�
ложень. Це колишні військовослужбовці та особи вільнонайманого складу військових
формувань, працівники правоохоронних органів, які безпосередньо брали участь у
виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів,
з’єднань, об’єднань усіх видів і родів військ діючої армії (флоту), у партизанських за�
гонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і в мирний час, виконували інші
обов’язки військової служби та тилового забезпечення, пов’язані з необхідністю за�
хисту Батьківщини, у тому числі з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи,
ядерних аварій, ядерних випробувань, з участю у військових навчаннях із застосуван�
ням ядерної зброї, іншим ураженням ядерними матеріалами. В окремих випадках дія
зазначеного Закону поширюється на членів сімей перелічених осіб.

Зважаючи на викладене та враховуючи, що згідно з Конституцією України захист
Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян
України (частина перша статті 65), Конституційний Суд України дійшов висновку, що
на осіб, які за Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за�
хисту» належать до ветеранів війни, повинні поширюватися гарантії державного со�
ціального захисту відповідно до положень частини п’ятої статті 17 Конституції України.

Конституційний Суд України неодноразово розглядав питання щодо конституцій�
ності положень законів України про Державний бюджет України в частині обмеження
пільг, компенсацій і гарантій, на які відповідно до чинного законодавства мають пра�
во окремі категорії працівників бюджетних установ. Відповідно до Бюджетного ко�
дексу України до таких установ належать орган, установа чи організація, визначена
Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому
порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи
органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповід�
но державного бюджету чи місцевих бюджетів (пункт 6 статті 2).

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 6/2004

28



Правова позиція Конституційного Суду України з питань обмеження пільг, компенса�
цій і гарантій військовослужбовців та працівників правоохоронних органів полягає в то�
му, що комплекс організаційно�правових та економічних заходів, спрямованих на забез�
печення їх соціального захисту та їхніх сімей (у тому числі забезпечення форменим
одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною
медичною допомогою; надання санаторно�курортного лікування та відпочинку для оздо�
ровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом
(найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати),
паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична
та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу; безоплатне встановлен�
ня квартирної охоронної сигналізації і користування нею), зумовлений не втратою пра�
цездатності, безробіттям або відсутністю достатніх засобів для існування (стаття 46 Кон�
ституції України), а особливістю професійних обов’язків, пов’язаних з ризиком для життя
та здоров’я, певним обмеженням конституційних прав і свобод, у тому числі права за�
робляти матеріальні блага для забезпечення собі і своїй сім’ї рівня життя, вищого за про�
житковий мінімум. Здійснення таких заходів не залежить від розміру їх доходів чи наяв�
ності фінансування із бюджету, а має безумовний характер (рішення Конституційного
Суду України від 6 липня 1999 року № 8�рп/99 у справі щодо права на пільги; від 20 бе�
резня 2002 року № 5�рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій; від 17 березня
2004 року № 7�рп/2004 у справі про соціальний захист військовослужбовців та працівни�
ків правоохоронних органів).

Водночас згідно з частинами третьою, четвертою статті 78 Закону пільги, передбачені
частиною першою цієї статті, надаються лише у разі якщо грошові доходи військово�
службовців, працівників правоохоронних органів менше величини прожиткового мініму�
му, встановленої для працездатних осіб (частина третя), а розмір наданих пільг у грошо�
вому еквіваленті разом з грошовими доходами не повинен перевищувати величини про�
житкового мінімуму, встановленої для працездатних осіб (частина четверта). Як зазна�
чено в Рішенні Конституційного Суду України від 17 березня 2004 року № 7�рп/2004
(справа про соціальний захист військовослужбовців та працівників правоохоронних ор�
ганів), це означає фактичне зупинення дії передбачених законами України пільг для вій�
ськовослужбовців та працівників правоохоронних органів, що є порушенням гарантова�
ного державою права на їх соціальний захист та членів їхніх сімей.

7. Конституція України закріплює обов’язок держави забезпечувати фінансування
та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів (частина перша стат�
ті 130) як складову конституційних гарантій їх незалежності і недоторканності (части�
на перша статті 126). Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України
зменшення видатків Державного бюджету України на фінансування судів і суддів
не забезпечує повного і належного здійснення правосуддя, нормального функціону�
вання судової системи, що може призвести до зниження довіри громадян до держав�
ної влади, загрози реалізації гарантованого Конституцією України права людини і
громадянина на судовий захист (Рішення Конституційного Суду України від 20 берез�
ня 2002 року № 5�рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій).

Тобто норми про матеріальне і побутове забезпечення суддів, їх соціальний за�
хист, встановлені статтями 44, 45 Закону України «Про статус суддів», не можуть бути
скасовані чи знижені без відповідної компенсації. Надання суддям передбачених цим
Законом пільг, компенсацій і гарантій не може ставитися у залежність від грошових
доходів суддів та від бюджетного фінансування.

Отже, положення статті 44, частин другої, третьої, четвертої статті 78 Закону є та�
кими, що суперечать конституційному припису, згідно з яким при прийнятті нових за�
конів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу
існуючих прав і свобод (частина третя статті 22), та не відповідають вимогам частини
п’ятої статті 17, статей 126, 130 Конституції України (є неконституційними).
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8. Вирішуючи питання щодо відповідності Конституції України (конституційності)
положень статті 47, частини першої статті 78, статті 80 Закону, Конституційний Суд
України виходить з такого.

Положеннями статті 47 Закону визначено порядок виконання Державним казна�
чейством України рішень, які приймаються органами державної влади, що відповідно
до закону мають право на їх застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету.

За частиною першою статті 78 Закону керівники бюджетних установ утримують чи�
сельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції та
здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаю�
чи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, ли�
ше в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для
бюджетних установ у кошторисах.

Відповідно до положень частини першої статті 80 Закону з метою покриття ризиків
втрат бюджету, пов’язаних з проведенням податкової реформи, та досягнення ре�
альності і збалансованості державного та місцевих бюджетів зупиняється на 2004 рік
дія низки положень законодавчих актів.

Частиною другою статті 80 Закону встановлено, що в 2004 році положення і норми,
визначені окремими законами України, реалізуються у розмірах і порядку, визначе�
них Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Дер�
жавного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік.

Народні депутати України стверджують, що прийняття Верховною Радою України
наведених положень Закону призведе до суттєвого погіршення матеріального стано�
вища громадян, які користуються пільгами, компенсаціями і гарантіями, встановле�
ними законами України.

Однак у більшості положень вказаних статей Закону йдеться не про надання пільг,
компенсацій і гарантій громадянам та членам їхніх сімей, а про врегулювання інших
правовідносин.

До того ж суб’єкт права на конституційне подання не навів правового обгрунтуван�
ня неконституційності положень статті 47, частини першої статті 78, статті 80 Закону,
наявність якого є обов’язковою відповідно до пункту 4 частини другої статті 39 Закону
України «Про Конституційний Суд України», а також аргументів щодо їх зв’язку з об�
меженням соціальних прав громадян, з чим де�факто погодився представник народ�
них депутатів України на пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Конституційне подання не містить також правового обгрунтування твердження на�
родних депутатів України про те, що Верховна Рада України, зупиняючи відповідно до
частини першої статті 80 Закону дію положень зазначених законодавчих актів Украї�
ни, перевищила надані їй Конституцією України повноваження та порушила вимоги
положень статей 19, 22, 46, 48, 64, 85, 92 Конституції України.

Отже, конституційне провадження у справі в частині перевірки на відповідність
Конституції України (конституційність) положень статті 47, частини першої статті 78,
статті 80 Закону підлягає припиненню на підставі пункту 2 статті 45 Закону України
«Про Конституційний Суд України« – невідповідність конституційного подання вимо�
гам, передбаченим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд
України».

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, пунк�
том 2 статті 45, статтями 51, 61, 63, 65, 73 Закону України «Про Конституційний Суд
України, § 51 Регламенту Конституційного Суду України, Конституційний Суд України

в и р і ш и в :

1.Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
такі положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік»:
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1) статті 44, якими встановлено, що у 2004 році виплата щорічної разової допомо�
ги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи – 195 гривень, інва�
лідам війни II групи – 160 гривень, інвалідам війни III групи – 130 гривень, учасникам
бойових дій – 120 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщи�
ною, – 195 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учас�
ників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, – 65 гривень;

2) частин другої, третьої, четвертої статті 78, відповідно до яких:
– витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке

згідно з законами України мають право окремі категорії працівників, здійснюються за
рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До
таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службо�
вим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання
санаторно�курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого
приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого при�
міщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, теле�
фоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова
енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу; безоплатне встановлення квар�
тирної охоронної сигналізації і користування нею;

– пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з законами України мають право окре�
мі категорії працівників бюджетних установ, щодо знижки плати за користування жит�
лом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водо�
постачання, газ, електричну та теплову енергію), безоплатного проїзду всіма видами
міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспор�
том загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним
транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів надають�
ся у разі, якщо грошові доходи цих працівників менше величини прожиткового
мінімуму, встановленої для працездатних осіб;

– розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами за�
значених працівників не повинен перевищувати величини прожиткового мінімуму,
встановленої для працездатних осіб.

2. Припинити конституційне провадження у справі щодо відповідності Конституції
України (конституційності) положень статті 47, частини першої статті 78, статті 80 За�
кону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік».

3. Положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік», ви�
знані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом
України цього Рішення.

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

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 54 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïîëîæåíü ñòàòåé 44, 47, 78, 80 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2004 ð³ê»

òà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïîëîæåíü ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 78 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2004 ð³ê»

(ñïðàâà ïðî çóïèíåííÿ ä³¿ àáî îáìåæåííÿ ï³ëüã, êîìïåíñàö³é ³ ãàðàíò³é)

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 54 народних депутатів України щодо відповідно�
сті Конституції України (конституційності) положень статей 44, 47, 78, 80 Закону Укра�
їни «Про Державний бюджет України на 2004 рік» та конституційним поданням Вер�
ховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) по�
ложень частин другої, третьої, четвертої статті 78 Закону України «Про Державний
бюджет України на 2004 рік» (справа про зупинення дії або обмеження пільг, компен�
сацій і гарантій).

Конституційний Суд України вирішив визнати такими, що не відповідають Кон�
ституції України (є неконституційними), такі положення Закону України «Про Дер�
жавний бюджет України на 2004 рік» (далі – Закон):

– статті 44, якими встановлено розмір щорічної разової допомоги відповідно до За�
кону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на 2004 рік;

– статті 78, відповідно до яких витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і
побутове забезпечення, на яке згідно із законами України мають право окремі кате�
горії працівників, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утри�
мання цих бюджетних установ, а також надано перелік цих витрат (частина друга);
окремі пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із законами України мають право
окремі категорії працівників бюджетних установ, надаються у разі, якщо грошові до�
ходи цих працівників менше величини прожиткового мінімуму, встановленої для пра�
цездатних осіб (частина третя); розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом
з грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини
прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб (частина четверта).

Обгрунтовуючи таке рішення, Конституційний Суд України, зокрема, послався на
положення статті 22 Конституції України, згідно з якою при прийнятті нових законів
або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існую�
чих прав і свобод.

З приводу цього Рішення Конституційного Суду України вважаю за необхідне за�
значити таке.

1. Визнавши неконституційними вказані положення Закону, Конституційний Суд
України де�факто підтвердив визначену раніше правову позицію, яка полягає у тому,
що законом про Державний бюджет України не можна зупиняти дії чинних законів у
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частині встановлених ними пільг, компенсацій і гарантій, які фінансуються з бюджетів
усіх рівнів1.

Однак Конституція України не містить норм, які встановлювали б ієрархічну залеж�
ність одних законів від інших. Прийняті Верховною Радою України закони є акта�
ми рівної юридичної сили.

Єдиний закон України, який Конституція України виокремлює серед інших, – це за�
кон про Державний бюджет України. Зокрема, суттєві його відмінності полягають у
тому, що згідно з Конституцією України цей закон приймається щорічно та має визна�
чений строк дії (частина перша статті 96), суб’єктом права законодавчої ініціативи
щодо цього Закону є тільки Кабінет Міністрів України (частина друга статті 96).
Крім цього, відповідною конституційною нормою чітко окреслено коло питань, які мо�
жуть бути врегульовані тільки цим законом. А саме, виключно законом про Держав�
ний бюджет України визначаються видатки на загальносуспільні потреби, розмір і
цільове спрямування цих видатків (частина друга статті 95 Конституції України).

За цим конституційним приписом у контексті питань, які були розглянуті Конститу�
ційним Судом України, у разі якщо надання пільг, компенсацій та гарантій певним ка�
тегорям громадян, у тому числі виплата грошової допомоги ветеранам війни, потре�
буєфінансування за рахунок коштів Державного бюджету України, його обсяги
не можуть визначатися будь�яким іншим законом, крім закону про Державний
бюджет України. До того ж при визначенні таких обсягів повинні враховуватися ви�
моги статті 95 Конституції України щодо справедливого і неупередженого розпо�
ділу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами (частина
перша) та збалансованості бюджету України (частина третя), тобто всі суспільні по�
треби, які тягнуть за собою видатки з Державного бюджету України, мають бути задо�
волені виходячи з фінансових можливостей держави.

Такі самі концептуальні підходи закріплені, зокрема, в положеннях статті 22 За�
гальної декларації прав людини, згідно з якими кожна людина як член суспільства має
право на соціальне забезпечення, здійснення необхідних для підтримання її гідності,
вільного розвитку її особистості прав у економічній, соціальній і культурній галузях за
допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до
структури і ресурсів кожної держави2.

2. Частиною другої статті 78 встановлено, що витрати на безоплатне або пільгове
матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно із законами України мають право
окремі категорії працівників, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигну�
вань на утримання цих бюджетних установ; до таких витрат належать: забезпечення
форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення
безоплатною медичною допомогою; надання санаторно�курортного лікування та від�
починку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової ком�
пенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування жит�
лом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (во�
допостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезен�
ня багажу, безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користуван�
ня нею.

Отже, ці положення лише визначають порядок здійснення витрат на безоплатне
або пільгове матеріальне і побутове забезпечення окремих категорій працівників
бюджетних установ та перелік таких витрат і не містять норм, у яких йдеться про
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1 Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 20 áåðåçíÿ 2002 ðîêó ¹ 5-ðï/2002 ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³é-
íèìè ïîäàííÿìè 55 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíî-
ñò³) ïîëîæåíü ñòàòåé 58, 60 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2001 ð³ê» òà Âåðõîâíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ïóíêò³â 2, 3, 4, 5, 8, 9
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 58 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2001 ð³ê» ³ ï³äïóíêòó 1 ïóíê-
òó 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåÿê³ çàõîäè ùîäî åêîíîì³¿ áþäæåòíèõ êîøò³â» (ñïðàâà ùîäî ï³ëüã, êîìïåíñàö³é ³
ãàðàíò³é) // Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. – 2002. – ¹ 2. – Ñ. 10.

2 Çàãàëüíà äåêëàðàö³ÿ ïðàâ ëþäèíè. – Êè¿â: Ïðàâî, 1995. – Ñ. 9.



звуження змісту та обсягу їх прав і свобод, тобто не порушують вимоги статті 22
Конституції України.

3.Відповідно до статті 78 Закону пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із зако�
нами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, надають�
ся у разі якщо грошові доходи цих працівників менше величини прожиткового мініму�
му, встановленої для працездатних осіб (частина третя); розмір наданих пільг у
грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників не по�
винен перевищувати величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездат�
них осіб (частина четверта).

Вважаю, що з Рішенням Конституційного Суду України щодо неконституційності
цих положень Закону можна погодитися лише в частині, що стосується військо�
вослужбовців, працівників правоохоронних органів та суддів, оскільки необхід�
ність здійснення щодо до них спеціальних заходів соціального захисту передбачена
положеннями статей 17, 130 Конституції України та зумовлена особливостями їх пра�
вового статусу.

Тому згідно з визначеною раніше правовою позицією Конституційного Суду Украї�
ни зупинення або обмеження пільг, компенсацій і гарантій для військовослужбовців,
працівників правоохоронних органів та суддів без відповідної матеріальної компенса�
ції є порушенням гарантованого Конституцією України права на їх соціальний захист1.

Щодо решти категорій працівників бюджетних установ, то Конституцією України
не передбачено спеціальних гарантій їхнього соціального захисту. До них, як і до ін�
ших громадян, застосовується загальне правило, сформульоване у частині першій
статті 46 Конституції України, згідно з яким громадянимають право на соціальний
захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимча�
сової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних
від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених зако�
ном. Частиною третьою цієї ж статті Конституції України встановлено єдину гаран�
тію, яка стосується права громадян на соціальний захист, а саме таку, що пенсії, інші
види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають за�
безпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановле�
ного законом.

Про саме такий підхід у тлумаченні цих положень Конституції України свідчить і
правова позиція Конституційного Суду України, згідно з якою пільги, компенсації і га�
рантії, право на які передбачено чинним законодавством, є додатком до основних
джерел існування, необхідною складовою конституційного права на забезпечення
достатнього життєвого рівня (стаття 48 Конституції України), який принаймні не може
бути нижчим від прожиткового мінімуму, встановленого законом (частина третя стат�
ті 46 Конституції України)2.

Таким чином, положення частин третьої, четвертої статті 78 Закону в частині, яка
стосується працівників бюджетних установ, щодо яких Конституція України не вста�
новила спеціальних гарантій соціального захисту, є такими, що не обмежують і
не звужують конституційне право цих працівників на соціальний захист. Вони
не позбавляються визначеного статтею 46 Конституції України права на їх забез�
печення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати году�
вальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших ви�
падках, передбачених законом, а єдину конституційну гарантію реалізації цього
права (забезпечення рівня життя, не нижчого від прожиткового мінімуму, встановле�
ного законом) зазначеними положеннями Закону дотримано.

Тобто положення частин третьої, четвертої статті 78 Закону також відповідають
вимогам статті 22 Конституції України.
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Викладене не означає, що для цих категорій працівників бюджетних установ, як і
для інших громадян, не можуть бути встановлені певні пільги, компенсації та гарантії,
однак їх надання є питанням доцільності і залежить насамперед від фінансових
можливостей держави. При цьому видатки на фінансування таких пільг, компенса�
цій і гарантій, а отже, їх розмір (обсяг) мають визначатися законом про Державний
бюджет України на певний рік.

З огляду на викладене вважаю, що положення статті 44, частин другої, третьої,
четвертої статті 78 Закону, якими відповідно до статті 95 Конституції України визна�
чено розмір разової допомоги ветеранам війни, встановлено порядок надання, пе�
релік та розмір (обсяг) на 2004 рік пільг, компенсацій і гарантій для певних категорій
громадян (за винятком військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та
суддів), є такими, що відповідають Конституції України (є конституційними).

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

ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 73
Êîäåêñó òîðãîâåëüíîãî ìîðåïëàâñòâà Óêðà¿íè

(ñïðàâà ïðî ìîðñüêèé ïîðò ÿê äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-17/2004
15 ãðóäíÿ 2004 ðîêó
¹ 21-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,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Ñòàí³ê Ñþçàííè Ðîìàí³âíè,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 49 народ�
них депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) по�
ложення частини першої статті 73 Кодексу торговельного мореплавства України (да�
лі – Кодекс) стосовно визначення морського порту державним підприємством.

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про
Конституційний Суд України» є конституційне подання 49 народних депутатів України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 71 Закону України «Про Конститу�
ційний Суд України» є наявність спору щодо конституційності зазначеного положення
Кодексу.

Заслухавши суддю�доповідача Мироненка О.М. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

у с т а н о в и в :

1. У конституційному поданні стверджується, що визначення у частині першій
статті 73 Кодексу морського порту тільки державним підприємством порушує свобо�
ду підприємницької діяльності та свободу вибору споживачів, призводить до ущем�
лення інтересів суб’єктів господарювання недержавної форми власності, спричиняє
неправомірне обмеження конкуренції у сфері торговельного мореплавства.
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У зв’язку з цим автори конституційного подання звернулися до Конституційного
Суду України з клопотанням визнати положення частини першої статті 73 Кодексу про
визначення морського порту лише державним підприємством таким, що не відпо�
відає приписам частин першої, третьої статті 42 Конституції України.

2. В одержаних на запити Конституційного Суду України відповідях Президента
України, Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства
транспорту України, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету
України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприєм�
ництва, Одеської обласної державної адміністрації констатується, що оспорюване
положення частини першої статті 73 Кодексу не суперечить ні частинам першій, тре�
тій статті 42, ні іншим статтям Конституції України.

На обгрунтування зазначеної у листах позиції наведено такі основні аргументи: а) по�
єднання державного регулювання діяльності морського порту як суб’єкта природних мо�
нополій з визнанням на території порту можливості господарювання підприємств та ор�
ганізацій всіх форм власності забезпечує баланс інтересів суспільства, всіх суб’єктів
господарської діяльності та споживачів послуг у сфері торговельного мореплавства;
б) специфічні функції державного порту не належать до підприємницької діяльності, а є
обов’язковими державними послугами відповідно до зобов’язань України за міжнарод�
ними договорами; в) визначення морського порту як державного підприємства є гаран�
тією реалізації обов’язку держави щодо забезпечення прав і свобод людини і громадя�
нина, екологічної і економічної безпеки, безпеки мореплавства; г) згідно з Конституцією
України суспільні відносини у сфері підприємництва, в тому числі й обмеження права на
підприємницьку діяльність, можуть бути врегульовані законодавством, а правовий ста�
тус морських портів визначається законами України.

Президент Українського союзу промисловців і підприємців підтримав точку зору
суб’єкта права на конституційне подання та наведену ним аргументацію.

3. Дослідивши поставлене в конституційному поданні питання, Конституційний
Суд України зазначає таке.

3.1. Частина перша статті 42 Конституції України, про яку йдеться у клопотанні, га�
рантує кожному «право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом».

Реалізація конституційного припису «яка не заборонена законом» не обмежується
положеннями Закону України «Про підприємництво», на який посилаються народні
депутати України при обгрунтуванні своєї позиції. Обмеження підприємницької діяль�
ності може встановлюватися й іншими законами, зокрема Кодексом.

Визначаючи морський порт державним підприємством, Кодекс водночас (частини
третя, четверта статті 73) не виключає можливості господарської діяльності на його
території підприємств та організацій будь�яких форм власності з метою обслугову�
вання суден, пасажирів і вантажів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, і забороняє порту втручатися в таку діяльність та перешкоджати їй, за винят�
ком випадків, передбачених законодавством України, установчими документами цих
підприємств і організацій. Ці положення означають, що конституційне право кожного
на підприємницьку діяльність на території державного транспортного підприємства,
яким є морський порт, державою не забороняється.

Отже, визначення морського порту державним підприємством не суперечить час�
тині першій статті 42 Конституції України.

3.2. Висновок такого ж змісту можна зробити і щодо відповідності оспорюваного по�
ложення Кодексу частині третій статті 42 Конституції України. У ній йдеться про обов’язок
держави забезпечувати захист конкуренції у підприємницькій діяльності, не допускати
зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції
та недобросовісну конкуренцію.
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Аналіз частин третьої, четвертої статті 73, статті 76 Кодексу свідчить, що визначені
законодавцем засади підприємницької діяльності не тільки не обмежуються, а й за�
хищаються державою. Що ж стосується встановлення статусу морського порту як
державного транспортного підприємства, якщо навіть вважати це різновидом моно�
полії, то таке повноваження законодавця закріплюється приписом тієї ж частини тре�
тьої статті 42 Конституції України: види і межі монополії визначаються законом. Тобто
це регулюється не лише Законом України «Про природні монополії», на який поси�
лається суб’єкт права на конституційне подання, а й іншими законами України.

Встановлення статусу морського порту як державного транспортного підприєм�
ства відповідає також положенням пунктів 7, 8 частини першої статті 92 Конституції
України про визначення виключно законами України правового режиму власності,
правових засад і гарантій підприємництва, правил конкуренції та норм антимоно�
польного регулювання.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 51, 61, 63, 65, 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конститу�
ційний Суд України

в и р і ш и в :

1. Визнати таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), положен�
ня частини першої статті 73 Кодексу торговельного мореплавства України про визна�
чення морського порту державним підприємством.

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

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

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 46 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè»
ïðè ïîâòîðíîìó ãîëîñóâàíí³ 26 ãðóäíÿ 2004 ðîêó»

(ñïðàâà ïðî îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè»)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-45/2004
24 ãðóäíÿ 2004 ðîêó
¹ 22-ðï/2004

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
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,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

за участю представника суб’єкта права на конституційне подання Коновалюка Ва�
лерія Ілліча – народного депутата України, першого заступника Голови Комітету Вер�
ховної Ради України з питань бюджету; залучених до участі у розгляді справи: пред�
ставників Верховної Ради України Зварича Романа Михайловича – народного
депутата України, заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань Єв�
ропейської інтеграції, Ключковського Юрія Богдановича – народного депутата Украї�
ни, заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будів�
ництва та місцевого самоврядування, Константого Олександра Володимировича –
головного 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; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Карпачової Ніни Іва�
нівни; представника Центральної виборчої комісії Ставнійчук Марини Іванівни – за�
ступника Голови Центральної виборчої комісії,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 46 народ�
них депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) За�
кону України «Про особливості застосування Закону України «Про вибори Президен�
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та України» при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року» від 8 грудня 2004 року
№ 2221�ІV (Голос України, 2004 р., 8 грудня).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання 46 народних депутатів
України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 71, 75 Закону України «Про Консти�
туційний Суд України» є наявність спору щодо конституційності зазначеного Закону.

Заслухавши суддю�доповідача Вознюка В.Д., пояснення Коновалюка В.І., Ключ�
ковського Ю.Б., Зварича Р.М., Константого О.В., Носова В.В., Ставнійчук М.І., Карпа�
чової Н.І. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

у с т а н о в и в :

1.Суб’єкт права на конституційне подання – 46 народних депутатів України – звер�
нувся до Конституційного Суду України з клопотанням розглянути питання щодо від�
повідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про особливості
застосування Закону України «Про вибори Президента України» при повторному го�
лосуванні 26 грудня 2004 року» від 8 грудня 2004 року № 2221�ІV (далі – Закон).

Своє клопотання народні депутати України обгрунтовують тим, що Закон порушує
конституційні права і свободи громадян, а саме «суттєво тимчасово» звужує права
виборців у порівнянні з тими, що встановлені Законом України «Про вибори Прези�
дента України» в редакції від 18 березня 2004 року, а також порушує основоположні
конституційні приписи щодо засад конституційного ладу, зокрема принципу поділу
державної влади, та не відповідає чинним міжнародним договорам України, які є час�
тиною національного законодавства.

Запровадження Законом обмежень щодо використання відкріпних посвідчень, го�
лосування поза межами приміщень для голосування, кількості виборчих бюлетенів,
які мають бути виготовлені для проведення повторного голосування (статті 3, 4, 5,
6, 9), суттєво ускладнює, а в багатьох випадках практично унеможливлює реалізацію
конституційного виборчого права значною кількістю громадян України. Це, на думку
народних депутатів України, всупереч статтям 22, 24, 33, 64, 69 Конституції України
створює перешкоди для здійснення реального народного волевиявлення, звужує
зміст і обсяг існуючих прав громадян, порушує принцип їх рівності перед законом та
гарантовану Конституцією України свободу пересування.

2. Представник суб’єкта права на конституційне подання у своєму виступі у від�
критій частині пленарного засідання Конституційного Суду України підтримав кон�
ституційне подання народних депутатів України.

Позиція представників Верховної Ради України зводилася до того, що Закон є кон�
ституційним і прийнятий єдиним органом законодавчої влади у межах його повнова�
жень.

Представник Центральної виборчої комісії вважала, що положення частини пер�
шої статті 6 Закону мають ознаки неконституційності, оскільки звужують коло вибор�
ців, які можуть голосувати за межами приміщення для голосування, і забороняють
голосувати за таких умов іншим категоріям виборців, які через свій фізичний стан
не можуть самостійно з’явитися на виборчу дільницю.

Постійний представник Президента України в Конституційному Суді України за�
значив, що частина перша статті 6 Закону є дискримінаційною, оскільки обмежує
можливість голосувати за межами приміщення особам, які через фізичні вади не мо�
жуть самостійно прибути на виборчу дільницю.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосила, що положення
частини першої статті 6 Закону обмежують конституційне виборче право інших гро�
мадян, які, хоч і не є інвалідами першої групи, але за станом здоров’я не можуть про�
голосувати на виборчій дільниці. Усунення виборців з фізичними вадами від процесу
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голосування може спотворити результати народного волевиявлення і стати причи�
ною нелегітимності виборів.

У листі Голови Центральної виборчої комісії до Конституційного Суду України
стверджується, що Закон відповідає Конституції України.

3. Вирішуючи питання щодо конституційності Закону, Конституційний Суд України
виходить з такого.

3.1. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада
України (стаття 75 Конституції України). До повноважень Верховної Ради України на�
лежить прийняття законів (пункт 3 частини першої статті 85 Конституції України). Від�
повідно до пункту 20 частини першої статті 92 Конституції України організація і поря�
док проведення виборів визначаються виключно законами України.

Верховна Рада України 18 березня 2004 року прийняла Закон України «Про вибори
Президента України» в новій редакції, а 8 грудня 2004 року з метою забезпечення ре�
алізації громадянами України їх конституційних виборчих прав, дотримання засад за�
гальних, рівних, вільних і справедливих виборів, законності, прозорості та відкритості
виборчого процесу як основних принципів виборчого права, встановлених Конститу�
цією України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Вер�
ховною Радою України, прийняла Закон, яким уточнила окремі положення Закону
України «Про вибори Президента України» щодо організації і порядку проведення ви�
борів Президента України при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року.

Таким чином, Верховна Рада України, ухваливши Закон, діяла в передбачених
Конституцією України межах і не порушила принципу поділу державної влади, як на
це посилається суб’єкт права на конституційне подання.

3.2. Конституційний Суд України, перевіривши на відповідність Конституції Украї�
ни (конституційність) положення Закону, виявив ознаки неконституційності частини
першої статті 6, згідно з якою голосування за межами приміщення для голосування
може здійснюватися лише виборцями, які є інвалідами першої групи і не здатні пере�
суватися самостійно. Власноручно написана таким виборцем заява з проханням за�
безпечити йому голосування за межами приміщення для голосування має бути пода�
на до дільничної виборчої комісії разом із засвідченою у встановленому законом
порядку копією його пенсійного посвідчення або виданої йому довідки медико�со�
ціальної експертної комісії не пізніше 12 години дня, що передує дню голосування.

Передбачена можливість голосування за межами приміщення для голосування
має на меті забезпечити реалізацію конституційного права – права обирати до орга�
нів державної влади та органів місцевого самоврядування тими громадянами, які
не здатні прибути в день голосування до виборчої дільниці. До таких громадян нале�
жать не лише виборці, які є інвалідами першої групи, а й інваліди інших груп, а також
громадяни, які за станом здоров’я, віком та з інших обставин не спроможні пересува�
тися самостійно.

Однак частиною першою статті 6 Закону можливість голосувати в такому порядку
надається лише інвалідам першої групи. За межами Закону залишилися інші виборці,
які за станом здоров’я та інших обставин не можуть прибути до приміщення для голо�
сування звичайної виборчої дільниці, де вони включені до списку виборців, а також
виборці, які включені до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у
стаціонарному лікувальному закладі, і через постільний режим не можуть прибути до
приміщення для голосування. Тим самим унеможливлюється голосування за межами
приміщення для голосування інших виборців, які з тих же підстав, що й інваліди пер�
шої групи, не можуть самостійно прибути до виборчої дільниці. Тобто різні групи од�
нієї категорії виборців поставлені в нерівні умови щодо здійснення виборчого права.
Виділення з усієї категорії громадян, які не здатні пересуватися самостійно, лише ін�
валідів першої групи та надання їм переваги щодо голосування за межами виборчої
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дільниці, на думку Конституційного Суду України, порушує принцип рівності грома�
дян перед законом, визначений частиною першою статті 24 Конституції України.

Відповідно до частини другої статті 3 Конституції України головним обов’язком
держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Забезпечення прав і
свобод, крім усього іншого, потребує, зокрема, законодавчого закріплення механіз�
мів (процедур), які створюють реальні можливості для здійснення кожним громадя�
нином прав і свобод.

Частиною першою статті 6 Закону також визначено порядок, за яким факт нездат�
ності пересуватися самостійно виборець має підтвердити виключно завіреною у
встановленому законом порядку, тобто нотаріусом або посадовою особою виконав�
чого органу місцевої ради населеного пункту, де немає нотаріуса, копією його пен�
сійного посвідчення або виданої йому довідки медико�соціальної експертної комісії.
Зазначені копії можуть бути засвідчені також органом, який видав посвідчення або
довідку. Вказані документи разом з заявою мають бути подані до дільничної виборчої
комісії не пізніше 12 години дня, що передує дню голосування. Такі вимоги, на думку
Конституційного Суду України, не сприяють реалізації виборчого права громадян, а
навпаки, ускладнюють його здійснення.

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 51, 61, 63, 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний
Суд України

в и р і ш и в :

1.Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
положення частини першої статті 6 Закону України «Про особливості застосування
Закону України «Про вибори Президента України» при повторному голосуванні
26 грудня 2004 року», що унеможливлюють голосування за межами приміщення для
голосування всім іншим, крім інвалідів першої групи, виборцям, які не здатні пересу�
ватися самостійно.

2.Положення Закону України «Про особливості застосування Закону України «Про
вибори Президента України» при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року», ви�
знані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом
України цього Рішення.

3. Центральній виборчій комісії вжити заходів щодо реалізації цього Рішення Кон�
ституційного Суду України, зокрема доведення його до територіальних та дільничних
виборчих комісій.

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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Погоджуючись з Рішенням Конституційного Суду України про неконституційність
положення частини першої статті 6 Закону України «Про особливості застосування
Закону України «Про вибори Президента України» при повторному голосуванні
26 грудня 2004 року» вважаю за необхідне викласти таке.

1. Основу правового статусу виборця становлять його права та обов’язки, поєд�
нані з реалізацією встановлених статтею 71 Конституції України загальних принципів
виборчого права. В Україні виборець бере участь у виборах на основі загального, рів�
ного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Відповідно до частини
другої статті 22 Конституції України конституційні права і свободи гарантуються і
не можуть бути скасовані. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст
і спрямованість діяльності держави (частина друга статті 3 Конституції). Гарантуван�
ня (від фр. garantie – гарантія, забезпечення, порука) конституційних прав і свобод – у
загальному розумінні означає сукупність соціальних, економічних, політичних, пра�
вових та інших засобів, механізмів та методів, які дозволяють реалізовувати і забез�
печувати на практиці закріплені в Конституції права та свободи людини і громадяни�
на1. Це означає, що гарантування зобов’язує державу не лише проголошувати, де�
кларувати права і свободи, а й дбати про їх здійсненність, можливість реалізації.

Відповідно до статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні
права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, ет�
нічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними
або іншими ознаками. Принцип рівності повною мірою поширюється, зокрема, на пе�
редбачене статтею 38 (частиною першою) Конституції України право громадян обира�
ти і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
що відповідає пункту «b» статті 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні
права, згідно з яким кожний громадянин повинен мати без будь�якої дискримінації і
без необгрунтованих обмежень право і можливість голосувати і бути обраним на
справжніх періодичних виборах, які проводяться на основі загального і рівного вибор�
чого права при таємному голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення вибор�
ців2. Конституційно обгрунтованим може бути визнаний тільки такий механізм орга�
нізації і проведення виборів, який гарантує дотримання наведених демократичних
принципів.
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Рівне виборче право, яке реалізується в тому числі під час виборів Президента
України, полягає, насамперед, у наявності у кожного виборця одного голосу і в участі
у виборах на рівних засадах та забезпечується іншими правовими, організаційними
засобами і способами, які гарантують волевиявлення, відповідне конституційному
принципу народовладдя в демократичній, правовій державі.

Згідно з частиною першою статті 64 Конституції України конституційні права і сво�
боди не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Відповідно до загальновизнаних принципів демократичної, правової держави (стат�
ті 1, 8 Конституції України) вибори мають охоплювати все дієздатне населення з метою
врахування на них позицій та інтересів усіх соціальних груп і прошарків виборців.

Перебування громадянина поза місцем його постійного чи переважного прожи�
вання під час проведення виборів не може бути підставою для позбавлення чи обме�
ження його права на участь у виборах до органів державної влади. Принцип домірно�
сті, обумовлений природою правової держави, вимагає від законодавця знаходити
адекватні форми і способи унеможливлення як порушень активного і пасивного ви�
борчого права, так і зловживань під час реалізації цього права.

Право громадян вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та ор�
ганів місцевого самоврядування є конституційним, воно не надається законом і
не може бути обмеженим чи ущемленим законом, який до того ж не має загального
характеру, а належить лише до окремого випадку проведення повторного голосуван�
ня 26 грудня 2004 року, змінює регламентування підготовки, проведення та встанов�
лення результатів повторного голосування. Виборчому праву громадянина відпо�
відає обов’язок відповідних органів держави забезпечити гарантовану Конституцією
його реалізацію. Так, Закон України «Про вибори Президента України», зокрема, по�
кладає на територіальну виборчу комісію «забезпечення проведення повторного го�
лосування відповідно до рішення Центральної виборчої комісії…» (пункт 13 частини
першої статті 26).

Натомість виборець, який має намір проголосувати на підставі відкріпного посвід�
чення, крім заздалегідь поданої заяви, має отримати відкріпне посвідчення, запис
про його видачу, відтиск печатки, зібрати підписи «двох членів територіальної вибор�
чої комісії і представників обох кандидатів» (частини третя і четверта статті 4). Нена�
лежне оформлення або невідповідність записів у відкріпному посвідченні, відмітці
про отримання посвідчення позбавляє виборця права бути включеним до списку ви�
борців (частина друга статті 5). При цьому виборчу дільницю територіального вибор�
чого округу, що включає один або кілька районів, міст тощо, на якій будуть голосувати
виборці, включені до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень, визначає те�
риторіальна виборча комісія. Тим самим створюються перешкоди для здійснення ре�
ального волевиявлення виборців та умови для порушення права на свободу пересу�
вання. Положення статей 4 і 5 Закону не гарантують належно участі громадян у
голосуванні за відкріпними посвідченнями на рівних підставах з іншими виборцями,
тому мають бути визнані неконституційними.

2. Крім того, Закон України «Про особливості застосування Закону України «Про
вибори Президента України» при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року» ство�
рив суперечності у регулюванні порядку реалізації конституційних прав громадян.

Так, відповідно до статті 4 оспорюваного Закону відкріпні посвідчення виготовляю�
ться у кількості 0,5 відсотка від кількості виборців, внесених до списків виборців, а для
дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, утворених при дипло�
матичних та інших офіційних представництвах та консульських установах України за
кордоном, залишилося чинним положення про передачу бланків відкріпних посвід�
чень у кількості, що не перевищує одного відсотка від кількості виборців, які перебува�
ють на консульському обліку (пункт шостий статті 33). Згідно з пунктом 13 статті 2 го�
лосування виборців на закордонних виборчих дільницях організовують і проводять
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дільничні виборчі комісії у тому ж складі, що був станом на 20 листопада 2004 року.
Проте формування складу інших виборчих комісій було істотно змінено на засадах
пропорційного представництва.

Це стосується і повноважності засідання комісій щодо встановлення результатів
голосування: стаття 11 названого Закону встановила правило, за яким при підрахун�
ку голосів, встановленні результатів голосування на виборчих дільницях та підсумків
голосування в межах територіального виборчого округу засідання комісій є повно�
важними за умови присутності на засіданні не менше половини складу відповідної
виборчої комісії. Між тим, базовий Закон визнає засідання виборчої комісії повно�
важним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії, а рішення
виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу
комісії (пункти 4,13 статті 28). Рішення нормативного характеру щодо підрахунку го�
лосів, встановлення результатів голосування на виборчих дільницях та підсумків го�
лосування в межах територіального виборчого округу не можуть прийматися полови�
ною складу відповідної виборчої комісії. Це є порушенням статусу виборчих комісій,
які визначаються Законом як спеціальні колегіальні державні органи (стаття 22).

На мою думку, наведеним обставинам мав дати оцінку Конституційний Суд України.

Суддя Конституційного Суду України В.Скомороха
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Øàïîâàëà Â.Ì.
ñòîñîâíî Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 46 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè»
ïðè ïîâòîðíîìó ãîëîñóâàíí³ 26 ãðóäíÿ 2004 ðîêó»

(ñïðàâà ïðî îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè»)

1. У мотивувальній частині Рішення Конституційного Суду України у справі про
особливості застосування Закону України «Про вибори Президента України» (далі –
Рішення) зазначено, що частиною першою статті 6 оспорюваного Закону «унемож�
ливлюється голосування за межами приміщення для голосування інших виборців, які
з тих же підстав, що й інваліди першої групи, не можуть самостійно прибути до вибор�
чої дільниці. Тобто різні групи однієї категорії виборців поставлені в нерівні умови
щодо здійснення виборчого права. Виділення з усієї категорії громадян, які не здатні
пересуватися самостійно, лише інвалідів першої групи та надання їм переваги щодо
голосування за межами виборчої дільниці, на думку Конституційного Суду України,
порушує принцип рівності громадян перед законом, визначений частиною першою
статті 24 Конституції України» (абзац третій підпункту 3.2).

На підставі наведеної тези у пункті 1 резолютивної частини Рішення сформульова�
но висновок, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) положен�
ня частини першої статті 6 оспорюваного Закону, котрі «унеможливлюють голосуван�
ня за межами приміщення для голосування всім іншим, крім інвалідів першої групи,
виборцям, які не здатні пересуватися самостійно».

Тим самим неконституційність (за визначенням єдиного органу конституційної
юрисдикції) відповідних положень оспорюваного Закону пов’язується з нібито пору�
шенням принципу рівності громадян перед законом, визначеним частиною першою
статті 24 Конституції України.

2. Сформульований у пункті 1 резолютивної частини Рішення висновок щодо
неконституційності зазначених положень оспорюваного Закону грунтується на пере�
крученому сприйнятті і трактуванні універсальної правової ідеї рівності перед зако�
ном, зафіксованої, зокрема, в Конституції України. Прикметно, що, за логікою Рішен�
ня, порушенням конституційного принципу рівності громадян перед законом перед�
усім має бути визнане виділення з усього виборчого корпусу «категорії громадян, які
не здатні пересуватися самостійно». Усвідомлюючи значення соціальної проблема�
тики, яку зачіпає Рішення, вважаю за необхідне розв’язувати її коректними юридич�
ними засобами. Пункт 1 резолютивної частини Рішення прикладу такої коректності
не становить.

3. Рівність громадян перед законом означає рівну для всіх громадян обов’язко�
вість конкретного закону з усіма відмінностями у правах або обов’язках, привілеях чи
обмеженнях, які у цьому законі встановлені. Зазначений принцип є ключовою заса�
дою у правозастосуванні, сенс якої передусім у тому, що відповідні державні органи і
посадові особи повинні керуватися конкретним законом, а всі індивіди, на яких поши�
рюється дія цього закону, є рівними щодо застосування його до них. При цьому всі
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відмінності у привілеях чи обмеженнях стосовно різних категорій індивідів, встанов�
лені законом, не можуть бути пов’язані з ознаками, передбаченими частиною другою
статті 24 Конституції України. Саме з огляду на викладене треба оцінювати встанов�
лену в частині першій статті 6 оспорюваного Закону можливість голосування за ме�
жами виборчої дільниці лише для виборців, які є інвалідами першої групи і не здатні
пересуватися самостійно.

4. Голосування за межами приміщення для голосування не є і не може бути єди�
ним за способом, який уможливлював би реалізацію активного виборчого права ти�
ми громадянами, що з фізіологічних причин обмежені у пересуванні. У свою чергу, го�
лосуванню таких громадян на виборах мають сприяти органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, інші організації шляхом надання відповідної до�
помоги. Закон України «Про соціальні послуги» (Відомості Верховної Ради України,
2003 р. – № 45. – С. 358) зобов’язує надавати індивідам, які перебувають у складних
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, соціальні послуги – ком�
плекс заходів, спрямованих на поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, со�
ціальної адаптації та повернення до повноцінного життя (включаючи участь у суспіль�
но�політичному житті шляхом реалізації права голосу на виборах). До таких заходів
стаття 5 зазначеного Закону відносить, зокрема, транспортні послуги, що надаються
індивідам, які потребують соціальних послуг.

Важливим є і те, що, за оцінками Організації з безпеки та співробітництва в Європі,
однією з найкращих практик, яка сприяє вирішенню проблеми голосування інвалідів,
вважається саме надання їм допомоги у відвіданні виборчої дільниці та голосуванні
при збереженні почуття людської гідності, котре дозволяє зберегти таємницю голо�
сування та попередити неналежний вплив на виборців. Така практика визнається ціл�
ком правомірною альтернативою так званому виїзному голосуванню (див.: Суще�
ствующие обязательства по проведению демократических выборов в государствах –
участниках ОБСЕ. – Варшава: Бюро по демократическим институтам и правам чело�
века, 2003. – С. 72–73).

На мою думку, за Законом України «Про соціальні послуги» органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, інші організації мають надавати допомогу інди�
відам, які з фізіологічних причин обмежені в здатності самостійно пересуватися та од�
ночасно не є інвалідами першої групи, для реалізації ними активного виборчого права
(права голосу). До складнощів у реалізації цього права відповідними громадянами
може призвести ненадання такої допомоги згадуваними органами і організаціями, а
не застосування положень частини першої статті 6 оспорюваного Закону.

5.За браком правового обгрунтування, у Рішенні наведені міркування, по суті, про
недоцільність визначених частиною першою статті 6 оспорюваного Закону проце�
дур, за якими факт нездатності пересуватися самостійно виборець має підтвердити
виключно завіреною у встановленому законом порядку копією його пенсійного по�
свідчення або виданої йому довідки медико�санітарної експертної комісії. Зазначені
копії можуть бути засвідчені також органом, який видав посвідчення або довідку. Вка�
зані документи разом з заявою мають бути подані до дільничної виборчої комісії
не пізніше 12�ї години дня, що передує дню голосування. Такі вимоги, на думку Кон�
ституційного Суду України, «не сприяють реалізації виборчого права громадян, а на�
впаки, ускладнюють його здійснення» (абзац п’ятий підпункту 3.2 мотивувальної час�
тини Рішення).

Згадку в цьому ж підпункті мотивувальної частини Рішення про статтю 3 Конститу�
ції України можна вважати лише за ритуальний заклик до Верховної Ради України за�
безпечити законодавче закріплення «механізмів (процедур), які створюють реальні
можливості для здійснення кожним громадянином прав і свобод» (абзац четвертий).

Недоречність «обгрунтування» неконституційності відповідних положень частини
першої статті 6 оспорюваного Закону міркуваннями щодо їх нібито недоцільності
можна проілюструвати аналогічними за характером припущеннями. Так, можна при�
пустити, що визначені цими положеннями вимоги щодо голосування на виборах за
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межами приміщення для голосування встановлені з метою забезпечити здійснення
виборцями вільного волевиявлення, таємність голосування, загальну відкритість ви�
борчого процесу. Можна також припустити, що усі ці принципи та механізми най�
більшою мірою реалізуються в ході голосування у спеціально відведеному для цього
приміщенні на виборчій дільниці, чим одночасно забезпечується таємність голосу�
вання шляхом запобігання неправомірному впливу на виборців (представництво в
комісії обох кандидатів, можливість присутності офіційних спостерігачів, представ�
ників засобів масової інформації, заборона присутності на дільниці сторонніх осіб)
тощо, і це у сукупності дозволятиме достовірно встановити волевиявлення виборців.

На мою думку, відповідні положення частини першої статті 6 оспорюваного Закону
регулюють лише питання окремих виборчих процедур і жодним чином не унеможлив�
люють усім іншим, крім інвалідів першої групи, виборцям, які з фізіологічних причин
обмежені у пересуванні, права голосувати на виборах Президента України. До того ж
активне виборче право як суб’єктивне право за своїм змістом є цілісним, тобто та�
ким, що не може здійснюватись громадянином частково. Звідси воно не може вважа�
тися обмеженим (звуженим за змістом і обсягом) у спосіб, визначений оспорюваним
Законом. Інакше зміни виборчого закону у частині виборчих процедур, порівняно з
«попереднім» однопредметним законом, сприйматимуться як обмеження виборчих
прав.

Суддя Конституційного Суду України В.Шаповал
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ÎÃËßÄ ÓÕÂÀË
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

8 êâ³òíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì òîâàðèñòâà ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Åêîëîã³ÿ-3» ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòà-
òåé 55, 56, 147, 152 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 11111 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòåé 440, 441, 442 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ òà ùîäî
â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) óõâàë Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî
ñóäó Óêðà¿íè ³ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ñàâåíêî Ì.Ä.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ – òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ «Åêîëîã³ÿ-3» (äàë³ – ÒÎÂ «Åêîëîã³ÿ-3») – çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 55, 56, 147, 152
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 11111 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè,
ñòàòåé 440, 441, 442 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ òà âèçíàííÿ íåêîíñòèòóö³é-
íèìè óõâàë Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè ³ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

²ç ìàòåð³àë³â êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ì³æ òîâàðèñòâîì ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ìîëî÷íèé øëÿõ» (äàë³ – ÒÎÂ «Ìîëî÷íèé øëÿõ») òà ÒÎÂ
«Åêîëîã³ÿ-3» áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð ïðî ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü, çà ÿêèì ÒÎÂ «Åêîëîã³ÿ-3»
ïåðåäàº ÒÎÂ «Ìîëî÷íèé øëÿõ» ó òèì÷àñîâó îðåíäó õîëîäèëüíó êàìåðó ë³í³¿ ïåðå-
ðîáêè ìîëîêà, à ï³ñëÿ ââåäåííÿ öåõó â åêñïëóàòàö³þ ñòàº ¿¿ ñï³ââëàñíèêîì.

Ð³øåííÿì àðá³òðàæíîãî ñóäó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 3 ãðóäíÿ 1996 ðîêó ÒÎÂ «Ìî-
ëî÷íèé øëÿõ» âèçíàíî áàíêðóòîì. ÒÎÂ «Åêîëîã³ÿ-3» íå ïîãîäèëîñü ç ð³øåííÿì ë³êâ³-
äàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ùîäî ïðîäàæó ìàéíà ÒÎÂ «Ìîëî÷íèé øëÿõ» ïðèâàòíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó «Â³êíî â ÕÕ² ñòîë³òòÿ» ³ 17 ÷åðâíÿ 1998 ðîêó çâåðíóëîñÿ äî àðá³òðàæíîãî ñóäó
Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ ç ïîçîâîì ïðî âèçíàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó íåä³éñíèì,
îñê³ëüêè ë³êâ³äàö³éíà êîì³ñ³ÿ ³ãíîðóâàëà éîãî ïðàâî âëàñíîñò³.

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ ð³øåííÿì â³ä 24 ñ³÷íÿ 2002 ðîêó âèçíàâ öåé
äîãîâ³ð íåä³éñíèì, îäíàê Ëüâ³âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ïîñòàíîâîþ â³ä
3 ëèïíÿ 2002 ðîêó ñêàñóâàâ çàçíà÷åíå ð³øåííÿ ÿê òàêå, ùî ïðèéíÿòî ç ïîðóøåííÿì
íîðì ïðîöåñóàëüíîãî òà ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà.

Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä Óêðà¿íè ñâîºþ óõâàëîþ â³ä 18 ëþòîãî 2003 ðîêó (çàëè-
øåíîþ áåç çì³í óõâàëîþ êîëåã³¿ ñóää³â Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 22 òðàâíÿ
2003 ðîêó) â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ÒÎÂ «Åêîëîã³ÿ-3» ïðî ïîíîâëåííÿ
ñòðîêó îñêàðæåííÿ ïîñòàíîâè Ëüâ³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó.

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà ïîëîæåííÿ ñòàòåé 55,
56, 147, 152 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 11111 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè, ñòàòåé 440, 441, 442 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ, ñòàòåé 82, 83,
94, 95 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», ââàæàº, ùî ñóäè çàãàëüíî¿
þðèñäèêö³¿ íåïðàâèëüíî çàñòîñóâàëè ö³ ïîëîæåííÿ, ùî, íà éîãî äóìêó, º ï³äñòàâîþ
äëÿ ¿õ îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ.

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 êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ òà äîëó÷åíèõ äî íüîãî ìàòåð³àëàõ ôàêò³â íåîäíî-
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çíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöå-
ñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ íå íàâåäåíî.

Íå äîòðèìàíî ³ âèìîãè ïóíêòó 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 42 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», çã³äíî ç ÿêîþ îáîâ’ÿçêîâèì º îáãðóíòóâàííÿ íåîáõ³ä-
íîñò³ â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ îñïîðþâàíèõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêî-
í³â Óêðà¿íè.

Ïî ñóò³, ÒÎÂ «Åêîëîã³ÿ-3» âèñëîâëþº íåçãîäó ç ð³øåííÿìè ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñ-
äèêö³¿ ³, ââàæàþ÷è ¿õ íåçàêîííèìè, ïîðóøóº ïèòàííÿ ïðî ïåðåâ³ðêó â³äïîâ³äíîñò³
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè óõâàë Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè òà Âåðõîâíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè, ùî çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 14 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»
íå íàëåæèòü äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Ùî ñòîñóºòüñÿ êëîïîòàííÿ ÒÎÂ «Åêîëîã³ÿ-3» ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü
ñòàòò³ 55 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, òî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè çàçíà÷àº, ùî â³í ó ñâî-
¿õ ð³øåííÿõ â³ä 25 ëèñòîïàäà 1997 ðîêó ¹ 6-çï òà â³ä 25 ãðóäíÿ 1997 ðîêó ¹ 9-çï äàâ
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ öèõ ïîëîæåíü.

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

òÿìè 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
«Åêîëîã³ÿ-3» ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 55, 56, 147, 152 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, ñòàòò³ 11111 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòåé 440,
441, 442 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ òà ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) óõâàë Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè ³ Âåðõîâíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷å-
íèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» òà
íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíî-
ìó çâåðíåíí³.

� � �

8 êâ³òíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Á.
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 124 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷
Ñêîìîðîõà Â.ª.).

Ãðîìàäÿíèí Á. çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì ïðî
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 124 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Íåîáõ³äí³ñòü â îô³-
ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ îáãðóíòîâóº íåîäíî-
çíà÷íèì çàñòîñóâàííÿì Ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì Îäåñüêî¿ îáëàñò³, Îäåñüêèì àïåëÿö³é-
íèì ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì òà Âèùèì ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì Óêðà¿íè ïîëîæåíü ñòàò-
ò³ 79 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ – ÃÏÊ Óêðà¿íè), ÿêà ïå-
ðåäáà÷àëà çóïèíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ â ðàç³ íåìîæëèâîñò³ ðîçãëÿäó äàíî¿ ñïðàâè
äî âèð³øåííÿ ïîâ’ÿçàíî¿ ç íåþ ³íøî¿ ñïðàâè îðãàíîì, ùî âèð³øóº ãîñïîäàðñüê³ ñïîðè,
àáî â³äïîâ³äíîãî ïèòàííÿ êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè.

Ãðîìàäÿíèí Á. ÿê ñóá’ºêò ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çâåðíóâñÿ äî Ãîñïîäàðñüêî-
ãî ñóäó Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ç ïîçîâîì äî Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ â Îâ³ä³îïîëü-
ñüêîìó ðàéîí³ Îäåñüêî¿ îáëàñò³ òà Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà â Îäåñüê³é
îáëàñò³ ïðî ñòÿãíåííÿ ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè çàáîðãîâàíîñò³ ïî ïîäàòêó íà
äîäàíó âàðò³ñòü íà ï³äñòàâ³ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿.

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Îäåñüêî¿ îáëàñò³ óõâàëîþ â³ä 21 áåðåçíÿ 2003 ðîêó çóïèíèâ
ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ íà ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 79 ÃÏÊ Óêðà¿íè, à ìàòåð³àëè ñïðàâè íàïðàâèâ
äëÿ ïåðåâ³ðêè Ãåíåðàëüí³é ïðîêóðàòóð³ Óêðà¿íè. Ãðîìàäÿíèí Á. ââàæàº, ùî øëÿõîì
çóïèíåííÿ Ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ðîçãëÿäó ñïðàâè éîìó â³äìîâëåíî

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 6/2004

50



ó ïðàâ³ íà ñóäîâèé çàõèñò, ÷èì ïîðóøåíî éîãî ïðàâà, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòÿìè 41, 55 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ó ïîäàëüøîìó ñïðàâà ïåðåãëÿäàëàñÿ ð³çíèìè ñóäîâèìè ³íñòàí-
ö³ÿìè.

Íåîäíîçíà÷í³ñòü çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 79 ÃÏÊ Óêðà¿íè ïîëÿãàº, íà äóìêó
ãðîìàäÿíèíà Á., ó òîìó, ùî çóïèíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ðîáèòü çàëåæíèì âèð³-
øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñïîðó â³ä ð³øåííÿ ³íøîãî êîìïåòåíòíîãî îðãàíó, ÿêèé íå çä³é-
ñíþº ïðàâîñóääÿ, òîáòî â³äáóâàºòüñÿ äåëåãóâàííÿ ôóíêö³é ñóä³â ³íøèì îðãàíàì.

Ï³äñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâ-
íî¿ âëàäè (ñòàòòÿ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»).

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ íå çàçíà÷åíî, ÿêèì ñàìå ïîëîæåííÿì ñòàòò³ 124 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè íàëåæèòü äàòè îô³ö³éíå òëóìà÷åí-
íÿ, à îòæå, íå âñòàíîâëåíî ¿õ çâ’ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì ãîñïîäàðñüêèìè ñóäàìè ñòàò-
ò³ 79 ÃÏÊ Óêðà¿íè.

Àíàë³ç êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ òà äîäàíèõ ð³øåíü ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â ñâ³ä÷èòü
ïðî â³äñóòí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 79 ÃÏÊ Óêðà¿íè Îäåñü-
êèì àïåëÿö³éíèì ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì òà Âèùèì ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì Óêðà¿íè.

Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ïðî ïîíîâëåííÿ
ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³, ãðîìàäÿíèí Á. îñêàðæèâ ¿¿ äî Îäåñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàð-
ñüêîãî ñóäó, à çãîäîì óõâàëó îñòàííüîãî ïðî ïîâåðíåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè – äî Âè-
ùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè, ÿêèé óòî÷íèâ ðåçîëþòèâíó ÷àñòèíó óõâàëè Îäåñü-
êîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³äìîâîþ ó ïðèéíÿòò³ ñêàðãè ãðîìàäÿíèíà Á.,
³ íàïðàâèâ ñïðàâó äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Îäåñüêî¿ îáëàñò³ äëÿ ðîçãëÿäó ïî ñóò³.

Êð³ì òîãî, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ âèìîã êðåäèòîð³â òà ðåºñòðàö³þ îá-
òÿæåíü», çîêðåìà â ÷àñòèíó ïåðøó ñòàòò³ 79 ÃÏÊ Óêðà¿íè, âíåñåíî çì³íè, çã³äíî ç ÿêè-
ìè ìîæëèâ³ñòü çóïèíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïîâ’ÿçàíà ëèøå ç ðîçãëÿäîì ñïðàâè
³íøèì ñóäîì, ùî, ïî ñóò³, çíÿëî ïèòàííÿ, ïîðóøåíå ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ãðî-
ìàäÿíèíà Á.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 42, 45, 49, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðà-
â³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Á. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ñòàòò³ 124
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷å-
íèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

13 êâ³òíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 47 íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîñòàíî-
âè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ñòðàòåã³¿ çàì³íè ñèñòåìè ï³ëüã íà
àäðåñíó ãðîøîâó äîïîìîãó íàñåëåííþ» â³ä 2 áåðåçíÿ 2002 ðîêó ¹ 253 ³ç çì³íàìè â³ä
15 òðàâíÿ 2003 ðîêó (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Òêà÷óê Ï.Ì.)

Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè çâåðíóëèñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êîíñòè-
òóö³éíèì ïîäàííÿì ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïî-
ñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ñòðàòåã³¿ çàì³íè ñèñòåìè
ï³ëüã íà àäðåñíó ãðîøîâó äîïîìîãó íàñåëåííþ» (äàë³ – Ïîñòàíîâà).

Àâòîðè êëîïîòàííÿ ââàæàþòü Ïîñòàíîâó íåêîíñòèòóö³éíîþ, îñê³ëüêè âîíà íà
ïðàêòèö³ ïðèçâîäèòü äî çóïèíåííÿ ä³¿ ïîëîæåíü çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè, ÿêèìè
âñòàíîâëåíî ï³ëüãè, ãàðàíò³¿ ³ êîìïåíñàö³¿ ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè, à îòæå, äî ïîðóøåííÿ
¿õ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ, çîêðåìà ïðàâà íà çàðîá³òíó ïëàòó, íå íèæ÷ó â³ä âèçíà÷åíî¿ çà-
êîíîì, ïåíñ³¿, ³íø³ âèäè ñîö³àëüíèõ âèïëàò òà äîïîìîãè, ùî ìàþòü çàáåçïå÷óâàòè
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ð³âåíü æèòòÿ, íå íèæ÷èé â³ä ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó, à òàêîæ ïðàâà íà äîñòàòí³é æèò-
òºâèé ð³âåíü (÷àñòèíà ÷åòâåðòà ñòàòò³ 43, ÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 46, ñòàòòÿ 48 Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè).

Êð³ì âèìîãè ïðî âèçíàííÿ Ïîñòàíîâè íåêîíñòèòóö³éíîþ, ó êëîïîòàíí³ íàðîäíèõ
äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïîðóøóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ¿¿ ïîëîæåíü.

Ïåðøà êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íà çàñ³äàíí³ íå ïðèéíÿëà
óõâàëè ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ íå âèð³øèëà ïèòàííÿ
ïðî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³.

Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³, Êîí-
ñòèòóö³éí³é Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òàêîãî.

Íà âèêîíàííÿ ðÿäó óêàç³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 2 áåðåçíÿ 2002 ðîêó Êàá³íåò Ì³í³-
ñòð³â Óêðà¿íè ïðèéíÿâ Ïîñòàíîâó, ÿêîþ çàòâåðäèâ Ñòðàòåã³þ çàì³íè ñèñòåìè ï³ëüã íà
àäðåñíó ãðîøîâó äîïîìîãó íàñåëåííþ (äàë³ – Ñòðàòåã³ÿ). Ñòðàòåã³ÿ º àíàë³òèêî-³íôîð-
ìàö³éíèì, ïðîãðàìíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé îáãðóíòîâóº íåîáõ³äí³ñòü êîðèãóâàííÿ ñî-
ö³àëüíî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè, ì³ñòèòü îð³ºíòèðè ³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî éìîâ³ðíèõ ñòðîê³â òà
åòàï³â ïåðåõîäó â³ä ñèñòåìè ï³ëüã äî àäðåñíî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ. Çîêðå-
ìà, íà ïåðøîìó åòàï³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñòâîðåííÿ çàêîíîäàâ÷î¿ òà ³íøî¿ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâî¿ áàçè, âêëþ÷àþ÷è âíåñåííÿ çì³í äî â³äïîâ³äíèõ çàêîí³â. Ñòðàòåã³ÿ íå ìàº ïî-
ëîæåíü ùîäî ñêàñóâàííÿ íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ïðî íàäàííÿ ï³ëüã ãðîìàäÿíàì ³
íå çàïðîâàäæóº ïåðåõîäó äî àäðåñíî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 39 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» êîí-
ñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ïîâèííå ì³ñòèòè ïðàâîâå îáãðóíòóâàííÿ òâåðäæåíü ùîäî íåêîí-
ñòèòóö³éíîñò³ ïðàâîâîãî àêòà. Ó êëîïîòàíí³ 47 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè òàêå ïðà-
âîâå îáãðóíòóâàííÿ â³äñóòíº.

Àâòîðè ïîäàííÿ ââàæàþòü, ùî çàì³íà ï³ëüã àäðåñíîþ ãðîøîâîþ äîïîìîãîþ ïðè-
çâåäå äî çíèæåííÿ ð³âíÿ æèòòÿ ïåâíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, ³ ¿õ äîõîäè ñòàíóòü íèæ÷èìè
â³ä âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó, ùî ñóïåðå÷èòü âèìîãàì ïîëî-
æåíü ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 43, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 46, ñòàòò³ 48 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó âîíè íå äàþòü æîäíîãî ïðàâîâîãî îáãðóíòóâàííÿ íåêîíñòèòóö³é-
íîñò³ Ïîñòàíîâè òà Ñòðàòåã³¿ â ö³ëîìó ÷è îêðåìèõ ¿õ ïîëîæåíü.

Ïðèïóùåííÿ, ùî ïåðåõ³ä äî àäðåñíî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ìîæå ïðèçâåñòè äî çíè-
æåííÿ ð³âíÿ æèòòÿ ïåâíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, à â³äòàê, ³ äî ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè,
íå ìîæíà ââàæàòè ïðàâîâèì îáãðóíòóâàííÿì òâåðäæåíü ùîäî íåêîíñòèòóö³éíîñò³
Ïîñòàíîâè.

Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè íå âðàõóâàëè òàêîæ, ùî çã³äíî ç ïîëîæåííÿì ïóíêòó 6
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 92 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îñíîâè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
âèçíà÷àþòüñÿ âèíÿòêîâî çàêîíàìè Óêðà¿íè ³ ùî â Ñòðàòåã³¿ ïåðåõ³ä â³ä ñèñòåìè ï³ëüã
äî àäðåñíî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ïåðåäáà÷àºòüñÿ çä³éñíèòè øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ â³äïî-
â³äíèõ çàêîí³â ÷è âíåñåííÿ çì³í äî ÷èííèõ.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ïðèéìàº ð³øåííÿ ó ñïðàâàõ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà-
÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè (ñòàòòÿ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè).

Îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè íå íàëåæèòü äî ïîâíî-
âàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ñòàòòÿìè 39, 45, 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 47 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³ä-
íîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ñòðàòåã³¿ çàì³íè ñèñòåìè ï³ëüã íà àäðåñíó ãðîøîâó äîïîìîãó íà-
ñåëåííþ» â³ä 2 áåðåçíÿ 2002 ðîêó ¹ 253 ³ç çì³íàìè â³ä 15 òðàâíÿ 2003 ðîêó íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³ä-
í³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêî-
íîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».
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13 êâ³òíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíè-
íà Ê. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèí òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿, ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 127
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 46 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè (äàë³ – ÃÏÊ Óêðà¿íè), ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 59 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
ñóäîóñòð³é Óêðà¿íè» (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ñêîìîðîõà Â.ª.).

Çàçíà÷åí³ ïîëîæåííÿ ñòîñóþòüñÿ â³äïîâ³äíî êâàë³ô³êàö³éíèõ âèìîã äî êàíäèäàò³â
íà ïîñàäó ñóää³, îñîáëèâîñòåé ôîðìóâàííÿ ñóää³âñüêîãî êîðïóñó ñïåö³àë³çîâàíèõ ñó-
ä³â òà â³äïðàâëåííÿ ïðàâîñóääÿ ñóääÿìè öèõ ñóä³â, à òàêîæ âèïàäê³â îäíîîñîáîâîãî òà
êîëåã³àëüíîãî ðîçãëÿäó ñïðàâ ñóääÿìè ì³ñöåâèõ ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â.

Íåîáõ³äí³ñòü îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ îá-
ãðóíòîâóº íåîäíîçíà÷íèì, íà éîãî äóìêó, çàñòîñóâàííÿì ïîëîæåíü ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿
ñòàòò³ 127 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè òà îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ùî ïðè-
çâåëî äî ïîðóøåííÿ ïðàâà, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 59 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Ãðîìàäÿíèí Ê. òàêîæ ââàæàº, ùî ñóää³ ì³ñöåâèõ ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â ìàþòü â³ä-
ïðàâëÿòè ïðàâîñóääÿ ëèøå ó ñêëàä³ êîëåã³é. Îäíîîñîáîâèé ðîçãëÿä ñóääåþ ñïðàâ ó
ì³ñöåâèõ ãîñïîäàðñüêèõ ñóäàõ, íà äóìêó àâòîðà çâåðíåííÿ, º òàêèì, ùî ñóïåðå÷èòü
÷àñòèí³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 127 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Ó 2003 ðîö³ ãðîìàäÿíèí Ê., ïîñèëàþ÷èñü íà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàòò³ 127 Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè, çâåðíóâñÿ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ç âèìîãîþ ïðî êîëåã³àëüíèé
ðîçãëÿä ñïðàâ, ó ÿêèõ â³í ïðåäñòàâëÿâ ³íòåðåñè þðèäè÷íèõ îñ³á. Ãîñïîäàðñüêèé ñóä
â³äõèëèâ ö³ êëîïîòàííÿ íà ï³äñòàâ³ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 46 ÃÏÊ Óêðà¿íè.

Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç òàêèìè ð³øåííÿìè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà, ãðîìàäÿ-
íèí Ê. çâåðíóâñÿ äî Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè,
Âèùî¿ ðàäè þñòèö³¿ òà ³íøèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ç âèìîãîþ êîëåã³àëüíîãî ðîç-
ãëÿäó ñïðàâ Ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì ì. Êèºâà. Óõâàëè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà
ñòîñîâíî âèìîã çàÿâíèêà ïðî êîëåã³àëüíèé ðîçãëÿä ñïðàâ òà ëèñò-â³äïîâ³äü Ãîëîâè
Âèùî¿ ðàäè þñòèö³¿ íà ñêàðãó ãðîìàäÿíèí Ê. ââàæàº ñâ³ä÷åííÿì íåîäíîçíà÷íîãî çà-
ñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 127 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», çîêðåìà, âñòàíîâëåíî, ùî ó
êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ìàº çàçíà÷àòèñÿ îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíî-
ìó òëóìà÷åíí³ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè (ïóíêò 4 ÷àñòèíè
äðóãî¿ ñòàòò³ 42), à òàêîæ ï³äñòàâó äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ – íàÿâí³ñòü íåîäíî-
çíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè
Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè (ñòàòòÿ 94). Îäíàê öèõ âèìîã ãðîìàäÿíè-
íîì Ê. íå âèêîíàíî.

Àíàë³ç êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â ñâ³ä÷èòü ïðî â³ä-
ñóòí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ãîñïîäàðñüêèìè ñóäàìè, ³íøèìè îðãàíàìè
äåðæàâíî¿ âëàäè ïîëîæåíü ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 127 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Ó ëèñòàõ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè òà Ì³-
í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ÿê³ íàä³éøëè äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ïîâ³äîì-
ëÿºòüñÿ, ùî âèìîãè ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 127 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ÷àñòèíè òðå-
òüî¿ ñòàòò³ 59 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é Óêðà¿íè» ùîäî ðîçãëÿäó ñïðàâ ó ñêëàä³
êîëåã³é ñóää³â ñòîñóþòüñÿ ëèøå îñ³á, ÿê³ ìàþòü ôàõîâó ï³äãîòîâêó ç ïèòàíü þðèñäèê-
ö³¿ ñïåö³àë³çîâàíèõ ñóä³â.

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ òàêîæ íå íàâåäåíî îáãðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â
îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ïîëîæåíü ÷àñòèí òðåòüî¿ òà ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 127 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè.

Ïî ñóò³, ó çâåðíåíí³ éäåòüñÿ ïðî îñîáèñòó íåçãîäó ãðîìàäÿíèíà Ê. ç îäíîîñîáîâèì
ðîçãëÿäîì ñóääåþ ñïðàâ, ÿêèé, çîêðåìà, ïåðåäáà÷åíî ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 129
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Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 46 ÃÏÊ Óêðà¿íè, ùî íå ìîæå áóòè
ï³äñòàâîþ äëÿ â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 42, 45, 49, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðà-
â³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ê. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü
÷àñòèí òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿, ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 127 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-
ò³ 46 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 59 Çàêî-
íó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é Óêðà¿íè» íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âè-
ìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

13 êâ³òíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì àêö³îíåðíîãî
òîâàðèñòâà ç³ ñïðîùåíîþ ñèñòåìîþ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ «FRANSOV S.A.S.» ïðî îô³-
ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 60, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 124 Ãîñïî-
äàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ìàëèííèêîâà Ë.Ô.)

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ – àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî ç³ ñïðîùåíîþ
ñèñòåìîþ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ «FRANSOV S.A.S.» – çâåðíóâñÿ ç êëîïîòàííÿì äàòè
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 60, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 124
Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 124 Ãîñïîäàð-
ñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ – ÃÏÊ Óêðà¿íè) ãîñïîäàðñüê³ ñóäè ðîç-
ãëÿäàþòü ñïðàâè çà ó÷àñòþ ³íîçåìíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é, ÿêùî ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿì â³äïîâ³äà÷à º òåðèòîð³ÿ Óêðà¿íè. Ï³äâ³äîì÷³ñòü ³ ï³äñóäí³ñòü ñïðàâ çà ó÷àñòþ
³íîçåìíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é âèçíà÷àºòüñÿ çà ïðàâèëàìè, âñòàíîâëåíèìè ñòàò-
òÿìè 12–17 öüîãî Êîäåêñó. Ãîñïîäàðñüê³ ñóäè ìàþòü ïðàâî òàêîæ ðîçãëÿäàòè ñïðàâè
çà ó÷àñòþ ³íîçåìíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é, ÿêùî ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ô³ë³¿, ïðåä-
ñòàâíèöòâà, ³íøîãî â³äîñîáëåíîãî ï³äðîçä³ëó ³íîçåìíîãî ï³äïðèºìñòâà ÷è îðãàí³çàö³¿
º òåðèòîð³ÿ Óêðà¿íè, à òàêîæ ÿêùî ³íîçåìíå ï³äïðèºìñòâî ÷è îðãàí³çàö³ÿ ìàº íà òåðè-
òîð³¿ Óêðà¿íè íåðóõîìå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî âèíèê ñï³ð. À çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ
ñòàòò³ 60 ÃÏÊ Óêðà¿íè ïîäàííÿ çóñòð³÷íîãî ïîçîâó ïðîâàäèòüñÿ çà çàãàëüíèìè ïðàâè-
ëàìè ïîäàííÿ ïîçîâ³â.

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ïîðóøóº ïèòàííÿ ïðî òëóìà÷åííÿ íàâå-
äåíèõ ïîëîæåíü, îñê³ëüêè ââàæàº íåîäíîçíà÷íîþ ïðàêòèêó ¿õ çàñòîñóâàííÿ ó âèïàä-
êàõ, êîëè â³äïîâ³äà÷ – ³íîçåìíå ï³äïðèºìñòâî ÷è îðãàí³çàö³ÿ – íå çíàõîäèòüñÿ íà òåðè-
òîð³¿ Óêðà¿íè.

Ïåðøà êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Óõâàëîþ â³ä 7 êâ³òíÿ 2004 ðî-
êó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 2, 3
ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîí-
ñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óê-
ðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»; íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó
Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³ä-
ñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿
âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè
àáî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.
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Íà çàïèò Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè (Ñóäîâà ïàëàòà ó
ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâàõ) ó ëèñò³ â³ä 11 áåðåçíÿ 2004 ðîêó çàçíà÷èâ, ùî íà öåé ÷àñ ãîñ-
ïîäàðñüê³ ñóäè ìàþòü ºäèíèé ï³äõ³ä äî çàñòîñóâàííÿ ñòàòò³ 124 ÃÏÊ Óêðà¿íè, â ÿê³é
âèçíà÷åíî êîìïåòåíö³þ ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â ó ñïðàâàõ çà ó÷àñòþ ³íîçåìíèõ ñóá’ºêò³â
ãîñïîäàðþâàííÿ.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ââàæàº, ùî ó âèêëàäåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåí-
í³ îáãðóíòóâàííÿõ íå íàâåäåíî ôàêò³â íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü ÷àñòè-
íè äðóãî¿ ñòàòò³ 60, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 124 ÃÏÊ Óêðà¿íè, ùî íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì
ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ ó âåðåñí³ 2003 ðîêó êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ áóëî ïðèéíÿòî
Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ âèìîã êðåäèòîð³â òà ðåºñòðàö³þ îáòÿæåíü» â³ä
18 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó ¹ 1255-IV (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2004 ð.,
¹ 11,ñò. 140), ÿêèé íàáðàâ ÷èííîñò³ ç 1 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó.

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 7 Ïðèê³íöåâèõ òà ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü ðîçä³ëó IX öüîãî Çà-
êîíó âíåñåíî çì³íè äî ÃÏÊ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, ó ñòàòò³ 124 â ÷àñòèí³ ïåðø³é âèêëþ÷å-
íî ñëîâà «ÿêùî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ â³äïîâ³äà÷à íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè», à ÷àñòèíó äðóãó
äîïîâíåíî ñëîâàìè «à ÿêùî â³äïîâ³äà÷ íå ìàº ïðåäñòàâíèöòâà íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè,
òåðèòîð³àëüíà ï³äñóäí³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ïîçèâà÷à». Òèì ñàìèì
³ñòîòíî çì³íåíî êîìïåòåíö³þ ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â ó ñïðàâàõ çà ó÷àñòþ ³íîçåìíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é ùîäî óìîâ, çà ÿêèõ ìàëà âèçíà÷àòèñü ï³äâ³äîì÷³ñòü ³ ï³äñóä-
í³ñòü ñïðàâ ãîñïîäàðñüêèì ñóäàì, ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ïîëîæåííÿ «ÿêùî ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ â³äïîâ³äà÷à íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè» âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, íàòîì³ñòü âíåñåíèìè
çì³íàìè äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷åíà íîâà óìîâà âèçíà÷åííÿ ï³äñóäíîñò³
òàêèõ ñïðàâ çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ ïîçèâà÷à.

Ùî æ äî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 60 ÃÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü óìîâè
ïðèéíÿòòÿ çóñòð³÷íî¿ ïîçîâíî¿ çàÿâè, òî, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó êîíñòèòóö³éíîãî çâåð-
íåííÿ, âîíè áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì ïîëîæåíü ñòàòò³ 124 ÃÏÊ Óêðà-
¿íè ïðî êîìïåòåíö³þ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ùîäî ðîçãëÿäó ñïðàâ çà ó÷àñòþ ³íîçåìíèõ
ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåíü ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿-
íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ä³éøîâ âèñíîâ-
êó, ùî ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ íåìàº.

Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 13, 42, 45, 50, 94 Çàêî-
íó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâà-
ëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì
çâåðíåííÿì àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ç³ ñïðîùåíîþ ñèñòåìîþ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ
«FRANSOV S.A.S.» ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 60, ÷àñ-
òèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 124 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³
ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïî-
â³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè,
Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòó-
ö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³.

� � �

13 êâ³òíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ùîäî â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Òîâàðèñòâà ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîìïàí³ÿ «ÌÀÑÀ ²íâåñò Ãðóï» ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åí-
íÿ ïîëîæåíü ï³äïóíêòó 6.2.1 ïóíêòó 6.2 ñòàòò³ 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîäàòîê íà äîäà-
íó âàðò³ñòü» â³ä 3 êâ³òíÿ 1997 ðîêó ¹ 168/97-ÂÐ (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ ªâãðàôîâ Ï.Á.).

Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ï³äïóíêòó 6.2.1 ïóíêòó 6.2 ñòàòò³ 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü» (äàë³ – Çàêîí) ïîäàòîê çà íóëüîâîþ ñòàâêîþ îá÷èñëþ-
ºòüñÿ ùîäî îïåðàö³é ç ïðîäàæó òîâàð³â, ùî áóëè âèâåçåí³ (åêñïîðòîâàí³) ïëàòíèêîì
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ïîäàòêó çà ìåæ³ ìèòíî¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Ó òîìó ÷èñë³ çà íóëüîâîþ ñòàâêîþ îïîäàò-
êîâóþòüñÿ îïåðàö³¿ ç:

– ïîñòàâêè äëÿ çàïðàâêè àáî ïîñòà÷àííÿ ìîðñüêèõ (îêåàíñüêèõ) ñóäåí, ùî:
âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ íàâ³ãàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â àáî âàíòà-

æ³â çà ïëàòó, ³íøî¿ êîìåðö³éíî¿, ïðîìèñëîâî¿ àáî ðèáîëîâåöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çä³éñíþ-
âàíî¿ çà ìåæàìè òåðèòîð³àëüíèõ âîä Óêðà¿íè;

âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ðÿòóâàííÿ àáî ïîäàííÿ äîïîìîãè ó íåéòðàëüíèõ àáî òåðèòî-
ð³àëüíèõ âîäàõ ³íøèõ êðà¿í;

âõîäÿòü äî ñêëàäó â³éñüêîâî-ìîðñüêèõ ñèë Óêðà¿íè òà â³äïðàâëÿþòüñÿ çà ìåæ³ òå-
ðèòîð³àëüíèõ âîä Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ íà ÿê³ðí³ ñòîÿíêè;

– ïîñòàâêè äëÿ çàïðàâêè àáî ïîñòà÷àííÿ ïîâ³òðÿíèõ ñóäåí, ùî:
âèêîíóþòü ì³æíàðîäí³ ðåéñè äëÿ íàâ³ãàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷è ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â

àáî âàíòàæ³â çà ïëàòó;
âõîäÿòü äî ñêëàäó â³éñüêîâî-ïîâ³òðÿíèõ ñèë Óêðà¿íè òà â³äïðàâëÿþòüñÿ çà ìåæ³ ïî-

â³òðÿíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ ó ì³ñöÿ òèì÷àñîâîãî áàçóâàííÿ;
– ïîñòàâêè äëÿ çàïðàâêè (äîçàïðàâêè) òà ïîñòà÷àííÿ êîñì³÷íèõ êîðàáë³â, à òàêîæ

ñóïóòíèê³â.
Òîâàðè ââàæàþòüñÿ âèâåçåíèìè (åêñïîðòîâàíèìè) ïëàòíèêîì ïîäàòêó çà ìåæ³ ìèò-

íî¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè â ðàç³ ÿêùî ¿õ âèâåçåííÿ (åêñïîðòóâàííÿ) çàñâ³ä÷åíå íàëåæíî
îôîðìëåíîþ ìèòíîþ âàíòàæíîþ äåêëàðàö³ºþ.

Ïðîäàæ òîâàð³â äëÿ ïîñòà÷àííÿ çàë³çíè÷íîãî òà àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó íà ìèò-
í³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè íåçàëåæíî â³ä éîãî íàëåæíîñò³ òà âèä³â ïåðåâåçåíü, ùî çä³éñ-
íþº òàêèé òðàíñïîðò, îïîäàòêîâóºòüñÿ çà ñòàâêîþ, ïåðåäáà÷åíîþ ï³äïóíêòîì 6.1.1
ö³º¿ ñòàòò³.

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ – Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ «Êîìïàí³ÿ «ÌÀÑÀ ²íâåñò Ãðóï» (äàë³ – Êîìïàí³ÿ) – ââàæàº, ùî Äåðæàâíà ïî-
äàòêîâà ³íñïåêö³ÿ â Îðäæîí³ê³äçåâñüêîìó ðàéîí³ ì. Çàïîð³ææÿ, Ãîñïîäàðñüêèé ñóä
Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 1/5/119 â³ä 26 áåðåçíÿ 2002 ðîêó) ³ Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä (ïîñòàíîâà ó ñïðàâ³ ¹ 02-5/9-15/39
(1/5/119) â³ä 27 òðàâíÿ 2002 ðîêó) ñâî¿ìè ð³øåííÿìè ïîðóøóþòü éîãî ïðàâà ÿê ïëàò-
íèêà ïîäàòê³â, ùî çä³éñíþº åêñïîðòí³ îïåðàö³¿ ç âèâåçåííÿ ìåòàëîáðóõòó çà ìåæ³ ìèò-
íî¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷åí³ ïîëîæåííÿìè ï³äïóíêòó 6.2.1 ïóíêòó 6.2 ñòàòò³ 6
Çàêîíó, ïóíêòó 8 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 92 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ï³äïóíê-
òó 6.2.1 ïóíêòó 6.2 ñòàòò³ 6 Çàêîíó âñ³ åêñïîðòí³ îïåðàö³¿ Êîìïàí³¿ îôîðìëåíî âàíòàæ-
íèìè ìèòíèìè äåêëàðàö³ÿìè, à âèâåçåííÿ òîâàðó çà ìåæ³ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ï³äòâåð-
äæåíî Ìèêîëà¿âñüêîþ ³ Çàïîð³çüêîþ ìèòíèöÿìè. Íà äóìêó Êîìïàí³¿, ïîðÿäîê â³ä-
øêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, ó òîìó ÷èñë³ ï³ä ÷àñ åêñïîðòó òîâàð³â, âñòà-
íîâëþºòüñÿ öèì Çàêîíîì, ³íøèìè çàêîíàìè Óêðà¿íè ïðî îïîäàòêóâàííÿ. Òîìó ïîñè-
ëàííÿ ïåðåâ³ðÿþ÷èõ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿, Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çü-
êî¿ îáëàñò³ òà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó íà Çàêîí Óê-
ðà¿íè «Ïðî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü» â³ä 16 êâ³òíÿ 1991 ðîêó, Ïðàâèëà «²íêî-
òåðìñ»-2000 (Îô³ö³éí³ ïðàâèëà òëóìà÷åííÿ òîðãîâåëüíèõ òåðì³í³â Ì³æíàðîäíî¿ Òîð-
ãîâî¿ Ïàëàòè), ²íñòðóêö³þ ïðî ïîðÿäîê çàïîâíåííÿ âàíòàæíî¿ ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿, çà-
òâåðäæåíó íàêàçîì Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 9 ëèïíÿ 1997 ðîêó ¹ 307, òà
³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ïðè òëóìà÷åíí³ ÷èííîãî ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà
Êîìïàí³ÿ ââàæàº ïîìèëêîâèì.

Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³äñòà-
âîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùoäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ, çîêðåìà çàêîí³â
Óêðà¿íè, º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü çàêîí³â ñóäàìè Óêðà¿íè,
³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ
ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè àáî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³
ñâîáîä. Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ òàêîæ ìàº áóòè íàâåäåíå îáãðóíòóâàííÿ íåîá-
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õ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè
(ïóíêò 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 42 Çàêîíó).

Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî Êîìïàí³ÿ, íå ïîãîäæóþ÷èñü ³ç íàâåäåíèìè âèùå
ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ òà ïîñòàíîâîþ Äí³ïðîïåòðîâñüêî-
ãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó, çâåðíóëàñÿ ç êàñàö³éíîþ ñêàðãîþ â³äïîâ³äíî äî
Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè ³ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ÿê³ çàëèøèëè áåç
çì³í ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ òà ïîñòàíîâó Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó (ïîñòàíîâà êîëåã³¿ ñóää³â Âèùîãî ãîñïîäàð-
ñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä 11–24 ëèïíÿ 2002 ðîêó (ñïðàâà ¹ 1/5/119), ïîñòàíîâà Ñóäîâî¿
ïàëàòè ó ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâàõ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 12 ëèñòîïàäà 2002 ðîêó
(ñïðàâà ¹ 3-983 ê 02).

Îòæå, ïèòàííÿ, ïîðóøåí³ â êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ Êîìïàí³¿, ñóäè çàãàëüíî¿
þðèñäèêö³¿ âèð³øóþòü îäíîçíà÷íî.

Îäíàê, ïîñèëàþ÷èñü íà ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ ó ñïðà-
âàõ ¹ À-4355/1-36 â³ä 14 òðàâíÿ 2002 ðîêó, ¹ À-4827/1-13 â³ä 17 ÷åðâíÿ 2002 ðîêó,
Êîìïàí³ÿ ñòâåðäæóº ïðî íåîäíîçíà÷íå çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü ï³äïóíêòó 6.2.1 ïóíê-
òó 6.2 ñòàòò³ 6 Çàêîíó ñóäàìè Óêðà¿íè, ùî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ ¿¿ êîíñòèòóö³éíèõ
ïðàâ. Ðàçîì ç òèì ó ëèñò³ Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè äî Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ó ñïðàâ³ ¹ À-4827/1-13 çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ukrainian Bering S.C.» äî Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó
Ëåí³íñüêîìó ðàéîí³ ì. Õàðêîâà ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèì ð³øåííÿ ïîçîâ áóëî çàäîâî-
ëåíî, îñê³ëüêè íàäàí³ ïîçèâà÷åì âàíòàæí³ ìèòí³ äåêëàðàö³¿, ÿê³ îôîðìëåíî â³äïîâ³äíî
äî Ïîëîæåííÿ ïðî âàíòàæíó ìèòíó äåêëàðàö³þ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 9 ÷åðâíÿ 1997 ðîêó ¹ 574, ñâ³ä÷èëè ïðî òå, ùî òîâàð âèâåçåíî
(åêñïîðòîâàíî) ïëàòíèêîì ïîäàòêó çà ìåæ³ ìèòíî¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Ó çàçíà÷åí³é
ñïðàâ³ áóëî íàäàíî äîêàçè ïðî äîòðèìàííÿ ïîçèâà÷åì âèìîã Çàêîíó ùîäî ïîðÿäêó çà-
ñòîñóâàííÿ íóëüîâî¿ ñòàâêè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ïðè çä³éñíåíí³ åêñïîðòíèõ
îïåðàö³é.

Âèõîäÿ÷è ç âèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ñòàòòÿìè 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
«Êîìïàí³ÿ «ÌÀÑÀ ²íâåñò Ãðóï» ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ï³äïóíêòó 6.2.1
ïóíêòó 6.2 ñòàòò³ 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü» â³ä 3 êâ³òíÿ
1997 ðîêó ¹ 168/97-ÂÐ íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà-
÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà öèì Çàêîíîì.

� � �

13 êâ³òíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ùîäî â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíè-
íà Ò. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ï³äïóíêòó 6.2.1 ïóíêòó 6.2 ñòàòò³ 6 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü» â³ä 3 êâ³òíÿ 1997 ðîêó ¹ 168/97-ÂÐ (ñóääÿ-
äîïîâ³äà÷ ªâãðàôîâ Ï.Á.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ íàãîëîøóº íà òîìó, ùî íåîáõ³äí³ñòü â
îô³ö³éíîìó ðîç’ÿñíåíí³ ïîëîæåíü ï³äïóíêòó 6.2.1 ïóíêòó 6.2 ñòàòò³ 6 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü» (äàë³ – Çàêîí) ïîëÿãàº â íåîäíîçíà÷íîìó ¿õ çàñòîñóâàí-
í³ ãîñïîäàðñüêèìè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ùîäî íóëüîâî¿
ñòàâêè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ç îïåðàö³é ïðîäàæó òîâàð³â, ÿê³ áóëè âèâåçåí³ (åêñïîð-
òîâàí³) ïëàòíèêîì ïîäàòêó çà ìåæ³ ìèòíî¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.

Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ï³äïóíêòó 6.2.1 ïóíêòó 6.2 ñòàòò³ 6 Çàêîíó íóëüîâà ñòàâêà
ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü îá÷èñëþºòüñÿ ùîäî îïåðàö³é ç ïðîäàæó òîâàð³â, ùî áóëè
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âèâåçåí³ (åêñïîðòîâàí³) ïëàòíèêîì ïîäàòêó çà ìåæ³ ìèòíî¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè (àáçàö
ïåðøèé). Òîâàðè ââàæàþòüñÿ âèâåçåíèìè (åêñïîðòîâàíèìè) ïëàòíèêîì ïîäàòêó çà ìå-
æ³ ìèòíî¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè â ðàç³, ÿêùî ¿õ âèâåçåííÿ (åêñïîðòóâàííÿ) çàñâ³ä÷åíå íà-
ëåæíî îôîðìëåíîþ ìèòíîþ âàíòàæíîþ äåêëàðàö³ºþ (àáçàö îäèíàäöÿòèé).

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ íàâåäåíî 19 ôàêò³â ïåðåâ³ðîê îðãàíàìè Äåðæàâíî¿
ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü çà êîí-
òðàêòàìè çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³-
ñòþ «Êîìïàí³ÿ «ÌÀÑÀ ²íâåñò Ãðóï» (äàë³ – Êîìïàí³ÿ), çàñíîâíèêîì ³ äèðåêòîðîì
ÿêîãî º ãðîìàäÿíèí Ò. Íà éîãî äóìêó, íóëüîâà ñòàâêà ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü çà-
ñòîñîâàíà Êîìïàí³ºþ çàêîííî, îáãðóíòîâàíî ³ ï³äëÿãàº â³äøêîäóâàííþ.

Ïðîòå Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ â Îðäæîí³ê³äçåâñüêîìó ðàéîí³ ì. Çàïîð³ææÿ
(äàë³ – ÄÏ²) 5 ãðóäíÿ 2001 ðîêó ñêëàëà àêò ¹ 036/ò-26-23 «Ïðî ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðêè
ÒÎÂ «Êîìïàí³ÿ «ÌÀÑÀ ²íâåñò Ãðóï» ïðî äîäåðæàííÿ âèìîã ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà ïî îïåðàö³ÿõ ç ìåòàëîáðóõòîì çà ïåð³îä ç 01.01.1999 ð. ïî 01.01.2001 ð.», çã³äíî ç
ÿêèì åêñïîðòí³ îïåðàö³¿ Êîìïàí³¿ çä³éñíåíî áåç âèâåçåííÿ òîâàð³â çà ìåæ³ ìèòíî¿ òå-
ðèòîð³¿ Óêðà¿íè, à òîìó âîíè ï³äëÿãàþòü îïîäàòêóâàííþ çà ñòàâêîþ 20 â³äñîòê³â ïî-
äàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü.

Ð³øåííÿ ÄÏ² Êîìïàí³ÿ îñêàðæèëà äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³,
ÿêèé ð³øåííÿì â³ä 26 áåðåçíÿ 2002 ðîêó (ñïðàâà ¹ 1/5/119) â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³
ïîçîâó. Äí³ïðîïåòðîâñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä ïîñòàíîâîþ â³ä 27 òðàâíÿ
2002 ðîêó (ñïðàâà ¹ 02-5/9-15/39 (1/5/119) ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿
îáëàñò³ çàëèøèâ áåç çì³í, à àïåëÿö³éíó ñêàðãó Êîìïàí³¿ – áåç çàäîâîëåííÿ.

Íå ïîãîäæóþ÷èñü ³ç çàçíà÷åíèìè ð³øåííÿìè ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â, Êîìïàí³ÿ çâåð-
íóëàñÿ ç êàñàö³éíîþ ñêàðãîþ äî Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè, ÿêèé ïîñòàíî-
âîþ êîëåã³¿ ñóää³â â³ä 11–24 ëèïíÿ 2002 ðîêó çàëèøèâ áåç çì³í ïîñòàíîâó Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêîãî àïåëÿö³éíîãî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó â³ä 27 òðàâíÿ 2002 ðîêó ó ñïðàâ³ ãîñïî-
äàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³.

Ñóäîâà ïàëàòà ó ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâàõ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ðîçãëÿäàþ÷è
êàñàö³éíó ñêàðãó Êîìïàí³¿, çàëèøèëà áåç çì³í ïîñòàíîâó êîëåã³¿ ñóää³â Âèùîãî ãîñïî-
äàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³äñòàâîþ äëÿ
êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ çàêîí³â Óêðà¿íè º íàÿâ-
í³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü çàêîí³â ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îð-
ãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº,
ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè àáî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâî-
áîä (ñòàòòÿ 94). Äî òîãî æ ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ìàº áóòè íàâåäåíå îáãðóí-
òóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî
çàêîí³â Óêðà¿íè (ïóíêò 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 42).

Íàâåäåí³ ð³øåííÿ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ñâ³ä÷àòü ïðî îäíîçíà÷íå çàñòîñóâàí-
íÿ íèìè ïîëîæåíü ï³äïóíêòó 6.2.1 ïóíêòó 6.2 ñòàòò³ 6 Çàêîíó, çîêðåìà ç ïèòàíü, ïîðó-
øåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ãðîìàäÿíèíà Ò. Êð³ì òîãî, ó öèõ ð³øåííÿõ ñóä³â
Óêðà¿íè êîíñòàòóºòüñÿ ïîðóøåííÿ Êîìïàí³ºþ âèìîã Çàêîíó ùîäî çàñòîñóâàííÿ íó-
ëüîâî¿ ñòàâêè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü.

Îäíàê ãðîìàäÿíèí Ò. ââàæàº, ùî äîêàçîì íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü
ï³äïóíêòó 6.2.1 ïóíêòó 6.2 ñòàòò³ 6 Çàêîíó º ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿
îáëàñò³, Õàðê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó òà Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî
ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ùîäî íóëüîâî¿ ñòàâêè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü.

Çàçíà÷åí³ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â ñâ³ä÷àòü ïðî ³íø³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè, ÿê³
áóëè ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ó â³äïîâ³äíèõ ñïðàâàõ ùîäî çàñòîñóâàííÿ íóëüîâî¿ ñòàâ-
êè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. Ó ëèñò³ Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè äî Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî ñóäîâ³ ³íñòàíö³¿, â òîìó ÷èñë³ Âåðõîâ-
íèé Ñóä Óêðà¿íè, âñòàíîâèëè, ùî Êîìïàí³ÿ (ïëàòíèê ïîäàòêó) ôàêòè÷íî íå âèâîçèëà
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ïðîäóêö³þ çà ìåæ³ ìèòíî¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, à òîìó ïîëîæåííÿ ï³äïóíêòó 6.2.1 ïóíê-
òó 6.2 ñòàòò³ 6 Çàêîíó â ÷àñòèí³ çàñòîñóâàííÿ íóëüîâî¿ ñòàâêè ïîäàòêó íà äîäàíó âàð-
ò³ñòü íå ïîøèðþºòüñÿ íà Êîìïàí³þ. Îïåðàö³¿ ç åêñïîðòó áåç âèâåçåííÿ òîâàð³â çà ìåæ³
ìèòíî¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè îáêëàäàþòüñÿ ïîäàòêîì íà äîäàíó âàðò³ñòü íà çàãàëüíèõ ï³ä-
ñòàâàõ çà ñòàâêîþ 20 â³äñîòê³â.

Âèõîäÿ÷è ç âèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ñòàòòÿìè 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóäó Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ò. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïî-
ëîæåíü ï³äïóíêòó 6.2.1 ïóíêòó 6.2 ñòàòò³ 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîäàòîê íà äîäàíó
âàðò³ñòü» â³ä 3 êâ³òíÿ 1997 ðîêó ¹ 168/97-ÂÐ íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåð-
íåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, öèì Çàêîíîì.

� � �

28 êâ³òíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà
åêîíîì³êè òà ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëî-
æåíü ïóíêòó 2 ðîçä³ëó I Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü» â³ä 24 ãðóäíÿ 2002 ðîêó ¹ 346-IV òà ïóíêòó 2 ðîçä³ëó II
«Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîí³â Óêðà-
¿íè ç ïèòàíü îïîäàòêóâàííÿ ï³äàêöèçíèõ òà äåÿêèõ ³íøèõ òîâàð³â» â³ä 24 ãðóäíÿ
2002 ðîêó ¹ 347-IV (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ ªâãðàôîâ Ï.Á.).

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîäàòîê íà
äîäàíó âàðò³ñòü» (äàë³ – Çàêîí ¹ 346) ñòàòòþ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîäàòîê íà äî-
äàíó âàðò³ñòü» äîïîâíåíî ïóíêòîì 11.36, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî «ï³ëüãè ç öüîãî ïîäàòêó,
âñòàíîâëåí³ äëÿ ïëàòíèê³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà òåðèòîð³¿ â³ëüíèõ òà ³íøèõ ñïåö³àëüíèõ
çîí, ðåæèì îïîäàòêóâàííÿ ÿêèõ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä çàãàëüíîãî, íàäàþòüñÿ ç óðàõóâàí-
íÿì òîãî, ùî öåé ðåæèì íå ïîøèðþºòüñÿ íà îïåðàö³¿ ç ïðîäàæó ï³äàêöèçíèõ òîâàð³â òà
òîâàð³â 1–24 ãðóï Óêðà¿íñüêî¿ êëàñèô³êàö³¿ òîâàð³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³,
à òàêîæ íà îïåðàö³¿ ç ââåçåííÿ (ïåðåñèëàííÿ) íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè çàçíà÷åíèõ
òîâàð³â».

Ïóíêòîì 2 ðîçä³ëó II «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî äåÿêèõ çàêîí³â Óêðà¿íè ç ïèòàíü îïîäàòêóâàííÿ ï³äàêöèçíèõ òà äåÿêèõ ³íøèõ òîâà-
ð³â» (äàë³ – Çàêîí ¹ 347) âñòàíîâëåíî, ùî «ôóíêö³îíóâàííÿ â³ëüíèõ òà ³íøèõ ñïå-
ö³àëüíèõ çîí, ÿê³ ìàþòü åêîíîì³÷íèé ðåæèì, â³äì³ííèé â³ä çàãàëüíîãî, çä³éñíþºòüñÿ
ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî öåé ðåæèì íå ïîøèðþºòüñÿ íà ï³äàêöèçí³ òîâàðè òà òîâàðè
1–24 ãðóï Óêðà¿íñüêî¿ êëàñèô³êàö³¿ òîâàð³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³».

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ñòâåðäæóº ïðî ñêëàäí³ñòü ó ðîçóì³íí³ òà
çàñòîñóâàíí³ çàçíà÷åíèõ ïîëîæåíü çàêîí³â, ùî, íà éîãî äóìêó, ïðèçâîäèòü äî ð³çíèõ
ï³äõîä³â ó âèð³øåíí³ ñóäàìè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ïèòàíü ùîäî íàäàííÿ ï³ëüã ç îïî-
äàòêóâàííÿ ñóá’ºêòàì ñïåö³àëüíèõ (â³ëüíèõ) åêîíîì³÷íèõ çîí òà ñóá’ºêòàì ñïåö³àëü-
íîãî ðåæèìó ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà îêðåìèõ òåðèòîð³ÿõ òà òåðèòîð³ÿõ ïð³îðèòåò-
íîãî ðîçâèòêó. Äî òîãî æ, ÿê çàçíà÷àºòüñÿ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³, ñóäè ââàæàþòü,
ùî ïîíÿòòÿ â³ëüíèõ òà ³íøèõ ñïåö³àëüíèõ çîí, ÿê³ ìàþòü åêîíîì³÷íèé ðåæèì, â³ä-
ì³ííèé â³ä çàãàëüíîãî, º òîòîæíèì ïîíÿòòþ ñïåö³àëüíèõ åêîíîì³÷íèõ çîí, ùî çàñòîñî-
âóºòüñÿ â Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüí³ çàñàäè ñòâîðåííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ñïåö³àëü-
íèõ (â³ëüíèõ) åêîíîì³÷íèõ çîí» â³ä 13 æîâòíÿ 1992 ðîêó ¹ 2673, ³ íå ñòîñóºòüñÿ
òåðèòîð³é ïð³îðèòåòíîãî ðîçâèòêó.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì Ì³í³ñòåðñòâî åêîíîì³êè òà ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿-
íè ïðîñèòü äàòè â³äïîâ³äü, ÷è º ö³ ïîëîæåííÿ Çàêîíó ¹ 346 ³ Çàêîíó ¹ 347 ï³äñòàâîþ:
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1) äëÿ â³äìîâè ó íàäàíí³ ï³ëüã ñóá’ºêòàì ñïåö³àëüíèõ (â³ëüíèõ) åêîíîì³÷íèõ çîí,
ñóá’ºêòàì ñïåö³àëüíîãî ðåæèìó ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà îêðåìèõ òåðèòîð³ÿõ ³ òå-
ðèòîð³ÿõ ïð³îðèòåòíîãî ðîçâèòêó;

2) äëÿ ïðèïèíåííÿ ï³ëüã, íàäàíèõ ðàí³øå ñóá’ºêòàì ñïåö³àëüíèõ (â³ëüíèõ) åêîíî-
ì³÷íèõ çîí òà ñóá’ºêòàì ñïåö³àëüíîãî ðåæèìó ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà îêðåìèõ òå-
ðèòîð³ÿõ ³ òåðèòîð³ÿõ ïð³îðèòåòíîãî ðîçâèòêó.

Òàêîæ çàÿâëÿºòüñÿ êëîïîòàííÿ ç¢ÿñóâàòè, ÿê óçãîäæóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ íîðìè ïóíê-
òó 11.12 òà ïóíêòó 11.36 ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü»
â³ä 3 êâ³òíÿ 1997 ðîêó ¹ 168/97-ÂÐ.

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³äñòàâîþ äëÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ, çîêðåìà, çàêîí³â Óêðà¿íè º
ïðàêòè÷íà íåîáõ³äí³ñòü ó ç’ÿñóâàíí³ àáî ðîç’ÿñíåíí³, îô³ö³éí³é ³íòåðïðåòàö³¿ ïîëî-
æåíü çàêîí³â Óêðà¿íè (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 93). Ïðè öüîìó ó êëîïîòàíí³ ìàº áóòè íà-
âåäåíå ïðàâîâå îáãðóíòóâàííÿ òâåðäæåíü ùîäî íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åí-
í³ (ïóíêò 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 39 çàçíà÷åíîãî Çàêîíó).

Ó ëèñò³ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ Óê-
ðà¿íè ï³äêðåñëþº, ùî íîðìà ïóíêòó 11.12 ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîäàòîê íà
äîäàíó âàðò³ñòü» çàñòîñîâóºòüñÿ äî ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ç óðàõóâàííÿì ïóíêòó 11.36
ñòàòò³ 11, ÿêèì äîïîâíåíî öåé Çàêîí.

Ó íàä³ñëàíèõ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ð³øåííÿõ ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â
Óêðà¿íè ì³ñòèòüñÿ ðîç’ÿñíåííÿ ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³. Êð³ì
òîãî, ö³ ð³øåííÿ ñâ³ä÷àòü ïðî îäíàêîâó ïðàêòèêó çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè ïîëî-
æåíü Çàêîíó ¹ 346 ³ Çàêîíó ¹ 347, à òàêîæ çàêîí³â, ÿêèìè ðåãóëþþòüñÿ â³äíîñèíè ó
ñïåö³àëüíèõ (â³ëüíèõ) åêîíîì³÷íèõ çîíàõ ùîäî íàäàííÿ ï³ëüã ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþ-
âàííÿ (ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³) òîùî. Äîñë³äæåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ùî áóëè
ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿, íå íàëåæèòü äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Óñóíåííÿ ³ñíóþ÷î¿ íåóçãîäæåíîñò³ íîðì çàêîíîäàâñòâà, ïðî ÿêó ñòâåðäæóº ñóá’ºêò
ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ, íàëåæèòü äî âèêëþ÷íî¿ êîìïåòåíö³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè.

Îòæå, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ä³éøîâ âèñíîâ-
êó, ùî ï³äñòàâè äëÿ â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ â³äñóòí³.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 39, 41, 45, 50, 93 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè òà ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿
³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 2 ðîçä³ëó I Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü» òà
ïóíêòó 2 ðîçä³ëó II «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî
äåÿêèõ çàêîí³â Óêðà¿íè ç ïèòàíü îïîäàòêóâàííÿ ï³äàêöèçíèõ òà äåÿêèõ ³íøèõ òîâàð³â»
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» –
íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ
Óêðà¿íè òà öèì Çàêîíîì.

� � �

28 êâ³òíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíè-
íà Ñ. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 46 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ùîäî
â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïîëîæåíü ñòàòò³ 19 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñ³éíå
çàáåçïå÷åííÿ» (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ïøåíè÷íèé Â.Ã.).
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Ãðîìàäÿíèí Ñ. çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì äàòè
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 46 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ âèð³øèòè ïèòàííÿ ùî-
äî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïîëîæåíü ñòàòò³ 19 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåí-
ñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ».

²ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ãðîìàäÿíèí Ñ. çâåðíóâñÿ äî ì³ñöåâîãî ñóäó ç
ïîçîâîì äî Äæàíêîéñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â Àâòî-
íîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, â ÿêîìó îñêàðæóâàâ ä³¿ îñòàííüîãî ùîäî â³äìîâè ó ïåðåðàõó-
âàíí³ ïðèçíà÷åíî¿ ïåíñ³¿ çà â³êîì â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ
ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó íà 2002 ð³ê». Äæàíêîéñüêèé ì³ñüêèé ñóä Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóá-
ë³êè Êðèì, ðîçãëÿíóâøè çàçíà÷åíå ïèòàííÿ, âèð³øèâ, ùî ïåíñ³þ ãðîìàäÿíèíó Ñ. áóëî
ïðèçíà÷åíî â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ» ³ â çàäîâîëåí-
í³ ïîçîâó â³äìîâèâ. Êîëåã³ÿ ñóää³â ñóäîâî¿ ïàëàòè ó öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ Àïåëÿö³éíîãî
ñóäó Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì óõâàëîþ â³ä 2 êâ³òíÿ 2003 ðîêó àïåëÿö³éíó ñêàðãó
ãðîìàäÿíèíà Ñ. â³äõèëèëà.

Àâòîð ââàæàº, ùî â ð³øåíí³ Äæàíêîéñüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó òà óõâàë³ Àïåëÿö³éíîãî
ñóäó Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì íåîäíîçíà÷íî òðàêòóºòüñÿ ñòàòòÿ 46 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, ³ òîìó ïîðóøóº ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ çàçíà÷åíî¿
ñòàòò³.

Äðóãà êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè óõâàëîþ â³ä 7 êâ³òíÿ 2004 ðî-
êó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òîãî, ùî Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè òà Çàêîí
Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» íå íàä³ëÿþòü ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ³íîçåì-
ö³â, îñ³á áåç ãðîìàäÿíñòâà, þðèäè÷íèõ îñ³á ïðàâîì íà çâåðíåííÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ çàêîí³â Óêðà¿íè òà ³íøèõ
ïðàâîâèõ àêò³â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñòàòòÿ 40 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè»).

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.

Âèð³øóþ÷è ñï³ð ó öèõ ïðàâîâ³äíîñèíàõ, Äæàíêîéñüêå ðàéîííå óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³é-
íîãî ôîíäó Óêðà¿íè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, ÿê ³ ñóäè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿,
ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 46 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íå çàñòîñîâóâàëè. Îòæå, ôàêò³â íåîäíîçíà÷-
íîãî çàñòîñóâàííÿ ñòàòò³ 46 Îñíîâíîãî Çàêîíó Óêðà¿íè, ùî âèïëèâàº ç äîäàíèõ äî
êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ìàòåð³àë³â, íåìàº.

Ãðîìàäÿíèí Ñ. ôàêòè÷íî íå ïîãîäæóºòüñÿ ç ð³øåííÿìè ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ³
ïîðóøóº ïèòàííÿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîæèòêîâî-
ãî ì³í³ìóìó íà 2002 ð³ê» ð³øåííÿ, ïðèéíÿòîãî Äæàíêîéñüêèì ðàéîííèì óïðàâë³ííÿì
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 14 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ïèòàí-
íÿ çàêîííîñò³, ÿê ³ ïèòàííÿ çàñòîñóâàííÿ òîãî ÷è ³íøîãî çàêîíó â êîíêðåòí³é ñïðàâ³,
íå íàëåæàòü äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 13, 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 ãðîìàäÿíèíà Ñ. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
ïîëîæåíü ñòàòò³ 46 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
ïîëîæåíü ñòàòò³ 19 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ» íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
ò³â 1, 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – â³äñóòí³ñòü
âñòàíîâëåíîãî Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
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Óêðà¿íè» ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåð-
íåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».
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28 êâ³òíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì äåðæàâíîãî êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «×åðí³âö³âîäîêàíàë» ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü
ïóíêòó 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 97, ïóíêòó 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1113 Ãîñïîäàðñüêî-
ãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ñàâåíêî Ì.Ä.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ – äåðæàâíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
«×åðí³âö³âîäîêàíàë» (äàë³ – ÄÊÏ «×åðí³âö³âîäîêàíàë») – çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì äàòè îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 2 ÷àñ-
òèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 97, ïóíêòó 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1113 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñó-
àëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ – Êîäåêñ).

Ï³äñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ, ÿê ââàæàº ÄÊÏ «×åðí³âö³âîäîêàíàë»,
ñòàëî íåîäíîçíà÷íå çàñòîñóâàííÿ çàçíà÷åíèõ ïîëîæåíü Êîäåêñó ñóäàìè, ùî ïðèçâåëî
äî ïîðóøåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ñóá’ºêòà ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ.

Íåîäíîçíà÷í³ñòü çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 97, ïóíê-
òó 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1113 Êîäåêñó, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ïîëÿãàº â
òîìó, ùî â îêðåìèõ ñïðàâàõ àïåëÿö³éíà òà êàñàö³éíà ³íñòàíö³¿ íå ïðèéìàþòü äî ðîçãëÿ-
äó àïåëÿö³éíó ÷è êàñàö³éíó ñêàðãó, ìîòèâóþ÷è öå òèì, ùî ñêàðæíèê íå íàâ³â íàëåæíèõ
äîêàç³â íàäñèëàííÿ ¿¿ êîï³¿ ³íø³é ñòîðîí³, à â äåÿêèõ ñïðàâàõ ö³ ³íñòàíö³¿ ïðèéìàþòü
ñêàðãó äî ïðîâàäæåííÿ íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ñêàðæíèê íàâîäèâ òàê³ ñàì³ äîêàçè.

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî âèñíîâêè ãîñïîäàðñüêèõ ñó-
ä³â ñòîñîâíî òîãî, ùî àïåëÿö³éí³ òà êàñàö³éí³ ñêàðãè ïîâèíí³ íàäñèëàòèñÿ ö³ííèìè
ëèñòàìè ç áëàíêîì îïèñó âêëàäåííÿ, º íåïðàâèëüíèìè ³ ïîðóøóþòü ïåðåäáà÷åí³ çàêî-
íîì ïðàâà çàÿâíèê³â ùîäî ìîæëèâîñò³ íàäñèëàííÿ êîï³¿ àïåëÿö³éíî¿ ÷è êàñàö³éíî¿
ñêàðãè ñòîðîí³ ó ñïðàâ³ ðåêîìåíäîâàíèì ëèñòîì.

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 êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³
òà äîëó÷åíèõ äî íüîãî ìàòåð³àëàõ òàêèõ ôàêò³â íå íàâåäåíî.

Çîêðåìà, ç äîëó÷åíèõ äî êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ÷îòèðíàäöÿòè óõâàë òà äâîõ
ïîñòàíîâ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 97
Êîäåêñó çàñòîñîâóâàëîñÿ ëèøå â óõâàë³ Ëüâ³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñó-
äó â³ä 10 ÷åðâíÿ 2003 ðîêó, à ïóíêòó 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1113 Êîäåêñó – â óõâàëàõ
Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè â³ä 23 ñåðïíÿ 2002 ðîêó, â³ä 3 áåðåçíÿ 2003 ðî-
êó, â³ä 27 áåðåçíÿ 2003 ðîêó, â³ä 26 ñåðïíÿ 2003 ðîêó. Çàçíà÷åí³ ïîëîæåííÿ â öèõ ñóäî-
âèõ ð³øåííÿõ çàñòîñîâàíî îäíîçíà÷íî – àïåëÿö³éíó ³ êàñàö³éí³ ñêàðãè òà êàñàö³éíå ïî-
äàííÿ ïîâåðíóòî ¿õ àâòîðàì.

Â ³íøèõ óõâàëàõ òà ïîñòàíîâàõ Ëüâ³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó,
óõâàëàõ Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè òà ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ×åðí³âåöüêî¿
îáëàñò³ çàñòîñîâóâàëèñü íîðìè Êîäåêñó òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ïðî
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ÿêèõ íå çàÿâëåíî â êëîïîòàíí³.

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

òÿìè 13, 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «×åð-
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í³âö³âîäîêàíàë» ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-
ò³ 97, ïóíêòó 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1113 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîí-
ñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

6 òðàâíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³
ñòàòòÿì 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàêîíîïðîåêòó «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 38
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» (ðåºñòðàö³éíèé ¹ 2549), ïîäàíîãî äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
165 íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Òèõèé Â.Ï.).

Ó çàêîíîïðîåêò³ «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 38 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» (äàë³ – Çàêî-
íîïðîåêò) ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîïîâíèòè ñòàòòþ 38 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ÷àñòèíîþ òðåòü-
îþ òàêîãî çì³ñòó: «Ãðîìàäÿíè ìàþòü ïðàâî ó ïðîöåñ³ óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèìè ñïðàâà-
ìè ³ â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âèêîðèñòîâóâàòè óêðà¿íñüêó ìîâó ÿê äåð-
æàâíó ³ ðîñ³éñüêó ìîâó ÿê îô³ö³éíó».

Ó ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³ äî Çàêîíîïðîåêòó çàçíà÷åíî, ùî ñòàòòþ 38 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ïðîïîíóºòüñÿ äîïîâíèòè ïîëîæåííÿì ïðî íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó
îô³ö³éíî¿.

Ó Çàêîíîïðîåêò³ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ íàäàºòüñÿ ñòàòóñ îô³ö³éíî¿ ìîâè, ùî º ïðåäìåòîì
ðåãóëþâàííÿ ñòàòò³ 10 ðîçä³ëó ² «Çàãàëüí³ çàñàäè» Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêà âñòàíîâ-
ëþº ñòàòóñ äåðæàâíî¿ ìîâè Óêðà¿íè òà ³íøèõ ìîâ.

Çã³äíî ç Ð³øåííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 14 ãðóäíÿ 1999 ðîêó
¹ 10-ðï/99 ó ñïðàâ³ ïðî çàñòîñóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òåðì³íè «äåðæàâíà ìîâà» ³
«îô³ö³éíà ìîâà» ïîçíà÷àþòü (ô³êñóþòü) îäíå é òå ñàìå ïîíÿòòÿ. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè â öüîìó Ð³øåíí³ çàçíà÷èâ: «Ï³ä äåðæàâíîþ (îô³ö³éíîþ) ìîâîþ ðîçóì³ºòüñÿ
ìîâà, ÿê³é äåðæàâîþ íàäàíî ïðàâîâèé ñòàòóñ îáîâ’ÿçêîâîãî çàñîáó ñï³ëêóâàííÿ ó ïóá-
ë³÷íèõ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ. Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ñòàòóñ äåðæàâíî¿ ìîâè íàäà-
íî óêðà¿íñüê³é ìîâ³ (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 10)… Ïîëîæåííÿ ïðî óêðà¿íñüêó ìîâó ÿê
äåðæàâíó ì³ñòèòüñÿ ó ðîçä³ë³ I «Çàãàëüí³ çàñàäè» Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêèé çàêð³ïëþº
îñíîâè êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó â Óêðà¿í³. Ïîíÿòòÿ äåðæàâíî¿ ìîâè º ñêëàäîâîþ á³ëüø
øèðîêîãî çà çì³ñòîì òà îáñÿãîì êîíñòèòóö³éíîãî ïîíÿòòÿ «êîíñòèòóö³éíèé ëàä»...
Ïðàâî âèçíà÷àòè ³ çì³íþâàòè êîíñòèòóö³éíèé ëàä â Óêðà¿í³ íàëåæèòü âèêëþ÷íî íàðî-
äîâ³ (÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 5 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). Ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 10 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, ÿê ³ ³íøèõ ñòàòåé ðîçä³ëó ² «Çàãàëüí³ çàñàäè», ìîæóòü áóòè çì³íåí³ ò³ëüêè ó
ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ¿¿ ñòàòòåþ 156, øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ çàêîíó, ÿêèé çàòâåð-
äæóºòüñÿ âñåóêðà¿íñüêèì ðåôåðåíäóìîì».

ßê çàçíà÷åíî ó Âèñíîâêó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 11 ëèïíÿ 2000 ðîêó
¹ 2-â/2000 ó ñïðàâ³ ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çà ³í³ö³àòèâîþ íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, «Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè º ºäèíèì, ö³ë³ñíèì àêòîì, à òîìó âíå-
ñåííÿ áóäü-ÿêèõ çì³í äî íå¿ ïîòðåáóº ñèñòåìíîãî ï³äõîäó» (àáçàö òðåò³é ï³äïóíêòó 3.1
ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè).

Îñê³ëüêè â Çàêîíîïðîåêò³ ïðåäìåòîì çì³í º íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó îô³-
ö³éíî¿, ùî ïåðåäáà÷àº âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 10 ðîçä³ëó ² «Çàãàëüí³ çàñàäè» Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè, íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè íå äîòðèìàëè âèìîã ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-
ò³ 156 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÿêîþ çàêîíîïðîåêò ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçä³ëó ²
«Çàãàëüí³ çàñàäè» Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïîäàºòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íå ìåíø
ÿê äâîìà òðåòèíàìè â³ä ¿¿ êîíñòèòóö³éíîãî ñêëàäó. Òîìó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè
íå ìàº ïðàâà â³äêðèòè êîíñòèòóö³éíå ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ ³ íàäàòè âèñíîâîê ùî-
äî â³äïîâ³äíîñò³ Çàêîíîïðîåêòó âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.
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Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 156, 159 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ñòàòòåþ 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî íà-
äàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ñòàòòÿì 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàêîíîïðî-
åêòó «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 38 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè», ïîäàíîãî äî Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè 165 íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè, ó çâ’ÿçêó ç íåäîòðèìàííÿì íàðîä-
íèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè âèìîã ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 156 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çã³ä-
íî ç ÿêîþ çàêîíîïðîåêò ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçä³ëó ² «Çàãàëüí³ çàñàäè» Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ïîäàºòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íå ìåíø ÿê äâîìà òðåòèíàìè â³ä ¿¿ êîí-
ñòèòóö³éíîãî ñêëàäó.

� � �

12 òðàâíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ùîäî çàäîâî-
ëåííÿ êëîïîòàííÿ 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî ðîç’ÿñíåííÿ Ð³øåííÿ Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 3 ëèïíÿ 2003 ðîêó (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ñåë³âîí Ì.Ô.).

Äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè çâåðíóëèñÿ 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ç
êëîïîòàííÿì ïðî ðîç’ÿñíåííÿ Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 3 ëèïíÿ
2003 ðîêó ¹ 13-ðï/2003 ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ä. òà
êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 49 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 29 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè» (äàë³ – Ð³øåííÿ).

Çàçíà÷åíèì ïîëîæåííÿì öüîãî Çàêîíó (äàë³ – Çàêîí ïðî âèáîðè) âñòàíîâëþþòüñÿ
ñòðîêè îñêàðæåííÿ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é òà ¿õ ÷ëåí³â. Òàê,
ïîðÿä ³ç âèçíà÷åííÿì çàãàëüíîãî ñåìèäåííîãî ñòðîêó ïîäàííÿ ñêàðãè ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ
ð³øåííÿ, â÷èíåííÿ ä³¿ ÷è áåçä³ÿëüíîñò³, ùîäî îêðåìèõ ïîðóøåíü ïåðåäáà÷àþòüñÿ ³íø³
ñòðîêè îñêàðæåííÿ, çîêðåìà ñòîñîâíî òèõ, ÿê³ ìàëè ì³ñöå ï³ä ÷àñ ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â
òà âñòàíîâëåííÿ ðåçóëüòàò³â ãîëîñóâàííÿ ó ðîáîò³: ä³ëüíè÷íî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ – äâà
äí³, îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ – ï’ÿòü äí³â ï³ñëÿ äíÿ âèáîð³â (÷åòâåðòå ðå÷åííÿ ÷àñòè-
íè øîñòî¿ çãàäàíî¿ ñòàòò³). Ñêàðãè, ïîäàí³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó îñêàðæåííÿ, çàëè-
øàþòüñÿ áåç ðîçãëÿäó (÷àñòèíà îäèíàäöÿòà ò³º¿ æ ñòàòò³).

Ð³øåííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ïîëîæåííÿ ÷åòâåðòîãî ðå÷åííÿ ÷àñòèíè
øîñòî¿ ñòàòò³ 29 Çàêîíó ïðî âèáîðè âèçíàíî òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äàº Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, â ÷àñòèí³, ùî óíåìîæëèâëþº îñêàðæåííÿ â÷èíåíèõ ïî çàê³í÷åíí³ äâîõ òà
ï’ÿòè äí³â ï³ñëÿ äíÿ âèáîð³â ïîðóøåíü ó ðîáîò³ â³äïîâ³äíî ä³ëüíè÷íî¿ àáî îêðóæíî¿
âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ï³ä ÷àñ ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â òà âñòàíîâëåííÿ ðåçóëüòàò³â ãîëîñóâàííÿ.

Ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðîñÿòü, çîêðåìà, äàòè â³äïî-
â³äü íà çàïèòàííÿ, ÷è íåîáõ³äíî ðîçóì³òè Ð³øåííÿ «ÿê âèçíà÷åííÿ, ùî ó âèïàäêó, êîëè
ïîðóøåííÿ â ðîáîò³ ä³ëüíè÷íî¿ òà îêðóæíî¿ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ìàëè ì³ñöå ï³ä ÷àñ ï³äðà-
õóíêó ãîëîñ³â ³ âñòàíîâëåííÿ ðåçóëüòàò³â âèáîð³â, çàñòîñîâóºòüñÿ ñåìèäåííèé ñòðîê
ïîäàííÿ ñêàðãè ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ, â÷èíåííÿ ä³¿ àáî áåçä³ÿëüíîñò³?» Êð³ì òîãî,
àâòîðè êëîïîòàííÿ ââàæàþòü, ùî â Ð³øåíí³ º íåòî÷íîñò³, ÿê³ ïîòðåáóþòü âèïðàâëåííÿ.

Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ïóíêòó 3 §57 Ðåãëàìåíòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ìîæå áóòè ðîç’ÿñíåíå çà êëîïîòàííÿì îäí³º¿
ç³ ñòîð³í êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ââàæàº, ùî òà-
êå ðîç’ÿñíåííÿ ìîæëèâå ëèøå â ìåæàõ çì³ñòó â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ³ ç òèõ ïèòàíü, ÿê³
îñòàòî÷íî âèð³øåí³ íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Ç Ð³øåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëî-
æåííÿ ÷åòâåðòîãî ðå÷åííÿ ñòàòò³ 29 Çàêîíó ïðî âèáîðè Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè
âèÿâèâ íåâ³äïîâ³äí³ñòü çàçíà÷åíîãî ïîëîæåííÿ ïðèïèñàì ñòàòò³ 40, ÷àñòèí ïåðøî¿,
äðóãî¿ ñòàòò³ 55, ñòàòò³ 64 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150, 152
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 95 òà ³íøèìè ïîëîæåííÿìè Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», âèçíàâ éîãî íåêîíñòèòóö³éíèì.
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Òàêèì ÷èíîì, ïîëîæåííÿ Çàêîíó ïðî âèáîðè, ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ÿêîãî
â³äêðèâàëîñÿ êîíñòèòóö³éíå ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âè-
çíàâ íåêîíñòèòóö³éíèì. Âîíî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàò-
ò³ 152 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ð³øåííÿ Ñóäó ó ö³é ñïðàâ³ ñôîðìóëüîâàíî ÷³òêî, ðîç’ÿñ-
íåíü íå ïîòðåáóº. Âñòàíîâëåííÿ ³íøèõ ñòðîê³â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâ³ñòü îñêàð-
æåííÿ ïîðóøåíü ó ðîáîò³ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é, çàì³ñòü òèõ, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, íà-
ëåæèòü äî ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

Ó çâåðíåíí³ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè òàêîæ éäåòüñÿ ïðî âèïðàâëåííÿ íåòî÷íîñ-
òåé ó Ð³øåíí³, ïðîòå æîäíî¿ ç íèõ íå íàâåäåíî.

Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ, ïîðóøåí³ ó çâåðíåíí³, òðåáà âèõîäèòè òàêîæ ç òîãî, ùî ð³øåí-
íÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ìîæå áóòè ðîç’ÿñíåíî çà êëîïîòàííÿì îäí³º¿ ç³ ñòî-
ð³í êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ.

Îäí³ºþ ç³ ñòîð³í êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³, â ÿê³é 3 ëèïíÿ 2003 ðîêó
ïðèéíÿòî Ð³øåííÿ, áóëè 49 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè. Îäíàê ç êëîïîòàííÿì ïðî
ðîç’ÿñíåííÿ öüîãî Ð³øåííÿ òà âèïðàâëåííÿ â íüîìó íåòî÷íîñòåé äî Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè çâåðíóëèñÿ 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ íå âõîäèëà
äî ÷èñëà àâòîð³â ïîäàííÿ, çà ÿêèì Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè â³äêðèâàâ ïðîâàäæåí-
íÿ ó ñïðàâ³, ³ òîìó âîíè íå ìàþòü ñòàòóñó ñòîðîíè êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ.

Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíå ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè íåìàº.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü § 57 Ðåãëàìåíòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà-
¿íè, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ 50 íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî ðîç’ÿñíåííÿ Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
â³ä 3 ëèïíÿ 2003 ðîêó ¹ 13-ðï/2003 (ñïðàâà ïðî ñòðîêè îñêàðæåííÿ ïîðóøåíü ï³ä ÷àñ
ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â òà âñòàíîâëåííÿ ðåçóëüòàò³â ãîëîñóâàííÿ).

� � �

12 òðàâíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî çàäîâî-
ëåííÿ êëîïîòàííÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè Ñ. ïðî ðîç’ÿñíåííÿ Ð³øåííÿ Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 2 áåðåçíÿ 2004 ðîêó (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ñåë³âîí Ì.Ô.).

Ïðåäñòàâíèê ñóá’ºêòà ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ – íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà-
¿íè Ñ. – çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì ïðî ðîç’ÿñíåííÿ
Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 2 áåðåçíÿ 2004 ðîêó ¹ 4-ðï/2004 ó ñïðàâ³
çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ß. òà ³íøèõ ãðîìàäÿí ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëî-
æåíü ïóíêòó 2 ñòàòò³ 10 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî
ôîíäó» òà çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 60 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå
òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 1, 10 öüîãî Çàêîíó.

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè çãàäàíîãî Ð³øåííÿ «â àñïåêò³ êîí-
ñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ³ êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-
ò³ 1, ïîëîæåííÿ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 10 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî
æèòëîâîãî ôîíäó» òðåáà ðîçóì³òè òàê:

Äîïîì³æí³ ïðèì³ùåííÿ (ï³äâàëè, ñàðà¿, êëàäîâêè, ãîðèùà, êîëÿñî÷í³ ³ ò. ³í.) ïåðå-
äàþòüñÿ áåçîïëàòíî ó ñï³ëüíó âëàñí³ñòü ãðîìàäÿí îäíî÷àñíî ç ïðèâàòèçàö³ºþ íèìè
êâàðòèð (ê³ìíàò ó êâàðòèðàõ) áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â. Ï³äòâåðäæåííÿ ïðàâà âëàñ-
íîñò³ íà äîïîì³æí³ ïðèì³ùåííÿ íå ïîòðåáóº çä³éñíåííÿ äîäàòêîâèõ ä³é, çîêðåìà ñòâî-
ðåííÿ îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó, âñòóïó äî íüîãî.

Âëàñíèê (âëàñíèêè) íåïðèâàòèçîâàíèõ êâàðòèð áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó º ñï³â-
âëàñíèêîì (ñï³ââëàñíèêàìè) äîïîì³æíèõ ïðèì³ùåíü íàð³âí³ ç âëàñíèêàìè ïðèâàòèçî-
âàíèõ êâàðòèð.

Ïèòàííÿ ùîäî çãîäè ñï³ââëàñíèê³â äîïîì³æíèõ ïðèì³ùåíü íà íàäáóäîâó ïîâåðõ³â,
óëàøòóâàííÿ ìàíñàðä ó áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíêàõ, íà â÷èíåííÿ ³íøèõ ä³é ñòîñîâíî
äîïîì³æíèõ ïðèì³ùåíü (îðåíäà òîùî) âèð³øóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè, ÿê³
âèçíà÷àþòü ïðàâîâèé ðåæèì âëàñíîñò³».
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Àâòîð çâåðíåííÿ, çîêðåìà, ïðîñèòü äàòè â³äïîâ³ä³ íà òàê³ çàïèòàííÿ:
1. ×è ðîçóì³òè âèçíà÷åííÿ ó ï³äïóíêò³ 1.1 ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè Ð³øåííÿ «äîïî-

ì³æí³ ïðèì³ùåííÿ (ï³äâàëè, ñàðà¿, êëàäîâêè, ãîðèùà, êîëÿñî÷í³ ³ ò. ³í.)» ÿê òëóìà÷åí-
íÿ òåðì³íà «äîïîì³æí³ ïðèì³ùåííÿ», ÷è òëóìà÷åííÿ öüîãî òåðì³íà â Ð³øåíí³ íå äàâà-
ëîñÿ, à ïåðåë³÷åí³ â äóæêàõ ïðèì³ùåííÿ âçÿòî âèá³ðêîâî ç³ ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó» òà ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿-
íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó»?

2. ×è â³äíåñåí³ Ð³øåííÿì äî äîïîì³æíèõ ïðèì³ùåíü óñ³, áåç âèíÿòêó, ï³äâàëè ÷è, ÿê
âèïëèâàº ç³ ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíî-
ãî áóäèíêó», ëèøå ¿õ ÷àñòèíà, ÿêà ôóíêö³îíàëüíî ïðèçíà÷åíà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ áóäèíêó (òåõí³÷í³ ïðèì³ùåííÿ, áîéëåðí³, êîòåëüí³, ñì³òòºçá³ðíèêè òà ³íø³
ï³äâàëüí³ ïðèì³ùåííÿ òåõí³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ), à òàêîæ äëÿ ïîáóòîâîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ ìåøêàíö³â áóäèíêó? Ùî ïðè öüîìó êîíêðåòíî òðåáà ðîçóì³òè ï³ä òåðì³íîì
«ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ ìåøêàíö³â áóäèíêó», îñê³ëüêè ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ â
ö³ëîìó º ãàëóççþ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà?

3. ×è ïîøèðþºòüñÿ âèçíà÷åííÿ òåðì³íà «íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ», âèêëàäåíå ó ñòàòò³ 1 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó», íà ÷àñòèíó
ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåíü, ÿê³ º ñàìîñò³éíèìè îá’ºêòàìè öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí?

4. ×è ïîøèðþºòüñÿ âèçíà÷åííÿ íåæèëèõ ïðèì³ùåíü ó ñòàòò³ 4 Æèòëîâîãî êîäåêñó
Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ íà ÷àñòèíó ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåíü, ÿê³ ïðèçíà÷åí³ ³ âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ äëÿ òîðãîâåëüíèõ, ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá íåïðîìèñëîâîãî õàðàêòåðó?

5. ßêèìè ñòàòòÿìè Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, îêð³ì ñòàòò³ 382, ñë³ä êåðóâàòèñü
ïðè âèçíà÷åíí³ ñï³ëüíîãî ìàéíà, çîêðåìà ìàéíà ïðàâà ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³,
ÿêà äëÿ âëàñíèê³â êâàðòèð ó ãëàâ³ 28 «Ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî» öüîãî Êîäåêñó âçàãà-
ë³ íå ïåðåäáà÷åíà?

Ðîçãëÿäàþ÷è çàçíà÷åíå çâåðíåííÿ, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òîãî,
ùî çà çì³ñòîì § 57 Ðåãëàìåíòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó Óêðà¿íè ìîæå áóòè ðîç’ÿñíåíå ëèøå â ìåæàõ éîãî çì³ñòó ³ ç òèõ ïèòàíü, ÿê³
îñòàòî÷íî âèð³øåí³ íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Ó Ð³øåíí³ â³ä 2 áåðåçíÿ 2004 ðîêó ¹ 4-ðï/2004, â³äïîâ³äíî äî çàÿâëåíèõ ó êîíñòè-
òóö³éíîìó çâåðíåíí³ ³ êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ êëîïîòàíü, äàíî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
ïîëîæåíü ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 òà ïóíêòó 2 ñòàòò³ 10 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòè-
çàö³þ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó» ùîäî ïðàâà âëàñíèê³â ïðèâàòèçîâàíèõ êâàðòèð
(ê³ìíàò ó êâàðòèðàõ) íà äîïîì³æí³ ïðèì³ùåííÿ áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó (ï³äâàëè,
ñàðà¿, êëàäîâêè, ãîðèùà, êîëÿñî÷í³ ³ ò. ³í.). Çîêðåìà, âèð³øåíî ïèòàííÿ, êîëè ³ íà ÿêèõ
ï³äñòàâàõ âèíèêàº ïðàâî ñï³ëüíî¿ âëàñíîñò³ íà äîïîì³æí³ ïðèì³ùåííÿ, ÷èì òàêå ïðàâî
ï³äòâåðäæóºòüñÿ òà ÷è ïîòð³áíî äëÿ íàáóòòÿ ïðàâà ñï³ëüíî¿ âëàñíîñò³ íà äîïîì³æí³
ïðèì³ùåííÿ çä³éñíèòè, ÿê öå ïðàêòèêóâàëîñÿ, äîäàòêîâ³ ä³¿ – ñòâîðèòè òîâàðèñòâî ÷è
îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó ³ îáîâ’ÿçêîâî âñòóïèòè äî íüî-
ãî, ïðèéíÿòè áóäèíîê íà ñâ³é áàëàíñ, óêëàñòè äîãîâ³ð ç ïîñòà÷àëüíèêàìè êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã, ñïëàòèòè çá³ð çà êîðèñòóâàííÿ öèìè ïîñëóãàìè, çàðåºñòðóâàòè äîïîì³æí³ ïðè-
ì³ùåííÿ â áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ òîùî.

Òàêèì ÷èíîì, ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè áóëè ïèòàííÿ,
ùî ñòîñóþòüñÿ íàáóòòÿ ãðîìàäÿíàìè ïðàâà ñï³ëüíî¿ âëàñíîñò³ íà äîïîì³æí³ ïðèì³-
ùåííÿ áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â ïðè ïðèâàòèçàö³¿ êâàðòèð (ê³ìíàò ó êâàðòèðàõ).

Ñàìå â öüîìó àñïåêò³ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè äàíî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü Çàêîíó. Ïèòàííÿ ïðî òëóìà÷åííÿ òåðì³íà «äîïîì³æí³ ïðèì³-
ùåííÿ» Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íå âèð³øóâàâ, îñê³ëüêè â êîíñòèòóö³éíèõ ïî-
äàíí³ ³ çâåðíåíí³ âîíî íå ïîðóøóâàëîñÿ.

Òîìó íàâåäåíèé ó ï³äïóíêò³ 1.1 ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè Ð³øåííÿ ïåðåë³ê äîïîì³æ-
íèõ ïðèì³ùåíü «(ï³äâàëè, ñàðà¿, êëàäîâêè, ãîðèùà, êîëÿñî÷í³ ³ ò. ³í.)» íå º îô³ö³éíèì
òëóìà÷åííÿì òåðì³íà «äîïîì³æí³ ïðèì³ùåííÿ» òà ³íøèõ òåðì³í³â, ùî âæèâàþòüñÿ ó
çàêîíàõ, ÿê³ çãàäàí³ ó êëîïîòàíí³ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè Ñ.
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Ïóíêò 2 ñòàòò³ 10 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîí-
äó», îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÿêîãî áóëî äàíî Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè,
íå ì³ñòèòü òåðì³í³â «ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ ìåøêàíö³â áóäèíêó», «íåæèë³ ïðè-
ì³ùåííÿ». Âîíè âæèâàþòüñÿ ó ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â
áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó» òà ó ñòàòò³ 4 Æèòëîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ, ÿê³
íå áóëè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó çãàäàíîìó ïðîâàäæåíí³.

Êëîïîòàííÿ ùîäî ðîç’ÿñíåííÿ, ÿêèìè ñòàòòÿìè Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè «ñë³ä êå-
ðóâàòèñÿ ïðè âèçíà÷åíí³ ñï³ëüíîãî ìàéíà, çîêðåìà ìàéíà ïðàâà ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñ-
íîñò³», ïðî íåîáõ³äí³ñòü íàäàííÿ ÿêîãî òàêîæ íàãîëîøóºòüñÿ ó êëîïîòàíí³, íå îõîïëþºòü-
ñÿ çì³ñòîì ïèòàíü, ÿê³ âèð³øóâàëèñÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè.

Îòæå, ïèòàííÿ, çà ðîç’ÿñíåííÿì ÿêèõ çâåðíóëàñÿ íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Ñ., íå áóëè
ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ïðè ïðèéíÿòò³ Ð³øåííÿ, à òîìó
ï³äñòàâ äëÿ ¿õ ðîç’ÿñíåííÿ íåìàº.

Â³äìîâëÿþ÷è ó íàäàíí³ ðîç’ÿñíåííÿ Ð³øåííÿ â³ä 2 áåðåçíÿ 2004 ðîêó ¹ 4-ðï/2004
òðåáà ìàòè íà óâàç³, ùî çã³äíî ç ïîëîæåííÿì ïóíêòó 3 § 57 Ðåãëàìåíòó Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó Óêðà¿íè ð³øåííÿ, âèñíîâîê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ìîæóòü áóòè
ðîç’ÿñíåí³ ëèøå çà êëîïîòàííÿì îäí³º¿ ³ç ñòîð³í êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òîáòî
ñòîðîíà êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ñàìîñò³éíî çâåðòàºòüñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì.

Ñòîðîíîþ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü § 32 Ðåãëàìåíòó
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, çîêðåìà, º ñóá’ºêòè ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ,
êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ, ÿê³ çâåðíóëèñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Ç êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 1, 10 Çàêî-
íó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó» äî Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè çâåðòàëèñÿ 60 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, ÿê³, ÿê ³ àâòîð êîíñòèòóö³é-
íîãî çâåðíåííÿ ß. òà ³íø³ ãðîìàäÿíè, º ñòîðîíîþ ó ö³é ñïðàâ³.

Ïðåäñòàâíèê ñòîðîíè êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 55 Çàêî-
íó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ìàº ïðàâîâèé ñòàòóñ ó÷àñíèêà êîí-
ñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ ä³º ëèøå â ìåæàõ ïîëîæåíü, âèçíà÷åíèõ § 34 Ðåãëàìåíòó
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ÿê³ íå ïåðåäáà÷àþòü éîãî ïðàâà ñàìîñò³éíî çàÿâëÿòè
êëîïîòàííÿ ïðî ðîç’ÿñíåííÿ ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî ðîç’ÿñíåííÿ Ð³øåí-
íÿ â³ä 2 áåðåçíÿ 2004 ðîêó ¹ 4-ðï/2004 íåìàº.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü § 57 Ðåãëàìåíòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà-
¿íè, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ íà-
ðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè Ñ. ïðî ðîç’ÿñíåííÿ Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿-
íè â³ä 2 áåðåçíÿ 2004 ðîêó ¹ 4-ðï/2004 (ñïðàâà ïðî ïðàâà ñï³ââëàñíèê³â íà äîïîì³æí³
ïðèì³ùåííÿ áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â).

� � �

13 òðàâíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà
åêîíîì³êè òà ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïî-
ëîæåíü ïóíêòó «â» ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñïåö³àëüíó åêîíîì³÷-
íó çîíó «Çàêàðïàòòÿ», ï³äïóíêòó «â» ÷àñòèíè äðóãî¿, ï³äïóíêòó «â» ÷àñòèíè òðåòüî¿
ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñïåö³àëüí³ åêîíîì³÷í³ çîíè òà ñïåö³àëüíèé ðåæèì ³í-
âåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Äîíåöüê³é îáëàñò³» (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ðîçåíêî Â.².).

Ïîðóøåíå ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ ïèòàííÿ ñòîñóºòüñÿ ïîðÿäêó ñïëàòè ïîäàòêó
íà äîäàíó âàðò³ñòü ïðè çä³éñíåíí³ îïåðàö³é ç òîâàðàìè ³ ïðåäìåòàìè íà òåðèòîð³ÿõ
ñïåö³àëüíèõ åêîíîì³÷íèõ çîí «Çàêàðïàòòÿ», «Àçîâ», «Äîíåöüê».

Íà äóìêó ñóá’ºêòà ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ, ïðîáëåìà ïîëÿãàº â òîìó, ùî â
çàêîíàõ Óêðà¿íè «Ïðî ñïåö³àëüí³ åêîíîì³÷í³ çîíè òà ñïåö³àëüíèé ðåæèì ³íâåñòèö³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Äîíåöüê³é îáëàñò³» â³ä 24 ãðóäíÿ 1998 ðîêó ³ «Ïðî ñïåö³àëüíó åêîíî-

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 6/2004

67



ì³÷íó çîíó «Çàêàðïàòòÿ» â³ä 22 áåðåçíÿ 2001 ðîêó âæèâàþòüñÿ ð³çí³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ,
ÿê³ âèçíà÷àþòü õàðàêòåð ³ ìåòó ñïðàâëÿííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ³ àêöèçíîãî
çáîðó, à ñàìå: «äëÿ âíóòð³øíüîãî ñïîæèâàííÿ â Óêðà¿í³» òà «äëÿ â³ëüíîãî âèêîðèñòàí-
íÿ â Óêðà¿í³». Íåîäíîçíà÷íå ¿õ òëóìà÷åííÿ îðãàíàìè Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà-
¿íè, Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè í³áèòî ïðèçâîäèòü äî ïîäâ³éíîãî
îïîäàòêóâàííÿ òîâàð³â, âèðîáëåíèõ ó ñïåö³àëüíèõ åêîíîì³÷íèõ çîíàõ, ï³ä ÷àñ ¿õ ðå-
àë³çàö³¿ íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó Óêðà¿íè. Îäíàê ôàêò³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òàêîãî âè-
ñíîâêó â êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ íå íàâåäåíî. Íå éäåòüñÿ â íüîìó ³ ïðî ñóòü ðîçá³æ-
íîñòåé ó ïîçèö³ÿõ Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè òà Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè.

Äî òîãî æ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ñòîñîâíî êîîðäè-
íàö³¿ ðîáîòè îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè âèäàâ ðîçïîðÿäæåííÿ «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ îïî-
äàòêóâàííÿ ó ñïåö³àëüíèõ åêîíîì³÷íèõ çîíàõ «Çàêàðïàòòÿ», «Àçîâ» òà «Äîíåöüê» â³ä
17 ñåðïíÿ 2002 ðîêó ¹ 456-ð, ÿêèì âðåãóëþâàâ ïîñòàâëåíó â êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàí-
í³ ïðîáëåìó. Ó ðîçïîðÿäæåíí³ âèçíà÷åíî, ùî â óñ³õ òðüîõ ñïåö³àëüíèõ åêîíîì³÷íèõ
çîíàõ ñïðàâëÿííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ³ àêöèçíîãî çáîðó çä³éñíþºòüñÿ òàê ñà-
ìî, ÿê ³ ïðè ³ìïîðò³ òîâàð³â â Óêðà¿íó.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òåþ 39, ïóíêòîì 2 ñòàòò³ 45, ñòàòòÿìè 50, 93 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè
òà ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíê-
òó «â» ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñïåö³àëüíó åêîíîì³÷íó çîíó «Çà-
êàðïàòòÿ», ï³äïóíêòó «â» ÷àñòèíè äðóãî¿, ï³äïóíêòó «â» ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 12 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñïåö³àëüí³ åêîíîì³÷í³ çîíè òà ñïåö³àëüíèé ðåæèì ³íâåñòèö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ â Äîíåöüê³é îáëàñò³» çà íåâ³äïîâ³äí³ñòþ êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âèìî-
ãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

3 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 46 íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³), Êðèì³íàëüíîìó
êîäåêñó Óêðà¿íè òà ÷èííèì çàêîíàì Óêðà¿íè îêðåìèõ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
ðîçïîâñþäæåííÿ ïðèì³ðíèê³â àóä³îâ³çóàëüíèõ òâîð³â, ôîíîãðàì, â³äåîãðàì, êîìï’þ-
òåðíèõ ïðîãðàì, áàç äàíèõ», Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà»,
Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî íåâ³äêëàäí³ çàõîäè ùîäî ïîñèëåííÿ çàõèñòó ïðàâ ³í-
òåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà, åêñïîðòó, ³ìïîðòó òà ðîçïîâñþäæåí-
íÿ äèñê³â äëÿ ëàçåðíèõ ñèñòåì ç÷èòóâàííÿ», ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî äåðæàâíîãî ³íñïåêòîðà ç ïèòàíü ³íòåëåêòóàëüíî¿
âëàñíîñò³ Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³», íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè «Ïðî çàõîäè ùîäî ëîêàë³çàö³¿ òà ëåãàë³çàö³¿ ïðîãðàìíèõ ïðî-
äóêò³â Microsoft», Ìåìîðàíäóìó ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè òà Ïðåäñòàâíèöòâîì Microsoft â êðà¿íàõ ÑÍÄ, Ìåìîðàíäóìó ïðî âçàºìîðîçó-
ì³ííÿ ì³æ Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè òà Êîðïîðàö³ºþ Microsoft (ñóääÿ-äî-
ïîâ³äà÷ Ìàëèííèêîâà Ë.Ô.)

Äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íàä³éøëî êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³), Êðè-
ì³íàëüíîìó êîäåêñó Óêðà¿íè òà ÷èííèì çàêîíàì Óêðà¿íè îêðåìèõ ïîëîæåíü Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ðîçïîâñþäæåííÿ ïðèì³ðíèê³â àóä³îâ³çóàëüíèõ òâîð³â, ôîíîãðàì, â³äåî-
ãðàì, êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì, áàç äàíèõ» â ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 10 ëèïíÿ
2003 ðîêó ¹ 1098-IV (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2004 ð., ¹ 7, ñò. 46), Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà» â ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 11 ëèï-
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íÿ 2001 ðîêó ¹ 2627-III (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2001 ð., ¹ 43, ñò. 214),
Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî íåâ³äêëàäí³ çàõîäè ùîäî ïîñèëåííÿ çàõèñòó ïðàâ ³í-
òåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà, åêñïîðòó, ³ìïîðòó òà ðîçïîâñþäæåí-
íÿ äèñê³â äëÿ ëàçåðíèõ ñèñòåì ç÷èòóâàííÿ» â³ä 30 ñ³÷íÿ 2002 ðîêó ¹ 85 (Îô³ö³éíèé
â³ñíèê Óêðà¿íè, 2002 ð., ¹ 5, ñò. 188), ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî äåðæàâíîãî ³íñïåêòîðà ç ïèòàíü ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³» â ðåäàêö³¿ â³ä 17 òðàâíÿ
2002 ðîêó ¹ 674 (Îô³ö³éíèé â³ñíèê Óêðà¿íè, 2002 ð., ¹ 21, ñò. 1042), íàêàçó Ì³í³ñòåð-
ñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè «Ïðî çàõîäè ùîäî ëîêàë³çàö³¿ òà ëåãàë³çàö³¿ ïðîãðàìíèõ
ïðîäóêò³â Microsoft» â³ä 3 ãðóäíÿ 2001 ðîêó ¹ 782, Ìåìîðàíäóìó ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè òà Ïðåäñòàâíèöòâîì Microsoft â êðà¿íàõ ÑÍÄ
â³ä 9 æîâòíÿ 2001 ðîêó, Ìåìîðàíäóìó ïðî âçàºìîðîçóì³ííÿ ì³æ Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè
³ íàóêè Óêðà¿íè òà Êîðïîðàö³ºþ Microsoft â³ä 28 æîâòíÿ 2003 ðîêó.

Íåâ³äïîâ³äí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîíàì Óêðà¿íè îêðåìèõ ïîëîæåíü çàçíà-
÷åíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè àðãóìåíòóþòü òèì, ùî
âñ³ âîíè ñóïåðå÷àòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çîêðåìà ïîëîæåííÿì ñòàòåé 41, 42, 43,
54, 64, 68 òà 15 (ó ÷àñòèí³ ãàðàíò³é åêîíîì³÷íî¿ áàãàòîìàí³òíîñò³) ç ò³º¿ ïðè÷èíè, ùî
«îäíîçíà÷íî ³ íà âèêëþ÷íèõ çàñàäàõ ðåãëàìåíòóþòü âèðîáíèöòâî ³ ðîçïîâñþäæåííÿ
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ëèøå çà îäí³ºþ ç ê³ëüêîõ ìîæëèâèõ ìîäåëåé, – à ñàìå ìî-
äåëëþ «ïðîïð³ºòàðíîãî» (êîìåðö³éíîãî) ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, – ³ âîäíî÷àñ óíå-
ìîæëèâëþþòü áóäü-ÿê³ àëüòåðíàòèâí³ ìîäåë³ âèðîáíèöòâà ³ ðîçïîâñþäæåííÿ ïðî-
ãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, íàïðèêëàä, íà îñíîâ³ Â³ëüíèõ ë³öåíç³é, ÿê³ ïåðåäàþòü ê³í-
öåâîìó êîðèñòóâà÷åâ³ âñ³ (àáî á³ëüø³ñòü) ìàéíîâ³ ïðàâà ³ çíà÷íó ÷àñòèíó àâòîðñüêèõ
íåìàéíîâèõ ïðàâ».

ßê ñòâåðäæóº ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ, ïðèéíÿòòÿ âêàçàíèõ íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ñòâîðèëî «ïðåöåäåíò òåõíîëîã³÷íî¿ çàëåæíîñò³ Óêðà¿íè â³ä ïðî-
äóêö³¿ îäíîãî ìîíîïîë³ñòè÷íîãî çàêîðäîííîãî âèðîáíèêà», ùî ñóïåðå÷èòü Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè (ñòàòò³ 1, 3, 8, 15, 17), ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â ìîæëèâ³ñòü ïîâíî¿ ðåàë³çàö³¿
ïîëîæåíü ñòàòåé: 21 (ùîäî ð³âíîñò³ ó ïðàâàõ), 22 (ãàðàíòóâàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ,
íåäîïóùåííÿ çâóæåííÿ çì³ñòó òà îáñÿãó ³ñíóþ÷èõ ïðàâ ïðè ïðèéíÿòò³ íîâèõ çàêîí³â),
34 (â êîíòåêñò³ ïðàâà íà âèêîðèñòàííÿ ³ ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿).

Íåêîíñòèòóö³éí³ñòü îêðåìèõ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðîçïîâñþäæåííÿ ïðè-
ì³ðíèê³â àóä³îâ³çóàëüíèõ òâîð³â, ôîíîãðàì, â³äåîãðàì, êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì, áàç äà-
íèõ» íàðîäí³ äåïóòàòè îáãðóíòîâóþòü òèì, ùî:

– ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 3 ïðî óìîâè ðîçïîâñþäæåííÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ïðèì³ðíèê³â
êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì, áàç äàíèõ òîùî, ÿêå äîçâîëÿºòüñÿ ëèøå çà óìîâè ìàðêóâàííÿ
êîíòðîëüíèìè ìàðêàìè, óíåìîæëèâëþº ¿õ âèêîíàííÿ «äëÿ âèðîáíèê³â òà ðîçïîâñþ-
äæóâà÷³â «íåïðîïð³ºòàðíîãî» (çîêðåìà – â³ëüíîãî) ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ»;

– ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 4 ùîäî ïðàâà íà îäåðæàííÿ êîíòðîëüíèõ ìàðîê
ñòâîðþþòü «íåáåçïåêó â³äìîâè âèðîáíèêàì Â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ó íà-
äàíí³ êîíòðîëüíèõ ìàðîê, îñê³ëüêè âîíè íå º ñïåö³àë³çîâàíèìè åêñïîðòåðàìè, ³ìïîð-
òåðàìè àáî â³äòâîðþâà÷àìè ïðèì³ðíèê³â», ïðî ÿê³ éäåòüñÿ â ö³é ñòàòò³;

– ïîëîæåííÿ ïóíêòó «å» ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 5 (ïîðÿäîê îäåðæàííÿ êîíòðîëüíèõ
ìàðîê) ïðî íåîáõ³äí³ñòü íàäàííÿ êîï³é äîãîâîðó, çà ÿêèì çàÿâíèêîâ³ ïåðåäàþòüñÿ
ìàéíîâ³ ïðàâà àâòîð³â àáî ïðàâà íà âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì, áàç äàíèõ
òîùî, «çàáîðîíÿº ðîçïîâñþäæåííÿ Â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ», îñê³ëüêè
ôàêòè÷íî óêëàäåííÿ òàêèõ äîãîâîð³â çà «Â³ëüíèìè (Â³äêðèòèìè)» ë³öåíç³ÿìè, àäðåñî-
âàíèìè íåâèçíà÷åíîìó êîëó îñ³á íà íåâèçíà÷åí³é òåðèòîð³¿, – íåóíîðìîâàíå.

Ùî ñòîñóºòüñÿ îñïîðþâàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðà-
âà», òî íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè ââàæàþòü, ùî ïîëîæåííÿ àáçàöó äðóãîãî ÷àñòèíè
äðóãî¿ ñòàòò³ 33 ïðî âèçíà÷åííÿ ì³í³ìàëüíèõ ñòàâîê àâòîðñüêî¿ âèíàãîðîäè òà ÷àñòèíè
ï’ÿòî¿ ö³º¿ ñòàòò³ îáìåæóþòü ïðàâî êîæíîãî ðîçïîðÿäæàòèñÿ ðåçóëüòàòàìè ñâîº¿ ³í-
òåëåêòóàëüíî¿, òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 41 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè),
îñê³ëüêè «Â³ëüíå» (Â³äêðèòå) ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ çã³äíî ç â³äïîâ³äíèìè ë³öåí-
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ç³ÿìè ïåðåäàºòüñÿ íåîáìåæåíîìó êîëó îñ³á áåçêîøòîâíî, ùî öèì Çàêîíîì çàáîðî-
íÿºòüñÿ».

Â³äïîâ³äíî äî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî íåâ³äêëàäí³ çàõîäè ùîäî ïîñèëåííÿ
çàõèñòó ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà, åêñïîðòó, ³ìïîðòó òà
ðîçïîâñþäæåííÿ äèñê³â äëÿ ëàçåðíèõ ñèñòåì ç÷èòóâàííÿ» âñ³ ïðîåêòè íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ï³äëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâîìó ïîãî-
äæåííþ öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 4). Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ââàæàº, ùî
öå ïîëîæåííÿ ñóïåðå÷èòü ïóíêòó 9 ñòàòò³ 116 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çà ÿêèì îáîâ’ÿçêî-
âå ïîãîäæåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ìàº áóòè «ïîêëàäåíî íå íà ÿêåñü îêðåìå
ì³í³ñòåðñòâî», à íà Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

Êîíñòèòóö³éí³ñòü ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-
ëîæåííÿ ïðî äåðæàâíîãî ³íñïåêòîðà ç ïèòàíü ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ Äåðæàâíîãî
äåïàðòàìåíòó ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³» îñïîðþºòüñÿ íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿-
íè â ÷àñòèí³ íàäàííÿ äåðæàâíîìó ³íñïåêòîðó ç ïèòàíü ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïåâ-
íèõ ôóíêö³é, ùî íå óçãîäæóºòüñÿ ³ç çàêîíàìè Óêðà¿íè, ÿê³ òàêîæ ðåãóëþþòü ïîâíî-
âàæåííÿ ö³º¿ ïîñàäîâî¿ îñîáè. Êð³ì òîãî, ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ,
ùî îñê³ëüêè «Â³ëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ» ìîæå íå ìàòè æîäíèõ îçíàê «ë³öåí-
ç³éíîñò³», âàæëèâèõ äëÿ «ïðîïð³ºòàðíîãî» ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, òî äåðæàâíèé
³íñïåêòîð ç ïèòàíü ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïåðåâ³ðÿòèìå áóäü-ÿêîãî âèðîáíèêà
«Â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ» íà âëàñíèé ðîçñóä», ùî º ïîðóøåííÿì ÷èííî¿
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñòàòò³ 19, 41).

Ïåðøà êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íà çàñ³äàíí³ íå ïðèéíÿëà
óõâàëó í³ ïðî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³, í³ ïðî â³äìîâó ó â³ä-
êðèòò³ òàêîãî ïðîâàäæåííÿ.

Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³, Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òàêîãî.

Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ñòâåðäæóþ÷è ïðî íåêîíñòèòóö³éí³ñòü îêðåìèõ ïîëî-
æåíü çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî ðîçïîâñþäæåííÿ ïðèì³ðíèê³â àóä³îâ³çóàëüíèõ òâîð³â, ôî-
íîãðàì, â³äåîãðàì, êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì, áàç äàíèõ», «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æ-
í³ ïðàâà», Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî íåâ³äêëàäí³ çàõîäè ùîäî ïîñèëåííÿ çà-
õèñòó ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà, åêñïîðòó, ³ìïîðòó òà
ðîçïîâñþäæåííÿ äèñê³â äëÿ ëàçåðíèõ ñèñòåì ç÷èòóâàííÿ», ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³-
ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî äåðæàâíîãî ³íñïåêòîðà ç ïèòàíü
³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³», ïî-
ñèëàþòüñÿ íà òå, ùî ö³ íîðìè ì³ñòÿòü íåð³âí³ êîíêóðåíòí³ óìîâè äëÿ ñóá’ºêò³â ïðàâà
³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, çâåðòàþ÷è ïðè öüîìó óâàãó íà âèðîáíèê³â òà ðîçïîâñþ-
äæóâà÷³â «Â³ëüíîãî (Â³äêðèòîãî)» ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïðàâà ÿêèõ âîíè ââàæà-
þòü ïîðóøåíèìè.

Ïðîòå ÷èííå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè ç ïèòàíü ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ íå ì³ñòèòü
òàêèõ ïîíÿòü, ÿê «Â³ëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ», «Â³äêðèòå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åí-
íÿ», «Â³äêðèò³ ñòàíäàðòè», «Â³äêðèò³ ïðîòîêîëè», «Çàêðèòå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ»,
«Çàêðèòà ïðîãðàìà» òà ³íøèõ ìîäåëåé âèðîáíèöòâà, ðîçïîâñþäæåííÿ òà âèêîðèñòàí-
íÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 54 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ãëàâè 35 Öèâ³ëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè (ñòàòò³ 418, 421, 424 òà ³íø³), ÿêèé íàáðàâ ÷èííîñò³ 1 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó,
çàçíà÷åí³ âèùå ïèòàííÿ ìàþòü âðåãóëüîâóâàòèñÿ çàêîíîì. Ó ÷åðâí³ 2003 ðîêó íàðîäí³
äåïóòàòè Óêðà¿íè âíåñëè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çàêîíîïðîåêò «Ïðî âèêîðèñòàí-
íÿ Â³äêðèòèõ ôîðìàò³â äàíèõ òà Â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ â äåðæàâíèõ
óñòàíîâàõ ³ äåðæàâíîìó ñåêòîð³ ãîñïîäàðñòâà».

Âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàêîíîäàâ÷èì âðåãóëþâàííÿì ôîðì, âèä³â ïðîãðàì-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ, âèçíà÷åííÿì ïîíÿòü òà ïîðÿäêó ùîäî ¿õ âèðîáíèöòâà, ðîçïîâñþäæåí-
íÿ ³ âèêîðèñòàííÿ, íå â³äíåñåíî äî êîìïåòåíö³¿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.
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²íøèõ îáãðóíòóâàíü ùîäî íåêîíñòèòóö³éíîñò³ ïîëîæåíü íàâåäåíèõ âèùå íîðìà-
òèâíèõ àêò³â, êð³ì ïîñèëàíü íà ïîðóøåííÿ ïðàâ âèðîáíèê³â, ðîçïîâñþäæóâà÷³â òà êî-
ðèñòóâà÷³â ùîäî íå âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì âèä³â ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ,
ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ íå íàâ³â.

Îñê³ëüêè â ö³é ÷àñòèí³ êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì ïóíêòó 4 ÷àñòèíè
äðóãî¿ ñòàòò³ 39 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2
ñòàòò³ 45 öüîãî Çàêîíó êîíñòèòóö³éíå ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ íå ìîæå áóòè â³äêðèòî.

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè äî ïîâíîâà-
æåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íàëåæèòü âèð³øåííÿ ïèòàíü ïðî â³äïîâ³äí³ñòü
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éí³ñòü) çàêîí³â òà ³íøèõ ïðàâîâèõ àêò³â Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè, àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, àêò³â Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ïðàâîâèõ
àêò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì.

Òàêèì ÷èíîì, ïîðóøåí³ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ ïèòàííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) îêðåìèõ ïîëîæåíü íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³-
òè ³ íàóêè Óêðà¿íè «Ïðî çàõîäè ùîäî ëîêàë³çàö³¿ òà ëåãàë³çàö³¿ ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â
Microsoft», Ìåìîðàíäóìó ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè òà
Ïðåäñòàâíèöòâîì Microsoft â êðà¿íàõ ÑÍÄ, Ìåìîðàíäóìó ïðî âçàºìîðîçóì³ííÿ ì³æ
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè òà Êîðïîðàö³ºþ Microsoft ñóïåðå÷àòü âèìîãàì
ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ çã³äíî ç ïóíêòîì 1 ñòàòò³ 13, ñòàòòåþ 14 Çàêîíó Óêðà-
¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» íå íàëåæàòü äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíî-
ãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Òîìó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 2, 3
ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ íåìàº.

Âèõîäÿ÷è ç âèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ñòàòòÿìè 13, 14, 39, 45, 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåí-
íÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 46 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïî-
â³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³), Êðèì³íàëüíîìó êîäåêñó Óêðà¿íè òà
÷èííèì çàêîíàì Óêðà¿íè îêðåìèõ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðîçïîâñþäæåííÿ
ïðèì³ðíèê³â àóä³îâ³çóàëüíèõ òâîð³â, ôîíîãðàì, â³äåîãðàì, êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì,
áàç äàíèõ» ó ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 10 ëèïíÿ 2003 ðîêó ¹ 1098-IV, Çàêîíó Óêðà-
¿íè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà» â ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 11 ëèïíÿ
2001 ðîêó ¹ 2627-III, Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî íåâ³äêëàäí³ çàõîäè ùîäî ïîñè-
ëåííÿ çàõèñòó ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà, åêñïîðòó, ³ì-
ïîðòó òà ðîçïîâñþäæåííÿ äèñê³â äëÿ ëàçåðíèõ ñèñòåì ç÷èòóâàííÿ» â³ä 30 ñ³÷íÿ
2002 ðîêó ¹ 85, ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåí-
íÿ ïðî äåðæàâíîãî ³íñïåêòîðà ç ïèòàíü ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ Äåðæàâíîãî äåïàð-
òàìåíòó ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³» â ðåäàêö³¿ â³ä 17 òðàâíÿ 2002 ðîêó ¹ 674, íàêàçó
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè «Ïðî çàõîäè ùîäî ëîêàë³çàö³¿ òà ëåãàë³çàö³¿ ïðî-
ãðàìíèõ ïðîäóêò³â Microsoft» â³ä 3 ãðóäíÿ 2001 ðîêó ¹ 782, Ìåìîðàíäóìó ïðî ñï³â-
ïðàöþ ì³æ Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè òà Ïðåäñòàâíèöòâîì Microsoft â êðà-
¿íàõ ÑÍÄ â³ä 9 æîâòíÿ 2001 ðîêó, Ìåìîðàíäóìó ïðî âçàºìîðîçóì³ííÿ ì³æ Ì³í³ñ-
òåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè òà Êîðïîðàö³ºþ Microsoft â³ä 28 æîâòíÿ 2003 ðîêó íà
ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» –
íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ
Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü
Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.

� � �

3 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ùîäî â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíè-
íà Ñ. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ñüîìî¿ ñòàòò³ 46, ÷àñòèí äðóãî¿, òðå-
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òüî¿ ñòàòò³ 48 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñå-
ëèùíèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â» â³ä 14 ñ³÷íÿ 1998 ðîêó ¹ 14/98-ÂÐ, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 2432

Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî âèçíà÷åííÿ ìîìåíòó, ç ÿêîãî ðå-
çóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ ³ ï³äñóìêè âèáîð³â ââàæàþòüñÿ îáíàðîäóâàíèìè (ñóääÿ-äîïî-
â³äà÷ ªâãðàôîâ Ï.Á.).

Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 48 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè äåïóòàò³â ì³ñöå-
âèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â» â³ä 14 ñ³÷íÿ 1998 ðîêó (äàë³ – Çàêîí)
ð³øåííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ïðî ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ ³ ï³äñóìêè âèáî-
ð³â ìîæå áóòè îñêàðæåíå êàíäèäàòîì àáî éîãî äîâ³ðåíîþ îñîáîþ â ñóä³ ïðîòÿãîì
òðüîõ äí³â ï³ñëÿ îáíàðîäóâàííÿ òåðèòîð³àëüíîþ âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ ðåçóëüòàò³â ãîëî-
ñóâàííÿ ³ ï³äñóìê³â âèáîð³â. Ñóä ðîçãëÿäàº ñêàðãó ó ï’ÿòèäåííèé òåðì³í ç ìîìåíòó ¿¿
íàäõîäæåííÿ.

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ãðîìàäÿíèí Ñ., íå ïîãîäæóþ÷èñü ç
ð³øåííÿì Íîâîïñêîâñüêî¿ ðàéîííî¿ (òåðèòîð³àëüíî¿) âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, çâåðíóâñÿ ç³
ñêàðãîþ äî Íîâîïñêîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³, â ÿê³é ïðîñèâ âèçíà-
òè âèáîðè äåïóòàò³â äî Ëóãàíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ïî âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 24 íåä³éñíè-
ìè òà ñêàñóâàòè ð³øåííÿ Íîâîïñêîâñüêî¿ ðàéîííî¿ (òåðèòîð³àëüíî¿) âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿
ùîäî ðåçóëüòàò³â ãîëîñóâàííÿ íà âèáîðàõ äåïóòàò³â äî Ëóãàíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè, ÿê³
â³äáóëèñÿ 31 áåðåçíÿ 2002 ðîêó. Ð³øåííÿì Íîâîïñêîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Ëóãàí-
ñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 17 êâ³òíÿ 2002 ðîêó ñêàðãà ãðîìàäÿíèíà Ñ. áóëà çàëèøåíà áåç ðîçãëÿ-
äó ç ï³äñòàâ ïðîïóùåííÿ âñòàíîâëåíîãî Çàêîíîì ñòðîêó.

Ñóäîâà ïàëàòà ó öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè óõâàëîþ â³ä 12 áå-
ðåçíÿ 2003 ðîêó êàñàö³éíó ñêàðãó ãðîìàäÿíèíà Ñ. çàëèøèëà áåç çàäîâîëåííÿ, à êàñà-
ö³éíå ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çàêðèëà, îñê³ëüêè çã³äíî ç ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 2435

Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ – ÖÏÊ) ð³øåííÿ ñóäó ³ç çàçíà÷åíèõ
ïèòàíü º îñòàòî÷íèì ³ îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Äî òîãî æ ó ö³é Óõâàë³ íàãîëîøåíî, ùî
â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 320 ÖÏÊ ð³øåííÿ òà óõâàëè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿
íå ìîæóòü áóòè ïåðåãëÿíóò³ ñóäîì êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ÿêùî âîíè íå ðîçãëÿäàëèñÿ
àïåëÿö³éíèì ñóäîì. Çâàæàþ÷è, ùî ñêàðãà çàÿâíèêà àïåëÿö³éíèì ñóäîì íå ðîçãëÿäàëà-
ñÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â Ñóäîâî¿ ïàëàòè ó öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè óõâà-
ëîþ â³ä 19 âåðåñíÿ 2003 ðîêó â çàäîâîëåíí³ çàÿâè ãðîìàäÿíèíà Ñ. â³äìîâèëà.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³ä-
ñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿
âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè
àáî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ñòâåðäæóºòüñÿ ïðî íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòî-
ñóâàííÿ Íîâîïñêîâñüêèì ðàéîííèì ñóäîì Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ òà Âåðõîâíèì Ñóäîì
Óêðà¿íè ïîëîæåíü ÷àñòèíè ñüîìî¿ ñòàòò³ 46, ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 48 Çàêîíó,
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 2432 ÖÏÊ ùîäî âèçíà÷åííÿ ìîìåíòó, ç ÿêîãî ðåçóëüòàòè ãîëî-
ñóâàííÿ ³ ï³äñóìêè âèáîð³â ââàæàþòüñÿ îáíàðîäóâàíèìè. Íà äóìêó ãðîìàäÿíèíà Ñ.,
«íåïðàâèëüíå ðîçóì³ííÿ» ñóäàìè Óêðà¿íè çàçíà÷åíèõ ïîëîæåíü Çàêîíó ïðèçâåëî äî
ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä, à ñàìå äî «îáìåæåííÿ ïðàâà íà îñêàð-
æåííÿ ð³øåííÿ Íîâîïñêîâñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ïðî ðåçóëüòàòè ãîëî-
ñóâàííÿ íà âèáîðàõ äåïóòàò³â äî Ëóãàíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè». Îäíàê àâòîð êîíñòèòó-
ö³éíîãî çâåðíåííÿ íå îáãðóíòîâóº, ÿê ïåðåäáà÷åíî ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 42
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», â ÷îìó ïîëÿãàº «íåïðàâèëüíå
ðîçóì³ííÿ» ³ íåîäíîçíà÷í³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè ïîëîæåíü â³äïîâ³äíèõ
ñòàòåé Çàêîíó òà ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 2432 ÖÏÊ.

Çà çì³ñòîì ïóíêòó 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 8, ñòàòò³ 48 Çàêîíó, ââàæàº ñóá’ºêò ïðàâà
íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ, òåðèòîð³àëüíîþ âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ, ùî âñòàíîâëþº ðå-
çóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ ³ ï³äñóìêè âèáîð³â äåïóòàò³â äî Ëóãàíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè, º îá-
ëàñíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ç îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ âèáîð³â äî îáëàñíî¿ ðàäè. À òîìó
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ñòðîê îñêàðæåííÿ ðåçóëüòàò³â ãîëîñóâàííÿ ³ ï³äñóìê³â âèáîð³â ïî÷èíàºòüñÿ ç äíÿ ¿õ
îáíàðîäóâàííÿ îáëàñíîþ (òåðèòîð³àëüíîþ) âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ.

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 9 ñòàòò³ 18 (ïîâíîâàæåííÿ îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿), ÷àñòè-
íè ñüîìî¿ ñòàòò³ 46 (âñòàíîâëåííÿ ðåçóëüòàò³â âèáîð³â ïî âèáîð÷îìó îêðóãó) Çàêîíó
ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ ³ âèáîð³â ïî âèáîð÷îìó îêðóãó âñòàíîâëþþòüñÿ íà çàñ³äàíí³
îêðóæíî¿ (òåðèòîð³àëüíî¿) âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, ³ çàíîñÿòüñÿ äî ïðîòîêîëó, ÿêèé ñêëà-
äàºòüñÿ ó ê³ëüêîñò³ ïðèì³ðíèê³â, ùî íà òðè á³ëüøà, í³æ ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ âõîäÿòü äî
ñêëàäó îêðóæíî¿ (òåðèòîð³àëüíî¿) âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, çà ôîðìîþ, âñòàíîâëåíîþ Öåí-
òðàëüíîþ âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ. Ïðîòîêîë ï³äïèñóºòüñÿ ãîëîâîþ, çàñòóïíèêîì ãîëîâè,
ñåêðåòàðåì ³ ÷ëåíàìè îêðóæíî¿ (òåðèòîð³àëüíî¿) âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿. Ïåðøèé ïðèì³ðíèê
ïðîòîêîëó ðàçîì ³ç ïàêåòàìè âèáîð÷èõ áþëåòåí³â íåãàéíî ïåðåäàºòüñÿ äî òåðèòî-
ð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, äðóãèé – â³äðàçó âèâ³øóºòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ îêðóæíî¿ (òåðè-
òîð³àëüíî¿) âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ äëÿ çàãàëüíîãî îçíàéîìëåííÿ, òðåò³é – çáåð³ãàºòüñÿ ó
ñïðàâàõ îêðóæíî¿ (òåðèòîð³àëüíî¿) âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿.

Ñàìå ö³ ïîâíîâàæåííÿ îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ñòîñîâíî âèáîð³â äåïóòàò³â äî
Ëóãàíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè çä³éñíþâàëà Íîâîïñêîâñüêà ðàéîííà (òåðèòîð³àëüíà) âè-
áîð÷à êîì³ñ³ÿ. Ïîãîäæóºòüñÿ ç öèì ³ ãðîìàäÿíèí Ñ., ââàæàþ÷è, ùî ñòðîê îñêàðæåííÿ
ðåçóëüòàò³â âèáîð³â ïî÷èíàºòüñÿ ç äíÿ «âèâ³øóâàííÿ ïðîòîêîëó, ñêëàäåíîãî îêðóæ-
íîþ âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ, ïðî ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ ³ ï³äñóìêè âèáîð³â ïî âèáîð÷î-
ìó îêðóãó». Ïðîòå, ÿê çàçíà÷àëîñÿ, éîãî êëîïîòàííÿ äî Íîâîïñêîâñüêîãî ðàéîííîãî
ñóäó Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ âèçíàòè ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ ³ ï³äñóìêè âèáîð³â äåïóòàò³â
äî Ëóãàíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè, çàêð³ïëåíèõ ó ïðîòîêîë³ Íîâîïñêîâüêî¿ ðàéîííî¿ (òåðè-
òîð³àëüíî¿) âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, áóëî çàëèøåíî áåç çàäîâîëåííÿ.

6 êâ³òíÿ 2002 ðîêó â ãàçåò³ «Íàøà ãàçåòà» Ëóãàíñüêà îáëàñíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ç îð-
ãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ âèáîð³â äî îáëàñíî¿ ðàäè â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí ïåðøî¿, äðóãî¿,
øîñòî¿ ñòàòò³ 48 Çàêîíó îïóáë³êóâàëà ð³øåííÿ «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ðåçóëüòàò³â ãîëîñó-
âàííÿ òà ï³äñóìê³â âèáîð³â äåïóòàò³â Ëóãàíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ÕÕIV ñêëèêàííÿ» â³ä
4 êâ³òíÿ 2002 ðîêó ¹ 15, ÿêå íå áóëî îñêàðæåíî ãðîìàäÿíèíîì Ñ. äî ñóäó.

Äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â ñïðàâè ñâ³ä÷àòü, ùî ñóäè Óêðà¿íè îäíîçíà÷íî çàñòîñîâó-
þòü ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ñüîìî¿ ñòàòò³ 46, ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 48 Çàêîíó, ÷àñ-
òèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 2432 ÖÏÊ. Îòæå, ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâà-
äæåííÿ ó ñïðàâ³ íåìàº.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 42, 43, 45, 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðà-
â³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ñ. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü
÷àñòèíè ñüîìî¿ ñòàòò³ 46, ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 48 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè
äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â» â³ä 14 ñ³÷íÿ 1998 ðîêó
¹ 14/98-ÂÐ, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 2432 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» –
íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ
Óêðà¿íè, öèì Çàêîíîì.

� � �

3 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñó-
äó Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà
êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ïîïåðåäíº ñõâà-
ëåííÿ çàêîíîïðîåêòó ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ðåºñòð. ¹ 4105)» â³ä
24 ãðóäíÿ 2003 ðîêó ¹ 1399-IV ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ äîïîâíåííÿ äî Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ïî-
ïåðåäíº ñõâàëåííÿ çàêîíîïðîåêòó ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ðåºñòð.
¹ 4105)» â³ä 3 ëþòîãî 2004 ðîêó ¹ 1403-IV (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Í³ì÷åíêî Â.².).
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Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ – 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè – ïîðó-
øóº ïèòàííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Ïîñòàíîâè
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ïîïåðåäíº ñõâàëåííÿ çàêîíîïðîåêòó ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ðåºñòð. ¹ 4105)» â³ä 24 ãðóäíÿ 2003 ðîêó (äàë³ – Ïîñòàíîâà
â³ä 24 ãðóäíÿ 2003 ðîêó) ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ äîïîâíåííÿ äî Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ïî-
ïåðåäíº ñõâàëåííÿ çàêîíîïðîåêòó ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ðåºñòð.
¹ 4105)» â³ä 3 ëþòîãî 2004 ðîêó (äàë³ – Ïîñòàíîâà â³ä 3 ëþòîãî 2004 ðîêó), â ö³ëîìó
òà â ÷àñòèí³ ïîïåðåäíüîãî ñõâàëåííÿ çàêîíîïðîåêòó ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ³ íàïðàâëåííÿ çàêîíîïðîåêòó äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Íåêîíñòèòóö³éí³ñòü Ïîñòàíîâè â³ä 24 ãðóäíÿ 2003 ðîêó ³ Ïîñòàíîâè â³ä 3 ëþòîãî
2004 ðîêó àâòîðè êëîïîòàííÿ âáà÷àþòü ó òîìó, ùî áóëî ïîðóøåíî âñòàíîâëåíó ñòàò-
òÿìè 154, 155, 156, 157, 158, 159 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó ðîçãëÿäó çàêîíîïðî-
åêòó «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» (ðåºñòð. ¹ 4105) (äàë³ – Çàêîíîïðî-
åêò ¹ 4105) òà óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ùîäî íüîãî íà ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè 24 ãðóäíÿ 2003 ðîêó òà 3 ëþòîãî 2004 ðîêó.

Ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ð³øåííÿ ïðî ïîïåðåäíº ñõâàëåííÿ Çà-
êîíîïðîåêòó ¹ 4105 ïðèéìàëîñÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè íà çàñ³äàííÿõ 24 ãðóäíÿ
2003 ðîêó òà 3 ëþòîãî 2004 ðîêó çà ô³çè÷íî¿ â³äñóòíîñò³ ñàìîãî çàêîíîïðîåêòó ÿê
ö³ë³ñíîãî äîêóìåíòà, ãîëîñóâàííÿ 24 ãðóäíÿ 2003 ðîêó íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ â³äáó-
âàëîñÿ íà ï³äñòàâ³ «Ïîð³âíÿëüíî¿ òàáëèö³», ÿêà íå ìîæå ââàæàòèñÿ çàêîíîïðîåêòîì ó
ðîçóì³íí³ ñòàòåé 154, 155, 156, 157, 158, 159 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, íà çà-
ñ³äàíí³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè 3 ëþòîãî 2004 ðîêó ïîïåðåäíüî ñõâàëþâàâñÿ íå êîí-
êðåòíèé òåêñò Çàêîíîïðîåêòó ¹ 4105, à ñêëàäíèé àëãîðèòì ôîðìóâàííÿ éîãî òåêñòó ç
ð³çíèõ ôðàãìåíò³â, ïîäàíèõ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ó ð³çíèé ÷àñ, ó ð³çí³é ôîðì³,
ð³çíèìè ñóá’ºêòàìè çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè.

Íà äóìêó íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, çàêîíîïðîåêò, ïîïåðåäíüî ñõâàëåíèé Ïî-
ñòàíîâîþ â³ä 24 ãðóäíÿ 2003 ðîêó ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ â³ä 3 ëþ-
òîãî 2004 ðîêó, áóâ ïîäàíèé äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïîðóøåííÿì âèìîã ñòàò-
ò³ 154 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Òîáòî Çàêîíîïðîåêò ¹ 4105, ÿêèé 4 âåðåñíÿ 2003 ðîêó ïî-
äàëè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè 233 íàðîäíèõ äåïóòàòè Óêðà¿íè, áóâ äîîïðàöüîâàíèé
Òèì÷àñîâîþ ñïåö³àëüíîþ êîì³ñ³ºþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïî îïðàöþâàííþ ïðîåêò³â
çàêîí³â Óêðà¿íè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, óòâîðåíîþ çã³äíî ç Ïîñòà-
íîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî óòâîðåííÿ Òèì÷àñîâî¿ ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïî îïðàöþâàííþ ïðîåêò³â çàêîí³â Óêðà¿íè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» â³ä 26 ãðóäíÿ 2002 ðîêó ¹ 381-IV (ç íàñòóïíèìè çì³íàìè), éîãî
çì³íåíèé òåêñò íå áóâ àóòåíòè÷íèì Çàêîíîïðîåêòó ¹ 4105, ùî º ïîðóøåííÿì ïðîöåäó-
ðè âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, âñòàíîâëåíî¿ ñòàòòÿìè 154, 155, 156, 157,
158, 159 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ñòâåðäæóº, ùî äîîïðàöüîâàíèé Çàêîíî-
ïðîåêò ¹ 4105, ñõâàëåíèé Ïîñòàíîâîþ â³ä 24 ãðóäíÿ 2003 ðîêó ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè
çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ â³ä 3 ëþòîãî 2004 ðîêó, ðîçãëÿäàâñÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè
áåç íàÿâíîñò³ âèñíîâêó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ çàêîíî-
ïðîåêòó âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, òîáòî ç ïîðóøåííÿì âèìîã
ñòàòò³ 159 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Ïîñòàíîâà â³ä 3 ëþòîãî 2004 ðîêó, íà ¿õ äóìêó, â ö³ëîìó íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì
ñòàòò³ 83 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè âîíà áóëà ïðèéíÿòà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿-
íè çà ìåæàìè ÷åðãîâèõ ñåñ³é ïàðëàìåíòó.

Ïåðøà êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Óõâàëîþ â³ä 13 òðàâíÿ
2004 ðîêó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ íà ï³äñòà-
â³ ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³ä-
ïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè,
Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòó-
ö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.
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Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³, Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òàêîãî.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè çà àíàëîã³÷íèìè ïîäàííÿìè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Ïîñòàíîâè â³ä 24 ãðóäíÿ 2003 ðîêó ïðèéíÿâ
ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíèõ ïðîâàäæåíü ç ï³äñòàâ íåîáãðóíòîâà-
íîñò³ öèõ ïîäàíü (óõâàëè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 25 ëþòîãî 2004 ðîêó
¹ 17-ó/2004, â³ä 25 ëþòîãî 2004 ðîêó ¹ 18-ó/2004). ×àñòèíà íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè ÿê àâòîðè ïîïåðåäí³õ êîíñòèòóö³éíèõ ïîäàíü º ³ àâòîðàìè êëîïîòàííÿ, ùî
ðîçãëÿäàºòüñÿ. Ïðè öüîìó â îñïîðþâàíîìó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ íàâåäåíî ò³ æ ñà-
ì³ ìîòèâè ùîäî íåêîíñòèòóö³éíîñò³ Ïîñòàíîâè â³ä 24 ãðóäíÿ 2003 ðîêó.

16 áåðåçíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íàäàâ Âèñíîâîê ùîäî â³äïîâ³ä-
íîñò³ âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè Çàêîíîïðîåêòó ¹ 4105 ç âíåñåíè-
ìè äî íüîãî ïîïðàâêàìè, ïîïåðåäíüî ñõâàëåíèìè Ïîñòàíîâîþ â³ä 3 ëþòîãî 2004 ðîêó.

Ïîðÿäîê âíåñåííÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè Çàêîíîïðîåêòó ¹ 4105 íà ðîçãëÿä
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íå âèçíàíî òàêèì, ùî ñóïåðå÷èòü âèçíà÷åí³é Êîíñòè-
òóö³ºþ Óêðà¿íè ïðîöåäóð³ âíåñåííÿ äî íå¿ çì³í (Âèñíîâîê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè â³ä 16 áåðåçíÿ 2004 ðîêó ¹ 1-â/2004).

Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè òàêîæ ñòâåðäæóþòü, ùî Ïîñòàíîâà â³ä 3 ëþòîãî 2004 ðî-
êó íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì ñòàòò³ 83 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÿêîþ ïîçà÷åðãîâ³ ñå-
ñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ³ç çàçíà÷åííÿì ïîðÿäêó äåííîãî, ñêëèêàþòüñÿ Ãîëîâîþ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íà âèìîãó íå ìåíø ÿê òðåòèíè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
â³ä êîíñòèòóö³éíîãî ñêëàäó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

Ïîñòàíîâà â³ä 3 ëþòîãî 2004 ðîêó áóëà ïðèéíÿòà íà ðàíêîâîìó çàñ³äàíí³, ÿêå, íà
äóìêó àâòîð³â êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ, íå ìîæå ââàæàòèñÿ ëåã³òèìíîþ ïîçà÷åðãî-
âîþ ñåñ³ºþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ó æîäí³é ôîðì³ íå áóëî âèçíà÷åíî ïîðÿ-
äîê äåííèé ö³º¿ «ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿», íå áóëî îïðèëþäíåíî äîêóìåíò³â, ³íøèõ äîêàç³â,
ùî ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ï³äñòàâè äëÿ ñêëèêàííÿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè. Ãîëîñóâàííÿ â³äáóëîñÿ îá 11 ãîäèí³ 08 õâèëèí çà ìåæàìè ÷åðãîâèõ ñåñ³é
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, à ñàìå: ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ²V ñåñ³¿, çàêðèòî¿ 15 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó,
³ äî â³äêðèòòÿ V ñåñ³¿, ÿêà ïî÷àëà ñâîþ ðîáîòó 3 ëþòîãî 2004 ðîêó î 16 ãîäèí³ (Ïîñòà-
íîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 3 ëþòîãî 2004 ðîêó ¹ 1404-²V).

Ç öüîãî ïðèâîäó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè çàçíà÷àº, ùî çã³äíî ç Óõâàëîþ Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 25 ëþòîãî 2004 ðîêó ¹ 18-ó/2004 «ïðàâîâèé àêò âè-
çíàºòüñÿ íåêîíñòèòóö³éíèì ïîâí³ñòþ ÷è â îêðåì³é ÷àñòèí³, ÿêùî áóëà ïîðóøåíà âñòà-
íîâëåíà Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çîêðåìà, ïðîöåäóðà éîãî óõâàëåííÿ. Òàêèìè êîíñòè-
òóö³éíèìè ïîëîæåííÿìè º: ð³øåííÿ ïàðëàìåíòó ïðèéìàþòüñÿ âèêëþ÷íî íà éîãî ïëå-
íàðíèõ çàñ³äàííÿõ øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ íàðîäíèì äåïóòàòîì Óê-
ðà¿íè îñîáèñòî; âèçíà÷åíà ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä êîíñòèòó-
ö³éíîãî ñêëàäó ïàðëàìåíòó, ÿêà íåîáõ³äíà äëÿ ïðèéíÿòòÿ òîãî ÷è ³íøîãî ð³øåííÿ. ²í-
ø³ ïèòàííÿ ïðîöåäóðè ãîëîñóâàííÿ âèð³øóþòüñÿ çàêîíîì ïðî ðåãëàìåíò Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íå ìàº ïîâíîâàæåíü ðîçãëÿäàòè ìîæëèâ³
ïîðóøåííÿ Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè».

Ç îãëÿäó íà öå Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ââàæàº, ùî êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ
íå ìîæå áóòè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ñòàòòÿìè 39, 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà
êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ïîïå-
ðåäíº ñõâàëåííÿ çàêîíîïðîåêòó ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ðåºñòð.
¹ 4105)» â³ä 24 ãðóäíÿ 2003 ðîêó ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ äîïîâíåííÿ äî Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
«Ïðî ïîïåðåäíº ñõâàëåííÿ çàêîíîïðîåêòó ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(ðåºñòð. ¹ 4105)» â³ä 3 ëþòîãî 2004 ðîêó, íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó
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Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî ïî-
äàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü,
ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.

� � �

30 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 59 íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Óêàçó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî ïåðåäà÷ó çàë³çíè÷íèõ â³éñüê Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ó ï³ä-
ïîðÿäêóâàííÿ Ì³í³ñòåðñòâó òðàíñïîðòó Óêðà¿íè» â³ä 27 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó ¹ 46/2003
(ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ìèðîíåíêî Î.Ì.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ – 59 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè – çâåð-
íóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ïðî
â³äïîâ³äí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî ïåðåäà÷ó çàë³ç-
íè÷íèõ â³éñüê Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ó ï³äïîðÿäêóâàííÿ Ì³í³ñòåðñòâó òðàíñïîðòó
Óêðà¿íè» (äàë³ – Óêàç).

Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè ââàæàþòü, ùî ïåðåäà÷à çã³äíî ç Óêàçîì çàë³çíè÷íèõ
â³éñüê Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ó ï³äïîðÿäêóâàííÿ öèâ³ëüíîìó ì³í³ñòåðñòâó – Ì³í³ñòåð-
ñòâó òðàíñïîðòó Óêðà¿íè – íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì ñòàòò³ 17 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çî-
êðåìà ÷àñòèíàì äðóã³é òà øîñò³é, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ îáîðîíà Óêðà¿íè, çàõèñò ¿¿ ñóâå-
ðåí³òåòó, òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ ³ íåäîòîðêàííîñò³ ïîêëàäàþòüñÿ íà Çáðîéí³ Ñèëè
Óêðà¿íè; íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè çàáîðîíÿºòüñÿ ñòâîðåííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ áóäü-ÿêèõ
çáðîéíèõ ôîðìóâàíü, íå ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì. Êð³ì òîãî, íà äóìêó ñóá’ºêòà ïðàâà íà
êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ, Óêàç ïîêëàäàº ïî÷àòîê ðóéíàö³¿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ÿê
ºäèíîãî âîºííî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó, «º ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèì» (îñîáëèâî éîãî
ñòàòòÿ 3) òà ñóïåðå÷èòü ïîëîæåííÿì ñòàòò³ 10 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îáîðîíó Óêðà¿-
íè», â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè Óêðà¿íè ÿê öåíòðàëüíèé îðãàí âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ â æèòòÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ îáîðîíè,
ôóíêö³îíóâàííÿ, áîéîâó òà ìîá³ë³çàö³éíó ãîòîâí³ñòü, áîºçäàòí³ñòü ³ ï³äãîòîâêó Çáðîé-
íèõ Ñèë Óêðà¿íè äî çä³éñíåííÿ ïîêëàäåíèõ íà íèõ ôóíêö³é ³ çàâäàíü.

Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³, Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òàêîãî.

5 ëþòîãî 2004 ðîêó áóëî ïðèéíÿòî Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíó ñïåö³àëüíó ñëóæ-
áó òðàíñïîðòó» ¹ 1449-²V (äàë³ – Çàêîí), ÿêèì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïåðåäà÷à çàë³çíè÷íèõ
â³éñüê Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ç ï³äïîðÿäêóâàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè äî
Ì³í³ñòåðñòâà òðàíñïîðòó Óêðà¿íè (ïóíêò 2 ðîçä³ëó VIII «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ») òà
ïåðåòâîðåííÿ ¿õ íà íåâ³éñüêîâó Äåðæàâíó ñïåö³àëüíó ñëóæáó òðàíñïîðòó – ñïåö³àë³çî-
âàíèé äåðæàâíèé îðãàí òðàíñïîðòó â ñêëàä³ Ì³í³ñòåðñòâà òðàíñïîðòó Óêðà¿íè, ïðè-
çíà÷åíèé äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ôóíêö³îíóâàííÿ òðàíñïîðòó â ìèðíèé ÷àñ òà â
óìîâàõ âîºííîãî ³ íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 1). Â³äïîâ³äíî äî ïóíê-
òó 1 ðîçä³ëó VIII «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó îñòàíí³é íàáðàâ ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî
îïóáë³êóâàííÿ, à ñàìå ç 10 áåðåçíÿ 2004 ðîêó (Óðÿäîâèé êóð’ºð, 2004 ð., 10 áåðåçíÿ).

Ó çâ’ÿçêó ç âðåãóëþâàííÿì íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ïåðåòâîðåííÿ çàë³çíè÷íèõ
â³éñüê Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè íà Äåðæàâíó ñïåö³àëüíó ñëóæáó òðàíñïîðòó â ñêëàä³
Ì³í³ñòåðñòâà òðàíñïîðòó Óêðà¿íè, à òàêîæ ñòàòóñó, ïðàâîâèõ îñíîâ îðãàí³çàö³¿, îñíîâ-
íèõ çàâäàíü ³ ôóíêö³é îñòàííüî¿, çì³íèëèñÿ çà çì³ñòîì ï³äñòàâè, íà ÿêèõ îáãðóíòîâó-
âàëèñÿ òâåðäæåííÿ ùîäî íåêîíñòèòóö³éíîñò³ Óêàçó, à êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Çàêîíîì íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì ñòàò-
ò³ 39 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 147, ñòàòòåþ 150
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 39, 45, 50, 71 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòó-
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ö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 59 íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Óêàçó Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè «Ïðî ïåðåäà÷ó çàë³çíè÷íèõ â³éñüê Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ó ï³äïîðÿäêó-
âàííÿ Ì³í³ñòåðñòâó òðàíñïîðòó Óêðà¿íè» â³ä 27 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó ¹ 46/2003 íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³ä-
í³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

30 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíè-
íà Ã. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó «á» ñòàòò³ 2542 Êðèì³íàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè 1960 ðîêó ñòîñîâíî ïåðåâèùåííÿ â³éñüêîâîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ âëàäè
÷è ïîñàäîâèõ ïîâíîâàæåíü øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà ùîäî ï³äëåãëîãî (ñóääÿ-
äîïîâ³äà÷ Òèõèé Â.Ï.) .

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ – ãðîìàäÿíèí Ã. – çâåðíóâñÿ ç êëîïîòàííÿì
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó «á» ñòàòò³ 2542 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè 1960 ðîêó (äàë³ – ÊÊ Óêðà¿íè 1960 ðîêó), íåîáõ³äí³ñòü â ÿêîìó â³í îáãðóíòîâóº
íåîäíîçíà÷íèì çàñòîñóâàííÿì â³éñüêîâèìè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿
âëàäè öüîãî ïîëîæåííÿ ñòîñîâíî ïåðåâèùåííÿ â³éñüêîâîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ âëàäè ÷è
ïîñàäîâèõ ïîâíîâàæåíü øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà ùîäî ï³äëåãëîãî.

Íà äóìêó ñóá’ºêòà ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ, îäí³ ç öèõ îðãàí³â ââàæàþòü,
ùî çàçíà÷åíå ïîëîæåííÿ íå ïåðåäáà÷àº çàïîä³ÿííÿ ³ñòîòíî¿ øêîäè ï³äëåãëîìó (ïîòåð-
ï³ëîìó), à ³íø³ – íàâïàêè.

Ñâîº êëîïîòàííÿ ãðîìàäÿíèí Ã. àðãóìåíòóº:
– âèñëîâîì ³ç ëèñòà-â³äïîâ³ä³ Ãîëîâè Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 21 ãðóäíÿ

2000 ðîêó ¹ 7-51ä 2000 íà ñâîþ ñêàðãó ïðî ïåðåãëÿä ð³øåíü â³éñüêîâèõ ñóä³â Óêðà¿íè
ó ñïðàâ³ ùîäî ãðîìàäÿíèíà Ã.: «Äëÿ çàñóäæåííÿ Âàñ çà ö³ºþ ñòàòòåþ êðèì³íàëüíîãî
çàêîíó íàñòàííÿ ³ñòîòíî¿ øêîäè º îáîâ’ÿçêîâèì»;

– ëèñòîì-â³äïîâ³ääþ çàñòóïíèêà ãîëîâè â³éñüêîâîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó Çàõ³äíîãî ðå-
ã³îíó Óêðà¿íè â³ä 19 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó ¹ 35 íà êëîïîòàííÿ ãðîìàäÿíèíà Ã. ùîäî ðîç’ÿñíåí-
íÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïåðåäáà÷åíî¿ ïóíêòîì «á» ñòàòò³ 2542 ÊÊ Óêðà¿íè
1960 ðîêó çà çàñòîñóâàííÿ â³éñüêîâèìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè íàñèëüñòâà äî ï³äëåãëèõ;

– ïîñòàíîâîþ íà÷àëüíèêà â³ää³ëó íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì ³ çàñòîñóâàííÿì çàêîí³â
ó â³éñüêîâèõ ôîðìóâàííÿõ – ñòàðøîãî ïîì³÷íèêà â³éñüêîâîãî ïðîêóðîðà Ï³âí³÷íîãî
ðåã³îíó Óêðà¿íè ïðî â³äìîâó â ïîðóøåíí³ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ùîäî êîìàíäèðà â³é-
ñüêîâî¿ ÷àñòèíè À-0836 â³ä 5 ãðóäíÿ 2003 ðîêó, ÿêîþ, ÿê çàçíà÷àº ãðîìàäÿíèí Ã., «â³ä-
ìîâëåíî â ïîðóøåíí³ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè çà ôàêòîì íàñèëüñòâà äî ï³äëåãëîãî, ÿêå
íå çàâäàëî éîìó øêîäè».

²ç ìàòåð³àë³â êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî âèðîêîì â³éñüêîâîãî ñóäó
×åðêàñüêîãî ãàðí³çîíó â³ä 10 ëþòîãî 2000 ðîêó ãðîìàäÿíèíà Ã. âèçíàíî âèííèì ó ñêî-
ºíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì «á» ñòàòò³ 2542 ÊÊ Óêðà¿íè 1960 ðîêó, – ïåðåâè-
ùåííÿ â³éñüêîâîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ âëàäè ÷è ïîñàäîâèõ ïîâíîâàæåíü øëÿõîì çà-
ñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà ùîäî ï³äëåãëîãî, ùî âèÿâèëîñÿ â íàíåñåíí³ ïîáî¿â ñâî¿ì ï³ä-
ëåãëèì – â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì ñòðîêîâî¿ ñëóæáè.

Óõâàëîþ â³éñüêîâîãî ñóäó Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè â³ä 29 ñåðïíÿ 2000 ðîêó âè-
ðîê ùîäî ãðîìàäÿíèíà Ã. çàëèøåíî áåç çì³í. Ñóääÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè òà Ãîëîâà
Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ðîçãëÿíóëè ñêàðãè ãðîìàäÿíèíà Ã. íà çàçíà÷åí³ ñóäîâ³ ð³øåííÿ,
ïðîòå ï³äñòàâ äëÿ ¿õ ïåðåãëÿäó â ïîðÿäêó âèêëþ÷íîãî ïðîâàäæåííÿ íå âèÿâèëè.

Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 2542 «Ïåðåâèùåííÿ â³éñüêîâîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ âëàäè ÷è ïî-
ñàäîâèõ ïîâíîâàæåíü» ÊÊ Óêðà¿íè 1960 ðîêó:

à) íåçàêîííå âèêîðèñòàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ñïîðóäæåíü ÷è ³íøîãî â³éñüêîâî-
ãî ìàéíà àáî íåçàêîííå âèêîðèñòàííÿ ï³äëåãëîãî äëÿ îñîáèñòèõ ïîñëóã ÷è ïîñëóã ³í-
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øèì îñîáàì, à òàê ñàìî ³íøå ïåðåâèùåííÿ â³éñüêîâîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ âëàäè ÷è
ïîñàäîâèõ ïîâíîâàæåíü, êð³ì ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì «á» ö³º¿ ñòàòò³, ÿêùî ö³ ä³¿ çàâ-
äàëè ³ñòîòíî¿ øêîäè, –

êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê äî ï’ÿòè ðîê³â;
á) çàñòîñóâàííÿ íåñòàòóòíèõ ìåòîä³â âïëèâó ùîäî ï³äëåãëîãî àáî ïåðåâèùåííÿ

äèñöèïë³íàðíî¿ âëàäè, ÿêùî ö³ ä³¿ çàâäàëè ³ñòîòíî¿ øêîäè, à òàê ñàìî çàñòîñóâàííÿ íà-
ñèëüñòâà ùîäî ï³äëåãëîãî, –

êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî ï’ÿòè ðîê³â;
â) ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíå ïóíêòîì «á» ö³º¿ ñòàòò³, â÷èíåíå ³ç çàñòîñóâàííÿì çáðî¿, à

òàê ñàìî ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíå ïóíêòàìè «à» ÷è «á» ö³º¿ ñòàòò³, ÿêùî âîíî ñïðè÷èíèëî
òÿæê³ íàñë³äêè, –

êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä ï’ÿòè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ
ìàéíà àáî áåç òàêî¿;

ã) ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíå ïóíêòàìè «à», «á» àáî «â» ö³º¿ ñòàòò³, â÷èíåíå ó âîºííèé ÷àñ
àáî â áîéîâ³é îáñòàíîâö³, –

êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî ï’ÿòíàäöÿòè ðîê³â àáî äîâ³÷-
íèì ïîçáàâëåííÿì âîë³.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 424 «Ïåðåâèùåííÿ â³éñüêîâîþ ñëóæáîâîþ
îñîáîþ âëàäè ÷è ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü» ÷èííîãî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè
â³ä 5 êâ³òíÿ 2001 ðîêó (äàë³ – ÊÊ Óêðà¿íè) çàñòîñóâàííÿ íåñòàòóòíèõ çàõîä³â âïëèâó
ùîäî ï³äëåãëîãî àáî ïåðåâèùåííÿ äèñöèïë³íàðíî¿ âëàäè, ÿêùî ö³ ä³¿ çàïîä³ÿëè ³ñòîò-
íó øêîäó, à òàêîæ çàñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà ùîäî ï³äëåãëîãî –

êàðàþòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî ñåìè ðîê³â.
Ïåðåâèùåííÿ â³éñüêîâîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ âëàäè ÷è ïîñàäîâèõ ïîâíîâàæåíü

øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ íåñòàòóòíèõ çàõîä³â âïëèâó ùîäî ï³äëåãëîãî àáî ïåðåâèùåííÿ
äèñöèïë³íàðíî¿ âëàäè, à òàêîæ çàñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà ùîäî ï³äëåãëîãî, ÿê³ â÷èíåí³
äî ïðèéíÿòòÿ íîâîãî ÊÊ Óêðà¿íè, êâàë³ô³êóþòüñÿ çà ïóíêòîì «á» ñòàòò³ 2542 ÊÊ Óêðà-
¿íè 1960 ðîêó, îñê³ëüêè çà íèõ ïåðåäáà÷åíî á³ëüø ì’ÿêå ïîêàðàííÿ.

Ïåðåâèùåííÿ âëàäè àáî ñâî¿õ ïîñàäîâèõ ïîâíîâàæåíü øëÿõîì íàñèëüñòâà ïîëÿãàº â
òîìó, ùî ïðè â÷èíåíí³ öüîãî çëî÷èíó çä³éñíþþòüñÿ òàê³ ä³¿, ÿêèõ í³õòî íå ìîæå äîçâîëè-
òè ³ íà â÷èíåííÿ ÿêèõ æîäíà ïîñàäîâà îñîáà òà çà æîäíèõ îáñòàâèí íå óïîâíîâàæåíà.

Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 27 ãðóäíÿ
1985 ðîêó ¹ 12 «Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó â ñïðàâàõ ïðî ïåðåâèùåííÿ âëàäè àáî ïîñàäî-
âèõ ïîâíîâàæåíü» íàñèëüñòâî ïðè ïåðåâèùåíí³ âëàäè àáî ïîñàäîâèõ ïîâíîâàæåíü
ìîæå áóòè ÿê ô³çè÷íèì, òàê ³ ïñèõ³÷íèì. Ô³çè÷íå íàñèëüñòâî ìîæå ïîëÿãàòè â íåçà-
êîííîìó ïîçáàâëåíí³ âîë³, çàïîä³ÿíí³ óäàðó, ïîáî¿â, ëåãêèõ àáî ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³
ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü, â÷èíåíí³ ä³é, õàðàêòåðíèõ äëÿ ìîðäóâàííÿ, à ïñèõ³÷íå íàñèëü-
ñòâî – ó ñòâîðåíí³ ðåàëüíî¿ çàãðîçè çàïîä³ÿííÿ ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà ùîäî ïîòåðï³ëî-
ãî ÷è éîãî áëèçüêèõ (ïóíêò 8). Òàêå æ ïîíÿòòÿ íàñèëüñòâà ïðè ïåðåâèùåíí³ âëàäè àáî
ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü ñôîðìóëüîâàíî ³ â ïîñòàíîâ³ Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè â³ä 26 ãðóäíÿ 2003 ðîêó ¹ 15 «Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó ó ñïðàâàõ ïðî ïåðåâè-
ùåííÿ âëàäè àáî ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü».

Çàñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà ïðè ïåðåâèùåíí³ âëàäè àáî ïîñàäîâèõ ïîâíîâàæåíü â³é-
ñüêîâîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ çàâæäè ïðèçâîäèòü äî ñïðè÷èíåííÿ ³ñòîòíî¿ øêîäè âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó íåñåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ³ º çàê³í÷åíèì çëî÷èíîì íåçàëåæíî â³ä
³íøèõ íàñë³äê³â, àëå ñïðè÷èíåííÿ ³ñòîòíî¿ øêîäè ï³äëåãëîìó ïðè â÷èíåíí³ íàñèëü-
ñòâà ùîäî íüîãî íå º îáîâ’ÿçêîâîþ îçíàêîþ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì «á»
ñòàòò³ 2542 ÊÊ Óêðà¿íè 1960 ðîêó.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³äñòàâîþ äëÿ êîí-
ñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â
Óêðà¿íè º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî
çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò
ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè àáî ïðèçâåëî äî ïî-
ðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä (ñòàòòÿ 94); ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³
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ïîâèííî áóòè çàçíà÷åíî îáãðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ïîëî-
æåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè (ïóíêò 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 42).

Àíàë³ç êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â ñâ³ä÷èòü, ùî â
íüîìó íå íàâåäåíî ôàêò³â íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿
ïîëîæåííÿ ïóíêòó «á» ñòàòò³ 2542 ÊÊ Óêðà¿íè 1960 ðîêó.

Ó ëèñò³-â³äïîâ³ä³ Ãîëîâè Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 21 ãðóäíÿ 2000 ðîêó
¹ 7-51ä 2000, ÿêèì ãðîìàäÿíèíó Ã. â³äìîâëåíî â éîãî ñêàðç³ ùîäî ïåðåãëÿäó çãàäàíèõ
ð³øåíü â³éñüêîâèõ ñóä³â, íà ÿêèé â³í ïîñèëàºòüñÿ â êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ÿê íà
îäèí ³ç ôàêò³â íåîäíîçíà÷íîñò³ çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ö³º¿ íîðìè ÊÊ Óêðà¿íè, çàçíà÷å-
íî: «Äîâîäè ñêàðãè ïðî òå, ùî Âè íå â÷èíÿëè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 2542,
ïóíêòîì «á» ÊÊ Óêðà¿íè, º áåçï³äñòàâíèìè, îñê³ëüêè äëÿ çàñóäæåííÿ Âàñ çà ö³ºþ ñòàò-
òåþ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó íàñòàííÿ ³ñòîòíî¿ øêîäè º îáîâ’ÿçêîâèì. Òàêà êâàë³ô³êó-
þ÷à îçíàêà íå ïåðåäáà÷åíà äèñïîçèö³ºþ çàçíà÷åíî¿ ñòàòò³ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó ùîäî
âèïàäê³â çàñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà äî ï³äëåãëîãî».

Ó ëèñò³-â³äïîâ³ä³ ñóää³ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ï³í÷óêà Ì.Ã. â³ä 12 ëþòîãî
2004 ðîêó ¹ 7-51ä 00, ÿêèì ãðîìàäÿíèíó Ã. òàêîæ â³äìîâëåíî â êëîïîòàíí³ ïðî ïåðå-
ãëÿä öèõ ñóäîâèõ ð³øåíü, â³äçíà÷åíî: «Áåçï³äñòàâíèì º ïîñèëàííÿ ó êëîïîòàíí³ íà òå,
ùî äëÿ çàñóäæåííÿ Âàñ çà ïóíêòîì «á» ñòàòò³ 2542 ÊÊ Óêðà¿íè 1960 ðîêó íåîáõ³äíèì º
íàñòàííÿ ³ñòîòíî¿ øêîäè. Òàêà êâàë³ô³êóþ÷à îçíàêà íå ïåðåäáà÷åíà äèñïîçèö³ºþ çà-
çíà÷åíîãî çàêîíó ùîäî âèïàäê³â çàñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà äî ï³äëåãëîãî».

Ó ëèñò³ çàñòóïíèêà ãîëîâè â³éñüêîâîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó Çàõ³äíîãî ðåã³îíó Óêðà¿-
íè â³ä 19 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó, íàä³ñëàíîìó ó â³äïîâ³äü íà çâåðíåííÿ ãðîìàäÿíèíà Ã. ùîäî
ðîç’ÿñíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çàñòîñóâàííÿ â³éñüêîâèìè ïîñàäîâèìè
îñîáàìè íàñèëüñòâà äî ï³äëåãëèõ, íà ÿêèé â³í òàêîæ ïîñèëàºòüñÿ ÿê íà ôàêò íåîäíî-
çíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó, çàçíà÷àºòüñÿ, ùî «çà çì³ñòîì ñò. 2542

ï. «á» (ó ðåä. â³ä 11.07.95 ð.) Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿêèé ä³ÿâ äî 1 âåðåñíÿ
2001 ðîêó, òàêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ñíóâàëà çà çàñòîñóâàííÿ íåñòàòóòíèõ ìåòîä³â âïëèâó
ùîäî ï³äëåãëîãî (íàïðèêëàä – íàêëàäåíí³ äèñöèïë³íàðíèõ ñòÿãíåíü ç ìåòîþ ïðèíèçè-
òè éîãî ã³äí³ñòü), à òàê ñàìî çà çàñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà ùîäî ï³äëåãëîãî (ÿê ô³çè÷íî-
ãî, òàê ³ ïñèõ³÷íîãî). Ïðè öüîìó, ÿê áóëî ðîç’ÿñíåíî ãîëîâîþ â³éñüêîâî¿ êîëåã³¿ Âåð-
õîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè (âèõ. ¹ 7/3 â³ä 31.05.2001 ð.) êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü
íàñòàº ëèøå ó òîìó âèïàäêó, êîëè ö³ ä³¿ çàâäàëè ³ñòîòíî¿ øêîäè. Ïåðåâ³ðêîþ àðõ³âíèõ
ìàòåð³àë³â â³éñüêîâîãî ñóäó Çàõ³äíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè çà ìèíóë³ ðîêè íå çíàéäåíî ñó-
äîâèõ ð³øåíü, çà ÿêèìè â³éñüêîâ³ ñóäè Çàõ³äíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè ïîñòàíîâëÿëè âè-
ïðàâäîâóâàëüí³ âèðîêè â³äíîñíî â³éñüêîâèõ ïîñàäîâèõ îñ³á çà çàñòîñóâàííÿ íàñèëü-
ñòâà äî ï³äëåãëèõ, ÿêùî ö³ ä³¿ íå çàâäàëè ³ñòîòíî¿ øêîäè àáî çâ³ëüíÿëè á ¿õ â³ä êðèì³-
íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òàê³ ä³¿».

Â «Óçàãàëüíåíí³ ïðàêòèêè çàñòîñóâàííÿ â³éñüêîâèìè ñóäàìè çàêîíîäàâñòâà ïðî
â³éñüêîâ³ ïîñàäîâ³ çëî÷èíè» â³ä 31 òðàâíÿ 2001 ðîêó çà ï³äïèñîì ãîëîâè â³éñüêîâî¿ êî-
ëåã³¿ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ùî íàä³éøëî äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, íà
ÿêå ïîñèëàºòüñÿ ó ñâîºìó ëèñò³ â³ä 19 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó çàñòóïíèê ãîëîâè â³éñüêîâîãî
àïåëÿö³éíîãî ñóäó Çàõ³äíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè, òàêîæ íàãîëîøóºòüñÿ, ùî «îñê³ëüêè
êâàë³ô³êóþ÷³ îçíàêè ïåðåâèùåííÿ âëàäè ÷è ïîñàäîâèõ ïîâíîâàæåíü», «çàñòîñóâàííÿ
íåñòàòóòíèõ ìåòîä³â âïëèâó ùîäî ï³äëåãëîãî», «ïåðåâèùåííÿ äèñöèïë³íàðíî¿ âëàäè»
òà «çàñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà» ð³çíÿòüñÿ ì³æ ñîáîþ çà çì³ñòîì, òî êâàë³ô³êàö³ÿ ä³é âèí-
íî¿ îñîáè çà äâîìà ÷è á³ëüøå ç íèõ ìîæëèâà ëèøå ó âèïàäêàõ íàÿâíîñò³ â ä³ÿõ îñîáè
ðåàëüíî¿ ñóêóïíîñò³ çëî÷èííèõ ä³é, ÿêà êâàë³ô³êóºòüñÿ â òàêîìó ðàç³ çà îäíèì ï. «á»
ñòàòò³ 2542 ÊÊ, ïðè öüîìó äëÿ çàñòîñóâàííÿ íåñòàòóòíèõ ìåòîä³â âïëèâó ùîäî ï³äëåã-
ëîãî, ïåðåâèùåííÿ äèñöèïë³íàðíî¿ âëàäè îáîâ’ÿçêîâå íàñòàííÿ ³ñòîòíî¿ øêîäè».

Íå ï³äòâåðäæóº ôàêòó íåîäíîçíà÷íîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàçíà÷åíî¿ íîðìè ÊÊ Óêðà¿íè
1960 ðîêó ³ ïîñòàíîâà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì ³ çàñòîñóâàííÿì çà-
êîí³â ó â³éñüêîâèõ ôîðìóâàííÿõ – ñòàðøîãî ïîì³÷íèêà â³éñüêîâîãî ïðîêóðîðà Ï³âí³÷-
íîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè ïðî â³äìîâó â ïîðóøåíí³ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ùîäî êîìàíäèðà
â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè À-0836 â³ä 5 ãðóäíÿ 2003 ðîêó, íà ÿêó òàêîæ ïîñèëàºòüñÿ ñóá’ºêò
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ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ, îñê³ëüêè ö³ºþ ïîñòàíîâîþ â³äìîâëåíî â ïîðóøåí-
í³ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ùîäî êîìàíäèðà â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè çà â³äñóòíîñò³ ñêëàäó çëî-
÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 426 ÊÊ Óêðà¿íè, – áåçä³ÿëüí³ñòü â³éñüêîâî¿ âëàäè, òà çà
â³äñóòíîñò³ ïîä³¿ çëî÷èíó çà ôàêòîì îòðèìàííÿ òðàâìè ðÿäîâèì â³éñüêîâî¿ ÷àñòè-
íè À-0836 Ñ., à ôàêò³â çàñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà äî ï³äëåãëîãî ïðè ïåðåâèùåíí³ â³é-
ñüêîâîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè ÷è ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü âèÿâëåíî íå áóëî.

Òàêèì ÷èíîì, àíàë³ç êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ òà ñóäîâî¿ ïðàêòèêè ñâ³ä÷èòü ïðî
îäíîçíà÷í³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó «á» ñòàò-
ò³ 2542 ÊÊ Óêðà¿íè 1960 ðîêó ïðî ïåðåâèùåííÿ â³éñüêîâîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ âëàäè
÷è ïîñàäîâèõ ïîâíîâàæåíü øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà ùîäî ï³äëåãëîãî, òîìó
ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ íåìàº.

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ôàêòè÷íî îñêàðæóºòüñÿ âèðîê â³éñüêîâîãî ñóäó ×åð-
êàñüêîãî ãàðí³çîíó â³ä 10 ëþòîãî 2000 ðîêó ùîäî ãðîìàäÿíèíà Ã. òà óõâàëà â³éñüêîâî-
ãî ñóäó Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè â³ä 29 ñåðïíÿ 2000 ðîêó, ÿêîþ öåé âèðîê çàëè-
øåíî áåç çì³íè. Àëå ïåðåâ³ðêà ïðàâèëüíîñò³ îö³íêè ñóäàìè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿
îáñòàâèí êîíêðåòíî¿ ñïðàâè, çàêîííîñò³ ïðèéíÿòèõ íèìè ð³øåíü ó ñïðàâ³ íå íàëåæèòü
äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè (ñòàòòÿ 14 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»).

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðà-
â³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ã. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ
ïóíêòó «á» ñòàòò³ 2542 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 1960 ðîêó 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.

� � �

30 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êëîïîòàííÿì 47 íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè ùîäî â³äêðèòòÿ íîâîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ çàêîíîïðîåêòó «Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» ¹ 4105 ç âíåñåíèìè äî íüîãî ïîïðàâêàìè âèìîãàì ñòà-
òåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ñêîìîðîõà Â.ª.).

Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè ïîðóøóþòü ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ íîâîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³ä-
íîñò³ çàêîíîïðîåêòó «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» âèìîãàì ñòàòåé 157
³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, â ÿê³é Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè äàâ Âèñíîâîê â³ä
16 áåðåçíÿ 2004 ðîêó ¹ 1-â/2004.

Íåîáõ³äí³ñòü â³äêðèòòÿ íîâîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå
ïîäàííÿ ïîÿñíþº íîâîâèÿâëåíèìè îáñòàâèíàìè, ÿê³, íà éîãî äóìêó, ìàëè ì³ñöå ó ïðîöåñ³
ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ òà íàäàííÿ Âèñíîâêó Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè 16 áåðåçíÿ
2004 ðîêó. Òàêèìè îáñòàâèíàìè àâòîðè êëîïîòàííÿ ââàæàþòü íåçàêîííó ó÷àñòü ó ïëåíàð-
íîìó çàñ³äàíí³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ñóää³ Ò., ïîâíîâàæåííÿ ÿêîãî ÿê ñóää³
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ïðèïèíèëèñÿ 3 áåðåçíÿ 2004 ðîêó, êîëè éîìó âèïîâíèëî-
ñÿ ø³ñòäåñÿò ï’ÿòü ðîê³â. Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè îáãðóíòîâóþòü öå ïîñèëàííÿì íà
ïóíêò 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Òîìó, íà äóìêó ñóá’ºêòà ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ, 16 áåðåçíÿ 2004 ðîêó Ò.
íå ì³ã áðàòè ó÷àñò³ ó ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ³ ñêëàä
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè áóâ íåçàêîííèì.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 68 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè â³äêðèâàº íîâå ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðè âèÿâëåíí³ íîâèõ
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îáñòàâèí ó ñïðàâ³, ÿê³ íå áóëè ïðåäìåòîì éîãî ðîçãëÿäó, àëå ÿê³ ³ñíóâàëè íà ÷àñ ðîç-
ãëÿäó ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ àáî íàäàííÿ âèñíîâêó â ñïðàâ³.

Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ï’ÿòîþ ñòàòò³ 126 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ñóääÿ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñà-
äè îðãàíîì, ùî éîãî îáðàâ àáî ïðèçíà÷èâ, çîêðåìà, ó ðàç³ äîñÿãíåííÿ ñóääåþ ø³ñòäåñÿ-
òè ï’ÿòè ðîê³â (ïóíêò 2). Äîñÿãíåííÿ ñóääåþ ãðàíè÷íîãî â³êó ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³
íå îçíà÷àº àâòîìàòè÷íîãî ïðèïèíåííÿ éîãî ïîâíîâàæåíü, à â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ï’ÿ-
òî¿ ñòàòò³ 126 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè», ñòàòò³ 15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ ñóää³â» º ëèøå ï³äñòàâîþ äëÿ ïðè-
éíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ êîìïåòåíòíèì îðãàíîì. Äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðè-
ïèíåííÿ éîãî ïîâíîâàæåíü ñóääÿ çä³éñíþº ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ íà çàãàëüíèõ ï³äñòàâàõ ³
êîðèñòóºòüñÿ ñòàòóñîì ñóää³ ó ïîâíîìó îáñÿç³.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 126 Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè ñâî¿ì Óêàçîì â³ä 22 áåðåçíÿ 2004 ðîêó ¹ 352 çâ³ëüíèâ Ò. ç ïîñàäè ñóää³ Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Îòæå, íà ìîìåíò óõâàëåííÿ Âèñíîâêó 16 áåðåçíÿ 2004 ðîêó Ò. çä³éñíþâàâ ïîâíîâà-
æåííÿ ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ïîâíîìó îáñÿç³.

Òîìó ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ íîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ â³äïî-
â³äíî äî ñòàòò³ 68 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» íåìàº.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 45, 50, 68 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà
êëîïîòàííÿì 47 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äêðèòòÿ íîâîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³ä-
íîñò³ çàêîíîïðîåêòó «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» âèìîãàì ñòàòåé 157
³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî çàêîíîïðîåêò ¹ 4105 ç âíåñåíèìè äî íüîãî ïî-
ïðàâêàìè) íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîí-
ñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

30 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ùîäî â³ä-
êðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìà-
äÿíèíà Ã. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó» â³ä 19 ÷åðâíÿ 1992 ðîêó ¹ 2482-Õ²² ç³
çì³íàìè, âíåñåíèìè Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü äî Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó» â³ä 22 ëþòîãî 1994 ðîêó
¹ 3981-Õ²² (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Í³ì÷åíêî Â.².).

Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåííÿ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ
äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó» â³ä 19 ÷åðâíÿ 1992 ðîêó ¹ 2482-Õ²² ç³ çì³íàìè, âíåñå-
íèìè Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðè-
âàòèçàö³þ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó» â³ä 22 ëþòîãî 1994 ðîêó ¹ 3981-Õ²² (äàë³ –
Çàêîí), íå ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿ êâàðòèðè-ìóçå¿; êâàðòèðè (áóäèíêè), ðîçòàøîâàí³
íà òåðèòîð³ÿõ çàêðèòèõ â³éñüêîâèõ ïîñåëåíü, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é,
ïðèðîäíèõ òà á³îñôåðíèõ çàïîâ³äíèê³â, íàö³îíàëüíèõ ïàðê³â, áîòàí³÷íèõ ñàä³â, äåí-
äðîëîã³÷íèõ, çîîëîã³÷íèõ, ðåã³îíàëüíèõ ëàíäøàôòíèõ ïàðê³â, ïàðê³â-ïàì’ÿòîê ñàäî-
âî-ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà, ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèõ çàïîâ³äíèê³â, ìóçå¿â-çàïîâ³äíèê³â; ê³ì-
íàòè â ãóðòîæèòêàõ; êâàðòèðè (áóäèíêè), ÿê³ ïåðåáóâàþòü â àâàð³éíîìó ñòàí³ (â ÿêèõ
íåìîæëèâî çàáåçïå÷èòè áåçïå÷íå ïðîæèâàííÿ ëþäåé); êâàðòèðè (ê³ìíàòè, áóäèíêè),
â³äíåñåí³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî ÷èñëà ñëóæáîâèõ, à òàêîæ êâàðòèðè (áóäèíêè),
ðîçòàøîâàí³ â çîí³ áåçóìîâíîãî (îáîâ’ÿçêîâîãî) â³äñåëåííÿ, çàáðóäíåí³é âíàñë³äîê
àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ.

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ – ãðîìàäÿíèí Ã. – çâåðíóâñÿ äî Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì äàòè îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíê-
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òó 2 ñòàòò³ 2 Çàêîíó, îñê³ëüêè, íà éîãî äóìêó, ñóäè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ íåîäíîçíà÷íî
çàñòîñóâàëè öþ íîðìó ³ ïîðóøèëè éîãî êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà, â³äìîâèâøè éîìó â çàäî-
âîëåíí³ ñêàðãè íà â³äìîâó â ïðèâàòèçàö³¿ êâàðòèðè.

Ãðîìàäÿíèí Ã. ïðîñèòü â³äïîâ³ñòè íà òàê³ çàïèòàííÿ:
– ÷è ïîøèðþºòüñÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 2 Çàêîíó íà êâàðòèðè (áóäèíêè), ðîç-

òàøîâàí³ íà òåðèòîð³ÿõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî íå º çàêðèòèìè;
– ÿê³ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿ ââàæàþòüñÿ çàêðèòèìè (ïîðÿäîê íàáóò-

òÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ ñòàòóñó çàêðèòîãî);
– ÿê òðåáà ðîçóì³òè òåðì³í «òåðèòîð³ÿ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿» ÷è «òå-

ðèòîð³ÿ çàêðèòîãî ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿», ùî çàñòîñîâàíî â ïîëîæåíí³
ïóíêòó 2 ñòàòò³ 2 Çàêîíó (çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ùî º ó êîðèñòóâàíí³; òåðèòîð³ÿ, íà ÿê³é
âïðîâàäæåíî ïðîïóñêíèé ðåæèì; òåðèòîð³ÿ, ùî íå ìàº â³ëüíîãî ï³äõîäó òà ï³ä’¿çäó äî
æèëèõ ïðèì³ùåíü, òîùî);

– ÷è ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿ êâàðòèðè (áóäèíêè), ùî íå áóëè «ðîçòàøîâàí³ íà òå-
ðèòîð³ÿõ çàêðèòèõ â³éñüêîâèõ ïîñåëåíü, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é» íà ÷àñ
ïîäàííÿ çàÿâè ïðî ïðèâàòèçàö³þ, àëå ñòàëè òàêèìè ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ.

Ïåðøà êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Óõâàëîþ â³ä 22 ÷åðâíÿ
2004 ðîêó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ íà ï³äñòà-
â³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïî-
â³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè,
Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³,
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òàêîãî.

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

Çà çì³ñòîì ñóäîâèõ ð³øåíü òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â êâàðòèðà áóäèíêó, äå ìåøêàº ãðî-
ìàäÿíèí Ã., ðîçòàøîâàíà íà òåðèòîð³¿ ãàçîðîçïîä³ëüíî¿ ñòàíö³¿ ³ ïåðåáóâàº íà áàëàíñ³
óïðàâë³ííÿ ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â. Âîíà ïîáóäîâàíà ñïåö³àëüíî äëÿ ïðîæèâàííÿ
îïåðàòîð³â, ÿê³ îáñëóãîâóâàëè ÃÐÑ, ³ º ¿¿ ñêëàäîâîþ (ð³øåííÿ Íîâîïñêîâñüêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäó Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 27 ëèïíÿ 1998 ðîêó, óõâàëà ñóäîâî¿ êîëåã³¿ â öèâ³ëü-
íèõ ñïðàâàõ Ëóãàíñüêîãî îáëàñíîãî ñóäó â³ä 31 ñåðïíÿ 1998 ðîêó, óõâàëà êîëåã³¿ ñóä-
ä³â ñóäîâî¿ ïàëàòè ç öèâ³ëüíèõ ñïðàâ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 20 ëèñòîïàäà
2001 ðîêó, ëèñòè Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè â³ä 22 ëèïíÿ 1993 ðîêó òà â³ä
5 êâ³òíÿ 2000 ðîêó).

Îñê³ëüêè â ñóäîâ³é ïðàêòèö³ â³äñóòíÿ íåîäíîçíà÷í³ñòü çàñòîñóâàííÿ Çàêîíó ùîäî ïðè-
âàòèçàö³¿ æèòëà, ðîçòàøîâàíîãî íà òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà, ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ ïðîâà-
äæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 2 Çàêîíó íåìàº.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³é-
íèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ã. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 2
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó» â³ä 19 ÷åðâíÿ
1992 ðîêó ¹ 2482-Õ²² ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í ³
äîïîâíåíü äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó» â³ä
22 ëþòîãî 1994 ðîêó ¹ 3981-Õ²², íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì,
ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè».
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ßê çàçíà÷àëîñü, ïðåäñòàâíèöüêà äåìîêðàò³ÿ – öå çä³éñíåííÿ ïóáë³÷íî¿ (äåðæàâíî¿)
âëàäè, âêëþ÷àþ÷è ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ, îáðàíèìè ïðåäñòàâíèêàìè íàðîäó, ÿê³
ôóíêö³îíóþòü àáî êîëåêòèâíî (êîëåã³àëüíî) ÿê îðãàíè, àáî ³íäèâ³äóàëüíî – ÿê ïîñàäîâ³
îñîáè. Ç íàâåäåíèì ïîâ’ÿçàí³ ïîíÿòòÿ ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó âëàäè (îðãàíó äåðæà-
âè) ³ ñòðóêòóðíî îêðåìî¿ äåðæàâíî¿ ïîñàäîâî¿ îñîáè, ÿêà ìàº ïðåäñòàâíèöüêèé ìàíäàò.
Ãîëîâíèìè îçíàêàìè áóäü-ÿêîãî ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó âëàäè º ñàìå êîëåã³àëüí³ñòü,
à òàêîæ âèáîðí³ñòü, ùî îçíà÷àº éîãî ôîðìóâàííÿ øëÿõîì çàãàëüíèõ, ³ çâè÷àéíî, ïðÿ-
ìèõ âèáîð³â. Ó íàø ÷àñ ñâîºð³äíèé ñòðèæåíü ïðåäñòàâíèöüêî¿ äåìîêðàò³¿ ñòàíîâèòü
ïàðëàìåíò – çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé ïðåäñòàâíèöüêèé îðãàí âëàäè, ÿêèé çä³éñíþº ñâîþ
ä³ÿëüí³ñòü íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ ³ ìàº çà òèòóëüíó ôóíêö³þ çàêîíîòâîðåííÿ. Ó á³ëüøîñò³
ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâ ïàðëàìåíòè óòâîðåíî íà ð³âí³ ÿê ôåäåðàö³¿, òàê ³ ñóá’ºêò³â.

Ôóíêö³îíóâàííÿ ïàðëàìåíòó º íàëåæíèì çà óìîâ äåìîêðàòè÷íîãî ïîë³òè÷íîãî ðå-
æèìó. Ç ³ñíóâàííÿì òàêîãî ðåæèìó ïîâ’ÿçàíå ÿâèùå ïàðëàìåíòàðèçìó, êîòðå çàñâ³ä-
÷óº îðãàí³çàö³þ äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ, äëÿ ÿêî¿ õàðàêòåðíå âèçíà÷åííÿ ïðîâ³äíî¿
àáî îñîáëèâî¿ òà ³ñòîòíî¿ ðîë³ ïàðëàìåíòó ó çä³éñíåíí³ âëàäè. Ïðè öüîìó ïàðëàìåíòà-
ðèçì íå ïîâ’ÿçàíèé ç êîíêðåòíèìè ôîðìàìè äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ. Éîãî ³ñòîðè÷íî
çóìîâëåíå àñîö³þâàííÿ ç ïàðëàìåíòñüêèì ïðàâë³ííÿì íå ìîæå áóòè îòîòîæíåííÿì.
Ïðî ðîëü ïàðëàìåíòó â «êëàñè÷í³é» ïðåçèäåíòñüê³é ðåñïóáë³ö³ ñâ³ä÷èòü òå, ùî â³í
íå ò³ëüêè çä³éñíþº çàêîíîäàâ÷ó âëàäó, à é âèñòóïàº ÿê îäèí ç äâîõ (äðóãèé – ïðåçè-
äåíò) öåíòð³â êîíöåíòðàö³¿ ïîë³òè÷íî¿ âëàäè çàãàëîì. Òèì ñàìèì ÿâèùå ïàðëàìåíòà-
ðèçìó âëàñòèâå êîæí³é äåìîêðàòè÷í³é êðà¿í³, õî÷à â³äì³ííîñò³ â éîãî ïðîÿâàõ, ïî ñóò³,
çàñâ³ä÷óþòü ð³çí³ ôîðìè ïðàâë³ííÿ.

Ïàðëàìåíòàðèçì âèñòóïàº ÿê çàãàëüíèé ðåçóëüòàò ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî ðîçâèòêó.
Ðàçîì ç òèì â³í âò³ëþº íå ò³ëüêè òàêèé ðåçóëüòàò, à é â³äïîâ³äíó êîíêðåòèêó â ð³çíèõ
êðà¿íàõ. Çàçíà÷åíà êîíêðåòèêà ìîæå òÿãíóòè óòî÷íåííÿ çà çì³ñòîì ÿâèùà ïàðëàìåíòà-
ðèçìó. Íàïðèêëàä, êîíñòèòóþâàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ÿê ºäèíîãî îðãàíó çàêî-
íîäàâ÷î¿ âëàäè àêöåíòóº óâàãó íà ¿¿ ì³ñö³ â äåðæàâíîìó ìåõàí³çì³, ïîáóäîâàíîìó íà
çàñàäàõ ïîä³ëó âëàäè (ðîçïîä³ëó âëàä), ³ ñëóãóº ïåðåñòîðîãîþ óçóðïàö³¿ çàêîíîäàâ÷î¿
âëàäè ³íøèìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè. Á³ëüø äàâíº ïîõîäæåííÿ, í³æ ÿâèùå ïàðëàìåí-
òàðèçìó, ìàº òåðì³í «ïàðëàìåíò»: öåé òåðì³í óêîð³íåíèé ó ñåðåäíüîâ³÷í³é ëàòèí³, äå
ñëîâî «parlamentum» îçíà÷àëî áîãîñëîâñüêó áåñ³äó (äèñïóò) ìîíàõ³â. Ó ðàäÿíñüê³é
ë³òåðàòóð³ éîãî ïîâ’ÿçóâàëè ç òðàíñêðèïö³ºþ ³òàë³éñüêîãî àáî ôðàíöóçüêîãî ä³ºñëîâà
«ãîâîðèòè» (³òàë. parlare, ôð. parler). Çâ³äñè çà òðàäèö³ºþ, çàïî÷àòêîâàíîþ Â. Ëåí³íèì,
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ïðîãîëîøóâàëè òåçó, ùî ïàðëàìåíò – öå «ãîâîðèëüíÿ». Öÿ òåçà º ³äåîëîãåìîþ, ÿêà
íå â³äïîâ³äàº ðåàë³ÿì ñó÷àñíèõ äåìîêðàòè÷íèõ äåðæàâ.

Ùå ó Õ²²² ñòîë³òò³ òåðì³íîì «ïàðëàìåíò» ïîçíà÷èëè ñóäîâèé îðãàí ó Ôðàíö³¿, äå
êîðîë³âñüêà êóð³ÿ áóëà ïîä³ëåíà íà äâ³ ÷àñòèíè, îäíà ç ÿêèõ ðîçãëÿäàëà ñóäîâ³ ñïðàâè ³
íàçèâàëàñÿ ïàðëàìåíòîì (ôð. parlement). Íàäàë³, ó ïåð³îä ñòàíîâî-ïðåäñòàâíèöüêî¿
ìîíàðõ³¿, ïàðëàìåíòàìè íàçâàëè ñóäè, óòâîðåí³ â ð³çíèõ ì³ñöåâîñòÿõ. Îäíàê ôðàí-
öóçüê³ ïàðëàìåíòè, ùî ³ñíóâàëè äî ðåâîëþö³¿ ÕV²²² ñòîë³òòÿ, íå áóëè âèáîðíèìè, òîá-
òî ïðåäñòàâíèöüêèìè, îðãàíàìè. Â Àíãë³¿ òåðì³í «ïàðëàìåíò» ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâà-
òè ç ê³íöÿ òîãî æ Õ²²² ñòîë³òòÿ: â îäíîìó ç òîãî÷àñíèõ àêò³â íèì ïîçíà÷èëè âåëèêó
ðàäó êîðîë³âñòâà, ÿêó ñêëàäàëè ìîíàðõ òà ôåîäàëüí³ ñåíüéîðè, ³ ÿêà ïîñòóïîâî, çáåð³ã-
øè íàçâó ïàðëàìåíòó, òðàíñôîðìóâàëàñÿ ó ñòàíîâî-ïðåäñòàâíèöüêó óñòàíîâó. Àëå ó
ïåð³îä ñòàíîâî-ïðåäñòàâíèöüêî¿ ìîíàðõ³¿ òåðì³í «ïàðëàìåíò» íå ñòàâ ðîäîâèì, ³ òàêå
ñòàíîâèùå íå çì³íèëîñÿ äî ê³íöÿ ÕV²²² ñòîë³òòÿ.

Ó Õ²Õ ñòîë³òò³ òåðì³í «ïàðëàìåíò» íàáóâ ïîøèðåííÿ ëèøå â íàéá³ëüø ðîçâèíóòèõ
êðà¿íàõ, ïðè÷îìó éîãî âæèâàëè çäåá³ëüøîãî ç íàóêîâîþ ³ ïîë³òè÷íîþ ìåòîþ. Âîäíî-
÷àñ ó ïðèéíÿòèõ íà òîé ÷àñ îñíîâíèõ çàêîíàõ çàêîíîäàâ÷èé îðãàí (îðãàí çàêîíîäàâ÷î¿
âëàäè) ïîçíà÷àëè ³íøèìè òåðì³íàìè: «êîíãðåñ», «çàêîíîäàâ÷³ çáîðè», «íàö³îíàëüí³
çáîðè» òîùî. Ñüîãîäí³ ö³ òà ³íø³ òåðì³íè, ùî â³äîáðàæàþòü êîëåã³àëüíèé õàðàêòåð
â³äïîâ³äíîãî îðãàíó, òàêîæ çàñòîâóþòüñÿ ÿê éîãî âëàñí³ íàçâè, àëå ðîäîâîþ íàçâîþ
ââàæàºòüñÿ «ïàðëàìåíò». Ç ³íøîãî áîêó, â áàãàòüîõ êðà¿íàõ çà âëàñíó íàçâó çàêîíîäàâ-
÷îãî îðãàíó ñëóãóº ñàìå òåðì³í «ïàðëàìåíò». Íåð³äêî â³í çàñòîñîâóºòüñÿ ðàçîì ç âëàñ-
íîþ íàçâîþ ³ ôàêòè÷íî ìàº çíà÷åííÿ äðóãî¿ òàêî¿ íàçâè. Íàïðèêëàä, ñòàòòåþ 75 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ºäèíèì îðãàíîì çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè â Óêðà¿í³ º
ïàðëàìåíò – Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè.

Ðàçîì ç òèì ó êîíñòèòóö³éí³é äåô³í³ö³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³äñóòíÿ çãàäêà ïðî
¿¿ ïðåäñòàâíèöüêèé õàðàêòåð, ùî íå ìîæíà îäíîçíà÷íî ââàæàòè çà íåäîë³ê. Âàæëèâèì
º òå, ùî ïðåäñòàâíèöüêîãî ìàíäàòà ïàðëàìåíòó çàãàëîì íå ³ñíóº ³ â³äïîâ³äíîãî õàðàê-
òåðó öåé îðãàí íàáóâàº çàâäÿêè ìàíäàòàì éîãî ÷ëåí³â. ßê çàçíà÷àëîñÿ, ïðåäñòàâíèöü-
êèé õàðàêòåð ïàðëàìåíòó â³äáèâàº ïðèðîäó äåïóòàòñüêîãî ìàíäàòà ó êîëåã³àëüíîìó
âèì³ð³. Íàÿâí³ñòü ó íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ïðåäñòàâíèöüêîãî ìàíäàòà âèïëèâàº
ç³ çì³ñòó ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 76 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çà ÿêèì äåïóòàòè
îáèðàþòüñÿ íà îñíîâ³ çàãàëüíîãî, ð³âíîãî ³ ïðÿìîãî âèáîð÷îãî ïðàâà. Äî òîãî æ ïðåä-
ñòàâíèöüêèé ìàíäàò íàðîäíîãî äåïóòàòà (äåïóòàòñüêèé ìàíäàò) ïðÿìî çãàäóºòüñÿ â
ðÿä³ ³íøèõ ¿¿ ñòàòåé.

Ïðåäñòàâíèöüêèé õàðàêòåð ïàðëàìåíòó íåð³äêî çàñâ³ä÷óºòüñÿ éîãî âëàñíèìè íàçâà-
ìè ³ íàâ³òü þðèäè÷íèìè òèòóëàìè ÷ëåí³â ïàðëàìåíòó. Íà Ê³ïð³ ³ Ìàëüò³, ó Ìàðîêêî ³
Íîâ³é Çåëàíä³¿ ïàðëàìåíò ìàº íàçâó ïàëàòè ïðåäñòàâíèê³â, à â Àâñòðàë³¿, Áåëüã³¿, Á³ëî-
ðóñ³, ²ðëàíä³¿, ÑØÀ, ßïîí³¿ òà â ðÿä³ ³íøèõ êðà¿í òàê íàçâàíî íèæíþ ïàëàòó. Ó ñâîþ
÷åðãó, â Áîëãàð³¿ ÷ëåíè ïàðëàìåíòó ïîçíà÷åí³ òèòóëîì íàðîäíèõ ïðåäñòàâíèê³â, à â
Êîëóìá³¿ òà Óðóãâà¿ – ïðåäñòàâíèê³â. Ïðåäñòàâíèöüêèé õàðàêòåð ïàðëàìåíòó â³äîáðà-
æåíèé ³ â òàêîìó ïîøèðåíîìó òèòóë³ éîãî ÷ëåí³â, ÿê äåïóòàò. Òåðì³í «äåïóòàò»
(ëàò. deputatus) ç îãëÿäó íà ñåìàíòèêó ïîçíà÷àº òîé ôàêò, ùî ÷ëåí ïàðëàìåíòó îáðàíèé
(íàïðàâëåíèé, ïîñëàíèé) ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ ïîë³òè÷íîãî ïðåäñòàâíèöòâà íàðîäó.
Çä³éñíåííÿ ÷ëåíîì ïàðëàìåíòó àáî éîãî íèæíüî¿ ïàëàòè â³äïîâ³äíîãî ïðåäñòàâíèöòâà
ïðÿìî ï³äòâåðäæóþòü òàê³ òèòóëè, ÿê íàðîäíèé äåïóòàò (Òàäæèêèñòàí), äåïóòàò íàðî-
äó (Øâåéöàð³ÿ), äåïóòàò Ìàäàãàñêàðó ³ íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè. Ç óðàõóâàííÿì
çä³éñíåííÿ ÷ëåíîì ïàðëàìåíòó ÷è îäí³º¿ ç éîãî ïàëàò ïðåäñòàâíèöòâà ñàìå íàðîäó,
ïåâíîþ ì³ðîþ âèãëÿäàþòü ïðîáëåìíèìè âæèâàí³ â ÷àñòèí³ îñíîâíèõ çàêîí³â òåðì³íè
«äåïóòàò ïàðëàìåíòó», «äåïóòàò ïàëàòè» òà ³íø³ ïîä³áí³.

Ïðî ïðåäñòàâíèöüêèé õàðàêòåð ïàðëàìåíòó ïðÿìî ñâ³ä÷èòü çì³ñò äåÿêèõ éîãî êîí-
ñòèòóö³éíèõ äåô³í³ö³é. Òàê, ó Ëèòâ³ ïàðëàìåíò âèçíà÷åíî ÿê òàêèé, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç
ïðåäñòàâíèê³â íàðîäó, â Êàìáîäæ³ – ÿê îðãàí íàðîäíîãî ïðåäñòàâíèöòâà, â Á³ëîðóñ³,
Êèðãèçñòàí³, Ðîñ³¿ òà Óçáåêèñòàí³ – ÿê ïðåäñòàâíèöüêèé îðãàí äåðæàâè, à â Ñåíåãàë³
îáèäâ³ ïàëàòè ïàðëàìåíòó íàçâàí³ ïðåäñòàâíèöüêèìè çáîðàìè äåðæàâè. Â Àíäîðð³,
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Àôãàí³ñòàí³, ²ñïàí³¿, íà Êîìîðñüêèõ îñòðîâàõ, ó Ñóðèíàì³, Ñõ³äíîìó Òèìîð³ òà Í³äåð-
ëàíäàõ éäåòüñÿ ïðî îðãàí, ùî ïðåäñòàâëÿº íàðîä (ãðîìàäÿí), à â Àíãîë³, Ãâ³íå¿, Êàáî-
Âåðäå ³ Ïîðòóãàë³¿ – ïðî ïðåäñòàâíèöüê³ çáîðè íàðîäó (ãðîìàäÿí). Â îñíîâíèõ çàêîíàõ
Ë³õòåíøòåéíó, Ìàêåäîí³¿, Ìîëäîâè, Ðóìóí³¿, Óãîðùèíè òà Õîðâàò³¿ äëÿ çàçíà÷åíèõ
ö³ëåé âæèòî ñëîâîñïîëó÷åííÿ «ïðåäñòàâíèöüêèé îðãàí íàðîäó (ãðîìàäÿí)». Âîäíî÷àñ
ó ðÿä³ ³íøèõ êîíñòèòóö³é âèêîðèñòàíî òåðì³íè «îðãàí äåðæàâè (äåðæàâíèé îðãàí)» òà
«îðãàí âëàäè», ÿê³ âèäàþòüñÿ á³ëüø êîðåêòíèìè, í³æ ñëîâîñïîëó÷åííÿ «îðãàí íàðî-
äó» ÷è «îðãàí ãðîìàäÿí».

Íå âèãëÿäàº êîðåêòíèì ³ êîíñòèòóö³éíå âèçíà÷åííÿ ïàðëàìåíòó ÿê âåðõîâíîãî, àáî
íàéâèùîãî, ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó (Ãðóç³ÿ, Åðèòðåÿ, Êàçàõñòàí, Ìîëäîâà, Ðóìóí³ÿ,
Ñàí-Òîìå ³ Ïðèíñ³ï³, Òàäæèêèñòàí, Óãîðùèíà ³ Óçáåêèñòàí). Òàêå âèçíà÷åííÿ ìîæå
ñïðèéìàòèñÿ ÿê êîíñòàòàö³ÿ íàÿâíîñò³ ñóáîðäèíîâàíî¿ ñèñòåìè ïðåäñòàâíèöüêèõ îð-
ãàí³â âëàäè, ÿêó í³áèòî óâ³í÷óº ïàðëàìåíò. Íà ð³âí³ òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè êîíñòèòóö³îíà-
ë³çìó, â îñíîâó ÿêèõ ïîêëàäåíî ³äåþ ðîçïîä³ëó âëàä, ³ñíóâàííÿ òàêî¿ ñèñòåìè íå ïå-
ðåäáà÷åíå, ùî íå çàïåðå÷óºòüñÿ âñòàíîâëåííÿì êîìïåòåíö³éíèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ
ïàðëàìåíòîì ³ ì³ñöåâèìè ïðåäñòàâíèöüêèìè îðãàíàìè âëàäè. Çà óìîâ ïîñòñîö³àë³ñ-
òè÷íèõ ³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í íàâåäåíå âèçíà÷åííÿ ïàðëàìåíòó ìîæå ñïðèéìàòèñÿ ÿê
ñâîºð³äíèé ðåöèäèâ «ñòàðî¿» îðãàí³çàö³¿ âëàäàðþâàííÿ.

Ïðåäñòàâíèöüêèé õàðàêòåð º ñóòí³ñíîþ îçíàêîþ ïàðëàìåíòó. Â³äïîâ³äíå âèáîð-
íå ïðåäñòàâíèöòâî ùå ó ÕV²²² ñòîë³òò³ îòðèìàëî íàçâó íàðîäíîãî ïðåäñòàâíèöòâà íà-
ñàìïåðåä ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî çàñîáîì éîãî çàáåçïå÷åííÿ âèçíàâàëèñÿ çàãàëüí³ âèáîðè
ïðåäñòàâíèê³â, ìàíäàòè ÿêèõ çà ìàñøòàáîì ïðåäñòàâíèöòâà ââàæàëèñÿ òàêîæ çàãàëü-
íèìè (çàãàëüíîíàðîäíèìè). Ôóíêö³îíàëüíà ðîëü ïàðëàìåíòó ïîëÿãàº â òîìó, ùî â³í º
ºäèíèì îðãàíîì çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè, ³ òàêó éîãî ðîëü òðåáà òðàêòóâàòè â êîíòåêñò³
ïðèíöèïó ðîçïîä³ëó âëàä. Ó çâ’ÿçêó ç öèì íåàäåêâàòíèìè âèãëÿäàþòü êîíñòèòóö³éí³
âèçíà÷åííÿ ïàðëàìåíòó ÿê íàéâèùîãî çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó (Àôãàí³ñòàí, Åðèòðåÿ,
Ìîçàìá³ê, Ñàí-Òîìå ³ Ïðèíñ³ï³, Òàäæèêèñòàí), àäæå íå ³ñíóº ³íøèõ, í³æ ïàðëàìåíò,
«íèæ÷èõ» çàêîíîäàâ÷èõ îðãàí³â. Â³ä ïàðëàìåíòó ÿê çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó íåîáõ³äíî
â³äð³çíÿòè «íàéâèù³ îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè», ÿê³ ôóíêö³îíóþòü ó òàê çâàíèõ ñî-
ö³àë³ñòè÷íèõ êðà¿íàõ. Ïðî ïðåäñòàâíèöüêèé õàðàêòåð òàêèõ îðãàí³â çâè÷àéíî éäåòüñÿ
â êîíñòèòóö³ÿõ, îäíàê ¿õ ôîðìàëüíèé ñòàòóñ ³ ðåàëüíà ðîëü ó çä³éñíåíí³ âëàäàðþâàí-
íÿ, ïî ñóò³, çàïåðå÷óþòü ðîçïîä³ë âëàä.

Ðàçîì ç òèì ó äåÿêèõ êîíñòèòóö³ÿõ òåðì³í «íàéâèùèé îðãàí âëàäè (äåðæàâè)» çà
ïåâíîþ ³íåðö³ºþ àáî ÿê çàïîçè÷åííÿ ç òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè ðàäÿíñüêî¿ «ìîäåë³» âëàäàðþ-
âàííÿ âæèâàþòü äëÿ ïîçíà÷åííÿ ñàìå ïàðëàìåíòó (Ìîëäîâà, Ìîíãîë³ÿ, Ñóðèíàì,
Óãîðùèíà). Ïðèêìåòíî, ùî âñ³ â³äïîâ³äí³ êðà¿íè çà ôîðìîþ äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ º
ïàðëàìåíòñüêèìè ðåñïóáë³êàìè, ³ öå íå âèãëÿäàº ÿê çá³ã îáñòàâèí. Íà â³äì³íó â³ä çà-
çíà÷åíèõ êðà¿í, «íàéâèùèé îðãàí» ³íîä³ óòâîðþþòü ÿê á³ëüø øèðîêó êîëåã³þ, äî
ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü ³ ÷ëåíè ïàðëàìåíòó. Çà ïðèêëàä ñëóãóº íàðîäíà ðàäà Òóðêìåíè-
ñòàíó, ÷ëåíàìè ÿêî¿ âèçíà÷åí³ íå ò³ëüêè äåïóòàòè òà îáðàí³ ïðåäñòàâíèêè â³ä àäì³í³-
ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü, à é ïðåçèäåíò, ÷ëåíè óðÿäó, ãîëîâè âèùèõ ñóä³â,
êåð³âíèêè ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà äåÿê³ ³íø³ ïîñàäîâ³ îñîáè. Ïîâíîâà-
æåííÿ íàðîäíî¿ ðàäè º òàêèìè, ùî â ³íøèõ êðà¿íàõ çâè÷àéíî íàëåæàòü ïàðëàìåíòó. Äî
ñêëàäó Âåðõîâíîãî íàðîäíîãî êîíãðåñó Ãàéàíè â³äíåñåí³ ÷ëåíè ïàðëàìåíòó ³ äåëåãàòè
â³ä ì³ñöåâèõ ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â âëàäè. Êîíãðåñ óïîâíîâàæåíèé îáãîâîðþâàòè
ïèòàííÿ «ïóáë³÷íîãî ³íòåðåñó» ³ ôîðìóëþâàòè ïðîïîçèö³¿ ïðåçèäåíòó, ïàðëàìåíòó òà
óðÿäó.

Õàðàêòåðèçóþ÷è ïàðëàìåíò ÿê ïðåäñòàâíèöüêèé îðãàí âëàäè, íåîáõ³äíî çàñòå-
ðåãòèñÿ â³ä âæèâàííÿ òåðì³íà «ïðåäñòàâíèöüêà âëàäà». Öåé òåðì³í íå êîðåëþºòüñÿ ç
ïðèíöèïîì ðîçïîä³ëó âëàä, ÿêèé ô³êñóº òðè ãîëîâí³ äåðæàâí³ ôóíêö³¿ – çàêîíîäàâ÷ó,
âèêîíàâ÷ó òà ñóäîâó – ³ ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â.
Â³í ìîæå ëèøå çàñâ³ä÷óâàòè ñïîñ³á ôîðìóâàííÿ ïåâíèõ îðãàí³â, ¿õ âèáîðí³ñòü. Äî òî-
ãî æ, ó ðàç³ ñïðèéíÿòòÿ òåðì³íà «ïðåäñòàâíèöüêà âëàäà» áóäóòü ñèñòåìíî ïîºäíàí³
ïàðëàìåíò ³ ì³ñöåâ³ ïðåäñòàâíèöüê³ îðãàíè âëàäè, à òàêå ïîºäíàííÿ çàïåðå÷óºòüñÿ òåî-
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ð³ºþ ³ ïðàêòèêîþ êîíñòèòóö³îíàë³çìó. Çãàäóâàíå ïîºäíàííÿ, ïî ñóò³, âèêëþ÷àºòüñÿ
Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè: çà çì³ñòîì îäíîãî ç ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ¿¿ ñòàòò³ 5 íàðîä
çä³éñíþº âëàäó ÷åðåç îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè (âêëþ÷àþ÷è ïàðëàìåíò) òà îðãàíè ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ (ïåðåäóñ³ì ì³ñöåâ³ ðàäè).

ßê ïðåäñòàâíèöüêèé îðãàí âëàäè ïàðëàìåíò ìàº ñâîþ ïåðåä³ñòîð³þ. Çîêðåìà, ïðåä-
ñòàâíèöüê³ âëàäí³ ³íñòèòóö³¿ ³ñíóâàëè çà ÷àñ³â Äðåâíüî¿ Ãðåö³¿ ³ Ñòàðîäàâíüîãî Ðèìó.
ßê çàçíà÷àëîñü, òîãî÷àñíå âèáîðíå ïðåäñòàâíèöòâî ìàëî çíà÷åííÿ äîäàòêà äî áåçïîñå-
ðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿ â ¿¿ ³ñòîðè÷íèõ ôîðìàõ. Ó ïåð³îä ðàííüîãî ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ â ðÿä³ ºâ-
ðîïåéñüêèõ ìîíàðõ³é ïîçà áóäü-ÿêèìè âèáîð÷èìè ïðîöåäóðàìè áóëè ñòâîðåí³ âëàäí³
³íñòèòóö³¿, äî ñêëàäó ÿêèõ, êð³ì ñàìîãî ìîíàðõà, âõîäèëè ôåîäàëüí³ ñåíüéîðè, êîòð³
ïðåäñòàâëÿëè ëèøå ñàìèõ ñåáå (òàê çâàíå ïðåäñòàâíèöòâî çà âëàñíèì ïðàâîì). Ö³ ³í-
ñòèòóö³¿ ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ â³ä³ãðàëè ðîëü çàðîäêó ñòàíîâî-ïðåäñòàâíèöüêèõ óñòà-
íîâ. Ñàìå ³ç ñòàíîâî-ïðåäñòàâíèöüêèìè óñòàíîâàìè ïîâ’ÿçàíà ðåàëüíà ïåðåä³ñòîð³ÿ
ïàðëàìåíòó. Ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçêâ³ò ñòàíîâî-ïðåäñòàâíèöüêèõ óñòàíîâ â³äíîñÿòü, ÿê
ïðàâèëî, äî XIII–XV ñòîë³òü, à çàíåïàä – äî ïåð³îäó àáñîëþòíî¿ ìîíàðõ³¿. Îðãàí³çàö³ÿ
³ ä³ÿëüí³ñòü òàêèõ óñòàíîâ ´ðóíòóâàëèñÿ íà âèçíàíí³ ïîä³ëó ñóñï³ëüñòâà íà ñòàíè, ïðè-
÷îìó âèáîðíèì «åëåìåíòîì» ¿õ ñòðóêòóðè áóëè ëèøå ïðåäñòàâíèêè â³ä òðåòüîãî ñòàíó.

Ñòàíîâå ïðåäñòàâíèöòâî (ïðåäñòàâíèöòâî â³ä òðåòüîãî ñòàíó) ñóòòºâî â³äð³çíÿëîñü
â³ä ñó÷àñíîãî âèáîðíîãî ïðåäñòàâíèöòâà. Ö³ â³äì³ííîñò³ ïåðåäóñ³ì ñòîñóþòüñÿ ïðèðî-
äè ïðåäñòàâíèöòâà: ì³æ âèáîðöÿìè ³ îáðàíèìè ÷ëåíàìè ñòàíîâî-ïðåäñòàâíèöüêî¿
óñòàíîâè âñòàíîâëþâàëèñÿ çâ’ÿçêè, ïîð³âíþâàí³ ç òèìè, ùî âèíèêàþòü ó çâ’ÿçêó ç öè-
â³ëüíî-ïðàâîâèì äîãîâîðîì äîðó÷åííÿ. Â³äîìî, ùî ñëîâî «ìàíäàò» (ëàò. mandatum) ó
áóêâàëüíîìó ïåðåêëàä³ îçíà÷àº äîðó÷åííÿ. Íàïðèêëàä, ó Ôðàíö³¿ âèáîðö³ íàäàâàëè
äåïóòàòó ãåíåðàëüíèõ øòàò³â (ñòàíîâî-ïðåäñòàâíèöüêî¿ óñòàíîâè) íàêàç. Äåïóòàò âè-
äàâàâ ðîçïèñêó ïðî òå, ùî çà âèçíà÷åíèõ óìîâ ïîãîäæóºòüñÿ ïðèéíÿòè îáîâ’ÿçêè
ïðåäñòàâíèêà ³ âèêîíóâàòè äîðó÷åííÿ (íàêàç), à òàêîæ ïðèñÿãàâ ç öüîãî ïðèâîäó. Â³í
áóâ çîáîâ’ÿçàíèé ðåàë³çóâàòè íàêàç, à âèáîðö³ ìàëè êîìïåíñóâàòè éîãî âèòðàòè íà
ïðåäñòàâíèöòâî, à ³íîä³ é âèäàòè ñïåö³àëüíó âèíàãîðîäó. ²ç çàê³í÷åííÿì ñåñ³¿ ãåíå-
ðàëüíèõ øòàò³â êîæíèé ¿õ îáðàíèé ÷ëåí ïîâèíåí áóâ çâ³òóâàòè ïåðåä âèáîðöÿìè ïðî
âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ. ßêùî âèáîðö³ ââàæàëè âèêîíàííÿ íåçàäîâ³ëüíèì, âîíè ìîãëè
â³äêëèêàòè äåïóòàòà. Àíàëîã³÷í³ àáî ïîä³áí³ ïðàâèëà ùîäî âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ âèáîð-
öÿìè ³ îáðàíèìè ÷ëåíàìè ñòàíîâî-ïðåäñòàâíèöüêèõ óñòàíîâ áóëè çàïðîâàäæåí³ ó áà-
ãàòüîõ êðà¿íàõ ôåîäàëüíî¿ ªâðîïè.

²ñòîð³ÿ â³ò÷èçíÿíî¿ äåðæàâíîñò³ ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå çíàëà ïåð³îäó ñòàíî-
âî-ïðåäñòàâíèöüêî¿ ìîíàðõ³¿. Ïî÷àòîê æå ïîøèðåííÿ ³äåé íàðîäíîãî ïðåäñòàâíèöòâà
â Óêðà¿í³ ïðèïàäàº íà ÷àñ, ùî ïåðåäóâàâ âèçâîëüíèì çìàãàííÿì 1917–1920 ðîê³â. Òåð-
ì³í «ïàðëàìåíò» äëÿ ïîçíà÷åííÿ ïîòåíö³é íàö³îíàëüíîãî äåðæàâîòâîðåííÿ ïî÷àëè
âèêîðèñòîâóâàòè íà ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ ó ïðîãðàìíèõ äîêóìåíòàõ äåÿêèõ óêðà¿í-
ñüêèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. Îäíàê öåé òåðì³í íå âæèâàâñÿ ó ïðàâîâèõ àêòàõ ³, çà äåÿêèìè
âèíÿòêàìè, â êîíñòèòóö³éíèõ ïðîåêòàõ, îïðèëþäíåíèõ çà âêàçàíèõ ÷àñ³â. Òàêå «çàï³-
çíåííÿ» ó ñïðèéíÿòò³ ñâ³òîâèõ çäîáóòê³â ó öàðèí³ ïîë³òèêî-ïðàâîâî¿ äóìêè çóìîâèëè
ðåàë³¿ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ. Çàïî÷àòêóâàííÿ æ ïðàêòèêè, ñï³ââ³äíåñåíî¿ ç
ÿâèùåì ïàðëàìåíòàðèçìó, çàñâ³ä÷èëè óòâîðåííÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü ïðåäñòàâíèöüêèõ ³íñòè-
òóö³é, íàéá³ëüø â³äîìîþ ç ÿêèõ º Óêðà¿íñüêà Öåíòðàëüíà Ðàäà. Çä³éñíþâàíå ÷ëåíàìè
ö³º¿ ³íñòèòóö³¿ ïîë³òè÷íå ïðåäñòàâíèöòâî íå áóëî çàáåçïå÷åíå ïðîâåäåííÿì çàãàëüíèõ
³ ïðÿìèõ âèáîð³â, òîìó ¿¿ ìîæíà òðàêòóâàòè ÿê òèì÷àñîâèé äåðæàâíèé îðãàí ç ïåâíèìè
ðèñàìè ïàðëàìåíòó, àáî ÿê ñâîºð³äíèé ïåðåäïàðëàìåíò.

Ï³ñëÿ ðóéíàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâíîñò³ ³ óòâåðäæåííÿ íîâî¿ äåðæàâíî¿ ôîðìè –
ðàäÿíñüêî¿ ðåñïóáë³êè – ïî÷àâñÿ íîâèé ïåð³îä â³ò÷èçíÿíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ³ñòîð³¿. Îäí³ºþ
ç îñîáëèâîñòåé öüîãî ïåð³îäó áóëî â³äòîðãíåííÿ ïàðëàìåíòàðèçìó çà çì³ñòîì ïàí³âíî¿
³äåîëîã³¿ ³ çàïîçè÷åííÿ äåÿêèõ éîãî çàñàä â îðãàí³çàö³¿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ïðåäñòàâíèöüêèõ
îðãàí³â, íàñàìïåðåä «íàéâèùèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè». Çàçíà÷åí³ â³äòîðãíåííÿ òà
çàïîçè÷åííÿ âèãëÿäàþòü ïàðàäîêñîì, àëå òàêà ñèòóàö³ÿ ìàº ïîÿñíåííÿ. Òàê, Ê. Ìàðêñ ³
Ô. Åíãåëüñ çàçíà÷àëè, ùî «ïàðëàìåíòñüêèé ðåæèì» ´ðóíòóºòüñÿ íà ð³øåííÿõ á³ëüøî-
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ñò³ ³ ùî â³äïîâ³äíà çà ôîðìîþ ðåñïóáë³êà º «âèùîþ ôîðìîþ äåðæàâè». Â. Ëåí³í âêà-
çóâàâ íà ìîæëèâîñò³ ñïîëó÷åííÿ «âèãîä ïàðëàìåíòàðèçìó» ç î÷åâèäíèìè äëÿ íüîãî
ïåðåâàãàìè îðãàí³çàö³¿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè. ²äåîëîã ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ñôîðìóëþâàâ êîí-
öåïö³þ, ÿêà áóëà ðîçâèíóòà éîãî ïîñë³äîâíèêàìè ³ êîìåíòîâàíà ïðåäñòàâíèêàìè ð³ç-
íèõ íàóê, âêëþ÷àþ÷è þðèäè÷íó. Êëþ÷îâó ïîçèö³þ ö³º¿ êîíöåïö³¿ ñòàíîâèëè òâåð-
äæåííÿ ïðî ºäí³ñòü ðàä ÿê ñèñòåìè â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â òà ïðî ¿õ ïîâíîâëàääÿ. Öå
çóìîâëþâàëî çàïåðå÷åííÿ ðîçïîä³ëó âëàä, à ðàçîì ç íèì – íåîáõ³äíîñò³ ³ñíóâàííÿ ïàð-
ëàìåíòó ÿê äåðæàâíîãî îðãàíó ç ïðèòàìàííèìè éîìó ôóíêö³ÿìè.

Òîìó íàâ³òü íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, êîëè ðîçãîðíóëàñÿ ðîçáóäîâà
ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³, ó ÷àñòèíè ïîë³òèê³â òà þðèñò³â çà ñâîºð³äíîþ ³íåð-
ö³ºþ âèíèêàëè çàñòåðåæåííÿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ òåðì³íîëîã³¿, ñïîëó÷åíî¿ ç ÿâèùåì
ïàðëàìåíòàðèçìó. Öå ñïðè÷èíèëî ³ òîé ôàêò, ùî â Äåêëàðàö³¿ ïðî äåðæàâíèé ñóâå-
ðåí³òåò Óêðà¿íè òà â Àêò³ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿-
íè íå áóëà âèçíà÷åíà ÿê ïàðëàìåíò, õî÷à âèçíàííÿì ó Äåêëàðàö³¿ ïîä³ëó âëàäè (ðîçïî-
ä³ëó âëàä) çàêëàäåíî ï³äâàëèíè ïàðëàìåíòàðèçìó. Ñàì æå òåðì³í «ïàðëàìåíò» óïåðøå
áóëî âæèòî â Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî íàçâó, ñòðóêòóðó ³ ê³ëüê³ñíèé ñêëàä íîâîãî ïàðëà-
ìåíòó Óêðà¿íè» â³ä 7 æîâòíÿ 1993 ðîêó. Öåé òåðì³í âèêîðèñòàíèé ³ â êîíñòèòóö³éí³é
äåô³í³ö³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

Ïðåäñòàâíèöüêèé õàðàêòåð ïàðëàìåíòó ìîæå ïî-ð³çíîìó ïðîÿâëÿòèñÿ ó çâ’ÿçêó ç
éîãî ïîáóäîâîþ. Çíà÷í³ îñîáëèâîñò³ ïðèòàìàíí³ â³äïîâ³äíîìó ïðåäñòàâíèöòâó, çä³éñ-
íþâàíîìó çà óìîâ äâîïàëàòíîñò³. Ãåíåçà äâîïàëàòíîcò³, àáî á³êàìåðàë³çìó, ïîâ’ÿçàíà
ç îðãàí³çàö³ºþ àíãë³éñüêîãî ïàðëàìåíòó ÿê ñòàíîâî-ïðåäñòàâíèöüêî¿ óñòàíîâè: â ñåðå-
äèí³ Õ²V ñòîë³òòÿ éîãî ïîä³ëèëè íà ïàëàòó ëîðä³â ³ ïàëàòó ãðîìàä. Õàðàêòåðíî, ùî ó
êîðîòêèé ïåð³îä ðåñïóáë³êè, ÿêà ³ñíóâàëà çà ÷àñ³â ðåâîëþö³¿ ÕV²² ñòîë³òòÿ, ïàëàòó
ëîðä³â ë³êâ³äóâàëè, àëå ç³ çì³íîþ äåðæàâíîãî ëàäó ¿¿ áóëî ïîíîâëåíî. Ïðàêòèêà àíã-
ë³éñüêîãî (áðèòàíñüêîãî) ïàðëàìåíòó ÿê ñòàíîâî-ïðåäñòàâíèöüêî¿ óñòàíîâè ³ çãîäîì
ÿê ðåàëüíîãî ïàðëàìåíòó ñïðàâèëà çíà÷íèé âïëèâ íà ðîçâèòîê ïîë³òèêî-ïðàâîâî¿ ³äåî-
ëîã³¿. Çîêðåìà, íà ãðóíò³ àíàë³çó ö³º¿ ïðàêòèêè Ø. Ìîíòåñê’º ñôîðìóëþâàâ ñâîþ òåî-
ð³þ ðîçïîä³ëó âëàä ³ çàïðîïîíóâàâ êîíöåïö³þ òàê çâàíîãî ïîì³ðíîãî ïðàâë³ííÿ.

Çà ñìèñëîì òàêîãî ïðàâë³ííÿ ïåðåäáà÷àëàñÿ íàÿâí³ñòü òðüîõ éîãî «îáðàç³â» – ìî-
íàðõ³÷íîãî, àðèñòîêðàòè÷íîãî ³ íàðîäíîãî. Íà äóìêó Ø. Ìîíòåñê’º, ó «ïîì³ðí³é» äåð-
æàâ³ çàêîíîäàâ÷à âëàäà íàëåæèòü äâîì ïàëàòàì, îäíó ç ÿêèõ òðåáà ôîðìóâàòè øëÿõîì
âèáîð³â, à ñêëàä ³íøî¿ ìàº ñòàíîâèòè ñïàäêîâà çíàòü. Ìèñëèòåëü íàãîëîøóâàâ íà òî-
ìó, ùî ìåòîþ çàïðîâàäæåííÿ äâîïàëàòíîñò³ º çàáåçïå÷åííÿ â³äíîñíî¿ ð³âíîâàãè ì³æ
«ðîçïîä³ëåíèìè âëàäàìè». Ïðè öüîìó â³í ââàæàâ, ùî ïàëàòè çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó
ïîêëèêàí³ ñëóãóâàòè ïðîòèâàãîþ âèêîíàâ÷³é âëàä³ â îñîá³ ìîíàðõà, à «àðèñòîêðàòè÷-
íà» (âåðõíÿ) ïàëàòà ðîçãëÿäàëàñÿ ÿê çàñ³á ñòðèìóâàííÿ «íàðîäíî¿» (íèæíüî¿) ïàëàòè.

Ñôîðìóëüîâàíà Ø. Ìîíòåñê’º ³äåÿ íåîáõ³äíîñò³ ñòðèìóâàííÿ âåðõíüîþ ïàëàòîþ
íèæíüî¿ ïàëàòè îòðèìàëà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê. Éîãî àðãóìåíòè ùîäî äîö³ëüíîñò³
äâîïàëàòíî¿ ïîáóäîâè ïàðëàìåíòó ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ âèêîðèñòîâóþòüñÿ é ñüîãî-
äí³. Äî òîãî æ ³ñíóâàííÿ âåðõíüî¿ ïàëàòè ÷è íå íàé÷àñò³øå ïîÿñíþþòü ïîòðåáàìè ïàð-
ëàìåíòñüêî¿ îðãàí³çàö³¿. Ó çâ’ÿçêó ç öèì çâè÷àéíî àêöåíòóþòü íà çàáåçïå÷åíí³ ó â³ä-
ïîâ³äíèé ñïîñ³á çâàæåíîñò³ ó ïàðëàìåíòñüê³é ðîáîò³, ï³äâèùåíí³ ¿¿ ïðîôåñ³éíîãî ð³â-
íÿ. Ó ôåäåðàòèâí³é äåðæàâ³ äâîïàëàòíà ïîáóäîâà ïàðëàìåíòó ââàæàºòüñÿ ÷è íå îáî-
â’ÿçêîâîþ ³ ïîÿñíþºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòþ ïðåäñòàâíèöòâà â³ä ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³é. Ïðîòå
äâîïàëàòíà ïîáóäîâà êîíãðåñó ÑØÀ º ³ñòîðè÷íîþ âèïàäêîâ³ñòþ: ÷ëåíè êîíâåíòà,
ÿêèé ñõâàëèâ îñíîâíèé çàêîí ö³º¿ äåðæàâè, ñïî÷àòêó âèõîäèëè ç íåîáõ³äíîñò³ óòâî-
ðåííÿ îäíîïàëàòíîãî çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó, àëå íå çìîãëè óçãîäèòè ê³ëüê³ñòü ïðåä-
ñòàâíèê³â â³ä ð³çíèõ øòàò³â. Äî àðãóìåíò³â íà êîðèñòü îäíîïàëàòíîñò³ (ìîíîêàìå-
ðàë³çìó) ïåðåäóñ³ì â³äíîñÿòü â³äíîñíó îïåðàòèâí³ñòü ó çàêîíîòâîðåíí³ ³ çä³éñíåíí³
³íøèõ ïàðëàìåíòñüêèõ ôóíêö³é. Íåð³äêî çàçíà÷àþòü, ùî îäíîïàëàòíèé ïàðëàìåíò âè-
ãëÿäàº ïîð³âíÿíî á³ëüø àâòîðèòåòíèì, âêëþ÷àþ÷è ³ âçàºìîâ³äíîñèíè ç ³íøèìè âèùè-
ìè îðãàíàìè äåðæàâè.

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 6/2004

87



Äâîïàëàòí³ñòü ïåâíèé ÷àñ áóëà òèïîâîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ïàðëàìåíòàðèçìó: â
Õ²Õ ñòîë³òò³ îäíîïàëàòí³ ïàðëàìåíòè ôóíêö³îíóâàëè â Ëþêñåìáóðç³ òà ó áàëêàíñüêèõ
êðà¿íàõ. Íàäàë³ ñèòóàö³ÿ ùîäî ïîáóäîâè ïàðëàìåíò³â ç ð³çíèõ ïðè÷èí ïî÷àëà çì³íþâà-
òèñÿ. Ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè íà çàñàäàõ îäíîïàëàòíîñò³ áóëè ðåôîðìîâàí³ ïàðëà-
ìåíòè â òàêèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ, ÿê Ãðåö³ÿ, Äàí³ÿ, Ïîðòóãàë³ÿ ³ Øâåö³ÿ. Ðàçîì ç
òèì ó 90-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ó ò³é æå ªâðîï³ äî äâîïàëàòíî¿ ïîáóäîâè ïàðëà-
ìåíò³â â³äðàçó ÷è ç ÷àñîì çâåðíóëèñÿ â ðÿä³ ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ ³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà-
¿í (Á³ëîðóñü, Êàçàõñòàí, Ïîëüùà, Ðîñ³ÿ, Ðóìóí³ÿ, Ñëîâåí³ÿ, Òàäæèêèñòàí, Óçáåêèñòàí ³
×åõ³ÿ). Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ íåâäîâç³ ï³ñëÿ çàïðîâàäæåííÿ òàêî¿ ïîáóäîâè ïàðëàìåíòó â³ä
íå¿ â³äìîâèëèñÿ (Êèðãèçñòàí ³ Õîðâàò³ÿ). Ñüîãîäí³ äâîïàëàòí³ñòü âæå íå ìàº çíà÷åííÿ
òèïîâî¿ õàðàêòåðèñòèêè ïàðëàìåíòàðèçìó. Á³ëüøå òîãî, ó ñâ³ò³ çà ÷èñëîì ïåðåâàæà-
þòü îäíîïàëàòí³ ïàðëàìåíòè. Çà áóäü-ÿêèõ óìîâ, ñóòî þðèäè÷í³ àðãóìåíòè, ÿê³ çàñâ³ä-
÷óâàëè á ïðèéíÿòí³ñòü äëÿ êîíêðåòíî¿ êðà¿íè îäíîïàëàòíî¿ ÷è äâîïàëàòíî¿ ïîáóäîâè
ïàðëàìåíòó, â³äñóòí³.

Á³êàìåðàë³çì òðàäèö³éíî ñïðèéìàºòüñÿ ÿê êîíñåðâàòèâíèé ÷èííèê ïàðëàìåíòàðèç-
ìó. Â òèõ âèïàäêàõ, êîëè âåðõíÿ ïàëàòà ôîðìóºòüñÿ øëÿõîì âèáîð³â, â³êîâèé öåíç äëÿ
êàíäèäàò³â ó ÷ëåíè ö³º¿ ïàëàòè çâè÷àéíî âèùèé, í³æ íà âèáîðàõ äî íèæíüî¿ ïàëàòè, ³
íàáëèæåíèé àáî äîð³âíþº â³êîâîìó öåíçó äëÿ êàíäèäàò³â ó ïðåçèäåíòè, à â³äïîâ³äíèé
öåíç íà âèáîðàõ äî íèæíüî¿ ïàëàòè ïîð³âíÿííèé ç öåíçîì íà âèáîðàõ äî îäíîïàëàòíî-
ãî ïàðëàìåíòó ³ íå ïåðåâèùóº 25 ðîê³â. Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ äëÿ êàíäèäàò³â ó ÷ëåíè ïàð-
ëàìåíòó âñòàíîâëåíèé öåíç îñ³ëîñò³, ÿêèé çà óìîâ á³êàìåðàë³çìó ³ ôîðìóâàííÿ âåðõ-
íüî¿ ïàëàòè øëÿõîì âèáîð³â, ÿê ïðàâèëî, âèùèé íà âèáîðàõ ñàìå äî ö³º¿ ïàëàòè. Ó ðàç³
êîëè ÷ëåí³â îáîõ ïàëàò ïàðëàìåíòó îáèðàþòü øëÿõîì ïðÿìèõ âèáîð³â, ¿õ ðåçóëüòàòè
â³äíîñíî ð³çíèõ ïàëàò âèçíà÷àþòüñÿ çà ð³çíèìè âèáîð÷èìè ñèñòåìàìè, ³ ñèñòåìà, ïðè-
éíÿòà äëÿ âèáîð³â ÷ëåí³â âåðõíüî¿ ïàëàòè, ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â º ñêëàäí³øîþ.

Âàæëèâîþ ïåðåäóìîâîþ ñïðèéíÿòòÿ á³êàìåðàë³çìó ÿê êîíñåðâàòèâíîãî ÷èííèêà
ïàðëàìåíòàðèçìó º ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ ïàëàò. Êîìïëåêòóâàííÿ ñêëàäó íèæíüî¿ ïàëà-
òè çà ðåçóëüòàòàìè ïðÿìèõ âèáîð³â ó òèõ êðà¿íàõ, äå ïåðåäáà÷åíå ôîðìóâàííÿ âåðõíüî¿
ïàëàòè ó íåâèáîðíèé ñïîñ³á, çàáåçïå÷óº ïðåäñòàâíèöüêèé õàðàêòåð ïàðëàìåíòó â ö³ëî-
ìó. Âîäíî÷àñ ó ªãèïò³, Ê³ð³áàò³, íà Ìàëüä³âñüêèõ ³ Ñåéøåëüñüêèõ îñòðîâàõ, ó Ñ³íãàïó-
ð³, à òàêîæ ó ðÿä³ êðà¿í Òðîï³÷íî¿ Àôðèêè ³ áàñåéíó Êàðèáñüêîãî ìîðÿ ÷àñòèíó ñêëàäó
îäíîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó ÷è íèæíüî¿ ïàëàòè äâîïàëàòíîãî ñòàíîâëÿòü ÷ëåíè, ïðèçíà-
÷óâàí³ ïðåçèäåíòîì àáî âèçíà÷åí³ òàêèìè çà ïîñàäîþ. Íà îêðåìó çãàäêó çàñëóãîâóº
ïàðëàìåíò Íîðâåã³¿, ïîáóäîâà ÿêîãî º óí³êàëüíîþ. Óêîìïëåêòîâàíèé çà ðåçóëüòàòàìè
ïðÿìèõ âèáîð³â éîãî ñêëàä ïîä³ëÿºòüñÿ íà äâ³ ÷àñòèíè ó ïðîïîðö³¿ òðè ÷âåðò³ äî îäí³º¿.
Êîæíà ç öèõ ÷àñòèí ôàêòè÷íî ñòàíîâèòü îêðåìó ïàëàòó, êîòðà ôóíêö³îíóº ïðîòÿãîì
óñüîãî ïåð³îäó ñêëèêàííÿ.

Ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ âåðõíüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó, ÿêà çâè÷àéíî ìàº â³äîìó ùå çà
÷àñ³â Ñòàðîäàâíüîãî Ðèìó íàçâó ñåíàòó, â áàãàòüîõ êðà¿íàõ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïðèéíÿ-
òîãî äëÿ íèæíüî¿ ïàëàòè. Ó á³ëüøîñò³ ïàðëàìåíòñüêèõ ìîíàðõ³é, êîíñòèòóö³ÿìè ÿêèõ
âñòàíîâëåíî ïåâí³ îðãàí³çàö³éí³ çâ’ÿçêè ç êîëèøíüîþ ìåòðîïîë³ºþ – Âåëèêîáðèòà-
í³ºþ, ÷ëåí³â âåðõíüî¿ ïàëàòè íà ïåð³îä çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü íèæíüîþ ïàëàòîþ íà
ïðîïîçèö³þ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ïðèçíà÷àº ôàêòè÷íèé ãëàâà äåðæàâè – ãåíåðàë-ãóáåðíà-
òîð. Â îêðåìèõ êðà¿íàõ ÷àñòèíà â³äïîâ³äíèõ ïðèçíà÷åíü çä³éñíþºòüñÿ íà ïðîïîçèö³þ
ë³äåðà îïîçèö³¿, ÿêèé, ïî ñóò³, º äåðæàâíîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ. Ïîíÿòòÿ ë³äåðà îïîçè-
ö³¿ ÿê ïîñàäîâî¿ îñîáè ïîâ’ÿçàíå ç ïàðëàìåíòñüêîþ ïðàêòèêîþ Âåëèêîáðèòàí³¿, äå âè-
çíàíî ïîä³ë ïàëàòè ãðîìàä íà «óðÿä ¿¿ (éîãî) âåëè÷íîñò³» ³ «îïîçèö³þ ¿¿ âåëè÷íîñò³».
Òàêèé ïîä³ë â³äîáðàæåíèé â íîðìàõ ïàðëàìåíòñüêîãî ðåãëàìåíòó ³ çàêîí³â, çà ÿêèìè
ë³äåðîì îïîçèö³¿ âèçíà÷åíî ïðîâ³äíèêà ÷ëåí³â íèæíüî¿ ïàëàòè – ðåïðåçåíòàíò³â äðó-
ãî¿ çà ê³ëüê³ñòþ ì³ñöü ó ö³é ïàëàò³ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿. ²íø³ ïàðò³¿, ðåïðåçåíòîâàí³ ó ïà-
ëàò³ ãðîìàä, ñòàòóñó «îô³ö³éíî¿» îïîçèö³¿ íå ìàþòü, ùî ïðèçâîäèòü äî ¿õ íåó÷àñò³ ó
ïàðëàìåíòñüê³é ðîáîò³ çà äåÿêèìè ¿¿ ôîðìàìè. Àíàëîã³÷íèé àáî áëèçüêèé çà çì³ñòîì
³íñòèòóò ë³äåðà îïîçèö³¿ ÿê ïîñàäîâî¿ îñîáè ³ çãàäóâàíèé ïîä³ë ïàðëàìåíòó (íèæíüî¿
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ïàëàòè) ïåðåäáà÷åíî â êîíñòèòóö³ÿõ, ïðèéíÿòèõ ó ðÿä³ àíãëîìîâíèõ êðà¿í, íàñàìïå-
ðåä, áàñåéíó Êàðèáñüêîãî ìîðÿ.

Ó êîíñòèòóö³ÿõ Àâñòðàë³¿, Íîâî¿ Çåëàíä³¿ òà áàãàòüîõ ³íøèõ ïàðëàìåíòñüêèõ ìî-
íàðõ³é, äëÿ ÿêèõ ïðèòàìàíí³ îðãàí³çàö³éí³ çâ’ÿçêè ç Âåëèêîáðèòàí³ºþ, ñôîðìóëüîâàíå
òàêîæ ïîëîæåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì ïàðëàìåíò ñòàíîâëÿòü (ñêëàäàþòü) êîðîëåâà (êîðîëü)
³ ïàëàòè. ßê â³äîìî, ãëàâîþ äåðæàâè òóò âèçíà÷åíà áðèòàíñüêà êîðîëåâà. Âèçíà÷åííÿ
çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó ÿê «êîðîëü ³ ïàëàòè» àáî ÿê «êîðîëü ó ïàðëàìåíò³» ïðèéíÿòå ó
ñàì³é Âåëèêîáðèòàí³¿, äå âîíî â³äîáðàçèëî ðåçóëüòàòè ³ñòîðè÷íî¿ áîðîòüáè çà ïåðå-
ðîçïîä³ë âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü ì³æ ïàðëàìåíòîì ³ êîðîëåì, ÿê³ óîñîáëþâàëè ð³çí³ ñó-
ñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ ñèëè. Ó íàø ÷àñ òàêå âèçíà÷åííÿ îçíà÷àº ëèøå òå, ùî óðÿäîâ³ çàêî-
íîïðîåêòè ôîðìàëüíî âíîñÿòüñÿ íà ðîçãëÿä äî ïàðëàìåíòó â³ä ³ìåí³ êîðîëåâè ³ ùî
ïðèéíÿòèé ïàëàòàìè çàêîí ìîæå íàáóòè ÷èííîñò³ ò³ëüêè ï³ñëÿ éîãî ï³äïèñàííÿ ãëà-
âîþ äåðæàâè.

Ïîä³áí³ õàðàêòåð ³ çíà÷åííÿ ìàþòü ïðèïèñè îñíîâíèõ çàêîí³â äåÿêèõ ³íøèõ ïàðëà-
ìåíòñüêèõ ìîíàðõ³é, à òàêîæ îêðåìèõ ïàðëàìåíòñüêèõ ðåñïóáë³ê, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ
çàêîíîäàâ÷à âëàäà çä³éñíþºòüñÿ (íàëåæèòü) ñï³ëüíî êîðîëåì àáî ïðåçèäåíòîì ³ ïàëà-
òàìè ÷è ïàëàòîþ (Áåëüã³ÿ, Ãðåö³ÿ, Äàí³ÿ, ²ñëàíä³ÿ, Ìîíàêî). Ïðè öüîìó ³í³ö³þâàííÿ
ãëàâîþ äåðæàâè ðîçãëÿäó ó ïàðëàìåíò³ çàêîíîïðîåêò³â àáî ï³äïèñàííÿ íèì óæå ïðèé-
íÿòèõ çàêîí³â ïîòðåáóþòü êîíòðàñèãíóâàííÿ (ñêð³ïëåííÿ) ç áîêó óðÿäó. Ïîëîæåííÿ
ïðî òå, ùî ïàðëàìåíò ñòàíîâëÿòü ïðåçèäåíò ³ ïàëàòè (çà óìîâ ìîíîêàìåðàë³çìó – ïàëà-
òà), âêëþ÷åí³ äî êîíñòèòóö³é ðÿäó ðåñïóáë³ê – êîëèøí³õ áðèòàíñüêèõ âîëîä³íü. Ó ÷àñ-
òèí³ ç íèõ ïðåçèäåíò óïîâíîâàæåíèé íà âëàñíèé ðîçñóä â÷èíÿòè ä³¿, âêëþ÷íî ùîäî
éîãî ó÷àñò³ ó çàêîíîòâîðåíí³.

Ïðèçíà÷åííÿ ÷ëåí³â âåðõíüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó, ÿêå íåð³äêî òðàêòóºòüñÿ ÿê ñïîñ³á
çàëó÷åííÿ äî çä³éñíåííÿ âëàäàðþâàííÿ òàê çâàíèõ â³äñòàâíèõ ïîë³òèê³â òà äåðæàâíèõ
ïîñàäîâèõ îñ³á, êîíñòèòóö³éíî âñòàíîâëåíå òàêîæ â îêðåìèõ ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ.
Ñòðîê, íà ÿêèé âîíè ïðèçíà÷àþòüñÿ, íå âèçíà÷åíèé ³ íå çàëåæèòü â³ä ñòðîêó ïîâíîâà-
æåíü îáðàíèõ ÷ëåí³â íèæíüî¿ ïàëàòè. Òàê, ó Êàíàä³ ñåíàòîð³â ïðèçíà÷àº áåçñòðîêîâî
ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð çà ïîäàííÿì ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, ³ â³äïîâ³äí³ ³íäèâ³äè ìîæóòü ïî-
ñ³äàòè ì³ñöÿ ó ïàëàò³ äî äîñÿãíåííÿ 75-ð³÷íîãî â³êó. Ó ÔÐÍ áóíäåñðàò (ñîþçíà ðàäà)
ñêëàäàºòüñÿ ç ÷ëåí³â óðÿä³â çåìåëü, ÿê³ ¿õ ïðèçíà÷àþòü ³ â³äêëèêàþòü. Ñòðîê ïîâíîâà-
æåíü ÷ëåí³â áóíäåñðàòó îá’ºêòèâíî íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ôàêòè÷íèé ñòðîê ³ñíóâàí-
íÿ óðÿä³â, ùî ¿õ ïðèçíà÷èëè. Ó Âåëèêîáðèòàí³¿ îñíîâó ñêëàäó ïàëàòè ëîðä³â ñòàíîâ-
ëÿòü ïðèçíà÷óâàí³ ìîíàðõîì çà ïîäàííÿì ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà äîâ³÷í³ ÷ëåíè. ²íø³ ÷ëåíè
ïàëàòè âèçíà÷åí³ çà âëàñíèì ïðàâîì àáî çà ïîñàäîþ.

²íñòèòóò ÷ëåíñòâà ó âåðõí³é ïàëàò³ çà âëàñíèì ïðàâîì, ÿêèé áóâ ïîøèðåíèé â ºâðî-
ïåéñüêèõ ìîíàðõ³ÿõ Õ²Õ ñòîë³òòÿ, âèãëÿäàº àòàâ³çìîì îðãàí³çàö³¿ ñòàíîâî-ïðåäñòàâ-
íèöüêèõ óñòàíîâ. Öåé ³íñòèòóò çáåð³ãñÿ òàêîæ ó Áåëüã³¿, äå ÷ëåíàìè ñåíàòó çà âëàñíèì
ïðàâîì º ïîâíîë³òí³ ä³òè êîðîëÿ. Çîâí³ ïîä³áíèì äî çãàäóâàíîãî ³íñòèòóòó º ÷ëåíñòâî ó
ðàäàõ ôàêòè÷íî ïëåì³ííèõ âîæä³â, ³ñíóâàííÿ ÿêèõ çóìîâëåíå îñîáëèâîñòÿìè ñóñï³ëü-
íî-ïîë³òè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ â³äïîâ³äíèõ êðà¿í ³ ïåðåäáà÷åíå ó ïðèéíÿòèõ òóò êîíñòèòó-
ö³ÿõ (Áîòñâàíà, Âàíóàòó, Ìàðøàëëîâ³ îñòðîâè, Ô³äæ³). Ö³ ðàäè çâè÷àéíî óïîâíîâàæåí³
çä³éñíþâàòè äîðàä÷³ ôóíêö³¿, âêëþ÷íî ùîäî ïàðëàìåíòó, àëå àæ í³ÿê íå ìîæóòü ðîç-
ãëÿäàòèñÿ ÿê éîãî ïàëàòà ÷è ³íøèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë. Â ²òàë³¿ ñåíàòîðàìè «çà ïðà-
âîì ³ äîâ³÷íî» º âñ³ êîëèøí³ ïðåçèäåíòè. Àíàëîã³÷íî ÷ëåíàìè âåðõíüî¿ ïàëàòè ïàðëà-
ìåíòó âèçíà÷åí³ êîëèøí³ ïðåçèäåíòè ó Ïàðàãâà¿ òà Òàäæèêèñòàí³.

Ó Ðîñ³¿ âåñü ñêëàä Ðàäè ôåäåðàö³¿ ôîðìóºòüñÿ çà ïîñàäîþ: ¿¿ ÷ëåíàìè º ãëàâè çàêîíî-
äàâ÷èõ (ïðåäñòàâíèöüêèõ) îðãàí³â ³ ãëàâè âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿. Ó
Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüê³é Ðåñïóáë³ö³, ×èë³ òà â äåÿêèõ êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, òàêîæ
ïåðåäáà÷åíî ÷ëåíñòâî ó âåðõí³é ïàëàò³ çà ïîñàäîþ, àëå âîíî ê³ëüê³ñíî îáìåæåíå.

Ó ðÿä³ êðà¿í ïðèéíÿòî òàê çâàíèé çì³øàíèé ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ âåðõíüî¿ ïàëàòè
ïàðëàìåíòó, çà ÿêèì çâè÷àéíî ìåíøà ÷àñòèíà ¿¿ ÷ëåí³â ïðèçíà÷àºòüñÿ, à âñ³ àáî ìàéæå
âñ³ ³íø³ ÷ëåíè îáèðàþòüñÿ. Íàïðèêëàä, â Àëæèð³, Àôãàí³ñòàí³, Á³ëîðóñ³, ²íä³¿, Êàçàõ-
ñòàí³, Ìàëàéç³¿, íà Ìàäàãàñêàð³, ó Ñåíåãàë³, Òàäæèêèñòàí³ òà Óçáåêèñòàí³ äî ñêëàäó
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âåðõíüî¿ ïàëàòè âêëþ÷åí³ ÷ëåíè, ÿêèõ íà ñòðîê ïîâíîâàæåíü îáðàíèõ íà íåïðÿìèõ âè-
áîðàõ ¿¿ ÷ëåí³â ïðèçíà÷àº ãëàâà äåðæàâè. Â ²ðëàíä³¿ íà ñòðîê ïîâíîâàæåíü îáðàíèõ íà
âèáîðàõ (á³ëüøà ÷àñòèíà – íà ïðÿìèõ) ñåíàòîð³â ïðåì’ºð-ì³í³ñòð ïðèçíà÷àº âèçíà÷åíó
ê³ëüê³ñòü ³íøèõ ÷ëåí³â âåðõíüî¿ ïàëàòè. Â ²òàë³¿ ñêëàä âåðõíüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó
êîìïëåêòóºòüñÿ çàãàëîì çà ðåçóëüòàòàìè ïðÿìèõ âèáîð³â, àëå ïðåçèäåíò óïîâíîâàæå-
íèé ïðèçíà÷àòè äîâ³÷íî äî ï’ÿòè ñåíàòîð³â «ç ÷èñëà ãðîìàäÿí, ÿê³ ïðîñëàâèëè Áàòüê³â-
ùèíó âèäàòíèìè äîñÿãíåííÿìè â ñîö³àëüí³é, íàóêîâ³é, õóäîæí³é ³ ë³òåðàòóðí³é ñôå-
ðàõ» (ñòàòòÿ 59 Êîíñòèòóö³¿).

Â³ä âåðõí³õ ïàëàò ïàðëàìåíò³â, ñêëàä ÿêèõ ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ôîðìóºòüñÿ øëÿ-
õîì ïðèçíà÷åííÿ, íåîáõ³äíî â³äð³çíÿòè óòâîðþâàí³ â äåÿêèõ ìóñóëüìàíñüêèõ êðà¿íàõ,
ôîðìàëüíî ó òàêèé ñàìèé ñïîñ³á, êîíñóëüòàòèâí³ ðàäè. Ó Áðóíå¿, Êàòàð³, Îìàí³ ³ Ñà-
óä³âñüê³é Àðàâ³¿ òàêà ðàäà ôóíêö³îíóº çà â³äñóòíîñò³ ïàðëàìåíòó ³ ïðèçíà÷åíà, çîêðå-
ìà, êîíñóëüòóâàòè ç ïèòàíü çàêîíîòâîðåííÿ åì³ðà, êîðîëÿ àáî ñóëòàíà. ¯¿ ìîæíà ââàæà-
òè ëèøå çàêîíîäîðàä÷èì îðãàíîì, àäæå ìîíàðõ òóò âèêîíóº ðîëü ïåðâèííîãî íîñ³ÿ
äåðæàâíî¿ âëàäè, çîêðåìà, ³ ó ñôåð³ çàêîíîòâîðåííÿ. Îá’ºêòèâíî ïðî ðîçïîä³ë âëàä ³
ïàðëàìåíòàðèçì ó íàçâàíèõ êðà¿íàõ íå éäåòüñÿ. Äî òîãî æ ³ñòîðè÷íèé ïðèíöèï òàê
çâàíèõ òðàäèö³éíèõ êîíñóëüòàö³é, ÿêèé ïîêëàäåíèé â îñíîâó ³ñëàìñüêî¿ êîíöåïö³¿
îðãàí³çàö³¿ òà çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ïåðåäáà÷àº ñï³ëêóâàííÿ ïðîâ³äíèêà ç
«âïëèâîâèìè ëþäüìè» (ìåäæë³ñ) ç ìåòîþ ç’ÿñóâàííÿ ³ âðàõóâàííÿ ð³çíèõ ³íòåðåñ³â, ïî
ñóò³, çàïåðå÷óº ïîë³òè÷í³ âèáîðè.

ßê ñïîñ³á ôîðìóâàííÿ âåðõíüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó ïîøèðåíèìè º íåïðÿì³ âèáîðè,
êîòð³ â ð³çíèõ êðà¿íàõ ìàþòü îñîáëèâîñò³. Â Àâñòð³¿, Åô³îï³¿, ²íä³¿, Ìàëàéç³¿, Ïàêèñòàí³
³ Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüê³é Ðåñïóáë³ö³ âåñü ñêëàä âåðõíüî¿ ïàëàòè àáî éîãî á³ëüøó ÷àñ-
òèíó (â Áåëüã³¿ – ìàéæå òðåòèíó) îáèðàþòü çàêîíîäàâ÷³ îðãàíè ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿. Ó
Á³ëîðóñ³, Ãàáîí³, Êàçàõñòàí³, Êîíãî, Ìàâðèòàí³¿, Í³äåðëàíäàõ ³ Óçáåêèñòàí³ óñ³õ àáî
á³ëüø³ñòü ÷ëåí³â âåðõíüî¿ ïàëàòè îáèðàþòü ÷ëåíè ì³ñöåâèõ ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â
âëàäè, ñòâîðåíèõ â àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöÿõ âèùîãî ð³âíÿ. Ó Ôðàíö³¿
äëÿ âèáîð³â ñåíàòîð³â ó êîæíîìó äåïàðòàìåíò³ ñòâîðþþòü ñïåö³àëüíó êîëåã³þ, äî
ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü îáðàí³ â ìåæàõ â³äïîâ³äíî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäè-
íèö³ ÷ëåíè íèæíüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó ³ ÷ëåíè ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó ðåã³îíó (àäì³-
í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³ âèùîãî ð³âíÿ), óñ³ ÷ëåíè ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãà-
íó êîíêðåòíîãî äåïàðòàìåíòó, à òàêîæ äåëåãàòè, îáðàí³ â³ä ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â
êîìóí (îäèíèöü íèæ÷îãî ð³âíÿ).

Íåïðÿìèé õàðàêòåð ìàþòü òàêîæ âèáîðè äî äåðæàâíî¿ ðàäè Ñëîâåí³¿, ÷ëåíè ÿêî¿
îáèðàþòüñÿ íå ò³ëüêè â ìåæàõ òåðèòîð³àëüíèõ âèáîð÷èõ îêðóã³â, à é çà êîðïîðàòèâíèì
ïðèíöèïîì. Çã³äíî ç éîãî çì³ñòîì ïðèïóñêàºòüñÿ îáðàííÿ â³äïîâ³äíèõ ÷ëåí³â âèùèìè
îðãàíàìè (ç’¿çäàìè) îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí, óòâîðåíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ãðóïîâèõ ³íòåðåñ³â,
à òàêîæ ñàìèìè ãðîìàäÿíàìè, îá’ºäíàíèìè çà òàêèìè ³íòåðåñàìè ó òàê çâàí³ âèáîð÷³
êóð³¿. Ïîä³áíèé äî íåïðÿìèõ âèáîð³â õàðàêòåð ìàº êîîïòóâàííÿ (êîîïòàö³ÿ), êîëè âæå
îáðàí³ ÷ëåíè âåðõíüî¿ ïàëàòè ïðèçíà÷àþòü ³íøèõ ¿¿ ÷ëåí³â. Ó òàêèé ñïîñ³á çàì³ùó-
ºòüñÿ ÷àñòèíà ì³ñöü ó âåðõí³é ïàëàò³ ïàðëàìåíòó â Áåëüã³¿ òà Ïàêèñòàí³.

Ó ðÿä³ êðà¿í ïåðåäáà÷åíî ïðÿì³ âèáîðè ÷ëåí³â âåðõíüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó. Ñóò-
òºâèì º òå, ùî òàê³ âèáîðè ïðîâîäÿòü ÿê â óí³òàðíèõ, òàê ³ ó ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâàõ.
Äî óí³òàðíèõ äåðæàâ, äå âåñü àáî ìàéæå âåñü ñêëàä âåðõíüî¿ ïàëàòè ôîðìóºòüñÿ øëÿ-
õîì ïðÿìèõ âèáîð³â, â³äíåñåí³ Áîë³â³ÿ, Ãà¿ò³, Äîì³í³êàíñüêà Ðåñïóáë³êà, ²ñïàí³ÿ, ²òà-
ë³ÿ, Êîëóìá³ÿ, Ë³áåð³ÿ, Ïàðàãâàé, Ïîëüùà, Ðóìóí³ÿ, Òà¿ëàíä, Óðóãâàé, Ô³ë³ïï³íè, ×å-
õ³ÿ, ×èë³ òà ßïîí³ÿ. Ó òàê³é ôåäåðàòèâí³é äåðæàâ³, ÿê Áåëüã³ÿ, á³ëüø³ñòü ñåíàòîð³â
îáèðàþòü ó ð³çí³é ê³ëüêîñò³ ôàêòè÷íî â³ä ð³çíèõ ñï³âòîâàðèñòâ (ðåã³îí³â), ÿê³ âèçíà÷å-
í³ ñóá’ºêòàìè ôåäåðàö³¿. Ãîëîñóâàííÿ íà òàêèõ âèáîðàõ îêðåìî çä³éñíþþòü âèáîðö³,
óãðóïîâàí³ ç óðàõóâàííÿì ìîâíî-åòí³÷íîãî ÷èííèêà, ùî òàêîæ ïîâ’ÿçàíî ç ôåäåðàòèâ-
íèì äåðæàâíèì óñòðîºì. ²ñíóº çàêîíîì³ðí³ñòü, çà ÿêîþ íàéá³ëüø øèðîêèìè ïîâíîâà-
æåííÿìè ñåðåä âåðõí³õ ïàëàò íàä³ëåí³ ò³, ùî ôîðìóþòüñÿ ñàìå íà ïðÿìèõ âèáîðàõ.

Îñîáëèâ³ñòþ ïðÿìèõ âèáîð³â äî âåðõíüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó ìàéæå â óñ³õ ôåäåðà-
òèâíèõ äåðæàâàõ º îáðàííÿ ð³âíî¿ ê³ëüêîñò³ ÷ëåí³â â³ä êîæíîãî ñóá’ºêòà ôåäåðàö³¿. Òà-
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êà ïðàêòèêà áóëà âïåðøå ïåðåäáà÷åíà Êîíñòèòóö³ºþ ÑØÀ, çã³äíî ç ÿêîþ â³ä êîæíîãî
øòàòó îáèðàºòüñÿ ïî äâà ñåíàòîðè. Ïðèíöèï ð³âíîãî ïðåäñòàâíèöòâà â³ä ñóá’ºêò³â
ôåäåðàö³¿ ³, çâè÷àéíî, ôåäåðàëüíîãî (ñòîëè÷íîãî) îêðóãó ðåàë³çîâàíî â Ìåêñèö³ òà
Øâåéöàð³¿ (ïî äâà ïðåäñòàâíèêè), Àðãåíòèí³ ³ Áðàçèë³¿ (ïî òðè). Â Àâñòðàë³¿ â³ä êîæ-
íîãî øòàòó îáèðàþòü ïî äâàíàäöÿòü ñåíàòîð³â, à â³ä òåðèòîð³é, ùî íå ìàþòü ñòàòóñó
øòàòó, – ïî äâà. Ó Ìàëàéç³¿ òà Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüê³é Ðåñïóáë³ö³ ïðèíöèï ð³âíîãî
ïðåäñòàâíèöòâà â³ä ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿ ïîâ’ÿçàíèé ç íåïðÿìèìè âèáîðàìè. Íà Ãà¿ò³, ó
Áîë³â³¿, Äîì³í³êàíñüê³é Ðåñïóáë³ö³, ²ñïàí³¿, Ë³áåð³¿ òà ×èë³ ùîäî ôîðìóâàííÿ âåðõíüî¿
ïàëàòè øëÿõîì ïðÿìèõ âèáîð³â âèçíà÷åíèé ïðèíöèï ð³âíîãî âèáîðíîãî ïðåäñòàâíèö-
òâà â³ä àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü âèùîãî ð³âíÿ (ó Á³ëîðóñ³, Êàçàõñòàí³
òà Óçáåêèñòàí³ – ó çâ’ÿçêó ç íåïðÿìèìè âèáîðàìè). ²íîä³ ð³âíå âèáîðíå ïðåäñòàâíèö-
òâî â³ä àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü ïåðåäáà÷åíî ³ äëÿ âèáîð³â äî íèæ-
íüî¿ ïàëàòè ÷è äî îäíîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó.

Ñóá’ºêòè ôåäåðàö³¿ àáî îäèíèö³ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî ïîä³ëó äåðæàâè
çâè÷àéíî ð³çíÿòüñÿ çà ê³ëüê³ñòþ âèáîðö³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó ¿õ ìåæàõ, ïðè÷îìó â äåÿ-
êèõ âèïàäêàõ â³äì³ííîñò³ º çíà÷íèìè. Òîìó ïðàêòèêà ôîðìóâàííÿ âåðõíüî¿ ïàëàòè ïàð-
ëàìåíòó øëÿõîì ïðÿìèõ âèáîð³â ³ çà ïðèíöèïîì ð³âíîãî ïðåäñòàâíèöòâà â³ä òàêèõ
ñóá’ºêò³â ³ îäèíèöü ôàêòè÷íî ïðèçâîäèòü äî â³äõîäó â³ä ³äå¿ ð³âíîãî ïðåäñòàâíèöòâà
(ð³âíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà) ó ìàñøòàáàõ óñ³º¿ êðà¿íè. Çà óìîâ ôåäåðàòèâíî¿ äåðæàâè
öå ââàæàºòüñÿ «äàíèíîþ» ïðèéíÿò³é ôîðì³ äåðæàâíîãî óñòðîþ ³ âèçíàííþ ôîðìàëüíî¿
ð³âíîñò³ ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿. Ñôîðìîâàíà ó çàçíà÷åíèé ñïîñ³á âåðõíÿ ïàëàòà ïàðëàìåí-
òó õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê îðãàí ïðåäñòàâíèöòâà ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿, à â³äïîâ³äíå ïðåä-
ñòàâíèöòâî â³ä àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü òðàêòóþòü ÿê òåðèòîð³àëüíå
ïðåäñòàâíèöòâî.

ßê çàçíà÷àëîñÿ, ïàðëàìåíò ÿê ïðåäñòàâíèöüêèé îðãàí âëàäè çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëü-
í³ñòü íà ïîñò³éí³é îñíîâ³, ùî îçíà÷àº, çîêðåìà, îáðàííÿ éîãî ÷ëåí³â (÷ëåí³â íèæíüî¿
÷è êîæíî¿ ç ïàëàò) íà âèçíà÷åíèé ñòðîê. Óìîæëèâëåííÿ ðîòàö³¿ ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó
ïàðëàìåíòó øëÿõîì ïåð³îäè÷íîãî ïðîâåäåííÿ âèáîð³â çàñâ³ä÷óº ñåíñ ïîë³òè÷íîãî
ïðåäñòàâíèöòâà íàðîäó, çóìîâëþº ðåàëüí³ñòü òàêîãî ïðåäñòàâíèöòâà. Ðåàëüí³ñòü âè-
áîðíîãî ïðåäñòàâíèöòâà ïîâ’ÿçàíà ç³ çãàäóâàíèì ñòðîêîì, ïðè÷îìó ìîæëèâîñò³ ïåðå-
îáðàííÿ ÷ëåíîì ïàðëàìåíòó ìàéæå í³êîëè íå îáìåæóþòüñÿ. Âèíÿòîê ñòàíîâëÿòü
Ô³ë³ïï³íè, äå êîíêðåòíèé ³íäèâ³ä ìîæå áóòè îáðàíèé ÷ëåíîì íèæíüî¿ ïàëàòè íå á³ëü-
øå, í³æ íà òðè, à ÷ëåíîì âåðõíüî¿ ïàëàòè – íà äâà ñòðîêè ïîñï³ëü. Ó Ìàëàéç³¿ ïðèïóñ-
êàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ëèøå îäíîãî ïåðåîáðàííÿ ÷ëåí³â âåðõíüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó.

Ó êîíñòèòóö³ÿõ âèçíà÷àþòü àáî ñòðîê, íà ÿêèé îáèðàþòü ÷ëåí³â ïàðëàìåíòó, àáî
ñòðîê ïîâíîâàæåíü ñàìîãî ïàðëàìåíòó (ïåð³îä ëåã³ñëàòóðè). Ïðîòå òàêèé ñòðîê íåð³ä-
êî êîðèãóºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç ð³çíèìè îáñòàâèíàìè: äàòîþ ñêëàäàííÿ íîâîîáðàíèì ÷ëå-
íîì ïàðëàìåíòó ïðèñÿãè, äîñòðîêîâèì ïðèïèíåííÿì éîãî ïîâíîâàæåíü, ðîçïóñêîì
ïàðëàìåíòó â ö³ëîìó, ô³êñàö³ºþ äàòè ïðîâåäåííÿ íàñòóïíèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â,
ââåäåííÿì âîºííîãî ÷è íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó òîùî. Òèì ñàìèì ñòðîê ïåðåáóâàííÿ ³í-
äèâ³äà ó ñòàòóñ³ ÷ëåíà ïàðëàìåíòó ìîæå áóòè ìåíøèì ÷è á³ëüøèì, í³æ ñòðîê, íà ÿêèé
â³í áóâ îáðàíèé, àáî ñòðîê ïîâíîâàæåíü ïàðëàìåíòó ìîæå áóòè ìåíøèì ÷è á³ëüøèì
âèçíà÷åíîãî.

Ñòðîê, íà ÿêèé îáèðàþòüñÿ ÷ëåíè îäíîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó ÷è íèæíüî¿ ïàëàòè
äâîïàëàòíîãî (ñòðîê ïîâíîâàæåíü ïàðëàìåíòó ÷è ïàëàòè) ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ âè-
ïàäê³â âèçíà÷åíèé ó ÷îòèðè àáî ï’ÿòü ðîê³â, ùî ââàæàºòüñÿ îïòèìàëüíèì ç îãëÿäó íà
ïðîôåñ³éíèé õàðàêòåð ä³ÿëüíîñò³ ïðåäñòàâíèê³â ³ ïîâ’ÿçàíó ç öèì íàÿâí³ñòü â³äïîâ³ä-
íîãî äîñâ³äó. Çà ïåâíèé âèíÿòîê ìîæíà ââàæàòè íèæíþ ïàëàòó êîíãðåñó ÑØÀ, ÷ëåíè
ÿêî¿ îáèðàþòüñÿ íà äâà ðîêè. Íà òàêèé ñàìèé ñòðîê îáèðàþòü ÷àñòèíó ÷ëåí³â ïàðëà-
ìåíòó ó Ôåäåðàòèâíèõ Øòàòàõ Ì³êðîíåç³¿. Äî âèíÿòê³â â³äíåñåíèé ³ òðèð³÷íèé ñòðîê
ïîâíîâàæåíü îäíîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó (Íàóðó, Íîâà Çåëàíä³ÿ ³ Ñàëüâàäîð), íèæíüî¿
ïàëàòè (Àâñòðàë³ÿ, Ìåêñèêà òà Ô³ë³ïï³íè) àáî âåðõíüî¿ ïàëàòè äâîïàëàòíîãî (Ìàëàé-
ç³ÿ). Ç ³íøîãî áîêó, ñòðîê ïîâíîâàæåíü íèæíüî¿ ïàëàòè â Ë³áåð³¿ ñòàíîâèòü ø³ñòü, à îä-
íîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó â Ìàðîêêî – äåâ’ÿòü ðîê³â, ùî òàêîæ º âèíÿòêîì. ×îòèðè- àáî
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ï’ÿòèð³÷íèé ñòðîê ïåðåäáà÷åíèé ³ ó çâ’ÿçêó ç âèáîðàìè (ïðÿìèìè àáî íåïðÿìèìè) äî
âåðõíüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó. Â ðÿä³ êðà¿í ñòðîê ïîâíîâàæåíü âåðõíüî¿ ïàëàòè âñòà-
íîâëåíèé ó ø³ñòü, ó Áðàçèë³¿ ³ ×èë³ – â³ñ³ì, Ë³áåð³¿ òà Ôðàíö³¿ – äåâ’ÿòü ðîê³â.

Çà óìîâ äâîïàëàòíî¿ ïîáóäîâè ïàðëàìåíòó ³ ôîðìóâàííÿ îáîõ ïàëàò øëÿõîì ïðÿ-
ìèõ àáî íåïðÿìèõ âèáîð³â ñòðîêè ¿õ ïîâíîâàæåíü ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ îäíàêîâ³ ³ äîð³â-
íþþòü ÷îòèðüîì ÷è ï’ÿòè ðîêàì. Ðàçîì ç òèì ñòðîê ïîâíîâàæåíü âåðõíüî¿ ïàëàòè íå-
ð³äêî âèçíà÷åíèé á³ëüø òðèâàëèì, ³ ìàéæå â óñ³õ êðà¿íàõ, äå öåé ñòðîê ñòàíîâèòü
ø³ñòü, â³ñ³ì àáî äåâ’ÿòü ðîê³â, âîíà îáèðàºòüñÿ (ïåðåîáèðàºòüñÿ) çâè÷àéíî ð³âíèìè
÷àñòèíàìè ³ çà â³äïîâ³äíî ñêîðî÷åíèì ñòðîêîì. Òàêèé ïîðÿäîê ìîæëèâîãî îíîâëåííÿ
ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó âåðõíüî¿ ïàëàòè áóâ óïåðøå çàïðîâàäæåíèé ó ÑØÀ, äå êîæ-
í³ äâà ðîêè îáèðàºòüñÿ òðåòèíà ñêëàäó ñåíàòó. Àíàëîã³÷íî çä³éñíþºòüñÿ «ðåíîâàö³ÿ»
âåðõíüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó â Àðãåíòèí³, íà Ãà¿ò³, â ²íä³¿, Êîíãî, Ìàâðèòàí³¿, Íåïàë³,
×àä³ òà ×åõ³¿. Â Àâñòðàë³¿, Àëæèð³, Ìåêñèö³, Ïàêèñòàí³ òà ßïîí³¿ âèáîðè äî âåðõíüî¿
ïàëàòè â³äáóâàþòüñÿ êîæí³ òðè ðîêè, ³ íà íèõ îáèðàºòüñÿ ïîëîâèíà ¿¿ ñêëàäó, ó Ôðàíö³¿
êîæí³ òðè ðîêè îáèðàþòü òðåòèíó ñêëàäó âåðõíüî¿ ïàëàòè, à ó ×èë³ êîæí³ ÷îòèðè ðî-
êè – ïîëîâèíó.

Á³ëüø ñêëàäíèé ïîðÿäîê ìîæëèâîãî îíîâëåííÿ ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó âåðõíüî¿ ïà-
ëàòè ïàðëàìåíòó âñòàíîâëåíèé ó Áðàçèë³¿, äå êîæí³ ÷îòèðè ðîêè ïîñë³äîâíî îáèðàþòü
òðåòèíó ³ äâ³ òðåòèíè â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ñåíàòîð³â. Íà Ìàäàãàñêàð³, äå òðèâàë³ñòü
ñòðîêó ïîâíîâàæåíü âåðõíüî¿ ïàëàòè ñòàíîâèòü ÷îòèðè ðîêè, êîæí³ äâà ðîêè â³äáóâà-
þòüñÿ âèáîðè ïîëîâèíè ¿¿ ÷ëåí³â. Ïðèíöèï ÷àñòêîâî¿ ðîòàö³¿ ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó
âåõíüî¿ ïàëàòè ìîæå áóòè ³ íå ïîâ’ÿçàíèé ç âèáîðàìè: â Éîðäàí³¿ êîðîëü êîæí³ äâà ðî-
êè ïðèçíà÷àº ïîëîâèíó â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ñåíàòîð³â. Ó Àðãåíòèí³, êð³ì âåðõíüî¿
ïàëàòè ïàðëàìåíòó, çàçíà÷åíèé ïîðÿäîê çàñòîñîâàíèé ùîäî íèæíüî¿ ïàëàòè (êîæí³
äâà ðîêè îáèðàºòüñÿ ïîëîâèíà), à â Ìàðîêêî – îäíîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó (êîæí³ òðè
ðîêè – òðåòèíà ñêëàäó).

Ïîðÿäîê, ÿêèé óìîæëèâëþº ðîòàö³þ ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó âåðõíüî¿ ïàëàòè ïàðëà-
ìåíòó çâè÷àéíî ð³âíèìè ÷àñòèíàìè, òÿãíå îäíàêîâèé äëÿ âñ³õ ¿¿ ÷ëåí³â òàê çâàíèé ïå-
ð³îä ìàíäàòà. Ïðîòå öåé ïåð³îä îá’ºêòèâíî íå ìîæå áóòè îäíàêîâèì äëÿ ÷ëåí³â ïàëà-
òè, îáðàíèõ íà ïåðøèõ ï³ñëÿ çàïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíîãî ïîðÿäêó âèáîðàõ. Ç ìåòîþ
ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³¿, ùî ñêëàäàºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç òàêîþ íåîäíàêîâ³ñòþ, âäàþòüñÿ äî
ð³çíèõ çàñîá³â. Íàé÷àñò³øå ïåð³îä ìàíäàòà «ïåðâèííî» îáðàíèõ ïðåäñòàâíèê³â âèçíà-
÷àþòü ç óðàõóâàííÿì ê³ëüêîñò³ ïîäàíèõ çà íèõ ãîëîñ³â àáî çà æåðåáîì. Çà áóäü-ÿêèõ
óìîâ, ðîçãëÿíóòèé ïîðÿäîê ñëóãóº çàáåçïå÷åííþ íàñòóïíèöòâà â ä³ÿëüíîñò³ íå ò³ëüêè
âåðõíüî¿ ïàëàòè, à é ïàðëàìåíòó â ö³ëîìó. ×èííèê íàñòóïíèöòâà ïîâ’ÿçàíèé òàêîæ ç
òèì, ùî ó á³ëüøîñò³ êðà¿í, äå êîíñòèòóö³éíî ïåðåäáà÷åí³ ìîæëèâîñò³ ðîçïóñêó ³ ôóíê-
ö³îíóº äâîïàëàòíèé ïàðëàìåíò, ö³ ìîæëèâîñò³ ñòîñóþòüñÿ ëèøå éîãî íèæíüî¿ ïàëàòè.

Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ïàðëàìåíòó ÿê ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó ìàº
³íñòèòóò éîãî ðîçïóñêó (äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü). Ïðàâî ðîçïóñêàòè
ïàðëàìåíò ìàéæå çàâæäè º ïîâíîâàæåííÿì ãëàâè äåðæàâè, ÿêîìó êîðåñïîíäîâàíå
éîãî æ ïîâíîâàæåííÿ (çà õàðàêòåðîì – îáîâ’ÿçîê) ïðèçíà÷àòè ó âñòàíîâëåíèé ñòðîê âè-
áîðè íîâîãî ñêëàäó ïàðëàìåíòó. Ñàì æå ðîçïóñê ïàðëàìåíòó ìîæå áóòè ñôîðìóëüîâà-
íèé ³ âèãëÿäàòè çà õàðàêòåðîì àáî ÿê ïðàâî ãëàâè äåðæàâè çà ïåâíèõ ï³äñòàâ â÷èíÿòè ÷è
íå â÷èíÿòè â³äïîâ³äí³ ä³¿, àáî ÿê éîãî îáîâ’ÿçîê íåîäì³ííî ¿õ â÷èíèòè. Çàçíà÷åíèé õà-
ðàêòåð (õàðàêòåðè) ðîçïóñêó çâè÷àéíî çóìîâëåíèé éîãî êîíêðåòíîþ ï³äñòàâîþ.

²íñòèòóò ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó óêîð³íåíèé ó ïåðåä³ñòîð³¿ ïàðëàìåíòàðèçìó. Ùå çà
÷àñ³â ôåîäàë³çìó, â õîä³ áîðîòüáè ì³æ ìîíàðõîì ³ ñòàíîâî-ïðåäñòàâíèöüêîþ óñòàíî-
âîþ, ïîñòóïîâî ñêëàâñÿ ïðèíöèï áåçïåðåðâíîñò³ ïðåäñòàâíèöòâà, çä³éñíþâàíîãî ÷ëå-
íàìè ö³º¿ óñòàíîâè. ßêùî ñïî÷àòêó ìîíàðõ íà îñíîâ³ òàê çâàíî¿ ïðåðîãàòèâè ó áóäü-
ÿêèé ìîìåíò ì³ã ðîçïóñòèòè (ôàêòè÷íî ðîç³ãíàòè) ïðåäñòàâíèê³â â³ä ð³çíèõ ñòàí³â,
âêëþ÷àþ÷è îáðàíèõ, òî íà åòàï³ ñòàíîâëåííÿ ðåàëüíîãî ïàðëàìåíòàðèçìó â îêðåìèõ
ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ çà íèì ñòàëè âèçíàâàòè ïðàâî â÷èíÿòè òàê ëèøå çà ïåâíèõ óìîâ ³
ó âèçíà÷åíèõ âèïàäêàõ. Äî òàêèõ óìîâ, ó ïåðøó ÷åðãó, â³äíîñèëè îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ñêëè-
êàííÿ ïðåäñòàâíèê³â ó ïîäàëüøîìó. Âðåøò³-ðåøò, îçíàêîþ êîíñòèòóö³éíî¿ ìîíàðõ³¿
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ñòàëî òå, ùî ðîçïóñê ïàðëàìåíòó çâè÷àéíî çä³éñíþâàâñÿ çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè îñíîâ-
íîãî çàêîíó.

Ïðîòå ïåâíèé ÷àñ â³äïîâ³äíå ïðàâî ìîíàðõà òðàêòóâàëîñü ïåðåäóñ³ì ÿê çàñ³á ïî-
ë³òè÷íîãî òèñêó íà ïàðëàìåíò. Ó ïðîöåñ³ ðîçâèòêó ïàðëàìåíòñüêî-ìîíàðõ³÷íî¿ ôîðìè
äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ ïðàâî ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó, ôîðìàëüíî çàëèøàþ÷èñü çà ãëà-
âîþ äåðæàâè, çíà÷íîþ ì³ðîþ íàáóëî õàðàêòåðó ïîâíîâàæåííÿ óðÿäó, çà ÷èºþ ïîðà-
äîþ ìàâ ä³ÿòè ìîíàðõ. Ïðè öüîìó ìåòîþ ðîçïóñêó ïî÷àëè âèçíàâàòè äîñÿãíåííÿ çáà-
ëàíñîâàíèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ çàêîíîäàâ÷îþ òà âèêîíàâ÷îþ âëàäîþ. Çàãàëüíîþ
îñîáëèâ³ñòþ êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ó Õ²Õ ñòîë³òò³ áóëî
òå, ùî ð³øåííÿ ãëàâè äåðæàâè ïðî ðîçïóñê ïàðëàìåíòó íå áóëî çóìîâëåíå íàñòàííÿì
âèçíà÷åíèõ þðèäè÷íèõ ôàêò³â ³ çîâí³ çáåð³ãàëî îçíàêè ïðåðîãàòèâè, õî÷à éîãî ìîæíà
áóëî ðåàë³çóâàòè ëèøå çà çì³ñòîì â³äïîâ³äíèõ íîðì îñíîâíîãî çàêîíó. Ó çâ’ÿçêó ç òà-
êîþ íåâèçíà÷åí³ñòþ ïðàêòèêà ùîäî ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó áóëà áàãàòîìàí³òíîþ çà ðå-
àëüíèìè ï³äñòàâàìè ðîçïóñêó, ÿê³ íåð³äêî áóëè ñóòî ïîë³òè÷íèìè. Ñóòòºâèì º é òå, ùî
ïðàâî ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó ³íîä³ îáãðóíòîâóâàëè ïðèíöèïîì íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó
³ ðîçïóñê, ïî ñóò³, ïðîòèñòàâëÿëè çà ìåòîþ ãîëîñóâàííþ íà ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ.

Ðîçïóñê ïàðëàìåíòó îòðèìàâ øèðîêå âèçíàííÿ ó ñó÷àñíèõ êîíñòèòóö³ÿõ. Çà óìîâ
äâîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó, ÿê ïðàâèëî, ïåðåäáà÷åíî ðîçïóñê ëèøå íèæíüî¿ ïàëàòè. Ðà-
çîì ç òèì ó Á³ëîðóñ³, ²ñïàí³¿, ²òàë³¿ òà Í³äåðëàíäàõ äîñòðîêîâî ïðèïèíÿþòü ïîâíîâà-
æåííÿ ÿê äâîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó â ö³ëîìó, òàê ³ êîæíî¿ ç éîãî ïàëàò. Ó Êàçàõñòàí³,
Ðóìóí³¿, Óçáåêèñòàí³ òà Óðóãâà¿ ïðåçèäåíò óïîâíîâàæåíèé ðîçïóñêàòè ïàðëàìåíò ó
ö³ëîìó, à â Áåëüã³¿ òà Ïîëüù³ ðîçïóñê íèæíüî¿ ïàëàòè òÿãíå é äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ
ïîâíîâàæåíü âåðõíüî¿. Â ßïîí³¿ â ðàç³ äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü íèæ-
íüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó âåðõíÿ ïàëàòà çóïèíÿº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü äî ïî÷àòêó ðîáîòè íî-
âîîáðàíî¿ íèæíüî¿. Ïðèêìåòíî, ùî â óñ³õ öèõ êðà¿íàõ âåðõíÿ ïàëàòà ôîðìóºòüñÿ øëÿ-
õîì âèáîð³â – ïðÿìèõ àáî íåïðÿìèõ. Ç ³íøîãî áîêó, â á³ëüøîñò³ ïàðëàìåíòñüêèõ
ìîíàðõ³é, êîíñòèòóö³ÿìè ÿêèõ âñòàíîâëåíî îðãàí³çàö³éí³ çâ’ÿçêè ç Âåëèêîáðèòàí³ºþ,
ðîçïóñê íèæíüî¿ ïàëàòè ïðèçâîäèòü äî íîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ÷ëåí³â âåðõíüî¿.

Ó Ëàòâ³¿ ïðåçèäåíò óïîâíîâàæåíèé âèíåñòè ïðîïîçèö³þ ïðî ðîçïóñê ïàðëàìåíòó íà
ðåôåðåíäóì. Âîäíî÷àñ éîãî ä³¿ ùîäî ðîçïóñêó âð³âíîâàæóþòüñÿ òèì, ùî â ðàç³ â³äõè-
ëåííÿ çàçíà÷åíî¿ ïðîïîçèö³¿ çà ðåçóëüòàòàìè ðåôåðåíäóìó ïðåçèäåíò ââàæàºòüñÿ óñó-
íåíèì ç ïîñòà. Ó ªãèïò³, Êàçàõñòàí³ òà Òóðêìåíèñòàí³ ïèòàííÿ ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó
ìîæå áóòè ïðåäìåòîì ðåôåðåíäóìó, ïðè÷îìó ºäèíèì àáî îäíèì ³ç ñóá’ºêò³â, óïîâíî-
âàæåíèõ éîãî ïðèçíà÷àòè, âèçíàíî ïðåçèäåíòà, ÿêèé ðåàë³çóº â³äïîâ³äíå ïðàâî íà
âëàñíèé ðîçñóä. ßê çàçíà÷àëîñÿ, â Ë³õòåíøòåéí³, îêðåìèõ ñóá’ºêòàõ ôåäåðàö³¿ ó ÔÐÍ
òà Øâåéöàð³¿ ïåðåäáà÷åíî ðîçïóñê ïàðëàìåíòó çà ðåçóëüòàòàìè ðåôåðåíäóìó, ïðîâå-
äåíîãî çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ.

Â Àâñòð³¿, Óãîðùèí³, ²çðà¿ë³, Êèðãèçñòàí³, Ëèòâ³, Ïîëüù³, Òóðêìåíèñòàí³ òà Õîðâà-
ò³¿, êð³ì äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ïàðëàìåíòó (íèæíüî¿ ïàëàòè) çà àêòîì
ïðåçèäåíòà, ïðèïóñêàºòüñÿ ³ ñàìîðîçïóñê, à â Ìàêåäîí³¿ òà Òàäæèêèñòàí³ – ëèøå ñàìî-
ðîçïóñê. Ïðè öüîìó â Êèðãèçñòàí³, Ëèòâ³, Ïîëüù³ òà Òàäæèêèñòàí³ óõâàëåííÿ ïàðëà-
ìåíòñüêîãî ð³øåííÿ ïðî ñàìîðîçïóñê ïîòðåáóº êâàë³ô³êîâàíî¿ á³ëüøîñò³. Ïðîòå ³íñòè-
òóò ñàìîðîçïóñêó îá’ºêòèâíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó õî÷à á ÷åðåç òå,
ùî â³í íå ´ðóíòóºòüñÿ íà âîëåâèÿâëåíí³ ³íøîãî äåðæàâíîãî îðãàíó, í³æ ïàðëàìåíò.
Áëèçüêèì çà çàãàëüíèì ñìèñëîì äî ñàìîðîçïóñêó º ó Áåëüã³¿ äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ
êîðîëåì ïîâíîâàæåíü íèæíüî¿ ïàëàòè çà «çãîäîþ» îñòàííüî¿. Ïîä³áíî ó Ï³âäåííî-Àô-
ðèêàíñüê³é Ðåñïóáë³ö³ ïðåçèäåíò ðîçïóñêàº íèæíþ ïàëàòó ïàðëàìåíòó íà îñíîâ³ ¿¿ æ
ð³øåííÿ. Ï³äñòàâè ñàìîðîçïóñêó àáî ðîçïóñêó, çä³éñíþâàíîãî ôàêòè÷íî çà ð³øåííÿì
ñàìîãî ïàðëàìåíòó, â êîíñòèòóö³ÿõ íå âñòàíîâëåí³ ³ ìîæóòü áóòè ñóòî ïîë³òè÷íèìè.

Ðåàë³çàö³ÿ ãëàâîþ äåðæàâè – ïðåçèäåíòîì – ïðàâà ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó ³íîä³ ïå-
ðåäáà÷àº ïîïåðåäíº â÷èíåííÿ ä³é, ÿê³ ìîæóòü áóòè óçàãàëüíåíî âèçíà÷åí³ ÿê êîíñóëü-
òàö³¿. Â³äïîâ³äí³ êîíñóëüòàö³¿ ïåðåäáà÷åí³ â êîíñòèòóö³ÿõ Â³ðìåí³¿, Ìîëäîâè, Ðóìóí³¿,
Ôðàíö³¿ òà Õîðâàò³¿, à â îñíîâíèõ çàêîíàõ Ïîëüù³, Ïîðòóãàë³¿, Óãîðùèíè òà Ô³íëÿíä³¿
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éäåòüñÿ ïðî «çàñëóõîâóâàííÿ äóìêè». Õàðàêòåð ðåçóëüòàò³â öèõ êîíñóëüòàö³é â ö³-
ëîìó çóìîâëåíèé ïðèéíÿòîþ ôîðìîþ äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ. Êîëî ïîñàäîâèõ îñ³á, ç
ÿêèìè ïðåçèäåíò óïîâíîâàæåíèé ïðîâîäèòè êîíñóëüòàö³¿, â ð³çíèõ êðà¿íàõ ð³çíå. Ó
Ôðàíö³¿ òà Â³ðìåí³¿ öå – ïðåì’ºð-ì³í³ñòð ³ ãîëîâè ïàëàò (ãîëîâà ïàðëàìåíòó), â Óãîð-
ùèí³ – ïðåì’ºð-ì³í³ñòð, ãîëîâà ïàðëàìåíòó ³ êåð³âíèêè äåïóòàòñüêèõ ãðóï, ó Ðóìóí³¿ –
ãîëîâè ïàëàò ³ ë³äåðè ïàðëàìåíòñüêèõ ãðóï, ó Ïîëüù³ – ãîëîâè ïàëàò ïàðëàìåíòó, â
²òàë³¿ – ãîëîâà êîíêðåòíî¿ ïàëàòè, â Ìîëäîâ³, Ô³íëÿíä³¿ òà Õîðâàò³¿ – ïàðëàìåíòñüê³
ôðàêö³¿ àáî ¿õ ïðåäñòàâíèêè, ó Ïîðòóãàë³¿ – ïðåäñòàâëåí³ â ïàðëàìåíò³ ïîë³òè÷í³ ïàð-
ò³¿, à òàêîæ äåðæàâíà ðàäà, ùî º êîíñóëüòàòèâíèì îðãàíîì ïðè ïðåçèäåíòîâ³. Â ²ñïàí³¿
êîðîëü çà äåÿêèõ ï³äñòàâ ðîçïóñêàº íèæíþ ïàëàòó ïàðëàìåíòó çà çãîäîþ ¿¿ ãîëîâè.

²íñòèòóò ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó çàãàëîì ïîºäíàíèé ç ïåâíèìè ôîðìàìè äåðæàâíî-
ãî ïðàâë³ííÿ ³, ïî ñóò³, çàñâ³ä÷óº òàê³ ôîðìè. Â óñ³õ êðà¿íàõ ç ïàðëàìåíòñüêîþ ôîðìîþ
ïðàâë³ííÿ, à òàêîæ ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ³ç çì³øàíîþ ðåñïóáë³êàíñüêîþ ôîðìîþ ïðàâ-
ë³ííÿ â³í îðãàí³÷íî ïîâ’ÿçàíèé ç ³íñòèòóòîì ïîë³òè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ óðÿäó ïåðåä
ïàðëàìåíòîì. Äî òîãî æ ðîçïóñê ïàðëàìåíòó íåð³äêî òðàêòóþòü ÿê îäíó ³ç ñêëàäîâèõ
ñèñòåìè ñòðèìóâàíü ³ ïðîòèâàã, ùî ³ñíóº çà óìîâ òàê çâàíîãî ÷àñòêîâîãî ðîçïîä³ëó
âëàä, àáî ¿õ ÷àñòêîâîãî çì³øóâàííÿ. Çà òàêèõ óìîâ ïðàâî ãëàâè äåðæàâè ðîçïóñêàòè
ïàðëàìåíò àáî íèæíþ ïàëàòó, áåçïîñåðåäíüî ïðè÷åòíèõ äî ôîðìóâàííÿ óðÿäó, âèãëÿ-
äàº ÿê ñâîºð³äíà àíòèòåçà ùîäî ¿õ ïîâíîâàæåíü âèñëîâëþâàòè íåäîâ³ðó óðÿäó ÷è éîãî
îêðåìèì ÷ëåíàì. Ó á³ëüøîñò³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í ç³ çì³øàíîþ ðåñïóáë³êàíñüêîþ
ôîðìîþ ïðàâë³ííÿ çâ’ÿçîê ì³æ ïîë³òè÷íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ óðÿäó ïåðåä ïàðëàìåí-
òîì ³ ðîçïóñêîì íå âáà÷àºòüñÿ, àáî æ öåé çâ’ÿçîê ìàº óìîâíèé õàðàêòåð.

Çà óìîâ ïàðëàìåíòñüêîãî ïðàâë³ííÿ ãëàâà äåðæàâè ðåàë³çóº ïðàâî ðîçïóñêó çâè÷àé-
íî çà ïðîïîçèö³ºþ (ïîðàäîþ) ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, ÿêèé êîíòðàñèãíóº â³äïîâ³äíèé àêò
ãëàâè äåðæàâè. Ïðîòå â ªâðîï³, â òàêèõ ïàðëàìåíòñüêèõ ðåñïóáë³êàõ, ÿê Áîëãàð³ÿ, Ãðå-
ö³ÿ, Ìîëäîâà, Ñëîâà÷÷èíà ³ ×åõ³ÿ, êîíòðàñèãíóâàííÿ àêòà ïðåçèäåíòà ïðî ðîçïóñê ïàð-
ëàìåíòó ÷è éîãî íèæíüî¿ ïàëàòè íå ïåðåäáà÷åíå, ùî ìîæå ââàæàòèñÿ ñâ³ä÷åííÿì çì³ñ-
òîâíîñò³ ñòàòóñó ãëàâè äåðæàâè â íàçâàíèõ êðà¿íàõ. Â ²ðëàíä³¿ òà íà Ìàëüò³ ïðåçèäåíò
ðîçïóñêàº ïàðëàìåíò (íèæíþ ïàëàòó) çà ïîðàäîþ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, àëå çà êîíñòèòó-
ö³éíî âèçíà÷åíèõ îáñòàâèí â³í ìîæå íå çâàæàòè íà öþ ïîðàäó. Â êðà¿íàõ ç³ çì³øàíîþ
ðåñïóáë³êàíñüêîþ ôîðìîþ äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ (êð³ì Ïåðó, Ôðàíö³¿ ³ Õîðâàò³¿) ïðå-
çèäåíò óïîâíîâàæåíèé ðîçïóñêàòè ïàðëàìåíò ÷è éîãî íèæíþ ïàëàòó áåç êîíòðàñèãíó-
âàííÿ.

Ó «êëàñè÷í³é» ïðåçèäåíòñüê³é ðåñïóáë³ö³ ïðàâî ãëàâè äåðæàâè äîñòðîêîâî ïðèïè-
íÿòè ïîâíîâàæåííÿ ïàðëàìåíòó íå ò³ëüêè íå ïåðåäáà÷åíå íà ïðàêòèö³, à é çàïåðå÷óºòü-
ñÿ â òåîð³¿ âèõîäÿ÷è ç êîíöåïö³¿ òàê çâàíîãî æîðñòêîãî ðîçïîä³ëó âëàä. Ùå ó XVIII ñòî-
ë³òò³ ³äåîëîãè àìåðèêàíñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ââàæàëè çà íåîáõ³äíå âñòàíîâèòè òàêó ñè-
ñòåìó ñòðèìóâàíü ³ ïðîòèâàã, ÿêà ìàëà á óáåçïå÷èòè â³ä äîì³íóâàííÿ îäí³º¿ ç «ðîçïî-
ä³ëåíèõ âëàä», ³ ð³âíîþ ì³ðîþ çáàëàíñóâàòè êîìïåòåíö³þ êîíãðåñà ³ ïðåçèäåíòà. Íà ¿õ
äóìêó, íàäàííÿ ïðåçèäåíòó ïðàâà ðîçïóñêàòè êîíãðåñ ïðèçâåëî á äî íåïðèïóñòèìîãî
ïîðóøåííÿ â³äïîâ³äíîãî áàëàíñó.

Ðàçîì ç òèì ðîçïóñê ïàðëàìåíòó ïåðåäáà÷åíèé â îêðåìèõ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ,
ùî âèçíàþòüñÿ àáî íàâ³òü îô³ö³éíî âèçíà÷àþòüñÿ ïðåçèäåíòñüêîþ ðåñïóáë³êîþ (Òóðê-
ìåíèñòàí ³ Óçáåêèñòàí). Ïðè öüîìó òóò âñòàíîâëåí³ ³íø³ ï³äñòàâè ðîçïóñêó, í³æ êîí-
ñòèòóéîâàí³ â êðà¿íàõ ç³ çì³øàíîþ ðåñïóáë³êàíñüêîþ òà ïàðëàìåíòñüêîþ ôîðìàìè
äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ. Á³ëüøå òîãî, ö³ ï³äñòàâè íå ìàþòü ïðÿìîãî çâ’ÿçêó ç îðãàí³çà-
ö³ºþ ³ çä³éñíåííÿì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Ç ³íøîãî áîêó, ðîçïóñê ïàðëàìåíòó íå ïðèïóñêà-
ºòüñÿ â Ìàêåäîí³¿ ³ Òóðå÷÷èí³, ÿê³ º ïàðëàìåíòñüêèìè ðåñïóáë³êàìè.

Ìàéæå â óñ³õ êðà¿íàõ ç ïàðëàìåíòñüêî-ìîíàðõ³÷íîþ ôîðìîþ ïðàâë³ííÿ ï³äñòàâè
ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó íå âñòàíîâëåí³. Öå îçíà÷àº, ùî çà íàÿâíîñò³ êîíòðàñèãíóâàííÿ
ìîíàðõ ìîæå â÷èíèòè â³äïîâ³äí³ ä³¿ ïðàêòè÷íî áóäü-ÿêîãî ìîìåíòó, õî÷à íà ïðàêòèö³
âèõîäÿòü ç ïîë³òè÷íèõ òà ³íøèõ ðåàë³é. Òàêå ìîæëèâå ³ â ðÿä³ ïàðëàìåíòñüêèõ ðåñïóá-
ë³ê, çîêðåìà â Àâñòð³¿, ²ðëàíä³¿, ²ñëàíä³¿, íà Ìàëüò³ òà ó Ô³íëÿíä³¿. Â Àâñòð³¿ é Òà¿ëàíä³
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ãëàâà äåðæàâè óïîâíîâàæåíèé ðîçïóñòèòè íèæíþ ïàëàòó ïàðëàìåíòó ç îäí³º¿ é ò³º¿ æ
ñàìî¿ ïðè÷èíè îäèí ðàç ïðîòÿãîì ñêëèêàííÿ. Ó òàêèõ êðà¿íàõ ç³ çì³øàíîþ ðåñïóáë³-
êàíñüêîþ ôîðìîþ ïðàâë³ííÿ, ÿê Ôðàíö³ÿ ³ Â³ðìåí³ÿ, ðîçïóñê òàêîæ íå ïîâ’ÿçàíèé ç
êîíñòèòóö³éíî âñòàíîâëåíèìè þðèäè÷íèìè ôàêòàìè.

Ó ïàðëàìåíòñüêèõ ðåñïóáë³êàõ ³ êðà¿íàõ ç³ çì³øàíîþ ðåñïóáë³êàíñüêîþ ôîðìîþ
äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ ïðåçèäåíò äîñòðîêîâî ïðèïèíÿº àáî ìîæå ïðèïèíèòè ïîâíîâà-
æåííÿ ïàðëàìåíòó ïåðåâàæíî ç äâîõ êîíêðåòíèõ ï³äñòàâ àáî ç îäí³º¿ ç íèõ. Ïî-ïåðøå,
öå â³äáóâàºòüñÿ â ðàç³ íåäîñÿãíåííÿ ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó çà çì³ñòîì ïàðëàìåíò-
ñüêî¿ ïðîöåäóðè çàì³ùåííÿ ïîñàäè ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà àáî ôîðìóâàííÿ óðÿäó â ö³ëîìó,
âêëþ÷àþ÷è â³äìîâó ç áîêó ïàðëàìåíòó ó íàäàíí³ äîâ³ðè íîâîóòâîðåíîìó óðÿäó, ÷è,
êîíêðåòíî, ó çàòâåðäæåíí³ éîãî ïðîãðàìè. Çîêðåìà, çã³äíî ç ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿
ñòàòò³ 90 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ Çàêîíó «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè» â³ä 8 ãðóäíÿ 2004 ðîêó) Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ìàº ïðàâî äîñòðîêîâî ïðèïèíè-
òè ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ÿêùî ïðîòÿãîì ø³ñòäåñÿòè äí³â ï³ñëÿ â³ä-
ñòàâêè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè íå ñôîðìîâàíî ïåðñîíàëüíèé ñêëàä Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. Î÷åâèäíî, ùî òàêå ïðàâî ìàº õàðàêòåð îáîâ’ÿçêó, ³íàêøå óìîæ-
ëèâëþºòüñÿ êîíñòèòóö³éíà êðèçà ó çâ’ÿçêó ç íåóòâîðåííÿì óðÿäó. Ëîã³êà çàïðîâàäæåí-
íÿ íàçâàíî¿ ³ àíàëîã³÷íèõ çà ñìèñëîì ï³äñòàâ ïîëÿãàº â òîìó, ùî íåçäàòí³ñòü ïàðëà-
ìåíòó ñôîðìóâàòè ñêëàä óðÿäó ³ çàáåçïå÷èòè éîìó ëåã³òèìí³ñòü ìîæå ïðèçâåñòè äî
äåñòàá³ë³çàö³¿ ìåõàí³çìó çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè.

Äðóãîþ ³ç çãàäóâàíèõ âèùå ï³äñòàâ ðîçïóñêó º âèðàæåííÿ ïàðëàìåíòîì íåäîâ³ðè
(âîòóì íåäîâ³ðè) ïðåì’ºð-ì³í³ñòðó ÷è óðÿäó â ö³ëîìó àáî â³äìîâà íàäàòè äîâ³ðó (âîòóì
äîâ³ðè) ÷èííîìó óðÿäó. Íåð³äêî ðîçïóñê ïàðëàìåíòó óìîæëèâëåíèé íåîäíîðàçîâèìè
(â³ä äâîõ äî ÷îòèðüîõ) âîòóìàìè íåäîâ³ðè àáî â³äìîâàìè íàäàòè äîâ³ðó, ùî â³äáóâàëè-
ñÿ ïðîòÿãîì âèçíà÷åíîãî ïåð³îäó. Ïðè öüîìó äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü
ïàðëàìåíòó çä³éñíþºòüñÿ ÿê àëüòåðíàòèâà â³äñòàâö³ óðÿäó. Îäíàê çàçíà÷åíà àëüòåðíà-
òèâà ïåðåäáà÷åíà íå çàâæäè, ³ ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ç â³äïîâ³äíèìè ôîðìàìè äåðæàâíîãî
ïðàâë³ííÿ íàñë³äêîì âèðàæåííÿ íåäîâ³ðè àáî â³äìîâè íàäàòè óðÿäó äîâ³ðó ôàêòè÷íî çà
ðåçóëüòàòàìè éîãî ïîïåðåäíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèçíàíî ëèøå â³äñòàâêó óðÿäó.

²ñíóþòü é ³íø³ ï³äñòàâè ðîçïóñêó, ÿê³ â ð³çíèõ êðà¿íàõ çâè÷àéíî äîïîâíþþòü ðîç-
ãëÿíóò³. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ïàðëàìåíòó ïîâ’ÿçó-
ºòüñÿ ç íåîáõ³äí³ñòþ ïðè âèð³øåíí³ ïåâíîãî ïèòàííÿ ñïèðàòèñÿ íà âîëåâèÿâëåííÿ âè-
áîð÷îãî êîðïóñó àáî ç íàñë³äêàìè òàêîãî âîëåâèÿâëåííÿ. Òàê, ó Áåëüã³¿, Äàí³¿, ²ñëàíä³¿,
Ëþêñåìáóðç³ òà Í³äåðëàíäàõ ðîçïóñê ïàðëàìåíòó, ïî ñóò³, º îáîâ’ÿçêîâîþ ñêëàäîâîþ
ïðîöåäóðè âíåñåííÿ çì³í äî êîíñòèòóö³¿. Ïîâíîâàæåííÿ ïàðëàìåíòó, ÿêèé óõâàëèâ
ð³øåííÿ ùîäî âíåñåííÿ òàêèõ çì³í íà ïåðñïåêòèâó, äîñòðîêîâî ïðèïèíÿþòüñÿ, ³ çì³íè
ñòàþòü îá’ºêòîì ä³ÿëüíîñò³ éîãî íàñòóïíîãî ñêëàäó (ñêëèêàííÿ). Ó Áîëãàð³¿ òà ²ñïàí³¿
ðîçïóñê ïàðëàìåíòó çä³éñíþþòü ó ðàç³ óõâàëåííÿ íèì ð³øåííÿ ùîäî ïîâíîãî ïåðåãëÿ-
äó êîíñòèòóö³¿ àáî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ ¿¿ ðîçä³ë³â, à ó Áîëãàð³¿ òàêîæ ùîäî ïðèé-
íÿòòÿ íîâîãî îñíîâíîãî çàêîíó. Â óñ³õ íàâåäåíèõ âèïàäêàõ ðîçïóñê ïåâíîþ ì³ðîþ
ïîä³áíèé äî ñàìîðîçïóñêó – àäæå ÷ëåíè ïàðëàìåíòó, ãîëîñóþ÷è çà ð³øåííÿ ùîäî ïåð-
ñïåêòèâè êîíñòèòóö³éíî¿ ðåâ³ç³¿, óñâ³äîìëþþòü éîãî íàñë³äêè. Ó Ãðåö³¿ ïðåçèäåíò ìî-
æå ðîçïóñòèòè ïàðëàìåíò çà ïðîïîçèö³ºþ óðÿäó ç ìåòîþ «îíîâëåííÿ íàðîäíîãî ìàí-
äàòà» äëÿ ïðèéíÿòòÿ «íàö³îíàëüíîãî ð³øåííÿ ç ïèòàííÿ âèíÿòêîâî¿ âàæëèâîñò³»
(ñòàòòÿ 41 Êîíñòèòóö³¿). Â Åñòîí³¿ ðîçïóñê îáîâ’ÿçêîâî çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ â³ä-
õèëåííÿ íà ðåôåðåíäóì³ çàêîíîïðîåêòó, âèíåñåíîãî íà íàðîäíå ãîëîñóâàííÿ ñàìèì
ïàðëàìåíòîì.

²íîä³ ðîçïóñê ñïðè÷èíåíèé íåçäàòí³ñòþ ïàðëàìåíòó óõâàëèòè êîíêðåòíå ð³øåííÿ
àáî âçàãàë³ ðåàë³çîâóâàòè ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ. Â Åñòîí³¿ ïîâíîâàæåííÿ ïàðëàìåíòó äî-
ñòðîêîâî ïðèïèíÿþòü, ÿêùî ï³ñëÿ ñïëèâó äâîõ ì³ñÿö³â â³ä ïî÷àòêó áþäæåòíîãî ðîêó
äåðæàâíèé áþäæåò íå áóâ ïðèéíÿòèé, ó Õîðâàò³¿ – ÿêùî ïàðëàìåíò íå ïðèéíÿâ äåð-
æàâíèé áþäæåò ïðîòÿãîì ñòà äâàäöÿòè äí³â ï³ñëÿ éîãî âíåñåííÿ íà ïàðëàìåíòñüêèé
ðîçãëÿä. Ó Ãðåö³¿, Ìîëäîâ³ òà Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüê³é Ðåñïóáë³ö³ ïàðëàìåíò (íèæíÿ
ïàëàòà) ðîçïóñêàºòüñÿ â ðàç³ íåçäàòíîñò³ îáðàòè ïðåçèäåíòà çà êîíñòèòóö³éíî âèçíà÷å-
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íîþ ïðîöåäóðîþ, à â Òóðêìåíèñòàí³ – ñôîðìóâàòè ñêëàä êåð³âíèõ îðãàí³â ïàðëàìåí-
òó. Â ³íøèõ âèïàäêàõ ôàêòè÷íà íåä³ºçäàòí³ñòü ïàðëàìåíòó âèçíà÷åíà á³ëüø çàãàëüíî, ³
íå ò³ëüêè ÿê îáîâ’ÿçêîâà ï³äñòàâà éîãî ðîçïóñêó. Çîêðåìà, ÿêùî â Ìîëäîâ³ ðîçïóñê çó-
ìîâëåíèé «áëîêóâàííÿì ïðèéíÿòòÿ çàêîí³â» ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â, òî ó Ñëîâà÷÷èí³
òà ×åõ³¿ â³í óìîæëèâëåíèé íåçäàòí³ñòþ óõâàëèòè ð³øåííÿ ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â îä-
í³º¿ ñåñ³¿, ùî íå áóëà ïåðåðâàíà.

Ïðî íåä³ºçäàòí³ñòü ïàðëàìåíòó ÿê ï³äñòàâó ðîçïóñêó ôàêòè÷íî éäåòüñÿ ó ïóíêò³ òðå-
òüîìó ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 90 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ â³ä 8 ãðóäíÿ 2004 ðîêó),
çà ÿêîþ Ïðåçèäåíò ìàº ïðàâî äîñòðîêîâî ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè, ÿêùî ïðîòÿãîì òðèäöÿòè äí³â îäí³º¿ ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ïëåíàðí³ çàñ³äàííÿ íå ìî-
æóòü ðîçïî÷àòèñÿ. Ó ë³òåðàòóð³ àêöåíòóâàëîñü íà òîìó, ùî ïðàâî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
äîñòðîêîâî ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè º ïåðåâàæíî ïðàâîì ñà-
ìî¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, «îñê³ëüêè ïðîâåäåííÿ ÷è íåïðîâåäåííÿ ïëåíàðíèõ çà-
ñ³äàíü çàëåæèòü âèíÿòêîâî â³í íå¿» (Áóð÷àê. Ô.Ã. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè. – Ê., 1997. – Ñ. 9).
Ó Ñëîâà÷÷èí³ òà ×åõ³¿ ïîâíîâàæåííÿ ïàðëàìåíòó (íèæíüî¿ ïàëàòè) ìîæóòü áóòè ïðè-
ïèíåí³ çà óìîâè, ùî ñåñ³ÿ áóëà ïåðåðâàíà íà ñòðîê á³ëüøèé, í³æ ïðèïóñêàºòüñÿ îñíîâ-
íèì çàêîíîì.

Â îêðåìèõ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü äîñòðîêîâîãî ïðèïè-
íåííÿ ïîâíîâàæåíü ïàðëàìåíòó â ðàç³ â÷èíåííÿ íèì ä³é, ùî òðàêòóþòüñÿ ÿê íåãàòèâí³
ç îãëÿäó íà ïîë³òè÷í³ êðèòåð³¿ ¿õ îö³íêè. Òèì ñàìèì ðîçïóñê íàáóâàº çíà÷åííÿ ñâîºð³ä-
íî¿ ñàíêö³¿ çà â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é. Íàïðèêëàä, ó Á³ëîðóñ³ ïàðëàìåíò ìîæå áóòè ðîçïó-
ùåíèé çà óìîâ «ñèñòåìàòè÷íîãî àáî ãðóáîãî ïîðóøåííÿ» ïàëàòàìè êîíñòèòóö³éíèõ
ïîëîæåíü, ó Êàçàõñòàí³ òà Êèðãèçñòàí³ – â ðàç³ âèíèêíåííÿ ïîë³òè÷íî¿ êðèçè âíàñë³äîê
«íåçäîëàííèõ ðîçá³æíîñòåé» ì³æ ïàëàòàìè àáî ì³æ ïàðëàìåíòîì òà ³íøèìè «âëàäà-
ìè», â Óçáåêèñòàí³ – ÿêùî òàê³ ðîçá³æíîñò³ âèíèêàþòü ó ñàìîìó ïàðëàìåíò³ àáî ïàð-
ëàìåíò «íåîäíîðàçîâî» óõâàëþâàâ ð³øåííÿ, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü êîíñòèòóö³¿.

Óí³êàëüíîþ º îäíà ç êîíñòèòóö³éíî âñòàíîâëåíèõ ï³äñòàâ ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó â
òîìó æ Êèðãèçñòàí³, çã³äíî ç ÿêîþ òàêå â³äáóâàºòüñÿ çà óìîâ íåï³äòâåðäæåííÿ êîíñòè-
òóö³éíèì ñóäîì âèñóíóòîãî ïàðëàìåíòîì çâèíóâà÷åííÿ ïðîòè ïðåçèäåíòà. Ó Êàçàõ-
ñòàí³ â³äõèëåííÿ ðîçãëÿäóâàíîãî â ïàðëàìåíò³ çâèíóâà÷åííÿ ïðîòè ïðåçèäåíòà íà
áóäü-ÿê³é ñòàä³¿ òÿãíå äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü òèõ ÷ëåí³â íèæíüî¿ ïàëà-
òè (íå ìåíøå òðåòèíè ñêëàäó), ÿê³ ³í³ö³þâàëè öåé ðîçãëÿä.

Ðàçîì ç òèì ³ñíóþòü ïåâí³ çàñòåðåæåííÿ ùîäî çóìîâëåíîãî àáî óìîæëèâëåíî-
ãî êîíñòèòóö³ºþ ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó. Â ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ ö³ çàñòåðåæåííÿ äàëåêî
íå çàâæäè ôîðìóëþþòüñÿ â îñíîâíîìó çàêîí³ ³ çäåá³ëüøîãî ââàæàþòüñÿ òàêèìè, ùî
âèïëèâàþòü ç³ çì³ñòó ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ, äåìîêðàòè÷íèõ òðàäèö³é ôóíêö³îíóâàííÿ
äåðæàâíèõ ³íñòèòóò³â. Òàê, çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, ïîâíîâàæåííÿ ïàðëàìåíòó íå ïðè-
ïèíÿþòü ï³ä ÷àñ ä³¿ ðåæèì³â âîºííîãî àáî íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó, ï³ñëÿ çàïî÷àòêóâàííÿ
³ìï³÷ìåíòó àáî ïîä³áíèõ ïðîöåäóð ñòîñîâíî ïðåçèäåíòà, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïàðëàìåí-
òîì ïèòàííÿ ïðî íåäîâ³ðó àáî äîâ³ðó óðÿäó òà â äåÿêèõ ³íøèõ âèïàäêàõ. Ç ³íøîãî áîêó,
â ðÿä³ êðà¿í, íàñàìïåðåä ïîñòðàäÿíñüêèõ ³ ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ, äî êîíñòèòóö³¿ âêëþ÷å-
íî çàñòåðåæåííÿ ùîäî ðîçïóñêó, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòðîêàìè ïîâíîâàæåíü ïðåçèäåíòà òà ñà-
ìîãî ïàðëàìåíòó.

Íàé÷àñò³øå çàñòåð³ãàºòüñÿ íåìîæëèâ³ñòü ðîçïóñêó â îñòàíí³ ø³ñòü ì³ñÿö³â ñòðîêó
ïîâíîâàæåíü ãëàâè äåðæàâè (Á³ëîðóñü, Â³ðìåí³ÿ, Ãðóç³ÿ, ²òàë³ÿ, Êàçàõñòàí, Êèðãèç-
ñòàí, Ëèòâà, Ìîëäîâà, Ïîðòóãàë³ÿ, Ðîñ³ÿ, Ðóìóí³ÿ, Ñëîâà÷÷èíà òà Ñõ³äíèé Òèìîð). Ó
Áîëãàð³¿ öåé ñòðîê ñòàíîâèòü òðè ì³ñÿö³, ó Êàáî-Âåðäå òà Óðóãâà¿ – îäèí ð³ê, à â ×åõ³¿
íå ìîæå áóòè ðîçïóùåíà íèæíÿ ïàëàòà â îñòàíí³ òðè ì³ñÿö³ ïåð³îäó ìàíäàòà ¿¿ ÷ëåí³â.
²íîä³ âèêëþ÷àþòü ðîçïóñê ïðîòÿãîì âèçíà÷åíîãî ñòðîêó ï³ñëÿ ÷åðãîâèõ àáî äîñòðîêî-
âèõ âèáîð³â àáî ï³ñëÿ ïåðøîãî çàñ³äàííÿ íîâîîáðàíîãî ïàðëàìåíòó (íèæíüî¿ ïàëàòè):
ó Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüê³é Ðåñïóáë³ö³ – ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â, ó Á³ëîðóñ³, Âàíóàòó,
Ãðåö³¿, ²ñïàí³¿, Êàáî-Âåðäå, Êàçàõñòàí³ òà Ôðàíö³¿ – îäíîãî ðîêó, â Àíãîë³, Ãðóç³¿, Ëèò-
â³, Ïîðòóãàë³¿ òà Ñõ³äíîìó Òèìîð³ – øåñòè ì³ñÿö³â. Ó Ìîëäîâ³ òà Ðóìóí³¿ íå ïðèïóñêà-
ºòüñÿ á³ëüøå í³æ îäèí ðîçïóñê ïðîòÿãîì êàëåíäàðíîãî ðîêó. Çà áóäü-ÿêèõ óìîâ, ô³êñà-
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ö³ÿ íàâåäåíèõ çàñòåðåæåíü çóìîâëåíà íàìàãàííÿìè çàáåçïå÷èòè ñòàá³ëüíå ôóíêö³îíó-
âàííÿ ìåõàí³çìó çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè.

Ùå îäíèì ð³çíîâèäîì ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â âëàäè º óñòàíîâ÷³ çáîðè, àáî êîí-
ñòèòóàíòà (ôð. Assemblee constituante, Constituante) – çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé ïðåäñòàâ-
íèöüêèé îðãàí âëàäè, ùî çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà òèì÷àñîâ³é îñíîâ³ áåç âèçíà÷åí-
íÿ â³äïîâ³äíîãî ñòðîêó – äî âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ çàâäàíü ³ ìàº çà çàâäàííÿ ïðèéíÿòè
êîíñòèòóö³þ àáî âíåñòè äî êîíñòèòóö³¿ çì³íè. ²íîä³ óñòàíîâ÷³ çáîðè òàêîæ ïðèéìàþòü
âèáîð÷èé çàêîí (çàêîíè), çà ÿêèì, çã³äíî ç íîâîïðèéíÿòîþ êîíñòèòóö³ºþ, ìàþòü áóòè
ñôîðìîâàí³ äåðæàâí³ îðãàíè. ßê çàçíà÷àëîñü, ó ÕV²²² ñòîë³òò³ áóëî ñôîðìóëüîâàíî ³
íàäàë³ ïîøèðåíî òåîð³þ, çà çì³ñòîì ÿêî¿ íàðîäó íàëåæèòü óñòàíîâ÷à âëàäà, ùî ìàº, ïî
ñóò³, ïåðâèííèé, âèõ³äíèé õàðàêòåð. Ðåàë³çóþ÷è öþ âëàäó áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç
îáðàíèõ ïðåäñòàâíèê³â, íàðîä ïðèéìàº êîíñòèòóö³þ é òèì ñàìèì âñòàíîâëþº ïðàâèëà
ñâîãî äåðæàâíîãî áóòòÿ. Ïåðâèíí³ñòü óñòàíîâ÷î¿ âëàäè çóìîâëþºòüñÿ é òèì, ùî ñàìå
çà ðåçóëüòàòàìè ¿¿ ðåàë³çàö³¿ âèçíà÷àþòüñÿ ïàðàìåòðè âñòàíîâëåíèõ ó êîíñòèòóö³¿
«âëàä» – çàêîíîäàâ÷î¿, âèêîíàâ÷î¿ òà ñóäîâî¿. Çâ³äñè êîíñòèòóö³ÿ ââàæàºòüñÿ àêòîì
óñòàíîâ÷î¿ âëàäè, à îäíèì ³ç ñïîñîá³â ¿¿ ïðèéíÿòòÿ º ä³ÿëüí³ñòü óñòàíîâ÷èõ çáîð³â ñàìå
ÿê îðãàíó óñòàíîâ÷î¿ âëàäè. Ïðè öüîìó ôîðìóâàííÿ (îáðàííÿ) óñòàíîâ÷èõ çáîð³â ìî-
æå ñëóãóâàòè íå ò³ëüêè ïðèéíÿòòþ êîíñòèòóö³¿, à é çä³éñíåííþ êîíñòèòóö³éíî¿ ðåâ³ç³¿.

Óñòàíîâ÷³ çáîðè – öå ðîäîâà ³ âîäíî÷àñ âëàñíà íàçâà â³äïîâ³äíîãî ïðåäñòàâíèöüêîãî
îðãàíó. ßê âëàñíà íàçâà òåðì³í «óñòàíîâ÷³ çáîðè» óïåðøå áóëî âæèòî â òåîð³¿ òà ïðàê-
òèö³ ôðàíöóçüêîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó çà ÷àñ³â ðåâîëþö³¿ ÕV²²² ñòîë³òòÿ. ßê çàçíà÷à-
ëîñü, ó 1917 ðîö³ Óêðà¿íñüêîþ Öåíòðàëüíîþ Ðàäîþ áóâ ïðèéíÿòèé çàêîí ïðî âèáîðè
äî óñòàíîâ÷èõ çáîð³â, àëå òàê³ âèáîðè íå áóëè çàâåðøåí³. Óñòàíîâ÷³ çáîðè ìàþòü ³ äåÿê³
³íø³ âëàñí³ íàçâè: êîíñòèòóö³éí³ çáîðè (àñàìáëåÿ, êîíãðåñ), âåëèê³ íàðîäí³ çáîðè òîùî.
Ñóòòºâèì º é òå, ùî òåðì³í «óñòàíîâ÷³ çáîðè» íå áóâ ïåðøèì ç òèõ, ÿê³ àñîö³þþòüñÿ
ç ðîçãëÿäóâàíèì ñïîñîáîì êîíñòèòóö³éíî¿ íîðìîòâîð÷îñò³. Ó òîìó æ ÕV²²² ñòîë³òò³ ó
ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüêèõ øòàòàõ (çãîäîì ³ íà ð³âí³ ôåäåðàö³¿) îðãàí, ÿêèé îáèðàëè ç ìå-
òîþ ïðèéíÿòòÿ îñíîâíîãî çàêîíó, ìàâ íàçâó êîíâåíòà. ²íîä³ òåðì³í «êîíâåíò» âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ â ³íøèõ êðà¿íàõ ÿê âëàñíà íàçâà óïîâíîâàæåíîãî íà êîíñòèòóö³éíó íîðìî-
òâîð÷³ñòü ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó. Òàê, Êîíñòèòóö³ÿ Ôðàíö³¿ 1793 ðîêó áóëà ðîçðîá-
ëåíà ³ ïîïåðåäíüî ñõâàëåíà îðãàíîì, ùî ìàâ íàçâó «íàö³îíàëüíèé êîíâåíò».

Ð³çíîâèäîì ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â âëàäè, êîòðèé ³ñíóº íà òàê çâàíîìó ì³ñöåâîìó
ð³âí³ (çâè÷àéíî íà ð³âí³ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü), º ìóí³öèïàë³òåò,
ÿêèé, ïîä³áíî ïàðëàìåíòó, çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà ïîñò³éí³é îñíîâ³. Â àíãëîìîâ-
íèõ êðà¿íàõ ìóí³öèïàë³òåòàìè ââàæàþòü â³äïîâ³äí³ îðãàíè, óòâîðþâàí³ ëèøå â òèõ
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöÿõ, ùî ìàþòü õàðàêòåð ïîñåëåíü, àáî íàâ³òü
ëèøå ó ì³ñòàõ. Òåðì³í «ìóí³öèïàë³òåò» ïîõîäèòü ç äåðæàâíî¿ ïðàêòèêè ÷àñ³â Ñòàðî-
äàâíüîãî Ðèìó, äå â I ñòîë³òò³ áóëî âèäàíî àêò, âñòàíîâèâøèé ïîðÿäîê âëàäàðþâàííÿ
ó ì³ñòàõ – Lex Julia municipalis (ìóí³öèïàëüíèé çàêîí Þë³ÿ Öåçàðÿ). Çãàäóâàíèé òåð-
ì³í ìàº íå ò³ëüêè ðîäîâå çíà÷åííÿ ³ â íàø ÷àñ øèðîêî âæèâàºòüñÿ ÿê âëàñíà íàçâà
ì³ñöåâèõ ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â âëàäè. ²íøîþ ïîøèðåíîþ âëàñíîþ íàçâîþ ¿õ º
«ì³ñöåâà ðàäà» («çáîðè», «àñàìáëåÿ» òîùî). Ó á³ëüøîñò³ ðîçâèíóòèõ êðà¿í ì³ñöåâ³
ïðåäñòàâíèöüê³ îðãàíè âëàäè óòâîðþþòüñÿ ïðàêòè÷íî â óñ³õ îäèíèöÿõ ¿õ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî ïîä³ëó, õî÷à â äåÿêèõ êðà¿íàõ âîíè ôóíêö³îíóþòü ëèøå â îäè-
íèöÿõ òàê çâàíîãî íèæ÷îãî ð³âíÿ, òîáòî íèçîâî¿ ëàíêè öüîãî ïîä³ëó.

ßê ïðåäñòàâíèöüê³ îðãàíè âëàäè ìóí³öèïàë³òåòè ôîðìóþòüñÿ øëÿõîì âèáîð³â,
ïðè÷îìó òàê³ âèáîðè â àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöÿõ íèæ÷îãî ð³âíÿ çàâ-
æäè ìàþòü ïðÿìèé õàðàêòåð. Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, äî ñêëàäó ì³ñöåâèõ
ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â âëàäè âõîäÿòü òàêîæ ÷ëåíè, ÿê³ ïðèçíà÷àþòüñÿ, òà ÷ëåíè çà
ïîñàäîþ. Ìóí³öèïàë³òåòè çä³éñíþþòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà ïîñò³éí³é îñíîâ³, ùî îçíà-
÷àº îáðàííÿ ¿õ ÷ëåí³â (ó á³ëüøîñò³ êðà¿í ðàäíèê³â, ó äåÿêèõ – äåïóòàò³â) íà âèçíà÷åíèé
ñòðîê. Ñòðîê, íà ÿêèé îáèðàþòüñÿ ÷ëåíè ìóí³öèïàë³òåò³â, ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ñòàíîâèòü
â³ä îäíîãî (îêðåì³ ñóá’ºêòè ôåäåðàö³¿ â Êàíàä³ ³ ÑØÀ) äî øåñòè ðîê³â (â ªâðîï³ –
Áåëüã³ÿ, Ëþêñåìáóðã ³ Ôðàíö³ÿ). ²íîä³ òðèâàë³ñòü ñòðîêó ïîâíîâàæåíü ì³ñöåâèõ ïðåä-
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ñòàâíèöüêèõ îðãàí³â âëàäè, óòâîðþâàíèõ â ð³çíèõ çà ð³âíåì îäèíèöÿõ àäì³í³ñòðàòèâ-
íî-òåðèòîð³àëüíîãî ïîä³ëó îäí³º¿ äåðæàâè, º ð³çíîþ. Ó çàêîíîäàâñòâ³ âñòàíîâëåí³ ï³ä-
ñòàâè äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ì³ñöåâèõ ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â âëà-
äè ³ ñóá’ºêòè, ÿêèì íàäàíå â³äïîâ³äíå ïðàâî. Äî òàêèõ ñóá’ºêò³â, çîêðåìà, â³äíåñåí³
ãëàâà äåðæàâè àáî óðÿä, êîòð³ ó çàçíà÷åíèé ñïîñ³á çä³éñíþþòü òàê çâàíèé àäì³í³ñòðà-
òèâíèé êîíòðîëü çà âðÿäóâàííÿì íà ì³ñöåâîìó ð³âí³.

Ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ äëÿ ïîçíà÷åííÿ ì³ñöåâîãî
ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó âëàäè âæèòî òåðì³íè «ïðåäñòàâíèöüêèé îðãàí ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ» ³ «ì³ñöåâ³ ðàäè», ïðè÷îìó ïîíÿòòÿ îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
â³äîêðåìëåíå â³ä ïîíÿòòÿ îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè. Âæèâàííÿ òåðì³íà «ïðåäñòàâ-
íèöüêèé îðãàí ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ» ³ éîãî çãàäóâàíå âèîêðåìëåííÿ çóìîâëåí³
ñïðèéíÿòòÿì â³äîìî¿ ùå ç ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ «ãðîìàä³âñüêî¿» òåîð³¿, àáî
òåîð³¿ ïðèðîäíîãî ïðàâà ãðîìàäè, çà ÿêîþ ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ âèçíàºòüñÿ âèäîì
ïóáë³÷íî¿ âëàäè, â³äì³ííèì â³ä âëàäè äåðæàâíî¿. Êîíñòèòóþâàííÿ, çîêðåìà â Óêðà¿í³,
çàñàä ö³º¿ òåîð³¿ áóëî ïåðåäóñ³ì ñïðè÷èíåíå íàìàãàííÿìè â³ä³éòè â³ä òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè
òàê çâàíîãî ðàäÿíñüêîãî áóä³âíèöòâà. Ïðîòå â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â âðÿäóâàííÿ, ùî
çä³éñíþºòüñÿ îáðàíèìè (à íå ïðèçíà÷åíèìè) íà ð³âí³ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ
îäèíèöü îðãàíàìè ³ ïîñàäîâèìè îñîáàìè, ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îñîáëèâà ôîðìà äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç òàêèì ïîðÿäêîì êîìïëåêòóâàííÿ (çàì³ùåííÿ) â³äïîâ³äíèõ
îðãàí³â ³ ïîñàä éîãî íåð³äêî êâàë³ô³êóþòü ÿê äåöåíòðàë³çîâàíå äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ.

Õàðàêòåðíî, ùî òåðì³í «ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ» (í³ì. Selbstverwaltung) áóâ çàïðî-
ïîíîâàíèé í³ìåöüêèì àâòîðîì Õ²Õ ñòîë³òòÿ Ð. Ãíåéñòîì, ÿêèé ó òàêèé ñïîñ³á ïåðåêëàâ
àíãëîìîâíå ñëîâîñïîëó÷åííÿ «local selfgovernment». Ðàçîì ç òèì òîä³ æ ó áðèòàíñüê³é
ïîë³òèêî-ïðàâîâ³é äîêòðèí³ òåðì³íîì «selfgovernment» ³íîä³ çàñâ³ä÷óâàëè ïàðëàìåíò-
ñüêå ïðàâë³ííÿ, à äëÿ ïîçíà÷åííÿ âðÿäóâàííÿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ ïî÷àëè îô³ö³éíî âèêî-
ðèñòîâóâàòè òåðì³í «local government». Îñòàíí³é ïåðåêëàäàºòüñÿ ÿê ì³ñöåâå âðÿäóâàí-
íÿ àáî ÿê ì³ñöåâå óïðàâë³ííÿ. Ó Ôðàíö³¿, ïî÷èíàþ÷è ç ê³íöÿ XVIII ñòîë³òòÿ, äëÿ ïî-
ÿñíåííÿ ïðèðîäè âðÿäóâàííÿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ âæèâàþòü òåðì³í «äåöåíòðàë³çàö³ÿ»
(ôð. decentralisation), ÿêèé çãîäîì íàáóâ îô³ö³éíîãî çíà÷åííÿ, à ó ñïåö³àëüí³é ë³òåðàòó-
ð³ òàêîæ âèêîðèñòîâóþòü òåðì³í «ì³ñöåâå âðÿäóâàííÿ» (government local). Çàñòîñóâàí-
íÿ â³äïîâ³äíèõ òåðì³í³â â³äîáðàçèëî ñïðèéíÿòòÿ ³íøî¿ òåîð³¿ îðãàí³çàö³¿ ³ çä³éñíåííÿ
âëàäè íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ – äåðæàâíî¿ («äåðæàâíèöüêî¿») òåîð³¿, çà çì³ñòîì ÿêî¿ éäåòüñÿ
ñàìå ïðî îñîáëèâó ôîðìó äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ. Çà áóäü-ÿêèõ óìîâ, òåðì³í ³ ïîíÿòòÿ
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íå ìîæóòü ââàæàòèñÿ óí³âåðñàëüíèìè.

Êîæíèé ïðåäñòàâíèöüêèé îðãàí âëàäè íàáóâàº â³äïîâ³äíîãî õàðàêòåðó çàâäÿêè
ïðåäñòàâíèöüêèì ìàíäàòàì éîãî ÷ëåí³â. Ç ³íøîãî áîêó, çì³ñò ìàíäàò³â ÷ëåí³â ïðåä-
ñòàâíèöüêîãî îðãàíó âëàäè çóìîâëåíèé êîíñòèòóö³éíî àáî çàêîíîäàâ÷î âñòàíîâëåíè-
ìè ïîâíîâàæåííÿìè öüîãî îðãàíó. Ó á³ëüøîñò³ êðà¿í ïåðåäáà÷åíî ïåðåâ³ðêó íîâîñôîð-
ìîâàíèì ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì âëàäè ìàíäàò³â éîãî ÷ëåí³â, òîáòî âñòàíîâëåííÿ
çàêîííîñò³ ¿õ îáðàííÿ. Çä³éñíåííÿ òàêî¿ ïåðåâ³ðêè íå çàïåðå÷óº «àâòîíîìí³ñòü» êîæíî-
ãî ÷ëåíà ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó âëàäè ùîäî ñàìîãî îðãàíó, éîãî ñàìîäîñòàòí³ñòü ÿê
ïîë³òè÷íîãî ìàíäàòàð³ÿ (äîâ³ðåíîãî) âèáîðö³â. Íàâïàêè, ó òàêèé ñïîñ³á, çîêðåìà, çà-
ñâ³ä÷óºòüñÿ îñîáëèâà ïðèðîäà âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì âëàäè òà
éîãî îêðåìèì ÷ëåíîì. Öåé âçàºìîçâ’ÿçîê íå çàïåðå÷óºòüñÿ ³ âèçíàíèì ó áàãàòüîõ êîí-
ñòèòóö³ÿõ ïðàâîì, íàïðèêëàä, ïàðëàìåíòó âëàñíèì ð³øåííÿì ³ çà òèõ àáî ³íøèõ ï³äñòàâ
äîñòðîêîâî ïðèïèíÿòè ïîâíîâàæåííÿ éîãî ÷ëåí³â. Âàæëèâèì º é òå, ùî äîñòðîêîâå
ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ÷ëåí³â ïàðëàìåíòó ìîæå ìàòè õàðàêòåð âòðàòè íèìè ìàíäàòà
çà íàñòàííÿì êîíñòèòóö³éíî âñòàíîâëåíèõ ôàêò³â. Çà òàêèõ óìîâ óõâàëåííÿ ïàðëàìåí-
òîì íàâ³òü ôîðìàëüíîãî ð³øåííÿ, ÿê ïðàâèëî, íå ïîòð³áíå.

Ï³äñòàâè äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè âè-
çíà÷åí³ ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 81 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïðè÷îìó ïóíêòîì 5 ö³º¿ ÷àñòè-
íè (â ðåäàêö³¿ â³ä 8 ãðóäíÿ 2004 ðîêó) ïåðåäáà÷åíî, ùî ïîâíîâàæåííÿ ïðèïèíÿþòüñÿ
òàêîæ ó ðàç³ ÿêùî ïðîòÿãîì äâàäöÿòè äí³â ç äíÿ âèíèêíåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ïðèçâîäÿòü
äî ïîðóøåííÿ âèìîã ùîäî íåñóì³ñíîñò³ äåïóòàòñüêîãî ìàíäàòà ç ³íøèìè âèäàìè ä³-
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ÿëüíîñò³, ö³ îáñòàâèíè íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè íå óñóíóòî. Çà çì³ñòîì ïîëîæåí-
íÿ ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ íàçâàíî¿ ñòàòò³ ð³øåííÿ ïðî äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ ïîâíîâà-
æåíü íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ïðèéìàºòüñÿ ñóäîì. Â ³íøèõ êðà¿íàõ îáðàíèé ÷ëå-
íîì ïàðëàìåíòó ³íäèâ³ä çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì «àâòîìàòè÷íî» âòðà÷àº ìàíäàò çà
ôàêòîì ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó, ùî º íåñóì³ñíîþ ç ìàíäàòîì.

Ï³äñòàâîþ äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ÷ëåí³â ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãà-
íó âëàäè ìîæå áóòè íåíàëåæíà ó÷àñòü ó éîãî ðîáîò³, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ ïî-ð³çíîìó. Âè-
õîäÿ÷è ç íàÿâíîñò³ ìàíäàòà ó îêðåìîãî ïðåäñòàâíèêà, à íå ó ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó
â ö³ëîìó öÿ ï³äñòàâà ³íîä³ òðàêòóºòüñÿ ÿê ïðîáëåìíà. Ñòîñîâíî ÷ëåí³â ïàðëàìåíòó çãà-
äóâàíà ï³äñòàâà ïåðåäáà÷åíà ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ, àëå â ªâðîï³ – ò³ëüêè â Àëáàí³¿, Ãðó-
ç³¿, Ìàêåäîí³¿, íà Ìàëüò³, ó Ïîðòóãàë³¿ ³ Òóðå÷÷èí³. Â³äïîâ³äí³ êîíñòèòóö³éí³ ôîðìó-
ëþâàííÿ º ð³çíèìè, õî÷à ìàéæå çàâæäè âêàçóþòü íà ñòðîê, ïðîòÿãîì ÿêîãî ïðåä-
ñòàâíèê (äåïóòàò) áóâ â³äñóòí³é íà çàñ³äàííÿõ ïàðëàìåíòó àáî íå áðàâ ó÷àñò³ â éîãî ðî-
áîò³ ó ïåâíèõ ôîðìàõ, à òàêîæ íà òå, ùî òàêà â³äñóòí³ñòü ÷è íåó÷àñòü áóëè íåâèïðàâäà-
íèìè. Ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ïðåäñòàâíèêà çà âêàçàíî¿ ï³äñòàâè óõâà-
ëþº ñàì ïàðëàìåíò çâè÷àéíî íà îñíîâ³ á³ëüøîñò³ ãîëîñ³â â³ä éîãî çàãàëüíîãî ñêëàäó.
Â Àðãåíòèí³ êîæíà ç ïàëàò ïàðëàìåíòó âëàñíèì ð³øåííÿì, óõâàëåíèì äâîìà òðåòèíà-
ìè â³ä ñêëàäó, ìîæå ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ ¿¿ ÷ëåíà çà éîãî «íåçäàòí³ñòþ», à â Êî-
ðå¿ ó òàêèé ñàìèé ñïîñ³á ïðåäñòàâíèê ìîæå áóòè ïîçáàâëåíèé ìàíäàòà áåç âèçíà÷åííÿ
ï³äñòàâ.

Îäíàê á³ëüø ïðîáëåìíîþ âèãëÿäàº âòðàòà ìàíäàò³â ÷ëåíàìè ïàðëàìåíòó ó çâ’ÿçêó
³ç çì³íàìè ùîäî ¿õ ïàðò³éíî¿ íàëåæíîñò³. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿì ñòàòò³ 160 Êîíñòèòóö³¿
Ïîðòóãàë³¿ âòðà÷àº ìàíäàò äåïóòàò – ÷ëåí ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿, ÿêèé íàáóâ ÷ëåíñòâî ³í-
øî¿ ïàðò³¿, «â³ä ÿêî¿ íå áàëîòóâàâñÿ íà âèáîðàõ». Àíàëîã³÷í³ àáî áëèçüê³ çà çì³ñòîì ïî-
ëîæåííÿ ì³ñòÿòü îñíîâí³ çàêîíè Àíãîëè, Áàíãëàäåø, Ãàìá³¿, Ãàíè, Ñåéøåëüñüêèõ îñ-
òðîâ³â, Íàì³á³¿, Í³ãåð³¿, Òàíçàí³¿ òà Çàìá³¿. Ó Ñèíãàïóð³ ³ Òà¿ëàíä³ ÷ëåí ïàðëàìåíòó
(íèæíüî¿ ïàëàòè) âòðà÷àº ìàíäàò, ÿêùî éîãî âèêëþ÷åíî ç ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ àáî â³í ñàì
çàëèøèâ ëàâè ïàðò³¿, êîòðó ðåïðåçåíòóâàâ íà âèáîðàõ. Ó Íåïàë³ ÷ëåí ïàðëàìåíòó âòðà-
÷àº ìàíäàò ó ðàç³ çàáîðîíè ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿, äî ÿêî¿ â³í íàëåæàâ. Òèì ñàìèì íàáóòèé
çà ðåçóëüòàòàìè âèáîð³â ìàíäàò ìîæå áóòè âòðà÷åíèé ïîçà âîëåâèÿâëåííÿì ïðåäñòàâ-
íèêà ùîäî éîãî ïàðò³éíî¿ íàëåæíîñò³, ³ ó â³äïîâ³äíèõ âèïàäêàõ ïðåäñòàâíèê, ïî ñóò³,
ïîçáàâëÿºòüñÿ ìàíäàòà.

Á³ëüø êîíêðåòíèìè, àëå íå ìåíø ñóïåðå÷ëèâèìè òðåáà âèçíàòè ïîëîæåííÿ ïóíê-
òó 6 ÷àñòèíè äðóãî¿ ³ ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 81 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ â³ä
8 ãðóäíÿ 2004 ðîêó), çà ÿêèìè âñòàíîâëåíî, ùî ïîâíîâàæåííÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà
Óêðà¿íè ïðèïèíÿþòüñÿ äîñòðîêîâî â ðàç³ «íåâõîäæåííÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè,
îáðàíîãî â³ä ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ (âèáîð÷îãî áëîêó ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é), äî ñêëàäó äåïó-
òàòñüêî¿ ôðàêö³¿ ö³º¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ (âèáîð÷îãî áëîêó ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é) àáî âèõî-
äó íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ³ç ñêëàäó òàêî¿ ôðàêö³¿». Çà òàêèõ óìîâ ïîâíîâàæåííÿ
íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ïðèïèíÿþòüñÿ «íà ï³äñòàâ³ çàêîíó çà ð³øåííÿì âèùîãî
êåð³âíîãî îðãàíó â³äïîâ³äíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ (âèáîð÷îãî áëîêó ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é)».
Öå îçíà÷àº, ùî ó çâ’ÿçêó ç âîëåâèÿâëåííÿì íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ñòîñîâíî â³ä-
ìîâè â³ä ôðàêö³éíî¿ íàëåæíîñò³, çóìîâëåíî¿ îáðàííÿì çà ñïèñêîì êîíêðåòíî¿ ïîë³òè÷-
íî¿ ïàðò³¿ àáî âèáîð÷îãî áëîêó ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, éîãî ïîâíîâàæåííÿ ìîæóòü áóòè
äîñòðîêîâî ïðèïèíåí³ íà ðîçñóä êåð³âíèöòâà òàêî¿ ïàðò³¿ ÷è áëîêó. ²íøèìè ñëîâàìè,
ïèòàííÿ âòðàòè ìàíäàòà, íàáóòîãî çà ðåçóëüòàòàìè âèáîð³â, âèð³øóºòüñÿ íå çà ôàêòîì
â³äìîâè íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè â³ä ôðàêö³éíî¿ íàëåæíîñò³, à íà îñíîâ³ ïàðò³éíî-
ãî ðîçñóäó. Òàêèé ï³äõ³ä º óí³êàëüíèì ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ êîíñòèòóö³îíàë³çìó.

Ó ïîë³òè÷íîìó ³ íàâ³òü ôàõîâîìó ñåðåäîâèù³ íàâåäåí³ ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 81 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè ó íîâ³é ðåäàêö³¿ ÷àñòî òðàêòóþòü ÿê í³áèòî ñâ³ä÷åííÿ ³ìïåðàòèâíî¿ ïðè-
ðîäè ìàíäàòà íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, õî÷à òàêå òðàêòóâàííÿ íå óçãîäæóºòüñÿ ³ç
çàãàëüíîâèçíàíèìè ïîëîæåííÿìè òåîð³¿ êîíñòèòóö³îíàë³çìó. Çà çì³ñòîì ö³º¿ òåîð³¿ ³
â³äïîâ³äíî¿ ïðàêòèêè âèçíàþòü äâà òèïè ìàíäàòà ÷ëåíà ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó âëà-
äè – ³ìïåðàòèâíèé òà â³ëüíèé. Â³äì³ííîñò³ ì³æ íèìè çàñâ³ä÷óþòü ð³çí³ çà þðèäè÷íèìè
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íàñë³äêàìè âçàºìîâ³äíîñèíè ì³æ îáðàíèì ïðåäñòàâíèêîì, ç îäíîãî áîêó, ³ âèáîðöÿ-
ìè – ç ³íøîãî. Òåðì³í «³ìïåðàòèâíèé ìàíäàò» âæèâàºòüñÿ ó áàãàòüîõ êîíñòèòóö³ÿõ ó
êîíòåêñò³ âèçíà÷åííÿ ïðèðîäè ìàíäàòà ÷ëåíà ïàðëàìåíòó ç ìåòîþ çàïåðå÷åííÿ ñàìå
³ìïåðàòèâíîñò³ öüîãî ìàíäàòà. Òåðì³í «â³ëüíèé ìàíäàò» â³äíåñåíèé íàñàìïåðåä äî
íàóêîâîãî ³íñòðóìåíòàð³þ ³ éîãî âèêîðèñòàííÿ â òåêñòàõ îñíîâíèõ çàêîí³â ìàº õàðàê-
òåð âèíÿòêó (Ãðóç³ÿ).

²ìïåðàòèâíèé ³ â³ëüíèé ìàíäàòè º ñâîºð³äíèìè àíòèïîäàìè. Ñåíñ ³ìïåðàòèâíîãî
ìàíäàòà ïîëÿãàº â òîìó, ùî ÷ëåí ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó âëàäè ââàæàºòüñÿ ïðåä-
ñòàâíèêîì íå âñüîãî âèáîð÷îãî êîðïóñó àáî âñ³õ ãðîìàäÿí, à ëèøå âèáîðö³â àáî íàñå-
ëåííÿ òîãî îêðóãó, äå â³í áàëîòóâàâñÿ ³ áóâ îáðàíèé. Òèì ñàìèì ³ìïåðàòèâíèé ìàíäàò
îçíà÷àº çä³éñíåííÿ ïðåäñòàâíèöòâà â³ä ³ìåí³ áåçïîñåðåäí³õ âèáîðö³â. Âèçíàííÿ ³ìïå-
ðàòèâíîãî ìàíäàòà ÷ëåíà ïàðëàìåíòó ñóïðîâîäæóºòüñÿ çàïðîâàäæåííÿì íà ïàðëà-
ìåíòñüêèõ âèáîðàõ îäíîãî ç ð³çíîâèä³â ìàæîðèòàðíî¿ ñèñòåìè, çà ÿêèì âèáîðè ïðîâî-
äÿòü â îäíîìàíäàòíèõ îêðóãàõ. Çà óìîâ ïðîâåäåííÿ âèáîð³â ó áàãàòîìàíäàòíèõ îêðó-
ãàõ (îêðóç³) îá’ºêòèâíî âèíèêàº ïðîáëåìà ñï³ââ³äíåñåíîñò³ õàðàêòåðó âèáîð÷èõ îê-
ðóã³â ³ ïðèðîäè çàçíà÷åíîãî òèïó ìàíäàòà. Ó ñâîþ ÷åðãó, â³ëüíèé ìàíäàò ïîâ’ÿçàíèé
ç òèì, ùî ÷ëåí ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó âëàäè âèçíàºòüñÿ ïðåäñòàâíèêîì íàðîäó â
ö³ëîìó.

Ïðèðîäà ³ìïåðàòèâíîãî ìàíäàòà ä³ñòàº âèÿâ ³ â òîìó, ùî ÷ëåí ïðåäñòàâíèöüêîãî
îðãàíó âëàäè þðèäè÷íî â³äïîâ³äàëüíèé ïåðåä òèìè, êîãî â³í ïðåäñòàâëÿº (òèìè, õòî
ìàâ ïðàâî ãîëîñóâàòè â îêðóç³ àáî, ñïðîùåíî, õòî éîãî îáðàâ). Ïåðåäóìîâîþ òàêî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ º íåâèêîíàííÿ íàêàçó, òîáòî äîðó÷åííÿ. ×ëåí ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó
âëàäè çîáîâ’ÿçàíèé ïåð³îäè÷íî çâ³òóâàòè ïåðåä «ñâî¿ìè» âèáîðöÿìè, ³ ìîæå áóòè äî-
ñòðîêîâî â³äêëèêàíèé íèìè (ïîçáàâëåíèé ìàíäàòà), ÿêùî íå âèêîíóº àáî íåíàëåæíî
âèêîíóº íàêàç. Â³ëüíèé æå ìàíäàò íå òÿãíå þðèäè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðåäñòàâíèêà
ïåðåä âèáîðöÿìè, ïðîòå íåîáõ³äíî çâàæàòè íà ïîë³òè÷íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Íàñë³äêà-
ìè òàêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ââàæàºòüñÿ, çîêðåìà, íåîáðàííÿ íà íàñòóïíèõ âèáîðàõ òîãî
ïðåäñòàâíèêà, ÿêèé ÷åðåç ñâî¿ ä³ÿííÿ âòðàòèâ äîâ³ðó âèáîðö³â. Ïðåäñòàâíèê, ÿêèé çà
ðåçóëüòàòàìè âèáîð³â íàáóâ â³ëüíèé çà ïðèðîäîþ ìàíäàò, íå ìîæå áóòè â³äêëèêàíèé
âèáîðöÿìè.

²ìïåðàòèâíèé ìàíäàò âèêîíóâàâ ðîëü îäí³º¿ ³ç çàñàä ñòàíîâîãî ïðåäñòàâíèöòâà, ïðî
ùî âæå éøëîñÿ. Ï³ä ÷àñ ðåâîëþö³é ÕV²²–ÕV²²² ñòîë³òòÿ â ªâðîï³ òà Àìåðèö³ ³ ó ïðî-
öåñ³ ïîäàëüøîãî ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî ðîçâèòêó ïàðëàìåíòè ñôîðìóâàëèñÿ ³ ïî÷àëè
åâîëþö³îíóâàòè ÿê îðãàíè íàðîäíîãî ïðåäñòàâíèöòâà, ùî ãðóíòóºòüñÿ íà â³ëüíîìó
ìàíäàò³. Ñàìà æ ³äåÿ â³ëüíîãî ìàíäàòà áóëà ñôîðìóëüîâàíà ó ÕV²²² ñòîë³òò³ íàñàì-
ïåðåä ôðàíöóçüêèìè àâòîðàìè, ÿê³ âèâîäèëè ¿¿ ç òåîð³¿ íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó.
Ùå Ø. Ìîíòåñê’º âèñòóïàâ ïðîòè íàäàííÿ âèáîðöÿìè ïðåäñòàâíèêàì îáîâ’ÿçêîâèõ
³íñòðóêö³é ³ òèì ñàìèì çàïåðå÷óâàâ ³ìïåðàòèâíèé ìàíäàò. Âèõîäÿ÷è ³ç «çàãàëüíî¿»
(à íå ãðóïîâî¿ ÷è ³íäèâ³äóàëüíî¿) ìåòè âèáîðíîãî ïîë³òè÷íîãî ïðåäñòàâíèöòâà â³ëü-
íèé ìàíäàò âèçíàâàâ ³ â³äîìèé áðèòàíñüêèé þðèñò Ó. Áëåêñòîí. Ó ñâî¿é ïðàö³ «Êîìåí-
òàð³ äî çàêîí³â Àíãë³¿» (1765 ð³ê), ÿêà ââàæàºòüñÿ îäíèì ³ç ïåðøîäæåðåë àíãë³éñüêî¿
þðèäè÷íî¿ äîêòðèíè, â³í ñòâåðäæóâàâ, ùî êîæíèé îáðàíèé â îêðåìîìó îêðóç³ ÷ëåí
ïàëàòè ãðîìàä «ñëóãóº óñüîìó êîðîë³âñòâó».

²äå¿ ùîäî çàïåðå÷åííÿ ³ìïåðàòèâíîãî ³ âèçíàííÿ â³ëüíîãî ìàíäàòà ðîçâèíóëè ³íø³
òîãî÷àñí³ àâòîðè. Îäíèì ç íèõ áóâ Å. Ñ³éºñ, êîòðèé ñôîðìóëþâàâ çàâåðøåíó êîíöåï-
ö³þ â³ëüíîãî ìàíäàòà. Ñïî÷àòêó â³í ñòâåðäæóâàâ, ùî «íàðîä íà âèáîðàõ» ìîæå âñòà-
íîâëþâàòè ìåòó ä³ÿëüíîñò³ ïðåäñòàâíèê³â, àëå ïîâèíåí íàäàòè ¿ì ñâîáîäó ó âèçíà÷åí-
í³ ñïîñîá³â äîñÿãíåííÿ òàêî¿ ìåòè. Ïðè öüîìó ìèñëèòåëü çàñòåð³ãàâ, ùî íàðîä ó
áóäü-ÿêèé ìîìåíò ìîæå â³äêëèêàòè ïðåäñòàâíèê³â, ÿêùî âîíè â³äõèëÿòèìóòüñÿ â³ä
âñòàíîâëåíî¿ íèì ìåòè. Íàäàë³, êîðèãóþ÷è îö³íêè ñìèñëó ³ çíà÷åííÿ âèáîðíîãî ïðåä-
ñòàâíèöòâà, Å. Ñ³éºñ çì³íèâ ³ ñâî¿ ïîãëÿäè íà ïðèðîäó ìàíäàòà. Â³í âæå íå âèçíàâàâ
ïðàâî íàðîäó â³äêëèêàòè ïðåäñòàâíèê³â, à ëèøå âêàçóâàâ íà ìîæëèâ³ñòü îáìåæóâàòè
¿õ ä³ÿëüí³ñòü øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ çãàäóâàíî¿ ìåòè. Å. Ñ³éºñ çàçíà÷àâ, ùî âëàäà ïðåä-
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ñòàâíèêà, çä³éñíþâàíà â ìåæàõ íàáóòîãî çà ðåçóëüòàòàìè âèáîð³â ìàíäàòà, «ïðîïîð-
ö³éíî» çì³ñòó ìàíäàòà äîð³âíþº âëàä³ ñàìîãî íàðîäó.

Ï³äñóìîâóþ÷è âèêëàäåí³ òà äåÿê³ ³íø³ òåçè, Å. Ñ³éºñ íàãîëîøóâàâ íà òîìó, ùî êîæ-
íèé ç îáðàíèõ ïðåäñòàâíèê³â º ïðåäñòàâíèêîì óñüîãî íàðîäó, à íå òèõ, õòî ïðîæèâàº â
ìåæàõ êîíêðåòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó. Òîìó ïðåäñòàâíèê ïîâèíåí êåðóâàòèñÿ çàãàëü-
íîíàö³îíàëüíèìè, à íå ëîêàëüíèìè ³íòåðåñàìè. Â³äïîâ³äíó ïðèðîäó ïðåäñòàâíèöüêî-
ãî ìàíäàòà â÷åíèé ïîâ’ÿçóâàâ ç õàðàêòåðîì äåðæàâè ÿê ö³ëîãî, ç ë³êâ³äàö³ºþ ³ñòîðè÷-
íèõ ïðîâ³íö³é, ³ñíóâàííÿ ÿêèõ óìîæëèâëþâàëî ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèé òà åêîíîì³÷íèé
ïàðòèêóëÿðèçì, à òàêîæ ³ç çàïðîâàäæåííÿì çà éîãî æ ³í³ö³àòèâîþ àäì³í³ñòðàòèâíî-òå-
ðèòîð³àëüíîãî ïîä³ëó. Çâ³äñè âèçíàííÿ â³ëüíîãî ìàíäàòà òðåáà ñïðèéìàòè ³ ÿê çàñ³á
ñïðèÿííÿ ³íòåãðàö³¿ ó ð³çíèõ ñôåðàõ âíóòð³øíüîãî æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè.

Ñàìå íà ïðîïîçèö³þ Å. Ñ³éºñà âæå ó ïåðøèé ð³ê Âåëèêî¿ ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿ íà-
ö³îíàëüí³ çáîðè ïðèéíÿëè çàêîí, îêðåìèìè ïîëîæåííÿìè ÿêîãî, ïî ñóò³, ïåðåäáà÷àëè-
ñÿ â³ëüí³ çà ïðèðîäîþ ìàíäàòè ¿õ ÷ëåí³â. Ö³ ïîëîæåííÿ áóëè â³äòâîðåí³ â Êîíñòèòóö³¿
Ôðàíö³¿ 1791 ðîêó, çà ÿêîþ îáðàí³ ó äåïàðòàìåíòàõ ÷ëåíè íàö³îíàëüíèõ çáîð³â âèçíà-
÷àëèñÿ ïðåäñòàâíèêàìè íå îêðåìèõ äåïàðòàìåíò³â, à âñüîãî íàðîäó, ³ âèáîðö³ íå ìîãëè
íàäàâàòè ¿ì íàêàç³â. Â³äòîä³ ïðèïèñè ùîäî âèçíàííÿ â³ëüíîãî ìàíäàòà ÷ëåíà ïàðëà-
ìåíòó àáî ùîäî çàáîðîíè ³ìïåðàòèâíîãî ìàíäàòà íàáóëè çíà÷åííÿ ³ìàíåíòíèõ êîí-
ñòèòóö³éíîìó ðåãóëþâàííþ. Ó íàø ÷àñ â³ëüíèé ìàíäàò âèãëÿäàº ÿê ÷èííèê ïàðëàìåí-
òàðèçìó, ÿê ñâ³ä÷åííÿ çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî «ìàñøòàáó» ïàðëàìåíòó. Ç ³íøîãî áîêó,
â ðÿä³ êðà¿í, âêëþ÷àþ÷è ðîçâèíóò³, âèçíàíî ³ìïåðàòèâíó ïðèðîäó ìàíäàò³â ÷ëåí³â ì³ñ-
öåâèõ ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â âëàäè, ùî çóìîâëåíî çàâäàííÿìè, ÿê³ ö³ îðãàíè âè-
ð³øóþòü.

ßê â³äîìî, çà ÷àñ³â ³ñíóâàííÿ ÑÐÑÐ ³ìïåðàòèâí³ ìàíäàòè âèçíàâàëèñÿ çà äåïóòàòàìè
ðàä óñ³õ ð³âí³â. Çîêðåìà, ïðî òàêó ïðèðîäó ìàíäàòà éøëîñÿ â ðàäÿíñüêèõ êîíñòèòóö³ÿõ
Óêðà¿íè 1929, 1937 ³ 1978 ðîê³â. Çàçíà÷åíèé äåðæàâíî-ïðàâîâèé äîñâ³ä íàñë³äóâàëè
êðà¿íè òàê çâàíî¿ íàðîäíî¿ äåìîêðàò³¿, à çãîäîì – ñîö³àë³ñòè÷íîãî òàáîðó. Ñüîãîäí³ öåé
äîñâ³ä ñïðèéíÿëè â êðà¿íàõ, ùî îô³ö³éíî âèçíà÷åí³ ÿê ñîö³àë³ñòè÷í³. Ó ïðèéíÿòèõ òóò
îñíîâíèõ çàêîíàõ ô³êñóºòüñÿ ³ìïåðàòèâí³ñòü ìàíäàò³â ÷ëåí³â óñ³õ ïðåäñòàâíèöüêèõ îð-
ãàí³â âëàäè, õî÷à ³íîä³ ç ïåâíèìè çàñòåðåæåííÿìè. Òàê, ó Â’ºòíàì³ ÷ëåí áóäü-ÿêîãî
ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó âëàäè ìîæå áóòè ïîçáàâëåíèé ìàíäàòà (â³äêëèêàíèé) âèáîð-
öÿìè, ÿêùî íå êîðèñòóºòüñÿ ¿õ äîâ³ðîþ. Âîäíî÷àñ âñòàíîâëåíî, ùî êîæíèé ÷ëåí «íàé-
âèùîãî ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè» ïðåäñòàâëÿº íàðîä íå ò³ëüêè â ìå-
æàõ âèáîð÷îãî îêðóãó, à é ó ìåæàõ óñ³º¿ êðà¿íè. Åëåìåíòè ³ìïåðàòèâíîñò³ ìàíäàò³â
÷ëåí³â ïàðëàìåíòó çàêð³ïëåí³ â îêðåìèõ êîíñòèòóö³ÿõ, ïðèéíÿòèõ ó ïîñòðàäÿíñüêèõ
êðà¿íàõ: ó Á³ëîðóñ³ òà Êèðãèçñòàí³ â³äïîâ³äí³ ïðåäñòàâíèêè ìîæóòü áóòè â³äêëèêàí³ âè-
áîðöÿìè â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì.

Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ïèòàííÿ ïðèðîäè ìàíäàòà íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ïðÿ-
ìî íå âèð³øåíå. Îäíàê, ÿê çàçíà÷àëîñü, ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 81 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿-
íè, ÿêîþ âñòàíîâëåíî ï³äñòàâè äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü íàðîäíîãî äå-
ïóòàòà Óêðà¿íè, â³äêëèêàííÿ âèáîðöÿìè íå ïåðåäáà÷åíå, ùî îïîñåðåäêîâàíî çàñâ³ä-
÷óº â³ëüíèé ìàíäàò. Íåïðÿìèì ñâ³ä÷åííÿì â³ëüíîãî ìàíäàòà º òèòóë «íàðîäíèé äåïó-
òàò Óêðà¿íè», ñåíñ ÿêîãî ìîæíà òðàêòóâàòè òàê, ùî äåïóòàò ïðåäñòàâëÿº íàðîä ó ìàñ-
øòàáàõ óñ³º¿ äåðæàâè. Ïîä³áíèì ñâ³ä÷åííÿì òàêîæ âáà÷àºòüñÿ çì³ñò ïðèñÿãè íàðîäíèõ
äåïóòàò³â Óêðà¿íè, ÿêó âîíè ñêëàäàþòü ïåðåä âñòóïîì íà ïîñàäó, ³ â ÿê³é éäåòüñÿ ïðî
òå, ùî íàðîäíèé äåïóòàò çîáîâ’ÿçóºòüñÿ äáàòè ïðî «äîáðîáóò Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó» ³
ïðèñÿãàº «âèêîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè â ³íòåðåñàõ óñ³õ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â» (÷àñòèíà ïåðøà
ñòàòò³ 79 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). Âèçíàííÿ â³ëüíîãî ìàíäàòà âèïëèâàº ³ ç ïðèéíÿòî¿ íà
ñüîãîäí³ âèáîð÷î¿ ñèñòåìè ùîäî âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè.

Ðàçîì ç òèì ó ïóíêò³ 5 ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Âåðõîâíó Ðàäó
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì» âèçíà÷åíî, ùî «ïîâíîâàæåííÿ äåïóòàòà Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì ïðèïèíÿþòüñÿ äîñòðîêîâî çà ð³øåííÿì Âåðõîâíî¿
Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì ó âèïàäêàõ… â³äêëèêàííÿ âèáîðöÿìè». Ó Çàêîí³
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Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» éäåòüñÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü «â³äêëè-
êàííÿ… äåïóòàòà (ì³ñöåâî¿ ðàäè – Â. Ø.) ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó» (÷àñòèíà
ï’ÿòà ñòàòò³ 49). Íàðåøò³, Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä» ì³ñòèòü
ðîçä³ë «Â³äêëèêàííÿ äåïóòàòà ì³ñöåâî¿ ðàäè» (ñòàòò³ 37–49). Òèì ñàìèì çàêîíîäàâ÷î
âèçíàíà ³ìïåðàòèâíà ïðèðîäà ìàíäàò³â ÷ëåí³â ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó Àâòîíîìíî¿
Ðåñïóáë³êè Êðèì ³ ÷ëåí³â ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Íàÿâí³ñòü ó ïðåäñòàâíèêà ìàíäàòà º ïåðåäóìîâîþ íàáóòòÿ íèì ïîâíîâàæåíü, çî-
êðåìà ÿê ÷ëåíà ïàðëàìåíòó. Ùå îäí³ºþ, «íàñòóïíîþ» ïåðåäóìîâîþ íàáóòòÿ ïîâíîâà-
æåíü äåïóòàòà âèçíàþòü ñêëàäàííÿ ïðèñÿãè, ïðî ÿêó çâè÷àéíî éäåòüñÿ â êîíñòèòóö³¿.
Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì ïðåäñòàâíèêè ñêëàäàþòü ïðèñÿãó íà îðãàí³çàö³éíîìó ç³áðàíí³
äî ïî÷àòêó ðîáîòè íîâîîáðàíîãî ñêëàäó ïàðëàìåíòó. ²íîä³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ñêëà-
äàííÿ ïðèñÿãè â³äáóâàºòüñÿ íà çàñ³äàíí³ ïàðëàìåíòó àáî (çîêðåìà, â Óêðà¿í³) ïåðåä
ïàðëàìåíòîì. Ïðè öüîìó ïîñòàº ïèòàííÿ: íà çàñ³äàíí³ ÿêîãî ïàðëàìåíòó àáî ïåðåä
ÿêèì ïàðëàìåíòîì â÷èíÿþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ä³¿? Î÷åâèäíî, ùî çà â³äïîâ³äíèõ óìîâ
íå éäåòüñÿ ïðî ïàðëàìåíò ó íîâîîáðàíîìó ñêëàä³, àäæå äî ñêëàäàííÿ ïðåäñòàâíèêàìè
ïðèñÿãè òàêîãî ïàðëàìåíòó þðèäè÷íî íå ³ñíóº. Ñêëàäàííÿ çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ïåðøîþ
ñòàòò³ 79 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïåðåä âñòóïîì íà ïîñàäó íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿-
íè ïðèñÿãè ïåðåä Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, ÿêå â³äáóâàºòüñÿ ïåðåä â³äêðèòòÿì ïåð-
øî¿ ñåñ³¿ íîâîîáðàíîãî ïàðëàìåíòó, ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê âèçíàííÿ ïîñò³éíîãî ³ñíó-
âàííÿ äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, çîêðåìà ³ â ïåð³îä ì³æ îñòàí-
íüîþ ñåñ³ºþ ¿¿ ïîïåðåäíüîãî ³ ïåðøîþ ñåñ³ºþ íàñòóïíîãî ñêëèêàííÿ.

(Äàë³ áóäå)
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ÄÅÐÆÀÂÍ² ÑÈÌÂÎËÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ:
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ

Ï. Ñòåöþê,
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè

êîíñòèòóö³éíîãî, àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà ô³íàíñîâîãî ïðàâà
Ëüâ³âñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. ²âàíà Ôðàíêà

Îäí³ºþ ç íåîáõ³äíèõ îçíàê ñó÷àñíî¿ äåðæàâè º íàÿâí³ñòü ó íå¿ ïðàïîðà, ãåðáà òà ã³ì-
íó, ÿê³ ðàçîì ç ³íøèìè çàãàëüíî âèçíàíèìè àòðèáóòàìè äåðæàâíîñò³ â³ä³ãðàþòü âàæëè-
âó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íó ðîëü ÿê ó ïðîöåñ³ óòâåðäæåííÿ íåçàëåæíîñò³ òà ñóâåðåí³òåòó
äåðæàâè, òàê ³ â ìåõàí³çì³ ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó ³ñíóâàííÿ îñòàí-
íüî¿. Òîìó äåðæàâí³ ñèìâîëè ïîâèíí³ ìàòè íàëåæíó ñèñòåìó êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî
ðåãóëþâàííÿ íàñàìïåðåä ùîäî ïîðÿäêó ¿õ ñòâîðåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ, à òàêîæ åôåê-
òèâíèé ïðàâîâèé çàõèñò ç áîêó äåðæàâè âëàñíå ÿê ñèìâîëè ¿¿ ñóâåðåí³òåòó. Ö³ òà ³íø³
ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèì ñòàòóñîì äåðæàâíèõ ïðàïîðà, ãåðáà
òà ã³ìíó, îá’ºêòèâíî âèíèêëè â Óêðà¿í³ âæå â ïåðø³ äí³ ï³ñëÿ â³äíîâëåííÿ ¿¿ äåðæàâíî¿
íåçàëåæíîñò³, ó ñåðïí³ 1991 ðîêó. Ç òîãî ÷àñó â äàíîìó íàïðÿì³ áóëî çðîáëåíî ÷èìàëî,
îäíàê çíà÷íà ÷àñòèíà âàæëèâèõ ïèòàíü òàê ³ çàëèøèëàñÿ íåâèð³øåíîþ. Öå, äî ïåâíî¿
ì³ðè, îáóìîâëåíî é òèì, ùî ïðîáëåìàòèêà äåðæàâíî¿ ñèìâîë³êè áóëà ³ çàëèøàºòüñÿ ìà-
ëî äîñë³äæåíîþ ó êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâ³é íàóö³.

Â îñíîâ³ ïîíÿòü «äåðæàâí³ ñèìâîëè», «äåðæàâíà ñèìâîë³êà» òîùî ëåæèòü ñëîâî
ãðåöüêîãî ïîõîäæåííÿ – «symvolen», ÿêå â ñòàðîäàâí³é Ãðåö³¿ îçíà÷àëî «óìîâíèé çíàê
äëÿ ÷ëåí³â òàºìíîãî óãðóïîâàííÿ», ï³çí³øå ñòàëî ðîçóì³òèñÿ ÿê «óìîâíèé (ðå÷îâèé,
ãðàô³÷íèé, çâóêîâèé) çíàê, ùî îçíà÷àº ïåâíå ïîíÿòòÿ, ³äåþ» [1, ñ. 342]. Çâ³äñè ñèìâî-
ë³êà, â³äïîâ³äíî, – ñóêóïí³ñòü ñèìâîë³â, âèðàæåííÿ ³äåé ÷è ïî÷óòò³â çà äîïîìîãîþ
óìîâíèõ çíàê³â, çâóê³â, âèñëîâëþâàíü òîùî. Ñèìâîë – öå ÿâèùå, ÿêå ìàº îáóìîâëåíå
çíà÷åííÿ äëÿ ïåâíî¿ ãðóïè ëþäåé, îá’ºäíàíèõ ïåðåêîíàííÿìè, ñï³ëüíîþ ìåòîþ òîùî.
¯õ âèíèêíåííÿ òà ³ñòîðè÷íå ôîðìóâàííÿ áóëî áåçïîñåðåäíüî îá´ðóíòîâàíå ð³çíîìàí³ò-
íèìè ïîòðåáàìè ëþäèíè â ¿¿ ñóñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³, à ñàì³ ñèìâîëè ïåðâèííî ñòâîðþâà-
ëèñü ÿê çíàêè, ùî íåñëè íàñàìïåðåä ñîö³àëüíî âàæëèâó ³íôîðìàö³þ ³ áóëè ðîçðàõîâàí³
íà øèðîêó, ÷è íàâ³òü çàãàëüíó, óâàãó [2, ñ. 71]. Íà äóìêó Å. Ôðîììà, ìîâà ñèìâîë³â º ÷è
íå ºäèíîþ óí³âåðñàëüíîþ ìîâîþ, ÿêó ñòâîðèëî ëþäñòâî ³ ÿêà ïðèñóòíÿ â óñ³õ êóëüòó-
ðàõ òà ó âñ³ ÷àñè éîãî ³ñíóâàííÿ [3, ñ. 183]. Ñàìå òîìó ñòâîðåí³ ëþäèíîþ ñèìâîëè ñüî-
ãîäí³ ìàþòü çàñòîñóâàííÿ ôàêòè÷íî â óñ³õ ñôåðàõ ëþäñüêîãî æèòòÿ, â òîìó ÷èñë³ é ó
ñôåð³ ïîë³òèêî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí (ãðóïà òàê çâàíèõ ïîë³òèêî-ïðàâîâèõ ñèìâîë³â).

Ïîë³òèêî-ïðàâîâó ñèìâîë³êó, ïîä³áíî äî ³íøèõ ãðóï ñèìâîë³â, ìîæíà ïåâíèì ÷è-
íîì êëàñèô³êóâàòè, ïîêëàâøè â îñíîâó â³äïîâ³äí³ ÷èííèêè. Òàê, çà ñïîñîáîì âèðà-
æåííÿ ñèìâîëè ìîæíà ïîä³ëèòè íà ðå÷îâ³, îáðàçí³, ãðàô³÷í³, çâóêîâ³; çà ìîæëèâ³ñòþ
ïîøèðåííÿ ¿õ ä³¿ (îõîïëåííÿ ÿâèù) – íà çàãàëüí³, ãðóïîâ³ òà ³íäèâ³äóàëüí³; çà ïðåäìå-
òîì íàëåæíîñò³ (çà ì³ñöåì ó ñîö³àëüí³é ñòðóêòóð³) – äåðæàâí³, íàö³îíàëüí³, ðåë³ã³éí³,
ñèìâîëè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ì³ñöåâ³ (òåðèòîð³àëüí³), âèðîá-
íè÷³, ðîäîâ³ (ñ³ìåéí³) òîùî.

Äåðæàâíà ñèìâîë³êà äî ïåâíî¿ ì³ðè â³äîìà ùå â³ä ÷àñ³â ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, êîëè ºâðî-
ïåéñüê³ äåðæàâè ïî÷àëè íàáóâàòè îçíàê ñóâåðåííîñò³ â íàáëèæåíîìó äî ñó÷àñíîãî ðî-
çóì³íí³ äàíîãî ïîíÿòòÿ (ïåð³îä òàê çâàíîãî êîðîë³âñüêîãî ñóâåðåí³òåòó). Îäíàê áåçïî-
ñåðåäíüî ïîíÿòòÿ (äåô³í³ö³ÿ) «äåðæàâí³ ñèìâîëè» ÿê íàóêîâà êàòåãîð³ÿ, òàê ñàìî ÿê ³
òåðì³í (ñëîâîñïîëó÷åííÿ) ó íîðìàòèâíèõ äîêóìåíòàõ ç’ÿâëÿºòüñÿ ò³ëüêè ó ÕÕ ñòîë³ò-
ò³. Ïðè öüîìó, ùå â ïåðø³é ÷âåðò³ îñòàííüîãî, äëÿ óçàãàëüíåíîãî îçíà÷åííÿ äåðæàâ-
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íèõ ãåðáà, ïðàïîðà, ïå÷àòêè òîùî âæèâàëèñü, ÿê ïðàâèëî, ñëîâà (òåðì³íè) íà âç³-
ðåöü – «³íñè´í³¿ äåðæàâè» (â³ä ëàòèíñüêîãî signum – çíàê), «êëåéíîäè» (kleinodien ç
í³ìåöüêî¿ – ðå´àë³¿, åìáëåìè âëàäè) òà áëèçüêå ¿ì çà ïåðåêëàäîì â³ò÷èçíÿíå «â³äçíàêè
äåðæàâè» [4, ñ. 253; 5; 6]. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ñàìå ñëîâî «êëåéíîäè» ó â³ò÷èçíÿí³é
³ñòîðèêî-ïðàâîâ³é íàóö³ ìàëî øèðîêå çàñòîñóâàííÿ, çîêðåìà, ïðè âèñâ³òëåíí³ êîí-
êðåòíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ äîáè – êîçà÷÷èíè, çà ÿêî¿ êëåéíîäè ôàêòè÷íî â³ä³ãðàâàëè ðîëü ãî-
ëîâíèõ àòðèáóò³â âëàäè. Êëåéíîäè Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî (õîðóãâà, áóí÷óê, áóëàâà, çà-
ãàëüíîâ³éñüêîâà ïå÷àòêà), çà âèñëîâëþâàííÿì â³äîìîãî ³ñòîðèêà Ä. ßâîðíèöüêîãî,
áóëè «...â³éñüêîâèìè çíàêàìè, ðå´àë³ÿìè, àòðèáóòàìè âëàäè, ïðè êîòðèõ... â³äáóâàëèñÿ
âåëèê³ ÷è ìàë³ (êîçàöüê³ – Ï. Ñ.) ðàäè..» [7, ñ. 169–170].

Ó ðàäÿíñüêîìó äåðæàâíîìó ïðàâ³ ó 30–50-³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ äëÿ îçíà÷åí-
íÿ äåðæàâíèõ ïðàïîðà òà ãåðáà íàé÷àñò³øå âæèâàëèñÿ ñëîâîñïîëó÷åííÿ «çîâí³øíüî
ðîçï³çíàâàëüí³ çíàêè äåðæàâè», «åìáëåìè, ùî ñèìâîë³çóþòü ñóâåðåí³òåò äåðæàâè»
[8, ñ. 287; 9, ñ. 173–174]. ×è íå âïåðøå çàãàëüíå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ äåðæàâíî¿ ñèìâî-
ë³êè áóëî äàíî íà ïî÷àòêó 60-õ ðîê³â Î. Ëºïüîøê³íèì, ÿêèé ï³ä ñèìâîëàìè äåðæàâè
ðîçóì³â «...ïðåäìåòè, ùî ñïðèéìàþòüñÿ ÷óòòºâî, â ÿêèõ âèðàæàºòüñÿ ¿¿ (äåðæàâè –
Ï. Ñ.) âåëè÷, ñîö³àëüíà ñóòü, ñóâåðåí³òåò, âàæëèâ³ ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿» [10, ñ. 110]. Çãîäîì,
ó äðóã³é ïîëîâèí³ 60-õ – íà ïî÷àòêó 80-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, çà äåðæàâíèìè ñèì-
âîëàìè â ðàäÿíñüêîìó äåðæàâíîìó ïðàâ³, ïîðÿä ç ³íøèìè, ÷³òêî çàêð³ïëþºòüñÿ âèçíà-
÷åííÿ «ñèìâîëè äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó» [11]. Ñàìå âîíî, íà íàø ïîãëÿä, ñòàëî âè-
çíà÷àëüíèì ó õàðàêòåðèñòèö³ ñóòíîñò³ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ –
ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ.

Ç âèíèêíåííÿì íà ì³ñö³ ÑÐÑÐ íåçàëåæíèõ íàö³îíàëüíèõ äåðæàâ íà ïîñòðàäÿíñüêî-
ìó ïðîñòîð³ ³íòåðåñ äî ïðîáëåìàòèêè äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó ÿê òàêîãî, ñóòíîñò³ òà
çì³ñòó ñóâåðåííî¿ íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâè, ¿¿ àòðèáóòèêè, çîêðåìà ³ äåðæàâíèõ ñèìâî-
ë³â, – çíà÷íî ïîñèëèâñÿ. Ñàìå â öåé ÷àñ ïðèéìàþòüñÿ àêòè, ÿêèìè ëåãàë³çóþòüñÿ íà-
ö³îíàëüí³ ñèìâîëè íàðîä³â, ùî ïðîæèâàëè â ÑÐÑÐ, êîëèøí³ äåðæàâí³ ñèìâîëè êðà¿í
Ïðèáàëòèêè, Çàêàâêàççÿ, Ðîñ³¿, Óêðà¿íè, Á³ëîðóñ³, âåäåòüñÿ íàóêîâà äèñêóñ³ÿ ùîäî
îïòèìàëüíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè äåðæàâíèõ ñèìâîë³â ó íîâîóòâîðåíèõ äåðæàâàõ.
Òîä³, íàïðèêëàä, â Óêðà¿í³ ïîíÿòòÿ «äåðæàâí³ ñèìâîëè» ñòàëè ðîçãëÿäàòè ÿê «...çà-
êð³ïëåí³ â çàêîíîäàâñòâ³ îô³ö³éí³ çíàêè (çîáðàæåííÿ, ïðåäìåòè) ÷è çâóêîâ³ âèðàæåí-
íÿ, ÿê³ â ëàêîí³÷í³é ôîðì³ âèðàæàþòü îäíó àáî äåê³ëüêà ³äåé ïîë³òè÷íîãî õàðàêòåðó
³ ñèìâîë³çóþòü ñóâåðåí³òåò äåðæàâè», ï³äêðåñëþþ÷è, ùî «...ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³
çì³íè â äåðæàâ³, ÿê³ ìàþòü åïîõàëüíèé õàðàêòåð, ÿê ïðàâèëî, çíàõîäÿòü ïåâíå â³äîáðà-
æåííÿ ó çîâí³øíüîìó âèðàæåíí³ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â, à ³íîä³ é ïðèçâîäÿòü äî ¿õíüî¿
çàì³íè» [12, ñ. 89].

Äèñêóñ³ÿ ùîäî äåðæàâíèõ ñèìâîë³â òðèâàº é äîíèí³. Òàê, ïîëüñüêèé â÷åíèé-êîí-
ñòèòóö³îíàë³ñò Ñ. Ñà´àí íàçèâàº äåðæàâí³ ñèìâîëè âèÿâîì ñóâåðåííîñò³ äåðæàâè ó
âíóòð³øí³é òà çîâí³øí³é ñòîðîíàõ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ [13, ñ. 47]. Ðîñ³éñüê³ â÷åí³ Ì. Áàãëàé òà
Â. Òóìàíîâ çâåðòàþòü óâàãó íà òå, ùî äåðæàâí³ ñèìâîëè ÿê çîâí³øí³ îô³ö³éí³ çíàêè,
ùî ÷³òêî àñîö³þþòüñÿ ç êîíêðåòíîþ äåðæàâîþ, ïîòðåáóþòü ÿâíî âèðàæåíî¿ äî íèõ
ïîâàãè ÿê ç áîêó ðÿäîâèõ ãðîìàäÿí, òàê ³ ç áîêó îô³ö³éíèõ îñ³á [14, ñ. 422–423], à, íà
äóìêó ³íøîãî ðîñ³éñüêîãî â÷åíîãî – Ñ. Àâàêüÿíà, ñàìå ñèìâîëè äåðæàâè, ñåðåä ³íøî-
ãî, ìîæóòü äàòè «...óÿâó ïðî ïðèðîäó (ñóòí³ñòü) äåðæàâè ³ ò³ ö³ííîñò³, ÿêèõ âîíà äîòðè-
ìóºòüñÿ» [15, ñ. 534]. Â îäí³é ç îñòàíí³õ â³ò÷èçíÿíèõ ïóáë³êàö³é, ïðèñâÿ÷åíèõ ïðîáëå-
ìàòèö³ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â, îñòàíí³ ðîçãëÿäàþòüñÿ, íàñàìïåðåä, ÿê «âñòàíîâëåí³
êîíñòèòóö³ºþ ÷è ñïåö³àëüíèì çàêîíîì îñîáëèâ³, ÿê ïðàâèëî, òàê³, ùî ³ñòîðè÷íî ñêëà-
ëèñÿ, çîâí³øí³ îô³ö³éíî-â³äì³íí³ çíàêè êîíêðåòíî¿ äåðæàâè, ÿê³ óîñîáëþþòü ¿¿ íàö³î-
íàëüíèé ñóâåðåí³òåò, ñàìîáóòí³ñòü ³ ïîäåêóäè ìàþòü ïåâíèé ³äåîëîã³÷íèé çì³ñò» [16,
ñ. 296].

Õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè ñó÷àñíèõ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â íàñàìïåðåä º: ç îäíîãî áî-
êó – ¿õ çäàòí³ñòü (ðåàëüíà ìîæëèâ³ñòü) ëàêîí³÷íî âèðàæàòè îäíó àáî äåê³ëüêà ³äåé
³ñòîðè÷íîãî ÷è ïîë³òè÷íîãî õàðàêòåðó, ÿê³ çàéìàþòü ïðîâ³äíå ì³ñöå â íàö³îíàëüí³é
³äåîëîã³¿ äåðæàâîòâîðåííÿ, ñóñï³ëüí³é ìîðàë³, ìåíòàëüíîñò³ íàðîäó (íàö³¿) òîùî; ç
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äðóãîãî – îô³ö³éí³ñòü çàêð³ïëåííÿ äàíèõ çíàê³â (ïðåäìåò³â, çîáðàæåíü) ÷è çâóêîâèõ
âèðàæåíü ó çàêîíîäàâñòâ³ êðà¿íè. Ïðè öüîìó äóæå âàæëèâèì º ôàêòîð ðåàëüíîãî
çâ’ÿçêó ì³æ äåðæàâíèìè ñèìâîëàìè ³ äåðæàâíèì ñóâåðåí³òåòîì êðà¿íè ÿê ïîë³òè÷íîþ
îñíîâîþ ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó ïåðøèõ.

Ñóòí³ñòü äåðæàâíèõ ñèìâîë³â ðîçêðèâàºòüñÿ òàêîæ ³ ÷åðåç ¿õ ôóíêö³¿, ñåðåä ÿêèõ
îñíîâíèìè º: à) ïîë³òè÷íà – äåðæàâí³ ñèìâîëè º çîâí³øí³ì ïðîÿâîì äåðæàâíî¿ âëàäè
íà âñ³é òåðèòîð³¿ äåðæàâè ³ çà ¿¿ ìåæàìè; á) äèïëîìàòè÷íà – îñê³ëüêè îô³ö³éí³ ñèìâîëè
ñóâåðåí³òåòó äåðæàâè ó çâ’ÿçêàõ ç ³íîçåìíèìè äåðæàâàìè, ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çà-
ö³ÿìè âèêîíóþòü ïðåäñòàâíèöüêó ðîëü; â) ñîö³àëüíà – äåðæàâí³ ñèìâîëè îá’ºäíóþòü
(êîíñîë³äóþòü) íàâêîëî íàö³îíàëüíî-äåðæàâíèõ ³äåé ãðîìàäÿí äåðæàâè íåçàëåæíî
â³ä ¿õ ïîõîäæåííÿ, ñîö³àëüíîãî òà ìàéíîâîãî ñòàíó, ðàñè, íàö³îíàëüíîñò³, ñòàò³, â³êó,
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ³ ðîäó çàíÿòü, â³ðîñïîâ³äàííÿ, ïàðò³éíî¿ íàëåæíîñò³ òîùî. Ñàìå òî-
ìó, ç îäíîãî áîêó, äåðæàâí³ ñèìâîëè, ï³äòâåðäæóþòü ôàêò ñàìîãî ³ñíóâàííÿ äåðæàâè
³ ñïðèÿþòü ïðîöåñó çì³öíåííÿ ¿¿ ñóâåðåí³òåòó, ç äðóãîãî – äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò âè-
ñòóïàº ïåðøîîñíîâîþ ÿê äëÿ ïîÿâè, òàê ³ äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ñàìèõ äåðæàâíèõ
ñèìâîë³â. Îòæå, ëîã³÷íèì íàñë³äêîì âòðàòè äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó êðà¿íè º ôàêòè÷-
íà ë³êâ³äàö³ÿ ¿¿ äåðæàâíî¿ ñèìâîë³êè ÿê òàêî¿ [17, ñ. 11–12; 18, ñ. 84].

Áëèçüêèì äî ïîíÿòòÿ «äåðæàâí³ ñèìâîëè», íàñàìïåðåä çà ì³ñöåì ó ñèñòåì³ ïîë³òè-
êî-ïðàâîâî¿ ñèìâîë³êè, º êàòåãîð³ÿ «íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè» («íàö³îíàëüíà ñèìâîë³êà»).
Íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè, íà íàø ïîãëÿä, – öå ñóêóïí³ñòü ïåâíèõ ÿâèù (çíàê³â, ïðåäìåò³â,
çâóêîâèõ âèðàæåíü, âèñëîâëþâàíü), ÿê³ â ëàêîí³÷í³é ôîðì³ âèðàæàþòü íàö³îíàëüíó
³äåþ àáî äåê³ëüêà ³äåé ³ñòîðèêî-ïîë³òè÷íîãî õàðàêòåðó, ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèõ ïåðåäóñ³ì ç
äåðæàâîòâîð÷èìè òðàäèö³ÿìè íàðîäó. Îñíîâíîþ â³äì³íí³ñòþ ì³æ íàö³îíàëüíèìè òà
äåðæàâíèìè ñèìâîëàìè º çàêð³ïëåííÿ îñòàíí³õ ó çàêîíîäàâñòâ³ êðà¿íè ÿê îô³ö³éíèõ
ñèìâîë³â äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó. Òîìó ÷àñòî íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè àáî ¿õ ïåâíà ÷àñ-
òèíà, îòðèìàâøè îô³ö³éíå çàêð³ïëåííÿ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ÿê îçíàêè ñóâåðåí³òåòó
äåðæàâè, íàáóâàþòü ñòàòóñó äåðæàâíèõ. Òàêà ïðàêòèêà, çîêðåìà ó ÕÕ ñòîë³òò³, ñòàëà
îñîáëèâî õàðàêòåðíîþ äëÿ á³ëüøîñò³ äåðæàâ ªâðîïè.

Çîâí³øí³é âèÿâ äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò, ÿê â³äîìî, îòðèìóº ó ð³çíèõ àòðèáóòàõ äåð-
æàâè (attributum ç ëàòèíè – âëàñòèâ³ñòü, ïðèíàëåæí³ñòü), ï³ä ÿêèìè ñüîãîäí³ ðîçó-
ì³þòü ñóòòºâ³ òà íåîáõ³äí³ (÷àñòî íåâ³ää³ëüí³) îçíàêè äåðæàâè, âèðàæåí³ ó ìàòåð³àëü-
íî-â³ä÷óòíèõ ôîðìàõ [17, ñ. 13; 18, ñ. 86]. Ó þðèäè÷í³é òà ïîë³òîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³, ÿê
ïðàâèëî, äî êàòåãîð³¿ «àòðèáóòè äåðæàâè» â³äíîñÿòü ãåðá, ã³ìí, ïðàïîð, ñòîëèöþ äåð-
æàâè, ¿¿ íàçâó, íàö³îíàëüíå ñâÿòî, ³íîä³ – êîíñòèòóö³þ, ïàðëàìåíò, óðÿä, ñâÿòêîâ³ öåðå-
ìîí³¿, ãðîìàäÿíñòâî (ï³ääàíñòâî), ïîäàòêè òîùî. Íà íàø ïîãëÿä, ìíîæèíà àòðèáóò³â
ñó÷àñíî¿ äåðæàâè º çíà÷íî øèðøîþ.

Óìîâíî êëàñèô³êóâàâøè àòðèáóòè äåðæàâè, íàïðèêëàä, çà ïåðâèííèìè îçíàêàìè
ñàìî¿ äåðæàâè – òåðèòîð³ºþ, ïîäàòêàìè, ïóáë³÷íîþ âëàäîþ, íàÿâí³ñòþ ïðàâà, ïåðåë³ê
îñíîâíèõ àòðèáóò³â äåðæàâè ìîæíà ñêëàñòè çà òàêèìè ãðóïàìè: à) òåðèòîð³ÿ äåðæàâè,
äåðæàâí³ êîðäîíè, ïðèêîðäîííà ³ ìèòíà ñëóæáà, ãðîìàäÿíñòâî, ñòîëèöÿ, âëàñíà ñèñòå-
ìà àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî ïîä³ëó, íàçâà äåðæàâè, äåðæàâíà ìîâà òîùî;
á) ïîäàòêîâà ñèñòåìà äåðæàâè, íàö³îíàëüíà ãðîøîâà îäèíèöÿ, íàö³îíàëüíèé áàíê òî-
ùî; â) íàö³îíàëüíà ñèñòåìà îðãàí³â ïóáë³÷íî¿ âëàäè, ãëàâà äåðæàâè, ïàðëàìåíò, óðÿä,
ñóäè, àðì³ÿ, ïîë³ö³ÿ, îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíà ïå÷àòêà, äåðæàâí³
ñèìâîëè, äåâ³ç äåðæàâè òîùî; ã) âëàñíà ïðàâîâà ñèñòåìà, êîíñòèòóö³ÿ, çàêîíè, ï³äçà-
êîíí³ íîðìàòèâí³ àêòè ³ ò. ³í. Çà òàêîãî ï³äõîäó äåðæàâíà ñèìâîë³êà âèñòóïàº ò³ëü-
êè ÷àñòèíîþ á³ëüø øèðîêîãî ïîíÿòòÿ – «àòðèáóòè äåðæàâè». Ïðè öüîìó ëèøå ïåâí³
àòðèáóòè äåðæàâè: ¿¿ ãåðá, ïðàïîð òà ã³ìí ìîæíà â³äíåñòè äî êàòåãîð³¿ äåðæàâíèõ ñèì-
âîë³â.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ïðÿìî ÷è ïîá³÷íî ó ïðàêòèö³ çàðóá³æíèõ êðà¿í äî ãðóïè äåð-
æàâíèõ ñèìâîë³â â³äíîñÿòü, íàïðèêëàä, äåðæàâíó ïå÷àòêó (Âàòèêàí, Ðóìóí³ÿ, Ñëîâà÷-
÷èíà, ×åõ³ÿ), ñòîëèöþ äåðæàâè (Àëáàí³ÿ, Áîëãàð³ÿ, Óãîðùèíà), íàö³îíàëüíå ñâÿòî
(Àëáàí³ÿ, Â³ðìåí³ÿ, Ðóìóí³ÿ). Òàê, ÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 14 Êîíñòèòóö³¿ ×åñüêî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè âèçíà÷àº äåðæàâíèìè ñèìâîëàìè âåëèêèé ³ ìàëèé äåðæàâíèé ãåðá, äåðæàâí³
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êîëüîðè, äåðæàâíèé ïðàïîð, øòàíäàðò Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáë³êè, äåðæàâíó ïå÷àòêó ³
äåðæàâíèé ã³ìí [19 ñ. 502]. Ñâîãî ÷àñó ïðî äåùî øèðøå áà÷åííÿ êàòåãîð³¿ ñèìâîë³â
ó äåðæàâíî-ïðàâîâîìó ðîçóì³íí³ ïèñàâ â³äîìèé í³ìåöüêèé â÷åíèé-äåðæàâîçíàâåöü
Ò. Ìàóíö, â³äíîñÿ÷è äî ãðóïè îñòàíí³õ «...êîëüîðè, ïðàïîðè, çíàìåíà, ãåðáè ³ ïå÷àòêè,
ã³ìíè ³ íàö³îíàëüí³ ï³ñí³, ñâÿòêîâ³ äí³, â³éñüêîâó ôîðìó ³ îô³ö³éíèé îäÿã, îðäåíè ³ ïî-
÷åñí³ çíàêè» [20 ñ. 141]. Ïðîòå âèùåíàâåäåíå º, ñêîð³øå, âèíÿòêîì, í³æ ïðàâèëîì.
Ñüîãîäí³ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïðàâ³ êëàñè÷íèì ââàæàºòüñÿ ï³äõ³ä, çà ÿêèì äî äåðæàâ-
íèõ ñèìâîë³â â³äíîñÿòü äåðæàâíèé ïðàïîð, äåðæàâíèé ãåðá òà äåðæàâíèé ã³ìí. Òîìó
ëîã³÷íèì ³ çðîçóì³ëèì º ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 20 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêà
äåðæàâíèìè ñèìâîëàìè Óêðà¿íè âèçíà÷àº Äåðæàâíèé Ïðàïîð Óêðà¿íè, Äåðæàâíèé
Ãåðá Óêðà¿íè ³ Äåðæàâíèé Ã³ìí Óêðà¿íè.

Äåðæàâíèé ïðàïîð. Ïðàïîðîì, ÿê ïðàâèëî, íàçèâàþòü ïðèêð³ïëåíå äî äðåâêà ÷è
øíóðà ïîëîòíèùå ïåâíîãî ðîçì³ðó é êîíô³ãóðàö³¿, âèêîíàíå ³ç òêàíèíè îäíîãî àáî äå-
ê³ëüêîõ êîëüîð³â, ³íîä³ ç íàïèñàìè, çîáðàæåííÿìè, ïðèêðàøåíå êèòèöÿìè, îðäåíñüêè-
ìè ñòð³÷êàìè òîùî. ²ñòîðè÷íî ïîÿâ³ ïðàïîð³â ÿê ïåâíîãî ñîö³àëüíîãî ÿâèùà ïåðåäó-
âàëà åâîëþö³ÿ â³äì³òîê (çàñîá³â ñèãíàë³çàö³¿) íà ïîë³ áîþ ùå ç àíòè÷íèõ ÷àñ³â. ßê ïðà-
âèëî, öå áóëè ïðèêð³ïëåí³ äî øåñòà (ñïèñà, æåðäêè), ÿêèé ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè ç ð³ç-
íèõ ÷àñòèí ïîëÿ áîþ, øìàòêè øê³ðè, êîëüîðîâå ï³ð’ÿ, ï³çí³øå – ð³çíîêîëüîðîâà òêàíè-
íà. Ìåòà – òî÷íî ³ íàä³éíî ïîçíà÷èòè ì³ñöå ç³áðàííÿ â³éñüêà, ìîæëèâå ì³ñöå áèòâè àáî
ïðèñóòíîñò³ âîæäÿ ÷è ïåðåäà÷à ³íøî¿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿.

Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ çáåðåãëîñÿ ô³ëîëîã³÷íå ï³äòâåðäæåííÿ ïåðâèííî¿ ðîë³ ïðàïîðà.
Òàê, îäíèì ³ç ñüîãîäí³øí³õ ñèíîí³ì³â ñëîâà «ïðàïîð» º ñëîâî «ñòÿã», ÿêå çáåðåãëîñÿ
íåçì³ííèì ïðîòÿãîì ñòîë³òü ùå ç ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Ñëîâî «ñòÿã» – ïîõ³äíå â³ä
ä³ºñëîâà «ñòÿãóâàòèñü», òîáòî çáèðàòèñü â îäíîìó ì³ñö³. Ïîñòàâèòè ñòÿã îçíà÷àëî:
çáèðàòè â³éñüêî â êîíêðåòíîìó ì³ñö³, ÷è ïî÷àòè ï³äãîòîâêó äî áîþ, ÷è äàòè äðóæè-
í³ ñèãíàë ïðî òàêó ï³äãîòîâêó. «...Òðóáè òðóáÿòü âú Íîâúãðàäú – ñòîÿòü ñòÿçè âú Ïó-
òèâëú» (êóðñèâ íàø – Ï. Ñ.) – òàê îïèñóâàâ äàâíüîðóñüêèé ë³òîïèñåöü ó «Ñëîâ³ î ïîë-
êó ²ãîðåâ³ì» ï³äãîòîâêó ðóñüêèõ äðóæèí äî ïîõîäó íà ïîëîâö³â [21, ñ. 8]. Ö³êàâî, ùî â
ï³çí³øèõ ïåðåêëàäàõ (ïåðåñï³âàõ) «Ñëîâà...» â³äîìèìè óêðà¿íñüêèìè ïîåòàìè Õ²Õ–
ÕÕ ñòîë³òü íà öüîìó ì³ñö³, ÿê ïðàâèëî, âæèâàþòüñÿ ñó÷àñí³ ôîðìè öüîãî ñëîâà:
«Òðóáëÿòü òðóáè â Íîâ³ì ãðàä³, ñòÿãè ñòàëè êðàé Ïóòèâëÿ» (Ñ. Ðóäàíñüêèé), «Õîðóãâè
â Ïóòèâë³ ç â³òðîì ãðàþòü» (². Ôðàíêî), «Çàñóðìèëè ñóðìè â Íîâîãðàä³, çàãîéäàëèñÿ
ïðàïîðè â Ïóòèâë³» (Ï. Ìèðíèé), «...òðóáëÿòü òðóáè â Íîâãîðîä³, ó Ïóòèâë³ æäóòü
ïðàïîðè» (Â. Ùóðàò) [21, ñ. 69, 105, 121, 157].

Ïîñòóïîâî â³äáóâàºòüñÿ åâîëþö³ÿ «ñòÿãó» (çíàìåíà) â³ä åëåìåíòà ñóòî â³éñüêîâî-
îïåðàòèâíîãî äî ñèìâîëó, ùî âèðàæàº ³äåþ ºäíîñò³, ìîíîë³òíîñò³, çãóðòîâàíîñò³ âî-
¿í³â, à çãîäîì – é ³íøèõ ëþäåé. Ñòÿã (ïðàïîð) ñòàº ïðåäìåòîì îñîáëèâîãî ïîêëîí³ííÿ,
ñâÿòèíåþ; ï³ä íèì çáèðàþòüñÿ ëþäè, îá’ºäíàí³ ïåâíîþ ìåòîþ, ³äåºþ òîùî. Ñèíîí³ìà-
ìè ñëîâà «ïðàïîð» ñüîãîäí³ â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ òàêîæ âèñòóïàþòü ñëîâà «ïîëîòíèùå»,
«çíàìåíî», «õîðóãâà», ³íîä³ – «øòàíäàðò». Ç íèõ íàéñòàð³øèìè, ï³ñëÿ ñëîâà «ñòÿã», º
ñëîâà «çíàìåíî» òà «õîðóãâà», ÿê³ øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëèñü â Óêðà¿í³ ïî÷èíàþ÷è
ç äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²V ñòîë³òòÿ.

Äåðæàâíèé ïðàïîð – öå îïèñàíå â çàêîíîäàâñòâ³ îô³ö³éíå ïîëîòíèùå äåðæàâè, â
ÿêîìó øëÿõîì ï³äáîðó ïåâíèõ êîëüîð³â àáî îäíîãî êîëüîðó ³ç çîáðàæåííÿì åìáëåì,
íàïèñ³â àáî áåç íèõ âèðàæåíî îäíó ÷è ê³ëüêà ³äåé ïîë³òè÷íîãî õàðàêòåðó ³ ÿêå ñèìâî-
ë³çóº ñóâåðåí³òåò äåðæàâè. Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 28 ñ³÷íÿ 1992 ðîêó
«Ïðî äåðæàâíèé ïðàïîð Óêðà¿íè» Äåðæàâíèì ïðàïîðîì Óêðà¿íè çàòâåðäæåíî «íàö³î-
íàëüíèé ïðàïîð, ùî ÿâëÿº ñîáîþ ïðÿìîêóòíå ïîëîòíèùå, ÿêå ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ð³â-
íèõ çà øèðèíîþ ãîðèçîíòàëüíî ðîçòàøîâàíèõ ñìóã: âåðõíüî¿ – ñèíüîãî êîëüîðó, íèæ-
íüî¿ – æîâòîãî êîëüîðó, ³ç ñï³ââ³äíîøåííÿì øèðèíè ïðàïîðà äî éîãî äîâæèíè 2:3 [22].
Çãîäîì ó òåêñò³ Îñíîâíîãî Çàêîíó äåðæàâè (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 20) ïîëîæåííÿ ïðî
Äåðæàâíèé ïðàïîð Óêðà¿íè áóëî âèêëàäåíî òàêèì ÷èíîì: «Äåðæàâíèé Ïðàïîð Óêðà¿-
íè – ñòÿã ³ç äâîõ ð³âíîâåëèêèõ ãîðèçîíòàëüíèõ ñìóã ñèíüîãî ³ æîâòîãî êîëüîð³â».

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 6/2004

106



Äåðæàâíèé ãåðá. Ââàæàºòüñÿ, ùî ñëîâî «ãåðá» ïðèéøëî â óêðà¿íñüêó ìîâó áåçïî-
ñåðåäíüî ç ïîëüñüêî¿ ïðèáëèçíî íà ïî÷àòêó Õ²V ñòîë³òòÿ. Íà òîé ÷àñ «ãåðá» ó ð³çíèõ
âàð³àíòàõ ïðàâîïèñó çóñòð³÷àºòüñÿ ìàéæå â óñ³õ ñëîâ’ÿíñüêèõ ìîâàõ («herb» – ïîëü-
ñüêå, «ebr» – ÷åøñüêå) ³ îçíà÷àº áóêâàëüíî «ñïàäêîâèé çíàê» ÷è «ðîäîâèé çíàê». Ó â³ò-
÷èçíÿí³é íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ìàëè ì³ñöå ñïðîáè çàì³íèòè ñëîâî «ãåðá» òîòîæíèì
éîìó, ÿê íà äóìêó ³í³ö³àòîð³â òàêî¿ çàì³íè, ñòàðîóêðà¿íñüêèì â³äïîâ³äíèêîì – «çíàìå-
íî» [23, ñ. 30–32], îäíàê øèðîêîãî çàñòîñóâàííÿ öåé òåðì³í òàê ³ íå îòðèìàâ.

Ãåðáè ÿê òàê³ â³äð³çíÿþòüñÿ êîëüîðîâèì âèêîíàííÿì ìàëþíêà, êîìïîçèö³ºþ ïåâ-
íèõ ô³ãóð, ñòâîðþþòüñÿ çà ñòðîãî âèçíà÷åíèìè ïðàâèëàìè òà îïèñóþòüñÿ â³äïîâ³äíè-
ìè òåðì³íàìè. Ãåðáè ïîä³ëÿþòüñÿ íà äåðæàâí³, íàö³îíàëüí³, ãåðáè îêðåìèõ òåðèòîð³é,
çåìåëü, ì³ñò, ðîäîâ³ òîùî. Ïðè öüîìó â îêðåìèõ êðà¿íàõ, ÿê ïðàâèëî, ç äàâí³ìè ìîíàð-
õ³÷íèìè òðàäèö³ÿìè, º âåëèêèé òà ìàëèé äåðæàâí³ ãåðáè. Îäí³ºþ ç â³äì³ííèõ îçíàê
ãåðá³â ââàæàþòü ¿õ «ñïàäêîâ³ñòü» – ïåðåõ³ä â³ä áàòüêà äî ñèíà, â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêî-
ë³ííÿ, â³ä ìàã³ñòðàòó îäíîãî ñêëèêàííÿ äî íàñòóïíîãî. Îäíàê äëÿ äåðæàâíèõ ãåðá³â
äîì³íóþ÷èì (âèçíà÷àëüíèì), íà íàøå ïåðåêîíàííÿ, º íå âëàñòèâ³ñòü «ñïàäêîâîñò³»
(çäàòí³ñòü áóòè «ñïàäêîñïðîìîæíèì»), à, øâèäøå, ¿õ îô³ö³éíå çàêð³ïëåííÿ ÿê ñèìâî-
ëó äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó.

Ïîíÿòòÿ äåðæàâíîãî ãåðáà ÿê ïåâíî¿ ïîë³òèêî-ïðàâîâî¿ êàòåãîð³¿ çóñòð³÷àºòüñÿ ó
ïðàöÿõ ð³çíèõ àâòîð³â ïî÷èíàþ÷è ç äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Çîêðåìà, íà ðóáåæ³
Õ²Õ–ÕÕ ñòîë³òü óïîðÿäíèê «Âåëèêîãî ãåðáîâíèêà Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿...» Ï. ôîí Â³íê-
ëåð ïèñàâ, ùî «...ãåðàëüäèêà ðîçãëÿäàº ãåðáè ðîäîâ³ ³ ãåðáè çåìåëüí³. Àëå ³ñíóº ùå ñå-
ðåäíÿ ì³æ íèìè ãðóïà ãåðá³â – ãåðáè Äåðæàâí³, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ãåðáè ðîäîâ³ – ãåð-
áè ïðàâëÿ÷èõ ðîäèí... (â îðèã³íàë³ – «ãåðáû öàðñòâóþùèõ äîìîâ» – Ï. Ñ.)» ³ ãåðáè
çåìåëüí³» [24, ñ. 24]. Ó ï³çí³ø³ ÷àñè çà äåðæàâíèì ãåðáîì çàêð³ïëþºòüñÿ îçíà÷åííÿ
«â³äì³ííèé çíàê äåðæàâè», ÷è ¿¿ «ðîçï³çíàâàëüíèé çíàê», ÿêèé ðîçì³ùóºòüñÿ íà ïðà-
ïîðàõ, ãðîøîâèõ çíàêàõ, ïå÷àòêàõ, áëàíêàõ äîêóìåíò³â òîùî. Ó ñó÷àñíèõ âèäàííÿõ,
çîêðåìà â åíöèêëîïåäè÷í³é òà ñïåö³àëüí³é ë³òåðàòóð³, ïîíÿòòÿ «äåðæàâíèé ãåðá»
òëóìà÷èòüñÿ ÿê «...îô³ö³éíèé, â³äì³òíèé çíàê, åìáëåìà äåðæàâè, ùî çîáðàæóºòüñÿ íà
áëàíêàõ ³ ïå÷àòêàõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, íà ãðîøîâèõ çíàêàõ...» [25, ñ. 76]. Í³ìåöüêèé
äîñë³äíèê-ãåðàëüäèñò Ã. Ãåðöîã äåðæàâíèì ãåðáîì íàçèâàâ «ãåðàëüäè÷íó âèùó â³ä-
çíàêó, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ ëèøå äåðæàâíèìè óñòàíîâàìè» [26, ñ. 12].

Äåðæàâíèé ãåðá – öå çàêð³ïëåíèé ó çàêîíîäàâñòâ³ îô³ö³éíèé óìîâíèé (ñèìâîë³÷-
íèé) çíàê, ÿêèé ÷åðåç ãðàô³÷íå òà êîëüîðîâå çîáðàæåííÿ îêðåìèõ ô³ãóð âèðàæàº êîëî
ïåâíèõ ³äåé ïîë³òè÷íîãî õàðàêòåðó òà ñèìâîë³çóº ñóâåðåí³òåò äåðæàâè. Ôóíêö³ÿ äåð-
æàâíîãî ãåðáà – íàéá³ëüø ïîâíî âèðàçèòè ÷åðåç óìîâíå (ñèìâîë³÷íå) çîáðàæåííÿ ñóò-
í³ñòü äàíî¿ äåðæàâè ÿê ñóâåðåííîãî ïîë³òèêî-ïðàâîâîãî ÿâèùà, äàòè óÿâó ïðî äîì³íó-
þ÷³ ó ñóñï³ëüñòâ³ (êðà¿í³) ñîö³àëüí³ ö³ííîñò³. Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä
19 ëþòîãî 1992 ðîêó «Ïðî Äåðæàâíèé ãåðá Óêðà¿íè» òðèçóá çàòâåðäæåíî «ÿê ìàëèé
ãåðá Óêðà¿íè, ââàæàþ÷è éîãî ãîëîâíèì åëåìåíòîì âåëèêîãî ãåðáà Óêðà¿íè» [27], à
ñòàòòåþ 20 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî «Âåëèêèé Äåðæàâíèé Ãåðá Óêðà¿íè
âñòàíîâëþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ìàëîãî Äåðæàâíîãî Ãåðáà Óêðà¿íè òà ãåðáà Â³éñüêà
Çàïîð³çüêîãî çàêîíîì, ùî ïðèéìàºòüñÿ íå ìåíø ÿê äâîìà òðåòèíàìè â³ä êîíñòèòóö³é-
íîãî ñêëàäó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Ãîëîâíèì åëåìåíòîì âåëèêîãî Äåðæàâíîãî Ãåð-
áà Óêðà¿íè º Çíàê Êíÿæî¿ Äåðæàâè Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî (ìàëèé Äåðæàâíèé Ãåðá
Óêðà¿íè).»

Äåðæàâíèé ã³ìí. Ñëîâî «ã³ìí» ãðåöüêîãî ïîõîäæåííÿ, ùî áóêâàëüíî îçíà÷àëî:
«ïîõâàëüíà ï³ñíÿ, ï³ñíÿ íà øàíó áîã³â». Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ öå ñëîâî ç’ÿâëÿºòüñÿ ïðè-
áëèçíî íàïðèê³íö³ ñåðåäí³õ â³ê³â, à ó ïåðø³é ÷âåðò³ ÕÕ ñòîë³òòÿ, çîêðåìà ï³ä ÷àñ ðåâî-
ëþö³éíèõ ïîä³é 1917–1920 ðîê³â, ìàëè ì³ñöå ñïðîáè çàì³íèòè öåé òåðì³í íà ñëîâî
óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ «ñëàâåíü» [28, ñ. 60].

Ã³ìíè ïîä³ëÿþòüñÿ íà äåðæàâí³, íàö³îíàëüí³, ðåâîëþö³éí³, ïàðò³éí³, ðåë³ã³éí³, ã³ì-
íè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ã³ìíè íà ÷åñòü êîíêðåòíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ïîä³¿ ÷è îñîáè òî-
ùî. Â³äîáðàæàþ÷è ó ñâîºìó çì³ñò³ ³äåîëîã³þ ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ óãðóïîâàíü, îõîïëþ-
þ÷è øèðîêå êîëî ìóçè÷íî-ïîåòè÷íèõ îáðàç³â, ã³ìíè çàéìàëè ³ çàéìàþòü ïîì³òíå
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ì³ñöå â ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó æèòò³, º âàæëèâèì çàñîáîì ïîë³òè÷íîãî âèõîâàííÿ ³
â³ä³ãðàþòü çíà÷íó îðãàí³çàö³éíî-ìîá³ë³çóþ÷ó ðîëü. Â. Òðåìá³öüêèé, õàðàêòåðèçóþ÷è
äåðæàâí³ (íàö³îíàëüí³) ã³ìíè ÿê ïåâíå ñóñï³ëüíå ÿâèùå, íàçèâàº îñòàíí³ «...ñâîºð³ä-
íîþ åìáëåìîþ ÷è ³íñèãí³ºþ íàðîäó, äåðæàâè», «...ï³ñíåþ, ùî ñèìâîë³çóº âñþ íàö³þ,
¿¿ äåðæàâí³ñòü, ¿¿ ³ñòîðè÷íå ìèíóëå, ³äåþ ¿¿ ìàéáóòíüîãî...» [29, ñ. 18]. Ó äîâ³äêîâ³é åí-
öèêëîïåäè÷í³é ë³òåðàòóð³ ïîíÿòòÿ äåðæàâíîãî ã³ìíó ïîäàºòüñÿ ÿê «...îô³ö³éíà óðî÷èñ-
òà ï³ñíÿ, ùî ïîðó÷ ³ç äåðæàâíèì ãåðáîì ³ äåðæàâíèì ïðàïîðîì ñèìâîë³çóº äåðæàâó ³ º
îäíèì ç àòðèáóò³â äåðæàâíîñò³...», «...âåëè÷íà ï³ñíÿ ïðîãðàìíîãî õàðàêòåðó, ÿêà º
îô³ö³éíèì ñèìâîëîì äåðæàâè» [25, ñ. 77].

Äåðæàâíèé ã³ìí – öå çàêð³ïëåíà â çàêîíîäàâñòâ³ ìóçè÷íî-ïîåòè÷íà åìáëåìà äåðæà-
âè, ÿêà ÷åðåç ñèñòåìó (íàá³ð) ìóçè÷íî-ïîåòè÷íèõ îáðàç³â âèðàæàº ïåâíå êîëî ³äåé ïî-
ë³òè÷íîãî õàðàêòåðó òà ñèìâîë³çóº äåðæàâó ÿê ñóâåðåííå ÿâèùå. 15 ñ³÷íÿ 1992 ðîêó
Óêàçîì Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé ã³ìí Óêðà¿íè» çàòâåðäæå-
íî ìóçè÷íó ðåäàêö³þ «Äåðæàâíîãî ã³ìíó Óêðà¿íè» «...àâòîðîì ÿêî¿ º Ì. Âåðáèöüêèé»
(éøëîñÿ ïðî ìåëîä³þ Íàö³îíàëüíîãî ã³ìíó Óêðà¿íè – Ï. Ñ.) [30]. Öå ïîëîæåííÿ ôàê-
òè÷íî áóëî ï³äòâåðäæåíî ï³çí³øå ÷àñòèíîþ ï’ÿòîþ ñòàòò³ 20 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à
áåçïîñåðåäíüî ñëîâà (òåêñò) Äåðæàâíîãî Ã³ìíó Óêðà¿íè çàòâåðäæåíî îêðåìèì Çàêî-
íîì ò³ëüêè 6 áåðåçíÿ 2003 ðîêó. Íèìè ñòàëè ïåðøèé êóïëåò òà ïðèñï³â òâîðó Ï. ×ó-
áèíñüêîãî â îäí³é ç â³äîìèõ ðåäàêö³é (ïî÷àòêîâà ÷àñòèíà òåêñòó Íàö³îíàëüíîãî Ã³ìíó
Óêðà¿íè – Ï. Ñ.) [31].

Ïðèéíÿòòÿì 6 áåðåçíÿ 2003 ðîêó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé Ã³ìí Óêðà¿íè» â
îñíîâíîìó áóëî çàâåðøåíî ïðîöåñ âñòàíîâëåííÿ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè. Íåâè-
ð³øåíîþ çàëèøàºòüñÿ íà ñüîãîäí³ ò³ëüêè ïðîáëåìà çàòâåðäæåííÿ çîáðàæåííÿ Âåëèêî-
ãî Äåðæàâíîãî Ãåðáà Óêðà¿íè, õî÷à çà îñòàíí³ ðîêè ñàìå â öüîìó íàïðÿì³ áóëî ïðîâå-
äåíî ÷èìàëó ðîáîòó. Òàê, çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 2 ëè-
ñòîïàäà 1996 ðîêó çà ¹ 1328 «Ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà êðàùèé åñê³ç âåëèêîãî
Äåðæàâíîãî Ãåðáà Óêðà¿íè ³ êðàùèé òåêñò Äåðæàâíîãî Ã³ìíó Óêðà¿íè», ïðèéíÿòîþ íà
âèêîíàííÿ Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 3 âåðåñíÿ 1996 ðîêó ¹ 347 «Ïðî
äåðæàâí³ ñèìâîëè Óêðà¿íè») [32], áóëî âèð³øåíî ïðîâåñòè êîíêóðñ íà êðàùèé åñê³ç
Âåëèêîãî Äåðæàâíîãî Ãåðáà Óêðà¿íè òà çàòâåðäæåíî â³äïîâ³äíó Äåðæàâíó êîì³ñ³þ ç
ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ öüîãî êîíêóðñó. Ó âèçíà÷åí³ ñòðîêè íà êîíêóðñ íàä³éøëî
420 åñê³ç³â, ³ ð³øåííÿì Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ â³ä 11 ÷åðâíÿ 1997 ðîêó áóëî ñõâàëåíî îäèí
³ç íèõ (àâòîðñüêà ãðóïà ó ñêëàä³ õóäîæíèê³â Î. ²âàíåíêà òà Â. Ì³òåíêà, äîêòîðà ³ñòî-
ðè÷íèõ íàóê Ì. Äìèòð³ºíêî òà êàíäèäàòà ³ñòîðè÷íèõ íàóê Þ.Ñàâ÷óêà) òà íàïðàâëåíî
éîãî íà ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

18 ëèñòîïàäà 1997 ðîêó ó Ñåêòîð³ ðåºñòðàö³¿ çàêîíîïðîåêò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿-
íè áóëî çàðåºñòðîâàíî ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Âåëèêèé Äåðæàâíèé Ãåðá Óêðà¿-
íè» (ðåºñòð. ¹ 1434), âíåñåíîãî ãðóïîþ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè. Ñòàòòåþ ïåð-
øîþ öüîãî çàêîíîïðîåêòó ïðîïîíóâàëîñü óñòàíîâèòè (â³äïîâ³äíî äî åñê³çó, ùî ïåðå-
ì³ã íà êîíêóðñ³) Âåëèêèì Äåðæàâíèì Ãåðáîì Óêðà¿íè «...çîáðàæåííÿ íà ñèíüîìó ùèò³
çîëîòèñòîãî Çíàêà Êíÿæî¿ Äåðæàâè Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî (ìàëèé Äåðæàâíèé Ãåðá
Óêðà¿íè); íàä ùèòîì – çîáðàæåííÿ êíÿç³âñüêîãî â³íöÿ (êîðîíè) Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî
òà ñèíüî-çîëîòèñòîãî íàìåòó; ç áîê³â ùèòà – ùèòîòðèìà÷³â çîëîòèñòîãî êîëüîðó: ïðà-
âîðó÷ – çîáðàæåííÿ êîçàêà ç ìóøêåòîì; ë³âîðó÷ – êîðîíîâàíîãî ëåâà; ï³ä ùèòîì – ñè-
íüî¿ ñòð³÷êè ç íàïèñîì çîëîòèñòèìè ë³òåðàìè «ÂÎËß, ÇËÀÃÎÄÀ, ÄÎÁÐÎ»; ï³ä ñòð³÷-
êîþ – çîëîòèñòèõ êîëîñê³â ïøåíèö³, ç’ºäíàíèõ êåòÿãîì êàëèíè».

Ï³çí³øå äî ïàðëàìåíòó âíîñèëèñÿ é ³íø³ çàêîíîïðîåêòè «Ïðî âåëèêèé Äåðæàâíèé
Ãåðá Óêðà¿íè», ÿê³, ó ö³ëîìó ïîâòîðþþ÷è íàâåäåíèé îïèñ çîáðàæåííÿ âåëèêîãî Äåð-
æàâíîãî Ãåðáà Óêðà¿íè, âíîñèëè ïåâí³ çì³íè äî îêðåìèõ éîãî åëåìåíò³â (âèëó÷åííÿ
äåâ³çó, çîáðàæåííÿ êîðîí, óòî÷íåííÿ êîëüîð³â îêðåìèõ åëåìåíò³â); çîêðåìà, éäåòüñÿ
ïðî ïðîåêòè, âíåñåí³ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè Ë. Êó÷ìîþ (ðåºñòð. ¹ 2245) òà íàðîäíèì
äåïóòàòîì Óêðà¿íè Ë. Ëóê’ÿíåíêîì (ðåºñòð. ¹ 2245-1) [33]. Îäíàê æîäíîãî ç öèõ çà-
êîíîïðîåêò³â, íàñàìïåðåä ç ïðè÷èí ³äåîëîã³÷íîãî õàðàêòåðó, òàê ³ íå áóëî ïðèéíÿòî.
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Ó òîé æå ÷àñ, ÿê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà çàñòîñóâàííÿ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè
îñòàíí³õ ðîê³â, çà íàÿâíîñò³ Ìàëîãî Äåðæàâíîãî Ãåðáà Óêðà¿íè, ÿêèé ïîâíîö³ííî âè-
êîíóº âñ³ íåîáõ³äí³ ôóíêö³¿ Äåðæàâíîãî (ºäèíîãî) Ãåðáà Óêðà¿íè, ôàêòè÷íà â³äñóò-
í³ñòü âåëèêîãî äåðæàâíîãî ãåðáà íå ñòâîðþº ñåðéîçíèõ ïðîáëåì í³ âñåðåäèí³ äåðæà-
âè, í³ ó ñôåð³ ¿¿ çîâí³øíüî-ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. À âðàõîâóþ÷è, ùî â Óêðà¿í³ ðàí³øå
íå ³ñíóâàëî òðàäèö³¿ ôóíêö³îíóâàííÿ âåëèêîãî òà ìàëîãî äåðæàâíèõ ãåðá³â, ùî ñó÷àñ-
íà ºâðîïåéñüêà êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâà ïðàêòèêà ìàéæå íå çíàº ñèòóàö³¿ ç íàÿâí³ñòþ
âåëèêîãî òà ìàëîãî äåðæàâíèõ ãåðá³â, âèíèêàº ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü âñòàíîâëåííÿ
âåëèêîãî äåðæàâíîãî ãåðáà Óêðà¿íè ÿê òàêîãî.

Ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè. Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 4 ÷àñ-
òèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 92 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ ³ çàõèñòó äåðæàâíèõ
ñèìâîë³â âñòàíîâëþºòüñÿ âèêëþ÷íî çàêîíàìè Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ÷àñòèíà øîñòà ñòàò-
ò³ 20 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ÷³òêî âèçíà÷àº, ùî ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ äåðæàâíèõ ñèìâî-
ë³â Óêðà¿íè âñòàíîâëþºòüñÿ çàêîíîì, ÿêèé ïðèéìàºòüñÿ íå ìåíø ÿê äâîìà òðåòèíàìè
â³ä êîíñòèòóö³éíîãî ñêëàäó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Îñòàííº íå ò³ëüêè ï³äêðåñëþº
âàæëèâ³ñòü ³íñòèòóòó äåðæàâíèõ ñèìâîë³â äëÿ ïîâíîö³ííîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ìåõàí³ç-
ìó ñóâåðåííî¿ äåðæàâè, à é â³äíîñèòü çàêîí ïðî ïîðÿäîê ¿õ âèêîðèñòàííÿ ôàêòè÷íî äî
ð³âíÿ êîíñòèòóö³éíèõ.

Íà â³äì³íó â³ä ïðîöåñó âñòàíîâëåííÿ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè, ÿêèé íà ñüîãîäí³
ôàêòè÷íî çàâåðøèâñÿ, ³íñòèòóò ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ äåðæàâ-
íèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè ÿâíî ïåðåáóâàº íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ñâîãî ôîðìóâàííÿ. Áåçïîñå-
ðåäíüî ñàì ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè ñüîãîäí³ ðåãóëþºòüñÿ âè-
ùåçãàäàíèìè Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé ãåðá Óêðà¿íè» òà
Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé Ã³ìí Óêðà¿íè» (06.03.2003), à òàêîæ îêðåìèìè ïîëî-
æåííÿìè ãðóïè ï³äçàêîííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ââåäåíèõ ùå çà ÷àñ³â ÓÐÑÐ, ÿê³
â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðàâîíàñòóïíèöòâî Óêðà¿íè» ä³þòü íà òåðè-
òîð³¿ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè íå ñóïåðå÷àòü çàêîíàì Óêðà¿íè, óõâàëåíèì ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ ¿¿
íåçàëåæíîñò³ [35, 36].

Òàê, â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé
ãåðá Óêðà¿íè» çîáðàæåííÿ Äåðæàâíîãî (òåïåð ìàëîãî – Ï. Ñ.) Ãåðáà Óêðà¿íè ïî-
ì³ùàºòüñÿ íà ïå÷àòêàõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ³ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, ãðîøîâèõ
çíàêàõ òà çíàêàõ ïîøòîâî¿ îïëàòè, ñëóæáîâèõ ïîñâ³ä÷åííÿõ, øòàìïàõ, áëàíêàõ äåð-
æàâíèõ óñòàíîâ ç îáîâ’ÿçêîâèì äîäåðæàííÿì çàòâåðäæåíèõ ïðîïîðö³é çîáðàæåííÿ
ãåðáà [22], à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé Ã³ìí Óêðà¿íè»
óðî÷èñò³ çàõîäè çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ ðîçïî÷èíàþòüñÿ ³ çàê³í÷óþòüñÿ âèêî-
íàííÿì Äåðæàâíîãî Ã³ìíó Óêðà¿íè. Äåðæàâíèé Ã³ìí Óêðà¿íè âèêîíóºòüñÿ òàêîæ ³ ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ ³íøèõ îô³ö³éíèõ äåðæàâíèõ öåðåìîí³é òà çàõîä³â [27].

Ñèñòåìà ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â Óê-
ðà¿íè íå â³äïîâ³äàº í³ âèùåçãàäàíèì êîíñòèòóö³éíèì âèìîãàì, í³ âèìîãàì, ÿê³ ñòàâ-
ëÿòüñÿ áåçïîñåðåäíüî æèòòÿì â óìîâàõ ôóíêö³îíóâàííÿ êîíñòèòóö³éíî¿ äåðæàâè. Ñüî-
ãîäí³ ³ñíóº ãîñòðà ïîòðåáà ó ðîçðîáëåíí³ òà ïðèéíÿòò³ çàêîí³â, ÿê³ íàëåæíèì ÷èíîì
âðåãóëþâàëè á öåé ïîðÿäîê. Ïðè ðîçðîáëåíí³ ³ ïðèéíÿòò³ çàêîí³â ïðî Äåðæàâíèé Ïðà-
ïîð Óêðà¿íè, ïðî Äåðæàâíèé Ãåðá Óêðà¿íè òà ïðî Äåðæàâíèé Ã³ìí Óêðà¿íè, ÿê íà íà-
øó äóìêó, ¿õ òåêñò âàðòî ïîäàòè ó òðüîõ ÷àñòèíàõ – «âñòóïí³é», «îñíîâí³é» òà «çà-
êëþ÷í³é».

Òàê, ó ïåðø³é ÷àñòèí³ öèõ çàêîí³â âàðòî çàçíà÷èòè òàêå.
1. Îäíèì ³ç ïåðøèõ ïîì³ñòèòè ïîëîæåííÿ ïðî âèçíàííÿ Äåðæàâíèõ Ïðàïîðà, Ãåðáà

òà Ã³ìíó ñèìâîëàìè äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó.
2. Ó çàêîíàõ ïðî Äåðæàâíèé Ãåðá Óêðà¿íè òà ïðî Äåðæàâíèé Ïðàïîð Óêðà¿íè íàäà-

òè îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ (ðîçóì³ííÿ) ñèìâîë³÷íîãî çì³ñòó ìàëþíêà Äåðæàâíîãî Ãåðáà
Óêðà¿íè òà ïîºäíàííÿ êîëüîð³â íà Äåðæàâíîìó Ïðàïîð³ Óêðà¿íè. Äàíà âèìîãà, íà íàø
ïîãëÿä, º ïðèíöèïîâîþ ³ îáóìîâëåíà íàñàìïåðåä òàêèì.
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Ïî-ïåðøå, íàÿâí³ñòþ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ð³çíèõ ïðèïóùåíü (âåðñ³é) ùîäî ïîõîäæåí-
íÿ, ïåðâèííîãî çíà÷åííÿ òà ñèìâîë³÷íîãî òëóìà÷åííÿ ÿê çîáðàæåííÿ Çíàêó Êíÿæî¿
Äåðæàâè Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî (ìàëîãî Äåðæàâíîãî Ãåðáà Óêðà¿íè – Òðèçóáà), òàê ³
ñèíüî-æîâòîãî êîëüîðîâîãî ïîºäíàííÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè. Àäæå çà â³äñóò-
íîñò³ îô³ö³éíîãî (óçãîäæåíîãî íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ð³âí³) òëóìà÷åííÿ ³ íàäàë³ ìî-
æóòü ïðîïàãóâàòèñü ð³çíîãî ðîäó ïîÿñíåííÿ, íå òå ùî äàëåê³ â³ä äåðæàâíèöüêèõ ÷è
ïðîñòî ïàòð³îòè÷íèõ ïîçèö³é, à é ïðÿìî âîðîæ³ ³äåÿì íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâíîñò³ óê-
ðà¿íñüêîãî íàðîäó. Ïî-äðóãå, íàÿâí³ñòü îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ çîáðàæåííÿ Òðèçóáà
³ ñèíüî-æîâòîãî êîëüîðîâîãî ïîºäíàííÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè, â³ä³ãðàëî á
âàæëèâó ðîëü ÿê ó âèõîâíîìó ïðîöåñ³ (îñîáëèâî â äèòÿ÷îìó òà ìîëîä³æíîìó ñåðåäî-
âèùàõ), òàê ³ ó ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ ôóíêö³îíàëüíèõ çàâäàíü äåðæàâíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè
ó ïîë³òè÷í³é, ³äåîëîã³÷í³é, êóëüòóðîëîã³÷í³é ïëîùèíàõ.

Òîðêàþ÷èñü ïðîáëåìè îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ çîáðàæåííÿ Äåðæàâíîãî Ãåðáà Óêðà-
¿íè, íàéá³ëüø âäàëèì, íà íàø ïîãëÿä, ó öüîìó ïëàí³ áóëî á òàêå: «Çíàê Êíÿæî¿ Äåðæàâè
Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî ñèìâîë³çóº ºäí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, ³äåþ Ñîáîðíîñò³ Óêðà¿í-
ñüêî¿ Äåðæàâè, ¿¿ òèñÿ÷îë³òíþ òðàäèö³þ äåðæàâîòâîðåííÿ». Ñàìå òàêå ôîðìóëþâàííÿ
íàéá³ëüø ïîâíî â³äïîâ³äàëî á ïîëîæåííÿì Àêòà ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè,
äåðæàâîòâîð÷èì òðàäèö³ÿì Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè, Óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè
ïåð³îäó Ãåòüìàíàòó, Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè, äå, ÿê â³äîìî, Äåðæàâíèì Ãåðáîì ÷è éîãî
åëåìåíòîì áóâ òîé ñàìèé Òðèçóá.

Ì. Ãðóøåâñüêèé ñâîãî ÷àñó ïèñàâ, ùî «íàéñòàð³øèé òàêèé çíàê (Òðèçóá – Ï. Ñ.)
óæèâàâñÿ íà êè¿âñüêèõ ãðîøàõ Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî, éîãî é áåðå ñîá³ çà ãåðá íàøà
â³äíîâëåíà Óêðà¿íñüêà Äåðæàâà. Ñå çîâñ³ì ïðàâèëüíî. Êè¿âñüêà Äåðæàâà Âîëîäèìèðà
Âåëèêîãî áóëà íàéá³ëüøîþ óêðà¿íñüêîþ äåðæàâîþ, ÿêó ïàì’ÿòàº íàøà ³ñòîð³ÿ. Âîíà
îá³éìàëà âñ³ òîä³øí³ óêðà¿íñüê³ çåìë³. Â³ä íå¿ âåäå ñâ³é ïî÷àòîê íàøå ïðàâî, íàøà
ïèñüìåíí³ñòü, ìèñòåöòâî, äåðæàâíå ³ ðåë³ã³éíå æèòòÿ. Êóäè, â ÿêó ñòîðîíó òåïåð³ø-
íüîãî æèòòÿ íå îáåðíèñü, ñêð³çü âñÿê³ âèäèì³ ³ íå âèäèì³ íèòêè âåäóòü íàñ, ÿê äî ñâîãî
ïî÷àòêó, äî òî¿ åïîõè, â³ä ÿêî¿ ïî÷èíàºòüñÿ íàøå íàö³îíàëüíå áóòòº, – ñå¿ äîáè Âîëî-
äèìèðà Âåëèêîãî, äî éîãî äåðæàâè. ² òîìó çîâñ³ì íàòóðàëüíî, ùî Íàðîäíà Óêðà¿íñüêà
Ðåñïóáë³êà ïîñòàâèëà ñâî¿ì çàâäàííÿì îá’ºäíàòè â ñàìîñò³éí³é Óêðà¿íñüê³é Äåðæàâ³
óêðà¿íñüê³ çåìë³ é â³äíîâèòè â í³é âñþ ïîâíîòó êóëüòóðíîãî é ïîë³òè÷íî-íàö³îíàëüíî-
ãî æèòòÿ, áåðå ñîá³ çà ãåðá ñåé ñòàðèé çíàê Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî ³ ñòàâèòü éîãî íà
ñâî¿õ ãðîøàõ ÿê íàñòàâèâñÿ â³í êîëèñü» [37, ñ. 97–98].

Ïîä³áí³ âèñëîâëþâàííÿ çóñòð³÷àëèñÿ ³ â ïðàöÿõ ³íøèõ â÷åíèõ, ïîë³òè÷íèõ ³ ãðî-
ìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â. Òàê, òîðêàþ÷èñü ïðîáëåìè âèáîðó ºäèíîãî Äåðæàâíîãî ãåðáà ï³ñëÿ
îá’ºäíàííÿ ÓÍÐ ³ ÇÓÍÐ, ïðîôåñîð Ì. ×óáàòèé, çîêðåìà, ïèñàâ, ùî «â ³ì’ÿ âåëèêî¿ ³äå¿
Ñîáîðíîñò³, ïðèëó÷èâøèñü äîáðîâ³ëüíî (äî ÓÍÐ – Ï. Ñ.) ...ïðèéìàºìî ÿêî ºäèíó äåð-
æàâíó â³äçíàêó ãåðá Ñîáîðíî¿ Óêðà¿íè – Òðèçóá Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî» [38 ñ. 6].
Áëèçüê³ äî öüîãî äóìêè âèñëîâëþâàëèñü óêðà¿íñüêèìè â÷åíèìè ³ çíà÷íî ï³çí³øå, çî-
êðåìà Â. Òðåìá³öüêèì, Ë. Ñèëåíêîì, Ë. Âèíàðîì òà ³íøèìè.

Çàêîíè ïðî Äåðæàâíèé Ãåðá Óêðà¿íè òà Äåðæàâíèé ïðàïîð Óêðà¿íè ïîâèíí³ ì³ñòè-
òè òàêîæ ïîëîæåííÿ ïðî îïèñ çîáðàæåíü îñòàíí³õ. Íàïðèê³íö³ äàíèõ ïîëîæåíü íåîá-
õ³äíî íàâåñòè ³íôîðìàö³þ ïðî ì³ñöåçáåð³ãàííÿ åòàëîí³â Äåðæàâíèõ Ïðàïîðà Óêðà¿íè
òà Äåðæàâíîãî Ãåðáà Óêðà¿íè. Ìîæëèâî, âàðòî â Çàêîí³ ïðî Äåðæàâíèé Ïðàïîð Óêðà-
¿íè äàòè îïèñ íàêîíå÷íèêà äðåâêà Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè. Â³äðàçó æ çàçíà÷è-
ìî, ùî âèêîðèñòàííÿ äëÿ ðîë³ íàêîíå÷íèêà äðåâêà Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè çîá-
ðàæåííÿ Òðèçóáà (íà âç³ðåöü ï’ÿòèêóòíî¿ ç³ðêè, ñåðïà ³ ìîëîòà â êîëèøíüîìó Ñîþç³
ÐÑÐ), íà íàø ïîãëÿä, º íåäîö³ëüíèì. Çàêîí ïðî Äåðæàâíèé Ã³ìí Óêðà¿íè ìàº ì³ñòèòè
òåêñò Äåðæàâíîãî Ã³ìíó Óêðà¿íè.

Îñíîâíà (öåíòðàëüíà) ÷àñòèíà çàêîí³â ïðî Äåðæàâíèé Ïðàïîð Óêðà¿íè, Äåðæàâíèé
Ãåðá Óêðà¿íè òà Äåðæàâíèé Ã³ìí Óêðà¿íè ìàº áóòè ïðèñâÿ÷åíà áëîêàì íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâèõ ïîëîæåíü, áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèêîðèñòàííÿì äåðæàâíèõ ñèìâî-
ë³â ð³çíèìè ñóá’ºêòàìè êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí. Òàê, ó çàêîí³ ïðî Äåðæàâ-
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íèé Ãåðá Óêðà¿íè ïîâèíí³ ìàòè ì³ñöå òàê³ ïîëîæåííÿ ïðî îáîâ’ÿçêîâå ðîçì³ùåííÿ
çîáðàæåííÿ Äåðæàâíîãî Ãåðáà Óêðà¿íè (â îêðåìèõ âèïàäêàõ ìîæëèâå óòî÷íåííÿ, ÿêî-
ãî ñàìå çîáðàæåííÿ – êîëüîðîâîãî, ÷îðíî-á³ëîãî, ðåëüºôíîãî):

à) íà áóäèíêàõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à ñà-
ìå: Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè; ðåçèäåíö³é Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó ñòîëèö³ òà ðåã³îíàõ
äåðæàâè; Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè; ì³í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é; Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,
Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ³íøèõ ñóä³â Óêðà¿íè; Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè,
³íøèõ ïðîêóðàòóð; äåðæàâíèõ íîòàð³àëüíèõ êîíòîð; äèïëîìàòè÷íèõ òà êîíñóëüñüêèõ
óñòàíîâ çà êîðäîíîì; äåðæàâíèõ íàâ÷àëüíèõ òà íàóêîâèõ çàêëàä³â; äåðæàâíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é; Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè; ì³ñöåâèõ ðàä òîùî;

á) ó ïðèì³ùåííÿõ, äå ïðîâîäÿòüñÿ çàñ³äàííÿ: çà ó÷àñòþ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè; Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè; Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè; ñåñ³é ì³ñöåâèõ ðàä; Êîíñòèòóö³éíî-
ãî Ñóäó Óêðà¿íè, Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ³íøèõ ñóä³â Óêðà¿íè;

â) ó ñëóæáîâèõ êàá³íåòàõ: Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè; Ãîëîâè òà çàñòóïíèê³â Ãîëîâè Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè; Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè, â³öå-ïðåì’ºð ì³í³ñòð³â, ì³í³ñòð³â, ãî-
ë³â äåðæàâíèõ êîì³òåò³â; Ãîëîâè òà ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè; Ãîëîâè òà
ñóää³â Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ãîë³â òà ñóää³â ³íøèõ ñóä³â; ðåêòîð³â âèùèõ äåðæàâ-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; ãîë³â ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é; ì³ñüêèõ, ñåëèùíèõ
òà ñ³ëüñüêèõ ãîë³â, ãîë³â îáëàñíèõ òà ðàéîííèõ ðàä òîùî;

ã) ó ïðèì³ùåííÿõ, äå ïðîâîäÿòüñÿ ðåºñòðàö³¿ øëþáó òà íàðîäæåííÿ äèòèíè;
ä) íà ïå÷àòêàõ ³ áëàíêàõ äîêóìåíò³â: Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè; Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè;

Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè; ì³í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿
âëàäè; ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é; Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, Âåðõîâíî-
ãî Ñóäó Óêðà¿íè, ³íøèõ ñóä³â Óêðà¿íè; Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè òà ³íøèõ ïðîêóðà-
òóð; äåðæàâíèõ íîòàð³àëüíèõ êîíòîð, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é; äèïëîìàòè÷íèõ ïðåä-
ñòàâíèöòâ òà êîíñóëüñüêèõ óñòàíîâ çà êîðäîíîì; Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà
éîãî îðãàí³â; äåðæàâíèõ íàâ÷àëüíèõ òà íàóêîâèõ çàêëàä³â; ì³ñöåâèõ ðàä òîùî;

å) íà ïîãðàíè÷íèõ ñòîâïàõ;
º) íà îô³ö³éíèõ âèäàííÿõ;
æ) íà ïàñïîðòàõ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ³íøèõ äîêóìåíòàõ, ùî ïîñâ³ä÷óþòü íàëåæí³ñòü

äî óêðà¿íñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà; íà ñâ³äîöòâ³ ïðî îäðóæåííÿ, àòåñòàò³ ïðî ñåðåäíþ îñâ³-
òó, äèïëîìàõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, äèïëîìàõ ïðî ïðèñâîºííÿ â÷åíèõ ñòóïåí³â
òà íàóêîâèõ çâàíü;

ç) íà ãðîøîâèõ çíàêàõ Óêðà¿íè;
Ó çàêîí³ ïðî Äåðæàâíèé Ïðàïîð Óêðà¿íè íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ïîëîæåííÿ:
à) ïðî îáîâ’ÿçêîâå ïîñò³éíå ï³äíÿòòÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà íàä áóäèíêàìè Ïðåçè-

äåíòà Óêðà¿íè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, Êîíñòèòóö³éíî-
ãî Ñóäó Óêðà¿íè, Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, Ãåíåðàëüíî¿ Ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, ì³-
í³ñòåðñòâ òà äåðæàâíèõ êîì³òåò³â, ðåçèäåíö³é Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ì³ñöåâèõ äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é, ì³ñöåâèõ Ðàä, äèïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâíèöòâ òà êîíñóëüñüêèõ
óñòàíîâ Óêðà¿íè çà êîðäîíîì, â³éñüêîâèõ ÷àñòèí Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ïðèêîðäîí-
íèõ çàñòàâ, ìèòíèöü ³ ìèòíèõ ïóíêò³â;

á) ïðî îáîâ’ÿçêîâå ï³äíÿòòÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè íà ïåâíèé ïåð³îä ÷àñó
(òèì÷àñîâî) ó ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ (íàä áóäèíêàìè, äå ïðîâîäÿòüñÿ âè¿çí³
çàñ³äàííÿ ñåñ³é ì³ñöåâèõ ðàä, ó áóäèíêàõ, äå îô³ö³éíî ïåðåáóâàº ãëàâà äåðæàâè, òîùî);

â) ïðî ï³äíÿòòÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè íàä æèòëîâèìè òà ³íøèìè áóäèíêà-
ìè ó äåðæàâí³ ñâÿòà;

ã) ïðî ï³äíÿòòÿ (âèâ³øóâàííÿ) Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè íà ìîðñüêèõ ³ ð³÷êî-
âèõ ñóäíàõ, ³íøèõ çàñîáàõ ïåðåñóâàííÿ çà êîðäîíîì (ùî º âëàñí³ñòþ Óêðà¿íè), íà ÿêèõ
ÿê îô³ö³éí³ îñîáè ïåðåáóâàþòü Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè, Ãîëîâà
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ÷è ³íø³ îô³ö³éí³ îñîáè, êîòð³ ïðåäñòàâëÿþòü Óêðà¿íó;
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ä) ïðî ï³äíÿòòÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè íà êîðàáëÿõ Â³éñüêîâî-Ìîðñüêîãî
Ôëîòó Óêðà¿íè òà íåâ³éñüêîâèõ êîðàáëÿõ (ñóäíàõ), ùî ïëàâàþòü ó âíóòð³øí³õ âîäàõ,
çàðåºñòðîâàíèõ â Óêðà¿í³ àáî ïðèïèñàíèõ äî îäíîãî ç óêðà¿íñüêèõ ïîðò³â;

å) ïðî ï³äíÿòòÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ çìà-
ãàíü, ì³æíàðîäíèõ âèñòàâîê, êîíôåðåíö³é, íàðàä, ñèìïîç³óì³â òîùî;

º) ïðî îáîâ’ÿçêîâå ðîçì³ùåííÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè ó ñëóæáîâèõ êàá³íå-
òàõ: Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè; Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè,
Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, Ãîëîâè Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, Ãåíåðàëü-
íîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè; ðåêòîð³â âèùèõ äåðæàâíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;

æ) ïðî îáîâ’ÿçêîâå ðîçì³ùåííÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè ó ïðèì³ùåííÿõ, äå
ïðîõîäÿòü çàñ³äàííÿ ç ó÷àñòþ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè; ì³ñöåâèõ ðàä;

ç) ïðî îñîáëèâîñò³ ï³äíÿòòÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè â äí³ òðàóðó;
³) ïðî îñîáëèâîñò³ îäíî÷àñíîãî ï³äíÿòòÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè ç äåðæàâíè-

ìè ïðàïîðàìè ³íøèõ êðà¿í, ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é, Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì.
Îêðåìèìè ïîëîæåííÿìè ó çàêîíàõ ïðî Äåðæàâíèé Ïðàïîð Óêðà¿íè òà Äåðæàâíèé

Ãåðá Óêðà¿íè òðåáà âèçíà÷èòè îñíîâí³ çàñàäè ùîäî âèêîðèñòàííÿ çîáðàæåíü öèõ äåðæàâ-
íèõ ñèìâîë³â ÷è ¿õ îêðåìèõ åëåìåíò³â ïðè ñòâîðåíí³ ñèìâîë³êè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè íàãîðîä, îäíîñòðî¿â (ôîðìåíîãî îäÿãó) â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³â òà ïðàö³âíèê³â îêðåìèõ óñòàíîâ, âèðîáëåííÿ ñèñòåìè îñíîâíèõ äåðæàâíèõ
öåðåìîí³àë³â, ô³ðìîâèõ (òîâàðíèõ) çíàê³â, ñèìâîë³êè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òîùî.

Ó çàêîí³ ïðî Äåðæàâíèé Ïðàïîð Óêðà¿íè ÿê ñêëàäîâó ðåàë³çàö³¿ ñóá’ºêòèâíèõ ïðàâ
ãðîìàäÿí âèäàºòüñÿ ëîã³÷íî ïåðåäáà÷èòè ïðàâî ãðîìàäÿí Óêðà¿íè íà ï³äíÿòòÿ Äåðæàâ-
íîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè íàä ñâî¿ìè ïðèâàòíèìè áóäèíêàìè ó äí³ îñîáèñòèõ ñâÿò.

Îñíîâíèìè áëîêàìè ïîëîæåíü öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè çàêîíó «Ïðî Äåðæàâíèé Ã³ìí
Óêðà¿íè» ìîãëè á áóòè òàê³:

à) ïðî îáîâ’ÿçêîâå âèêîíàííÿ Äåðæàâíîãî Ã³ìíó Óêðà¿íè: ïðè ï³äíÿòò³ Äåðæàâíîãî
Ïðàïîðà Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ çàõîä³â, ùî ïðîâîäÿòüñÿ äåðæàâíèìè òà ãðîìàäñüêèìè îðãà-
í³çàö³ÿìè, óñòàíîâàìè, ï³äïðèºìñòâàìè; ïðè â³äêðèòò³ òà çàêðèòò³ ñâÿòêîâèõ çàõîä³â
äåðæàâíîãî õàðàêòåðó; ïðè çóñòð³÷àõ òà ïðîâîäàõ ãëàâ äåðæàâ, ãëàâ óðÿä³â ³íîçåìíèõ
êðà¿í, ÿê³ â³äâ³äóþòü Óêðà¿íó ç îô³ö³éíèìè â³çèòàìè; ó ïåðåäà÷àõ äåðæàâíîãî òåëåáà-
÷åííÿ íà ïî÷àòêó ïðîãðàì ó âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ñâÿòêîâ³ äí³; ó ïåðåäà-
÷àõ äåðæàâíîãî ðàä³îìîâëåííÿ – ùîäåííî íà ïî÷àòêó ïåðøî¿ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè;
ï³ñëÿ ïðèíåñåííÿ ïðèñÿãè Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè, íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè,
ñóääÿìè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, â³éñüêîâî¿ ïðèñÿãè; ïðè ïîõîâàíí³ äåðæàâ-
íèõ ä³ÿ÷³â Óêðà¿íè; ïðè â³äêðèòò³ ³ çàêðèòò³ ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Âåðõîâíî¿
Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñíèõ, ðàéîííèõ, ì³ñüêèõ, ñåëèùíèõ òà ñ³ëü-
ñüêèõ ðàä; ïðè â³äêðèòò³ íàö³îíàëüíèõ ïåðøîñòåé òà ÷åìï³îíàò³â Óêðà¿íè òîùî;

á) ïðî ìîæëèâå âèêîíàííÿ Äåðæàâíîãî Ã³ìíó Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ çàõîä³â, ùî ïðîâî-
äÿòüñÿ çàêëàäàìè îñâ³òè, ïîë³òè÷íèìè ïàðò³ÿìè òà ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè òîùî.

â) ïðî ïîðÿäîê âèêîíàííÿ Äåðæàâíîãî Ã³ìíó Óêðà¿íè ó âèïàäêàõ êîëè â äàíîìó öå-
ðåìîí³àë³ ìàº òàêîæ âèêîíóâàòèñü äåðæàâíèé ã³ìí (ã³ìíè) ³íøî¿ äåðæàâè;

ã) ïðî äîïóñòèì³ âàð³àíòè âèêîíàííÿ (âîêàëüíèé, ³íñòðóìåíòàëüíèé, îðêåñòðîâî-
õîðîâèé) Äåðæàâíîãî Ã³ìíó Óêðà¿íè òà îñîáëèâîñò³ òàêîãî âèêîíàííÿ;

ä) ïðî ïðèïèñè íåîáõ³äíî¿ ïîâåä³íêè ëþäèíè ï³ä ÷àñ ïóáë³÷íîãî âèêîíàííÿ Äåð-
æàâíîãî Ã³ìíó Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ Äåðæàâíîãî Ã³ìíó Óêðà¿íè ïðè-
ñóòí³ âñòàþòü; 2) ÷îëîâ³êè çí³ìàþòü ãîëîâíèé óá³ð; 3) â³éñüêîâîñëóæáîâö³ â³ääàþòü
â³éñüêîâó ÷åñòü.

Ïîä³áíî äî â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü çàêîíó ïðî Äåðæàâíèé Ïðàïîð Óêðà¿íè, ãðîìà-
äÿíè Óêðà¿íè ïîâèíí³ á ìàòè ïðàâî âèêîíóâàòè Äåðæàâíèé Ã³ìí Óêðà¿íè íà ñâî¿õ îñî-
áèñòèõ ÷è ñ³ìåéíèõ ñâÿòàõ.

Ó çàêëþ÷íèõ ÷àñòèíàõ çàêîí³â ïðî äåðæàâí³ ñèìâîëè Óêðà¿íè ìîæíà áóëî á ðîçì³ñ-
òèòè ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî: ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, ³íîçåìí³ ãðîìàäÿíè òà îñîáè áåç ãðî-
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ìàäÿíñòâà, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ïîâèíí³ ïîâàæàòè äåðæàâí³ ñèìâî-
ëè Óêðà¿íè; ãëóì íàä äåðæàâíèìè ñèìâîëàìè Óêðà¿íè êàðàºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîì ïîðÿäêó; ïðè áóäü-ÿêîìó âèêîðèñòàíí³ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè ÷è Äåð-
æàâíîãî Ãåðáà Óêðà¿íè íåîáõ³äíî ñóâîðî äîòðèìóâàòèñü âñòàíîâëåíèõ åòàëîí³â (âç³ð-
ö³â), à ïðè ïóáë³÷íîìó âèêîíàíí³ Äåðæàâíîãî Ã³ìíó Óêðà¿íè – çàòâåðäæåíîãî òåêñòó
òà ìóçè÷íî¿ ðåäàêö³¿.

Îõîðîíà äåðæàâíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè. Ïðîãîëîñèâøè Äåðæàâíèé Ïðàïîð Óêðà¿-
íè, Äåðæàâíèé Ãåðá Óêðà¿íè òà Äåðæàâíèé Ã³ìí Óêðà¿íè ñâî¿ìè äåðæàâíèìè ñèìâî-
ëàìè, äåðæàâà îäíî÷àñíî ç íàäàííÿì îñòàíí³ì îñîáëèâîãî ïðàâîâîãî ñòàòóñó ïîâèííà
ñòâîðèòè ñèñòåìó ¿õ çàõèñòó, ïðàâîâî¿ îõîðîíè. Àäæå, çàõèùàþ÷è äåðæàâí³ ñèìâîëè
â³ä ïðîòèïðàâíèõ ïîñÿãàíü, äåðæàâà â ïåðøó ÷åðãó çàõèùàº ñâîþ «÷åñòü ³ ã³äí³ñòü»,
ñóâåðåííå ïðàâî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó íà âëàñíó (íàö³îíàëüíó) äåðæàâí³ñòü, îñê³ëüêè
äåðæàâíèìè ñòàëè ¿¿ íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè. Çâ³äñè, áóäü-ÿêå ïðîòèïðàâíå ïîñÿãàííÿ íà
äåðæàâíó ñèìâîë³êó ïîòðåáóº çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â äåðæàâíîãî âïëèâó.

Ó øèðîêîìó ñåíñ³ ï³ä îõîðîíîþ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè, Äåðæàâíîãî Ãåðáà
Óêðà¿íè òà Äåðæàâíîãî Ã³ìíó Óêðà¿íè òðåáà ðîçóì³òè ñèñòåìó äåðæàâíèõ ³ ãðîìàä-
ñüêèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ³ äîòðèìàííÿ íîðì Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, çàêîí³â Óêðà¿íè òà ï³äçàêîííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ÿê³ ðåãóëþþòü
ïîðÿäîê âñòàíîâëåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â, à òàêîæ çàñòîñóâàííÿ çà-
õîä³â äåðæàâíîãî âïëèâó â ðàç³ ïîðóøåííÿ öèõ íîðì. Ó âóçüêîìó ðîçóì³íí³ ïðàâîâà
îõîðîíà äåðæàâíèõ ñèìâîë³â çâîäèòüñÿ äî áîðîòüáè ç ïîðóøåííÿìè íîðì ïðî âèêî-
ðèñòàííÿ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â.

×èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè íèí³ ïåðåäáà÷åíà ò³ëüêè êðèì³íàëüíà â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî äåðæàâí³ ñèìâîëè: ïóáë³÷íó íàðóãó íàä
Äåðæàâíèì Ïðàïîðîì Óêðà¿íè, Äåðæàâíèì Ãåðáîì Óêðà¿íè àáî Äåðæàâíèì Ã³ìíîì
Óêðà¿íè (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 338 ÊÊÓ) òà çà íåçàêîííå ï³äíÿòòÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïî-
ðà Óêðà¿íè íà ð³÷êîâîìó àáî ìîðñüêîìó ñóäí³ (ñòàòòÿ 339 ÊÊÓ) [39]. Íà äóìêó Ì. Õàâ-
ðîíþêà, îá’ºêòîì çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 338 ÊÊÓ, º àâòîðèòåò Óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâè, ïðåäìåòîì çëî÷èíó áåçïîñåðåäíüî âèñòóïàþòü äåðæàâí³ ñèìâîëè, îá’ºêòèâ-
íà ñòîðîíà çëî÷èíó ïîëÿãàº â ïóáë³÷í³é íàðóç³ íàä äåðæàâíèìè ñèìâîëàìè, ñóá’ºêòèâ-
íà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïðÿìèì óìèñëîì. Ïðè öüîìó ñïîñîáàìè íàðóãè íàä äåðæàâíèìè
ñèìâîëàìè ìîæóòü áóòè çíèùåííÿ ÷è ïîøêîäæåííÿ ïðàïîðà (ãåðáà) øëÿõîì éîãî ñïà-
ëåííÿ, ëàìàííÿ, ðîçìàëüîâóâàííÿ, íàíåñåííÿ íà ïðàïîð îáðàçëèâèõ íàïèñ³â, çëå øàð-
æóâàííÿ ãåðáà ÷è ã³ìíó [40, ñ. 791–792].

Îäíàê âèõîäÿ÷è ç ëîã³êè ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 338 ÊÊÓ, ïîçà êðèì³íàëüíî-ïðàâî-
âîþ îõîðîíîþ çàëèøàºòüñÿ, íàïðèêëàä, òàêà âàæëèâà ñêëàäîâà äåðæàâíî¿ ñèìâîë³êè,
ÿê êîëüîðè (êîëüîðîâå ïîºäíàííÿ) Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè. Àäæå ìåæà (ãðàíü)
ì³æ ôàêòè÷íèì ïðèíèæåííÿì (íàðóãîþ) êîëüîð³â äåðæàâíîãî ïðàïîðà ³ áåçïîñåðåä-
íüî ñàìîãî ïðàïîðà, îñîáëèâî êîëè íà äåðæàâíîìó ïðàïîð³ íå ì³ñòèòüñÿ æîäíèõ çîá-
ðàæåíü ÷è íàïèñ³â, º íàäòî ìàëîþ. Íàïðèêëàä, ìîðàëüí³ â³ä÷óòòÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè
ïðè ïóáë³÷íîìó ïàïëþæåíí³ ³íøèìè îñîáàìè æîâòî-ñèíüîãî ïîëîòíèùà, ñòð³÷êè,
áàíòà, ìàëþíêà òîùî áóäóòü íå ìåíø îáðàæåí³, í³æ êîëè öå ÷èíèëîñÿ á áåçïîñåðåä-
íüî ç Äåðæàâíèì Ïðàïîðîì Óêðà¿íè. Â³äòàê, ëîã³÷íîþ º ïðîïîçèö³ÿ ïîøèðèòè ïðàâî-
âó (â òîìó ÷èñë³ é êðèì³íàëüíó) îõîðîíó íà êîëüîðè Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè.
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ó êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâ³é ïðàêòèö³ íèçêè ñó÷àñíèõ ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿í, íàð³âí³ ç ïîëîæåííÿì ïðî äåðæàâíèé ïðàïîð òà ³íø³ äåðæàâí³ ñèìâîëè,
ìàº ì³ñöå ïîëîæåííÿ ïðî «íàö³îíàëüí³ êîëüîðè» äåðæàâè (Àâñòð³ÿ, Áåëüã³ÿ, Åñòîí³ÿ,
Ëèòâà, Ïîëüùà, ×åõ³ÿ) [19, ñ. 27, 377; 34, ñ. 502, 716; 41, ñ. 334, 690].

Âîäíî÷àñ, íà íàø ïîãëÿä, ñèñòåìà ïðàâîâî¿ îõîðîíè äåðæàâíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè
íå ìîæå îáìåæóâàòèñü íàÿâí³ñòþ ò³ëüêè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî ñåãìåíòà. Âîíà ïî-
âèííà âêëþ÷àòè òàêîæ ³ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâó òà àäì³í³ñòðàòèâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü,
íà ÷îìó íàãîëîøóâàëîñü ³ ðàí³øå [15; c. 15–16; 42, ñ. 176]. Îäíàê ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ÷èí-
íî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 65 ÿêî¿ ââåäåíî íîâèé êîíñòèòóö³é-
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íèé îáîâ’ÿçîê ãðîìàäÿí Óêðà¿íè – øàíóâàòè ¿¿ äåðæàâí³ ñèìâîëè, äàíà òåçà, íà íàøó
äóìêó, çíà÷íî ï³äñèëþºòüñÿ. Àäæå ñêëàäîì çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 338
ÊÊÓ: «ïóáë³÷íà íàðóãà íàä Äåðæàâíèì Ïðàïîðîì Óêðà¿íè, Äåðæàâíèì Ãåðáîì Óêðà¿-
íè àáî Äåðæàâíèì Ã³ìíîì Óêðà¿íè», äàëåêî íå îõîïëþþòüñÿ âñ³ ìîæëèâ³ âèïàäêè
íåïîâàãè äî äåðæàâíèõ ñèìâîë³â.

Õòî ³ ÿêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîâèíåí ïîíåñòè, íàïðèêëàä, çà òå, ùî íàä áóäèíêîì âè-
êîíàâ÷îãî êîì³òåòó ñ³ëüñüêî¿ ðàäè âèñèòü âèöâ³ëå, à ³íîä³ é âèòð³ïàíå (÷àñòêîâî ïîðâà-
íå) íà â³òð³ ïîëîòíèùå Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè? ×è íå áóäå ÿâíîþ íåïîâàãîþ äî
äåðæàâíèõ ñèìâîë³â, íàïðèêëàä, çàñâ³ä÷åííÿ òîãî ÷è ³íøîãî äîêóìåíòà ïåðåâåðíóòîþ
äî ãîðè ïå÷àòêîþ ³ç çîáðàæåííÿì ìàëîãî Äåðæàâíîãî Ãåðáà Óêðà¿íè, ð³âíî ÿê ôàð-
áóâàííÿ ïàðêàí³â òîùî â íàö³îíàëüí³ óêðà¿íñüê³ êîëüîðè? ² òàêèõ ôàêò³â ÷èìàëî. Íà
íàø ïîãëÿä, ñàìå òàê³ âèïàäêè íåïîâàãè äî äåðæàâíèõ ñèìâîë³â ìàëè á ñòàòè ïðåäìå-
òîì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî â Óêðà¿í³ ðàí³øå ïåðåä-
áà÷àëàñÿ àäì³í³ñòðàòèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî äåðæàâí³
ñèìâîëè – Àäì³í³ñòðàòèâíèé êîäåêñ ÓÐÑÐ 1927 ðîêó ì³ñòèâ îêðåìèé ðîçä³ë: «Êîðèñ-
òóâàííÿ äåðæàâíèì ïðàïîðîì ³ ïå÷àòêàìè». [15; c. 15–16; 42, ñ. 176].

Êîðîòêî ï³äñóìîâóþ÷è âèêëàäåíå, òðåáà çàçíà÷èòè, ùî â Óêðà¿í³ ñüîãîäí³ ãîñòðî
ïîñòàëà ïîòðåáà ñòâîðåííÿ íàëåæíî¿ ñèñòåìè ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ÿê ïîðÿäêó âè-
êîðèñòàííÿ, òàê ³ îõîðîíè ¿¿ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â.
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Ñåêðåòàð³àòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

Ñï³ââ³äíîøåííÿ ÷èííîãî äëÿ äåðæàâè ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó òà íàö³îíàëüíîãî çà-
êîíó ââàæàºòüñÿ îäí³ºþ ³ç íàéñêëàäí³øèõ ïðàâîâèõ ïðîáëåì ó ì³æíàðîäíîìó ïðàâ³.
Ñòð³ìêèé ðîçâèòîê åêîíîì³êè, ïðîöåñè ðåã³îíàë³çàö³¿ òà ãëîáàë³çàö³¿ âïëèâàþòü ³ íà
ðîçâèòîê ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ïèòàííÿ òàêîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ íà-
áóëè ÿê³ñíî íîâîãî çàáàðâëåííÿ ³ ðîçãëÿäàþòüñÿ âæå ÿê ïðîöåñ âçàºìîä³¿ ì³æíàðîäíî-
ãî òà íàö³îíàëüíîãî ïðàâà. Ï³äõîäè äî ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ â äîêòðèí³ òà êîíñòèòóö³éí³é
ïðàêòèö³ äåðæàâ ð³çíÿòüñÿ: âèçíàºòüñÿ ïð³îðèòåò ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó àáî ïð³îðè-
òåò íàö³îíàëüíîãî çàêîíó, ³íîä³ – äëÿ íèõ âñòàíîâëþºòüñÿ ïàðèòåò. Ó ïåðåâàæí³é á³ëü-
øîñò³ äåðæàâ ïèòàííÿ âçàºìîä³¿ ïîëîæåíü ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó òà íàö³îíàëüíîãî
çàêîíó çàêð³ïëåíî â êîíñòèòóö³ÿõ. Ïðîòå äåÿê³ ç íèõ çàëèøàþòü ïèòàííÿ âñòàíîâëåííÿ
³ºðàðõ³¿ öèõ äæåðåë ïîçà ìåæàìè ñâî¿õ êîíñòèòóö³é.

Â Óêðà¿í³ ïðîáëåìà âçàºìîä³¿ ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó òà íàö³îíàëüíîãî çàêîíó âðå-
ãóëüîâàíà òàêèì ÷èíîì: â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 9 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè «÷èíí³ ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè, çãîäà íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ Óêðà¿íè, º ÷àñòèíîþ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè». Öå îçíà÷àº, ùî
ïîëîæåííÿ ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó ìàþòü ð³âíèé ñòàòóñ ³ç ïîëîæåííÿìè íàö³îíàëü-
íîãî çàêîíó çà óìîâ, ùî âîíè çàïðîâàäæóþòüñÿ äî ïðàâîâî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè ÷åðåç
ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî çàêîíó1.

Íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ïèòàííÿ ùîäî âçàºìîä³¿ íîðì ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â òà íàö³î-
íàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ðåãëàìåíòóºòüñÿ, êð³ì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè
«Ïðî ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè Óêðà¿íè» â³ä 29 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó (íàäàë³ – Çàêîí 2004 ðîêó).
Â íüîìó âñòàíîâëþºòüñÿ ïð³îðèòåò íîðì ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó ùîäî íîðì íàö³îíàëü-
íîãî çàêîíîäàâñòâà. Çîêðåìà, â ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 19 çãàäàíîãî Çàêîíó çàçíà÷àºòüñÿ, ùî
«ÿêùî ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì Óêðà¿íè, ÿêèé íàáðàâ ÷èííîñò³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó,
âñòàíîâëåíî ³íø³ ïðàâèëà, í³æ ò³, ùî ïåðåäáà÷åí³ ó â³äïîâ³äíîìó àêò³ çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè, òî çàñòîñîâóþòüñÿ ïðàâèëà ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó».
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1 Ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ çàêîíó ïðî íàäàííÿ çãîäè íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó íå â³äð³ç-
íÿºòüñÿ â³ä ïðîöåäóðè ïðèéíÿòòÿ ³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè – çàêîíîäàâåöü íå ïðîâîäèòü ì³æ íèìè ð³çíèö³;
ïðèéíÿòèé òàêèì ÷èíîì çàêîí íå â³äð³çíÿºòüñÿ ñâîºþ þðèäè÷íîþ ñèëîþ â³ä ³íøèõ çàêîí³â. Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè âêàçàâ, ùî «æîäíîãî âèíÿòêó… ùîäî ïîðÿäêó ï³äïèñàííÿ ³ îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ çàêîí³â
Óêðà¿íè ïðî ðàòèô³êàö³þ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷àº. Îòæå, Âåðõîâíà
Ðàäà Óêðà¿íè, íàäàþ÷è çãîäó íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ çà-
êîí³â Óêðà¿íè, ïîâèííà ä³ÿòè çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 94 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» // Ð³øåííÿ ¹ 9-ðï/2000 â³ä
12 ëèïíÿ 2000 ðîêó ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 54 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðàòèô³êàö³þ ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ðåã³îíàëü-
íèõ ìîâ àáî ìîâ ìåíøèí, 1992 ð.» (ñïðàâà ïðî ðàòèô³êàö³þ Õàðò³¿ ïðî ìîâè, 1992 ð.) // Â³ñíèê Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. – 2000. – ¹ 3. – Ñ. 7.



Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî, ïîð³âíÿíî ç ïîëîæåííÿìè ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 17 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè Óêðà¿íè» â³ä 22 ãðóäíÿ 1993 ðîêó, ñòàòòÿ 19 Çàêîíó
2004 ðîêó íàäàº ïð³îðèòåò íîðìàì ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó ùîäî íîðì çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè. Âàðòî íàãîëîñèòè íà òîìó, ùî ïð³îðèòåò íîðì ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó âèçíà-
ºòüñÿ ó ðàç³ ¿õ ñóïåðå÷íîñò³ ç íîðìàìè â³äïîâ³äíîãî àêòà çàêîíîäàâñòâà (çàêîíó Óêðà¿-
íè, óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè).

Àíàë³çóþ÷è ïîëîæåííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè Óêðà¿íè» â³ä
22 ãðóäíÿ 1993 ðîêó òà Çàêîíó 2004 ðîêó, íà íàøó äóìêó, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ðîçøè-
ðåííÿ ñôåðè çàñòîñóâàííÿ òàê çâàíîãî ïðàâèëà âèêëþ÷íîñò³. Äî ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó
2004 ðîêó éîãî ñóòü ïîëÿãàëà â òàêîìó: â ðàç³ ñóïåðå÷íîñò³ íîðì ì³æíàðîäíîãî äîãîâî-
ðó òà íàö³îíàëüíîãî çàêîíó â ðåãóëþâàíí³ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ïåðåâàãà íàäàâàëàñÿ
íîðìàì ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó. Ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó â³äñòàâö³,
ïðîôåñîð Ï. Ìàðòèíåíêî âêàçóâàâ, ùî «óêðà¿íñüêå «ïðàâèëî âèêëþ÷íîñò³»… º ôàê-
òè÷íèì âèçíàííÿì íå çàãàëüíî¿ (ÿê ó äåÿêèõ çàðóá³æíèõ êðà¿íàõ), à ñèòóàö³éíî¿ (âè-
êëþ÷íî¿) ïð³îðèòåòíîñò³ (ïåðåâàãè) ïîëîæåíü ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó, ðàòèô³êîâà-
íîãî çà çãîäîþ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè íà éîãî îáîâ’ÿçêîâ³ñòü, ñòîñîâíî ïîëîæåíü
íàö³îíàëüíîãî çàêîíó – âèêëþ÷íî ó ðàç³ ¿õ âçàºìíî¿ ñóïåðå÷íîñò³ àáî êîíôë³êòíîñò³»1.
Äîòðèìóþ÷èñü àíàëîã³÷íî¿ ïîçèö³¿, ïðîôåñîð Â. Äåíèñîâ íàãîëîøóâàâ, ùî «äîãîâ³ð,
ÿêèé â³äïîâ³äíèì ÷èíîì ï³äïèñàíèé ³ ðàòèô³êîâàíèé, ñòàº íîðìîþ íàö³îíàëüíîãî ïðà-
âà ³ íàáóâàº ïð³îðèòåòó íàä âñ³ìà çàêîíàìè, ÿê³ ïåðåäóâàëè äî éîãî ïðèéíÿòòÿ»2. Íà
ñüîãîäí³ «ïðàâèëî âèêëþ÷íîñò³» ïîøèðþºòüñÿ íà âñ³ ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè Óêðà¿íè çà
óìîâè ñóïåðå÷ëèâîãî ðåãóëþâàííÿ ïðàâîâ³äíîñèí íàö³îíàëüíèìè àêòàìè çàêîíîäàâ-
ñòâà3 òà ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì.

Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, íåçâàæàþ÷è íà â³äñóòí³ñòü ó í³é ÷³òêî¿ íà-
ñòàíîâè ùîäî ïð³îðèòåòó íîðì ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â â³äíîñíî íîðì ³íøèõ ïðàâî-
âèõ àêò³â Óêðà¿íè, ó á³ëüøîñò³ çàêîí³â Óêðà¿íè çàñòîñîâóþòüñÿ â³äñèëüí³ íîðìè, ÿê³
ñòîñóþòüñÿ ðåãóëþâàííÿ ð³çíèõ ñôåð åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ äåðæàâè. Ïðè öüîìó â äåÿ-
êèõ çàêîíàõ çàçíà÷àºòüñÿ ïðî ïð³îðèòåòíå çàñòîñóâàííÿ íîðì ì³æíàðîäíèõ äîãîâî-
ð³â4, çãîäà íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, â ³íøèõ – âêà-
çóºòüñÿ íà ïð³îðèòåò ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â Óêðà¿íè. Íà íàøó äóìêó, â òàêèõ âèïàä-
êàõ çàêîíîäàâåöü ïîâèíåí äîòðèìóâàòèñÿ ºäèíîãî ï³äõîäó äî âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåò-
íîñò³ íîðì ïðàâà. Ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç ïðîôåñîðîì Â. ×óáàðºâèì, ÿêèé ñòâåðäæóº, ùî
«íà âèêîíàííÿ ñâî¿õ ì³æíàðîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü Óêðà¿íà ïîâèííà íàëåæíèì ÷èíîì
³ìïëåìåíòóâàòè ïîëîæåííÿ ÷èííèõ äëÿ íå¿ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â ó ñâîº íàö³îíàëüíå
çàêîíîäàâñòâî. Òàê ñàìå öå ³ ñë³ä ðîáèòè, à íå óíèêàòè çä³éñíåííÿ âàæêî¿ ñïðàâè çà
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1 Ìàðòèíåíêî Ï.Ô. Ì³ñöå ³ ðîëü Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ³ îñíîâíèõ ñâîáîä ëþäèíè 1950 ðîêó â êîí-
ñòèòóö³éíî-ïðàâîâîìó ìåõàí³çì³ Óêðà¿íè // Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. – 2002. – ¹ 2. – Ñ. 71.

2 Äåíèñîâ Â.Í. Ñòàòóñ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè // Â³ñíèê Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê
Óêðà¿íè. 1997. – ¹ 1. – Ñ. 33.

3 «Òåðì³í «çàêîíîäàâñòâî» äîñèòü øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ïðàâîâ³é ñèñòåì³ â îñíîâíîìó ÿê ñóêóï-
í³ñòü çàêîí³â òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü òó ÷è ³íøó ñôåðó ñóñï³ëüíèõ
â³äíîñèí ³ º äæåðåëàìè ïåâíî¿ ãàëóç³ ïðàâà. Öåé òåðì³í áåç âèçíà÷åííÿ éîãî çì³ñòó âèêîðèñòîâóº ³ Êîíñòè-
òóö³ÿ Óêðà¿íè (ñòàòò³ 9, 19, 118, ïóíêò 12 Ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü). Ó çàêîíàõ çàëåæíî â³ä âàæëèâîñò³ ³
ñïåöèô³êè ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ùî ðåãóëþþòüñÿ, öåé òåðì³í âæèâàºòüñÿ â ð³çíèõ çíà÷åííÿõ: â îäíèõ ìà-
þòüñÿ íà óâàç³ ëèøå çàêîíè; â ³íøèõ, ïåðåäóñ³ì êîäèô³êîâàíèõ, â ïîíÿòòÿ «çàêîíîäàâñòâî» âêëþ÷àþòüñÿ ÿê
çàêîíè òà ³íø³ àêòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, òàê ³ àêòè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè,
à â äåÿêèõ âèïàäêàõ – òàêîæ ³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè». (Àáçàö
òðåò³é ïóíêòó 3 ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè) // Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 12-ðï/98 â³ä 9 ëèïíÿ
1998 ðîêó ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîôåñ³éíèõ ñï³ëîê ùîäî îô³ö³é-
íîãî òëóìà÷åííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 21 Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî òëóìà÷åííÿ
òåðì³íà «çàêîíîäàâñòâî») // Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. – 1998. – ¹ 4. – Ñ. 24–25.

4 Íàïðèêëàä, Çàêîí Óêðà¿íè ¹ 575/97 â³ä 16 æîâòíÿ 1997 ðîêó «Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó» (ñòàòòÿ 29); Çà-
êîí Óêðà¿íè «15/98 â³ä 14 ñ³÷íÿ 1998 ðîêó «Ïðî çàõèñò ëþäèíè â³ä âïëèâó ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ»
(ñòàòòÿ 23); Çàêîí Óêðà¿íè ¹ 411 â³ä 26 ãðóäíÿ 2002 ðîêó «Ïðî íàñ³ííÿ ³ ñàäèâíèé ìàòåð³àë» (ñòàòòÿ 36); Çà-
êîí Óêðà¿íè ¹ 966 â³ä 19 ÷åðâíÿ 2003 ðîêó «Ïðî ñîö³àëüí³ ïîñëóãè» (ñòàòòÿ 4).



äîïîìîãîþ ñóìí³âíèõ ïîñèëàíü íà ïðàâèëà ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó»1. Àâòîð ââàæàº,
ùî «íàëåæíà ³ìïëåìåíòàö³ÿ îáîâ’ÿçêîâèõ äëÿ Óêðà¿íè íîðì ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â
äàñòü ñóòòºâ³ âàæåë³ äëÿ âäîñêîíàëåííÿ áàãàòüîõ ãàëóçåé íàøîãî íàö³îíàëüíîãî çà-
êîíîäàâñòâà»2.

Áåçóìîâíî, ì³æíàðîäíèé äîãîâ³ð ìàº ³íøó ïðàâîâó ïðèðîäó ïîð³âíÿíî ç àêòàìè íà-
ö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 27 Â³äåíñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî ïðàâî
ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â 1969 ðîêó ó÷àñíèê ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó íå ìîæå ïîñèëà-
òèñü íà ïîëîæåííÿ ñâîãî âíóòð³øíüîãî ïðàâà ÿê íà âèïðàâäàííÿ íåâèêîíàííÿ íèì äî-
ãîâîðó. Òîìó íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ ä³¿ äåðæàâè, ÿêà ïîðóøóº ì³æíàðîäíèé äîãîâ³ð ó
çâ’ÿçêó ³ç çì³íîþ éîãî íîðì àêòàìè íàö³îíàëüíîãî ïðàâà, áóäóòü âèçíàí³ íåïðàâîì³ð-
íèìè, ³ äî òàêî¿ äåðæàâè ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ ñàíêö³¿. Ïðîòå â ìåæàõ äåðæàâíèõ
êîðäîí³â, çã³äíî ç ïðèíöèïîì ñóâåðåí³òåòó äåðæàâè, íîðìè àêò³â çàêîíîäàâñòâà, ÿê³ ñó-
ïåðå÷àòü ïîëîæåííÿì ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó, ä³ÿòèìóòü ó ïîâíîìó îáñÿç³ (ÿêùî ³íøå
íå ïåðåäáà÷åíî íàö³îíàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì). Âòðó÷àííÿ ó âíóòð³øí³ ñïðàâè äåðæàâ
íå äîïóñêàºòüñÿ, òîáòî ïðèìóñîâå âèêîíàííÿ íîðì ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó ³íøîþ äåð-
æàâîþ ÷è ì³æíàðîäíîþ îðãàí³çàö³ºþ º íåìîæëèâèì. ²ç íàâåäåíîãî ìîæíà çðîáèòè âè-
ñíîâîê, ùî íîðìè çàêîí³â, ÿê³ ñóïåðå÷àòü ì³æíàðîäíîìó äîãîâîðó, ä³þòü òà º îáîâ’ÿç-
êîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ äî ìîìåíòó âèçíàííÿ ¿õ òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü.

Òåîðåòèêè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ïî-ð³çíîìó âèçíà÷àþòü ñïîñîáè âçàºìîä³¿ íîðì
ì³æíàðîäíîãî ïðàâà òà àêò³â çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. Ïðîôåñîð Ì. Áàéìóðàòîâ âêàçóº,
ùî ó Çàêîí³ Óêðà¿íè â³ä 10 ãðóäíÿ 1991 ðîêó «Ïðî ä³þ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â íà òå-
ðèòîð³¿ Óêðà¿íè» òà â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàêëàäåíî ìåõàí³çì ¿õ ³ìïëåìåíòàö³¿ –
òðàíñôîðìàö³ÿ ó ôîðì³ ïðÿìî¿ ðåöåïö³¿3. Ó òîé æå ÷àñ ïðîôåñîð Ï. Ìàðòèíåíêî âè-
ä³ëÿº ïðÿìó òà îïîñåðåäêîâàíó êîíñòèòóö³éíó ³íêîðïîðàö³þ, â³äíîñÿ÷è äî ïåðøîãî
âèäó ³íêîðïîðàö³þ çàãàëüíîâèçíàíèõ ïðèíöèï³â òà íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà (ñòàò-
òÿ 18 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè), îïîñåðåäêîâàí³é æå ³íêîðïîðàö³¿ ï³äëÿãàþòü ì³æíàðîäí³
äîãîâîðè4. Ôàõ³âåöü-ì³æíàðîäíèê Â. Ìèöèê òàêîæ âêàçóº íà ³íêîðïîðàö³þ, çàçíà÷àþ-
÷è, ùî «çì³ñò ñò. 9 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº ³ ãàðàíòóº, ùî êîæíèé òàêèé
äîãîâ³ð ³íêîðïîðóºòüñÿ â çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè, éîãî ïðàâèëà çä³éñíþþòüñÿ ÿê íà-
ö³îíàëüíî-ïðàâîâ³ íîðìè, ùî ìàþòü ïðàâîâå çíà÷åííÿ ÿê äëÿ äåðæàâíèõ óñòàíîâ, òàê
³ äëÿ ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á»5.

²íøèé ï³äõ³ä ùîäî âçàºìîä³¿ íîðì ïðîñòåæóºòüñÿ â çàêîíàõ Óêðà¿íè. Óçãîäæåííÿ
íîðì ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â òà íàö³îíàëüíîãî çàêîíó â³äáóâàºòüñÿ ó ôîðì³ «îáìåæå-
íîãî» â³äñèëàííÿ. Òîáòî òàêå â³äñèëàííÿ ñòîñóºòüñÿ íå âñ³õ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, à
ëèøå òèõ, çãîäà íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, à ³íîä³ íà-
â³òü íàãîëîøóºòüñÿ íà ïð³îðèòåò³ íîðì ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â ùîäî íîðì êîíêðåòíî-
ãî âèäó çàêîíîäàâñòâà (çîêðåìà òðóäîâîãî, åêîëîã³÷íîãî, ñîö³àëüíîãî òîùî)6. Ìîæíà
âèä³ëèòè òàêîæ â³äñèëüí³ íîðìè äî ìàòåð³àëüíî-ïðàâîâèõ íîðì ì³æíàðîäíèõ äîãîâî-
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1 ×óáàðºâ Â.Ë. Åëåìåíòàðíèé êóðñ ïðàâà ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â: Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê – Ê.: «Ïðàâîâ³
äæåðåëà», 2001. – Ñ. 133.

2 Òàì ñàìî. – Ñ. 133.
3 Áàéìóðàòîâ Ì.À. Ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî. – Õàðüêîâ: Îäèññåé, 2000. – Ñ. 219–220.
4 Ìàðòèíåíêî Ï.Ô. Êîíñòèòóöiéíà iìïëåìåíòàöiÿ íîðì ìiæíàðîäíîãî ïðàâà – îá’ºêò ñóäîâî¿ îõîðîíè

â Óêðà¿íi // Óêðà¿íñüêå ïðàâî. – 1999. – ¹ 2. – Ñ. 12.
5 Áóòêåâè÷ Â.Ã., Ìèöèê Â.Â., Çàäîðîæí³é Î.Â. Ì³æíàðîäíå ïðàâî. Îñíîâè òåîð³¿: Ï³äðó÷íèê / Çà ðåä.

Â.Ã. Áóòêåâè÷à. – Ê.: Ëèá³äü, 2002. – Ñ. 280.
6 Ïðîòå ³ñíóþòü ïåâí³ âèíÿòêè ç öüîãî ïðàâèëà. Çîêðåìà, ñòàòòÿ 23 Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 14 ñ³÷íÿ 1998 ðîêó

«Ïðî çàõèñò ëþäèíè â³ä âïëèâó ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ» âêàçóº, ùî «ÿêùî ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì
Óêðà¿íè âñòàíîâëåí³ ³íø³ íîðìè í³æ ò³, ùî ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ùîäî çàõèñòó ëþäèíè â³ä
âïëèâó ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ, òî çàñòîñîâóþòüñÿ íîðìè ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó». Çàêîí Óêðà¿íè
«Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó» ïåðåäáà÷àº «ÿêùî ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì, ó÷àñíèêîì ÿêîãî º Óêðà¿íà, âñòàíîâ-
ëåíî ³íø³ ïðàâèëà, í³æ ò³, ùî ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó, çàñòîñîâóþòüñÿ
ïðàâèëà ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó» (ñòàòòÿ 29).



ð³â1 òà â³äñèëüí³ íîðìè äî ïðîöåñóàëüíèõ íîðì ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â2. Òåîð³ÿ ì³æ-
íàðîäíîãî ïðàâà ðîçãëÿäàëà òàêó âçàºìîä³þ ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó òà íàö³îíàëüíîãî
çàêîíó, ÿê ñï³ââ³äíîøåííÿ ñïåö³àëüíî¿ òà çàãàëüíî¿ íîðìè, äå lex specialis derogat lex
generalis3, ïðè öüîìó ñêàñóâàííÿ íîðì íàö³îíàëüíîãî ïðàâà íå â³äáóâàºòüñÿ, à ëèøå
âñòàíîâëþºòüñÿ ïðàâîçàñòîñóâàííÿ íîðì ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó. Ïîâíîâàæåííÿ ùî-
äî çàñòîñóâàííÿ íîðì ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, çãîäà íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà
Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷åí³ äëÿ âñ³õ ñóä³â Óêðà¿íè.

Âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) áàãàòüîõ íîð-
ìàòèâíèõ àêò³â, ó òîìó ÷èñë³ ³ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ÿê³ óêëàäàþòüñÿ Óêðà¿íîþ, â³ä-
íîñèòüñÿ äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. Ïðè âèñâ³òëåíí³ ïðîáëåìè
ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó òà íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà äîö³ëüíî áó-
ëî á çóïèíèòèñÿ íà ðîçãëÿä³ ïèòàíü, ÿê³ ñêëàäàþòü áëîê ì³æíàðîäíî-ðåëåâàíòíèõ ïîâ-
íîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, òîáòî ïîâíîâàæåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ì³æíà-
ðîäíèì ïðàâîì. Ì³æíàðîäíî-ðåëåâàíòí³ ïîâíîâàæåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà-
¿íè ñêëàäàþòüñÿ ç òðüîõ ãîëîâíèõ åëåìåíò³â, ÿê³ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàí³ îäèí ç îäíèì.
Íèìè º ðîçãëÿä ñïðàâ ùîäî:

à) êîíñòèòóö³éíîñò³ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ùî âíîñÿòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè äëÿ íàäàííÿ çãîäè íà ¿õ îáîâ’ÿçêîâ³ñòü;

êîíñòèòóö³éíîñò³ ÷èííèõ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â Óêðà¿íè;
á) êîíñòèòóö³éíîñò³ ïðàâîâèõ àêò³â ïðî íàáðàííÿ ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè ÷èí-

íîñò³ äëÿ Óêðà¿íè;
â) êîíñòèòóö³éíîñò³ àêò³â ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, âèçíàíèõ îáîâ’ÿçêîâèìè íà òåðèòî-
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1 Öèâ³ëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè: «×èííèé ì³æíàðîäíèé äîãîâ³ð, ÿêèé ðåãóëþº öèâ³ëüí³ â³äíîñèíè, çãîäà íà
îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, º ÷àñòèíîþ íàö³îíàëüíîãî öèâ³ëüíîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà Óêðà¿íè. ßêùî ó ÷èííîìó ì³æíàðîäíîìó äîãîâîð³ Óêðà¿íè, óêëàäåíîìó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì
ïîðÿäêó, ì³ñòÿòüñÿ ³íø³ ïðàâèëà, í³æ ò³, ùî âñòàíîâëåí³ â³äïîâ³äíèì àêòîì öèâ³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, çà-
ñòîñîâóþòüñÿ ïðàâèëà â³äïîâ³äíîãî ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó Óêðà¿íè» (ñòàòòÿ 10).

Ñ³ìåéíèé êîäåêñ Óêðà¿íè: «×àñòèíîþ íàö³îíàëüíîãî ñ³ìåéíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè º ì³æíàðîäí³
äîãîâîðè, çãîäà íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè» (ñòàòòÿ 13) .

Êîäåêñ òîðãîâåëüíîãî ìîðåïëàâñòâà Óêðà¿íè: «Ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè Óêðà¿íè ç ïèòàíü òîðãîâåëüíîãî
ìîðåïëàâñòâà çàñòîñîâóþòüñÿ â Óêðà¿í³ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³æíàðîäí³ äîãî-
âîðè Óêðà¿íè» (ñòàòòÿ 7).

Êîäåêñ çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè: «ßêùî ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì àáî ì³æíàðîäíîþ óãîäîþ, â ÿêèõ
áåðå ó÷àñòü Óêðà¿íà, âñòàíîâëåíî ³íø³ ïðàâèëà, í³æ ò³, ùî ¿õ ì³ñòèòü çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ,
òî çàñòîñîâóþòüñÿ ïðàâèëà ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó àáî ì³æíàðîäíî¿ óãîäè» (ñòàòòÿ 8-1).

Ìèòíèé êîäåêñ Óêðà¿íè: «ßêùî ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì Óêðà¿íè, óêëàäåíèì â óñòàíîâëåíîìó çàêî-
íîì ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíî ³íø³ ïðàâèëà, í³æ ò³, ùî ïåðåäáà÷åí³ öèì Êîäåêñîì, òî çàñòîñîâóþòüñÿ ïðàâèëà
ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó» (ñòàòòÿ 7).

Ë³ñîâèé êîäåêñ Óêðà¿íè: «ßêùî ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî ³íø³ ïðàâèëà, í³æ ò³,
ùî ì³ñòÿòüñÿ â ë³ñîâîìó çàêîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè, òî çàñòîñîâóþòüñÿ ïðàâèëà ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó»
(ñòàòòÿ 103).

Êîäåêñ Óêðà¿íè ïðî íàäðà: «ßêùî ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî ³íø³ ïðàâèëà, í³æ ò³,
ùî ì³ñòÿòüñÿ â çàêîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè ïðî íàäðà, òî çàñòîñîâóþòüñÿ ïðàâèëà ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó»
(ñòàòòÿ 69).

Âîäíèé êîäåêñ Óêðà¿íè: «ßêùî ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì, â ÿêîìó áåðå ó÷àñòü Óêðà¿íà, âñòàíîâëåíî
³íø³ íîðìè, í³æ ò³, ùî ïåðåäáà÷åí³ âîäíèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, òî çàñòîñîâóþòüñÿ íîðìè ì³æíàðîä-
íîãî äîãîâîðó» (112).

2 Öèâ³ëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè: «ßêùî ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì, çãîäà íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü
ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷åíî ³íø³ ïðàâèëà, í³æ âñòàíîâëåí³ öèì Êîäåêñîì, çàñòî-
ñîâóþòüñÿ ïðàâèëà ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó» (ñòàòòÿ 2).

Ãîñïîäàðñüêèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè: «ßêùî â ì³æíàðîäíèõ äîãîâîðàõ Óêðà¿íè, çãîäà íà
îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, âñòàíîâëåí³ ³íø³ ïðàâèëà, í³æ ò³, ùî ïåðåäáà÷åí³
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, òî çàñòîñîâóþòüñÿ ïðàâèëà ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó. Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ó âèïàä-
êàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì àáî ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì, çàñòîñîâóº íîðìè ïðàâà ³íøèõ äåðæàâ» (ñòàòòÿ 4).

3 Äèâ.: Óñåíêî Å.Ò. Òåîðåòè÷åñêèå ïðîáëåìû ñîîòíîøåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî è âíóòðèãîñóäàðñòâåííîãî
ïðàâà // Ñîâåòñêèé åæåãîäíèê ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà. – 1977. – Ñ. 74; Ìþëëåðñîí Ð.À. Ñîîòíîøåíèå ìåæäó-
íàðîäíîãî è íàöèîíàëüíîãî ïðàâà. – Ì., 1982. – Ñ. 67; Ìèíãàçîâ Ë.Ñ. Ýôôåêòèâíîñòü íîðì ìåæäóíàðîäíîãî
ïðàâà. – Êàçàíü, 1990. – Ñ. 195.



ð³¿ Óêðà¿íè, ùî âñòàíîâëþþòü ð³çíèé ïîðÿäîê ðåàë³çàö³¿ îäíèõ ³ òèõ ñàìèõ êîíñòèòó-
ö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä, ÷èì ñóòòºâî îáìåæóþòüñÿ ìîæëèâîñò³ ¿õ ðåàë³çàö³¿.

×àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 151 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ïóíêò 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 13
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» (íàäàë³ – Çàêîí) ïåðåäáà÷àþòü
çä³éñíåííÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè äâîõ âèä³â êîíòðîëþ: ïîïåðåäíüîãî (ùî-
äî ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â Óêðà¿íè, ÿê³ âíîñÿòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè äëÿ íà-
äàííÿ çãîäè íà ¿õ îáîâ’ÿçêîâ³ñòü) òà íàñòóïíîãî (ùîäî ÷èííèõ ì³æíàðîäíèõ äîãîâî-
ð³â Óêðà¿íè).

Ïîðÿäîê ðîçãëÿäó òà âèð³øåííÿ ñïðàâ â îðãàíàõ êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿
âèçíà÷àþòü ÿê êîíñòèòóö³éíå ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ. Ó ö³ëîìó âîíî ðåãóëþºòüñÿ
Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» òà Ðåãëàìåíòîì Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì Ð³øåííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿-
íè â³ä 5 áåðåçíÿ 1997 ðîêó.

Ìîæíà âèä³ëèòè çàãàëüíó ïðîöåäóðó, ÿêà º ñï³ëüíîþ ùîäî ïîðÿäêó ï³äãîòîâêè
ñïðàâ, âåäåííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ òà âèíåñåííÿ ð³øåííÿ ó ñïðàâàõ, à òàêîæ ñïåö³àëüíó
ïðîöåäóðó ç îêðåìèõ êàòåãîð³é ñïðàâ.

Çàãàëüíà ïðîöåäóðà âêëþ÷àº ïîðÿäîê ïîäàííÿ çâåðíåííÿ äî îðãàí³â êîíñòèòóö³éíî¿
þðèñäèêö³¿ óïîâíîâàæåíèìè ñóá’ºêòàìè, ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä çâåðíåíü äëÿ âèð³øåííÿ
ïèòàííÿ ïðî ¿õ ïðèéíÿòòÿ àáî â³äõèëåííÿ, ïðîöåñóàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî, ïðàâà ñóää³-
äîïîâ³äà÷à, ïîðÿäîê âèòðåáóâàííÿ íåîáõ³äíèõ ìàòåð³àë³â, çàïðîøåííÿ ñâ³äê³â òà åêñ-
ïåðò³â, ïðîâåäåííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, íàðàäè òà ãîëîñóâàííÿ çà ð³øåííÿ, îãîëîøåí-
íÿ ð³øåííÿ, ïîðÿäîê âèêîíàííÿ ð³øåííÿ, ìîæëèâ³ âèïàäêè ïîíîâëåííÿ ïðîâàäæåííÿ
òà ³íø³ ïîëîæåííÿ.

Ñïåö³àëüíà ïðîöåäóðà ðåãëàìåíòóº ïèòàííÿ ñòîñîâíî êîëà ñóá’ºêò³â, ÿê³ óïîâíîâà-
æåí³ ïîðóøóâàòè êîíñòèòóö³éíå ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíî-
ñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïðàâîâ³ íàñë³äêè ð³øåíü ç öüîãî ïèòàííÿ, ïîëîæåííÿ ïðî âè-
êîíàííÿ òàêèõ ð³øåíü.

ªäèíèì çàñòåðåæåííÿì ó ïðîöåäóð³ ðîçãëÿäó ñïðàâ ùîäî êîíòðîëþ êîíñòèòóö³é-
íîñò³ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â º çàáîðîíà Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ïîïåðåäíüîãî
êîíòðîëþ êîíñòèòóö³éíîñò³ ³ äî ìîìåíòó âèíåñåííÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ Êîíñòèòó-
ö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè äàâàòè çãîäó íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü íîðì ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó
äëÿ äåðæàâè.

Ó òîé æå ÷àñ ïðè çä³éñíåíí³ íàñòóïíîãî êîíòðîëþ êîíñòèòóö³éíîñò³ íå ³ñíóº çàêîíî-
äàâ÷î âñòàíîâëåíèõ îáìåæåíü ùîäî ðåàë³çàö³¿ òàêîãî äîãîâîðó íà òåðèòîð³¿ äåðæàâè.

Îäíèì ç âàæëèâèõ ïèòàíü, ùî ñòîñóºòüñÿ ïðîöåäóðè êîíñòèòóö³éíîãî ñóäîâî-
ãî ïðîâàäæåííÿ, º âèçíà÷åííÿ êîëà ñóá’ºêò³â, ÿê³ ìàþòü ïðàâî çâåðíåííÿ äî îðãàíó
êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ ç êëîïîòàííÿì ïðî ïåðåâ³ðêó êîíñòèòóö³éíîñò³. Â
Óêðà¿í³ òàêå ïðàâî íàäàíå:

– Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè – ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ ÷èí-
íèõ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â òà ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ùî âíîñÿòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè äëÿ íàäàííÿ çãîäè íà ¿õ îáîâ’ÿçêîâ³ñòü (ñòàòòÿ 151 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà
ñòàòò³ 87 ³ 88 Çàêîíó);

– Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè, íå ìåíø ÿê ñîðîêà ï’ÿòè íàðîäíèì äåïóòàòàì Óêðà¿íè (ï³ä-
ïèñ äåïóòàòà íå â³äêëèêàºòüñÿ), Âåðõîâíîìó Ñóäó Óêðà¿íè, Óïîâíîâàæåíîìó Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè, Âåðõîâí³é Ðàä³ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì – ùîäî
êîíñòèòóö³éíîñò³ ïðàâîâèõ àêò³â ïðî íàáðàííÿ ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè ÷èííîñò³
äëÿ Óêðà¿íè, à òàêîæ àêò³â ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, âèçíàíèìè îáîâ’ÿçêîâèìè íà òåðèòî-
ð³¿ Óêðà¿íè, ÿêèìè ñóïåðå÷ëèâî ðåãóëþºòüñÿ ïîðÿäîê ðåàë³çàö³¿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³
ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà (ñòàòò³ 40 òà 85 Çàêîíó).

Êîëî ñóá’ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî êîí-
ñòèòóö³éíîñò³ ÷èííèõ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ðîçøèðþºòüñÿ, ÿêùî ïðåäìåòîì êîí-
ñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ áóäóòü ïðàâîâ³ àêòè ïðî íàáðàííÿ ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðà-
ìè ÷èííîñò³ äëÿ Óêðà¿íè. Òîáòî áåçïîñåðåäíüî îñêàðæèòè êîíñòèòóö³éí³ñòü ÷èííîãî
ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó ìîæóòü Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè òà Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, à
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îïîñåðåäêîâàíî – íå ìåíø ÿê 45 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè,
Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè, Âåðõîâíà Ðàäà Àâòîíîìíî¿
Ðåñïóáë³êè Êðèì. Ïðè öüîìó âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè ìîæå çàñòîñóâàòè ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 89 Çàêîíó Óêðà¿íè ò³ëüêè
êîëè Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè â³äêðèâ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ùîäî êîíñòèòóö³éíî-
ñò³ çàêîíó ïðî íàäàííÿ çãîäè íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó.

Ïðîòÿãîì âîñüìè ðîê³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ìàâ çìîãó ðå-
àë³çîâóâàòè ñâî¿ ì³æíàðîäíî-ðåëåâàíòí³ ïîâíîâàæåííÿ, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì áóëî ðîçãëÿíó-
òî äåñÿòü ñïðàâ. Âèêîíàííÿ äåðæàâîþ ñâî¿õ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ çîáîâ’ÿçàíü ïîòðå-
áóº çëàãîäæåíî¿ ä³¿ óñ³õ ¿¿ îðãàí³â. Íå îñòàííþ ðîëü ó öüîìó ïðîöåñ³ â³ä³ãðàþòü îðãàíè
ñóäîâî¿ âëàäè. Ïðîòå äëÿ òîãî, ùîá ì³æíàðîäíèé äîãîâ³ð íàáóâ ÷èííîñò³ äëÿ äåðæàâè,
ìàº áóòè äîòðèìàíà íàö³îíàëüíà ïðîöåäóðà íàäàííÿ çãîäè íà éîãî îáîâ’ÿçêîâ³ñòü. Â
Óêðà¿í³ íàäàííÿ çãîäè íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó â³äíåñåíî äî ïîâíîâà-
æåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Ó òîé æå ÷àñ, äî ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ Âåðõîâ-
íîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè àáî Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ìîæóòü çâåðíó-
òèñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç ïîäàííÿì ùîäî âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîñò³
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ùî âíîñÿòüñÿ äî Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè äëÿ íàäàííÿ çãîäè íà ¿õ îáîâ’ÿçêîâ³ñòü. Òàêó ïðîöåäóðó ³íîä³ íà-
çèâàþòü ïðåâåíòèâíèì êîíòðîëåì (êîíòðîëåì à priori) êîíñòèòóö³éíîñò³ ì³æíàðîäíèõ
äîãîâîð³â. Çíà÷åííÿ òàêî¿ ïðîöåäóðè ïîëÿãàº ó âèÿâëåíí³ ìîæëèâèõ ñóá’ºêòèâíèõ ïðî-
ðàõóíê³â ïðè ï³äïèñàíí³ ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó òà âçÿòòÿ íà ñåáå íåêîíñòèòóö³éíèõ
ì³æíàðîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü. Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ð³øåííÿ
ùîäî íåêîíñòèòóö³éíîñò³ ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó, ÿêèé âíîñèòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè äëÿ íàäàííÿ çãîäè íà éîãî îáîâ’ÿçêîâ³ñòü, âíîñÿòüñÿ çì³íè äî Êîíñòèòóö³¿
(÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 9 Êîíñòèòóö³¿) àáî ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî çì³íó ïîëîæåíü
ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó.

Ëèøå îäèí ðàç ïðåäìåòîì ïðîâàäæåííÿ â Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóä³ Óêðà¿íè áóëî
âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ì³æíàðîäíîãî
äîãîâîðó, ùî âíîñèâñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè äëÿ íàäàííÿ çãîäè íà éîãî îáîâ’ÿç-
êîâ³ñòü. Âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 9 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çä³éñ-
íþþ÷è ñâîº ïðàâî çâåðíåííÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ÷àñòè-
íè ïåðøî¿ ñòàòò³ 151 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè çâåðíóâñÿ äëÿ íàäàííÿ
âèñíîâêó ïðî â³äïîâ³äí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïîëîæåíü Ðèìñüêîãî Ñòàòóòó Ì³æ-
íàðîäíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó, ÿêèé áóâ ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ Óêðà¿íè 20 ñ³÷íÿ
2000 ðîêó. Ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïðåäñòàâíèê Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ
Óêðà¿íè, ÿêèé áóâ çàïðîøåíèé ó çàñ³äàííÿ, çàçíà÷èâ, ùî «ïîëîæåííÿ Ñòàòóòó íå ñó-
ïåðå÷àòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à òîìó â³í ìîæå áóòè ðàòèô³êîâàíèé Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ Óêðà¿íè áåç âíåñåííÿ çì³í äî Îñíîâíîãî Çàêîíó Óêðà¿íè»1.

Ó Âèñíîâêó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 3-â/2001 â³ä 11 ëèïíÿ 2001 ðîêó
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèçíàâ Ðèìñüêèé Ñòàòóò Ì³æíàðîäíîãî êðèì³íàëüíîãî
ñóäó, ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ Óêðà¿íè 20 ñ³÷íÿ 2000 ðîêó, ÿêèé âíîñèòüñÿ äî Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè äëÿ íàäàííÿ çãîäè íà éîãî îáîâ’ÿçêîâ³ñòü, òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äàº Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ïîëîæåíü àáçàöó äåñÿòîãî ïðåàìáóëè òà
ñòàòò³ 1 Ñòàòóòó, çà ÿêèìè «Ì³æíàðîäíèé êðèì³íàëüíèé ñóä… äîïîâíþº íàö³îíàëüí³
îðãàíè êðèì³íàëüíî¿ þñòèö³¿»2. Ïðè öüîìó, ââàæàºìî, ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ³ç ñóääÿìè
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Â. ²âàùåíêîì òà Ì. Ñåë³âîíîì ñòîñîâíî òîãî, ùî «çà-
ñòîñóâàííÿ àðãóìåíò³â íà êîðèñòü êîíñòèòóö³éíîñò³ òèõ ÷è ³íøèõ ïîëîæåíü Ñòà-
òóòó ç ïîñèëàííÿì íà ÷èíí³ ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè Óêðà¿íè, íà íàøó äóìêó, ìîæëèâå
ëèøå çà óìîâè, ÿêùî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè äàâ âèñíîâîê ïðî â³äïîâ³äí³ñòü öèõ
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1 Âèñíîâîê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 3-â/2001 â³ä 11 ëèïíÿ 2001 ðîêó ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³é-
íèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
Ðèìñüêîãî Ñòàòóòó Ì³æíàðîäíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó (ñïðàâà ïðî Ðèìñüêèé Ñòàòóò) // Â³ñíèê Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó Óêðà¿íè. – 2001. – ¹ 4. – Ñ. 37.

2 Òàì ñàìî. – Ñ.44.



äîãîâîð³â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. ²íàêøå íå Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ìàº âèùó þðèäè÷íó
ñèëó ùîäî ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â Óêðà¿íè, à, íàâïàêè, íîðìè Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè ïîëîæåííÿì ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â àáî çàñòîñîâóâàòèñÿ
ç óðàõóâàííÿì íàâ³òü òèõ ïîëîæåíü äîãîâîð³â, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè»1.

Íåçâàæàþ÷è íà âíåñåííÿ Ì³í³ñòåðñòâîì çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè ðàçîì ç Ì³í³ñ-
òåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè çàêîíîïðîåêòó ïðî çì³íè äî ñòàòò³ 124 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
äî Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïèòàííÿ ùîäî ðàòèô³êàö³¿ Óêðà¿íîþ Ðèìñüêîãî
Ñòàòóòó Ì³æíàðîäíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì.

Òàêèì ÷èíîì, íà ñüîãîäí³ ðåàë³çàö³ÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ïîâíîâàæåí-
íÿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ì³æíà-
ðîäíîãî äîãîâîðó, ùî âíîñèòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè äëÿ íàäàííÿ çãîäè íà
éîãî îáîâ’ÿçêîâ³ñòü, îáìåæåíà êîëîì ñóá’ºêò³â ïîäàííÿ (Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè òà Êà-
á³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè). Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ðàç³ âèçíàííÿ
íåêîíñòèòóö³éíèì òàêîãî ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó íå çàâæäè ìàòèìóòü ïîçèòèâí³ íà-
ñë³äêè äëÿ äåðæàâè.

Íå ìåíø ñêëàäíèì ïèòàííÿì ó ä³ÿëüíîñò³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè º òàêîæ
çä³éñíåííÿ ³íøîãî âèäó ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ ïîâíîâàæåíü – êîíòðîëþ êîíñòèòóö³é-
íîñò³ ïðàâîâèõ àêò³â ïðî íàáðàííÿ ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè ÷èííîñò³ äëÿ Óêðà¿íè.

Îäíèì ç íåáàãàòüîõ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ï³ääàíèõ äîñèòü äåòàëüíîìó êîíñòè-
òóö³éíîìó êîíòðîëþ ç áîêó îðãàí³â ñóäîâî¿ âëàäè êðà¿í ªâðîïè, áóëà ªâðîïåéñüêà
õàðò³ÿ ðåã³îíàëüíèõ ìîâ àáî ìîâ ìåíøèí 1992 ðîêó. Â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ðîçãëÿäàëè-
ñÿ ïèòàííÿ êîíñòèòóö³éíîñò³ çàêîíó ïðî ðàòèô³êàö³þ, ÿêèé ì³ñòèâ çàñòåðåæåííÿ äî
ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ðåã³îíàëüíèõ ìîâ àáî ìîâ ìåíøèí.

Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 24 ãðóäíÿ 1999 ðîêó Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ðàòèô³êóâàëà ªâ-
ðîïåéñüêó õàðò³þ ðåã³îíàëüíèõ ìîâ àáî ìîâ ìåíøèí, 1992 ðîêó. Ï³ñëÿ ðàòèô³êàö³¿
54 íàðîäíèõ äåïóòàòè Óêðà¿íè çâåðíóëèñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëî-
ïîòàííÿì ïðî âñòàíîâëåííÿ êîíñòèòóö³éíîñò³ çàêîíó ïðî ðàòèô³êàö³þ. Ó Ð³øåíí³
¹ 9-ðï/200 â³ä 12 ëèïíÿ 2000 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íàãîëîñèâ íà òîìó,
ùî «äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â ñïðàâè ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðèéíÿòèé Âåðõîâíîþ Ðà-
äîþ Óêðà¿íè Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ðàòèô³êàö³þ ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ðåã³îíàëüíèõ ìîâ
àáî ìîâ ìåíøèí, 1992 ð.» 24 ãðóäíÿ 1999 ðîêó ï³äïèñàíî Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè ³ 30 ãðóäíÿ 1999 ðîêó îïóáë³êîâàíî â ãàçåò³ «Ãîëîñ Óêðà¿íè» (¹ 244). Òàêèì
÷èíîì, Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ðàòèô³êàö³þ ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ðåã³îíàëüíèõ ìîâ àáî
ìîâ ìåíøèí, 1992 ð.» áóëî ï³äïèñàíî ³ îô³ö³éíî îïðèëþäíåíî ç ïîðóøåííÿì ïîëîæåíü
ñòàòò³ 94 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ðàòè-
ô³êàö³þ ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ðåã³îíàëüíèõ ìîâ àáî ìîâ ìåíøèí, 1992 ð.» – ó çâ’ÿçêó
ç ïîðóøåííÿì âèìîã ùîäî ïîðÿäêó éîãî ï³äïèñàííÿ – òðåáà ðîçãëÿäàòè ÿê òàêèé, ùî
íå â³äïîâ³äàº Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (º íåêîíñòèòóö³éíèì)»2. Ïðè öüîìó â Ð³øåíí³ çà-
çíà÷àëîñÿ, ùî «Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ðàòèô³êàö³þ ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ðåã³îíàëüíèõ
ìîâ àáî ìîâ ìåíøèí, 1992 ð.» òà ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 7 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè Óêðà¿íè», âèçíàí³ íåêîíñòèòóö³éíèìè, âòðà÷àþòü ÷èí-
í³ñòü ç äíÿ óõâàëåííÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè öüîãî Ð³øåííÿ»3.

Ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ªâðîïåéñüêó õàðò³þ ðåã³îíàëüíèõ ìîâ àáî ìîâ ìåíøèí
íå áóëî ðàòèô³êîâàíî, ùî ìàëî íåãàòèâíèé âïëèâ íà ³ì³äæ Óêðà¿íè ÿê äåðæàâè-÷ëåíà

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 6/2004

122

1 Îêðåìà äóìêà ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ²âàùåíêà Â.². òà Ñåë³âîíà Ì.Ô. ñòîñîâíî Âèñíîâ-
êó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ
âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè Ðèìñüêîãî Ñòàòóòó Ì³æíàðîäíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó
(ñïðàâà ïðî Ðèìñüêèé Ñòàòóò) // Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. – 2001. – ¹ 4. – Ñ. 47.

2 Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 9-ðï/2000 â³ä 12 ëèïíÿ 2000 ðîêó ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³é-
íèì ïîäàííÿì 54 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðàòèô³êàö³þ ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ðåã³îíàëüíèõ ìîâ àáî ìîâ ìåíøèí, 1992 ð.» (ñïðàâà
ïðî ðàòèô³êàö³þ Õàðò³¿ ïðî ìîâè, 1992 ð.) // Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. – 2000. – ¹ 3. – Ñ. 7–8.

3 Òàì ñàìî. – Ñ. 9.



Ðàäè ªâðîïè. Ëèøå 15 òðàâíÿ 2003 ðîêó Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ïðèéíÿëà Çàêîí
¹ 802-IV «Ïðî ðàòèô³êàö³þ ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ðåã³îíàëüíèõ ìîâ àáî ìîâ ìåíøèí».

Íàñòóïíîþ ñïðàâîþ ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ íîðìàòèâíèõ àêò³â ïðî íàäàííÿ çãîäè íà
îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â áóëà ñïðàâà çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 54 íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ïðèºäíàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè äî Óãîäè
ïðî Ì³æïàðëàìåíòñüêó Àñàìáëåþ äåðæàâ-ó÷àñíèöü Ñï³âäðóæíîñò³ Íåçàëåæíèõ Äåð-
æàâ». Â Óõâàë³ ïðî ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-óï â³ä 25 ñ³÷íÿ
2001 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèçíà÷èâ ïðàâîâó ïðèðîäó Ì³æïàðëàìåíòñüêî¿
Àñàìáëå¿ äåðæàâ-ó÷àñíèöü Ñï³âäðóæíîñò³ Íåçàëåæíèõ Äåðæàâ ÿê îðãàíó ì³æïàðëàìåíò-
ñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, à òàêîæ íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî «Ïîñòàíîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè «Ïðî ïðèºäíàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè äî Óãîäè ïðî Ì³æïàðëàìåíòñüêó
Àñàìáëåþ äåðæàâ-ó÷àñíèöü Ñï³âäðóæíîñò³ Íåçàëåæíèõ Äåðæàâ» â³ä 3 áåðåçíÿ 1999 ðî-
êó, êîëè öÿ Óãîäà âè÷åðïàëà ñâîþ ä³þ, º ïî ñóò³ ïîë³òè÷íèì àêòîì ³ íå ïîðîäæóº äëÿ
Óêðà¿íè òà ñàìî¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè æîäíèõ þðèäè÷íèõ íàñë³äê³â, à òîìó íå ìîæå
ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ïðàâîâèé àêò ó ðîçóì³íí³ ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè»1.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè çä³éñíþº êîíòðîëü êîíñòèòóö³éíîñò³ âñ³õ ïðàâîâèõ àêò³â
ïðî íàáðàííÿ ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè ÷èííîñò³ äëÿ Óêðà¿íè. Ïðåäìåòîì êîíñòèòóö³é-
íîãî ðîçãëÿäó áóëè ÿê çàêîí Óêðà¿íè, òàê ³ Ïîñòàíîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

Âèð³øóþ÷è ñïîðè ì³æ ñòîðîíàìè, îðãàíè ñóäîâî¿ âëàäè äîñèòü ÷àñòî ñòèêàþ-
òüñÿ ç ïðîáëåìîþ íàéá³ëüø åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðàâîâèõ íîðì äëÿ ñïðà-
âåäëèâîãî âèð³øåííÿ ñïîðó. Åôåêòèâí³ñòü òàêîãî âèêîðèñòàííÿ çàëåæèòü â³ä
óñâ³äîìëåííÿ ñóääÿìè çì³ñòó ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïðàâîâî¿ íîðìè, â³ä þðèäè÷íî ïðà-
âèëüíîãî ðîçóì³ííÿ ö³º¿ íîðìè. ² ñàìå çàâäÿêè â³äíàéäåííþ ðîç’ÿñíåííÿ ïðàâî-
âî¿ íîðìè äîñÿãàºòüñÿ ãîëîâíà ìåòà ïðàâîñóääÿ – âñòàíîâëåííÿ ñïðàâåäëèâîñò³.

Ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâ îðãàíè êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ ÷àñòî ñòèêàþòüñÿ ç äîñèòü
ñåðéîçíîþ ïðîáëåìîþ: òëóìà÷åííÿì íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. Ðîçãëÿäàþ÷è ïèòàííÿ
çàñòîñóâàííÿ öèõ íîðì, á³ëüø³ñòü ó÷åíèõ-þðèñò³â îáõîäÿòü ìîâ÷àííÿì ïðîáëåìó òëó-
ìà÷åííÿ íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà îðãàíàìè êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿. Ïðè÷èíà ïî-
ÿñíþºòüñÿ äîñèòü âåëèêèì âïëèâîì ïîçèòèâ³çìó, ïðåäñòàâíèêè ÿêîãî âáà÷àþòü ó â³ä-
ñóòíîñò³ ïðÿìî¿ íàñòàíîâè íà òëóìà÷åííÿ íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà â ïåðåë³êó ïîâ-
íîâàæåíü îðãàí³â êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ â³äñóòí³ñòü ³ ñàìî¿
ïðîáëåìè òàêîãî òëóìà÷åííÿ.

Ïðîòå ðîçøèðåííÿ ôóíêö³é îðãàí³â êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ ñïðè÷èíèëî ñèòó-
àö³þ, çà ÿêî¿ ïðè çä³éñíåíí³ ñâî¿õ êîíñòèòóö³éíî òà çàêîíîäàâ÷î çàêð³ïëåíèõ ïîâíîâà-
æåíü îðãàíè êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿, ïîñèëàþ÷èñü íà íîðìó ì³æíàðîäíîãî ïðàâà
(â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó), îïîñåðåäêîâàíî ¿¿ òëóìà÷àòü, ïðèñòî-
ñîâóþ÷è äî ïåâíî¿ êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿, äî ïåâíîãî þðèäè÷íîãî ôàêòó, ÿêèé º ïðåäìå-
òîì ðîçãëÿäó.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íå íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè òëóìà÷èòè íîðìè
ì³æíàðîäíîãî ïðàâà2. Õî÷à ïåâíèé âèõ³ä ç ö³º¿ ñèòóàö³¿, íà íàø ïîãëÿä, ìîæå áóòè
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1 Óõâàëà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 1-ó â³ä 25 ñ³÷íÿ 2001 ðîêó ïðî ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî
ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 54 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ïðèºäíàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè äî Óãîäè ïðî Ì³æïàðëàìåíòñüêó Àñàìáëåþ äåðæàâ-ó÷àñíèöü Ñï³âäðóæíîñò³ Íåçàëåæíèõ Äåð-
æàâ» // Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. – 2001. – ¹ 1. – Ñ. 44.

2 Óõâàëà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹27-ó â³ä 24 òðàâíÿ 2001 ðîêó ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòè-
òóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 46 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî
îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèí äðóãî¿, ï’ÿòî¿ ñòàòò³23, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 28 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî áþäæåòíó ñèñòåìó Óêðà¿íè», ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ»,
àáçàöó äðóãîãî ïóíêòó 2 ðîçä³ëó II Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó îïî-
äàòêóâàííÿ», ñòàòò³ 15, ïóíêòó 1 ñòàòò³ 54 ×èêàçüêî¿ Êîíâåíö³¿ ïðî ì³æíàðîäíó öèâ³ëüíó àâ³àö³þ, ïóíêòó (à)
Ðîçä³ëó 2.03 ñòàòò³ II Ãàðàíò³éíî¿ Óãîäè, óêëàäåíî¿ ì³æ Óêðà¿íîþ ³ ªâðîïåéñüêèì áàíêîì ðåêîíñòðóêö³¿ òà
ðîçâèòêó 14 ëþòîãî 1998 ðîêó, ðàòèô³êîâàíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 13 òðàâíÿ 1999 ðîêó // Â³ñíèê Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. – 2001. – ¹ 4. – Ñ. 88–89.



çíàéäåíèé. Öå ñòîñóºòüñÿ ïîâíîâàæåíü îô³ö³éíî òëóìà÷èòè çàêîíè Óêðà¿íè, äî ÿêèõ
â³äíîñÿòü ³ çàêîíè ïðî íàäàííÿ çãîäè íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó, ÿê³
íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàí³ ç ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè. Ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óê-
ðà¿íè Ï. ªâãðàôîâ âèçíà÷àº òàêå òëóìà÷åííÿ «³ìïëåìåíòàö³éíèì òëóìà÷åííÿì». Â³í
çàóâàæóº, ùî «Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ìîæå äàâàòè òëóìà÷åííÿ ³ Êîíâåíö³¿
(Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ³ îñíîâíèõ ñâîáîä ëþäèíè 1950 ðîêó – Í. Ñ.), îäíàê òëó-
ìà÷åííÿ ³ìïëåìåíòàö³éíå. Öå – îñîáëèâèé âèä òëóìà÷åííÿ, ÿêèé ëèøå çàïî÷àòêî-
âóºòüñÿ â íàø³é äîêòðèí³. Òîáòî ÊÑ äàº òëóìà÷åííÿ òàêèì ÷èíîì, àáè âîíî íå ðîçõî-
äèëîñÿ í³ ç Êîíñòèòóö³ºþ, í³ ç ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèìè ñòàíäàðòàìè, ÿêèì ïîâèíí³
â³äïîâ³äàòè íå ò³ëüêè ðåçóëüòàòè òàêîãî òëóìà÷åííÿ, à é çàêîíîäàâ÷³ àêòè, ùî
ðåàë³çóþòü íîðìè Êîíâåíö³¿. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ìîæå äàâàòè ³ ñàìîñò³éíå òëó-
ìà÷åííÿ Êîíâåíö³¿, íå ïîðèâàþ÷è ¿¿ ö³ë³ñíîñò³. ² ï³ñëÿ òàêîãî òëóìà÷åííÿ Êîíâåíö³ÿ
çàëèøàòèìåòüñÿ ñàìîñò³éíèì, àâòîíîìíèì ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèì àêòîì, ùî âõî-
äèòü äî ì³æíàðîäíî-ïðàâîâî¿ ñèñòåìè»1.

Çä³éñíþþ÷è êîíòðîëü êîíñòèòóö³éíîñò³, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ïîñèëàºòü-
ñÿ íà ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè Óêðà¿íè, â äåÿêèõ âèïàäêàõ íàäàþ÷è ¿ì êàçóàëüíå òëóìà-
÷åííÿ (ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí ñïðàâè), à òàêîæ ñï³ââ³äíîñèòü ñâîþ ïîçèö³þ ç ïîçè-
ö³ºþ ì³æíàðîäíèõ ñóäîâèõ óñòàíîâ, îñîáëèâî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. ßê
çàçíà÷àº Ãîëîâà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ì. Ñåë³âîí, «îðãàí êîíñòèòóö³éíî¿
þðèñäèêö³¿ Óêðà¿íè çâåðòàâñÿ äî ïîëîæåíü ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ àêò³â á³ëüø ÿê ó
òðåòèí³ ñâî¿õ ð³øåíü. Ó ñïðàâàõ, ùî ñòîñóâàëèñÿ îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè çà çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí, áëèçüêî 60 â³ä-
ñîòê³â ð³øåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ì³ñòÿòü ïîñèëàííÿ íà ì³æíàðîäíî-ïðàâîâ³ àê-
òè, ¿õ îêðåì³ ïîëîæåííÿ äëÿ îáãðóíòóâàííÿ ïðàâîâèõ ïîçèö³é Ñóäó»2.

ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè íå â³äíåñåíî çä³éñíåííÿ îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ íîðì ì³æíàðîäíèõ äîãîâî-
ð³â. Îäíàê, âñòàíîâëþþ÷è â³äïîâ³äí³ñòü íîðì íàö³îíàëüíèõ àêò³â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿-
íè òà íàäàþ÷è îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè, Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè ÿê îðãàí ñóäîâî¿ âëàäè íå ìîæå îáõîäèòè ïèòàííÿ ïðàâîçàñòîñóâàííÿ,
ïðàâîòëóìà÷åííÿ. Òîìó ó âèêëàäåíí³ éîãî ïðàâîâèõ ïîçèö³é äîñèòü ÷àñòî ïðèñóòíº
êàçóàëüíå, ³ìïëåìåíòàö³éíå òëóìà÷åííÿ íîðì ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â.

Ó ñâîþ ÷åðãó, ïîâíîâàæåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî âñòàíîâëåííÿ
êîíñòèòóö³éíîñò³ ÷èííèõ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â Óêðà¿íè, à òàêîæ êîíñòèòóö³éíîñò³
àêò³â ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, âèçíàíèõ îáîâ’ÿçêîâèìè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ÿêèìè ñóïå-
ðå÷ëèâî ðåãóëþºòüñÿ ïîðÿäîê ðåàë³çàö³¿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðî-
ìàäÿíèíà, íå áóëè ðåàë³çîâàí³ íà ïðàêòèö³. Íà íàøó äóìêó, îñíîâíèì íåäîë³êîì çàêî-
íîäàâ÷î¿ ðåãëàìåíòàö³¿ ïîâíîâàæåííÿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ êîíñòèòóö³éíîñò³ ÷èííèõ
ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â Óêðà¿íè º îáìåæåí³ñòü êîëà ñóá’ºêò³â êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàí-
íÿ ç öüîãî ïèòàííÿ. Äëÿ âñòàíîâëåííÿ êîíñòèòóö³éíîñò³ àêò³â ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, âè-
çíàíèõ îáîâ’ÿçêîâèìè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ÿêèìè ñóïåðå÷ëèâî ðåãóëþºòüñÿ ïîðÿäîê
ðåàë³çàö³¿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, â Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ ÷³òêèõ êðèòåð³¿â ñóïåðå÷íîñò³ ïðà-
âîâèõ íîðì.

Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè íå âñòàíîâëþº ïð³îðèòåò íîðì ì³æíà-
ðîäíèõ äîãîâîð³â ùîäî íîðì íàö³îíàëüíèõ çàêîí³â. Êîíñòèòóö³éí³ ïðèïèñè ñòîñóþòü-
ñÿ çàïðîâàäæåííÿ íîðì ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â äî íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà øëÿ-
õîì ¿õ ³íêîðïîðàö³¿. Çàêîí Óêðà¿íè â³ä 29 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó «Ïðî ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè
Óêðà¿íè» âñòàíîâëþº ïð³îðèòåò íîðì ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ÿê³ íàáðàëè ÷èííîñò³ â
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1 ×èìíèé Ð. Ïàâëî ªâãðàôîâ: ²ñòèíó íå ìîæíà âñòàíîâèòè øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ» // Çàêîí ³ á³çíåñ. –
2002. – ¹ 22. – 13 ëèïíÿ. – Ñ. 4.

2 Ñåë³âîí Ì. Ãàðìîí³çàö³ÿ ïîëîæåíü íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ç íîðìàìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà òà ¿õ
çàñòîñóâàííÿ â ïðàêòèö³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè // Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. – 2003. –
¹ 3. – Ñ. 38.



óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, ùîäî íîðì, ïåðåäáà÷åíèõ ó â³äïîâ³äíîìó àêò³ çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè. «Ïðàâèëî âèêëþ÷íîñò³» ïîøèðþºòüñÿ íà âñ³ ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè Óêðà¿íè
çà óìîâè ñóïåðå÷ëèâîãî ðåãóëþâàííÿ ïðàâîâ³äíîñèí àêòàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà
ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì.

Äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³äíåñåíî ðîçãëÿä ñïðàâ ùîäî êîí-
ñòèòóö³éíîñò³ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ÿê³ âíîñÿòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè äëÿ
íàäàííÿ çãîäè íà ¿õ îáîâ’ÿçêîâ³ñòü; êîíñòèòóö³éíîñò³ ÷èííèõ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â
Óêðà¿íè; êîíñòèòóö³éíîñò³ ïðàâîâèõ àêò³â ïðî íàáðàííÿ ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè
÷èííîñò³ äëÿ Óêðà¿íè, à òàêîæ ñïðàâ ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ àêò³â ì³æíàðîäíîãî ïðàâà,
âèçíàíèõ îáîâ’ÿçêîâèìè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ùî âñòàíîâëþþòü ð³çíèé ïîðÿäîê ðå-
àë³çàö³¿ îäíèõ ³ òèõ ñàìèõ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä, ÷èì ñóòòºâî îáìåæóþòü ìîæ-
ëèâîñò³ ¿õ ðåàë³çàö³¿.

Ïðîòÿãîì âîñüìè ðîê³â Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âñòàíîâèâ íåâ³äïîâ³äí³ñòü
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïîëîæåíü Ðèìñüêîãî Ñòàòóòó Ì³æíàðîäíîãî êðèì³íàëüíîãî ñó-
äó, ÿêèé áóâ ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ Óêðà¿íè 20 ñ³÷íÿ 2000 ðîêó; âèçíàâ òàêèìè, ùî
íå â³äïîâ³äàþòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïîëîæåííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðàòèô³êàö³þ
ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ðåã³îíàëüíèõ ìîâ àáî ìîâ ìåíøèí, 1992 ð.» â³ä 24 ãðóäíÿ
1999 ðîêó òà Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ïðèºäíàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè äî Óãîäè ïðî Ì³æïàðëàìåíòñüêó Àñàìáëåþ äåðæàâ-ó÷àñíèöü Ñï³âäðóæíîñò³
Íåçàëåæíèõ Äåðæàâ» â³ä 3 áåðåçíÿ 1999 ðîêó.

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íå íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè
òëóìà÷èòè íîðìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, â³í ôàêòè÷íî çä³éñíþº òàê çâàíå ³ìïëåìåíòà-
ö³éíå òëóìà÷åííÿ, ùî º ïðàâîâîþ ïîçèö³ºþ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ÿêà ñïðèÿº
îäíîçíà÷íîìó çàñòîñóâàííþ íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà â Óêðà¿í³.
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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,
ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ó ãàëóç³ íàóêè ³ òåõí³êè

(Ïðîäîâæåííÿ)

Ï³ñëÿ óòâîðåííÿ ÑÐÑÐ ïîñòàëà ïðîáëåìà ñîþçíî¿ ïðîêóðàòóðè. Ñòàòòÿ 46 Êîíñòèòó-
ö³¿ 1924 ðîêó íå ïåðåäáà÷àëà ¿¿ ñòâîðåííÿ, àëå çàïðîâàäæóâàëà ïîñàäè ïðîêóðîðà

Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ òà éîãî çàñòóïíèêà, ÿê³ ïðèçíà÷àëèñü Ïðåçèä³ºþ ÖÂÊ ÑÐÑÐ ³
ìàëè äàâàòè âèñíîâêè ç óñ³õ ïèòàíü (îòæå, ³ ç ïèòàíü êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó), ÿê³ âè-
ð³øóâàëèñü ó Âåðõîâíîìó Ñóä³ ÑÐÑÐ. Òà ñàìà ñòàòòÿ Êîíñòèòóö³¿ íàäàâàëà ïðàâî ïðî-
êóðîðó îïðîòåñòîâóâàòè áóäü-ÿêå ð³øåííÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó äî Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ.
Òàêèì ÷èíîì, ïðîêóðîð Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ òà éîãî çàñòóïíèê ç ñàìîãî ïî÷àòêó
³ñíóâàííÿ Ñîþçó ÐÑÐ âêëþ÷àëèñü äî çàãàëüíî¿ ñèñòåìè ðàäÿíñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî
êîíòðîëþ ÿê àêòèâí³ éîãî ó÷àñíèêè. Ïåðøèì (³ ºäèíèì) ïðîêóðîðîì Âåðõîâíîãî Ñóäó
ÑÐÑÐ àæ äî 1933 ðîêó 21 áåðåçíÿ 1924 ðîêó áóëî ïðèçíà÷åíî äåëåãàòà ²² ç’¿çäó ÐÑÄÐÏ
â³ä Êè¿âñüêîãî ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íîãî êîì³òåòó, âèõîâàíöÿ þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó
Ïåòåðáóðçüêîãî óí³âåðñèòåòó Ï. Êðàñèêîâà (1870–1939)1.

²ìåíóþ÷èñü «ïðîêóðîðîì Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ», àëå ïåðåáóâàþ÷è â³ä íüîãî ó
ïîâí³é íåçàëåæíîñò³, â³í ç ñàìîãî ïî÷àòêó ïåðåòâîðèâñÿ íà ôàêòè÷íîãî ðåâ³çîðà âñ³õ
ñóäîâèõ ð³øåíü, ó òîìó ÷èñë³ ³ â ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó. Íàâ³òü ô³íàíñóâàííÿ
³ âñòàíîâëåííÿ øòàòó ïðîêóðàòóðè Âåðõîâíîãî Ñóäó â³äîêðåìëþâàëîñü â³ä øòàò³â
³ êîøòîðèñó Âåðõîâíîãî Ñóäó, ïðÿìî ³ áåçïîñåðåäíüî çà ïðîïîçèö³ÿìè ñàìî¿ ïðîêóðà-
òóðè ðîçãëÿäàëîñü ÖÂÊ ÑÐÑÐ. Çà Ïîëîæåííÿì ïðî Âåðõîâíèé Ñóä ÑÐÑÐ 1923 ðîêó
³ Íàêàçîì 1924 ðîêó â ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó ïðîêóðîð ìàâ ïðàâî: à) âíîñèòè
íà ðîçãëÿä Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ôàêòè÷íî áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ ùîäî íåäîòðèìàííÿ Êîíñòèòóö³¿
ÑÐÑÐ ³ çàãàëüíîñîþçíèõ çàêîí³â; á) ïðîïîíóâàòè òàêîãî æ ðîäó ïðîáëåìè, ùî íå âè-
õîäèëè çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíîãî Ñóäó, íà ðîçãëÿä ó ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ
îñòàííüîãî; â) îïðîòåñòîâóâàòè ð³øåííÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³
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1 Äî öüîãî ïðèçíà÷åííÿ Ï. Êðàñèêîâ â³â ðîçñë³äóâàííÿ ó ñïðàâàõ ãðàôèí³ Ïàí³íî¿, ÷îðíîñîòåíöÿ Ïóðèø-
êåâè÷à, æàíäàðìñüêîãî ãåíåðàëà Äæóíêîâñüêîãî, ïðîâîêàòîðà Ã. Àëåêñèíñüêîãî, â ìèíóëîìó ì³í³ñòðà þñòè-
ö³¿ ³ ãåíåðàë-ïðîêóðîðà ². Ùåãëîâèòîâà, ïðàöþâàâ ó ÍÊÞ ÐÑÔÐÐ, êåðóâàâ êîì³ñ³ºþ ïî áîðîòüá³ ç êîíòððåâî-
ëþö³ºþ ³ ñàáîòàæåì (ïîïåðåäíèöÿ Â×Ê), äàâàâ äåñÿòêè âèñíîâê³â ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ ÐÑÔÐÐ
äåêðåò³â ³ ïîñòàíîâ ÐÍÊ, çä³éñíþâàâ íàãëÿä çà ñë³äñòâîì ó Â×Ê, áóâ çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êàñàö³éíîãî òðèáó-
íàëó òîùî. ßê ïðîêóðîð Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ äîòðèìóâàâñÿ êóðñó íà òå, ùî âèð³øåííÿ ïèòàíü ùîäî
íåêîíñòèòóö³éíîñò³ ÷è íåçàêîííîñò³ àêò³â ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê ïîâèííå ïåðåáóâàòè ó êîìïåòåíö³¿ ì³ñöåâèõ
ïðîêóðîð³â. Îñîáèñòî ïðàöþâàâ íàä ïðîåêòàìè êîíñòèòóö³é ÑÐÑÐ 1924 ³ 1936 ðîê³â. Ó 1933 ðîö³ ñòàâ çàñòóï-
íèêîì ãîëîâè Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ. Çä³éñíþâàâ íàãëÿä çà êîíñòèòóö³éí³ñòþ àêò³â ³ ä³é Â³éñüêîâî¿ ³
Âîäíî-òðàíñïîðòíî¿ êîëåã³é. Ïîìåð 20 âåðåñíÿ 1939 ðîêó ó Æåëºçíîâîäñüêó.



íîðìàòèâíèõ àêò³â äî Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ; ã) âèòðåáîâóâàòè áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç
ïðîêóðîð³â ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê1 áóäü-ÿê³ ñâ³ä÷åííÿ, äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè ùîäî ïè-
òàíü, ÿê³ îáãîâîðþâàëèñü ó Âåðõîâíîìó Ñóä³ ÑÐÑÐ. Æîäíå ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ îñòàí-
íüîãî, ó òîìó ÷èñë³ é çàêðèòå, «íå ìîãëî ìàòè ì³ñöÿ çà â³äñóòíîñò³ ïðîêóðîðà àáî éîãî
çàñòóïíèêà» (ñòàòòÿ 16 Íàêàçó, 1924 ð³ê). Ðîçãëÿä ïèòàíü, âíåñåíèõ ïðîêóðîðîì, áóâ
äëÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó îáîâ’ÿçêîâèì, ÿê ³ ñêëèêàííÿ íà âèìîãó ïðîêóðîðà òåðì³íîâèõ
(íàäçâè÷àéíèõ) ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Ñóäó. Ïðîòåñòè ïðîêóðîðà ïðèçóïèíÿëè âèêîíàí-
íÿ áóäü-ÿêèõ ð³øåíü Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ ³ áëîêóâàëè ³í³ö³àòèâè éîãî Ãîëîâè.

Ñêàæ³ìî, îñòàíí³é âíîñèâ ïîäàííÿ äî Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ùîäî íåêîíñòèòóö³éíîñò³ àê-
ò³â âåðõîâíèõ îðãàí³â ðåñïóáë³ê ñïî÷àòêó áåçïîñåðåäíüî. Öå æ ñàìå ðîáèâ ³ ïðîêóðîð
Âåðõîâíîãî Ñóäó. 12 ÷åðâíÿ 1925 ðîêó Ïðåçèä³ÿ ÖÂÊ ï³ä ïðèâîäîì «óñóíåííÿ ïàðàëå-
ë³çìó» ïðèéíÿëà ð³øåííÿ: Ãîëîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ ìîæå âõîäèòè ç ïèòàííÿìè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ òàêèõ àêò³â Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ âèíÿòêîâî çà íàÿâíîñò³ ïîïåðåäíüî-
ãî âèñíîâêó ïðîêóðîðà öüîãî æ Ñóäó. Íåçàáàðîì Ãîëîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó ñêîðèñòàâ-
ñÿ ïðàâîì áåçïîñåðåäíüîãî çâåðíåííÿ äî Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ò³ëüêè ç äîçâîëó ïëåíàðíîãî
çàñ³äàííÿ Ñóäó. Ïðîêóðîð Âåðõîâíîãî Ñóäó òàê øâèäêî «ïåðåõîïëþâàâ ³í³ö³àòèâó»
ç ïèòàíü êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ùî âæå ó 1926 ðîö³ íà ðîçãëÿä³ Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ç’ÿâèâ-
ñÿ ñïåö³àëüíèé ïðîåêò Íàêàçó ïðîêóðîðà Âåðõîâíîãî Ñóäó Ñîþçó ÐÑÐ. ² õî÷ â³í òàê ³
íå áóâ óõâàëåíèé, àâòîðèòåò ÿê ïðîêóðîðà Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ, òàê ³ ðåñïóáë³êàí-
ñüêèõ ïðîêóðàòóð ó ñèñòåì³ ðàäÿíñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ øâèäêî çðîñòàâ. Íåçà-
áàðîì ïðîêóðîð³â ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê ñòàëè íàçèâàòè ãåíåðàëüíèìè ïðîêóðîðàìè, õî÷
³ çàëèøàëèñÿ ùå ó ñêëàä³ íàðêîìþñò³â.

Ïðîêóðîð Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ, éîãî çàñòóïíèê, äâà ïîì³÷íèêè2 ³ â³äïîâ³äíèé
àïàðàò3, ñïèðàþ÷èñü íå ò³ëüêè íà ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 46, à é íà âñþ ãëàâó ñüîìó òà

ñòàòòþ 63 (ïðî íàãëÿä çà ÎÄÏÓ) Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ 1924 ðîêó, ä³éñíî ïðîâîäèëè ÷è-
ìàëó ðîáîòó â ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó. Âîíà çä³éñíþâàëàñü ó òàêèõ íàïðÿìàõ:
1) ïîïåðåäíº îçíàéîìëåííÿ ç ïîòî÷íèì çàêîíîäàâñòâîì ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê (ïîñòàíî-
âàìè ÖÂÊ ³ ðàäíàðêîì³â) òà àêòàìè öåíòðàëüíèõ îðãàí³â ÑÐÑÐ (çà âèíÿòêîì ÖÂÊ
ÑÐÑÐ òà éîãî Ïðåçèä³¿); 2) êëàñèô³êàö³ÿ òàêèõ àêò³â íà ïðåäìåò ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ ñòàò-
òÿì 1, 3, 17, 18, 41, 42, 58, 59, 62, 68, 69 Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ; 3) îïðîòåñòóâàííÿ çàêîí³â,
ïîñòàíîâ ³ ð³øåíü, ÿê³ ñóïåðå÷àòü õî÷à á îäíîìó êîíñòèòóö³éíîìó ïîëîæåííþ, äî
Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ; 4) âíåñåííÿ ïîäàíü ç öüîãî æ ïðèâîäó áåçïîñåðåä-
íüî äî Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ; 5) àíàë³ç ³ îïðîòåñòóâàííÿ ð³øåíü Âåðõîâíîãî Ñóäó
ÑÐÑÐ; 6) íàäñèëàííÿ çàïèò³â äî ñîþçíîãî îðãàíó, ÿêèé óõâàëèâ àêò ç îçíàêàìè êîíñòè-
òóö³éíîãî ïîðóøåííÿ, äëÿ ìîæëèâîãî ïîïåðåäíüîãî óñóíåííÿ òàêèõ ïîðóøåíü íèì
ñàìèì; 7) çâåðíåííÿ äî ïðîêóðîðà ñîþçíî¿ ðåñïóáë³êè ç ò³ºþ æ ìåòîþ; 8) ðîçãëÿä ïî-
â³äîìëåíü ³ çàÿâ äåðæàâíèõ îðãàí³â ³ îêðåìèõ ãðîìàäÿí; 9) íàäàííÿ ïèñüìîâèõ âè-
ñíîâê³â çà äîðó÷åííÿì Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ, çàïèòàìè Ðàäíàðêîìó ÑÐÑÐ, êëîïîòàííÿ-
ìè Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ, çâåðíåííÿìè ³íøèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè.

Íàâåäåìî ëèøå äåÿê³ ïîêàçíèêè ç òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîêóðàòóðè Âåðõîâíîãî Ñóäó
ÑÐÑÐ ó ñåðåäèí³ 20-õ ðîê³â4. Ó ïîðÿäêó ïîïåðåäíüîãî âèâ÷åííÿ ó 1925 ðîö³ íåþ áóëî
ïðîàíàë³çîâàíî á³ëÿ 5 òèñÿ÷, ó 1926 ðîö³ – 11, ó 1927 ðîö³ – á³ëÿ 16 òèñÿ÷ òàêèõ àêò³â.
Â³äðàçó çàçíà÷èìî, ùî öå íàáàãàòî ïåðåâèùóâàëî ê³ëüê³ñòü àêò³â, ç ÿêèìè âñòèãàâ
îçíàéîìèòèñü àïàðàò Âåðõîâíîãî Ñóäó (â³äïîâ³äíî 3,8 òèñÿ÷, 5,5 òèñÿ÷, 6,4 òèñÿ÷³). ê
ï³äêðåñëþºòüñÿ ó çâ³òàõ, «âðàõîâóþ÷è ïîë³òè÷íó ñêëàäí³ñòü êîíñòèòóö³éíèõ âçàºìî-
â³äíîñèí ì³æ îðãàíàìè Ñîþçó ÐÑÐ ³ ñîþçíèìè ðåñïóáë³êàìè, ïðîêóðàòóðà ï³äõîäèëà
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1 Ñòàòòÿ 22 Ïîëîæåííÿ ïðî Âåðõîâíèé Ñóä ÑÐÑÐ ï³äêðåñëþâàëà, ùî òàê³ âèìîãè º äëÿ ïðîêóðîð³â ñîþç-
íèõ ðåñïóáë³ê îáîâ’ÿçêîâèìè. Òàêèì ÷èíîì, ùå ó 1923 ðîö³ ðîçïî÷àâñÿ ïðîöåñ ñóâîðî¿ öåíòðàë³çàö³¿
ïðîêóðàòóðè ó ìàñøòàáàõ óñüîãî ÑÐÑÐ.

2 Çàâ³äóâàëè â³ää³ëàìè íàãëÿäó çà ÎÄÏÓ òà Â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè.
3 Â³í áóâ íåâåëèêèì – 59 øòàòíèõ îäèíèöü. Îêð³ì íàçâàíèõ, ôóíêö³îíóâàëè ùå é â³ää³ëè çàãàëüíîãî íà-

ãëÿäó, ñóäîâîãî íàãëÿäó ³ çàãàëüíèé â³ää³ë.
4 Àíàë³ç ïðîâåäåíî íà ï³äñòàâ³: Êðàòêàÿ ñâîäêà îò÷åòíûõ ñâåäåíèé î äåÿòåëüíîñòè ïðîêóðàòóðû Âåðõîâ-

íîãî Ñóäà ÑÑÑÐ çà 1925 è 1926 ãîäû // Âåñòíèê Âåðõîâíîãî Ñóäà ÑÑÑÐ è Ïðîêóðàòóðû Âåðõîâíîãî Ñóäà
ÑÑÑÐ. – 1927. – ¹ 1. – Ñ. 21–27.



äî ïèòàíü êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó ç âåëèêîþ îáåðåæí³ñòþ, ïðàãíó÷è îö³íþâàòè âè-
ÿâëåí³ ïîðóøåííÿ íå ç îäíîãî ò³ëüêè ôîðìàëüíîãî áîêó, à é ç òî÷êè çîðó æèòòºâîãî ïî-
ºäíàííÿ îêðåìî êîæíîãî ïèòàííÿ ç éîãî êîíêðåòíèìè óìîâàìè. Âíàñë³äîê öüîãî ïðî-
êóðàòóðà ïîðóøóâàëà ôîðìàëüí³ îïðîòåñòóâàííÿ ó íàéïðèíöèïîâ³øèõ âèïàäêàõ»1.

Ä³éñíî, ìàéæå ç 5 òèñÿ÷ ïîïåðåäíüî âèâ÷åíèõ ó 1925 ðîö³ àêò³â ñóìí³âè ó ïðîêóðà-
òóðè ùîäî ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ âèêëèêàëè 287, à ç ìàéæå 11 òèñÿ÷ ó 1926 ðîö³ –
ëèøå 200. Â àáñîëþòí³é á³ëüøîñò³ ïîñòàâëåíèõ ï³ä ñóìí³â äîêóìåíò³â «êîíñòèòóö³éí³
ïîìèëêè»2 áóëî âèïðàâëåíî àáî ñîþçíèìè, àáî ðåñïóáë³êàíñüêèìè (÷åðåç ïðîêóðîð³â
ðåñïóáë³ê) îðãàíàìè ï³ñëÿ çàóâàæåíü Ïðîêóðàòóðè Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ. Ó Ïðåçè-
ä³þ ÖÂÊ îïðîòåñòîâàíî ò³ëüêè 5 àêò³â ó 1925 ðîö³ é 11 ó 1926 ðîö³, à äî Ïëåíóìó Âåð-
õîâíîãî Ñóäó – ïî 13 àêò³â ó êîæíîìó ç íàçâàíèõ ðîê³â. Íàéá³ëüøå êîíñòèòóö³éíèõ ïî-
ðóøåíü Ïðîêóðàòóðà âèÿâèëà â àêòàõ ÓçÐÑÐ òà ÒóðêÐÑÐ, òîáòî «ìîëîäèõ» ðåñïóáë³ê.

Äåùî â³äì³ííîþ â³ä êëàñèô³êàö³¿ Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ ñòàëà ³ êëàñèô³êàö³ÿ «êîí-
ñòèòóö³éíèõ ïîìèëîê» Ïðîêóðàòóðîþ. Âîíè ïîä³ëÿëèñü íà ï’ÿòü ãðóï: à) ïîðóøåííÿ
óðÿäàìè ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê ñòàòò³ 1 Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ, òîáòî «âèíÿòêîâî¿ ïðåäìåòíî¿
êîìïåòåíö³¿ âåðõîâíèõ îðãàí³â Ñîþçó ÐÑÐ»; á) ïîðóøåííÿ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿
ÑÐÑÐ, òîáòî íåâ³äïîâ³äí³ñòü ðåñïóáë³êàíñüêèõ àêò³â, óõâàëåíèõ ç â³äïîâ³äíèõ ïèòàíü,
çàãàëüíîñîþçíèì íîðìàì; â) ïîðóøåííÿ ò³º¿ æ ñòàòò³ 19, àëå âæå ç îãëÿäó íà «âèäàííÿ
îðãàíàìè ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê çàãàëüíîñîþçíèõ àêò³â â³ä ñâîãî ³ìåí³ ó ðåöåïòîâàíîìó
âèãëÿä³»; ã) ïîðóøåííÿ ñòàòò³ 3 Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ, òîáòî ñóâåðåí³òåòó ñîþçíèõ ðåñ-
ïóáë³ê â³äîì÷èìè àêòàìè öåíòðàëüíèõ îðãàí³â; ä) ïîðóøåííÿ ñòàòåé 19, 38, 49 ³ 54 Êîí-
ñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ, òîáòî çàãàëüíîñîþçíîãî çàêîíîäàâñòâà, – â³äîì÷èìè àêòàìè öåíòðàëü-
íèõ îðãàí³â ç â³äïîâ³äíèõ ïðåäìåò³â âåäåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ³ ñòðóêòóðí³ ïîðóøåííÿ.

Òèñê ³ íà ôîðìàëüíå â³äîêðåìëåííÿ îðãàí³â ïðîêóðàòóðè â³ä Âåðõîâíîãî Ñóäó
ÑÐÑÐ òà ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ íà ñàìîñò³éíó ñîþçíó, ñóâîðî öåíòðàë³çîâàíó, ³íñòèòóö³þ ïî-
ñèëþâàâñÿ âíàñë³äîê çãîðòàííÿ ÍÅÏó, «óæîðñòî÷åííÿ êëàñîâî¿ áîðîòüáè» âñåðåäèí³
êðà¿íè ³ âèçð³âàííÿ æîðñòêî¿ êîìàíäíî-àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ äåðæà-
âîþ. Ó Ïîëîæåíí³ ïðî Âåðõîâíèé Ñóä Ñîþçó ÐÑÐ â³ä 24 ëèïíÿ 1929 ðîêó3 ïðàâîâîìó
ñòàòóñó éîãî ïðîêóðàòóðè ïðèñâÿ÷óâàëîñü óæå 45 ñòàòåé, ñèñòåìàòèçîâàíèõ ó 4-õ ãëà-
âàõ. Áåçïîñåðåäíüî íà ïðîêóðîðà Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ çà ñòàòòåþ 58 ïîêëàäàëèñü
îáîâ’ÿçêè «ñïîñòåðåæåííÿ çà çàêîíí³ñòþ, ç òî÷êè çîðó Êîíñòèòóö³¿ Ñîþçó ÐÑÐ òà çà-
ãàëüíîñîþçíîãî çàêîíîäàâñòâà»: 1) ïîñòàíîâ íàðêîìàò³â òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ óñòà-
íîâ ÑÐÑÐ (êð³ì ÖÂÊ ÑÐÑÐ, éîãî Ïðåçèä³¿, ÐÍÊ ÑÐÑÐ òà ÐÏ³Î); 2) ïîñòàíîâ ÖÂÊ ñî-
þçíèõ ðåñïóáë³ê òà ¿õ ïðåçèä³é; 3) ä³ÿëüíîñò³ ÎÄÏÓ; 4) ä³ÿëüíîñò³ íàðêîìàò³â òà
³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â ÑÐÑÐ. Ç ïåðøîãî ³ òðåòüîãî ïèòàííÿ ïîäàííÿ ùîäî íåêîí-
ñòèòóö³éíîñò³ ìàëè âíîñèòèñü ïðîêóðàòóðîþ äî Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ àáî (ó íåâ³ä-
êëàäíèõ âèïàäêàõ) áåçïîñåðåäíüî äî Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ, ç äðóãîãî – äî Ïðåçèä³¿
ÖÂÊ ÑÐÑÐ, ç ÷åòâåðòîãî – äî Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ ÷è äî Ðàäíàðêîìó ÑÐÑÐ. Çà ïðîêó-
ðàòóðàìè ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê çàëèøàâñÿ ëèøå íàãëÿä çà êîíñòèòóö³éí³ñòþ (çàêîí-
í³ñòþ) ä³é ì³ñöåâèõ îðãàí³â ñîþçíèõ íàðêîìàò³â òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ óñòàíîâ.

Ó øòàò³ ïðîêóðàòóðè Âåðõîâíîãî Ñóäó ç’ÿâèëèñü ïîñàäè òðüîõ ñòàðøèõ ïîì³÷íèê³â
ïðîêóðîðà, îäèí ç ÿêèõ ìàâ ñïåö³àëüíî çàéìàòèñü ïèòàííÿìè êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿ-
äó. Çíà÷óù³ñòþ ñòàòåé 67–87 ³ îáñÿãîì êîíòðîëüíèõ ïîâíîâàæåíü ïðîêóðîð Âåðõîâ-
íîãî Ñóäó ï³äíîñèâñÿ íå ò³ëüêè íàä éîãî Ãîëîâîþ, à é íàä ïëåíàðíèì çàñ³äàííÿì,
ïåðåòâîðþâàâñÿ íà ôàêòè÷íîãî êåð³âíèêà ðåñïóáë³êàíñüêèìè ïðîêóðàòóðàìè, îòðè-
ìóâàâ ïðàâî çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè, íàðàä÷îãî ãîëîñó ó Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ, Ðàäíàð-
êîì³ ÑÐÑÐ, ÐÏ³Î, êîëåã³ÿõ óñ³õ íàðêîìàò³â òà ³íøèõ ñîþçíèõ îðãàíàõ. ßê áà÷èìî,
êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ ïðîêóðîðà Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ ÿâíî ïåðåâèùóâàëè ò³,
ùî áóëè ñôîðìóëüîâàí³ ó Êîíñòèòóö³¿ 1924 ðîêó.
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Ïðîöåñ îñòàòî÷íîãî â³äñòîðîíåííÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ òà ³íøèõ ñóäîâèõ óñòà-
íîâ â³ä ó÷àñò³ ó êîíñòèòóö³éíîìó êîíòðîë³ çàâåðøèâñÿ 20 ÷åðâíÿ 1933 ðîêó ç

óõâàëîþ ïîñòàíîâè ÖÂÊ ³ ÐÍÊ ÑÐÑÐ «Ïðî çàñíóâàííÿ Ïðîêóðàòóðè Ñîþçó ÐÑÐ»1.
Âñóïåðå÷ ñòàòò³ 46 òà ³íøèì ïîëîæåííÿì Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ, êîíñòèòóö³ÿì óñ³õ ñîþç-
íèõ ðåñïóáë³ê ïðîêóðîðó ÑÐÑÐ äîðó÷àâñÿ «íàãëÿä çà â³äïîâ³äí³ñòþ ïîñòàíîâ ³ ðîçïî-
ðÿäæåíü îêðåìèõ â³äîìñòâ Ñîþçó ÐÑÐ ³ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëà-
äè – Êîíñòèòóö³¿ ³ ïîñòàíîâàì óðÿäó Ñîþçó ÐÑÐ» òà «çàãàëüíå êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ
ïðîêóðàòóðè ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê»2. 17 ãðóäíÿ òîãî æ ðîêó ïîáà÷èëî ñâ³ò ³ ïåðøå Ïîëî-
æåííÿ ïðî Ïðîêóðàòóðó Ñîþçó ÐÑÐ3. Íåêîíñòèòóö³éí³, ç òî÷êè çîðó ïðîêóðîðà, àêòè
â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 5 Ïîëîæåííÿ îïðîòåñòîâóâàëèñü ó âèù³ îðãàíè. Ó ñîþçíèõ ðåñ-
ïóáë³êàõ òàêå îïðîòåñòóâàííÿ çä³éñíþâàëîñü, ÿê ïðàâèëî, ÷åðåç ¿õ ïðîêóðîð³â, ïîâí³-
ñòþ ï³äïîðÿäêîâàíèõ ïðîêóðîðîâ³ ÑÐÑÐ, ÿêèé ¿õ ïðÿìî ïðèçíà÷àâ ³ â³äêëèêàâ. Öåí-
òðàëüíèé àïàðàò Ïðîêóðàòóðè øâèäêî áóëî ðåîðãàí³çîâàíî íà îñíîâ³ Ïîëîæåííÿ
1933 ðîêó ³ ñïåö³àëüíîãî íàêàçó ¹ 76 â³ä 25 áåðåçíÿ 1934 ðîêó4.

Â³ää³ëè çàãàëüíîãî íàãëÿäó ñîþçíî¿ Ïðîêóðàòóðè ³ ïðîêóðàòóð ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê
ç îáëàñíèì ïîä³ëîì, ó â³äàíí³ ÿêèõ ïåðåáóâàëè êîíñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ïîâíîâà-
æåííÿ, áóëè ë³êâ³äîâàí³, à ñàì³ ïîâíîâàæåííÿ ïîä³ëåí³ íà ñåêòîðè. Ñåêòîð ó ñïðàâàõ
ïðîìèñëîâîñò³, íàïðèêëàä, çîñåðåäæóâàâ óñ³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ïðîêóðàòóðè: â³ä
ïðèéîìó â³äâ³äóâà÷³â ³ ðåºñòðàö³¿ äð³áíèõ ïîðóøåíü çàêîííîñò³ äî ïîðóøåíü ãó÷íèõ
êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ ³ êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó çà àêòàìè â³äïîâ³äíèõ íàðêîìàò³â. Òå
æ ñàìå ïîêëàäàëîñü íà ñåêòîðè ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, òîðã³âë³, êîîïåðàö³¿ òà ô³íàí-
ñ³â, ñåêòîð ó ñïðàâàõ âîäíîãî òðàíñïîðòó, àäì³í³ñòðàòèâíî-ñóäîâîãî òà êóëüòóðíîãî
áóä³âíèöòâà, ñåêòîð ç ñóäîâî-ïîáóòîâèõ ñïðàâ ³ ìîá³ë³çàö³éíî¿ ðîáîòè.

Òàêèì ÷èíîì, ôóíêö³¿ êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó Ïðîêóðàòóðè âñå á³ëüøå ðîç÷èíÿ-
ëèñü ó âåëèêèõ ³ äð³áíèõ ñïðàâàõ. Óñå áóëî çîñåðåäæåíî íà ïîøóêàõ, âèêðèòò³ é ô³çè÷-
íîìó íèùåíí³ «âîðîã³â íàðîäó», îáîðîí³ â³ä ¿õ «ï³äñòóïíèõ íàì³ð³â» ïðîëåòàðñüêîãî
äåðæàâíîãî ëàäó ³ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ âëàñíîñò³, âèêîíàíí³ ñîòåíü ïàðò³éíèõ äèðåêòèâ. Ïðè
öüîìó í³ Ïðîêóðàòóðà, í³ ÖÂÊ, ÐÍÊ, ÖÊ êîìïàðò³é ÑÐÑÐ ³ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê íå çâåð-
òàëè óâàãè íà áóêâó, ïðèíöèïè ³ íîðìè ðàäÿíñüêèõ êîíñòèòóö³é, à ÷àñòî ä³ÿëè âñóïåðå÷
¿ì. Òîìó ïîíÿòòÿ «êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü», «êîíñòèòóö³éíèé íàãëÿä», «êîíñòèòó-
ö³éíà äèñöèïë³íà» òîùî ó äðóã³é ïîëîâèí³ 30-õ ðîê³â ïîñòóïîâî çíèêàëè ÿê ç îô³ö³éíî-
ãî, òàê ³ ç íàóêîâîãî ÷è ïðîïàãàíäèñòñüêîãî îá³ãó. Â³äíîâëåííÿ ó ëèñòîïàä³ 1936 ðîêó
â ñòðóêòóð³ ñîþçíî¿ Ïðîêóðàòóðè â³ää³ëó çàãàëüíîãî íàãëÿäó òåíäåíö³¿, ùî ñêëàäàëàñü
ó ñôåð³ ðàäÿíñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ìåæ³ 20–30-õ ðîê³â çì³íèòè âæå íå ì³ã, ÿê
íå çì³íèëî ¿¿ ³ óòâîðåííÿ â ëèïí³ 1936 ðîêó îá’ºäíàíîãî (ñîþçíî-ðåñïóáë³êàíñüêîãî)
íàðêîìàòó þñòèö³¿ Ñîþçó ÐÑÐ. Òà ñàìå öèì ð³øåííÿì ïðî ÍÊÞ ÑÐÑÐ5, çà ÿêèì îðãàíè
ðåñïóáë³êàíñüêèõ ïðîêóðàòóð ³ ñë³äñòâà âæå îñòàòî÷íî âèâîäèëèñü ³ç ñèñòåìè íàðêîì-
þñò³â, íàðåøò³ áóëî äîñÿãíóòî ïîâíî¿ ³ íàéæîðñòê³øî¿ öåíòðàë³çàö³¿ ñîþçíî¿, ðåñïóá-
ë³êàíñüêèõ, îáëàñíèõ, ì³ñüêèõ ³ ðàéîííèõ, ñïåö³àë³çîâàíèõ ³ â³äîì÷èõ ïðîêóðàòóð.

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ, âëàñíå, Óêðà¿íè, òî òóò ï³ñëÿ óòâîðåííÿ ÑÐÑÐ ôîðìàëüíî îñíîâ-
íèì îá’ºêòîì êîíñòèòóö³éíîãî çàõèñòó ùå ìàéæå 7 ðîê³â çàëèøàëàñü Êîíñòèòó-

ö³ÿ 1919 ðîêó, ÿêà, çîâñ³ì íå çãàäóþ÷è ïðî íåîáõ³äí³ñòü âêëþ÷åííÿ äî ñèñòåìè êîíñòè-
òóö³éíîãî êîíòðîëþ ñóäîâèõ îðãàí³â, íåäîëóãî âèìàëüîâóâàëà ³ ïîë³òè÷íèé êîíñòèòó-
ö³éíèé íàãëÿä. Õ³áà ùî ñòàòòÿ 6 íàòÿêàëà íà «äåðæàâíó êîíòðîëþ íàä ä³ÿëüí³ñòþ Ðà-
äÿíñüêî¿ âëàäè», ÿêà â³äíîñèëàñü «äî â³äîìà Öåíòðàëüíî¿ Ðàäÿíñüêî¿ âëàäè íà Âêðà-
¿í³», òà ñòàòòÿ 10 â³äíîñèëà ïèòàííÿ çàòâåðäæåííÿ, çì³íè ³ äîïîâíåííÿ Êîíñòèòóö³¿ äî
âèíÿòêîâî¿ êîìïåòåíö³¿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ç’¿çäó Ðàä. Íàâ³òü æîäíîãî ïîëîæåííÿ ïðî
ïðàâî ñêàñóâàííÿ íåêîíñòèòóö³éíèõ ÷è õî÷à á íåçàêîííèõ àêò³â âèùèìè ïîë³òè÷íèìè
îðãàíàìè Êîíñòèòóö³ÿ íå ì³ñòèëà.

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 6/2004

129

1 ÑÇ ÑÑÑÐ. – 1933. – ¹ 40. – Ñò. 239.
2 Òàì ñàìî.
3 ÑÇ ÑÑÑÐ. – 1934. – ¹ 1. – Ñò. 2-à, 2-á.
4 Èñòîðèÿ ñîâåòñêîé Ïðîêóðàòóðû â âàæíåéøèõ äîêóìåíòàõ. – Ì., 1947. – Ñ. 479–483.
5 ÑÇ ÑÑÑÐ. – 1936. – ¹ 40. – Ñò. 338.



Âñå öå ìîæíà ââàæàòè ³ «äàëåêîãëÿäíîþ ìóäð³ñòþ» êîíñòèòóö³ºäàâöÿ, îñê³ëüêè, ÿê
ïîêàçàëà ïðàêòèêà, íå ò³ëüêè â³äõèëåííÿ, à é ãðóá³ ïîðóøåííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿
ñòàëè ìàëî íå ïðàâèëîì ó âñ³é ìàéáóòí³é ä³ÿëüíîñò³ íå ò³ëüêè Âñåóêðà¿íñüêèõ ç’¿çä³â
Ðàä, à é ÂÓÖÂÊ Ðàä, éîãî Ïðåçèä³¿, Ðàäíàðêîìó, íàðîäíèõ êîì³ñàð³àò³â, ì³ñöåâèõ Ðàä,
íå êàæó÷è âæå ïðî íàäçâè÷àéí³ äåðæàâí³ ³íñòèòóö³¿.

Çì³íè é äîïîâíåííÿ äî Êîíñòèòóö³¿ 1919 ðîêó âíîñèëèñü ç’¿çäàìè Ðàä äóæå ð³äêî:
öåíòðàëüí³ îðãàíè âëàäè, êåðóþ÷èñü ïðèíöèïàìè ðåâîëþö³éíî¿ äîö³ëüíîñò³, òîáòî
ïðàêòèêîþ äåðæàâíîãî áóä³âíèöòâà, ïðîñòî íå äîòðèìóâàëèñü îêðåìèõ ¿¿ ïîëîæåíü.
Ïî÷èíàþ÷è ç ãðóäíÿ 1922 ðîêó Îñíîâíèé Çàêîí ÓÑÐÐ ôàêòè÷íî áóâ âèò³ñíåíèé ç ïðà-
âîâî¿ àðåíè Äîãîâîðîì ïðî óòâîðåííÿ ÑÐÑÐ, à ç ñ³÷íÿ 1924 ðîêó – Êîíñòèòóö³ºþ
ÑÐÑÐ. Ëèøå ó òðàâí³ 1925 ðîêó IX Âñåóêðà¿íñüêèé ç’¿çä Ðàä îô³ö³éíî âí³ñ çíà÷í³
çì³íè äî Êîíñòèòóö³¿ 1919 ðîêó, òîáòî çàòâåðäèâ, ïî ñóò³, íîâó ¿¿ ðåäàêö³þ.

Ñåðåä íèõ – êîíñòàòàö³ÿ âõîäæåííÿ Óêðà¿íè äî ÑÐÑÐ ³ ñòâîðåííÿ ó ñêëàä³ ÓÑÐÐ
Ìîëäàâñüêî¿ ÑÐÐ (ñòàòòÿ 4); ïðèâåäåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü ç Êîíñòèòóö³ºþ ÑÐÑÐ ïðàâ
ðåñïóáë³êè ³ êîìïåòåíö³¿ ¿¿ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âëàäè (ñòàòòÿ 6); ââåäåííÿ äî ñïèñêó
âåðõîâíèõ ³íñòèòóö³é âëàäè ÿê âèùîãî çàêîíîäàâ÷îãî, âèêîíàâ÷îãî ³ ðîçïîðÿä÷îãî,
ó ïåð³îä ì³æ ñåñ³ÿìè ÂÓÖÂÊ, îðãàíó Ïðåçèä³¿ ÂÓÖÂÊ ³ âèêëþ÷åííÿ ç³ ñïèñêó Ðàäíàð-
êîìó ÓÑÐÐ (ñòàòòÿ 7); íîâå âèçíà÷åííÿ ñòàòóñó ÐÍÊ ÿê ðîçïîðÿä÷îãî ³ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó ÂÓÖÂÊ, ÿêèé ìàâ ïðàâî âèäàâàòè îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ íà âñ³é òåðèòîð³¿
Óêðà¿íè äåêðåòè ³ ïîñòàíîâè (ñòàòòÿ 13); âðåãóëþâàííÿ âçàºìîâ³äíîñèí ç ïîñèëàííÿ-
ìè íà Êîíñòèòóö³þ ÑÐÑÐ ì³æ âåðõîâíèìè îðãàíàìè âëàäè ÓÑÐÐ òà ÑÐÑÐ (ñòàòòÿ 8);
ðîçìåæóâàííÿ êîìïåòåíö³¿ ÂÓÖÂÊ, Ðàäíàðêîìó, íàðêîìàò³â ÓÑÐÐ ³ óïîâíîâàæåíèõ
íàðêîìàò³â ÑÐÑÐ (ñòàòò³ 11–16); ñõâàëåííÿ ïîñàäè ³ âèçíà÷åííÿ ñòàòóñó ïîñò³éíîãî
ïðåäñòàâíèêà Ìîëäàâñüêî¿ ÑÐÐ ïðè óðÿä³ ÓÑÐÐ (ñòàòòÿ 17); çîáðàæåííÿ ïåðåõîäó íà
òðèñòóï³í÷àòó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ (ñòàòòÿ 18)1.

Ç ñóòî þðèäè÷íèõ ïîçèö³é, ìàáóòü, íàéâàæëèâ³øîþ ïîä³ºþ â ³ñòîð³¿ ñòàíîâëåííÿ óêðà-
¿íñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ Îñíîâíîãî çà-

êîíó ÑÐÑÐ 1924 ðîêó, ñòàëà ïîÿâà íîâîãî îá’ºêòà êîíñòèòóö³éíîãî çàõèñòó. Éäåòüñÿ ïðî
Êîíñòèòóö³þ Àâòîíîìíî¿ Ìîëäàâñüêî¿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè2, òîáòî
Îñíîâíèé çàêîí àâòîíîìíîãî äåðæàâíîãî óòâîðåííÿ íà òåðèòîð³¿ êîëèøí³õ Ïîä³ëüñüêî¿ ³
Õåðñîíñüêî¿ ãóáåðí³é (Ãðèãîð³îïîëüñüêèé, Äóáîññàðñüêèé, Êàìåíñüêèé, Ðèáíèöüêèé,
Ñëîáîäçåéñüêèé òà Òèðàñï³ëüñüêèé ðàéîíè íà Ë³âîáåðåææ³ Äí³ñòðà), ÿêå ç 12 æîâòíÿ
1924 ðîêó ïî 2 ñåðïíÿ 1940 ðîêó ïåðåáóâàëî ó ñêëàä³ ÓÑÐÐ (ÓÐÑÐ).

Êîíñòèòóö³ÿ ïðèéíÿòà ó Áàëò³ 23 êâ³òíÿ 1925 ðîêó Ïåðøèì Ìîëäàâñüêèì ç’¿çäîì
Ðàä ³ çàòâåðäæåíà ó Õàðêîâ³ 10 òðàâíÿ 1925 ðîêó ²Õ Âñåóêðà¿íñüêèì ç’¿çäîì Ðàä. Âëà-
äà Ðàä íà òåðèòîð³¿ Ìîëäàâ³¿ çä³éñíþâàëàñü ÷åðåç ¿õ ç’¿çäè ³ îðãàíè çà ó÷àñòþ îñòàíí³õ
ó ç’¿çäàõ Ðàä ÓÑÐÐ ³ Ðàä³ Íàö³îíàëüíîñòåé ÖÂÊ ÑÐÑÐ ÷åðåç ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â. Çà-
êîíè, ³íø³ íîðìàòèâí³ àêòè ÑÐÑÐ òà ÓÑÐÐ ïîøèðþâàëèñü íà ÀÌÑÐÐ, ÿêùî ñàì³ âåð-
õîâí³ îðãàíè àâòîíîì³¿ íå âèäàâàëè àíàëîã³÷íèõ çàêîí³â. Àëå ïðàâî óõâàëåííÿ òàêèõ
ñàìîñò³éíèõ çàêîí³â áóëî äîñèòü îáìåæåíèì (îðãàí³çàö³ÿ íåîá’ºäíàíèõ íàðêîìàò³â,
ì³ñöåâèõ âèêîíêîì³â òà ¿õ â³ää³ë³â, âñòàíîâëåííÿ ìåðåæ³ ¿õ øòàò³â, ìîâí³ òà îñâ³òí³
ñïðàâè) ³ îáóìîâëþâàëîñü ñóâîðèì äîòðèìàííÿì çàêîíîäàâñòâà ÓÑÐÐ àáî ñïåö³àëü-
íèì äîçâîëîì ÂÓÖÂÊ. Ïðàâî ÷àñòêîâî¿ àìí³ñò³¿ ³ ïîìèëóâàííÿ íà÷åáòî íàäàâàëîñü,
àëå ìàëî çä³éñíþâàòèñü íà ï³äñòàâ³ çàãàëüíîóêðà¿íñüêîãî çàêîíîäàâñòâà. Ïðàâî íà çà-
êîíîäàâ÷å âðåãóëþâàííÿ êîðèñòóâàííÿ ìîâàìè ôîðìàëüíî òåæ ³ñíóâàëî, àëå ñóâîðî
çàáîðîíÿëîñü ïåðåñë³äóâàòè óêðà¿íñüêó, ðîñ³éñüêó òà ìîâè ³íøèõ íàö³îíàëüíîñòåé.

Ó âñ³õ öåíòðàëüíèõ îðãàíàõ ÓÑÐÐ Ìîëäàâ³ÿ ìàëà ïîñò³éíîãî ïðåäñòàâíèêà ç äîðàä-
÷èì ãîëîñîì. Ïîâíîâàæåííÿ âèùèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â ÀÌÑÐÐ ó ñôåð³ ì³ñöåâîãî
óïðàâë³ííÿ ³ ì³ñöåâèõ ô³íàíñ³â îòîòîæíþâàëèñü ç ïîâíîâàæåííÿìè ãóáåðíñüêèõ ç’¿ç-
ä³â Ðàä òà ¿õ âèêîíêîì³â. ×åðãîâ³ Ìîëäàâñüê³ ç’¿çäè Ðàä ñêëèêàëèñÿ ðàç íà ð³ê, à íîðìè
ïðåäñòàâíèöòâà ³ ïîðÿäîê îáðàííÿ äåïóòàò³â íà íèõ âèçíà÷àëèñÿ Ìîëäàâñüêèì ÖÂÊ ³
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1 Äèâ.: ÑÓ ÓÑÑÐ. – 1925. – ¹ 47. – Ñò. 302.
2 Êîíñòèòóö³ÿ Àâòîíîìíî¿ Ìîëäàâñüêî¿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè // Êîíñòèòóö³ÿ ÓÑÐÐ òà

ÀÌÑÑÑÐ. – Õàðê³â, 1928.



çàòâåðäæóâàëèñü ÂÓÖÂÊ. Äî âèíÿòêîâèõ ïîâíîâàæåíü ç’¿çäó â³äíîñèëèñü çì³íè ³ äî-
ïîâíåííÿ äî Êîíñòèòóö³¿, çì³íà òåðèòîð³¿, çàòâåðäæåííÿ áþäæåòó, îáðàííÿ ÖÂÊ, ÿêèé
ó ïåð³îä ì³æ ç’¿çäàìè áóâ âèùîþ âëàäîþ â ÀÌÑÐÐ. ×åðãîâ³ ñåñ³¿ ÖÂÊ ñêëèêàëèñÿ
òðè÷³ íà ð³ê ³ ãîòóâàëè ïðîïîçèö³¿ ç ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî âèíÿòêîâî¿ êîìïåòåíö³¿ ç’¿ç-
ä³â. Îêð³ì ç’¿çäó, ÖÂÊ áóâ â³äïîâ³äàëüíèì ïåðåä ÂÓÖÂÊ, ÿêèé ì³ã ñêàñîâóâàòè éîãî
ïîñòàíîâè. Ó ì³æñåñ³éíèé ÷àñ âèùèì îðãàíîì âëàäè ââàæàëàñü Ïðåçèä³ÿ ÖÂÊ.

Óòâîðþâàíà ÖÂÊ Ðàäà íàðîäíèõ êîì³ñàð³â ÀÌÑÐÐ ñêëàäàëàñÿ ç ãîëîâè, íàðêîì³â
âíóòð³øí³õ ñïðàâ, þñòèö³¿, îñâ³òè, ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, çå-
ìåëüíèõ ñïðàâ, ô³íàíñ³â, âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³, ðîá³òíè÷î-ñåëÿíñüêî¿ ³íñïåêö³¿, ãîëîâè
Ðàäè íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ÀÌÑÐÐ, ÿê³ ìàëè âèð³øàëüíèé ãîëîñ, ïðåäñòàâíèê³â
óïîâíîâàæåíèõ çàãàëüíîñîþçíèõ íàðêîìàò³â ïðè Ðàäíàðêîì³ ÓÑÐÐ òà ãîë³â Ñòàòè-
ñòè÷íîãî óïðàâë³ííÿ ³ ÄÏÓ ÀÌÑÐÐ, ÿê³ ìàëè äîðàä÷èé ãîëîñ. ÐÍÊ Ìîëäàâ³¿ áóëà â³ä-
ïîâ³äàëüíà ïåðåä ÖÂÊ ðåñïóáë³êè, ÂÓÖÂÊ ³ Ðàäíàðêîìîì ÓÑÐÐ, à ïîñòàíîâè óðÿäó
àâòîíîì³¿ ìîãëè ñêàñîâóâàòè ìîëäàâñüêèé ÖÂÊ ³ ÂÓÖÂÊ. Ðàäíàðêîìó ÓÑÐÐ íàäàâà-
ëèñü ïîâíîâàæåííÿ ëèøå ïðèçóïèíåííÿ òàêèõ ïîñòàíîâ. Íàðêîì³â âíóòð³øíüî¿ òîð-
ã³âë³, ïðàö³, ðîá³òíè÷î-ñåëÿíñüêî¿ ³íñïåêö³¿, ô³íàíñ³â, þñòèö³¿, ãîë³â Ðàäè íàðîäíîãî
ãîñïîäàðñòâà, Ñòàòèñòè÷íîãî óïðàâë³ííÿ òà ÄÏÓ, ÿê ³ ïðîêóðîðà ÀÌÑÐÐ, ÖÂÊ Ìîë-
äàâ³¿ îáèðàâ çà ïîãîäæåííÿì ç â³äïîâ³äíèìè óðÿäîâèìè ³íñòèòóö³ÿìè ÓÑÐÐ.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñóäó ³ ñóäî÷èíñòâà, òî Êîíñòèòóö³ÿ ÀÌÑÐÐ áóëà äîñêîíàë³øîþ çà
Êîíñòèòóö³þ ÓÑÐÐ 1919 ðîêó ³ íàâ³òü Êîíñòèòóö³þ ÓÑÐÐ 1929 ðîêó, îñê³ëüêè îñòàíí³
âçàãàë³ íå ì³ñòèëè æîäíèõ íîðì ùîäî ñèñòåìè ïðàâîñóääÿ. Îñíîâíèé çàêîí àâòîíîì-
íî¿ Ìîëäàâ³¿ âêëþ÷àâ äî òåêñòó ñïåö³àëüíèé ðîçä³ë «Ïðî îðãàí³çàö³þ îðãàí³â þñòè-
ö³¿», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñóäîâ³ îðãàíè ÀÌÑÐÐ çàñíîâóâàëèñü ³ ä³ÿëè íà ï³äñòàâàõ
Êîíñòèòóö³¿, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, òà çàêîí³â ÑÐÑÐ ³ ÓÑÐÐ. Î÷îëþâàâ ñóäîâó ñèñòåìó àâ-
òîíîì³¿ Ãîëîâíèé Ñóä, ùî ä³ÿâ íà ãðóíò³ ïîëîæåííÿ, çàòâåðäæåíîãî ÂÓÖÂÊ. Â³í ââà-
æàâñÿ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ äëÿ ñïðàâ îñîáëèâî¿ âàæëèâîñò³ ³ çà çâèíóâà÷åííÿìè âè-
ùèõ óðÿäîâèõ îñ³á Ìîëäàâ³¿ ó çëî÷èíàõ íà ïîñàä³ òà âèùèì êàñàö³éíèì ñóäîì – ùîäî
ñïðàâ, ðîçãëÿíóòèõ ó íàðîäíèõ ñóäàõ. Êàñàö³éíî-ðåâ³ç³éíèé íàãëÿä çà ä³ÿëüí³ñòþ Ãî-
ëîâíîãî Ñóäó ÀÌÑÐÐ çä³éñíþâàâ Íàéâèùèé ñóä ÓÑÐÐ, à àäì³íñòðàòèâíî-îðãàí³çà-
ö³éí³ ôóíêö³¿ ùîäî ñóäîâèõ óñòàíîâ ðåñïóáë³êè íà ¿¿ òåðèòîð³¿ ïîêëàäàëèñÿ íà ¿¿ âëàñ-
íèé íàðêîìàò þñòèö³¿.

Âïåðøå â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ íà êîíñòèòóö³éíî-
ìó ð³âí³ â Îñíîâíîìó çàêîí³ ÀÌÑÐÐ ï³äí³ìàëèñü ïðîáëåìè òëóìà÷åííÿ çàêîí³â: ïëå-
íóìó Ãîëîâíîãî ñóäó ñòàòòÿ 42 íàäàâàëà ïðàâî «çàãàëüíî òëóìà÷èòè ì³ñöåâ³ çàêîíè â
ñïðàâàõ ñóäîâî¿ ïðàêòèêè».

Ãåðá ³ ïðàïîð ÀÌÑÐÐ âñòàíîâëþâàëèñü Ìîëäàâñüêèì ÖÂÊ ³ çàòâåðäæóâàëèñü
ÂÓÖÂÊ. Ï³ñëÿ ïðèºäíàííÿ ó 1940 ðîö³ äî ÑÐÑÐ Áåññàðàá³¿ äî ñêëàäó íîâîñòâîðåíî¿
Ìîëäàâñüêî¿ ÐÑÐ áóëè äîëó÷åí³ Êèøèí³â, Áåëüöüñüêèé, Áåíäåðñüêèé, Êèøèí³âñüêèé,
Êàãóëüñüêèé, Îðã³ºâñüêèé òà Ñîðîê³âñüêèé ïîâ³òè, à Êîíñòèòóö³ÿ ÀÌÑÐÐ âòðàòèëà
÷èíí³ñòü.

ßê áà÷èìî, ñèñòåìà äîñèòü æîðñòêîãî ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ç ìå-
òîþ çàáåçïå÷åííÿ íåäîòîðêàííîñò³, ãîëîâíèì ÷èíîì, ä³þ÷èõ êîíñòèòóö³é ÑÐÑÐ òà

ÓÑÐÐ â Îñíîâíîìó çàêîí³ ÀÌÑÐÐ áóëà âèïèñàíà íàáàãàòî äîñêîíàë³øå, í³æ ó Êîíñòè-
òóö³¿ ÓÑÐÐ 1919 ðîêó. Áàãàòî âàä îñòàííüî¿ óñóâàëèñü Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íñüêî¿ Ñî-
ö³àë³ñòè÷íî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè – äðóãèì â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ³ â³ò÷èçíÿíîãî êîíñòè-
òóö³îíàë³çìó íîâ³òí³ì ÷èííèì Îñíîâíèì çàêîíîì, çàòâåðäæåíèì 15 òðàâíÿ 1929 ðîêó
Õ² Âñåóêðà¿íñüêèì ç’¿çäîì Ðàä. Ó ïðåàìáóë³ äî òåêñòó çàçíà÷àëèñü êîíöåïòóàëüí³ ³ ñâ³-
òîãëÿäí³ çàñàäè, ç ÿêèõ âèõîäèëà íîâà Êîíñòèòóö³ÿ (ïðîãîëîøåí³ Æîâòíåâîþ ðåâîëþ-
ö³ºþ ïðàâà òðóäÿùîãî ³ âèçèñêóâàíîãî íàðîäó, îñíîâí³ çàñàäè äåêëàðàö³¿ ïðàâ íàðîä³â,
ïðèíöèïè äèêòàòóðè ïðîëåòàð³àòó), òà ìåòà, ÿêó âîíà ïåðåñë³äóâàëà, – «îñòàòî÷íî ïî-
äîëàòè áóðæóàç³þ, çíèùèòè åêñïëóàòàö³þ ëþäèíè ëþäèíîþ òà çä³éñíèòè êîìóí³çì,
êîëè íå áóäå í³ ïîä³ëó íà êëàñè, í³ äåðæàâíî¿ âëàäè»1.

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 6/2004

131

1 ÑÇ ÓÑÑÐ. – 1924. – ¹ 14. – Ñò. 100.



Óêðà¿íñüêà ðåñïóáë³êà ïðîãîëîøóâàëàñü ñîö³àë³ñòè÷íîþ äåðæàâîþ ðîá³òíèê³â ³ ñå-
ëÿí, äå âñÿ âëàäà íàëåæàëà Ðàäàì ðîá³òíè÷èõ, ñåëÿíñüêèõ òà ÷åðâîíîàðì³éñüêèõ äåïó-
òàò³â. Êîíñòàòóâàëèñü ö³ëêîâèòà ñîë³äàðí³ñòü ç óñ³ìà ðàäÿíñüêèìè ðåñïóáë³êàìè, ð³â-
íîïðàâí³ñòü îñòàíí³õ, äîáðîâ³ëüí³ñòü âõîäæåííÿ äî Ñîþçó ÐÑÐ. Íàãîëîøóâàëîñÿ íà
òîìó, ùî ÓÑÐÐ âõîäèòü äî ñêëàäó Ñîþçó ÿê ñóâåðåííà äîãîâ³ðíà äåðæàâà ³ çáåð³ãàº çà
ñîáîþ ïðàâî â³ëüíîãî âèõîäó ç ÑÐÑÐ. Ñòàòòÿ 4 Êîíñòèòóö³¿ â³äíîñèëà çåìëþ, íàäðà,
ë³ñè, âîäè, ôàáðèêè, çàâîäè, áàíêè, çàë³çíè÷íèé, âîäíèé, ïîâ³òðÿíèé òðàíñïîðò ³ çàñî-
áè çâ’ÿçêó äî ñîö³àë³ñòè÷íî¿ äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, à çîâí³øíþ òîðã³âëþ âèçíàâàëà äåð-
æàâíîþ ìîíîïîë³ºþ.

Ïîë³òè÷í³ ïðàâà äëÿ ãðîìàäÿí ÓÑÐÐ, ÿê³ âîäíî÷àñ ââàæàëèñü ³ ãðîìàäÿíàìè ÑÐÑÐ,
ÿê ³ ðàí³øå, äèôåðåíö³þâàëèñü: òðóäÿù³ ìàñè îòðèìóâàëè ¿õ áåç ð³çíèö³ ñòàò³, â³ðè, ðà-
ñè, îñ³ëîñò³ ³ íàö³îíàëüíîñò³, åêñïëóàòàòîðñüê³ êëàñè ïîçáàâëÿëèñü òàêèõ ïîâí³ñòþ.
Ñêàæ³ìî, îáèðàòè ³ áóòè îáðàíèìè äî Ðàä ìîãëè ãðîìàäÿíè ÓÑÐÐ â³ä 18-òè ðîê³â ³
ñòàðø³, ÿê³ äîáóâàëè çàñîáè äî æèòòÿ âèðîáíè÷îþ ³ ñóñï³ëüíî êîðèñíîþ ïðàöåþ àáî
âåëè õàòíº ãîñïîäàðñòâî, ùî çàáåçïå÷óâàëî ìîæëèâ³ñòü ïðîäóêòèâíî ïðàöþâàòè, ÷åð-
âîíîàðì³éö³, ÷åðâîíîôëîòö³, íåïðàöåçäàòí³ ³ íàâ³òü ³íîçåìö³, êîòð³ ïåðåáóâàëè íà
òåðèòîð³¿ ÓÑÐÐ ³ íàëåæàëè äî ðîá³òíè÷îãî êëàñó àáî ñåëÿíñòâà, ÿêå íå çàñòîñîâóâàëî
íàéìàíî¿ ïðàö³. Ó òîé æå ÷àñ ïîçáàâëÿëèñü ÿê ïàñèâíîãî, òàê ³ àêòèâíîãî âèáîð÷îãî
ïðàâà âëàñí³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ æèëè ç â³äñîòê³â êàï³òàëó, ïðèáóòê³â ç ï³äïðèºìñòâ, íàä-
õîäæåíü ç ìàéíà òà ³íøèõ íåòðóäîâèõ ïðèáóòê³â, îñîáè, ÿê³ êîðèñòóâàëèñÿ íàéìàíîþ
ïðàöåþ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ çèñêó, ïðèâàòí³ êðàìàð³, òîðãîâåëüí³ é êîìåðö³éí³ ïîñå-
ðåäíèêè, äóõ³âíèöòâî òà ÷åíö³, ñëóæáîâö³ é àãåíòè êîëèøíüî¿ ïîë³ö³¿, æàíäàðìåð³¿,
îõîðîííèõ â³ää³ë³â, ÷ëåíè öàðñüêîãî äîìó. Ïðè÷îìó öåé ïåðåë³ê íå áóâ âè÷åðïíèì:
ñòàòòÿ 68 íàäàâàëà ïðàâî ÂÓÖÂÊ éîãî ïîøèðþâàòè. Ïðèðîäíî, íå êîðèñòóâàëèñü âè-
áîð÷èì ïðàâîì äóøåâíîõâîð³ ³ çàñóäæåí³ çà âèðîêîì ñóäó.

Ùîäî ³íøèõ ïîë³òè÷íèõ ïðàâ ³ ñâîáîä, òî Êîíñòèòóö³ÿ íå ò³ëüêè íàäàâàëà ¿õ òðóäÿ-
ùèì, à é ì³ñòèëà â³äïîâ³äí³ ãàðàíò³¿ ñòîñîâíî ¿õ çàáåçïå÷åííÿ. Éäåòüñÿ ïðî ñâîáîäè
ñëîâà, äðóêó, ç³áðàíü, ì³òèíã³â, äåìîíñòðàö³é, ñï³ëîê, â³ðîñïîâ³äàíü, àíòèðåë³ã³éíî¿
ïðîïàãàíäè, ïðàâî íàö³é íà ñàìîâèçíà÷åííÿ, íà ñòâîðåííÿ íàö³îíàëüíèõ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü, ïðî çàáåçïå÷åííÿ ð³âíîñò³ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí, ïî-
÷åñíå ïðàâî îáîðîíÿòè ðåâîëþö³þ ç³ çáðîºþ â ðóêàõ òîùî. Ìîâè âñ³õ íàö³îíàëüíîñòåé
ïðîãîëîøóâàëèñü ð³âíîïðàâíèìè, ³ êîæíîìó ãðîìàäÿíèíó ãàðàíòóâàëàñü ìîæëèâ³ñòü
êîðèñòóâàòèñÿ ñàìå ð³äíîþ ìîâîþ. ²ç ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðàâ Îñíîâíèé çàêîí
âèîêðåìëþâàâ çàáåçïå÷åííÿ ïîâíî¿, âñåá³÷íî¿ ³ áåçîïëàòíî¿ îñâ³òè, ïðàâî íà ðîçâèòîê
«ïðîëåòàðñüêèìè øëÿõàìè óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè é êóëüòóðè íàö³îíàëü-
íèõ ìåíøèí». Ïðàöÿ âèçíàâàëàñü îáîâ’ÿçêîì, à â³éñüêîâà ïîâèíí³ñòü – ïî÷åñíèì îáî-
â’ÿçêîì. Ïðî ïðàâà íà â³äïî÷èíîê, îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ ñòà-
ðèõ ³ íåïðàöåçäàòíèõ òà ³íø³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðàâà, ÿê ³ ïðî îñîáèñò³ ïðàâà
(íåäîòîðêàíí³ñòü îñîáè, æèòëà, ëèñòóâàííÿ òîùî), â Êîíñòèòóö³¿ íå éøëîñÿ.

Îðãàí³çàö³ÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè çàñíîâóâàëàñü íà îõàðàêòåðèçîâàíîìó âèùå ïðèíöèï³
«Âñÿ âëàäà Ðàäàì!». Âåðõîâíèì ó ñèñòåì³ âñ³õ äåðæàâíèõ îðãàí³â, ó òîìó ÷èñë³ ³

ïîë³òè÷íîãî (ïàðëàìåíòñüêîãî) êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, çàëèøàâñÿ Âñåóêðà¿í-
ñüêèé ç’¿çä Ðàä, äî âèíÿòêîâîãî â³äàííÿ ÿêîãî áóëè â³äíåñåí³ ïèòàííÿ çàòâåðäæåííÿ,
çì³íè ³ äîïîâíåííÿ Êîíñòèòóö³¿ ÓÑÐÐ, îñòàòî÷íîãî çàòâåðäæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ Ìîë-
äàâñüêî¿ ÀÑÐÐ, çì³í ³ äîïîâíåíü äî íå¿, çì³íè êîðäîí³â ÓÑÐÐ, âñòàíîâëåííÿ êîðäîí³â
Ìîëäàâñüêî¿ ÀÑÐÐ, âèáîð³â ÂÓÖÂÊ òà âèáîð³â ïðåäñòàâíèê³â ÓÑÐÐ äî Ðàäè íàö³î-
íàëüíîñòåé ÑÐÑÐ. Äî êîìïåòåíö³¿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ç`¿çäó Ðàä â³äíîñèëèñü ³ äåÿê³ ³íø³
êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿, çîêðåìà çàñëóõîâóâàííÿ òà çàòâåðäæåííÿ çâ³ò³â ïðî ä³ÿëüí³ñòü óðÿ-
äó ³ âèçíà÷åííÿ çàãàëüíèõ íàïðÿì³â éîãî ðîáîòè. ×åðãîâ³ ç’¿çäè ìàëè â³äáóâàòèñü îäèí
ðàç íà äâà ðîêè, íàäçâè÷àéí³ – ñêëèêàòèñü ÂÓÖÂÊ çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ÷è íà âèìî-
ãó ì³ñöåâèõ Ðàä ³ ç’¿çä³â, ÿê³ îõîïëþâàëè ì³ñöåâîñò³, äå ìåøêàëà íå ìåíø ÿê òðåòèíà
âèáîðö³â. Äåëåãàòè íà Âñåóêðà¿íñüê³ ç’¿çäè îáèðàëèñÿ Âñåìîëäàâñüêèì ç’¿çäîì, îêðóæ-
íèìè ç’¿çäàìè ç ðîçðàõóíêó: îäèí äåëåãàò íà êîæí³ 10 òèñÿ÷ âèáîðö³â – â³ä ì³ñüêèõ ³ ñå-
ëèùíèõ ðàä, îäèí äåëåãàò íà êîæí³ 50 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ – â³ä ñ³ëüñüêèõ ðàä.
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ÂÓÖÂÊ çà ñòàòòåþ 25 Êîíñòèòóö³¿ ââàæàâñÿ âåðõîâíèì çàêîíîäàâ÷èì, ðîçïîðÿä-
÷èì ³ âèêîíàâ÷èì (÷èòàé – ³ êîíòðîëüíèì) îðãàíîì âëàäè ÓÑÐÐ ó ïåð³îäè ì³æ Âñåóê-
ðà¿íñüêèìè ç’¿çäàìè Ðàä ³ áóâ â³äïîâ³äàëüíèì ïåðåä òàêèìè ç’¿çäàìè. ×åðãîâ³ ñåñ³¿
ÂÓÖÂÊ ìàëè ñêëèêàòèñÿ íå ìåíøå òðüîõ ðàç³â íà ð³ê, íàäçâè÷àéí³ – çáèðàëà Ïðåçèä³ÿ
ÂÓÖÂÊ çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ, çà ïîäàííÿì Ðàäíàðêîìó ÷è íà âèìîãó òðåòèíè é
á³ëüøå ÷ëåí³â ÂÓÖÂÊ. Äî ïîâíîâàæåíü ÂÓÖÂÊ Êîíñòèòóö³ÿ â³äíîñèëà îáðàííÿ ãîëî-
âè, ñåêðåòàðÿ ³ ÷ëåí³â Ïðåçèä³¿ ÂÓÖÂÊ, óòâîðåííÿ Ðàäíàðêîìó, çàãàëüíå êåð³âíèöòâî
â óñ³õ ãàëóçÿõ äåðæàâíîãî, ãîñïîäàð÷îãî é êóëüòóðíîãî áóä³âíèöòâà, çàòâåðäæåííÿ
áþäæåòó ÓÑÐÐ, âñòàíîâëåííÿ (â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîíîäàâñòâà ÑÐÑÐ) ïëà-
íó ðîçâèòêó íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ðåñïóáë³êè, äåðæàâíèõ ³ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â, çáî-
ð³â òà íåïîäàòêîâèõ ïðèáóòê³â, óêëàäåííÿ (òåæ ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êîíñòèòóö³ºþ
ÑÐÑÐ) çîâí³øí³õ òà âíóòð³øí³õ ïîçèê ÓÑÐÐ, êîíöåñ³éíèõ äîãîâîð³â, çàòâåðäæåííÿ çà-
êîíîäàâ÷èõ àêò³â Ïðåçèä³¿ ÂÓÖÂÊ, ïðîåêò³â êîäåêñ³â, óñ³õ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â, ùî âè-
çíà÷àëè çàãàëüí³ íîðìè ïîë³òè÷íîãî, åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî æèòòÿ ÓÑÐÐ àáî
âíîñèëè êîð³íí³ çì³íè â òîãî÷àñíó ïðàêòèêó äåðæàâíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè, ïðèïè-
íåííÿ, ñêàñóâàííÿ òà çì³íà ïîñòàíîâ Ïðåçèä³¿ ÂÓÖÂÊ, Ðàäíàðêîìó, Âñåìîëäàâñüêîãî
òà îêðóæíèõ ç’¿çä³â Ðàä, Âñåìîëäàâñüêîãî ÖÂÊ òà îêðóæíèõ âèêîíàâ÷èõ êîì³òåò³â.

Îñíîâíèé çàêîí âïåðøå óêîíñòèòóö³éîâóâàâ Ïðåçèä³þ ÂÓÖÂÊ ÿê âèùèé çàêîíî-
äàâ÷èé, âèêîíàâ÷èé ³ ðîçïîðÿä÷èé, à îòæå ³ êîíòðîëüíèé, îðãàí âëàäè ÓÑÐÐ ïîì³æ ñå-
ñ³ÿìè ÂÓÖÂÊ. Ïîë³òè÷í³ êîíñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçèä³¿ ïîëÿãàëè
ó ïðàâ³ ïðèïèíÿòè ³ ñêàñîâóâàòè ïîñòàíîâè Ðàäíàðêîìó ÓÑÐÐ òà îêðåìèõ íàðîäíèõ
êîì³ñàð³àò³â, Âñåìîëäàâñüêîãî ÖÂÊ ³ îêðóæíèõ âèêîíêîì³â, âèäàâàòè äåêðåòè, ïîñòà-
íîâè é ðîçïîðÿäæåííÿ, ðîçãëÿäàòè é çàòâåðäæóâàòè ïðîåêòè äåêðåò³â ³ ïîñòàíîâ, ùî
âíîñÿòüñÿ ÐÍÊ ÓÑÐÐ. Âñ³ çàêîíîäàâ÷³ àêòè é ïîñòàíîâè çàãàëüíîðåñïóáë³êàíñüêîãî
çíà÷åííÿ, ÿê ³ ïðîåêòè êîäåêñ³â, ìàëè âíîñèòèñü íà ðîçãëÿä ³ çàòâåðäæåííÿ ÂÓÖÂÊ.
Ïðåçèä³¿ ÂÓÖÂÊ ïðèïèñóâàëîñü ïðàâî çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè ó âèùèõ îðãàíàõ
ÑÐÑÐ, âíåñåííÿ (ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíîäàâñòâîì ÑÐÑÐ) ïðî-
òåñò³â íà ïîñòàíîâè Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ, ÐÍÊ ÑÐÑÐ, à òàêîæ ïðèïèíåííÿ â íàëåæíèõ
âèïàäêàõ ÷èííîñò³ àêò³â ñîþçíèõ íàðêîìàò³â òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ óñòàíîâ ÑÐÑÐ.
Îñòàííÿ ôóíêö³ÿ îá’ºêòèâíî âêëþ÷àëà ¿¿ ó çàãàëüíîñîþçíó ñèñòåìó ïîë³òè÷íîãî êîí-
ñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ.

Ðàäà íàðîäíèõ êîì³ñàð³â ÓÑÐÐ çàëèøàëàñü ðîçïîðÿä÷èì òà âèêîíàâ÷èì îðãàíîì
ÂÓÖÂÊ, çä³éñíþâàëà çàãàëüíå äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ, àëå ïðàâî âèäàâàòè çàêîíîäàâ÷³
àêòè é ïîñòàíîâè ó ìåæàõ, íàäàíèõ ÂÓÖÂÊ, âîíà íå âòðà÷àëà. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÐÍÊ
ïåðåä Âñåóêðà¿íñüêèì ç’¿çäîì Ðàä äîïîâíþâàëàñü â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ïåðåä ÂÓÖÂÊ òà
Ïðåçèä³ºþ ÂÓÖÂÊ. Äî ñêëàäó Ðàäíàðêîìó, êð³ì ãîëîâè, éîãî çàñòóïíèê³â òà íàðîä-
íèõ êîì³ñàð³â, çàëó÷àëèñü óïîâíîâàæåí³ çàãàëüíîñîþçíèõ íàðêîìàò³â òà ³íø³ îñîáè,
âèçíà÷åí³ ÂÓÖÂÊ. Îñòàíí³é òàêîæ âèð³øóâàâ ñèëó ãîëîñó – äîðàä÷îãî ÷è óõâàëüíî-
ãî – äîäàòêîâî âêëþ÷åíèõ äî ÐÍÊ îñ³á ÷è óïîâíîâàæåíèõ.

Ïîðÿä ç íàðîäíèìè êîì³ñàð³àòàìè âíóòð³øí³õ ñïðàâ, þñòèö³¿, çåìåëüíèõ ñïðàâ,
ô³íàíñ³â, òîðã³âë³, ïðàö³, îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ðîá³ò-
íè÷î-ñåëÿíñüêî¿ ³íñïåêö³¿ ó ñêëàä³ Ðàäíàðêîìó ä³ÿëè Âèùà ðàäà íàðîäíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà òà Öåíòðàëüíå ñòàòèñòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÓÑÐÐ. Ö³ îðãàíè ðàçîì ç íàðêîìàòàìè
òîðã³âë³, ô³íàíñ³â, ïðàö³ òà ðîá³òíè÷î-ñåëÿíñüêî¿ ³íñïåêö³¿ ïåðåáóâàëè ï³ä ïèëüíèì
êîíòðîëåì ùå é â³äïîâ³äíèõ ñîþçíèõ íàðêîìàò³â. Ãîëîâà ÄÏÓ ÓÑÐÐ çã³äíî ç³ ñòàò-
òåþ 43 Êîíñòèòóö³¿ âîäíî÷àñ ââàæàâñÿ ³ óïîâíîâàæåíèì ÎÄÏÓ ÑÐÑÐ.

Íà ì³ñöÿõ âëàäà, ó òîìó ÷èñë³ é êîíòðîëüíà, íàëåæàëà Ðàäàì ðîá³òíè÷èõ, ñåëÿí-
ñüêèõ òà ÷åðâîíîàðì³éñüêèõ äåïóòàò³â, ðàéîííèì ³ îêðóæíèì ç’¿çäàì Ðàä òà îáðàíèì
íèìè âèêîíàâ÷èì êîì³òåòàì. Äåëåãàòè ðàéîííèõ ç’¿çä³â îáèðàëèñü ì³ñüêèìè, ñ³ëü-
ñüêèìè òà ñåëèùíèìè ðàäàìè, à òàêîæ â³éñüêîâèìè ÷àñòèíàìè àðì³¿ ³ ôëîòó, îêðóæ-
íèõ – ì³ñüêèìè ðàäàìè îêðóæíèõ ì³ñò òà ðàéîííèìè ç’¿çäàìè çà íîðìàìè ³ ïîðÿäêîì,
âñòàíîâëåíèìè ÂÓÖÂÊ. ×åðãîâ³ ç’¿çäè ñêëèêàëèñÿ ðàç íà ð³ê, ïîçà÷åðãîâ³ – çà ïðîïî-
çèö³ºþ âèùèõ ç’¿çä³â ðàä àáî ¿õ âèêîíêîì³â, à òàêîæ â³äïîâ³äíèìè âèêîíêîìàìè çà
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âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ àáî íà âèìîãó ðàä, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè íå ìåíøå òðåòèíè âèáîðö³â
äàíîãî ðàéîíó.

Âèêîíêîìè îáèðàëèñü íà ç’¿çäàõ, ä³ÿëè â ÷àñ ì³æ íèìè ³ ââàæàëèñÿ âèùèìè îðãàíà-
ìè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè íà â³äïîâ³äí³é òåðèòîð³¿, âèêîíóþ÷è ïðè öüîìó ³ ôóíêö³¿ àäì³í³-
ñòðàòèâíîãî êîíòðîëþ ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü. Âîíè ï³äïîðÿäêîâóâàëèñü ç’¿çäàì,
âèùèì âèêîíêîìàì, ÂÓÖÂÊ ³ ÐÍÊ ÓÑÐÐ. Âèêîíêîìè îáèðàëè âëàñí³ ïðåçèä³¿, ÿê³ ó
ïåð³îä ì³æ çàñ³äàííÿìè âèêîíêîì³â ìàëè ïðàâà îñòàíí³õ ³ áóëè â³äïîâ³äàëüíèìè ïåðåä
íèìè, à òàêîæ óòâîðþâàëè ãàëóçåâ³ â³ää³ëè â îêðóãàõ ÷è â³ää³ëêè ó ðàéîíàõ.

Âëàñíå Ðàäè – ì³ñüê³, ñåëèùí³, ñ³ëüñüê³, ðàéîíí³ ó ì³ñòàõ – îáèðàëèñÿ íà îäèí ð³ê çà
íîðìàìè ³ ïîðÿäêîì, âèçíà÷åíèìè ÂÓÖÂÊ. Âîíè òåæ óòâîðþâàëè âèêîíêîìè ÷è ïðåçèä³¿.
Äåïóòàòè âñ³õ Ðàä ââàæàëèñÿ â³äïîâ³äàëüíèìè ïåðåä âèáîðöÿìè, çâ³òóâàëè ïåðåä íèìè
³ ìîãëè áóòè â³äêëèêàíèìè ó áóäü-ÿêèé ÷àñ. Êîíòðîëüíà êîìïåòåíö³ÿ ì³ñöåâèõ îðãàí³â
îõîïëþâàëà âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî êóëüòóðíîãî ³ ãîñïîäàðñüêîãî áóä³âíèöòâà íà ñâî¿é òå-
ðèòîð³¿, ñêëàäàííÿ ³ çàòâåðäæåííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, ïðîâåäåííÿ ó æèòòÿ ïîñòàíîâ âè-
ùèõ îðãàí³â, âèð³øåííÿ ñïðàâ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, çàáåçïå÷åííÿ íà ñâî¿é òåðèòîð³¿ ðåâî-
ëþö³éíî¿ çàêîííîñò³ ³ îõîðîíè äåðæàâíîãî ëàäó òà ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè òîùî.

Îêðåìà ãëàâà Êîíñòèòóö³¿ ïðèñâÿ÷óâàëàñü áþäæåòó ÓÑÐÐ, â ÿêîìó îá’ºäíóâàëèñÿ
âñ³ äåðæàâí³ ïðèáóòêè ³ âèäàòêè ÓÑÐÐ, à òàêîæ áþäæåò Ìîëäàâñüêî¿ ÀÑÐÐ. ßê ñàìî-
ñò³éíà ÷àñòèíà áþäæåò ÓÑÐÐ, ó ñâîþ ÷åðãó, âõîäèâ äî ºäèíîãî äåðæàâíîãî áþäæåòó
ÑÐÑÐ. Ðîçïîä³ë âèäàòê³â, à òàêîæ ïðèáóòê³â íà òåðèòîð³¿ ÓÑÐÐ íà âèäàòêè ³ ïðèáóòêè
ðåñïóáë³êàíñüêîãî ÷è çàãàëüíîñîþçíîãî áþäæåòó çä³éñíþâàâñÿ çã³äíî ç çàêîíîäàâ-
ñòâîì ÑÐÑÐ. Àíàëîã³÷í³ ïðèíöèïè áóëè çàêëàäåí³ ó ñòàòò³, ïðèñâÿ÷åí³é ì³ñöåâèì
áþäæåòàì.

ßê ³ ïîïåðåäíÿ ðàäÿíñüêà Êîíñòèòóö³ÿ 1919 ðîêó, íîâèé Îñíîâíèé çàêîí íå âñòà-
íîâëþâàâ îêðåìèõ ñïåö³àëüíèõ ïðàâèë îõîðîíè ñâî¿õ íîðì â³ä ìîæëèâèõ ïîñÿ-

ãàíü, íå òîðêàâñÿ ïèòàíü òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â, êîíòðîëþ êîíñòèòóö³éíî-
ñò³ îñòàíí³õ, êîíñòèòóö³éíîñò³ ï³äçàêîííèõ àêò³â. Îá’ºêòèâíî, ùî êîíñòèòóö³ºäàâåöü
í³ÿê íå ì³ã çãàäàòè ïðî êîíñòèòóö³éíèé ñóä ÷è ³íøó ôîðìó êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèê-
ö³¿, îñê³ëüêè ó íîâ³é Êîíñòèòóö³¿ ïðîáëåìàòèêà ñóäó ³ ñóäî÷èíñòâà âèïàäàëà âçàãàë³.

Òà äåÿêèõ ïèòàíü äîòðèìàííÿ Êîíñòèòóö³¿ àêò, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, 1929 ðîêó âñå æ
ïðÿìî ÷è îñïîñåðåäêîâàíî òîðêàâñÿ. Éäåòüñÿ, ïåðø çà âñå, ïðî íèçêó ñòàòåé, ÿê³ ìàëè
çàáåçïå÷èòè «êîíñòèòóö³éí³ñòü» ñàìîãî Îñíîâíîãî çàêîíó ÓÑÐÐ, òîáòî â³äïîâ³äí³ñòü
éîãî ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ 1924 ðîêó, øëÿõîì ïîñèëàííÿ íà íåîáõ³äí³ñòü ïåðå-
áóâàííÿ ó ïðàâîâèõ ìåæàõ, çàçíà÷åíèõ ó ñîþçí³é Êîíñòèòóö³¿. Ïåðåøêîäó äëÿ âòðó-
÷àííÿ ó òåêñò Êîíñòèòóö³¿ 1929 ðîêó ñòâîðþâàëà ñòàòòÿ 21: «Çàòâåðäæåííÿ ³ çì³íà ö³º¿
Êîíñòèòóö³¿ íàëåæèòü âèêëþ÷íî Âñåóêðà¿íñüêîìó ç’¿çäîâ³ ðàä ðîá³òíè÷èõ, ñåëÿí-
ñüêèõ ³ ÷åðâîíîàðì³éñüêèõ äåïóòàò³â». Äî âèíÿòêîâîãî â³äàííÿ ç’¿çäó â³äíîñèëîñü ³
îñòàòî÷íå çàòâåðäæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ Ìîëäàâñüêî¿ ÀÑÐÐ, çì³í ³ äîïîâíåíü äî íå¿.

Äåÿê³ ôóíêö³¿, ÿê³ íàáëèæàþòüñÿ äî ôóíêö³é êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó, ïîêëàäà-
ëèñü íà ÂÓÖÂÊ, ÿêà ìàëà çàòâåðäæóâàòè çàêîíîäàâ÷³ àêòè Ïðåçèä³¿ ÂÓÖÂÊ, à òàêîæ
óñ³ çàêîíè, ùî âèçíà÷àëè «çàãàëüí³ íîðìè ïîë³òè÷íîãî, åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî
æèòòÿ Óêðà¿íñüêî¿ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ðàäÿíñüêî¿ ðåñïóáë³êè àáî âíîñÿòü êîð³íí³ çì³íè â
ñó÷àñíó ïðàêòèêó äåðæàâíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè». Ïðèâåðòàþòü óâàãó äî íåîáõ³äíî-
ñò³ äîòðèìàííÿ ïðàâîâèõ ïðîöåäóð çì³íè êîíñòèòóö³éíèõ íîðì ³ íàäàí³ ÂÓÖÂÊ ïîâ-
íîâàæåííÿ ïîïåðåäíüî ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ ïðî ÷àñòêîâ³ çì³íè Êîíñòèòóö³¿ ÓÑÐÐ,
Êîíñòèòóö³¿ Ìîëäàâñüêî¿ ÀÑÐÐ, âíåñåííÿ ó âåðõîâí³ îðãàíè ÑÐÑÐ ³í³ö³àòèâíèõ ïðî-
ïîçèö³é ùîäî çì³íè Êîíñòèòóö³¿ Ñîþçó ÐÑÐ.

Îêðåì³ åëåìåíòè êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ì³ñòÿòü ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 33 ïðî ïðà-
âî Ïðåçèä³¿ ÂÓÖÂÊ ïðèïèíÿòè ³ ñêàñîâóâàòè ïîñòàíîâè Ðàäíàðêîìó, íàðêîìàò³â, Âñå-
ìîëäàâñüêîãî ÖÂÊ, âèêîíêîì³â, íîðìè ñòàòò³ 36 ïðî ïðàâî ò³º¿ æ Ïðåçèä³¿ îïðîòåñòî-
âóâàòè àêòè Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ, ÐÍÊ ÑÐÑÐ, ïðèïèñè ñòàòò³ 64 ïðî ïîðÿäîê ñêàñó-
âàííÿ ³ çì³íè ïîñòàíîâ ì³ñöåâèõ ðàä, ¿õ âèêîíêîì³â, ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 65 ïðî ïðèïè-
íåííÿ îêðóæíèìè âèêîíàâ÷èìè êîì³òåòàìè òàêèõ, ùî íå â³äïîâ³äàþòü ÷èííèì çàêî-
íàì, ðîçïîðÿäæåíü íàðêîìàò³â ÓÑÐÐ òîùî.
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Ïðî íàéåôåêòèâí³øó çà ðàäÿíñüêèõ óìîâ ôîðìó ïîë³òèêî-³äåîëîã³÷íîãî êîíñòèòó-
ö³éíîãî êîíòðîëþ – êîíòðîëü ç áîêó ÖÊ ÂÊÏ(á) òà ÖÊ ÊÏ(á)Ó – í³ â ïåðø³é, í³ ó äðó-
ã³é óêðà¿íñüêèõ ðàäÿíñüêèõ êîíñòèòóö³ÿõ ùå íå éøëîñÿ.

Ñòîñîâíî ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêò³â ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, òî,
ïåðø çà âñå, òðåáà â³äçíà÷èòè, ùî íàéâèùèé ç íèõ – Âñåóêðà¿íñüêèé ç’¿çä Ðàä âíî-

ñèâ çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî Êîíñòèòóö³¿ ÓÑÐÐ 1929 ðîêó ôàêòè÷íî íà êîæíîìó ç³áðàí-
í³. Çàãàëîì æå îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ ³ñòîð³¿ Âñåóêðà¿íñüêèõ ç’¿çä³â Ðàä ìèíàëî â óìîâàõ
³íòåíñèâíîãî çãîðòàííÿ ÍÅÏó ³ âèêîðèñòàííÿ ãàñëà äèêòàòóðè ïðîëåòàð³àòó äëÿ íàñà-
äæåííÿ êîìàíäíî-àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñèñòåìè êåð³âíèöòâà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ðîç-
âèòêîì ÑÐÑÐ ó ö³ëîìó, ³ Óêðà¿íè çîêðåìà, ÷àñîì ñóïåðå÷ëèâèõ ïðîöåñ³â ³íäóñòð³-
àë³çàö³¿ êðà¿íè íà îñíîâ³ ïåðøèõ ï’ÿòèð³÷íèõ ïëàí³â, ñóö³ëüíî¿ êîëåêòèâ³çàö³¿ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, ó õîä³ ÿêî¿ áóëî äîïóùåíî ÷èìàëî ïðîðàõóíê³â ³
ïîìèëîê, ùî ïðèçâåëè äî ãîëîäó â Óêðà¿í³ òà ³íøèõ ðåã³îíàõ Ñîþçó, â óìîâàõ íà-
ðîñòàííÿ ñèëîâîãî óòèñêó ñóñï³ëüñòâà, ùî íàéá³ëüøå â³äáèëîñÿ ó ïîë³òèö³ ë³êâ³äàö³¿
êóðêóëüñòâà ÿê êëàñó ³ ïî÷àòêó ìàñîâîãî ô³çè÷íîãî íèùåííÿ àáî çàòî÷åííÿ ó òàáîðè
«êëàñîâèõ âîðîã³â» ïðîëåòàð³àòó.

×åðãîâ³ Âñåóêðà¿íñüê³ ç’¿çäè Ðàä ïî÷àëè ñêëèêàòèñÿ íå êîæíîãî ðîêó, à îäèí ðàç íà
äâà ðîêè. Òà é öåé òåðì³í íå çàâæäè äîòðèìóâàâñÿ. Íàéá³ëüøå äåëåãàò³â áóëî îáðàíî
íà Õ² ç’¿çä (1333 îñîáè), íàéìåíøå – íà Õ²² ç’¿çä (943). Ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â ç’¿çä³â ïå-
ðåâàæàëè êîìóí³ñòè (ïðèáëèçíî òðè ÷âåðò³ äåëåãàò³â íà êîæíîìó ç íèõ), ðîá³òíèêè
(ñêëàäàëè 51–55 %, çà âèíÿòêîì XIV ç’¿çäó, íà ÿêîìó ïåðåâàæàëè ñåëÿíè-êîëãîñïíè-
êè) òà óêðà¿íö³ (52–60 %)1. Çì³íè ó òåðì³íàõ ñêëèêàííÿ ç’¿çä³â ïîñèëþâàëè ïîì³òíó é
ðàí³øå òåíäåíö³þ äî çìåíøåííÿ ¿õ ðîë³ ó ñóñï³ëüíî-äåðæàâíîìó æèòò³ ³ ñïðèÿëè ïî-
äàëüøîìó ï³äíåñåííþ ÂÓÖÂÊ òà éîãî Ïðåçèä³¿.

Íîâèçíîþ ó ðîáîò³ Âñåóêðà¿íñüêèõ ç’¿çä³â Ðàä ê³íöÿ 20-õ – ïåðøî¿ ïîëîâèíè 30-õ
ðîê³â ñòàëî çàòâåðäæåííÿ òà îáãîâîðåííÿ ïëàí³â ïåðøèõ ï’ÿòèð³÷îê. Òðàäèö³éíèìè
áóëè òàêîæ ïèòàííÿ ùîäî âèáîð³â ïðåäñòàâíèê³â ÓÑÐÐ ó Ðàäó íàö³îíàëüíîñòåé ÖÂÊ
ÑÐÑÐ (ïî 5 îñ³á) òà ïðî çì³íè äî Êîíñòèòóö³¿ ÓÑÐÐ. Âèçíà÷íîþ â³õîþ â ðîáîò³
Õ²² Âñåóêðà¿íñüêîãî ç’¿çäó Ðàä ñòàëà ðîçðîáêà çàõîä³â ùîäî ³íäóñòð³àë³çàö³¿ íàðîäíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè, Õ²²² – âíåñåííÿ çì³í äî íàçâ âèùèõ ñóá’ºêò³â ïîë³òè÷íîãî
êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ÓÑÐÐ: Âñåóêðà¿íñüêèé ç’¿çä Ðàä ñòàâ ³ìåíóâàòèñÿ Ç’¿çäîì
ðàä ÓÑÐÐ, ÂÓÖÂÊ – ÖÂÊ ÓÑÐÐ, à Ïðåçèä³ÿ ÂÓÖÂÊ – Ïðåçèä³ºþ ÖÂÊ ÓÑÐÐ.

Ãîëîâíèì ðåçóëüòàòîì Íàäçâè÷àéíîãî XIV ç’¿çäó Ðàä ñòàëî ïðèéíÿòòÿ 30 ñ³÷íÿ
1937 ðîêó Êîíñòèòóö³¿ (Îñíîâíîãî Çàêîíó) Óêðà¿íñüêî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿
Ðåñïóáë³êè. Öÿ àêö³ÿ ñòàëà îñòàííüîþ êðàïêîþ â ³ñòîð³¿ ç’¿çä³â Ðàä, îñê³ëüêè íîâèé
Îñíîâíèé çàêîí òàêî¿ ³íñòèòóö³¿ íå ïåðåäáà÷àâ, à ôîðìàëüíî íàéâèùèì îðãàíîì ïî-
ë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ÓÐÑÐ â³äíèí³ ââàæàëàñü Âåðõîâíà Ðàäà ÓÐÑÐ.

Äðóãèé çà ò³ºþ æ ôîðìàëüíîþ ³ºðàðõ³ºþ ñóá’ºêò ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîí-
òðîëþ – ÂÓÖÂÊ (çãîäîì ÖÂÊ ÓÑÐÐ), ÿê ³ ðàí³øå, â³ä³ãðàâàâ ïðîâ³äíó ðîëü ó ñèñòåì³
äåðæàâíèõ îðãàí³â âëàäè, ïðàöþâàâ ó ñåñ³éíîìó ðåæèì³ ³ ìàâ çáèðàòèñÿ òðè÷³ íà ð³ê.
×èñåëüíèé ñêëàä éîãî çá³ëüøèâñÿ ç 303 ÷ëåí³â ï³ñëÿ Õ ç’¿çäó äî 366 ï³ñëÿ Õ²²² ç’¿çäó
Ðàä. Ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â Ïðåçèä³¿ ÂÓÖÂÊ (ÖÂÊ), íàâïàêè, çìåíøèëàñü äî 21 îñîáè ç âè-
ð³øàëüíèì ãîëîñîì ³ 3 êàíäèäàò³â ç äîðàä÷èìè ïîâíîâàæåííÿìè2. Ãîëîâîþ ÂÓÖÂÊ,
ÖÂÊ Óêðà¿íè ³ âîäíî÷àñ ãîëîâîþ Ïðåçèä³¿ ÂÓÖÂÊ, Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ íåçì³ííî îáèðàâñÿ
Ã. Ïåòðîâñüêèé.

Ó ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ òåðì³í³â ñêëèêàííÿ, âñòàíîâëåíèõ ó Êîíñòèòóö³¿, ÂÓÖÂÊ
íå äîòðèìóâàâñÿ. Òðè÷³ íà ð³ê â³í ìàéæå í³êîëè íå çáèðàâñÿ. Öå áóëî ëèøå 1, 2 ðàçè
íà ð³ê. Ç íîâèõ ôîðì ó êîíòðîëüí³é ä³ÿëüíîñò³ ÂÓÖÂÊ âñå øèðøå çàïðîâàäæóâàëèñÿ
íå ëèøå áåçïîñåðåäíº çàñëóõîâóâàííÿ íà ñåñ³ÿõ òà çàñ³äàííÿõ Ïðåçèä³¿ çâ³òíèõ äîïî-
â³äåé ì³ñöåâèõ Ðàä òà ¿õ âèêîíêîì³â, à é ïî¿çäêè ç³ çâ³òàìè ïðî ðîáîòó ÂÓÖÂÊ, éîãî
Ïðåçèä³¿, óðÿäó ÓÑÐÐ íà îêðóæí³ ç’¿çäè Ðàä. Òðèâàëà ïðàêòèêà ñêëèêàíü Ïðåçèä³ºþ
ÂÓÖÂÊ íàðàä ç ïèòàíü ðàäÿíñüêîãî áóä³âíèöòâà. Ïðè ÂÓÖÂÊ ñòàëà ôóíêö³îíóâàòè
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ïîñò³éíà îðãàí³çàö³éíà íàðàäà ç ïðåäñòàâíèê³â öåíòðàëüíèõ çàêëàä³â. Â àïàðàò³ Ïðåçè-
ä³¿ ÂÓÖÂÊ áóëè ñòâîðåí³ ñåêòîðè ðàäÿíñüêîãî áóä³âíèöòâà, ³íôîðìàö³¿, îáë³êó, çâ³ò-
íîñò³, ï³äãîòîâêè êàäð³â äëÿ íèçîâî¿ ëàíêè. Àêòè íîðìàòèâíîãî çì³ñòó ïî÷àâ âèäàâàòè
íàâ³òü Ñåêðåòàð³àò Ïðåçèä³¿ ÂÓÖÂÊ1.

Äëÿ ³ñòîð³¿ â³ò÷èçíÿíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ îñîáëèâå çíà÷åííÿ ìàþòü çàõîäè ³
äîêóìåíòè ÂÓÖÂÊ ³ ÖÂÊ ÓÑÐÐ ùîäî ïîë³ïøåííÿ ä³ÿëüíîñò³ íàéìàñîâ³øèõ îðãà-

í³â ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ – Ðàä. 12 æîâòíÿ 1927 ðîêó ÂÓÖÂÊ çà-
òâåðäèâ íîâ³ ïîëîæåííÿ ïðî ñ³ëüñüê³ ³ ñåëèùí³ Ðàäè, ïðî ðàéîíí³ ç’¿çäè Ðàä ³ ðàéîíí³
âèêîíàâ÷³ êîì³òåòè, 1 ãðóäíÿ 1928 ðîêó – «Ïîëîæåííÿ ïðî îêðóæí³ ç’¿çäè Ðàä, îêðóæ-
í³ âèêîíàâ÷³ êîì³òåòè, ¿õ â³ää³ëè òà ³íñïåêòîð³â», 12 ñ³÷íÿ 1929 ðîêó – ïîñòàíîâó «Ïðî
ì³ñüê³ ðàéîíí³ Ðàäè ðîá³òíè÷èõ, ñåëÿíñüêèõ ³ ÷åðâîíîàðì³éñüêèõ äåïóòàò³â», 1 ëèïíÿ
1931 ðîêó – ÷åðãîâó ñåð³þ ïîëîæåíü ïðî ñ³ëüñüê³ Ðàäè, ðàéîíí³ ç’¿çäè Ðàä, ïðî ì³ñüê³
Ðàäè.

Â³äíîñíî íîâèì íàïðÿìîì ä³ÿëüíîñò³ ÂÓÖÂÊ ñòàâ ó öåé ïåð³îä ð³øó÷èé íàñòóï íà
êóðêóëüñòâî. Îäí³ºþ ç ïåðøèõ áóëà ïîñòàíîâà ÂÓÖÂÊ ³ ÑÍÊ â³ä 5 êâ³òíÿ 1930 ðîêó
«Ïðî çàáîðîíó îðåíäè çåìë³ ³ çàñòîñóâàííÿ íàéìàíî¿ ïðàö³ â ³íäèâ³äóàëüíèõ ñåëÿí-
ñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ ó ðàéîíàõ ñóö³ëüíî¿ êîëåêòèâ³çàö³¿». Ìåò³ ë³êâ³äàö³¿ êóðêóëüñòâà
ÿê êëàñó áóëè ï³äïîðÿäêîâàí³ ó ïîäàëüøîìó ïîñòàíîâè ÂÓÖÂÊ ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà íåâèêîíàííÿ çàãàëüíîäåðæàâíèõ çàâäàíü (25 ëþòîãî 1931 ðîêó), ïðî îðãàí³çàö³þ
áðèãàä ó êîëãîñïàõ (1 ëèïíÿ 1931 ðîêó), ïðî ï³äãîòîâêó äî âåñíÿíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêî¿ êàìïàí³¿ (27 áåðåçíÿ 1932 ðîêó), ïðî çåìåëüí³ êîì³ñ³¿ (12 ãðóäíÿ 1934 ðîêó) òîùî.

Òàêà ïîë³òèêà çä³éñíþâàëàñü ÂÓÖÂÊ íà ôîí³ çàãàëüíîãî ñèëîâîãî óòèñêó ñóñï³ëü-
ñòâà ó çâ’ÿçêó ç ïðîãîëîøåííÿì É. Ñòàë³íèì ãàñëà ïðî ïîñèëåííÿ é çàãîñòðåííÿ êëàñî-
âî¿ áîðîòüáè â ì³ðó ïðîñóâàííÿ äî ñîö³àë³çìó. Öüîìó ñïðèÿëî ³ ñîþçíå êðèì³íàëüíå
çàêîíîäàâñòâî. Ìàþòüñÿ íà óâàç³ çàêîí â³ä 7 ñåðïíÿ 1932 ðîêó «Ïðî îõîðîíó ìàéíà
äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, êîëãîñï³â ³ êîîïåðàö³¿ òà çì³öíåííÿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ (ñî-
ö³àë³ñòè÷íî¿) âëàñíîñò³», ïîñòàíîâà ÖÂÊ ÑÐÑÐ â³ä 8 ÷åðâíÿ 1934 ðîêó ïðî êðèì³íàëü-
íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çðàäó Áàòüê³âùèí³, ïîñòàíîâè ÖÂÊ ÑÐÑÐ â³ä 1 ãðóäíÿ 1934 ðî-
êó «Ïðî ïîðÿäîê âåäåííÿ ñïðàâ ïðî ï³äãîòîâêó òà çä³éñíåííÿ òåðîðèñòè÷íèõ àêò³â» òà
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í ó ä³þ÷³ êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüí³ êîäåêñè ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê»
òîùî. ÂÓÖÂÊ ìèòòºâî â³äòâîðèâ óñ³ ïîëîæåííÿ öèõ àêò³â ó ðåñïóáë³êàíñüêîìó çàêî-
íîäàâñòâ³. Öå â³ä³ãðàëî âèð³øàëüíó ðîëü â îðãàí³çàö³¿ æîðñòîêèõ ðåïðåñ³é, ÿê³ çðåø-
òîþ ïåðåòâîðèëèñü ó ïîë³òè÷íèé òåðîð ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ òðåòüîãî çà ôîðìàëüíîþ ³ºðàðõ³ºþ ñóá’ºêòà ïîë³òè÷íîãî êîíñòè-
òóö³éíîãî êîíòðîëþ – Ïðåçèä³¿ ÂÓÖÂÊ, òî ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ 2 âåðåñíÿ 1930 ðîêó
îêðóã³â ³ ïåðåõîäó íà äâîñòóï³í÷àòó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ âîíà âçÿëà ï³ä áåçïîñåðåäí³é
æîðñòêèé êîíòðîëü ðàäè 18 îêðåìèõ ì³ñò ³ 484 ðàéîí³â2. Íàâ³òü øòàòè ì³ñüêèõ ³ ðàéîí-
íèõ Ðàä çà ñèñòåìàìè «ðàéîí–öåíòð», «ì³ñòî–öåíòð» çàòâåðäæóâàëèñü íåþ. Òà â ëþ-
òîìó 1932 ðîêó ïîâåðíóëèñÿ äî òðèñòóï³í÷àòî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ «ðàéîí–îáëàñòü–
öåíòð». Â³äòîä³ Ïðåçèä³ÿ çîñåðåäèëà çóñèëëÿ íà ïîë³ïøåíí³ ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòñüêèõ
ñåêö³é ³ ãðóï äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ Ðàä, ÷îìó ïðèñâÿ÷óâàëàñü íèçêà ïîñòàíîâ â³ä ³ìåí³
ÂÓÖÂÊ â³ä 3 âåðåñíÿ 1934 ðîêó, 17 òðàâíÿ 1935 ðîêó, 9 ÷åðâíÿ 1935 ðîêó3, à òàêîæ íà
óäîñêîíàëåíí³ âèáîð÷î¿ ñèñòåìè4. Ï³ñëÿ ïåðåéìåíóâàííÿ ó ñ³÷í³ 1935 ðîêó íà Ïðå-
çèä³þ ÖÂÊ ÓÑÐÐ ¿¿ êîíñòèòóö³éíèé ñòàòóñ, ÿê ³ ïðàêòèêà êîíòðîëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
íå çì³íèëèñü.

Íàñòóïíîþ ñõîäèíêîþ â ñèñòåì³ ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ çà Êîíñòèòó-
ö³ºþ ÓÑÐÐ 1929 ðîêó çàëèøàâñÿ Ðàäíàðêîì ÓÑÐÐ. Ïðèíöèïîâî íîâîãî êîíñòèòóö³é-
íîãî ñòàòóñó â³í íàáóâ ùå ó òðàâí³ 1925 ðîêó: ñåðåä îðãàí³â öåíòðàëüíî¿ âåðõîâíî¿
âëàäè ó çì³íåí³é ðåäàêö³¿ Êîíñòèòóö³¿ 1919 ðîêó â³í íå çíà÷èâñÿ, à ââàæàâñÿ ðîçïîðÿä-
÷èì ³ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì ÂÓÖÂÊ, ÿêèé ìàâ ó ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ äëÿ íüîãî ÂÓÖÂÊ,
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1 Äèâ., íàïð.: Õðîíîëîã³÷íå ç³áðàííÿ çàêîí³â… – Ñ. 486–498, 499–503 òà ³íø³.
2 ÑÓ ÓÑÑÐ. – 1930. – ¹ 23. – Ñò. 225.
3 ÑÓ ÓÑÑÐ. – 1934. – ¹ 26. – Ñò. 224; 1935. – ¹ 21. – Ñò. 117; 1935. – ¹ 16. – Ñò. 81, 83.
4 ÑÓ ÓÑÑÐ. – 1934. – ¹ 30. – Ñò. 254, 255.



âèäàâàòè äåêðåòè ³ ïîñòàíîâè, îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ íà âñ³é òåðèòîð³¿ ÓÑÐÐ. Êîí-
ñòèòóö³ÿ 1929 ðîêó çáåðåãëà òàêå ôîðìóëþâàííÿ ùîäî Ðàäíàðêîìó ìàéæå áåç çì³í,
ï³äêðåñëèâøè, ùî ÐÍÊ ìîæå âèäàâàòè ³ çàêîíîäàâ÷³ àêòè òà º â³äïîâ³äàëüíîþ ïåðåä
Âñåóêðà¿íñüêèì ç’¿çäîì Ðàä, ÂÓÖÂÊ òà éîãî Ïðåçèä³ºþ. Ïåâí³ ïîâíîâàæåííÿ ïî-
ë³òè÷íîãî, à ÷àñîì ³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ïîêëàäàëèñü íà
ñïåö³àëüí³ êîì³ñ³¿ ïðè íàðîäíèõ êîì³ñàðàõ, ÷èñëî ÿêèõ âèçíà÷àëîñü ÐÍÊ.

Â³äçíà÷èìî, ùî êîíòðîëüí³ êîìïåòåíö³¿ ÂÓÖÂÊ (ÖÂÊ ÓÑÐÐ), Ïðåçèä³¿ ÂÓÖÂÊ
(ÖÂÊ ÓÑÐÐ), Ðàäíàðêîìó ÓÑÐÐ ùîäî ³íøèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ó 30-õ ðîêàõ
çíà÷íîþ ì³ðîþ ïåðåõðåùóâàëèñü, à ÷àñòî âèÿâëÿëèñü ³ òîòîæí³ìè. ßêùî â ìåæàõ
ÑÐÑÐ ðåàëüíà êîíòðîëüíà âëàäà âñå á³ëüøå çîñåðåäæóâàëàñü ó ðóêàõ ñîþçíîãî Ðàäíàð-
êîìó, òî â Óêðà¿í³ – ó Ïðåçèä³¿ ÂÓÖÂÊ. Ïîä³ë êîíòðîëüíèõ ôóíêö³é ó ëàíöþæêó
«ÂÓÖÂÊ – Ïðåçèä³ÿ ÂÓÖÂÊ – ÐÍÊ ÓÑÐÐ» âñå ïîì³òí³øå âèçíà÷àâñÿ ïðåöåäåíòîì, ³í-
êîëè äåêðåòàìè ÷è çàêîíàìè, à íàéìåíøå – Êîíñòèòóö³ºþ ÓÑÐÐ. Ñïðàâåäëèâî áóëî á
ùå ðàç çâåðíóòè óâàãó íà âèñîêó àêòèâí³ñòü ³ íàëåæíó ïðèíöèïîâ³ñòü ó ðÿä³ âèïàäê³â
Ïðåçèä³¿ ÂÓÖÂÊ ³ ÐÍÊ ÓÑÐÐ â îïðîòåñòóâàíí³ íîðìàòèâíèõ àêò³â ñîþçíèõ îðãàí³â íà
ïðåäìåò ¿õ íåâ³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ 1924 ðîêó, ïðî ÿêó â ñåðåäèí³ 30-õ ðîê³â
âñå á³ëüøå ñòàëè çàáóâàòè, îïîñåðåäêîâàíî, à ÷àñòî é â³äâåðòî ïðÿìî, ³ãíîðóþ÷è ¿¿ áóê-
âó, íîðìè ³ ïðèíöèïè.

Íå âèïðàâäàòè, à ëèøå ïîÿñíèòè îñòàííº áàãàòî â ÷îìó ìîæíà òèì, ùî ñòâîðåíà íà
óëàìêàõ öàðñüêî¿ ³ìïåð³¿ ðàäÿíñüêà ôåäåðàö³ÿ çà îá’ºêòèâíèõ óìîâ ìàéæå ïîâíî¿

ïðàâîâî¿ áåçãðàìîòíîñò³ ÷èñëåííèõ íàðîä³â, ùî óâ³éøëè äî ¿¿ ñêëàäó, çíåâàãè äî ïðàâà
âçàãàë³ ³ êîíñòèòóö³îíàë³çìó òà ïàðëàìåíòàðèçìó, çîêðåìà, ùî ñòîë³òòÿìè íàñàäæóâà-
ëàñü â óìîâàõ ôàêòè÷íî àáñîëþòíî¿ ìîíàðõ³¿, íàâðÿä ÷è çìîãëà á äîâãî ïðîòðèìàòèñÿ
ò³ëüêè íà þðèäè÷íîìó ôóíäàìåíò³. Ïîòð³áíà áóëà ìîãóòíÿ ïîë³òè÷íà ñèëà, ÿêà íå äî-
ïóñòèëà á äî ¿¿ ðîçâàëó. Òàêó ñèëó çîñåðåäèëà ó ñâî¿õ ëàâàõ ÂÊÏ(á), ñïèðàþ÷èñü íà
áåççàñòåðåæíî ¿é â³ääàí³ âëàñí³ îñåðåäêè ó ñîþçíèõ ðåñïóáë³êàõ, ïðèì³ðîì, ÊÏ(á)Ó.
Âñ³ ïîë³òè÷í³ îïîíåíòè ó õîä³ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè ³ â³äðàçó ï³ñëÿ ¿¿ çàê³í÷åííÿ áóëè
àáî ô³çè÷íî çíèùåí³, àáî ðîç³ãíàí³.

Ïîêè ùî «íåêîíñòèòóö³éíà», òîáòî íå ââåäåíà ôîðìàëüíî äî ñòðóêòóðè îðãàí³â äåð-
æàâíî¿ âëàäè, ÂÊÏ(á) ôàêòè÷íî ñòàëà íàä êîíñòèòóö³éíèìè ïðèïèñàìè ³, ñïèðàþ÷èñü
íà ðîçãàëóæåíó ñèñòåìó ñâî¿õ ðåñïóáë³êàíñüêèõ, ãóáåðíñüêèõ (îêðóæíèõ, îáëàñíèõ),
ïîâ³òîâèõ (ðàéîííèõ), âîëîñíèõ, ì³ñüêèõ, ïåðâèííèõ îðãàí³çàö³é, øâèäêî ïðèáðàëà äî
ñâî¿õ ðóê íàéâèùèé, «ñóïåðêîíñòèòóö³éíèé», «íàäíàö³îíàëüíèé» ïîë³òèêî-³äåîëîã³÷-
íèé êîíòðîëü ÿê íàä âåðõîâíèìè ³ ì³ñöåâèìè ôîðìàëüíèìè îðãàíàìè âëàäóâàííÿ, òîá-
òî íàä Ðàäàìè, òàê ³ íàä ñàìèìè êîíñòèòóö³ÿìè: ñîþçíîþ ³ ðåñïóáë³êàíñüêèìè. Âðÿòó-
âàòè ðàäÿíñüêó ôåäåðàö³þ ï³ä æîðñòêèì ïàðò³éíèì êîíòðîëåì íàä óñ³ìà ñôåðàìè
ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ çäàòíà áóëà ò³ëüêè ìîãóòíÿ òîòàë³òàðíà, ñóâîðî öåíòðàë³çîâàíà ïàð-
ò³éíà âëàäà ç äîñèòü îáìåæåíèìè ïðàâàìè ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê. Þðèäè÷íà êîíñòèòóö³ÿ
ó ôåäåðàö³¿, ùî ðîçäèðàëàñü âíóòð³øí³ìè ïðîòèð³÷÷ÿìè îá’ºêòèâíîãî õàðàêòåðó ³ íàñå-
ëÿëàñü íàðîäàìè, äëÿ ÿêèõ ïðàâî áóëî ùå ìåðòâîþ ñóáñòàíö³ºþ, ò³ëüêè «çàâàæàëà»
ïðîöåñó ¿¿ çì³öíåííÿ.

Êîíñòèòóö³éí³ ³ ïðàâîâ³ òðàäèö³¿ Çàõîäó íà ãðóíò³ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó íå ìîãëè äà-
òè æèòòºäàéíèõ ïàðîñòê³â: âîíè íå ïðèæèâàëèñü, øâèäêî â’ÿëè ³ çàñèõàëè. Óòðèìàòè
ÑÐÑÐ ÿê ö³ë³ñíå äåðæàâíå óòâîðåííÿ â ïåðø³ äåñÿòèë³òòÿ éîãî ³ñíóâàííÿ ìîæíà áóëî
ëèøå ïîë³òèêî-ñèëîâèìè çàñîáàìè, òîáòî øëÿõîì ñóâîðîãî êîíòðîëþ çà ìåæàìè êîí-
ñòèòóö³éíî¿ ñèñòåìè, çà ðàìêàìè êîíñòèòóö³îíàë³çìó ³ ïàðëàìåíòàðèçìó, ùî âæå ïðè-
æèâàëèñü ó ñâ³ò³. Çâ³äñè – òðîõè ïðèêðèòå ïðÿìóâàííÿ äî óí³òàðèçàö³¿ Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó ³ ìàéæå â³äâåðòà äèêòàòóðà ïàðò³¿, ¿¿ âîæä³â ï³ä ãàñëàìè çàãîñòðåííÿ êëàñîâî¿
áîðîòüáè ³ íåîáõ³äíîñò³ çì³öíåííÿ äèêòàòóðè ïðîëåòàð³àòó. Ïî ñóò³, âîæäü ïàðò³¿ ìàâ
çàéíÿòè ì³ñöå êîëèøíüîãî ³ìïåðàòîðà, à ñàìà ïàðò³ÿ – âñòàíîâèòè îäíîîñîáîâó ìîíî-
ïîëüíó âëàäó ³, òàêèì ÷èíîì, ñòàòè ºäèíèì ãàðàíòîì ö³ë³ñíîñò³ âåëè÷åçíî¿ äåðæàâè.

Îòæå ðàäÿíñüêèé, çîêðåìà é óêðà¿íñüêèé, êîíñòèòóö³îíàë³çì 20–30-õ ðîê³â áóâ
íå êëàñè÷íèì, à í³÷èì ³íøèì, ÿê óäàâàíèì, óÿâíèì, êóëüãàþ÷èì êîíñòèòóö³îíàë³ç-
ìîì, ÷åðåç åòàï ÿêîãî âæå ïðîéøëè ÷èìàëî äåðæàâ ñâ³òó (Âåëèêîáðèòàí³ÿ, ÑØÀ,
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Ôðàíö³ÿ, Í³ìå÷÷èíà, ²òàë³ÿ òà ³íø³) ó XVIII–XIX ñòîë³òòÿõ, à ùå á³ëüøå, íàñàìïåðåä,
êðà¿í Àç³¿, Àôðèêè, Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè ò³ëüêè ìàëè ïðîéòè éîãî ó ìàéáóòíüîìó.
Óÿâí³ñòü òàêîãî ð³çíîâèäó êîíñòèòóö³îíàë³çìó ä³ñòàº âèÿâ ó òîìó, ùî ôîðìàëüíî
þðèäè÷íà êîíñòèòóö³ÿ ³ñíóº, àëå ðåàëüí³ âëàäí³ ³íñòèòóö³¿ ò³ëüêè ïðèõîâóþòüñÿ çà ¿¿
ãàñëàìè, à íàñïðàâä³ ³ãíîðóþòü ÿê êîíñòèòóö³éíó ìîðàëü (ïðèíöèïè, äóõ), òàê ³ áóêâó,
íîðìè îñíîâíîãî çàêîíó. ²íøèìè ñëîâàìè, þðèäè÷íà êîíñòèòóö³ÿ ìîâáè ïðèçíà÷åíà
äëÿ çîâí³øíüîãî ñâ³òó, äëÿ ì³æíàðîäíîãî ³ì³äæó äåðæàâè, à âñåðåäèí³ êðà¿íè âîíà º
íå á³ëüøå, ÿê ïðèêðèòòÿì â³ä çàéâèõ âèïàä³â âíóòð³øíüî¿ îïîçèö³¿.

Ñèñòåìà êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ (ïîë³òè÷íîãî, þðèäè÷íîãî ³ àäì³í³ñòðàòèâíî-
ãî), ÿêà çîâí³ íà÷åáòî âñòàíîâëþâàëàñü ñàìîþ êîíñòèòóö³ºþ òà ³íøèìè çàêîíàìè,
ó ðåàëüíîìó ïðàâî- ³ äåðæàâîòâîðåíí³ òåæ ïåðåòâîðþâàëàñü íà óÿâíó, óäàâàíó, êóëü-
ãàþ÷ó êîíñòèòóö³éíó þñòèö³þ. Ä³ºâèì çà òàêèõ óìîâ áóâ ëèøå ðåë³ã³éíèé àáî ³äåîëî-
ã³÷íèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü, ñïðÿìîâàíèé íà íåäîòîðêàíí³ñòü íåïèñàíèõ ôàê-
òè÷íèõ (ðåàëüíèõ) êîíñòèòóö³é, ÿê³ çàòüìàðþâàëè êîíñòèòóö³¿ þðèäè÷í³ (ôîðìàëüí³).
Õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ ïàíóâàííÿ ôàêòè÷íèõ êîíñòèòóö³é íàä þðèäè÷íèìè çàâæäè
áóëà, ç îäíîãî áîêó, ÷àñòà çì³íà òåêñò³â îñòàíí³õ, à ç äðóãîãî – ïîÿâà òàêèõ îðãàí³â
êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ÿê³ òëóìà÷èëè ÷èííó ôîðìàëüíó (þðèäè÷íó) êîíñòèòóö³þ
òàê, ÿê ïîòðåáóâàëà òîãî ôàêòè÷íà (ðåàëüíà) âëàäà. Ñàìå íà îõàðàêòåðèçîâàíèõ çàñà-
äàõ ³ òåïåð ôîðìóºòüñÿ ñèñòåìà êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ó äåðæàâàõ, ÿê³ ïåðåæèâà-
þòü åòàï óÿâíîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó.

Íå âèêëèêàº æîäíîãî ñóìí³âó, ùî ÂÊÏ(á) ìîãëà á ùå ó 20-õ ðîêàõ ñòâîðèòè ÷è
íå íàéäîñêîíàë³øó ìîäåëü êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, î÷îëþâàíó Êîíñòèòóö³éíèì ñó-
äîì ÑÐÑÐ1, îñê³ëüêè çà óìîâ ïàíóâàííÿ ïàðò³¿ òàêèé ñóä, ÿê ³ âñ³ ðàäÿíñüê³ ñóäè çàãàëü-
íî¿ þðèñäèêö³¿, ³íòåðïðåòóâàâ áè êîíñòèòóö³éí³ íîðìè âèíÿòêîâî â ðóñë³ «ïàðò³éíî¿
ë³í³¿», òîáòî òàê, «ÿê òðåáà». Àëå ÂÊÏ(á) öüîãî íå çðîáèëà, ïî-ïåðøå, òîìó, ùî ³äåÿ
ñòâîðåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â ùå ò³ëüêè ôîðìóâàëàñü ó ñâ³òîâ³é ïðàâîâ³é ñâ³äîìî-
ñò³ ³ ïðàêòèö³, à â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ìàéæå íå çíàõîäèëà ï³äòðèìêè, ïî-äðóãå, òîìó,
ùî öå ïîðîäèëî á, õî÷ ³ ã³ïîòåòè÷í³, àëå âñå æ äîäàòêîâ³ ïåðåøêîäè íà øëÿõó ïðîñó-
âàííÿ ïðîëåòàðñüêî¿ äèêòàòóðè, à ïî-òðåòº, – öå çîâñ³ì íå â³äïîâ³äàëî êîíöåïö³¿ ºäíî-
ñò³, âñåâëàääÿ Ðàä ³ ñòâîðþâàëî á ³ëþç³þ çàïðîâàäæåííÿ ïðèíöèï³â «áóðæóàçíîãî
êîíñòèòóö³îíàë³çìó».

(Äàë³ áóäå)
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1 Ïðî òàê³ ïðîïîçèö³¿ éòèìåòüñÿ äàë³.



Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÇÂ’ßÇÊÈ
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

(ëèïåíü–ãðóäåíü 2004 ðîêó)

6 âåðåñíÿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ì. Ñå-
ë³âîíà ç ó÷àñíèêàìè êîíôåðåíö³¿ Âñåñâ³òíüî¿ àñîö³àö³¿ þðèñò³â
«Åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê, àëüòåðíàòèâíå âèð³øåííÿ ñïîð³â, áóä³â-
íèöòâî äåìîêðàò³¿»

9 âåðåñíÿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ì. Ñå-
ë³âîíà ç äåëåãàö³ºþ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Àçåðáàéäæàíñüêî¿
Ðåñïóáë³êè

27 âåðåñíÿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ì. Ñå-
ë³âîíà ç äåëåãàö³ºþ Òèì÷àñîâîãî êîì³òåòó Ïàðëàìåíòñüêî¿ àñàì-
áëå¿ Ðàäè ªâðîïè ç³ ñïîñòåðåæåííÿ çà ïðåçèäåíòñüêèìè âèáîðà-
ìè â Óêðà¿í³

1 æîâòíÿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ì. Ñå-
ë³âîíà ç Ãîëîâîþ Ì³ñ³¿ ñïîñòåðåæåííÿ çà âèáîðàìè ÎÁÑª/
ÁÄ²ÏË, Ïîñëîì Ã. Àðåíñîì

7–10 æîâòíÿ â³äáóâñÿ 9-é óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêèé êîëîêâ³óì «Êðèì³íàëüíå ïðà-
âî ³ êîíñòèòóö³éíå ïðàâî»

18–21 ëèñòîïàäà ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ì. Êîñòèöüêèé áðàâ ó÷àñòü
ó ñåì³íàð³ «Îö³íêà 15-òè ðîê³â êîíñòèòóö³îíàë³çìó â êðà¿íàõ Öåí-
òðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè» (ì. Âàðøàâà, Ðåñïóáë³êà Ïîëüùà)

25 ëèñòîïàäà â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ì. Ñå-
ë³âîíà ç Ïîñëîì ç îñîáëèâèõ äîðó÷åíü Í. Á³õìàíîì

26 ëèñòîïàäà â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ êåð³âíèêà Ñåêðåòàð³àòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè Â. Äóáðîâñüêîãî ç ãðóïîþ ñòóäåíò³â Óí³âåðñèòåòó ì. Ç³-
ãåí (Í³ìå÷÷èíà)

9 ãðóäíÿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ï. ªâãðà-
ôîâà ç äåëåãàö³ºþ åêñïåðò³â Ñåêðåòàð³àòó Ðàäè ªâðîïè
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ÕÐÎÍÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ

Âèñíîâêè òà Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,

îïóáë³êîâàí³ ó «Â³ñíèêó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè»

ó 2004 ðîö³

Âèñíîâêè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

¹ 1-â/2004
16.03.2004

ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàäàí-
íÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ çàêîíîïðîåêòó «Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» âèìîãàì ñòàòåé 157 ³
158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî çàêîíîïðîåêò ¹ 4105
ç âíåñåíèìè äî íüîãî ïîïðàâêàìè)

«Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè»
¹ 1. Ñ. 39 (äàë³ – ñêîðî÷åíî)

¹ 2-â/2004
12.10.2004

ó ñïðàâ³ çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàäàí-
íÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» âèìîãàì ñòà-
òåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî Çàêîíîïðî-
åêò ¹ 4180 ç âíåñåíèìè äî íüîãî ïîïðàâêàìè)

¹ 5. Ñ. 5

Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

¹ 1-ðï/2004
27.01.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Óïðàâë³ííÿ âèêî-
íàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñ-
íèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü
Óêðà¿íè ó Ê³ðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³ ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åí-
íÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 34 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàí-
íÿ â³ä íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ ñïðè÷èíèëè âòðàòó ïðàöåçäàòíîñò³»
(ñïðàâà ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ øêîäè Ôîíäîì ñî-
ö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ)

¹ 1. Ñ. 5
¹ 2-ðï/2004
5.02.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ñâ³òÿçüêî¿ ñ³ëüñüêî¿
ðàäè Øàöüêîãî ðàéîíó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ ïðî îô³ö³éíå
òëóìà÷åííÿ òåðì³íà «ïåðåäà÷à», ÿêèé âæèâàºòüñÿ ó ï³ä-
ïóíêò³ 5.1.17 ïóíêòó 5.1 ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïî-
äàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü» (ñïðàâà ïðî òëóìà÷åííÿ òåðì³íà
«ïåðåäà÷à çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê»)

¹ 1. Ñ. 18
¹ 3-ðï/2004
24.02.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ñï³ëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà «Ìóêà÷³âñüêèé ïëîäîîâî÷åâèé êîíñåðâíèé çàâîä»
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 10 ñòàòò³ 3 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ» (ñïðàâà ïðî
âèêîíàííÿ ð³øåíü òðåòåéñüêèõ ñóä³â)

¹ 1. Ñ. 22
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¹ 4-ðï/2004
2.03.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ßðîâîãî Ñåðã³ÿ
²âàíîâè÷à òà ³íøèõ ãðîìàäÿí ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïî-
ëîæåíü ïóíêòó 2 ñòàòò³ 10 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòè-
çàö³þ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó» òà çà êîíñòèòóö³é-
íèì ïîäàííÿì 60 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³é-
íå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 1, 10 öüîãî Çàêîíó (ñïðàâà
ïðî ïðàâà ñï³ââëàñíèê³â íà äîïîì³æí³ ïðèì³ùåííÿ áàãàòî-
êâàðòèðíèõ áóäèíê³â)

¹ 1. Ñ. 27
¹ 5-ðï/2004
4.03.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè
òðåòüî¿ ñòàòò³ 53 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè «äåðæàâà çàáåçïå-
÷óº äîñòóïí³ñòü ³ áåçîïëàòí³ñòü äîøê³ëüíî¿, ïîâíî¿ çàãàëü-
íî¿ ñåðåäíüî¿, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿, âèùî¿ îñâ³òè â äåð-
æàâíèõ ³ êîìóíàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ» (ñïðàâà ïðî
äîñòóïí³ñòü ³ áåçîïëàòí³ñòü îñâ³òè)

¹ 1. Ñ. 32
¹ 6-ð/2003
26.11.2003

ïðî âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü äî Ðåãëàìåíòó Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

¹ 1. Ñ. 59
¹ 6-ðï/2004
16.03.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 46 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-
ñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 9 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ï³äòðèìêó çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ òà ñîö³àëüíèé çàõèñò æóðíàë³ñò³â» (ñïðàâà ïðî äðó-
êîâàí³ ïåð³îäè÷í³ âèäàííÿ)

¹ 2. Ñ. 4
¹ 7-ðï/2004
17.03.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 45 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-
ñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ÷àñòèí òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàò-
ò³ 59 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà
2003 ð³ê» (ñïðàâà ïðî ñîö³àëüíèé çàõèñò â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â òà ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â)

¹ 2. Ñ. 8
¹ 8-ðï/2004
31.03.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-
ñòèòóö³éíîñò³) Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî çàõîäè ùî-
äî çàïðîâàäæåííÿ äåðæàâíî¿ ìîíîïîë³¿ ó ñôåð³ êîíòðîëþ
çà âèðîáíèöòâîì òà îá³ãîì ñïèðòó, àëêîãîëüíèõ íàïî¿â ³
òþòþíîâèõ âèðîá³â» (ñïðàâà ïðî çàïðîâàäæåííÿ äåðæàâ-
íî¿ ìîíîïîë³¿ ó ñôåð³ êîíòðîëþ çà âèðîáíèöòâîì îêðåìèõ
âèä³â ïðîäóêö³¿)

¹ 2. Ñ. 13
¹ 9-ðï/2004
7.04.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 56 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-
ñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ï³äïóíêòó «à» ïóíêòó 2ñòàòò³ 5,
ñòàòò³ 8, àáçàö³â ïåðøîãî, äðóãîãî ïóíêòó 2 ñòàòò³ 23 Çàêî-
íó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ îñíîâè áîðîòüáè
ç îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ», óêàç³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
«Ïðî Êîîðäèíàö³éíèé êîì³òåò ïî áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ ³
îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ» òà «Ïðî ï³äâèùåííÿ åôåê-
òèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ Êîîðäèíàö³éíîãî êîì³òåòó ïî áîðîòü-
á³ ç êîðóïö³ºþ ³ îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ» (ñïðàâà ïðî
Êîîðäèíàö³éíèé êîì³òåò)

¹ 2. Ñ. 17
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¹ 10-ðï/2004
15.04.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 45 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-
ñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòåé 6, 9 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ âèðîáíèöòâà ³ ðåàë³çàö³¿ öóêðó»
(ñïðàâà ïðî âèçíà÷åííÿ ì³í³ìàëüíî¿ ö³íè íà öóêîð)

¹ 2. Ñ. 22
¹ 11-ðï/2004
19.05.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàò-
ò³ 90, ïóíêòó 8 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî óìîâè äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâ-
íîâàæåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè)

¹ 3. Ñ. 5
¹ 12-ðï/2004
20.05.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè
÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ â Óêðà¿í³» ùîäî ñóì³ñíîñò³ ïîñàäè ñ³ëüñüêîãî, ñå-
ëèùíîãî, ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ìàíäàòîì äåïóòàòà Âåðõîâíî¿
Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì (ñïðàâà ùîäî ñóì³ñíî-
ñò³ ïîñàäè ñ³ëüñüêîãî, ñåëèùíîãî, ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ìàí-
äàòîì äåïóòàòà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè
Êðèì)

¹ 3. Ñ. 11
¹ 13-ðï/2004
22.06.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 45 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-
ñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 16 Äèñ-
öèïë³íàðíîãî ñòàòóòó ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, çàòâåðäæå-
íîãî Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ Äèñöèïë³íàðíîãî ñòàòóòó ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè»
(ñïðàâà ïðî Äèñöèïë³íàðíèé ñòàòóò ïðîêóðàòóðè)

¹ 3. Ñ. 15
¹ 14-ðï/2004
7.07.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 56 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-
ñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ àáçàöó äðóãîãî ÷àñòèíè ïåðøî¿
ñòàòò³ 39 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèùó îñâ³òó» (ñïðàâà ïðî
ãðàíè÷íèé â³ê êàíäèäàòà íà ïîñàäó êåð³âíèêà âèùîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó)

¹ 4. Ñ. 4
¹ 15-ðï/2004
2.11.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-
òóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòò³ 69 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîì á³ëüø ì’ÿêîãî ïî-
êàðàííÿ)

¹ 5. Ñ. 38
¹ 16-ðï/2004
11.11.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Öåíòðàëüíî¿ ñï³ë-
êè ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
ïîëîæåíü ïóíêòó 1 ñòàòò³ 9, ïóíêòó 1 ñòàòò³ 10 Çàêîíó Óê-
ðà¿íè «Ïðî ñïîæèâ÷ó êîîïåðàö³þ», ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿
ñòàòò³ 37 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî êîîïåðàö³þ» (ñïðàâà ïðî
çàõèñò ïðàâà âëàñíîñò³ îðãàí³çàö³é ñïîæèâ÷î¿ êîîïåðàö³¿)

¹ 5. Ñ. 51
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¹ 17-ðï/2004
18.11.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 58 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-
ñòèòóö³éíîñò³) 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)

¹ 5. Ñ. 62
¹ 18-ðï/2004
1.12.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ îêðåìèõ ïîëîæåíü
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 4 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî îõîðîíþâàíèé çàêîíîì ³íòåðåñ)

¹ 6. Ñ. 6
¹ 19-ðï/2004
1.12.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèí ïåð-
øî¿, äðóãî¿ ñòàòò³ 126 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ÷àñòèíè äðó-
ãî¿ ñòàòò³ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ ñóää³â» (ñïðàâà
ïðî íåçàëåæí³ñòü ñóää³â ÿê ñêëàäîâó ¿õíüîãî ñòàòóñó)

¹ 6. Ñ. 16
¹ 20-ðï/2004
1.12.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 54 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-
ñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòåé 44, 47, 78, 80 Çàêîíó Óêðà-
¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2004 ð³ê» òà
êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùî-
äî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïîëîæåíü ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 78 Çàêî-
íó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2004 ð³ê»
(ñïðàâà ïðî çóïèíåííÿ ä³¿ àáî îáìåæåííÿ ï³ëüã, êîìïåíñà-
ö³é ³ ãàðàíò³é)

¹ 6. Ñ. 23
¹ 21-ðï/2004
15.12.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 49 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-
ñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 73 Êî-
äåêñó òîðãîâåëüíîãî ìîðåïëàâñòâà Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî
ìîðñüêèé ïîðò ÿê äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî)

¹ 6. Ñ. 36
¹ 22-ðï/2004
24.12.2004

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 46 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-
ñòèòóö³éíîñò³) Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñîáëèâîñò³ çàñòîñó-
âàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè»
ïðè ïîâòîðíîìó ãîëîñóâàíí³ 26 ãðóäíÿ 2004 ðîêó» (ñïðàâà
ïðî îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáî-
ðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè»)

¹ 6. Ñ. 39

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 6/2004

143



Íàä âèïóñêîì ïðàöþâàëè:
Ãàëèíà Ñóðíà÷îâà
Îëåíà Ïàçåíêî
Ëþáîâ Ëàâðèíåíêî
Ëó¿çà Ëÿøêî
Ñâÿòîñëàâ Êàðàâàºâ
Â³êòîð³ÿ Çàðåöüêà
Ìèõàéëî ×åðíåíêî

Çäàíî äî ñêëàäàííÿ 01.01.2005. Ï³äïèñàíî äî äðóêó 14.02.2005.
Ôîðìàò 70� 100/16. Ïàï³ð îôñåòíèé. Äðóê îôñåòíèé.
Îáë.–âèä. àðê. 12,5. Óìîâí. äðóê. àðê. 11,7. Íàêëàä 1300 ïðèì.
Â³ääðóêîâàíî ó ÇÀÒ «Â³ïîë», ÄÊ ¹ 15. 03151, Êè¿â – 151, âóë. Âîëèíñüêà, 60.
Çàì. ¹ .

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 6/2004

144


