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ÀÊÒÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Â È Ñ Í Î Â Î Ê

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

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

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè»
âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

(ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòåé 85, 118, 119, 133, 140,
141, 142, 143 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-16/2005
7 âåðåñíÿ 2005 ðîêó
¹ 1-â/2005

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,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
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 про надання Конституційним Судом
України висновку щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до
Конституції України» (реєстр.№3207�1) вимогам статей157 і 158Конституції України.

Приводом для розгляду справи відповідно до статті 159 Конституції України стало
надходження до Конституційного Суду України проекту Закону України «Про внесен�
ня змін до Конституції України» згідно з ПостановоюВерховної Ради України «Про по�
переднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України» від
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8 грудня 2004 року № 2223�IV для надання висновку щодо відповідності цього зако�
нопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Підставою для розгляду справи є необхідність надання Конституційним Судом
України висновку щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до
Конституції України» вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

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

ó ñ ò à í î â è â :

1. Голова Верховної Ради України відповідно до Постанови Верховної Ради Украї�
ни «Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції Украї�
ни» від 8 грудня 2004 року№2223�IV (далі—Постанова) надіслав до Конституційного
Суду України для надання висновкущодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Кон�
ституції України проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України»
(далі — Законопроект), яким пропонується внести зміни до статей 85, 118, 119, 133,
140, 141, 142, 143 Конституції України.

Внесення змін до Конституції України, як зазначено в Постанові, викликано необ�
хідністю удосконалення системи місцевого самоврядування в Україні.

2.Оцінюючи Законопроект щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Кон�
ституції України, Конституційний Суд України виходить з такого.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень
Верховної Ради України належить «внесення змін до Конституції України в межах і по�
рядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції». Вимогищодо таких змін встанов�
лено, зокрема, у статтях 157 і 158 Конституції України.

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

Положення Законопроекту про внесення змін до статті 119 Конституції України
Верховна Рада України не розглядала, а стосовно статей 118, 133, 140, 141, 142, 143
Конституції України Законопроект не був предметом голосування для його прийнят�
тя неменшяк двома третинами від конституційного складуВерховної Ради України.

Положення пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України не змінювали�
ся, оскільки в Законі України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня
2004 року № 2222�IV вони відтворені за чинною редакцією Конституції України.

Таким чином, вимог статті 158 Конституції України додержано.

3. Відповідно до частини першої статті 157 Конституції України Основний Закон
держави неможебути змінений, якщо зміни, зокрема, спрямовані на ліквідацію неза�
лежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що запропоновані в Законопроекті
зміни до статей 85, 118, 119, 133, 140, 141, 142, 143 Конституції України не спрямова�
ні на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України, а от�
же, вимог частини першої статті 157 Конституції України додержано.

4. Конституційний Суд України, здійснюючи перевірку Законопроекту на до�
держання встановлених у частині першій статті 157 Конституції України вимог щодо
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нерипустимості змін, які передбачають скасування чи обмеження прав і свобод лю�
дини і громадянина, дає оцінку кожному його положенню.

4.1. У Законопроекті пропонується викласти пункт 29 частини першої статті 85
Конституції України в такій редакції:

«29) утворення і ліквідація адміністративно�територіальних одиниць, встановлен�
ня і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, наймену�
вання і перейменування населених пунктів і районів» (тут і далі текст Законопроекту
подається згідно з оригіналом).

Цим положенням встановлюються повноваження Верховної Ради України у сфері
адміністративно�територіального устрою.

Зазначені пропозиції розглядалися Конституційним Судом України і були визнані
такими,що відповідають вимогам статті 157 Конституції України (Висновок Конститу�
ційного Суду України від 30 жовтня 2003 року № 1�в/2003).

4.2. У Законопроекті пропонується така редакція статті 118 Конституції України:
«Стаття 118. Виконавчу владу в областях, містах Києві та Севастополі в межах та

порядку, визначених законом, представляють місцеві державні адміністрації.
Особливості організації та діяльності Київської та Севастопольської міських дер�

жавних адміністрацій визначаються законом.
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняють�

ся з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень від�

повідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та
підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та за�
конам України, іншим актам законодавства України, можуть бути скасовані відповід�
но до закону.

Обласна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної
адміністрації. Якщо недовіру висловило не менш як дві третини депутатів від складу
ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної
адміністрації».

Законопроектом передбачається: вилучення із системи органів виконавчої влади
районних державних адміністрацій; порядок скасування рішень голів місцевих дер�
жавних адміністрацій, які суперечать Конституції та законам України, іншим актам за�
конодавства України; відтворення норм частин четвертої, п’ятої чинної редакції стат�
ті 118 Конституції України (щодо призначення та відповідальності голів місцевих
державних адміністрацій). Частини дев’ята, десята чинної редакції статті 118 Консти�
туції України трансформуються в частину шосту нової редакції зазначеної статті.

Нова редакція статті 118 Конституції України не передбачає скасування чи обме�
ження прав і свобод людини і громадянина.

Проте викликає зауваження положення частини першої нової редакції цієї статті,
згідно з яким виконавчу владу представляють місцеві державні адміністрації. Термін
«представляють», на відміну від уживаного в чинній редакції статті 118 Конституції
України «здійснюють», не відповідає функціональній характеристиці місцевих дер�
жавних адміністрацій, яка визначена у статті 119 Основного Закону України.

4.3. У Законопроекті пропонується викласти пункти 4, 7 статті 119 Конституції
України в такій редакції:

«4) підготовку та виконання у випадках, визначених законом, відповідних обласних
бюджетів»;

«7) реалізацію інших передбачених законом повноважень».
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Запропоновані зміни не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод
людини і громадянина.

4.4. У Законопроекті пропонується нова редакція статті 133 Конституції України:
«Стаття 133. Адміністративно�територіальними одиницями України є: Автономна

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

Громадою визнається адміністративно�територіальна одиниця, до якої входять
жителі одного або декількох населених пунктів та яка має визначені в установленому
законом порядку межі її території.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, що визначається окремими
законами України».

У Висновку Конституційного Суду України від 30 жовтня 2003 року № 1�в/2003 ці
зміни визнано такими, що не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод
людини і громадянина.

Водночас Конституційний Суд України звертає увагу на те, що в частині першій
статті 95 Конституції України, де йдеться про бюджетну систему України, зберігаєть�
ся поняття територіальної громади, що не узгоджується з терміном «громада», ви�
значеним у пропонованій редакції статті 133 Конституції України.

4.5. У Законопроекті запропоновано нову редакцію статті 140 Конституції України:
«Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом і гарантованою законом можли�

вістю жителів громад, органів місцевого самоврядування самостійно вирішувати пи�
тання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється жителями громади в порядку, встановле�
ному законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: ра�
ди громад (сільські, селищні, міські ради) та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси жителів
громад, є районні та обласні ради, їх виконавчі органи, повноваження яких визначаю�
ться законом.

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

Ради громад (сільські, селищні, міські ради) можуть дозволяти за ініціативою жи�
телів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації насе�
лення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів та майна.

Розмежування повноважень між органами державної влади та органами місцево�
го самоврядування, підстави та порядок делегування органам місцевого самовряду�
вання повноважень органів державної влади встановлюються законом».

Запропоновані зміни пов’язані передусім з новим визначенням громади як адмі�
ністративно�територіальної одиниці. Вони вже розглядалися Конституційним Судом
України і визнані такими, що відповідають вимогам частини першої статті 157 Кон�
ституції України (Висновок Конституційного Суду України від 30 жовтня 2003 року
№ 1�в/2003).

Конституційний Суд України вважає, що положення запропонованої частини пер�
шої статті 140 Конституції Українищодо гарантування закономмісцевого самовряду�
вання не узгоджується зі статтею 7 Конституції України, якою встановлено, що в
Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Тобто в чинній Конститу�
ції України закріплено гарантії вищого рівня, ніж запропоновано змінами.

У частині шостій нової редакції статті 140 Конституції України зазначено, що підста�
ви та порядок делегування органам місцевого самоврядування повноважень органів
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державної влади встановлюються законом. Це положення не узгоджується з части�
ною третьою статті 143 Конституції України, в якій передбаченоможливість надання, а
не делегування законом органаммісцевого самоврядування повноважень органів ви�
конавчої влади і зазначено, що держава фінансує здійснення цих повноважень.

4.6. У Законопроекті пропонуються зміни до статті 141 Конституції України.
Частини другу і четверту викласти в такій редакції:
«Жителі громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом

таємного голосування обирають строком на п’ять років голову громади (сільського,
селищного, міського голову), який очолює виконавчий орган ради громади та голо�
вує на її засіданнях»;

«Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очо�
люють виконавчий орган ради».

Зміни пов’язані з визначенням громади (сільської, селищної, міської) адміністра�
тивно�територіальноюодиницею та приведенням строку повноважень голів громад у
відповідність із строком повноважень депутатів місцевих рад.

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

4.7. Пропонується нова редакція частин першої, другої статті 142 Конституції
України:

«Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і неру�
хоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у
комунальній власності громад, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебу�
вають в управлінні районних і обласних рад.

Жителі громад або ради громад відповідно до закону можуть об’єднувати на дого�
вірних засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання
спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підпри�
ємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби».

Запропоновані зміни не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод
людини і громадянина.

4.8. У Законопроекті пропонується викласти частини першу і другу статті 143 Кон�
ституції України в такій редакції:

«Стаття 143. Жителі громади безпосередньо або через органи місцевого само�
врядування відповідно до закону: управляють майном, що є в комунальній власності;
затверджують програми соціально�економічного та культурного розвитку і контро�
люють їх виконання; затверджують бюджети відповідних громад і контролюють їх ви�
конання; встановлюють місцеві податки і збори; забезпечують проведення місцевих
референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідову�
ють комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за
їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їх�
ньої компетенції.

Обласні та районні ради затверджують програми соціально�економічного та куль�
турного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; за�
тверджують районні і обласні бюджети та контролюють їх виконання; вирішують інші
питання, віднесені законом до їхньої компетенції».

Конституційний Суд України дійшов висновку, що пропоновані зміни не передба�
чають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

4.9. У Законопроекті передбачається:
«Цей Закон набирає чинності з дня проведення у березні 2006 року чергових вибо�

рів до місцевих рад п’ятого скликання».
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Це положення, на думку Конституційного Суду України, не передбачає скасування
чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

Разом з тим Конституційний Суд України вважає, що в Законі доцільно було б ви�
значити механізм функціонування районних державних адміністрацій, органів місце�
вого самоврядування до сформування нового складу місцевих рад та інших органів
місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 159 Конституції України, стат�
тями 51, 63, 66 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний
Суд України

ä ³ é ø î â â è ñ í î â ê ó :

1. Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України,
проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (реєстр.
№ 3207�1), яким пропонується:

«I. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
№ 30, ст. 141) такі зміни:

1. Пункт 29 частини першої статті 85 викласти в такій редакції:
«29) утворення і ліквідація адміністративно�територіальних одиниць, встановлен�

ня і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, наймену�
вання і перейменування населених пунктів і районів».

2. Статтю 118 викласти в такій редакції:
«Стаття 118. Виконавчу владу в областях, містах Києві та Севастополі в межах та

порядку, визначених законом, представляють місцеві державні адміністрації.
Особливості організації та діяльності Київської та Севастопольської міських дер�

жавних адміністрацій визначаються законом.
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняють�

ся з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень від�

повідальні перед Президентом України і КабінетомМіністрів України, підзвітні та під�
контрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та за�
конам України, іншим актам законодавства України, можуть бути скасовані відповід�
но до закону.

Обласна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної
адміністрації. Якщо недовіру висловило не менш як дві третини депутатів від складу
ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної
адміністрації».

3. У статті 119:
1) пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) підготовку та виконання у випадках, визначених законом, відповідних обласних

бюджетів»;
2) пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) реалізацію інших передбачених законом повноважень».

4. Статтю 133 викласти в такій редакції:
«Стаття 133. Адміністративно�територіальними одиницями України є: Автономна

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

Громадою визнається адміністративно�територіальна одиниця, до якої входять
жителі одного або декількох населених пунктів та яка має визначені в установленому
законом порядку межі її території.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, що визначається окремими
законами України».

5. Статтю 140 викласти в такій редакції:
«Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом і гарантованою законом мож�

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

Місцеве самоврядування здійснюється жителями громади в порядку, встановле�
ному законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: ра�
ди громад (сільські, селищні, міські ради) та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси жителів
громад, є районні та обласні ради, їх виконавчі органи, повноваження яких визнача�
ються законом.

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

Ради громад (сільські, селищні, міські ради) можуть дозволяти за ініціативою жи�
телів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації насе�
лення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів та майна.

Розмежування повноважень між органами державної влади та органами місцево�
го самоврядування, підстави та порядок делегування органам місцевого самовряду�
вання повноважень органів державної влади встановлюються законом».

6. Частини другу і четверту статті 141 викласти в такій редакції:
«Жителі громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом

таємного голосування обирають строком на п’ять років голову громади (сільського,
селищного, міського голову), який очолює виконавчий орган ради громади та голо�
вує на її засіданнях»;

«Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очо�
люють виконавчий орган ради».

7. Частини першу і другу статті 142 викласти в такій редакції:
«Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і неру�

хоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у
комунальній власності громад, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебу�
вають в управлінні районних і обласних рад.

Жителі громад або ради громад відповідно до закону можуть об’єднувати на дого�
вірних засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконан�
ня спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних під�
приємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби».

8. Частини першу і другу статті 143 викласти в такій редакції:
«Стаття 143. Жителі громади безпосередньо або через органи місцевого само�

врядування відповідно до закону: управляють майном, що є в комунальній власності;
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затверджують програми соціально�економічного та культурного розвитку і контро�
люють їх виконання; затверджують бюджети відповідних громад і контролюють їх ви�
конання; встановлюють місцеві податки і збори; забезпечують проведення місцевих
референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідову�
ють комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за
їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їх�
ньої компетенції.

Обласні та районні ради затверджують програми соціально�економічного та куль�
турного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; за�
тверджують районні і обласні бюджети та контролюють їх виконання; вирішують інші
питання, віднесені законом до їхньої компетенції».

«II. Цей Закон набирає чинності з дня проведення у березні 2006 року чергових ви�
борів до місцевих рад п’ятого скликання».

2.Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненнямВерховної Ради
України про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України «Про вне�
сення змін до Конституції України» вимогам статей 157 і 158 Конституції України є обо�
в’язковим до виконання, остаточним і не може бути оскаржений.

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

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

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

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

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè»

âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòåé 85, 118, 119, 133, 140,

141, 142, 143 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

На підставі статті 64 Закону України «Про Конституційний Суд України» вважаю за
необхідне викласти окрему думку стосовно Висновку Конституційного Суду України у
справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповід�
ності проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» вимогам
статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 85, 118, 119,
133, 140, 141, 142, 143 Конституції України).

Конституційний Суд України, розглянувши проект Закону України «Про внесення
змін до Конституції України» (реєстр. № 3207�1, далі — Законопроект), дійшов ви�
сновку, що його положення відповідають вимогам статей 157 і 158 Конституції Украї�
ни. Погоджуючись з таким висновком в частині відповідності Законопроекту вимогам
статті 157 Конституції України, водночас вважаю за необхідне висловити свою пози�
цію щодо питання відповідності окремих положень Законопроекту вимогам стат�
ті 158 Основного Закону України.

Зокрема, Законопроектом, який надійшов до Конституційного Суду України
16 грудня 2004 року після його попереднього схвалення Верховною Радою України
8 грудня 2004 року (Постанова Верховної Ради України «Про попереднє схвалення
законопроекту про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року
№ 2223�IV), пропонується внести такі зміни до Конституції України:

«2. Статтю 118 викласти у такій редакції:
«Стаття 118. Виконавчу владу в областях, містах Києві та Севастополі в межах та

порядку, визначених законом, представляють місцеві державні адміністрації.
Особливості організації та діяльності Київської та Севастопольської міських дер�

жавних адміністрацій визначаються законом.
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняють�

ся з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України1.
Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень від�

повідальні перед Президентом України і КабінетомМіністрів України, підзвітні та під�
контрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та за�
конам України, іншим актам законодавства України, можуть бути скасовані відповід�
но до закону.

Обласна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої дер�
жавної адміністрації. Якщо недовіру висловило не менш як дві третини депу�
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татів від складу ради,Президент України приймаєрішенняпро відставку голо�
ви місцевої державної адміністрації».

Водночас 8 квітня 2004 року Верховна Рада України розглянула проект Закону
України «Про внесення змін до Конституції України» (реєстр. № 4105), яким також
пропонувалося внести зміни до положень статті 118 Конституції України, а саме:

«9) у статті 118:
а) частину четверту викласти в такій редакції:
«Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняють�

ся з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр�міністра України»;
б) частини дев’яту і десяту викласти відповідно в такій редакції:
«Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної міс�

цевої державної адміністрації, на підставі чого КабінетМіністрів України прий�
має рішення і дає обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висло�
вили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Кабінет Міністрів
України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміні�
страції».

Закон не було прийнято у зв’язку з тим, що за нього проголосувало менше депута�
тів, ніж передбачено статтею 155 Конституції України, а саме менше ніж дві третини
від конституційного складу Верховної Ради України.

Як свідчить аналіз зазначених положень Законопроекту і проекту Закону України
«Про внесення змін до Конституції України» (реєстр.№ 4105), вони містять пропози�
ції щодо внесення змін до норм Конституції України, якими встановлено порядок
висловлення недовіри голові місцевої державної адміністрації з боку від�
повідних рад та прийняття рішення про звільнення з посади голови місцевої
державної адміністрації у разі висловлення йому такої недовіри (частини дев’я�
та, десята статті 118). Отже, Законопроект і зазначений проект Закону містять про�
позиції про внесення змін до частин дев’ятої, десятої статті 118 Конституції України,
які стосуються одних і тих самих питань.

З огляду на викладене вважаю, що попереднє схвалення Верховною Радою Украї�
ни положень Законопроекту через вісім місяців після відхилення єдиним законо�
давчим органом в Україні проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції
України» (реєстр.№4105) є порушенням встановленого частиноюпершоюстатті 158
Конституції України річного терміну подання законопроектів про внесення змін до
Конституції України.

Тобто положення Законопроекту, яким передбачено внесення змін до час�
тин дев’ятої, десятої статті 118 Конституції України, є таким,що не відповідає
вимогам статті 158 Конституції України.

Більш детально мотивацію моєї позиції з питання надання Конституційним Судом
України висновківщодо відповідності законопроектів про внесення змін до Конститу�
ції України вимогам статті 158 Конституції України викладено в окремій думці стосов�
но Висновку Конституційного Суду України від 12 жовтня 2004 року № 2�в/20041.

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
51 íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïîëîæåíü ñòàòò³ 92,

ïóíêòó 6 ðîçä³ëó Õ «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ»
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè

(ñïðàâà ïðî ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-17/2005
22 âåðåñíÿ 2005 ðîêó
¹ 5-ðï/2005

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Ñòàí³ê Ñþçàííè Ðîìàí³âíè,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

за участю представника суб’єкта права на конституційне подання Томича Івана
Федоровича—народного депутата України, Голови Комітету Верховної Ради України
з питань аграрної політики та земельних відносин; представників Верховної Ради
України: Семенюк Валентини Петрівни — народного депутата України, Голови Спе�
ціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, Селівано�
ва Анатолія Олександровича — Постійного представника Верховної Ради України
в Конституційному Суді України; представника Президента України Єфіменка Лео�
ніда Васильовича — заступника Міністра юстиції України; представника Державного
комітету України по земельних ресурсах Кальніченко Алли Георгіївни — начальника
юридичного управління; спеціалістів: Гринька Сергія Валерійовича — кандидата
юридичних наук, доцента кафедри трудового, земельного та екологічного права
юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шев�
ченка, КулиничаПавлаФедотовича— кандидатаюридичних наук, старшого науково�
го співробітника Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 51 народ�
ного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) по�
ложень статті 92, пункту 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу Укра�
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їни від 25 жовтня 2001 року (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4,
ст. 27; 2004 р., № 35, ст. 416; 2005 р., № 2, ст. 25).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання 51 народного депутата
України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 71, 82 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України» є наявність спору щодо конституційності положень стат�
ті 92, пункту 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України.

Заслухавши суддю�доповідача Скомороху В.Є., пояснення Томича І.Ф., Семе�
нюк В.П., Селіванова А.О., Єфіменка Л.В., Кальніченко А.Г., Гринька С.В., Кулини�
ча П.Ф. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання — 51 народний депутат України —
звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням розглянути питаннящодо
відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92 Земельного
кодексу України (далі — Кодекс), якими передбачається право постійного користу�
вання земельною ділянкою (право володіння і користування земельною ділянкою без
встановлення строку), якого набувають підприємства, установи та організації, що
належать до державної та комунальної власності, і пункту 6 розділу Х «Перехідні по�
ложення» Земельного кодексу України (далі — Перехідні положення Кодексу), згідно
з якими громадяни та юридичні особи, які мають у постійному користуванні земельні
ділянки, але за цим Кодексом не можуть мати їх на такому праві, повинні були до
1 січня 2005 року переоформити у встановленому порядку право власності або право
оренди на них.

У конституційному поданні стверджується, що зазначеними положеннями Кодек�
су громадян позбавлено права постійного користування земельними ділянками для
ведення селянського (фермерського) господарства, особистого підсобного госпо�
дарства, яке було надано статтею 7 Земельного кодексу України в редакції від 13 бе�
резня 1992 року, статтею 5 Закону України «Про селянське (фермерське) господар�
ство» від 20 грудня 1991 року. Тому суб’єкт права на конституційне подання вважає,
що положення статті 92, пункту 6 Перехідних положень Кодексу не відповідають стат�
ті 22 Конституції України.

2. До початку розгляду справи Конституційним Судом України Верховна Рада
України прийняла Закон України «Про внесення змін до статті 92 Земельного кодексу
України стосовно визначення права на постійне користування земельними ділянка�
ми громадських організацій інвалідів» від 12 травня 2004 року, яким частину другу
статті 92 Кодексу доповнено положенням про набуття права постійного користуван�
ня земельними ділянками громадськими організаціями інвалідів України, їх підпри�
ємствами (об’єднаннями), установами та організаціями.

6 жовтня 2004 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення
змін до Земельного кодексу України», яким внесено зміни, зокрема, до пункту 6 Пе�
рехідних положень Кодексу і термін переоформлення права власності або права
оренди на земельні ділянки продовжено з 1 січня 2005 року до 1 січня 2008 року.

3. Президент України в листі до Конституційного Суду України зазначив, що під�
став для визнання положень статті 92, пункту 6Перехідних положень Кодексу такими,
що не відповідають Конституції України (є неконституційними), не вбачається.

На думку Голови Верховної Ради України, право власності громадян на землю, яке
було передбачено Земельним кодексом України в редакції від 13 березня 1992 року,
збережено у чинному Кодексі в повному обсязі; форми реалізації права власності на
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землю приведені у відповідність до вимог Конституції України і не зазнали істотних
змін. Тому підстав для визнання неконституційними положень статті 92, пункту 6 Пе�
рехідних положень Кодексу немає.

У листі Верховного Суду України зазначено, що передбачене в Кодексі право по�
стійного користування земельною ділянкою для суб’єктів —юридичних осіб не пору�
шує і не погіршує прав інших суб’єктів—фізичних осіб, а приведено у відповідність до
статті 41 Конституції України та статті 14 Закону України «Про власність».

Державний комітет України по земельних ресурсах у письмовому поясненні звер�
нув увагу, що певна частина суб’єктів постійного землекористування вже переофор�
мила земельні ділянки на право власності або право оренди на них. Тому в разі ви�
знання статті 92 Кодексу такою, що не відповідає Конституції України, ті суб’єкти, які
здійснили переоформлення права постійного користування землею, можуть бути по�
ставлені у нерівне становище стосовно тих, які його не здійснили.

У листі Державного комітету України у справах релігій акцентується, що релігійні
організації, які відповідно до статті 7 Земельного кодексу України в редакції від 13 бе�
резня 1992 року набули права на одержання в постійне користування земельних
ділянок та звільнені від земельного податку як організації, що не займаються підпри�
ємницькоюдіяльністю (пункт 5 частини першої статті 12 Закону України «Про плату за
землю»), згідно з пунктом 6 Перехідних положень Кодексу матимуть право постійно�
го користування земельними ділянками і користуватимуться пільгами щодо земель�
ного податку до 1 січня 2008 року. Інша частина релігійних організацій цих прав і пільг
позбавлена, що суперечить статті 22 Конституції України, статтям 4, 5 Закону України
«Про свободу совісті та релігійні організації».

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України повідомив, що стаття 92,
пункт 6 Перехідних положень Кодексу встановлюють термін закінчення земельної ре�
форми і не обмежують права громадян на володіння земельними ділянками.

У висновку науковців Київського національного університету імені ТарасаШевчен�
ка стверджується, що положення статті 92, пункту 6 Перехідних положень Кодексу
слід визнати неконституційними, оскільки вони звужують зміст та обсяг існуючих
прав громадян на землю (частина третя статті 22 Конституції України).

Відповідно до позиції фахівців Національної юридичної академії України імені Яро�
слава Мудрого чинна редакція частини другої статті 92, пункту 6 Перехідних поло�
жень Кодексу суттєво звузила обсяг земельних прав громадян, право на використан�
ня земельної ділянки для ведення громадянином фермерського господарства, яке є
одним із різновидів конституційних прав цього суб’єкта.

Іншої позиції дотримуються фахівці Львівського національного університету імені
Івана Франка, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, які вважа�
ють норми статті 92, пункту 6 Перехідних положень Кодексу такими, що відповідають
Конституції України.

Науковці Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України та Інституту укра�
їнської мови НАН України вбачають різне значення термінів «набуття права власно�
сті» і «переоформлення права власності».

У листі Федерації професійних спілок України зазначено, що з прийняттям Кодексу
профспілкові організації та їх об’єднання позбавлені права постійного користування
земельними ділянками. Вимоги пункту 6 Перехідних положень Кодексу профспілкові
організації та їх об’єднання не в змозі виконати, оскільки є неприбутковими організа�
ціями, тому Федерація професійних спілок України вважає норми статті 92, пункту 6
Перехідних положень Кодексу такими, що не відповідають Конституції України.

4. У процесі розгляду справи представник суб’єкта права на конституційне подан�
ня підтримав позицію народних депутатів України.

Інші учасники конституційного провадження поділяють позиції державних органів,
які вони представляють.
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Підтвердивши позицію Голови Верховної Ради України, Постійний представник
Верховної Ради України в Конституційному Суді України констатував наявність про�
блемищодо встановленого порядку переоформлення громадянами права постійно�
го користування землею на право власності або на право оренди.

Фахівець Київського національного університету імені Тараса Шевченка наголо�
сив, що Кодекс не встановив чітких матеріально�правових і процесуальних гарантій
зміни громадянами юридичного титулу права постійного користування земельною
ділянкою на право власності або на право оренди, тому положення статті 92, пункту 6
Перехідних положень Кодексу не відповідають частині третій статті 22 Конституції
України.

На думку спеціаліста Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
встановлення статтею 92 Кодексу права постійного землекористування не супере�
чить положенням Конституції України. Але поряд з цим порушено серйозну соціальну
проблемущодо гарантій набуття громадянами права власності на землю, а отже, ви�
значення пунктом 6 Перехідних положень Кодексу граничного строку переоформ�
лення прав на землю не відповідає Конституції України.

5. Конституційний Суд України, вирішуючи питання щодо конституційності оспо�
рюваних норм Кодексу, виходить з такого.

5.1. Відповідно до частини другої статті 8 Основного Закону України Конституція
України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно�правові акти прий�
маються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Згідно з частиною четвертою статті 13 Основного Закону України держава забез�
печує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спря�
мованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом.

Конституція України гарантує право власності на землю, яке набувається і ре�
алізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до
закону (частина друга статті 14).

За Конституцією України кожен має право, зокрема, володіти, користуватися і роз�
поряджатися своєю власністю; право приватної власності набувається в порядку, ви�
значеному законом; ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності,
право приватної власності є непорушним (частини перша, друга, четверта статті 41).

Право власності на землю набувається та реалізується на підставі Конституції
України, цього Кодексу, а також інших законів, що видаються відповідно до них (час�
тина друга статті 78 Кодексу).

До прийняття чинної Конституції України право приватної власності громадян на
землю передбачалося Земельним кодексом України в редакції від 13 березня
1992 року, Законом України «Про власність», Декретом Кабінету Міністрів України
«Про приватизацію земельних ділянок» від 26 грудня 1992 року№ 15�92 (далі — Дек�
рет), окремими указами Президента України щодо паювання земель.

Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права влас�
ності народу відповідно до закону (частина друга статті 13 Конституції України). До
таких об’єктів належать, зокрема, земельні ділянки.

5.2. Згідно з частиною третьою статті 41 Конституції України громадяни для задо�
волення своїх потреб можуть користуватися об’єктами права державної та кому�
нальної власності відповідно до закону. Ця конституційна гарантія не може тлумачи�
тися як така, що заперечує державний захист інших визнаних майнових прав
громадян (крім права власності) або обмежує можливості такого захисту прав зем�
лекористувачів, набутих свого часу відповідно до чинного на той час законодавства.

Таким чином, стосовно права постійного користування земельними ділянками діє
механізм захисту, гарантований статтями 13, 14, 41, 55 Конституції України.

Орган законодавчої влади має право встановлювати для громадян та юридичних
осіб, у котрих є в постійному користуванні земельні ділянки, але які за цим Кодексом
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не можуть мати їх на такому праві, строк, протягом якого ці особи зобов’язані пере�
оформити у встановленому порядку право власності або право оренди на земельні
ділянки. Але при цьому орган законодавчої влади повинен дотримуватися приписів
Основного Закону України.

Згідно зі статтею 22 Конституції України конституційні права і свободи гарантують�
ся і не можуть бути скасовані (частина друга), при прийнятті нових законів або вне�
сенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав
і свобод (частина третя). Скасування конституційних прав і свобод — це їх офіційна
(юридична або фактична) ліквідація. Звуження змісту та обсягу прав і свобод є їх об�
меженням. У традиційному розумінні діяльності визначальними поняття змісту прав
людини є умови і засоби, які становлять можливості людини, необхідні для задово�
лення потреб її існування та розвитку. Обсяг прав людини — це їх сутнісна власти�
вість, виражена кількісними показниками можливостей людини, які відображені
відповідними правами, що не є однорідними і загальними. Загальновизнаним є пра�
вило, згідно з яким сутність змісту основного права в жодному разі не може бути по�
рушена.

Конституція України (стаття 13) не виключає можливості для громадян користува�
тися землею на визначених у законі різних правових титулах, гарантуючи при цьому
громадянам право власності на землю.

5.3. Україна як демократична і правова держава закріпила принцип поваги і непо�
рушності прав та свобод людини, утвердження і забезпечення яких є головним
обов’язком держави. Конституційний принцип правової держави вимагає від неї
утримуватися від обмеження загальновизнаних прав і свобод людини і громадянина,
в тому числі майнових прав (стаття 1, частина друга статті 3, статті 21, 22, 64 Консти�
туції України).

Інститут постійного користування земельною ділянкою—право володіння і корис�
тування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності,
без встановлення строку — останнім часом зазнав істотної трансформації.

Земельний кодекс Української РСР від 8 липня 1970 року встановлював безстро�
кове і тимчасове користування землею (стаття 15). Землекористувачами визначали�
ся: колгоспи, радгоспи, інші сільськогосподарські державні, кооперативні, громад�
ські підприємства, організації і установи; промислові, транспортні, інші несільсько�
господарські державні, кооперативні, громадські підприємства, організації та уста�
нови; громадяни.

Поняття «користування землею» у Земельному кодексі Української РСР від
18 грудня 1990 року (стаття 7) поряд з постійним (без заздалегідь встановленого
строку) передбачало тимчасове користування (короткострокове — до трьох років і
довгострокове— від трьох до десяти років). Користування землею на умовах оренди
для сільськогосподарських цілей, як правило, мало бути довгостроковим. Для веден�
ня селянського (фермерського) господарства земля надавалася в оренду районною,
міською радою (частина третя статті 8). У зазначеному Кодексі з’явилася новаформа
володіння землею: довічне успадковуване володіння, яке надавалося громадянам,
зокрема, для ведення селянського (фермерського) господарства, ведення особис�
того підсобного господарства, будівництва та обслуговування жилого будинку і гос�
подарських будівель, у разі одержання у спадщину жилого будинку або його при�
дбання і т. ін., та постійне володіння, яке надавалося колгоспам, радгоспам, іншим
державним, кооперативним, громадським підприємствам, установам і організаціям,
релігійним організаціям.

Земельний кодекс України в редакції від 13 березня 1992 року закріпив право ко�
лективної і приватної власності громадян на землю, зокрема право громадян на без�
оплатне одержання у власність земельних ділянок для ведення селянського (фер�
мерського) господарства, особистого підсобного господарства тощо (стаття 6). Гро�
мадянам України для ведення селянського (фермерського) господарства, особисто�
го підсобного господарства із земель, що перебувають у державній власності, земля

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2005

18



надавалася у постійне користування (без заздалегідь установленого строку), а для
городництва, сінокосіння, випасання худоби, ведення селянського (фермерського)
господарства — у тимчасове користування (короткострокове — до трьох років і дов�
гострокове — від трьох до двадцяти п’яти років) (стаття 7). Проте чіткого розмежу�
вання випадків, коли земельні ділянки можуть надаватися у користування для веден�
ня селянського (фермерського) господарства, а коли — в оренду, в цьому Кодексі
не здійснено.

Це свідчить про те, що поряд із впровадженням приватної власності на землю гро�
мадянам, на їх вибір, забезпечувалася можливість продовжувати користуватися зе�
мельними ділянками на праві постійного (безстрокового) користування, оренди, по�
життєвого спадкового володіння або тимчасового користування. При цьому в будь�
якому разі виключалась як автоматична зміна титулів права на землю, так і будь�яке
обмеження права користування земельною ділянкою у зв’язку з непереоформлен�
ням правового титулу.

Закон України «Про оренду землі» визначає оренду землі як засноване на договорі
строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною оренда�
реві для проведення підприємницької та інших видів діяльності (стаття 1).

Чинний Кодекс, прийнятий 25 жовтня 2001 року, визначив право постійного кори�
стування земельною ділянкою як право володіння і користування земельною ділян�
кою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку
(частина перша статті 92).

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухомемайно та їх
обмежень» від 1 липня 2004 року передбачено, зокрема, обов’язковість державної
реєстрації права постійного користування земельною ділянкою, права користування
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб тощо.

Права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та кому�
нальної власності набувають лише підприємства, установи та організації, що нале�
жать до державної або комунальної власності, а також громадські організації інва�
лідів України, їх підприємства (об’єднання), установи та організації.

Використання терміна «набувають», що означає «ставати власником чого�небудь,
здобувати що�небудь», після набрання чинності статтею 92 Кодексу свідчить, що ця
норма не обмежує і не скасовує діюче право постійного користування земельними
ділянками, набуте громадянами в установлених законодавством випадках за станом
на 1 січня 2002 року до його переоформлення. Тому підстав визнавати статтю 92 Ко�
дексу неконституційною немає.

5.4. Конституційний принцип правової держави передбачає встановлення право�
порядку, який повинен гарантувати кожному утвердження і забезпечення прав і сво�
бод. Конституція України закріпила рівність суб’єктів права власності перед законом,
гарантії права власності та обов’язки власників, положення про те, що сама влас�
ність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству (статті 13, 41 Кон�
ституції України).

Із конституційних принципів рівності і справедливості випливає вимога визначе�
ності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її
однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосов�
ній практиці і неминуче призводить до сваволі.

Так, поняття «набувають права» за змістом частини другої статті 92 та частини
першої статті 116 Кодексу в аспекті вимоги переоформлення права користування зе�
мельною ділянкою не відповідає вимозі ясності і визначеності правової норми: за�
значені положення припускають поширення цього поняття лише на випадки первин�
ного отримання земельної ділянки із земель державної та комунальної власності
підприємствами, установами та організаціями, що належать до державної або кому�
нальної власності, а також громадянами та юридичними особами, які набувають пра�
ва власності та користування земельними ділянками.
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Натомість у пункті 6 Перехідних положень Кодексу йдеться про переоформлення
права власності або оренди громадянами та юридичними особами, які мають у по�
стійному користуванні земельні ділянки, але за цим Кодексом не можуть мати їх на
такому праві. Переоформлення також має два значення: повторити оформлення і
оформити заново, за новими правилами.

Таким же невизначеним є словосполучення «переоформити у встановленому по�
рядку» без посилання на відповідні норми Кодексу або інших законів. При цьому в Ко�
дексі та інших законах немає спеціальних норм щодо такого порядку переоформ�
лення права постійного користування. Оскільки переоформлення може означати
оформлення за тих самих умов, що й раніше, а також за новими, іншими умовами, то
ці умови мають бути зазначені в Перехідних положеннях Кодексу. Відсутність розме�
жування надання земельної ділянки і зміни титулу прав на земельні ділянки усклад�
нює переоформлення і на практиці вирішується довільно.

Крім того, переоформлення покладено як на юридичних осіб (тобто фермерське
господарство), так і на громадян, які мають у постійному користуванні земельні
ділянки. Поняття «селянське (фермерське) господарство» не існує після набрання
чинності Законом України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 року,
яким Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» визнано таким,
що втратив чинність. Отже, при переоформленні права постійного користування
земельними ділянками, наданими для ведення селянських (фермерських) госпо�
дарств, у довгострокову оренду строк оренди не може визначатися селянським
(фермерським) господарством відповідно до закону, як це передбачає абзац другий
пункту 6 Перехідних положень Кодексу, через відсутність такого господарства. Від�
повідно до статті 1 Закону України «Про особисте селянське господарство» особисте
селянське господарство — це господарська діяльність, яка проводиться без ство�
рення юридичної особи і не належить до підприємницької діяльності. Для ведення
особистого селянського господарства використовують земельні ділянки розміром
не більше 2,0 гектара, передані фізичним особам у власність або оренду в порядку,
встановленому законом.

Кодекс не передбачив права на «земельні ділянки для ведення особистого підсоб�
ного господарства», а запровадив категорію «земельних ділянок для ведення осо�
бистого селянського господарства» (частина перша статті 33). Тому виникла пробле�
ма легалізації права користування чи власності тих осіб, які набули цих титулів на
земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства за раніше чин�
ним земельним законодавством.

Переоформлення права постійного користування земельнимиділянками, надани�
ми для ведення селянських (фермерських) господарств, на право власності або пра�
во оренди на них за конституційно�правовим смислом має виходити з рівності сто�
рін, автономності їх волі та майнової самостійності і повинно бути спрямоване на
реалізацію зазначених принципів щодо місця фермерських господарств в економіч�
ній системі держави та цивільно�правових відносинах (частина друга статті 13, час�
тина друга статті 14 Конституції України, стаття 3 Цивільного кодексу України).

Порівняльний аналіз змісту положень пункту 6 Постанови Верховної Ради України
«Про земельну реформу» від 18 грудня 1990 року і пункту 6 Перехідних положень Ко�
дексу свідчить, що в першому акті йдеться про оформлення права на земельну ділян�
ку громадянами, підприємствами, установами та організаціями, які мають у користу�
ванні земельні ділянки, надані їм до введення в дію Земельного кодексу Української
РСР (грудень 1990 р.), а в другому — про переоформлення права постійного корис�
тування земельними ділянками. Ні в Кодексі, ні в інших нормативно�правових актах
не розкривається юридичний зміст термінів «оформлення» і «переоформлення»,
не визначається їх співвідношення. Невизначеність суті цих термінів негативно впли�
ває на практику здійснення суб’єктивних прав на земельні ділянки громадянами та
юридичними особами. Від правильного визначення сутності «оформлення» і «пере�
оформлення» прав на землю залежить можливість здійснення громадянами та юри�

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2005

20



дичними особами гарантованого Конституцією України права власності на землю і
права користування нею, довіра громадян до держави.

5.5. У Постанові Верховної Ради України «Про стан дотримання законодавства
України щодо видачі державних актів на право власності на землю, сертифікатів на
право на земельну частку (пай) та їх обігу; про дотримання законодавства України
щодо виділення в натурі (на місцевості), використання та обігу земельних ділянок
сільськогосподарського призначення» від 22 травня 2003 року№ 882�ІV проаналізо�
вано ситуацію, яка склалася з видачею органами влади громадянам та юридичним
особам державних актів на право власності на земельну ділянку, і, зокрема, конста�
товано, що зволікання з видачею державних актів на право власності на земельну
ділянку призводить до порушення права власності громадян на землю. Причиною
незадовільного стану видачі громадянам державних актів на право власності на зе�
мельну ділянку (на заміну сертифікатів на право на земельну частку (пай) є відсут�
ність законодавчого забезпечення цього процесу та значною мірою неспроможність
громадян оплатити вартість робіт, необхідних для виготовлення цих актів.

Наведені положення Земельного кодексу України в редакції від 13 березня
1992 року, Декрету, зміст зазначених указів Президента України свідчать, що в при�
ватну власність громадян було передано земельні ділянки, які використовувалися
ними для ведення селянського (фермерського) господарства, особистого підсобно�
го господарства, будівництва та обслуговування будинку і господарських будівель
(присадибна ділянка), садівництва, дачного і гаражного будівництва.

Отже, названими нормативно�правовими актами держава врегулювала питання
постійного землекористування шляхом передачі земельних ділянок у приватну влас�
ність громадян. Тому громадяни набули права приватної власності щодо зазначених
земельних ділянок на підставі наведених положень Земельного кодексу України в ре�
дакції від 13 березня 1992 року, Декрету, зазначених указів Президента України, за
рішеннями відповідних місцевих рад та районних державних адміністрацій.

Визнавши право приватної власності громадян на земельні ділянки, які були нада�
ні в постійне користування, встановивши порядок набуття цього права у зазначених
нормативно�правових актах шляхом безоплатної передачі, держава має вжити всіх
необхідних заходів щодо забезпечення безперешкодного набуття громадянами пра�
ва приватної власності на земельні ділянки.

Закони, інші нормативно�правові акти, які визначають порядок реалізації встанов�
лених Конституцією України та міжнародними договорами прав і свобод людини і
громадянина, в тому числі порядок набуття права власності, не повинні звужувати,
заперечувати чи в будь�який інший спосіб обмежувати ці права і свободи. Порядок
безоплатної передачі у приватну власність земельних ділянок державної та кому�
нальної власності не повинен встановлювати обмеження щодо виникнення цього
права у громадян.

Натомість з ініціативи держави було прийнято новий Земельний кодекс, який зо�
бов’язує громадян переоформити набуті ними раніше права на інші права. Це пере�
оформлення є занадто обтяжливим, розтягнутим у часі, ускладненим і дорогим.
Однак пунктом 11 Перехідних положень Кодексу та Законом України «Про розмежу�
вання земель державної та комунальної власності» від 5 лютого 2004 року встановле�
но правило, згідно з яким витрати, пов’язані із розмежуванням земель державної та
комунальної власності, здійснюються за рахунок коштів відповідних бюджетів (стат�
тя 15 Закону), на засадах забезпечення рівності права власності на землю терито�
ріальних громад і держави, безоплатності тощо (стаття 4 Закону). Оскільки відповід�
но до частини другої статті 14 Конституції України право власності на землю гаран�
тується, а ініціатива у зміні раніше набутого права на використання землі громадяна�
ми належить не їм, а державі, саме держава має встановити режим диференційова�
ного пільгового переоформлення права на землю.

Визначення пунктом 6 Перехідних положень Кодексу строку переоформлення
права власності на земельні ділянки ставить громадян у нерівні умови, оскільки гро�
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мадяни за таких умов не є рівноправними учасниками (суб’єктами) земельних відно�
син щодо набуття права власності на землю.

Однією з підстав набуття громадянином права на землю є приватизація, яка здій�
снюється на добровільній основі і полягає в безоплатній передачі земельних ділянок,
що перебувають у користуванні громадян.

Статтею 412 Цивільного кодексу України встановлено вичерпний перелік підстав,
за яких право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
припиняється.

Відповідно до статті 5 Цивільного кодексу України акти цивільного законодавства
не мають зворотної дії в часі, їх дія поширюється на відносини, які виникли раніше,
лише у випадках, коли вони пом’якшують або скасовують цивільну відповідальність
особи.

Цей принцип закріплено на конституційному рівні (стаття 58 Конституції України),
що є гарантією стабільності суспільних відносин, у тому числі між державою і грома�
дянином. Він гарантує впевненість громадян у тому, що їхнє теперішнє становище
не буде погіршено прийняттям нового закону чи іншого нормативно�правового акта.

Проте пункт 6 Перехідних положень Кодексу зобов’язує громадян та юридичних
осіб переоформити у встановленому порядку право власності або право оренди на
земельні ділянки. При переоформленні права постійного користування у довгостро�
кову оренду її строк визначається «відповідно до закону», що є неконкретним у зв’яз�
ку з невизначеністю цього закону, як і закону, який встановив би порядок переоформ�
лення.

Конституційний Суд України вважає, що встановлення обов’язку громадян пере�
оформити земельні ділянки, які знаходяться у постійному користуванні, на право
власності або право оренди до 1 січня 2008 року потребує врегулювання чіткиммеха�
нізмом порядку реалізації цього права відповідно до вимог частини другої статті 14,
частини другої статті 41 Конституції України. У зв’язку з відсутністю визначеного у за�
конодавстві відповідного механізму переоформлення громадяни не в змозі виконати
вимоги пункту 6Перехідних положень Кодексу у встановлений строк, прощо свідчить
неодноразове продовження Верховною Радою України цього строку.

Неврегульованість питаннящодо переважного права постійного землекористува�
ча на придбання земельної ділянки у власність породжує проблеми, пов’язані з вибо�
ром способу переоформлення права на землю, відшкодуванням вартості проведе�
них землекористувачем поліпшень за час користування землею тощо.

Отже, порядок переоформлення права користування земельною ділянкоюмає бу�
ти врегульований у чинному Кодексі або інших законах шляхом визначення об’єктів,
суб’єктів та основних стадій набуття прав на земельні ділянки.

Це стосується також оплати земельно�кадастрових робіт і послуг у разі, коли за�
мовником є землекористувач.

Земля як об’єкт постійного користування, надана державою громадянам на за�
конних підставах, виконувала і продовжує виконувати важливу соціально�економічну
функцію. Вона є основою життєдіяльності і господарювання громадян. Так, земельні
ділянки, які було надано громадянам для ведення селянського (фермерського) гос�
подарства, особистого підсобного господарства, індивідуального житлового, гараж�
ного і дачного будівництва, є матеріальною основою життєдіяльності і господарю�
вання не лише окремих громадян, а певного суспільного прошарку населення Ук�
раїни.

Набуття громадянином права власності на земельну ділянку, яка перебуває у його
користуванні, в загальному порядку, визначеному статтею 118 Кодексу, не передба�
чає встановлення обмеження щодо строків набуття цього права. Відповідно до пунк�
ту 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження форм державного акта
на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного ко�
ристування земельною ділянкою» від 2 квітня 2002 року№449 раніше видані державні
акти на право приватної власності на землю, державні акти на право власності на зем�
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лю та державні акти на право постійного користування землею залишаються чинними
і підлягають заміні в разі добровільного звернення громадян або юридичних осіб.

Приписи пункту 6 Перехідних положень Кодексу є нормами процесуального права
і тому не повинні обмежувати норми матеріального права щодо права власності на
землю та його набуття громадянами.

5.6. Суб’єктивне право на земельну ділянку виникає і реалізується на підставах і в
порядку, визначених Конституцією України, Кодексом та іншими законами України,
що регулюють земельні відносини.

Підставою для виникнення права на земельну ділянку є відповідний юридичний
факт. Чинний Кодекс серед підстав набуття права на землю громадянами та юридич�
нимиособамине називає оформлення чи переоформлення прав на земельні ділянки.

Відповідно до статті 116 Кодексу громадяни та юридичні особи набувають права
власності та права користування земельними ділянками із земель державної або ко�
мунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого са�
моврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом (частина перша);
набуття права на землю громадянами таюридичними особами здійснюєтьсяшляхом
передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування (частина дру�
га). Право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає
після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право
власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної
реєстрації (частина перша статті 125 Кодексу).

Суб’єктивне право постійного користування земельною ділянкою суттєво відріз�
няється від суб’єктивного права власності на землю та суб’єктивного права оренди.
Хоча власники землі та орендарі поряд із повноваженнямищодо володіння та корис�
тування наділяються і повноваженнямищодо розпорядження земельними ділянками
(орендарі — в частині передачі земель у суборенду за згодою власника), а постійні
користувачі такої можливості позбавлені, у їх праві на землю є ряд особливостей і пе�
реваг:

— право постійного землекористування є безстроковим, на відміну від права
оренди, і може бути припинене лише з підстав, передбачених законодавством;

— права та обов’язки постійних землекористувачів визначені чинним земельним
законодавством і не підлягають договірному регулюванню (неможуть бути звужені);

— постійні землекористувачі, як і землевласники, сплачують земельний податок,
розмір якого визначається відповідно до чинного законодавства, на відміну від дого�
вірного характеру орендної плати;

— земельні ділянки у постійне користування передаються у порядку відведення
безоплатно з наступним посвідченням цього права шляхом видачі державного акта
на право постійного користування земельною ділянкою; оплаті має підлягати лише
виготовлення технічної документації на земельну ділянку, що здійснюється на дого�
вірних засадах із уповноваженою землевпорядною організацією.

Кодексом не встановлено чітких матеріально�правових і процесуальних гарантій
зміни громадянами юридичного титулу права постійного користування земельною
ділянкою на право власності чи право оренди. Переоформлення відповідних прав
включає також земельно�кадастрові роботи та інші послуги, які суб’єкти підприєм�
ницької діяльності надають на платній основі, встановлюючи їх розцінки на свій роз�
суд. Таким чином, постійним землекористувачам не гарантована можливість зміни
законно набутого права за сприяння і за рахунок держави, яка є ініціатором таких змін.

Згідно з частиною п’ятою статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речо�
вих прав на нерухоме майно та їх обмежень» право власності та інші речові права на
нерухоме майно, набуті згідно з чинними нормативно�правовими актами до набран�
ня чинності цим Законом, визнаються державою. Відповідно до цього Закону реє�
страція речових прав на нерухомість, їх обмежень здійснюється лише в разі вчинення
правочинів щодо нерухомого майна, а також за заявою власника (володільця) неру�
хомого майна.
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На підставі наведеного Конституційний Суд України дійшов висновку, що пункт 6
Перехідних положень Кодексу через відсутність встановленого порядку переоформ�
лення права власності або оренди та унеможливлення безоплатного проведення ро�
біт із землеустрою і виготовлення технічних матеріалів та документів для переоформ�
лення права постійного користування земельною ділянкою на право власності або
оренди в строки, визначені Кодексом, суперечить положенням частини четвертої
статті 13, частини другої статті 14, частини третьої статті 22, частини першої стат�
ті 24, частин першої, другої, четвертої статті 41 Конституції України.

6. Пунктом 6 Постанови Верховної Ради України «Про земельну реформу» від
18 грудня 1990 року № 563�ХІІ (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 10,
ст. 100; 1993 р., № 26, ст. 277; 1994 р., № 27, ст. 229; 1998 р., № 16, ст. 78; 2000 р.,
№ 4, ст. 32; 2004 р.,№ 19, ст. 286) встановлено, що громадянами, які мають у корис�
туванні земельні ділянки, надані їм до введення в дію Земельного кодексу України,
після закінчення строку оформлення права власності або права користування зем�
лею раніше надане їм право користування земельною ділянкою втрачається.

Однак відповідно до статей 13, 14, пункту 7 частини першої статті 92 Конституції
України правовий режим власності та користування землею визначається законами
України. Правовий режим власності означає врегулювання нормами закону земель�
них відносин, порядку та умов поділу земель на категорії, правове визначення форм
власності на землю, порядку набуття і здійснення права власності, а також права по�
стійного чи тимчасового землекористування щодо управління землями тощо, ре�
алізацію та позбавлення цього права, функції, компетенцію органів державної влади і
місцевого самоврядування.

Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання,
їх рівність перед законом, соціальну спрямованість економіки (частина четверта
статті 13 Конституції України). Основний Закон України гарантує кожному право во�
лодіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю відповідно до закону (стат�
тя 41). Чинний Кодекс є одним із таких законів, норми якого встановлюють підстави
набуття права на землю шляхом передачі ділянок у власність або надання їх у корис�
тування (частина друга статті 116).

Постанова Верховної Ради України є підзаконним актом, тому в ній не можуть за�
кріплюватися положення, якими встановлюється правовий режим власності на зем�
лю. Тим більше що громадяни та юридичні особи не можуть втрачати раніше нада�
ного їм права користування земельною ділянкою. Проте Верховна Рада України
врегулювала постановою сферу суспільних відносин, які мають регулюватися зако�
нами України.

Враховуючи, що положення Постанови Верховної Ради України «Про земельну ре�
форму»щодо втрати громадянами після закінчення зазначеного строку раніше нада�
ного права користування земельною ділянкою впливають на прийняття рішення у
справі, вони відповідно до частини третьої статті 61 Закону України «Про Конститу�
ційнийСуд України»мають бути визнані такими,що не відповідають Конституції Укра�
їни (є неконституційними).

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 51, 61, 63, 69, 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конститу�
ційний Суд України

â è ð ³ ø è â :

1.Визнати такими,що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
положення:

— пункту 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу Українищодо зо�
бов’язання переоформити право постійного користування земельною ділянкою на
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право власності або право оренди без відповідного законодавчого, організаційного
та фінансового забезпечення;

— пункту 6 Постанови Верховної Ради України «Про земельну реформу» від
18 грудня 1990 року№ 563�ХІІ з наступними змінами в частині щодо втрати громадя�
нами, підприємствами, установами і організаціями після закінчення строку оформ�
лення права власності або права користування землею раніше наданого їм права ко�
ристування земельною ділянкою.

2.Положення пункту 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу Укра�
їни та пункту 6 Постанови Верховної Ради України «Про земельну реформу», визнані
неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом Ук�
раїни цього Рішення.

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

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

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
60 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
ïîëîæåíü ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 103

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â êîíòåêñò³ ïîëîæåíü ¿¿ ñòàòåé 5, 156
òà çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì

ãðîìàäÿí Ãàëàé÷óêà Âàäèìà Ñåðã³éîâè÷à,
Ïîäãîðíî¿ Â³êòîð³¿ Âàëåíòèí³âíè,

Êèñëî¿ Òåòÿíè Âîëîäèìèð³âíè
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ

ïîëîæåíü ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 5
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

(ñïðàâà ïðî çä³éñíåííÿ âëàäè íàðîäîì)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-5/2005
5 æîâòíÿ 2005 ðîêó
¹ 6-ðï/2005

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,
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,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 60 народ�
них депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 103
Конституції України в контексті положень її статей 5, 156 та за конституційним звер�
ненням громадян Галайчука В.С., Подгорної В.В., Кислої Т.В. про офіційне тлумачен�
ня положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції України.

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40, 42, 43 Закону України
«Про Конституційний Суд України» стали конституційне подання народних депутатів
України та конституційне звернення громадян.
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Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 93, 94 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України» є практична необхідність у з’ясуванні та офіційній інтерпре�
тації положень частин другої, третьої, четвертої статті 5, частини першої статті 103,
статті 156 Конституції України.

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

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання — 60 народних депутатів України —
звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням про офіційне тлумачення
положень частини першої статті 103 Конституції України в контексті положень її ста�
тей 5, 156. Народні депутати України зазначають, що згідно зі статтею 5 Конституції
України народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та ор�
ганимісцевого самоврядування. Право визначати та змінювати конституційний лад в
Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органа�
ми або посадовими особами.

У конституційному поданні наголошується, що за Конституцією України народне
волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосеред�
ньої демократії (стаття 69). Президент України обирається громадянами України на
основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування
строком на п’ять років (частина перша статті 103 Конституції України). У зв’язку з
цим народні депутати України запитують, чи не призведе введення іншого порядку
обрання Президента України до зміни конституційного ладу України та до обмеження
права народу здійснювати свою владу безпосередньо.

У конституційному зверненні громадян Галайчука В.С., Подгорної В.В., Кислої Т.В.
заявлено клопотання про офіційне тлумачення окремих положень Конституції Украї�
ни, якими гарантовано реалізацію та захист конституційних прав і свобод людини і
громадянина в Україні, зокрема словосполучення «носієм суверенітету і єдинимдже�
релом влади в Україні є народ». Згідно з Конституцією України «народ здійснює владу
безпосередньо», що, на думку заявників, унеможливлює посягання на державну вла�
ду з його боку. Оскільки народ є джерелом формування будь�яких органів державної
влади, він не може узурпувати державну владу, про що йдеться в частині четвертій
статті 5 Конституції України.

2.Зогляду на те,що конституційне подання народних депутатів України та консти�
туційне звернення громадян стосуються того самого питання, Конституційний Суд
України згідно зі статтею 58 Закону України «Про Конституційний Суд України» Ухва�
лою від 14 грудня 2004 року об’єднав їх в одне конституційне провадження.

3. В одержаних на запити Конституційного Суду України відповідях Президента
України, Голови Верховної Ради України, Інституту законодавства Верховної Ради
України, Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, Національної юри�
дичної академії України імені ЯрославаМудрого, юридичних факультетів Львівського
національного університету імені ІванаФранка, Чернівецького національного універ�
ситету імені Юрія Федьковича і Таврійського національного університету імені
В.І. Вернадського, доктора юридичних наук, професора Одеської національної юри�
дичної академії Орзіха М.П., кандидата юридичних наук, доцента юридичного фа�
культету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мяловиць�
кої Н.А. викладено позиції щодо порушених питань. Зокрема, у цих відповідях
міститься однозначне розуміння положень частин другої, третьої статті 5 Конституції
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України, за якими носієм і єдиним джерелом влади в Україні є народ та виключно на�
родові належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні.

При цьому підкреслюється взаємозв’язок безпосередньої (здійснення народного
волевиявлення через вибори, референдуми тощо) та представницької (здійснення
влади народом через органи державної влади та органи місцевого самоврядування)
демократії, а також відсутність переваги жодної з цих форм здійснення влади наро�
дом. Як наголошується у висновку Інституту законодавства Верховної Ради України,
положеннями розділу III «Вибори. Референдум» Конституції України «унормовується
порядок прийняття владних рішень самимнародом, здійснення чи не найсуттєвішого
з політичних прав громадян — виборчого і, нарешті, формування ключових ланок
державного механізму».

Разом з тим у зазначених відповідях вчених�правознавців по�різному визначаєть�
ся поняття конституційного ладу в Україні та викладено різне бачення вирішення пи�
тання щодо зміни порядку обрання Президента України. З цього приводу Голова
Верховної Ради України вважає, що у зв’язку з прийняттям Постанови Верховної Ра�
ди України «Про внесення доповнення до Постанови Верховної Ради України «Про
попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України
(реєстр.№ 4105)» від 3 лютого 2004 року№ 1403�IV положення частини першої стат�
ті 103 чинної Конституції України, за якими Президент України обирається громадя�
нами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таєм�
ного голосування строком на п’ять років, було відновлено у законопроекті про вне�
сення змін до Конституції України (реєстр.№ 4180), а тому «пропозиція щодо запро�
вадження порядку обрання Президента України Верховною Радою України сьогодні
не є предметом конституційної реформи в Україні».

4. Вирішуючи питання, поставлені у конституційному поданні народних депутатів
України та конституційному зверненні громадян, Конституційний Суд України вихо�
дить з такого.

4.1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року
від імені Українського народу, є вираженням його суверенної волі (преамбула Кон�
ституції України).

Згідно зі статтею 5Основного Закону України носієм суверенітету і єдиним джере�
лом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи дер�
жавної влади та органи місцевого самоврядування (частина друга); виключно наро�
дові належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні, яке не може
бути узурповане державою, її органами або посадовими особами (частина третя).

Положення «носієм суверенітету… є народ» закріплює принцип народного суве�
ренітету, згідно з яким влада Українського народу є первинною, єдиною і невідчужу�
ваною, тобто органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійсню�
ють владу в Україні, що походить від народу. У Рішенні Конституційного Суду України
від 11 липня 1997 року№3�зп (справащодо конституційності тлумачення Верховною
Радою України статті 98 Конституції України) зазначено, що прийняття Конституції
України ВерховноюРадоюУкраїни було безпосереднім актом реалізації суверенітету
народу (абзац перший пункту 4 мотивувальної частини).

На думку Конституційного Суду України, положення частини третьої статті 5 Кон�
ституції України треба розуміти так, що народ як носій суверенітету і єдине джерело
влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом
прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі.

4.2. «Воля народу, — наголошується в Загальній декларації прав людини, —
повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних і
нефальсифікованих виборах, які повинні провадитись при загальному і рівному ви�
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борчому праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми,що
забезпечують свободу голосування» (частина третя статті 21).

За Основним Законом України народне волевиявлення здійснюється через вибо�
ри, референдум та інші форми безпосередньої демократії (стаття 69) (зокрема вибо�
ри народних депутатів України, Президента України, депутатів представницьких орга�
нів місцевого самоврядування, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнський та
місцеві референдуми) в порядку, встановленому Конституцією та законамиУкраїни.

Здійснення народного волевиявлення у зазначених формах безпосередньої де�
мократії є реалізацією народом своєї влади шляхом затвердження відповідних рі�
шень (законів) і формування органів державної влади та органів місцевого самовря�
дування в Україні.

Виходячи з наведеного Конституційний Суд України дійшов висновку, що резуль�
тати народного волевиявлення, отримані через вибори й референдум, є обов’язко�
вими.

Влада народу здійснюється в межах території держави у спосіб і формах, встанов�
лених Конституцією та законами України. На думку Конституційного Суду України,
реалізація громадянами України конституційних прав і свобод, передусім права го�
лосу на виборах і референдумі, є складовою процесу здійснення влади народом без�
посередньо. При цьому кожен громадянин зобов’язаний неухильно додержуватися
вимог Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність
інших людей (частина перша статті 68 Конституції України, абзац четвертий пункту 2
мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року
№ 4�рп/2001 (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання).

Основним Законом України гарантовано здійснення народом влади також через
сформовані у встановленому Конституцією та законами України порядку органи за�
конодавчої, виконавчої, судової влади та органи місцевого самоврядування (части�
на друга статті 5).

4.3. Згідно з Конституцією України держава, її органи, посадові особи не мають
права визначати конституційний лад в Україні, яке належить виключно народові. Од�
нак Конституція України, закріплюючи конституційний лад, не містить визначення
цього поняття. У Рішенні Конституційного Суду України від 11 липня 1997 року№3�зп
стверджується лише про засади конституційного ладу в Україні, що закріплені у роз�
ділах I, III, ХIII Конституції України (абзац перший пункту 4 мотивувальної частини).

Розділ ХIII Конституції України встановлює порядок внесення лише змін до неї.
Зокрема, для внесення змін до розділів I, III, ХIII Основного Закону України визначено
особливу процедуру, згідно з якою законопроект про внесення змін до цих розділів
подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома
третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прий�
няття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради Украї�
ни, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президен�
том України (частина перша статті 156).

Чинна Конституція України прийнята Верховною Радою України від імені Україн�
ського народу — громадян України всіх національностей (преамбула Конституції
України). Тобто при прийнятті 28 червня 1996 року Конституції України суверенна во�
ля народу була опосередкована Верховною Радою України. Із нормативно�правово�
го змісту положень частин другої, третьої статті 5 Основного Закону України, за яки�
ми народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні та народові
належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні, випливає, що
народ має право приймати нову Конституцію України.

4.4. Конституція України забороняє узурпацію належного виключно народові права
визначати і змінювати конституційний лад в Україні державою, її органами або поса�
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довими особами. Узурпація означає, зокрема, привласнення переліченими суб’єкта�
ми права, яке передусім належить народові, вносити зміни до Конституції України у
спосіб, який порушує порядок, визначений розділом ХIII чинного Основного Закону
України, в тому числі усунення народу від реалізації його права визначати і змінювати
конституційний лад в Україні. Тому будь�які дії держави, її органів або посадових осіб,
що призводять до узурпації права визначати і змінювати конституційний лад в Україні,
яке належить виключно народові, є неконституційними і незаконними.

4.5. Розглядаючи положення частини четвертої статті 5 Конституції України «ніхто
не може узурпувати державну владу» в системному зв’язку з положеннями частин
другої, третьої цієї статті, іншими положеннями Основного Закону України, Консти�
туційнийСуд України дійшов висновку, що узурпація державної влади означає некон�
ституційне або незаконне її захоплення органами державної влади чи органами міс�
цевого самоврядування, їх посадовими особами, громадянами чи їх об’єднаннями
тощо.

Гарантією недопущення узурпації державної влади є, зокрема, закріплені Консти�
туцією України принципи здійснення державної влади на засадах її поділу на законо�
давчу, виконавчу та судову (частина перша статті 6) та положення, згідно з яким орга�
ни державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобо�
в’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Кон�
ституцією та законами України (частина друга статті 19). Про це йдеться і в Рішенні
Конституційного Суду України у справі про фінансування судів від 24 червня 1999 ро�
ку № 6�рп/99 (абзац перший пункту 2 мотивувальної частини).

4.6. Відповідно до частини першої статті 103 Конституції України Президент Украї�
ни обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого вибор�
чого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років. Верховна Рада
України 8 грудня 2004 року прийняла Закон України «Про внесення змін до Конститу�
ції України» № 2222�IV, яким залишила порядок обрання Президента України, вста�
новлений частиною першою статті 103 чинної Конституції України, без змін.

Отже, виходячи з цього і на підставі статті 45, частини першої статті 93 Закону
України «Про Конституційний Суд України» Конституційний Суд України дійшов ви�
сновку про припинення конституційного провадження у справі про офіційне тлума�
чення положень частини першої статті 103 Конституції України в контексті положень
статей 5, 156 Конституції України, оскільки практична необхідність в офіційному тлу�
маченні зазначених положень Конституції України відпала.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 45, 51, 61, 63, 65, 93 Закону України «Про Конституційний Суд України», Консти�
туційний Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. Положення частини другої статті 5 Конституції України «носієм суверенітету і
єдиним джерелом влади в Україні є народ» треба розуміти так, що в Україні вся влада
належить народові. Влада народу є первинною, єдиною і невідчужуваною та здій�
снюється народом шляхом вільного волевиявлення через вибори, референдум, інші
форми безпосередньої демократії у порядку, визначеному Конституцією та закона�
ми України, через органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
сформовані відповідно до Конституції та законів України.

Результати народного волевиявлення у визначених Конституцією та законами
України формах безпосередньої демократії є обов’язковими.
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2. Положення частини третьої статті 5 Конституції України «право визначати і
змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути
узурповане державою, її органами або посадовими особами» треба розуміти так, що
тільки народ має право безпосередньо шляхом всеукраїнського референдуму ви�
значати конституційний лад в Україні, який закріплюється Конституцією України, а та�
кож змінювати конституційний лад внесенням змін до Основного Закону України
в порядку, встановленому його розділом ХIII.

Належне виключно народові право визначати і змінювати конституційний лад в
Україні не може бути привласнене у будь�який спосіб державою, її органами або по�
садовими особами.

3. Положення частини четвертої статті 5 Конституції України «ніхто не може узур�
пувати державну владу» треба розуміти як заборону захоплення державної влади
шляхом насилля або в інший неконституційний чи незаконний спосіб органами дер�
жавної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, гро�
мадянами чи їх об’єднаннями.

4. Припинити конституційне провадження у справі за конституційним поданням
народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої стат�
ті 103 Конституції України в контексті положень її статей 5, 156 на підставі статті 45,
частини першої статті 93 Закону України «Про Конституційний Суд України».

5. 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
52 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïîëîæåíü Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

«Ïðî çàõîäè ùîäî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ óïðàâë³ííÿ
íàôòîâîþ ãàëóççþ» â³ä 16 ëèïíÿ 2004 ðîêó ¹ 814

(ñïðàâà ïðî óïðàâë³ííÿ íàôòîâîþ ãàëóççþ)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-15/2005
5 æîâòíÿ 2005 ðîêó
¹ 7-ðï/2005

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

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

за участю представників суб’єкта права на конституційне подання: Семенюк Вален�
тини Петрівни — народного депутата України, голови Спеціальної контрольної комісії
Верховної Ради України з питань приватизації, Кульчинського Миколи Георгійовича —
народногодепутатаУкраїни, членаКомітетуВерховної РадиУкраїни у справах пенсіоне�
рів, ветеранів та інвалідів, СелівановаАнатоліяОлександровича—Постійногопредстав�
никаВерховної РадиУкраїни в КонституційномуСуді України; представникаПрезидента
України Супруна Василя Федоровича — першого заступника Міністра юстиції України у
зв’язках з Верховною Радою України; представника Кабінету Міністрів України Ємелья�
нової Інни Іванівни — заступника Міністра юстиції України,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 52 народ�
них депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) по�
ложень Указу Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності
управління нафтовою галуззю» від 16 липня 2004 року№ 814 (із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента України від 14 вересня 2004 року № 1087).

Приводомдля розгляду справи згідно зі статтями 39, 40Закону України «ПроКонсти�
туційний Суд України» стало конституційне подання 52 народних депутатів України.
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Підставою для розгляду справи відповідно до статті 71 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України» є наявність спору щодо конституційності положень зазна�
ченого Указу Президента України.

Заслухавши суддю�доповідача Іващенка В.І., пояснення Семенюк В.П., Кульчин�
ськогоМ.Г., СупрунаВ.Ф., Селіванова А.О., Ємельянової І.І. та дослідившиматеріали
справи, Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання — 52 народних депутати України —
звернувся до Конституційного Суду України з письмовим клопотанням розглянути
питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Указу
Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності управління нафто�
вою галуззю» від 16 липня 2004 року № 814 (із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 14 вересня 2004 року № 1087) (далі — Указ).

На думку народних депутатів України, Указ — це акт безпосереднього розпоря�
дження (управління) об’єктами державної власності, оскільки його суттю є вилучення
певних пакетів акцій, які перебувають у власності держави, в конкретних господарю�
ючих суб’єктів і передача цих пакетів Національній акціонерній компанії «Нафтогаз
України». Здійснення такого управління відповідно до пункту 5 статті 116 Конституції
України віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України, перебирання яких
іншими органами чи посадовими особами, включаючи Президента України, Основ�
ний Закон України не передбачає.

Крім цього, як наголошується в конституційному поданні, статтею 106 Конституції
України, яка визначає компетенцію Президента України, не передбачено можливості
здійснення Президентом України дій, що цілком знаходяться у віданні виконавчої
влади. Президент України, як вважають народні депутати України, має чітко встанов�
лені Конституцією України повноваження щодо Кабінету Міністрів України аж до
звільнення з посади Прем’єр�міністра України і відставки всього складу Кабінету
Міністрів України, що однак не може означати права глави держави підміняти собою
вищий орган у системі органів виконавчої влади, оскільки це суперечить конститу�
ційному принципу поділу влад.

У конституційному поданні також стверджується, що відповідно до пункту 4 роз�
ділу XV «Перехідні положення» Конституції України Президент України протягом
трьох років після набуття чинності Конституцією Українимає право видавати схвалені
Кабінетом Міністрів України і скріплені підписом Прем’єр�міністра України укази з
економічних питань, не врегульованих законами, з одночасним поданням відповід�
ного законопроекту до Верховної Ради України в порядку, встановленому статтею 93
цієї Конституції. На думку народних депутатів України, цей тимчасовий виключний
порядок стосувався не управлінських, а нормотворчих питань, але оскільки термін
його дії минув, Президент України на цей час не має таких повноважень.

Отже, як вважає суб’єкт права на конституційне подання, положення Указу в ціло�
му є такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними).

2. Президент України в листі до Конституційного Суду України з приводу питань,
порушених у конституційному поданні, зазначив, зокрема, що мета видання Указу —
створення цілісного комплексу з видобутку, переробки та реалізації нафти і нафто�
продуктів для забезпечення економічної та енергетичної безпеки держави. Тому він
як глава держави, видаючи Указ, забезпечував виконання однієї з найважливіших її
конституційнихфункцій, діючи таким чином на підставі, в межах повноважень, перед�
бачених Конституцією України (частина друга статті 6, частина друга статті 19, части�
на перша статті 102, частина третя статті 106).

Разом з тим Президент України наголосив, що оспорюваний Указ не є актом пря�
мої дії, а лише містить доручення Кабінету Міністрів України здійснити передбачені
Указом заходи в установленому порядку. Тобто уряду доручено вирішити порушені в
Указі питання згідно з чинним законодавством, що цілком відповідає конституційно�
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му положенню, за яким акти Президента України видаються на основі та на виконан�
ня Конституції і законів України (частина третя статті 106 Конституції України).

У листі Кабінету Міністрів України до Конституційного Суду України зазначено, що
для здійснення визначених статтею 106 Конституції України повноважень Президент
України наділений правом видавати укази і розпорядження, які є обов’язковими до
виконання на території України. Такі акти повинні прийматися на основі Конституції і
законів України, відповідати їм і мати на меті виконання їх положень. У свою чергу,
укази і розпорядження Президента України є правовою базою для видання органами
виконавчої влади своїх актів.

Як наголошено в листі КабінетуМіністрів України, з преамбули Указу випливає, що
метою його видання є створення цілісного комплексу з видобутку, переробки та
реалізації нафти і нафтопродуктів для забезпечення економічної та енергетичної
безпеки держави, підвищення ефективності управління корпоративними правами
держави, а також завершення структурної перебудови нафтогазового комплексу
України. Це відповідає положенням Закону України «Про основи національної безпе�
ки України», за якими: національна безпека України забезпечується шляхом прове�
дення виваженої державної політики відповідно до прийнятих в установленому по�
рядку доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній та інших
сферах (стаття 5); основними реальними та потенційними загрозами національній
безпеці України є неефективність використання паливно�енергетичних ресурсів та
недостатні темпи диверсифікації джерел їх постачання (стаття 7).

Указомдоручено КабінетуМіністрів України здійснити в установленому порядку за�
ходи щодо збільшення статутного фонду Національної акціонерної компанії «Нафто�
газ України» шляхом передачі до нього як внеску держави належних їй пакетів акцій
акціонерного товариства «Укртатнафта» та відкритого акціонерного товариства «Наф�
топереробний комплекс «Галичина». Підставою для проведення цього заходу є поло�
ження статті 116Конституції України, за якимуправління об’єктамидержавної власно�
сті здійснюєКабінетМіністрів України, а також статут Національної акціонерної компа�
нії «Нафтогаз України», згідно з яким її засновником є держава в особі Кабінету
Міністрів України, що приймає рішення про зміну статутного фонду цієї компанії.

Кабінет Міністрів України вважає, що Указ прийнято в межах повноважень Прези�
дента України і відповідно до Конституції та законів України.

3. На пленарному засіданні Конституційного Суду України представники суб’єкта
права на конституційне подання, Президента України та Кабінету Міністрів України
навели у виступах обґрунтування своїх позицій з питань, порушених у конституційно�
му поданні.

Постійний представник Верховної Ради України Селіванов А.О підтримав позицію
народних депутатів України, які вважають положення Указу такими, що не відповіда�
ють Конституції України (є неконституційними).

4. Вирішуючи питання щодо відповідності Конституції України (конституційності)
положень Указу, Конституційний Суд України виходить з такого.

За положенням частини третьої статті 106 Конституції України Президент України
на основі та на виконання Конституції та законів України має право видавати обов’яз�
кові до виконання укази і розпорядження. Глава держави може видавати зазначені
акти вмежах своїх конституційних повноважень, не втручаючись у компетенцію інших
органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Відповідно до частини другої статті 113 Основного Закону України Кабінет Міні�
стрів України є відповідальним перед Президентом України. Частиною третьою за�
значеної статті встановлено, що Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керуєть�
ся, зокрема, актами Президента України. За положеннями статті 116 Конституції
України Кабінет Міністрів України виконує певні функції (пункти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9),
в тому числі здійснює управління об’єктами державної власності відповідно до зако�
ну (пункт 5). Згідно з пунктом 10 цієї статті Кабінет Міністрів України виконує інші
функції, визначені, зокрема, актами Президента України.
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Надумку КонституційногоСуду України, із положень зазначених статейОсновного
Закону України випливає, що Президент України у виданих ним актах може форму�
лювати адресовані Кабінету Міністрів України відповідні вказівки (доручення), які ма�
ють надаватися главою держави лише в межах його конституційних повноважень.
При цьому Президент України не може змінювати визначені Конституцією України
функції Кабінету Міністрів України, в тому числі функцію управління об’єктами дер�
жавної власності, а також підміняти вищий орган у системі органів виконавчої влади у
здійсненні його функцій.

Покладаючи на Кабінет Міністрів України обов’язок вирішити питання про переда�
чу як внеску держави до статутного фонду Національної акціонерної компанії «Наф�
тогаз України» належних державі пакетів акцій акціонерного товариства «Укртатнаф�
та» у розмірі 43,054 відсотка за його ринковою вартістю, визначеною в установ�
леному порядку, та відкритого акціонерного товариства «Нафтопереробний ком�
плекс «Галичина» у розмірі 25 відсотків (пункт 1 Указу), Президент України фактично
здійснив управління конкретним об’єктом державного майна (пакетами акцій, що на�
лежать державі) і тим самим втрутився в управління об’єктами державної власності,
що є компетенцією Кабінету Міністрів України.

Отже, Указ видано з порушенням положення Конституції України, за яким управ�
ління об’єктами державної власності відповідно до закону здійснює КабінетМіністрів
України (пункт 5 статті 116).

Враховуючи наведене, Конституційний Суд України дійшов висновку, що положен�
ня Указу, якимидорученоКабінетуМіністрів України вирішити до30 вересня 2004 року
питання про передачу як внеску держави до статутного фонду Національної акціонер�
ної компанії «Нафтогаз України» належних державі пакетів акцій акціонерного товари�
ства «Укртатнафта» та відкритого акціонерного товариства «Нафтопереробний ком�
плекс «Галичина», не відповідають Конституції України (є неконституційними).

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150, 152 Конституції України,
статтями 51, 61, 63, 65, 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», Кон�
ституційний Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
положення Указу Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності
управління нафтовою галуззю» від 16 липня 2004 року № 814 (із змінами, внесеними
згідно з УказомПрезидента України від 14 вересня 2004 року№1087) в частині надан�
ня вказівки (доручення) Кабінету Міністрів України вирішити до 30 вересня 2004 року
питання про передачу як внеску держави до статутного фонду Національної акціонер�
ної компанії «Нафтогаз України» належних державі пакетів акцій акціонерного товари�
ства «Укртатнафта» та відкритого акціонерного товариства «Нафтопереробний ком�
плекс «Галичина».

2. Положення Указу Президента України «Про заходи щодо підвищення ефектив�
ності управління нафтовою галуззю» від 16 липня 2004 року№814 (із змінами, внесе�
ними згідно з Указом Президента України від 14 вересня 2004 року№ 1087), визнані
неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом Ук�
раїни цього Рішення.

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

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

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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(ñïðàâà ïðî óïðàâë³ííÿ íàôòîâîþ ãàëóççþ)

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 52 народних депутатів України щодо відповідно�
сті Конституції України (конституційності) положень Указу Президента України «Про
заходи щодо підвищення ефективності управління нафтовою галуззю» від 16 липня
2004 року № 814 (справа про управління нафтовою галуззю) (далі — Рішення).

Конституційний Суд України прийняв рішення визнати такими, що не відповідають
Конституції України (є неконституційними), положення Указу Президента України
«Про заходи щодо підвищення ефективності управління нафтовою галуззю» від
16 липня 2004 року№814 (із змінами, внесеними згідно з УказомПрезидента України
від 14 вересня 2004 року№1087) (далі— Указ) в частині надання вказівки (доручення)
Кабінету Міністрів України вирішити до 30 вересня 2004 року питання про передачу як
внеску держави до статутного фонду Національної акціонерної компанії «Нафтогаз
України» належних державі пакетів акцій акціонерного товариства «Укртатнафта» та
відкритого акціонерного товариства «Нафтопереробний комплекс «Галичина».

Вважаю, що з цим рішенням Конституційного Суду України не можна погодитися з
таких причин.

1. Як зазначено у преамбулі Указу, його видано Президентом України з метою за�
безпечення, зокрема, економічної та енергетичної безпеки держави, стабільного
функціонування ринку нафтопродуктів.

За Конституцією України Президент України забезпечує національну безпеку
України (пункт 1 частини першої статті 106), а також є Головою Ради національної
безпеки і оборони України (частина третя статті 107).

В Основному Законі України не розкривається зміст терміна «національна безпе�
ка», не визначено обставин, виникнення яких загрожує національній безпеці, та за�
соби, які повинні вживатися главою держави щодо подолання такої загрози. Ці пи�
тання врегульовано Законом України «Про основи національної безпеки України» від
19 червня 2003 року № 964�IV.

Згідно з цим Законом Президент України є суб’єктом забезпечення національної
безпеки (стаття 4) і здійснює загальне керівництво у цій сфері (абзац другий статті 9).

За статтею 10 зазначеного Закону до основних функцій суб’єктів забезпечен�
ня національної безпеки віднесено, зокрема, постійний моніторинг впливу на націо�
нальну безпеку процесів, що відбуваються в політичній, соціальній, економічній, еко�
логічній, науково�технологічній, інформаційній, військовій та інших сферах, релігій�
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ному середовищі, міжетнічних стосунках; прогнозування змін, що відбуваються в
них, та потенціальних загроз національній безпеці (абзац сьомий); прогнозування,
виявлення та оцінка можливих загроз, дестабілізуючих чинників і конфліктів, причин
їх виникнення та наслідків прояву (абзац дев’ятий); запобігання та усунення впливу
загроз і дестабілізуючих чинників на національні інтереси (абзац одинадцятий).

В економічній сфері загрозу національній безпеці України становлять, зокрема,
неефективність використання паливно�енергетичних ресурсів, недостатні темпи ди�
версифікації джерел їх постачання та відсутність активної політики енергозбережен�
ня, що створює загрозу енергетичній безпеці держави (абзац сорок третій статті 7
Закону України «Про основи національної безпеки України»). Державна політика що�
до подолання такої загрози за статтею 8 цього Закону полягає у забезпеченні енер�
гетичної безпеки на основі сталого функціонування і розвитку паливно�енергетично�
го комплексу, в тому числі послідовного і активного проведення політики енерго�
збереження та диверсифікації джерел енергозабезпечення (абзац сороковий части�
ни другої).

За положеннями Закону України «Про основи національної безпеки України»
суб’єктам забезпечення національної безпеки, в тому числі Президенту України,
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Раді національної безпеки і обо�
рони України, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, На�
ціональному банку України тощо (стаття 4), надано повноваження здійснювати вибір
конкретних засобів та шляхів забезпечення національної безпеки України, що обу�
мовлюється необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і мас�
штабам загроз національним інтересам (частина третя статті 5).

Отже, Президент України, видавши Указ, вжив заходів щодо забезпечення
економічної та енергетичної безпеки як складових національної безпеки Ук�
раїни, тобто діяв згідно з безпосередньо визначеними Конституцією України
повноваженнями, керуючись відповідними положеннямиЗакону України «Про
основи національної безпеки України».

2. Розглядаючи проблему взаємовідносин Президента України з Кабінетом Міні�
стрів України в аспекті питань, порушених у конституційному поданні, треба зазначи�
ти, що хоча Конституцією України вищий орган у системі органів виконавчої влади
прямо не визначений як орган, підвідомчий главі держави, такі відносини мають особ�
ливий характер. Ці особливості випливають насамперед з того, що багато функцій
(повноважень) Президента України як за формою, так і за змістом притаманні вико�
навчій (а не судовій або законодавчій) владі (зокрема, пункти 1, 3, 17 частини першої
статті 106 Конституції України). Саме тому, на мою думку, Кабінет Міністрів України
визначений Основним Законом України не як вищий орган виконавчої влади, а лише
як вищий орган у системі органів виконавчої влади (частина перша статті 113).

Про особливий характер взаємовідносин Президента України з Кабінетом України
свідчить положення Конституції України, за яким Кабінет Міністрів України є відпо�
відальним перед Президентом України (частина друга статті 113). Ця конституційна
норма конкретизується в положеннях пунктів 9, 10 частини першої статті 106, части�
ни шостої статті 115 Основного Закону України, згідно з якими Президент України
має право вирішувати питання про припинення повноважень як Прем’єр�міністра
України та окремих членів Кабінету Міністрів України, так і всього вищого органу в
системі органів виконавчої влади в цілому. При цьому право Президента Українищо�
до припинення повноважень Кабінету Міністрів України або його окремих членів, у
тому числі Прем’єр�міністра України, нічим не обумовлено і не обмежено.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами
України, актами Президента України (частина третя статті 113 Конституції України).
Обов’язок Кабінету Міністрів України виконувати будь�які приписи, які містяться в ак�
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тах Президента України, випливає з частини третьої статті 106 Основного Закону
України, згідно з якоюукази і розпорядженняПрезидента України видаються на основі
та на виконання Конституції і законів України і є обов’язковими до виконання на тери�
торії України.

Відповідно до Конституції України главі держави надано право скасовувати акти
Кабінету Міністрів України. При цьому ні в пункті 16 частини першої статті 106, ні в ін�
ших положеннях Основного Закону України не міститься будь�яких застережень або
умов щодо реалізації цього права Президентом України, як це має місце стосовно
деяких інших його повноважень. Зокрема, згідно з частиною другою статті 137 Кон�
ституції України Президент України може зупиняти дію нормативно�правових актів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим лише з мотивів їх невідповідності Кон�
ституції України та законам України з одночасним зверненням до Конституційного
Суду України щодо конституційності цих актів.

Таким чином, право глави держави скасовувати будь�які акти вищого органу в
системі органів виконавчої влади, як і право Президента України припиняти повно�
важення Кабінету Міністрів України або його окремих членів, нічим не обумовлено і
не обмежено.

Про особливий характер взаємовідносин Президента України з органами вико�
навчої влади свідчать також інші конституційні приписи. Так, до конституційних пов�
новажень Президента України належить утворення, реорганізація та ліквідація за по�
данням Прем’єр�міністра України міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади (пункт 15 частини першої статті 106 Конституції України), а також визначення
своїми актами функцій Кабінету Міністрів України (пункт 10 статті 116 Конституції
України); з іншого боку, за пунктом 1 статті 116 Основного Закону України Кабінет
Міністрів України забезпечує, зокрема, виконання актів Президента України.

Отже, вважаю, що Конституцією України закріплено такий механізм взаємодії
між главоюдержави і КабінетомМіністрів України як вищиморганом у системі
органів виконавчої влади, який містить практично всі елементи підлеглості
(підпорядкування) цього органу виконавчої влади Президенту України. Вихо�
дячи з цього можливість надання главою держави на реалізацію своїх консти�
туційних повноважень обов’язкових до виконання вказівок (доручень) Кабіне�
тові Міністрів України, на мою думку, є цілком правомірною.

Водночас треба наголосити,що такі вказівки (доручення) Президент Україниможе
давати Кабінету Міністрів України тільки з питань, вирішення яких віднесено до ком�
петенції вищого органу в системі органів виконавчої влади. У разі якщо вирішення
питань, з яких глава держави видає відповідний указ або розпорядження, належить
не до повноважень Кабінету Міністрів України, а до компетенції інших державних ор�
ганів (прокуратури, судів тощо), такі акти не відповідатимуть Конституції України.

Як зазначено в Рішенні, згідно з Конституцією України Кабінет Міністрів України
здійснює управління об’єктами державної власності відповідно до закону (пункт 5
статті 116). Тобто вирішення питання, порушеного в Указі, а саме розпоря�
дження об’єктами державної власності (пакетами акцій, що належать держа�
ві), віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України, тому вимог Консти�
туції України і в цьому аспекті також не було порушено.

3. Обґрунтовуючи рішення щодо неконституційності окремих положень Указу,
Конституційний Суд України виходив, зокрема, з того, що хоча за Конституцією Укра�
їни Президент України у виданих ним актах може формулювати адресовані Кабінету
Міністрів України відповідні вказівки (доручення), глава держави не повинен своїми
актами підміняти вищий орган у системі органів виконавчої влади у здійсненні його
функцій.
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Слід зауважити, що при цьому Конституційний Суд України не визначив відповід�
них критеріїв, за якимиможна було б встановити, в чому саме полягає така підміна.

На мій погляд, саме відсутність таких критеріїв може призвести і вже призвела до
неоднозначності в оцінці конституційності виданих Президентом України актів, у яких
містяться вказівки (доручення) Кабінету Міністрів України. Зокрема, в минулому році
Конституційний Суд України не визнав такими, що не відповідають Конституції Украї�
ни, положення іншого Указу Президента України, які, як випливає з Рішення Консти�
туційного Суду України від 31 березня 2004 року№ 8�рп/2004, мали «характер дору�
чень Кабінету Міністрів України»1.

У Рішенні окремі положення Указу визнано такими, що не відповідають Конституції
України (є неконституційними), оскільки Президент України, на думку Конституційно�
го Суду України, фактично здійснив управління конкретним об’єктом державного
майна (пакетами акцій, що належать державі) і тим самим втрутився в управління
об’єктами державної власності, що є компетенцією Кабінету Міністрів України.

Проте, як зазначено в пункті 1 Указу, здійснення передачі як внеску держави до ста�
тутного фонду Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» належних дер�
жаві пакетів акцій акціонерного товариства «Укртатнафта» та відкритого акціонерного
товариства «Нафтопереробний комплекс «Галичина» було доручено Кабінету Міні�
стрів України. При цьому заходи щодо збільшення статутного фонду цієї акціонерної
компанії було запропоновано здійснити в установленому порядку саме тому органу
виконавчої влади, до повноважень якого за пунктом 5 статті 116 Конституції України
належить управління об’єктами державної власності відповідно до закону. На вико�
нання цього доручення Кабінет Міністрів України видав відповідну постанову2.

Викладене свідчить, що й у цьому аспекті положення Указу не суперечать Консти�
туції України.

4.Суб’єкт права на конституційне подання, обґрунтовуючи твердження про некон�
ституційність Указу, зазначає, зокрема, що глава держави не мав повноважень вида�
вати Указ, оскільки минув термін дії положень пункту 4 розділу XV «Перехідні положен�
ня» Конституції України.

Конституційний Суд України не розглядав цього питання, але оскільки воно було
порушено суб’єктом права на конституційне подання, вважаю за необхідне викласти
власне бачення цієї проблеми.

Насамперед необхідно зазначити, що повноваження Президента України видава�
ти укази відповідно до пункту 4 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України
закінчилися ще в червні 1999 року.

Аналіз змісту таких указів Президента України свідчить, що їх специфічною озна�
кою було посилання на пункт 4 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України
як на підставу для видання, а також наявність припису, за яким вони набирали чин�
ності виключно в порядку, передбаченому цією конституційною нормою. Згідно із за�
значеним порядком частина цих указів Президента України не набрала чинності,
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2 Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî ïåðåäà÷ó äî ñòàòóòíîãî ôîíäó Íàö³îíàëüíî¿
àêö³îíåðíî¿ êîìïàí³¿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» ïàêåò³â àêö³é çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
«Òðàíñíàö³îíàëüíà ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâà íàôòîâà êîìïàí³ÿ «Óêðòàòíàôòà» òà â³äêðèòîãî àê-
ö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Íàôòîïåðåðîáíèé êîìïëåêñ «Ãàëè÷èíà» â³ä 8 âåðåñíÿ 2004 ðîêó ¹ 1162.



оскільки подані одночасно з їх виданням законопроекти були відхилені Верховною
Радою України1. Інші такі укази набрали чинності і діяли до прийняття Верховною Ра�
дою України відповідних законів2, а окремі є чинними.

Крім того, на мою думку, зі змісту положень пункту 4 розділу XV «Перехідні поло�
ження» Конституції України випливає, що в них йдеться про укази Президента Украї�
ни нормативного характеру, а не про акти глави держави, які містять вказівки (дору�
чення) органам виконавчої влади, у тому числі Кабінету Міністрів України.

Таким чином, положення Указу не мають специфічних ознак актів Прези�
дента України, виданих на підставі пункту 4 розділу XV «Перехідні положення»
Конституції України, тому немає підстав стверджувати, що Указ видано гла�
вою держави з порушенням вимог цієї конституційної норми.

Виходячи з викладеного вважаю, що Указ Президента України «Про заходи щодо
підвищення ефективності управління нафтовою галуззю» від 16 липня 2004 року
№ 814 (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 14 вересня
2004 року № 1087) є таким, що відповідає Конституції України (є конституцій�
ним).

Ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Â. ²âàùåíêî
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ðàö³é íà òîâàðíèõ, ñèðîâèííèõ òà ³íøèõ á³ðæàõ, êð³ì ôîíäîâèõ ³ âàëþòíèõ, òà çà â÷èíåííÿ
îêðåìèõ âèä³â íîòàð³àëüíèõ ä³é» â³ä 23 ñåðïíÿ 1998 ðîêó ¹ 931, «Ïðî ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåíòó
ùîäî çìåíøåííÿ îáñÿãó òîâàðîîáì³ííèõ (áàðòåðíèõ) îïåðàö³é ó ãîñïîäàðñüêîìó îáîðîò³ Óêðà¿íè»
â³ä 21 æîâòíÿ 1998 ðîêó ¹ 1165, «Ïðî îñîáëèâîñò³ ïðèâàòèçàö³¿ ìàéíà ë³êåðî-ãîð³ë÷àíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ» â³ä 10 ëèïíÿ 1998 ðîêó ¹ 763, «Ïðî îáë³ãàö³¿ çîâí³øí³õ äåðæàâíèõ ïîçèê Óêðà¿íè» â³ä
10 ëèïíÿ 1998 ðîêó ¹ 761 òà ³íø³.

2 Óêàçè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî ñïåö³àëüíèé ðåæèì ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà òåðèòîð³ÿõ
ïð³îðèòåòíîãî ðîçâèòêó â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³» â³ä 18 ãðóäíÿ 1998 ðîêó ¹ 1359, «Ïðî ãåðáîâèé
çá³ð» â³ä 6 ëèñòîïàäà 1998 ðîêó ¹ 1222, «Ïðî ô³êñîâàíèé ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé ïîäàòîê» â³ä
18 ÷åðâíÿ 1998 ðîêó ¹ 652 (ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 11 âå-
ðåñíÿ 1998 ðîêó ¹ 1013), «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ çàõèñòó áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³» â³ä 21 ëèïíÿ
1998 ðîêó ¹ 805 òà ³íø³.



ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè
Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè òà 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïîëîæåíü àáçàö³â òðåòüîãî, ÷åòâåðòîãî ïóíêòó 13
ðîçä³ëó XV «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ»
òà îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ

ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 11
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ ñóää³â»

(ñïðàâà ïðî ð³âåíü ïåíñ³¿
³ ùîì³ñÿ÷íîãî äîâ³÷íîãî ãðîøîâîãî óòðèìàííÿ)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-21/2005
11 æîâòíÿ 2005 ðîêó
¹ 8-ðï/2005

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,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
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: Волкова Олек�
сандра Федоровича — судді Верховного Суду України, Барабаша Олександра Лео�
нідовича — віце�президента Асоціації народних депутатів України, Крижанівського
Володимира Петровича — члена правління Асоціації народних депутатів України;
представника Президента України Єфименка Леоніда Васильовича — заступника
Міністра юстиції України; представників Кабінету Міністрів України: Богданова Лео�
ніда Владиславовича — заступника Голови Державної судової адміністрації України,
Гарячої ОлениВасилівни—заступникаМіністра праці та соціальної політики України,
Матвійчука Володимира Макаровича — заступника Міністра фінансів України; пред�
ставників Верховної Ради України: Надраги Василя Івановича — народного депутата
України, голови підкомітету у справах пенсіонерів та пенсійного забезпечення Ко�
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мітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, Селіва�
нова Анатолія Олександровича—Постійного представника Верховної Ради України в
Конституційному Суді України,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційними поданнями Вер�
ховного Суду України та 50 народних депутатів України щодо відповідності Конститу�
ції України (конституційності) положень абзацу третього пункту 13 розділу XV «При�
кінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 9 липня 2003 року № 1058�IV (Відомості Верховної Ради України,
2003 р.,№49—51, ст. 376), абзацу четвертого пункту 13 розділу XV «Прикінцеві поло�
ження» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в
редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюд�
жет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України» від 25 березня
2005 року № 2505�IV (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 17, № 18—19,
ст. 267) та офіційного тлумачення положень частини третьої статті 11, статей 42, 43,
44, 45 Закону України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 року № 2862�ХІІ (Відо�
мості Верховної Ради України, 1993 р., № 8, ст. 56) з наступними змінами.

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стали конституційні подання Верховного Суду України
та 50 народних депутатів України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 71, 82, 93 Закону України «Про
Конституційний Суд України» є наявність спору щодо конституційності зазначених
положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван�
ня», а також практична необхідність в офіційній інтерпретації положення частини тре�
тьої статті 11 Закону України «Про статус суддів».

Заслухавши суддю�доповідача Савенка М.Д., пояснення Волкова О.Ф., Бараба�
ша О.Л., Крижанівського В.П., Єфименка Л.В., Богданова Л.В., Гарячої О.В., Матвій�
чука В.М., Надраги В.І., Селіванова А.О. та дослідивши матеріали справи, Конститу�
ційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1.Суб’єкт права на конституційне подання—Верховний Суд України— звернувся
до Конституційного Суду України з клопотанням визнати положення пункту 8 роз�
ділу 48 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюд�
жет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України» (далі — Закон),
абзацу четвертого пункту 13 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон про пенсійне
страхування) такими,що не відповідають Конституції України (є неконституційними).

Пунктом 8 розділу 48 Закону доповнено пункт 13 розділу XV «Прикінцеві положен�
ня» Закону про пенсійне страхування абзацом четвертим такого змісту: «У разі, якщо
розмір пенсії, щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надба�
вок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі
заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством),
призначених відповідно до зазначених в абзацах першому і другому цього пункту за�
конодавчих актів, перевищує 90 відсотків максимальної величини фактичних витрат
на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукуп�
ного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких
справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, визначеної законодав�
ством на час виплати пенсій таким особам, пенсія або щомісячне довічне грошове
утримання виплачується у сумі, що не перевищує зазначений розмір».

Як наголошується в конституційному поданні, за цим положенням суддям різних
рівнів нараховуватиметься щомісячне довічне грошове утримання в однакових роз�
мірах. Для значної кількості суддів цей розмір у порівнянні з нинішнім істотно змен�
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шиться, тобто гарантії матеріального і соціального захисту суддів будуть суттєво
знижені й обмежені. Такі обмеження суперечать статтям 22, 126, 130 Конституції
України.

Верховний Суд України порушує питання про надання офіційного тлумачення по�
ложення частини третьої статті 11 Закону України «Про статус суддів» щодо визна�
чення змісту наведеного положення, зокрема, чи є воно тією нормою, яка відповідно
до статті 126 Конституції України гарантує незалежність, недоторканність суддів і
унеможливлює внесення іншими нормативними актами змін у цей та інші закони і під�
законні нормативні акти. Крім того, Верховний Суд України просить протлумачити
статті 42, 43, 44, 45 цього Закону.

Суб’єкт права на конституційне подання—50народних депутатів України—звернув�
ся з клопотаннямвизнати такими,щоневідповідаютьКонституції України (є неконститу�
ційними), положення абзацу четвертого пункту 8 розділу 48 Закону, абзацу четвертого
пункту 13 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону про пенсійне страхування. Народні
депутати України також вважають неконституційним положення абзацу третього пунк�
ту 13 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону про пенсійне страхування.

Дія цієї норми поширюється на осіб, які мають право на отримання пенсії відповід�
но до законів України «Про державну службу», «Про Національний банк України»,
«Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,
«Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про статус суддів»,
«Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову та науково�технічну ді�
яльність», Митного кодексу України та Положення про помічника�консультанта на�
родного депутата України.

На думку народних депутатів України, зазначеними положеннями запроваджено
обмеження та зменшення розміру пенсій окремим категоріям громадян України, що
призводить до звуження змісту та обсягу права на пенсійне забезпечення.

Як зауважують народні депутати України, пенсійне забезпечення громадян, які ви�
конують або виконували державні функції на посадах із спеціальним статусом, є важ�
ливим елементом державних гарантій матеріального і соціального захисту відповід�
них осіб з метою належного виконання ними особливих професійних обов’язків,
пов’язаних у тому числі з певними обмеженнями конституційних прав і свобод. Тому
право на пенсійне забезпечення відповідних категорій громадян, встановлене зако�
нами України, є таким, що не підлягає звуженню або обмеженню згідно з вимогами
статей 22 та 64 Конституції України.

Конституційний Суд України вважає за необхідне досліджувати конституційність
спірних положень тих законів, до яких внесено зміни Законом, оскільки згідно з абза�
цом восьмим пункту 1 Прикінцевих положень Закону зміни до законів України є скла�
довою частиною цих законів і діють відповідно до терміну дії цих законів, а отже, саме
ці положення, а не інші, на які вказують суб’єкти права на конституційне подання, є
об’єктом перевірки на відповідність Конституції України.

2. КонституційнийСуд України, зважаючи на те, що конституційні подання стосую�
ться одного й того ж питання, Ухвалою від 14 червня 2005 року об’єднав їх в одне кон�
ституційне провадження у справі.

3. Президент України в листах до Конституційного Суду України звертає увагу на
те, що поставлені народними депутатами України питання необхідно розглядати як у
контексті конституційної заборони звуження змісту та обсягу існуючих прав при при�
йнятті нових законів або внесенні змін до чинних, так і з урахуванням особливостей
правового статусу кожної з категорій осіб, зазначених у відповідних законах.

Для окремих категорій осіб передбачено особливий порядок пенсійного забезпе�
чення з урахуванням їх правового статусу, професійних обов’язків, підвищених ви�
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мог до дисципліни, обмежень та інших особливостей, пов’язаних з ризиком для жит�
тя та здоров’я, що й зумовило встановлення додаткових гарантій соціального забез�
печення таких осіб. Обмеження цих гарантій не відповідає статтям 3, 22, 48 Конститу�
ції України.

Законами визначено принципово різний підхід при обчисленні суддям розміру
пенсії та щомісячного довічного грошового утримання. Однак Законом про пенсійне
страхування, яким виходячи з предмета його регулювання не повинно вирішуватися
питання про нарахування щомісячного довічного грошового утримання (оскільки во�
но обчислюється без застосування граничної суми заробітної плати, з якої сплачую�
ться страхові внески (збори) до соціальних фондів), запроваджено обмеження ви�
плати щомісячного довічного грошового утримання в такому ж порядку і на таких же
умовах, як і для виплати пенсій.

Президент України вважає, що оспорювані положення законів порушують вста�
новлені Конституцією України та відповідними законами гарантії матеріального та
соціального забезпечення суддів.

На думку Голови Верховної Ради України, поставлене народними депутатами
України питання потребує ретельного дослідження щодо конституційності. Пункт 13
розділу XV «Прикінцеві положення» Закону про пенсійне страхування є обов’язковим
до застосування незалежно від того, на підставі якого закону призначається (перера�
ховується) пенсія. Голова Верховної Ради України наводить позицію Комітету Вер�
ховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, висловлену в листі
від 21 червня 2005 року: «Цілком закономірним є встановлення норми щодо обме�
ження виплати пенсії або щомісячного довічного грошового утримання 90 відсотка�
ми величини фактичних витрат на оплату праці, з якої сплачені внески».

Стосовно конституційних подань Верховного Суду України Голова Верховної Ради
України на підставі системного аналізу положень статей 22, 64, 126 Конституції Укра�
їни, правових позицій Конституційного Суду України з питань гарантій незалежності
суддів і судів та частини третьої статті 11 Закону України «Про статус суддів» робить
висновок, що конституційний принцип гарантованості конституційних прав і свобод,
конкретизований через вимогу неможливості їх скасування або звуження, поши�
рюється також на норми матеріального і соціального забезпечення суддів та їх со�
ціального захисту.

Усунення колізії між нормами спеціальних законів, що встановлюють призначення
пенсії без обмеження її граничного розміру окремим категоріям осіб, і тими загаль�
ними законодавчими актами, що водночас передбачають обмеження її розміру су�
мами їх заробітної плати, на які нараховується збір на обов’язкове державне пенсій�
не страхування, має здійснюватися за умови дотримання прав на належне пенсійне
забезпечення всіх категорій громадян, пенсійне забезпечення яких визначається
спеціальними законами.

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики, підтримуючи позицію
Верховного Суду України, виходить з того, що пенсію та щомісячне довічне грошове
утримання необхідно розглядати як основну та додаткову форму матеріального за�
безпечення судді у відставці. Закон про пенсійне страхування не може скасовувати
положення спеціальних норм Закону України «Про статус суддів», зокрема в частині
надання суддям довічного грошового утримання.

Конституція України визначає гарантований мінімум прав і свобод, до якого мо�
жуть бути долучені додаткові гарантії. Такою «мінімальною» гарантією, на думку Ко�
мітету, є закріплене статтею46Основного Закону України право кожного громадяни�
на на соціальний захист, у тому числі у старості та в інших випадках, передбачених
законом. Це право гарантується загальнообов’язковимдержавним соціальним стра�
хуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій,
а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.

КабінетМіністрів України в листах до КонституційногоСуду України наголошує,що
для страхувальників та застрахованих осіб, у тому числі суддів, страхові внески нара�
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ховуються відповідно до законодавства на суми фактичних витрат на оплату праці
(грошового забезпечення) у межах максимальної величини, що визначається зако�
ном. Судді, які одержують грошові виплати у різних розмірах, користуються однако�
вим правомщодо звільнення від нарахування внесків на суму грошового забезпечен�
ня, що перевищує зазначену максимальну величину. Тому цілком закономірним є
встановлення норми щодо обмеження виплати пенсії або щомісячного довічного
грошового утримання 90 відсотками величини витрат на оплату праці, з якої сплаче�
но внески.

Державна судова адміністрація України вважає, що з прийняттям зазначених змін
обмежено гарантії незалежності суддів, передбачені статтями 126, 130 Конституції
України, статтею 11 Закону України «Про статус суддів».

Головне науково�експертне управління Апарату Верховної Ради України наголо�
шує, що встановлення обмеженого розміру заробітку для обчислення пенсії зазначе�
ним категоріям осіб сумами доходу, на які нараховується збір на обов’язкове дер�
жавне пенсійне страхування, не має належних економічних підстав, оскільки фінан�
сування додаткової частини їх пенсійного забезпечення здійснюється безпосеред�
ньо з державного бюджету і не передбачає пов’язування розміру пенсії з розміром
сплачених внесків.

Представники суб’єктів права на конституційні подання, Президента України, Вер�
ховної Ради України, Кабінету Міністрів України у своїх виступах на пленарному за�
сіданні Конституційного Суду України підтримали позиції, викладені в листах відпо�
відних органів до Конституційного Суду України.

4. Вирішуючи порушені в конституційних поданнях питання, Конституційний Суд
України виходить з такого.

В Україні як соціальній, правовій державі політика спрямовується на створення
умов, які забезпечують достатній життєвий рівень, вільний і всебічний розвиток лю�
дини як найвищої соціальної цінності, її життя і здоров’я, честь і гідність. Утвердження
та дотримання закріплених у нормативно�правових актах соціальних стандартів є
конституційним обов’язком держави. Діяльність її правотворчих і правозастосовних
органів має здійснюватися за принципами справедливості, гуманізму, верховенства
і прямої дії норм Конституції України, а повноваження — у встановлених Основним
Законом України межах і відповідно до законів.

Зазначені конституційні принципи, на яких базується здійснення прав і свобод лю�
дини і громадянина в Україні, включаючи і право на пенсійне забезпечення, передба�
чають за змістом статей 1, 3, 6 (частина друга), 8, 19 (частина друга), 22, 23, 24 (час�
тина перша) Основного Закону України правові гарантії, правову визначеність і
пов’язану з ними передбачуваність законодавчої політики у сфері пенсійного забез�
печення, необхідні для того, щоб учасники відповідних правовідносин мали можли�
вість завбачати наслідки своїх дій і бути впевненими у своїх законних очікуваннях, що
набуте ними на підставі чинного законодавства право, його зміст та обсяг буде ними
реалізовано, тобто набуте право не може бути скасоване, звужене.

Згідно зі статтею 22 Конституції України закріплені нею права і свободи не є ви�
черними, гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або
внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих
прав і свобод.

Зміст прав і свобод людини— це умови і засоби, які визначають матеріальні та ду�
ховні можливості людини, необхідні для задоволення потреб її існування і розвитку.
Обсяг прав людини — це кількісні показники відповідних можливостей, які характе�
ризують його множинність, величину, інтенсивність і ступінь прояву та виражені у
певних одиницях виміру.

Звуження змісту прав і свобод означає зменшення ознак, змістовних характерис�
тик можливостей людини, які відображаються відповідними правами та свободами,
тобто якісних характеристик права. Звуження обсягу прав і свобод — це зменшення
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кола суб’єктів, розміру території, часу, розміру або кількості благ чи будь�яких інших
кількісно вимірюваних показників використання прав і свобод, тобто їх кількісної ха�
рактеристики.

5. Право на пенсійне забезпечення є складовою конституційного права на со�
ціальний захист. Згідно зі статтею 46 Конституції України це право гарантується за�
гальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових
внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших
джерел соціального забезпечення.

Зміст та обсяг права громадян на пенсійне забезпечення полягає у їх матеріально�
му забезпеченні шляхом надання трудових і соціальних пенсій, тобто щомісячних
пенсійних виплат відповідного розміру, в разі досягнення особою передбаченого за�
коном віку чи визнання її інвалідом або отримання членами її сім’ї цих виплат у визна�
чених законом випадках.

Встановивши в законі правові підстави призначення пенсій, їх розміри, порядок
обчислення і виплати, законодавець може визначати як загальні умови їх призначен�
ня, так і особливості набуття права на пенсію, включаючи для окремих категорій гро�
мадян пільгові умови призначення пенсії залежно від ряду об’єктивно значущих об�
ставин, що характеризують трудову діяльність (особливості умов праці, професія,
виконувані функції, кваліфікаційні вимоги, обмеження, ступінь відповідальності то�
що). Законодавець повинен робити це з дотриманням вимог Конституції України, в
тому числі принципів рівності та справедливості.

Право на пенсійне забезпечення, загальні умови, порядок нарахування та розмір
пенсій визначаються, зокрема, законами України «Про пенсійне забезпечення», «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Для окремих категорій громадян пенсійне забезпечення встановлюється іншими
нормативно�правовими актами з урахуванням особливостей умов праці, характеру
виконуваної роботи, її складності і значущості, ступеня відповідальності, певних об�
межень конституційних прав і свобод.

За Законом України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723�XII
пенсії державним службовцям призначалися в розмірі 80 відсотків суми їх посадово�
го окладу з урахуванням надбавок, передбачених цим Законом, без обмеження гра�
ничного розміру пенсії (стаття 37).

У 2003 році частина друга статті 37 Закону України «Про державну службу» була
викладена в новій редакції. Зокрема, вона встановлювала, що пенсія державним
службовцям призначається в розмірі 80 відсотків від сум їх заробітної плати, на які
нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, без обмеження
граничного розміру пенсії (Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про
державну службу» від 16 січня 2003 року № 432�IV).

Відповідно до умов, визначених цим Законом, здійснюється пенсійне забезпечен�
ня посадових осіб митної служби України, посадових осіб органів місцевого самовря�
дування, працівників дипломатичної служби, суддів, службовців Національного банку
України, працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз, праців�
ників державних і комунальних засобів масової інформації, чотирьох помічників�кон�
сультантів народного депутата України.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про статус народного депутата України» на�
родному депутату України призначалася пенсія в розмірі 80 відсотків місячної заро�
бітної плати нині працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та над�
бавок до посадового окладу. За кожний повний рік роботи понад 25 років для
чоловіків і 20 років для жінок пенсія за віком та по інвалідності збільшується на один
відсоток наведеного вище заробітку, але не більше ніж до 90 (включно) відсотків за�
значеного заробітку без обмеження граничного розміру пенсії.

Прокурорам і слідчим з відповідним стажем роботи пенсія призначалася в розмірі
80 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до якої включаються
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всі види оплати праці, на які нараховуються страхові внески. За кожен повний рік ро�
боти понад 10 років на цих посадах пенсія збільшується на 2 відсотки, але не більше
90 відсотків від суми місячного (чинного) заробітку (стаття 501 Закону України «Про
прокуратуру» від 5 листопада 1991 року № 1789�XII в редакції Закону України від
12 липня 2001 року № 2663�III).

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали вна�
слідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796�XII визначає
основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постражда�
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їх життя і здоров’я, оскільки
відповідно до статті 50 Конституції України кожен має право на безпечне для життя і
здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Зазначеними законами розмір пенсії відповідним категоріям громадян визначав�
ся у відсотках до заробітної плати і не фіксувався максимальний граничний розмір
пенсії у грошовому еквіваленті.

Натомість абзацом третім пункту 13 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону
про пенсійне страхування встановлено обмеження розміру заробітної плати, з якої
обчислюється пенсія, максимальною величиною фактичних витрат на оплату праці
найманих працівників, з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних
фондів. Окрім того, абзацом четвертим пункту 13 розділу XV «Прикінцеві положення»
Закону про пенсійне страхування в редакції Закону визначено, що у разі якщо розмір
пенсії, щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підви�
щень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги
перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призна�
чених відповідно до зазначених в абзацах першому і другому цього пункту законо�
давчих актів, перевищує 90 відсотків максимальної величини фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного
оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справля�
ються страхові внески (збори) до соціальних фондів, визначеної законодавством на
час виплати пенсій таким особам, пенсія або щомісячне довічне грошове утримання
виплачується у сумі, що не перевищує зазначений розмір.

Конституційний Суд України неодноразово розглядав проблему, пов’язану з ре�
алізацією права на соціальний захист, неприпустимістю обмеження конституційного
права громадян на достатній життєвий рівень, і сформулював правову позицію, згід�
но з якою Конституція та закони України виокремлюють певні категорії громадян
України, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави. До
них, зокрема, належать громадяни, яким пенсія призначається за спеціальними за�
конами. У рішеннях Конституційного Суду України зазначалося, що пільги, компенса�
ції, гарантії є видом соціальної допомоги і необхідною складовою конституційного
права на достатній життєвий рівень, тому звуження змісту та обсягу цього правашля�
хом прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів за статтею 22 Кон�
ституції України не допускається (рішення Конституційного Суду України від 6 липня
1999 року№ 8�рп/99, від 20 березня 2002 року№ 5�рп/2002, від 17 березня 2004 ро�
ку № 7�рп/2004, від 1 грудня 2004 року № 20�рп/2004).

Положення абзаців третього, четвертого пункту 13 розділу XV «Прикінцеві поло�
ження» Закону про пенсійне страхування щодо обмеження розміру пенсії із солідар�
ної системи не узгоджуються з конституційним положенням про гарантування права
на соціальний захист, складовою якого є пенсійне забезпечення за рахунок також
бюджетних джерел (стаття 46 Конституції України).

Отже, положення зазначених абзаців суперечать частині третій статті 22 Конститу�
ції України і є неконституційними. У зв’язку з цим абзац п’ятий пункту 13 розділу XV
«Прикінцеві положення» Закону про пенсійне страхування в редакції Закону припи�
няє дію.

6. У процесі розгляду справи встановлено, що пунктом 5 розділу 55 Закону допов�
нено статтю 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців,
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осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб»
від 9 квітня 1992 року № 2262�ХІІ (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29,
ст. 399) частинами четвертою, п’ятою такого змісту:

«Загальна сума грошового забезпечення для обчислення пенсій, що призначаю�
ться відповідно до цього Закону, не повинна перевищувати максимальної величини
фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу
(прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати
(доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, визна�
ченої законодавством на час призначення пенсії.

У разі якщо розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій,
цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших до�
платдопенсій, встановлених законодавством), призначеної відповіднодоцьогоЗакону,
перевищує 90 відсотків максимальної величини фактичних витрат на оплату праці най�
маних працівників, оподаткованого доходу (прибутку), сукупного оподаткованого дохо�
ду (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збо�
ри) до соціальних фондів, визначеної законодавством на час виплати пенсії, таким осо�
бам пенсія виплачується у сумі, що не перевищує зазначений розмір».

Конституційний Суд України вважає положення частин четвертої, п’ятої статті 43
Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницько�
го і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» такими, що також
не відповідають Конституції України, з підстав, викладених у пунктах 4, 5 цього Рішен�
ня. Керуючись приписом частини третьої статті 61 Закону України «Про Конституцій�
ний Суд України», Конституційний Суд України дійшов висновку про необхідність ви�
знання неконституційними зазначених положень цього Закону, оскільки вони впли�
вають на прийняття об’єктивного і справедливого рішення у справі.

Правова позиція Конституційного Суду України з питань обмеження пільг, компен�
сацій і гарантій військовослужбовців та працівників правоохоронних органів у зазна�
чених рішеннях Конституційного Суду України полягає в тому, що комплекс організа�
ційно�правових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення соціального
захисту їх та їхніх сімей, зумовлений особливістю професійних обов’язків, пов’яза�
них з ризиком для життя та здоров’я, жорсткими вимогами до дисципліни, професій�
ної придатності, певнимобмеженням конституційних прав і свобод. Здійснення таких
заходів не залежить від розміру доходів цих осіб чи наявності фінансування з бюдже�
ту, а має безумовний характер. Ці гарантії не можуть бути скасовані чи знижені без
відповідної компенсації. А тому вказані положення Закону не відповідають також ви�
могам частини п’ятої статті 17 Конституції України.

7.Статтею 126 Конституції України закріплено основоположні принципи здійснен�
ня правосуддя в Україні — незалежність і недоторканність суддів.

Конституційний статус судді передбачає надання йому в майбутньому статусу суд�
ді у відставці, що також є гарантією належного здійснення правосуддя, дає підстави
ставити до суддів високі вимоги і зберігати довіру до їх компетентності та неупере�
дженості.

Аналіз норм Конституції України свідчить, що надання судді за рахунок держави
матеріального і соціального захисту (заробітна плата, пенсія, щомісячне довічне гро�
шове утримання тощо), що відповідає його високому статусу, є гарантією забезпе�
чення незалежності.

Кожна держава, як зазначається в Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи
«Незалежність, дієвість та роль суддів» від 13 жовтня 1994 року№ (94)12, має «забез�
печити те, щоб статус і винагорода суддів відповідали гідності їхньої професії та від�
повідальності, яку вони беруть на себе».

Право судді, який перебуває у відставці, на пенсійне та щомісячне довічне грошо�
ве утримання є гарантією незалежності працюючих суддів. Щомісячне довічне гро�
шове утримання — це особлива форма соціального забезпечення суддів, зміст якої
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полягає у гарантованій державоющомісячній звільненій від сплати податків грошовій
виплаті, що слугує забезпеченню їх належного матеріального утримання, в тому чис�
лі після звільнення від виконання обов’язків судді. Умови і порядок його виплати ви�
значені Законом України «Про статус суддів».

Щомісячне довічне грошове утримання судді у встановленому розмірі спрямова�
не на забезпечення гідного його статусу життєвого рівня, оскільки суддя обмежений
у праві заробляти додаткові матеріальні блага.

Особливість щомісячного довічного грошового утримання полягає у правовому
регулюванні, а також у джерелах його фінансування, які визначені Конституцією
України та цим Законом.

Згідно зі статтею 130 Конституції України держава забезпечує фінансування та на�
лежні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті
України окремо визначаються видатки на утримання судів. Це положення передба�
чає і фінансування щомісячного довічного грошового утримання суддів за рахунок
коштів Державного бюджету України, а не Пенсійного фонду України.

Особливий порядок фінансування судів і діяльності суддів є однією з конституцій�
них гарантій їх незалежності і спрямований на забезпечення належних умов для
здійснення незалежного правосуддя.

Цей конституційний припис кореспондується з положеннями Європейської хартії
про Закон «Про статус суддів», які передбачають, що рівень винагороди суддям за
виконання ними своїх професійних обов’язків повинен бути таким, щоб захистити їх
від тиску, щоможе спричинити вплив на їхні рішення або взагалі поведінку суддів і та�
ким чином вплинути на їхню незалежність та неупередженість (пункт 6.1). Статус за�
безпечує судді, який досяг передбаченого законом віку для припинення повнова�
жень після здійснення професійної діяльності протягом визначеного строку, право
на отримання виплат (пенсії, щомісячного довічного грошового утримання), рівень
яких має бути якомога ближчим до рівня його останньої заробітної плати на посаді
судді (пункт 6.4).

Конституційний Суд України дійшов висновку, що Закон про пенсійне страхування
регулює питання щодо права громадян на отримання пенсійних виплат і соціальних
послуг і не може змінювати умови і порядок виплати щомісячного довічного грошо�
вого утримання суддів, врегульовані Законом України «Про статус суддів».

Передбачений Законом про пенсійне страхування порядок нарахування щомісяч�
ного довічного грошового утримання обмежив визначений Законом України «Про
статус суддів» розмірщомісячного довічного грошового утримання суддів. Залишив�
ши незмінним зміст права на щомісячне довічне грошове утримання суддів, Закон
звузив обсяг цього права, встановивши граничну межу для виплати суддямщомісяч�
ного довічного грошового утримання, і водночас знизив досягнутий рівень гарантій
незалежності суддів. Таким чином, вказане положення Закону не відповідає також
вимогам статті 126 Конституції України.

Що ж до невідповідності зазначених у конституційному поданні Верховного Суду
України положень законів статті 130 Конституції України, то Конституційний Суд
України не вбачає їх неконституційності, оскільки вони не перебувають у зв’язку з об�
меженням права на пенсійне та щомісячне довічне грошове забезпечення суддів.

8. Конституція України з метою забезпечення права громадян на судовий захист,
здійснення правосуддя неупередженим судом закріпила правило, що незалежність
суддів гарантується Конституцією і законами України. Гарантії, встановлені у законах
України «Про статус суддів», «Про судоустрій України», мають конституційний зміст і
разом з визначеними Основним Законом України складають єдину систему гарантій
незалежності суддів.

Частиною третьою статті 11 Закону України «Про статус суддів» передбачено, що
гарантії незалежності суддів, включаючи заходи їх правового захисту, матеріального
і соціального забезпечення, поширюються на всіх суддів України і не можуть бути
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скасовані чи знижені іншими нормативними актами України і Автономної Республіки
Крим. Це положення кореспондується з частиною восьмою статті 14 Закону України
«Про судоустрій України», згідно з якою при прийнятті нових законів або внесенні
змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу передбачених за�
коном гарантій самостійності судів, незалежності та правової захищеності суддів.

Зазначені положення узгоджуються з вимогами міжнародних актів про незалежність
суддів і спрямовані на забезпечення стабільності досягнутого рівня гарантій незалежно�
сті суддів, які є необхідною умовою здійснення правосуддя неупередженим, безсторон�
нім і справедливим судом. За своїм конституційним змістом вони встановлюють прин�
цип заборони скасування чи зниження досягнутого рівня змісту та обсягу гарантій
незалежності суддів. Томуположення частини третьої статті 11Закону України «Проста�
тус суддів» необхідно розглядати у контексті статті 126 Конституції України і в сув’язі
з частиною восьмою статті 14 Закону України «Про судоустрій України».

Конституційний Суд України, розглядаючи справу щодо незалежності суддів, у
Рішенні від 1 грудня 2004 року № 19�рп/2004 зазначив, що незалежність суддів є
невід’ємною складовою їхнього статусу, конституційним принципом організації та
функціонування судів і професійної діяльності суддів. Визначені Конституцією та за�
конами України гарантії незалежності суддів як необхідні умови здійснення право�
суддя неупередженим, безстороннім і справедливим судом мають бути реально за�
безпечені. Не допускається зниження рівня гарантій незалежності і недоторканності
суддів у разі прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів.

Особливий статус судді, гарантії його незалежності визначаються Конституцією
України і законами, зокрема Законом України «Про статус суддів», що виключає в
процесі його конкретизації та розвитку обмеження законодавчо встановлених гаран�
тій статусу судді або зниження їх рівня. Будь�яке зниження рівня гарантій незалежно�
сті суддів суперечить конституційній вимозі неухильного забезпечення незалежного
правосуддя і права громадян на захист прав і свобод незалежним судом.

Отже, за змістом статті 126 Конституції України положення частини третьої стат�
ті 11 Закону України «Про статус суддів» у взаємозв’язку з частиною восьмою стат�
ті 14 Закону України «Про судоустрій України» треба розуміти як таке, що гарантує
досягнутий рівень незалежності суддів і забороняє при прийнятті нових законів та ін�
ших нормативних актів, внесенні змін до них скасовувати чи звужувати існуючі гаран�
тії незалежності суддів, у тому числі заходи їх правового захисту та матеріального і
соціального забезпечення.

9.Вирішуючи питання про надання офіційного тлумачення статей 42, 43, 44, 45 За�
кону України «Про статус суддів», Конституційний Суд України вважає, що конститу�
ційне подання Верховного Суду України в цій частині не відповідає вимогам пункту 4
частини другої статті 39 Закону України «Про Конституційний Суд України», оскільки в
ньому не зазначені конкретні положення названих статей, тлумачення яких має бути
надано. Тому конституційне провадження в цій частині підлягає припиненню.

На основі викладеного та керуючись статтями 147, 150, 152 Конституції України,
статтями 51, 61, 63, 65 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конститу�
ційний Суд України

â è ð ³ ø è â :

1.Визнати такими,що не відповідають Конституції України (є неконституційними):
1) положення абзацу третього пункту 13 розділу XV «Прикінцеві положення» Зако�

ну України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 року № 1058�IV, яким встановлено, що з дня набрання чинності цим Законом,
при призначенні пенсій відповідно до зазначених в абзацах першому і другому цього
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пункту законодавчих актів, заробітна плата для обчислення пенсії враховується в ме�
жах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників,
оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (гранич�
ної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до
соціальних фондів, що діяла на день одержання зазначеного заробітку;

2) положення абзацу четвертого пункту 13 розділу XV «Прикінцеві положення» За�
кону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 року№ 1058�IV в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів
України» від 25 березня 2005 року № 2505�IV, відповідно до якого:

«У разі, якщо розмір пенсії, щомісячного довічного грошового утримання (з ураху�
ванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пен�
сій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених за�
конодавством), призначених відповідно до зазначених в абзацах першому і другому
цього пункту законодавчих актів, перевищує 90 відсотків максимальної величини
фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу
(прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати
(доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, визна�
ченої законодавством на час виплати пенсій таким особам, пенсія абощомісячне до�
вічне грошове утримання виплачується у сумі, що не перевищує зазначений розмір»;

3) положення частин четвертої, п’ятої статті 43 Закону України «Про пенсійне за�
безпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 року№2262�ХІІ в редакції За�
кону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України
на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України» від 25 березня 2005 року
№ 2505�IV, відповідно до яких:

«Загальна сума грошового забезпечення для обчислення пенсій, що призначаю�
ться відповідно до цього Закону, не повинна перевищувати максимальної величини
фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу
(прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати
(доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, визна�
ченої законодавством на час призначення пенсії.

У разі якщо розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій,
цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших до�
платдопенсій, встановлених законодавством), призначеної відповіднодоцьогоЗакону,
перевищує 90 відсотків максимальної величини фактичних витрат на оплату праці най�
маних працівників, оподаткованого доходу (прибутку), сукупного оподаткованого дохо�
ду (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збо�
ри) до соціальних фондів, визначеної законодавством на час виплати пенсії, таким осо�
бам пенсія виплачується у сумі, що не перевищує зазначений розмір».

2. За змістом статті 126 Конституції України положення частини третьої статті 11
Закону України «Про статус суддів» у взаємозв’язку з частиною восьмою статті 14 За�
кону України «Про судоустрій України» треба розуміти як таке, що гарантує досягну�
тий рівень незалежності суддів і забороняє при прийнятті нових законів та інших нор�
мативних актів, внесенні змін до них скасовувати чи звужувати існуючі гарантії неза�
лежності суддів, у тому числі заходи їх правового захисту та матеріального і соціаль�
ного забезпечення.

3. Припинити конституційне провадження у справі за конституційним поданням
Верховного Суду України щодо надання офіційного тлумачення положень статей 42,
43, 44, 45 Закону України «Про статус суддів» на підставі пункту 2 статті 45 Закону
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України «Про КонституційнийСуд України»—невідповідність конституційного подан�
ня вимогам, передбаченим Конституцією України, Законом України «Про Конститу�
ційний Суд України».

4. Положення зазначених законів України, визнані неконституційними, втрачають
чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

5. 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
61 íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ

ïîëîæåíü ïóíêòó 10 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106,
÷àñòèí ïåðøî¿, äðóãî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 118,

÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 133, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 140
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 1,

÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 8, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 9
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿»,

ïóíêòó 2 ðîçä³ëó VII «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â»

(ñïðàâà ïðî îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ðàéîíàõ ì³ñòà Êèºâà)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-22/2005
13 æîâòíÿ 2005 ðîêó
¹ 9-ðï/2005

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,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
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 61 народ�
ного депутата України про офіційне тлумачення положень пункту 10 частини першої
статті 106, частин першої, другої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, час�
тини другої статті 140 Конституції України, частини четвертої статті 1, частини другої
статті 8, частини четвертої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміні�
страції» від 9 квітня 1999 року № 586�ХIV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
№ 20—21, ст. 190), пункту 2 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про
столицюУкраїни—місто�герой Київ» від 15 січня 1999 року№401�ХIV (Відомості Вер�
ховної Ради України, 1999 р.,№ 11, ст. 79) щодо особливостей здійснення виконавчої
влади і місцевого самоврядування у районах міста Києва, зокрема порядку призна�
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чення і звільнення голів районних у місті Києві державних адміністрацій та обрання го�
лів районних у місті Києві рад.

Приводом для розгляду справи відповідно до статті 39 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України» стало конституційне подання 61 народного депутата Ук�
раїни.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 41, 93 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України» є практична необхідність в офіційній інтерпретації зазначе�
них положень пункту 10 частини першої статті 106, частин першої, другої, четвертої
статті 118, частини третьої статті 133, частини другої статті 140 Конституції України,
частини четвертої статті 1, частини другої статті 8, частини четвертої статті 9 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 2 розділу VII «Прикінцеві поло�
ження» Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ».

Заслухавши суддю�доповідача Німченка В.І. та розглянувши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання — 61 народний депутат України —
звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням про офіційне тлумачення
положень пункту 10 частини першої статті 106, частин першої, другої, четвертої стат�
ті 118, частини третьої статті 133, частини другої статті 140 Конституції України, час�
тини четвертої статті 1, частини другої статті 8, частини четвертої статті 9 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 2 розділу VII «Прикінцеві поло�
ження» Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ» щодо особливос�
тей здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування у районах міста Києва,
зокрема порядку призначення і звільнення голів районних у місті Києві державних
адміністрацій та обрання голів районних у місті Києві рад.

Необхідність в офіційному тлумаченні та роз’ясненні положень зазначених право�
вих актів автори клопотання обґрунтовують тим, що Конституція України і Закон Ук�
раїни «Промісцеві державні адміністрації» не передбачають «існування тафункціону�
вання районних у місті Києві державних адміністрацій ні як органів виконавчої влади,
ні як органів місцевого самоврядування». Для міста Києва Конституція України (час�
тина друга статті 118) виокремлює особливості здійснення влади, що визначаються
окремим Законом України «Про столицю України — місто�герой Київ».

Відповідно до цього Закону «ради своїми рішеннями створили на базі районних у
місті Києві державних адміністрацій власні виконавчі органи, які паралельно викону�
ютьфункцію державної виконавчої влади». А тому, на думку народних депутатів Укра�
їни, є практична необхідність в інтерпретації положень названих правових актів з ме�
тою з’ясування питання, «чи може бути призначена на посаду голови районної у місті
Києві державної адміністрації особа, обрана головою районної у місті ради?».

2. Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого
самоврядування у листі до Конституційного Суду України зазначив, що особливості
здійснення виконавчої влади в місті Києві, її взаємодії з системою місцевого само�
врядування регулюються пунктом 2 розділу VII Закону України «Про столицю Украї�
ни—місто�герой Київ». Їх суть полягає в тому, що міська та районні у місті Києві ради
мають формувати свої власні виконавчі органи на базі відповідних державних адмі�
ністрацій, які паралельно виконують функції виконавчої влади. Головою районної у
місті Києві державної адміністрації має призначатися Президентом України «лише
особа, обрана відповідною районною радою її головою».

3.За висновкамиНаціональної юридичної академії України імені ЯрославаМудро�
го, Національної академії державного управління приПрезидентові України районні в
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місті Києві державні адміністрації є єдиними в організаційному відношенні органами,
які виконують функції виконавчих органів відповідних районних у місті Києві рад та
паралельно функції місцевих органів виконавчої влади. Особливістю здійснення ви�
конавчої влади у районах міста Києва за Конституцією України, Законом України
«Про місцеві державні адміністрації» та Законом України «Про столицю України —
місто�герой Київ» є об’єднання в районних у місті Києві державних адміністраціях
функцій виконавчої влади і місцевого самоврядування, що зумовлює особливий по�
рядок призначення та звільнення голів цих адміністрацій.

На думку фахівців названих установ, посаду голови районної державної адміні�
страції в місті Києві може займати лише особа, обрана головою відповідної районної
в місті Києві ради.

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України вважає, що відповідно до
Конституції України (частина перша статті 133, частини четверта, п’ята статті 140),
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 1, частина друга
статті 5), Закону України «Про столицю України—місто�герой Київ» (стаття 2) «район
і район у місті визначаються як окремі адміністративно�територіальні одиниці, які ма�
ють різний правовий статус та інші ознаки».

Районні в місті Києві державні адміністрації, як і Київська міська державна адміні�
страція, в першу чергу є виконавчими органами відповідних районних у місті Києві
рад, вони утримуються тільки за рахунок місцевих бюджетів та паралельно викону�
ють функції місцевих органів виконавчої влади, і лише обраний районною в місті Ки�
єві радою голова «є головою її виконавчого органу (районної) державної адміністра�
ції міста Києва і підлягає наступному затвердженню Президентом України».

4. Конституційний Суд України, вирішуючи питання конституційного подання по
суті, виходить з такого.

Згідно з частиноюдругою статті 118, частиноюдругою статті 140 Конституції Укра�
їни особливості здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування в містах
Києві та Севастополі як містах зі спеціальним статусом (частина третя статті 133) ви�
значаються окремими законами України. Таким чином, Конституція України перед�
бачила можливість встановлення законом особливостей здійснення виконавчої вла�
ди і місцевого самоврядування як у місті Києві, так і в районах міста, порівняно із
загальним порядком здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в ін�
ших адміністративно�територіальних одиницях відповідно до законів України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації». До того ж
згідно з частиною першою статті 133 Конституції України райони в місті Києві є адмі�
ністративно�територіальними одиницями, які є складовоюміста Києва як адміністра�
тивно�територіальної одиниці.

5. Особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в місті
Києві визначені в Законі України «Про столицю України — місто�герой Київ» і поляга�
ють в тому, що місцеве самоврядування в місті Києві здійснюється територіальною
громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті
ради, які утворюють відповідно власні виконавчі органи (частина перша статті 8, стат�
тя 10).

При цьому міська та районні в місті Києві ради на підставі цього Закону вирішують
питання щодо формування власних виконавчих органів на базі відповідних держав�
них адміністрацій, які паралельно виконують функції виконавчої влади, що є особли�
вістю здійснення виконавчої влади в місті Києві (пункт 2 розділу VII «Прикінцеві поло�
ження»).

Системний аналіз положень наведених правових актів свідчить, що форми здій�
сненнямісцевого самоврядування та порядок створення власних виконавчих органів
у районних в місті Києві радах та Київській міській раді в організаційному відношенні
встановлюються за єдиними правовими принципами.
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6. Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 25 грудня 2003 року№ 21�рп/
2003 (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самовряду�
вання у місті Києві) висловив правову позицію, за якою визнано, що «Київську міську
державну адміністраціюмає очолювати лише особа, обрана Київськимміським голо�
вою, яка Президентом України призначається головою Київської міської державної
адміністрації».

Оцінка положень Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», ви�
сновків фахівців у справі, а також правової позиції Конституційного Суду України у на�
званому Рішенні дає підстави вважати,що на загальноміському рівні і на рівні районів
у місті Києві чинне законодавство передбачає єдиний організаційний порядок фор�
мування державних адміністрацій, які здійснюють функції у сфері виконавчої влади і
місцевого самоврядування, оскільки є одночасно місцевими органами виконавчої
влади і виконавчими органами відповідних районних у місті Києві рад та Київської
міської ради.

Враховуючи наведене, Конституційний Суд України дійшов висновку, що районну
в місті Києві державну адміністраціюмає очолювати лише особа, обрана головою ра�
йонної в місті Києві ради, яка Президентом України призначається головою районної
в місті Києві державної адміністрації.

7. Конституційне провадження в частині клопотання щодо офіційного тлумачення
положень Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» стосовно обрання голів районних у місті Києві рад підлягає припиненню від�
повідно до вимог пункту 2 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України»
за відсутністю правового обґрунтування практичної необхідності.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 39, 51, 63, 65, 93, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», § 51 Ре�
гламенту Конституційного Суду України, Конституційний Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. Положення пункту 10 частини першої статті 106, частин першої, другої, четвер�
тої статті 118, частини третьої статті 133, частини другої статті 140 Конституції Украї�
ни, частини четвертої статті 1, частини другої статті 8, частини четвертої статті 9 За�
кону України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року № 586�ХIV,
пункту 2 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про столицю України —
місто�герой Київ» від 15 січня 1999 року№ 401�ХІV в їх взаємозв’язку, в аспекті пору�
шених у конституційному поданні питань щодо особливостей здійснення виконавчої
влади і місцевого самоврядування у районах міста Києва, треба розуміти так, що ра�
йонну в місті Києві державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана голо�
вою районної в місті Києві ради, яка Президентом України призначається на посаду
голови районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Припинити конституційне провадження у справі в частині офіційного тлумачен�
ня Конституції та законів України стосовно обрання голів районних умісті Києві рад.

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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ÒÅÎÐ²ß ² ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍ² ÑÒÀÒÓÑÈ ËÞÄÈÍÈ ² ÃÐÎÌÀÄßÍÈÍÀ

Â. Øàïîâàë,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð

Ïîíÿòòÿ ëþäèíè ïåðåäáà÷àº ðîçóìíó (ëþäñüêó) ³ñòîòó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ
ó á³îëîã³÷íîìó ³ ñîö³àëüíîìó àñïåêòàõ. Òîòîæíèì ïîíÿòòþ ëþäèíè ââà-
æàºòüñÿ ïîíÿòòÿ ëþäñüêîãî ³íäèâ³äà, àáî ³íäèâ³äà. ²íøèì çà ïðèðîäîþ º
ïîíÿòòÿ ãðîìàäÿíèíà, ÿêå â³äîáðàæàº ïåâí³ ïîë³òèêî-ïðàâîâ³ õàðàêòåðèñ-
òèêè, çâè÷àéíî íàáóò³ ëþäèíîþ, ¿¿ þðèäè÷íî âèçíà÷åí³ îñîáëèâ³ âçàºìî-
çâ’ÿçêè ç äåðæàâîþ. Ïîä³áíó ïðèðîäó ìàº ïîíÿòòÿ ³íîçåìöÿ òà äåÿê³ ³íø³,
ùî ðîçêðèâàþòü ñòàí ô³çè÷íî¿ îñîáè ÿê ñóá’ºêòà êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà.

²íîä³ òåðì³í «ëþäèíà» âæèâàºòüñÿ ó ïðàâîâèõ àêòàõ. Íàé÷àñò³øå â íèõ
éäåòüñÿ ïðî ïðàâà ëþäèíè, ÿê³ º íå ò³ëüêè çàãàëüíîñîö³àëüíîþ, à é þðèäè÷-
íîþ êàòåãîð³ºþ. Þðèäè÷íà êàòåãîð³ÿ ïðàâ ëþäèíè ïîâ’ÿçàíà ç ïîíÿòòÿì
ô³çè÷íî¿ îñîáè, àäæå ô³çè÷íà îñîáà — öå ëþäèíà, ùî âèñòóïàº ó÷àñíèêîì
ïðàâîâ³äíîñèí, çîêðåìà êîíñòèòóö³éíèõ. Ïðè öüîìó ïîíÿòòÿ ô³çè÷íî¿ îñî-
áè â êîíñòèòóö³éíîìó ïðàâ³ íå çâåäåíå ò³ëüêè äî â³äïîâ³äíîãî òðàêòóâàííÿ
ëþäèíè. Âîíî òàêîþ ñàìîþ ì³ðîþ çàñâ³ä÷óº êîíñòèòóö³éíó ïðàâîñóá’ºêò-
í³ñòü ãðîìàäÿí òà ³íîçåìö³â. Çà áóäü-ÿêèõ óìîâ, ô³çè÷íà îñîáà — öå ³íäè-
â³ä, ÿêèé âèñòóïàº ³íøèì ó÷àñíèêîì êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâîâ³äíîñèí, í³æ
ïîñàäîâà îñîáà.

Ç’ÿñóâàííÿ çàñàä êîíñòèòóö³éíèõ ñòàòóñ³â ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà ïîòðå-
áóº âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ ïðàâîâîãî àáî êîíñòèòóö³éíîãî ñòàòóñó. Á³ëüø³ñòü
àâòîð³â òðàêòóº ïðàâîâèé ñòàòóñ ³íäèâ³äà ÿê ñóêóïí³ñòü (ñèñòåìó) þðèäè÷-
íî çàêð³ïëåíèõ ñóá’ºêòèâíèõ ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â. Ó ñâîþ ÷åðãó, êîíñòèòóö³éí³
ñòàòóñè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà âèçíà÷àþòüñÿ øëÿõîì àíàë³çó ïðàâ ³ îáî-
â’ÿçê³â, çàô³êñîâàíèõ ò³ëüêè â îñíîâíîìó çàêîí³.

Êîíñòèòóö³éí³ àáî, øèðøå, ïðàâîâ³ ñòàòóñè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà ïåðå-
áóâàþòü ó çâ’ÿçêó, çóìîâëåíîìó ñï³ââ³äíîøåííÿì ïîíÿòü ëþäèíè ³ ãðîìàäÿ-
íèíà, ïðè÷îìó ñòàòóñ ëþäèíè º âèõ³äíèì. Òàêèé õàðàêòåð ñòàòóñó ëþäèíè
çóìîâëåíèé ñóòí³ñòþ ïðàâ ëþäèíè, íåð³äêî òðàêòîâàíèõ ÿê ïðèðîäíà çà
ïîõîäæåííÿì ðåàë³ÿ, ùî âèçíà÷àº ñàìå ³ñíóâàííÿ ³íäèâ³äà. Ïðè öüîìó êî-
æåí ãðîìàäÿíèí º âîäíî÷àñ ëþäèíîþ ³ íàä³ëåíèé âñ³ºþ ñóêóïí³ñòþ ïðàâ
ëþäèíè. Ïðîòå êàòåãîð³¿ ïðàâ ëþäèíè ³ ïðàâ ãðîìàäÿíèíà ïðèíöèïîâî â³ä-
ì³íí³, àäæå ð³çíèìè ïîòð³áíî âèçíàâàòè ëþäèíó ÿê á³îñîö³àëüíèé ôåíîìåí
³ ãðîìàäÿíèíà, ÿêèé, ïî ñóò³, ïîõîäèòü â³ä îñîáëèâèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â ³íäè-
â³äà ç äåðæàâîþ.

Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ñòàòóñ³â ëþäèíè ³
ãðîìàäÿíèíà ìàº ïîíÿòòÿ ñóá’ºêòèâíèõ ïðàâ. Ñóá’ºêòèâíå ïðàâî — öå þðè-
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äè÷íî ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü ïåâíî¿ ïîâåä³íêè ñóá’ºêòà (ëþäèíè àáî ãðî-
ìàäÿíèíà) ç ìåòîþ íàáóòè ñîö³àëüíå áëàãî àáî óíèêíóòè îáìåæåíü. Òàêà
ìîæëèâ³ñòü ñòàº ñóá’ºêòèâíèì ïðàâîì ëèøå çà óìîâ ¿¿ çàêð³ïëåííÿ ó ïðàâî-
âèõ íîðìàõ, òîáòî â îá’ºêòèâíîìó ïðàâ³. ²íøèìè ñëîâàìè, êîëè éäåòüñÿ ïðî
ïðàâî ÿê ðåãóëÿòîð ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, âæèâàþòü òåðì³í «îá’ºêòèâíå ïðà-
âî», êîëè ïðî ïðàâî â³äïîâ³äíîãî ñóá’ºêòà, ÿêå ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíå ó ïðà-
âîâ³äíîñèíàõ, — òåðì³í «ñóá’ºêòèâíå ïðàâî».

Òåðì³í «ñóá’ºêòèâíå ïðàâî» ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé ò³ëüêè äëÿ õàðàêòå-
ðèñòèêè ïðàâîñóá’ºêòíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñîáè. Äåðæàâí³ îðãàíè ³ ïîñàäîâ³ îñî-
áè íàä³ëåí³ íå ïðàâàìè, à ïîâíîâàæåííÿìè. Íå ìàþòü âîíè ³ îáîâ’ÿçê³â. Ç
³íøîãî áîêó, âëàäíó ïðèðîäó ïîâíîâàæåíü ïîêëèêàí³ óð³âíîâàæóâàòè ïåâí³
«çàõèñí³» ïðàâà ³íäèâ³äà — ïðàâî íà ñóäîâèé ³ àäì³í³ñòðàòèâíèé çàõèñò â³ä
íåïðàâîì³ðíèõ ä³é äåðæàâíèõ îðãàí³â òà ïîñàäîâèõ îñ³á, ïðàâî íà â³äøêî-
äóâàííÿ çáèòê³â, çàâäàíèõ òàêèìè ä³ÿìè, òîùî.

Ñóá’ºêòèâí³ ïðàâà âèçíà÷àþòü àáî ÿê âëàñíå ïðàâà, àáî ÿê ñâîáîäè, ïðè-
÷îìó òàê³ âèçíà÷åííÿ áóëè ïðèéíÿò³ ùå ó ÕV²²² ñòîë³òò³. Ïðèíöèïîâî¿ â³äì³í-
íîñò³ ì³æ ïðàâàìè ³ ñâîáîäàìè íå ³ñíóº, àäæå áóäó÷è ðåàë³çîâàíèìè ó ïðàâî-
â³äíîñèíàõ, âîíè ïîðîäæóþòü îáîâ’ÿçêè. Ðàçîì ç òèì ïðàâà ³ ñâîáîäè íåð³ä-
êî ðîçð³çíÿþòü çà õàðàêòåðîì â³äïîâ³äíèõ ìîæëèâîñòåé ëþäèíè àáî ãðîìà-
äÿíèíà. ßêùî ïðàâî óìîæëèâëþº íàáóòòÿ ³íäèâ³äîì òîãî ÷è ³íøîãî ñîö³àëü-
íîãî áëàãà, òî ñâîáîäà ïåðåäáà÷àº íåâòðó÷àííÿ â éîãî áóòòÿ ç áîêó, íàñàìïå-
ðåä, äåðæàâè, óíèêíåííÿ íèì ïåâíèõ îáìåæåíü. Òîáòî, ïðàâî, ïî ñóò³, îçíà-
÷àº «äàé», à ñâîáîäà — «íå çàâàæàé».

ßê çàçíà÷àëîñÿ, çì³ñò ñòàòóñ³â ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà ñòàíîâëÿòü íå ò³ëüêè
ïðàâà ³ ñâîáîäè, à é îáîâ’ÿçêè. Þðèäè÷íèé îáîâ’ÿçîê — öå âñòàíîâëåíà çàêî-
íîì âèìîãà ïåâíî¿ ïîâåä³íêè ô³çè÷íî¿ îñîáè. Îáîâ’ÿçêè çàâæäè ñôîðìóëüîâà-
í³ ÿê ïðèïèñè ñòîñîâíî íåîáõ³äíîñò³ â³äïîâ³äíî¿ ïîâåä³íêè. Êîíêðåòí³ îáîâ’ÿç-
êè, ùî çàô³êñîâàí³ â îñíîâíîìó çàêîí³, ìàþòü õàðàêòåð êîíñòèòóö³éíèõ. Íî-
ñ³ºì êîíñòèòóö³éíîãî îáîâ’ÿçêó ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé àáî ëèøå ãðîìàäÿíèí
(â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê), àáî âñ³ êàòåãîð³¿ ô³çè÷íèõ îñ³á (îáîâ’ÿçîê ñïëà÷óâàòè
ïîäàòêè, äîòðèìóâàòèñü çàêîíó òîùî).

Ñóòòºâó ðîëü ùîäî âñòàíîâëåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ñòàòóñ³â ëþäèíè ³ ãðî-
ìàäÿíèíà â³ä³ãðàº â³äîáðàæåíà ó á³ëüøîñò³ îñíîâíèõ çàêîí³â êîíöåïö³ÿ
ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà. Öÿ êîíöåïö³ÿ ââàæàºòüñÿ îäí³ºþ ³ç
ñêëàäîâèõ òåîð³¿ ïðèðîäíèõ ïðàâ (þñíàòóðàë³çìó) . Âàæëèâèì º é òå, ùî âî-
íà çàñâ³ä÷óº â³äì³ííîñò³ ó ïîãëÿäàõ íà ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî ³ äåðæàâó.

Çà òåîð³ºþ ïðèðîäíèõ ïðàâ ëþäèíà â³ä íàðîäæåííÿ º íîñ³ºì ïåâíèõ
ïðàâ, ÿê³ ³ñíóþòü îá’ºêòèâíî ³ ïîçà âîëåþ äåðæàâè, àëå äåðæàâà ïîâèííà
äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ¿õ çàáåçïå÷óâàòè. Äëÿ öüîãî ïðèðîäí³ ïðàâà çàêð³ïëþþòü
ó êîíñòèòóö³¿ ³ ñòâîðþþòü þðèäè÷í³ ãàðàíò³¿ ¿õ ðåàë³çàö³¿. Íàñë³äêîì òàêî¿
«àâòîíîìíîñò³» ïðèðîäíèõ ïðàâ âèñòóïàº, çîêðåìà, íåâ³ä÷óæóâàí³ñòü.

Òåîð³ÿ ïðèðîäíèõ ïðàâ àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàëàñü íîâèìè ñîö³àëüíèìè
ñèëàìè ó ïåð³îä ðåâîëþö³é XVII—XVIII ñòîë³òü ó ªâðîï³ òà Àìåðèö³ â ¿õ áî-
ðîòüá³ çà ïîë³òè÷íó âëàäó. Â Äåêëàðàö³¿ íåçàëåæíîñò³ ÑØÀ 1776 ðîêó áóëî
âèçíàíî î÷åâèäíèì, ùî «âñ³ ëþäè ñòâîðåí³ â³ëüíèìè, âîíè íàä³ëåí³ Òâîðöåì
ïåâíèìè íåâ³ä÷óæóâàíèìè ïðàâàìè». Çãàäóâàí³ ïðàâà âèçíà÷àëèñÿ ìåòîþ
äåðæàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ äëÿ ¿õ çàáåçïå÷åííÿ ìàëè ä³ÿòè «óðÿäè, ñïðàâåäëèâà
âëàäà ÿêèõ ïîõîäèòü â³ä çãîäè òèõ, íàä êèì âîíè óðÿäóþòü».

Ïðî «ïðèðîäí³, íåâ³ä÷óæóâàí³, ñâÿùåíí³ ïðàâà ëþäèíè» éøëîñÿ â Äåêëà-
ðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà 1789 ðîêó (Ôðàíö³ÿ). Àâòîðè öüîãî äîêó-
ìåíòà íàãîëîøóâàëè, ùî çíåâàãà ïðàâàìè ëþäèíè º «ºäèíîþ ïðè÷èíîþ
ñóñï³ëüíèõ íåãàðàçä³â ³ íåíàëåæíîãî âðÿäóâàííÿ». Çàçíà÷àþ÷è, ùî «ëþäè
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íàðîäæóþòüñÿ â³ëüíèìè ³ ð³âíèìè ó ïðàâàõ», âîíè òàêîæ âêàçóâàëè íà òàêó
ìåòó äåðæàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê «çàáåçïå÷åííÿ ïðèðîäíèõ ³ íåâ³ä÷óæóâàíèõ
ïðàâ ëþäèíè».

Ïðèðîäíî-ïðàâîâ³ ïîãëÿäè ôîðìóëþº áàãàòî ñó÷àñíèõ â÷åíèõ, íàñàìïå-
ðåä ó ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ. Âîíè ââàæàþòü, ùî íåçàëåæíî â³ä ÷èº¿ñü âîë³
³ñíóþòü ïðàâîâ³ ³ìïåðàòèâè, ÿê³ â³äîáðàæàþòü íå ò³ëüêè ðåàë³¿, à é ³äåàëè
ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ, ùî ìàþòü ñòàíîâèòè ñìèñëîâó îñíîâó íîðì ïîçèòèâíîãî
ïðàâà. Ö³ ³ìïåðàòèâè ïîâ’ÿçóþòü ç ïðèðîäíèìè ïðàâàìè, õî÷à íåð³äêî ¿õ âè-
âîäÿòü ç òðàêòîâàíèõ íà ð³âí³ ñóñï³ëüñòâà ïîíÿòü ìîðàë³ ³ ñïðàâåäëèâîñò³.

Ïðèõèëüíèêè òàêîãî ï³äõîäó ñòâåðäæóþòü, ùî çàêîí º ïðàâîâèì ò³ëüêè
òîä³, êîëè éîãî çì³ñò â³äïîâ³äàº ïðàâîâèì ³ìïåðàòèâàì. Çà ³íøèõ îáñòàâèí
çàêîí, íà ¿õ äóìêó, ìîæå áóòè îõàðàêòåðèçîâàíèé ÿê íåïðàâîâèé. ²íàêøå
êàæó÷è, ïðèðîäí³ ïðàâà ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê êðèòåð³é îö³íêè çì³ñòó ïîçèòèâ-
íîãî (òîáòî çàäîêóìåíòîâàíîãî) ïðàâà.

Îäíàê â³äïîâ³äíà òåîðåòè÷íà êîíñòðóêö³ÿ íå çàâæäè óçãîäæóºòüñÿ ç ïðàê-
òèêîþ ïðàâîòâîð÷îñò³ ³ íåð³äêî íå ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ïðîäóêòèâíà ç îãëÿäó íà
îá’ºêòèâí³ ìîæëèâîñò³ ïðàâîçàñòîñóâàííÿ. Íå îòðèìóþ÷è ç ð³çíèõ ïðè÷èí íà-
ëåæíîãî â³äîáðàæåííÿ â íîðìàõ ïîçèòèâíîãî ïðàâà, ïðèðîäíî-ïðàâîâ³ ³ìïå-
ðàòèâè ïîñòàþòü íåâèçíà÷åíèìè, ùî çâóæóº àáî íàâ³òü çàïåðå÷óº ìîæëèâîñò³
¿õ ðåàë³çàö³¿.

Ïðèðîäíî-ïðàâîâ³ ïîãëÿäè ìàþòü âàãîìèé äåìîêðàòè÷íèé ïîòåíö³àë äëÿ
ðîçâèòêó ïðàâîòâîð÷îñò³. Âîíè, ïî ñóò³, ïåðåäáà÷àþòü ñòâîðåííÿ ³äåàëüíîãî
ïðàâà, ÿêå çà ïðîöåäóðàìè ïðàâîòâîð÷îñò³ ³ ïðàâîçàñòîñóâàííÿ âèñòóïàº ÿê
ïîçèòèâíå, à çà çì³ñòîì — ÿê ïðèðîäíå.

Òåîð³ÿ ïðèðîäíèõ ïðàâ ïî-ð³çíîìó â³äîáðàæåíà â òðàêòóâàíí³ ïðàâ ëþ-
äèíè ³ ïðàâ ãðîìàäÿíèíà. Ç ïîçèö³é ö³º¿ òåîð³¿ ïðàâà ëþäèíè ìîæóòü ³ñíó-
âàòè ÿê îá’ºêòèâíà ðåàë³ÿ ³ ïîçà áóäü-ÿêîþ ôîðìàëüíîþ ô³êñàö³ºþ. Ðàçîì ç
òèì âîíè íå ìàþòü àáñîëþòíîãî õàðàêòåðó, àäæå º ðåçóëüòàòîì ñóñï³ëüíîãî
ðîçâèòêó íà ïåâíîìó éîãî åòàï³. Äîñòàòíüî çàçíà÷èòè, ùî ðàá ó Ñòàðîäàâ-
íüîìó Ðèì³ áóâ ëþäèíîþ, àëå ïðî ïðàâà ðàáà íå éøëîñÿ. Íå ìåíø âàæëè-
âèì º òå, ùî ïðàâà ëþäèíè — öå íå ò³ëüêè ñîö³àëüíà, à é þðèäè÷íà êàòåãî-
ð³ÿ. Âñòàíîâëåí³ ó ïîçèòèâíîìó ïðàâ³ ³ òèì ñàìèì âèçíàí³ äåðæàâîþ, âîíè
íàáóâàþòü ÿêîñò³ ñóá’ºêòèâíèõ ïðàâ, ÿê³ ò³ëüêè é ìîæóòü áóòè åôåêòèâíî
ðåàë³çîâàí³.

Íà â³äì³íó â³ä ïðàâ ëþäèíè, ïðàâà ãðîìàäÿíèíà çàâæäè º âèíÿòêîâî òà-
êèìè, ùî âèçíàí³ äåðæàâîþ ³ âñòàíîâëåí³ ó âèãëÿä³ ñóá’ºêòèâíèõ ïðàâ. Òî-
ìó ïðàâà ãðîìàäÿíèíà — öå ñóòî ïðàâîâà êàòåãîð³ÿ. Ãîëîâíèì ¿õ ïðèçíà-
÷åííÿì âèñòóïàº çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ³íäèâ³äà ó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó ³
äåðæàâíîìó æèòò³ øëÿõîì íàäàííÿ éîìó â³äïîâ³äíèõ þðèäè÷íèõ ìîæëè-
âîñòåé. ²íîä³ ïðàâà ãðîìàäÿíèíà íàâ³òü õàðàêòåðèçóþòü ÿê îêòðî¿ðóâàí³,
òîáòî äàðîâàí³, äåðæàâîþ ïðàâà.

Çîâí³ íàéá³ëüø ïîñë³äîâíî ïðàâà ëþäèíè ðîçìåæîâóþòüñÿ ç ïðàâàìè
ãðîìàäÿíèíà â îñíîâíèõ çàêîíàõ, ïðèéíÿòèõ ó ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ ³ ïîñò-
ðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ: ñëîâîñïîëó÷åííÿ «ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿ-
íèíà» (³íîä³ é îáîâ’ÿçêè) âæèâàíå àáî â íàçâàõ ¿õ ðîçä³ë³â ÷è ãëàâ, àáî áåçïî-
ñåðåäíüî â êîíñòèòóö³éíîìó òåêñò³ (Àçåðáàéäæàí, Â³ðìåí³ÿ, Êàçàõñòàí,
Êèðãèçñòàí, Ìàêåäîí³ÿ, Ïîëüùà, Ðîñ³ÿ, Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåíèñòàí, Óçáå-
êèñòàí, Óêðà¿íà ³ Õîðâàò³ÿ).

Ó á³ëüøîñò³ êîíñòèòóö³é â³äì³ííîñò³ ì³æ ïðàâàìè ëþäèíè ³ ïðàâàìè ãðî-
ìàäÿíèíà çíàõîäèòü ôàêòè÷íèé âèðàç ó ôîðìóëþâàííÿõ â³äïîâ³äíèõ ñòà-
òåé. Êîëè éäåòüñÿ ïðî ïðàâà ëþäèíè, ¿õ íîñ³¿ ïîçíà÷àþòüñÿ ÿê «êîæíèé» àáî
«óñ³». ²íîä³ äëÿ âèçíà÷åííÿ öèõ ïðàâ âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàê³ ñëîâà àáî ñëî-
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âîñïîëó÷åííÿ áåçîñîáîâîãî õàðàêòåðó, ÿê «í³õòî», «âèçíàºòüñÿ ïðàâî», «ãà-
ðàíòóºòüñÿ ñâîáîäà» òà äåÿê³ ³íø³.

Ïðàâà ãðîìàäÿíèíà áóêâàëüíî àäðåñîâàí³ ãðîìàäÿíàì äåðæàâè, â êîí-
ñòèòóö³¿ ÿêî¿ âîíè çàêð³ïëåí³: «ãðîìàäÿíèí (ãðîìàäÿíè) ìàº ïðàâî» òîùî.
²íîä³ ïðàâà ãðîìàäÿíèíà ñôîðìóëüîâàí³ ÿê ïðàâà íàðîäó (ßïîí³ÿ) àáî ÿê
ïðàâà îñ³á, ùî íàëåæàòü äî òèòóëüíî¿ íàö³¿. Íàïðèêëàä, ñòàòòåþ 19 Êîíñòè-
òóö³¿ ²ñïàí³¿ âñòàíîâëåíî, ùî «³ñïàíö³ ìàþòü ïðàâî â³ëüíî îáèðàòè ì³ñöå
ïðîæèâàííÿ ³ ïåðåñóâàòèñÿ â ìåæàõ äåðæàâíî¿ òåðèòîð³¿».

Ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ êîíêðåòíèìè ïðàâàìè ëþäèíè ³ ïðàâàìè ãðîìà-
äÿíèíà, ñôîðìóëüîâàíèìè â ð³çíèõ îñíîâíèõ çàêîíàõ, íåîäíàêîâå. Òîìó
íåð³äêî òå ñàìå ïðàâî çà çì³ñòîì îäí³º¿ êîíñòèòóö³¿ ïðÿìî àáî îïîñåðåäêî-
âàíî â³äíåñåíå äî ïðàâ ëþäèíè, à çà çì³ñòîì ³íøî¿ — äî ïðàâ ãðîìàäÿíèíà.
Á³ëüøå òîãî, â äåÿêèõ îñíîâíèõ çàêîíàõ âæèâàºòüñÿ ò³ëüêè òåðì³í «ïðàâà
ëþäèíè», ³ äî â³äïîâ³äíèõ ïðàâ â³äíåñåí³ òàêîæ ò³, ÿê³ çà óìîâ ³íøèõ êðà¿í
òðàêòîâàí³ ÿê ïðàâà ãðîìàäÿíèíà.

Óñå öå óñêëàäíþº ìîæëèâîñò³ óçàãàëüíåíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ êîíêðåòíèõ ïðàâ
³ ñâîáîä. Äî òîãî æ, òðàêòóâàííÿ ïðàâ ëþäèíè ÿê øèðîêîãî êîëà ð³çíèõ
ïðàâ (íàïðèêëàä ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ) ìîæå ñïðè÷èíèòè íåâèïðàâäàí³
ñóñï³ëüí³ î÷³êóâàííÿ ³ ñòâîðèòè äîäàòêîâ³ òðóäíîù³ ñòîñîâíî ¿õ ðåàë³çàö³¿.

Çàñàäíè÷å çíà÷åííÿ ùîäî êîíñòèòóö³éíèõ ñòàòóñ³â ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíè-
íà ìàþòü ïîëîæåííÿ îñíîâíèõ çàêîí³â, ÿêèìè çàô³êñîâàíî ñâîáîäó ³ ð³â-
í³ñòü. Â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ ó äåùî â³äì³ííèõ ôîðìóëþâàííÿõ âêëþ÷åí³
ìàéæå äî âñ³õ êîíñòèòóö³é, ïî÷èíàþ÷è ç ÕV²²² ñòîë³òòÿ. Ó þðèäè÷í³é ë³òåðà-
òóð³ çàô³êñîâàí³ ó òàêèé ñïîñ³á ñâîáîäó ³ ð³âí³ñòü çâè÷àéíî òðàêòóþòü ÿê
ïðèíöèïè ïðàâîâîãî àáî êîíñòèòóö³éíîãî ñòàòóñó ³íäèâ³äà.

ßê ô³ëîñîôñüê³ êàòåãîð³¿ ñâîáîäà ³ ð³âí³ñòü âçàºìîïîâ’ÿçàí³ ³ íàâ³òü âçàºìî-
äîïîâíþâàí³. Ðàçîì ç òèì þðèäè÷í³ êàòåãîð³¿ ñâîáîäè ³ ð³âíîñò³ â³äì³íí³. Âî-
íè ð³çíÿòüñÿ íå ò³ëüêè çà çì³ñòîì, à é çà ñóá’ºêòàìè, ñòàòóñ ÿêèõ õàðàêòåðèçó-
þòü. ßêùî ïðî ð³âí³ñòü ìîæíà ãîâîðèòè ñòîñîâíî ÿê ëþäèíè, òàê ³ ãðîìàäÿíè-
íà, òî êàòåãîð³ÿ ñâîáîäè, ïî ñóò³, ïîçíà÷àº ëþäèíó. Ñâîáîäà º êëþ÷îâîþ îçíà-
êîþ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³äà, ÿêà ³ñíóº ôàêòè÷íî ³ çàáåçïå÷óºòüñÿ äåðæàâîþ.
Ç ³íøîãî áîêó, ñôåðà ñâîáîäè ³íäèâ³äà ïåðåáóâàº ïîçà â³äíîñèíàìè ì³æ äåð-
æàâîþ ³ ãðîìàäÿíèíîì.

Â àáñîëþòíîìó âèì³ð³ ñâîáîäà ïåðåäáà÷àº â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ îáìå-
æåíü æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³äà. Àëå òàêî¿ ñâîáîäè â ðåàëüíîìó ñóñï³ëüíîìó
áóòò³ íå ³ñíóº. Ìåæåþ ñâîáîäè êîíêðåòíî¿ ëþäèíè º ñâîáîäà ³íøèõ ëþäåé òà
íåîáõ³äí³ñòü çàäîâîëüíÿòè îá’ºêòèâí³ ïîòðåáè, ÿê³ âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³
íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà. Ç ìåòîþ âñåá³÷íîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ öèõ ïîòðåá âñòàíîâëþºòüñÿ ïðàâîïîðÿäîê, ÿêèé, çîêðåìà, îð³ºíòóº äåð-
æàâíó ä³ÿëüí³ñòü íà çàõèñò ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâîáîäè.

Ðîëü äåðæàâè ó çàõèñò³ ñâîáîäè çíàõîäèòü ïðÿìå â³äîáðàæåííÿ â êîíñòè-
òóö³¿. Â îñíîâíèõ çàêîíàõ ïðàêòè÷íî çàâæäè çàêð³ïëåí³ îñîáèñò³ (ãðîìà-
äÿíñüê³) ïðàâà, ÿê³ äåòàë³çóþòü, àëå íå âè÷åðïóþòü, çì³ñò þðèäè÷íî¿ êàòå-
ãîð³¿ ñâîáîäè. Íàéò³ñí³øèé çâ’ÿçîê ³ñíóº ì³æ ö³ºþ êàòåãîð³ºþ ³ ïðàâîì íà
îñîáèñòó íåäîòîðêàíí³ñòü, ÿêå ïåðåäóñ³ì ïåðåäáà÷àº ñâîáîäó ³íäèâ³äà â³ä
äîâ³ëüíîãî (íåçàêîííîãî) àðåøòó. Õàðàêòåðíî, ùî ïðî ñâîáîäó, ÿê ïðàâèëî,
éäåòüñÿ â ò³é ñòàòò³, äå ñôîðìóëüîâàíå ïðàâî íà îñîáèñòó íåäîòîðêàíí³ñòü.

Íåð³äêî ñàìà ñâîáîäà ôîðìóëþºòüñÿ ÿê îäíå ç îñîáèñòèõ ïðàâ. Òàê, çã³äíî
ç³ ñòàòòåþ 3 Çàãàëüíî¿ äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè «êîæíà ëþäèíà ìàº ïðàâî íà
æèòòÿ, íà ñâîáîäó ³ íà îñîáèñòó íåäîòîðêàíí³ñòü». Òèì ñàìèì çàñâ³ä÷óºòüñÿ
äîòðèìàííÿ òðàäèö³¿: ó çãàäóâàíèõ äîêóìåíòàõ (äåêëàðàö³ÿõ) ÕV²²² ñòîë³òòÿ
âèä³ëÿëè, çîêðåìà, ïðàâî íà ñâîáîäó. Ïðèêëàäîì òàêîæ ìîæå áóòè ñòàòòÿ 28
Êîíñòèòóö³¿ Â³ðìåí³¿, ùî ìàº íàçâó «Ïðàâî íà ñâîáîäó».
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Êîíêðåòí³øå ³íäèâ³äóàëüíó ñâîáîäó ïðîãîëîøåíî, íàïðèêëàä, ó ñòàòò³ 2
Îñíîâíîãî çàêîíó ÔÐÍ, çã³äíî ç ÿêîþ «êîæåí ìàº ïðàâî íà â³ëüíèé ðîçâèòîê
ñâîº¿ îñîáèñòîñò³, îñê³ëüêè íå ïîðóøóº ïðàâà ³íøèõ ³íäèâ³ä³â ³ íå éäå ïðîòè
êîíñòèòóö³éíîãî ïîðÿäêó ÷è ìîðàë³». Ó ðÿä³ êîíñòèòóö³é, ïðèéíÿòèõ ó ïîñòðà-
äÿíñüêèõ êðà¿íàõ, çàäåêëàðîâàíî íå ò³ëüêè ñâîáîäó, à é ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü ëþäè-
íè. Ïðè öüîìó ñàìà ëþäèíà, ¿¿ æèòòÿ, ñâîáîäà, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, à òàêîæ ñóá’ºê-
òèâí³ ïðàâà âèçíàþòüñÿ íàéâèùèìè ö³ííîñòÿìè (Àçåðáàéäæàí, Á³ëîðóñü, Ãðó-
ç³ÿ, Êàçàõñòàí, Ìîëäîâà, Ðîñ³ÿ, Òóðêìåíèñòàí, Óêðà¿íà òà Óçáåêèñòàí).

Êð³ì ïîëîæåíü ïðî ñâîáîäó ³íäèâ³äà, ïðàêòè÷íî âñ³ êîíñòèòóö³¿ ì³ñòÿòü
ïðèïèñè ùîäî ð³âíîñò³. Þðèäè÷íà êàòåãîð³ÿ ð³âíîñò³ ìàº ê³ëüêà àñïåêò³â,
ÿê³ ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ â³äîáðàæàþòüñÿ â îñíîâíèõ çàêîíàõ.

²íîä³ êîíñòèòóö³éíî ïðîãîëîøåíà ð³âí³ñòü îçíà÷àº, ùî ïåðåäáà÷åí³ â ñà-
ì³é êîíñòèòóö³¿ àáî â çàêîíîäàâñòâ³ ñóá’ºêòèâí³ ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè îäíàêîâî
íàëåæàòü óñ³ì ³íäèâ³äàì (ãðîìàäÿíàì), íåçàëåæíî â³ä ñòàò³, ðàñè, ïîë³òè÷-
íèõ, ðåë³ã³éíèõ òà ³íøèõ ïåðåêîíàíü, åòí³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ïîõîäæåííÿ,
ìàéíîâîãî ñòàíó àáî ³íøèõ ïîä³áíèõ îçíàê. Òèì ñàìèì éäåòüñÿ ïðî ð³âíî-
ïðàâí³ñòü. Âñòàíîâëåííÿ ïðåôåðåíö³é ÷è îáìåæåíü ó ïðàâàõ ³ îáîâ’ÿçêàõ çà
íàçâàíèìè îçíàêàìè ââàæàºòüñÿ äèñêðèì³íàö³ºþ. Âèçíà÷åííÿ ð³çíèõ âè-
ìîã çà ³íøèìè îçíàêàìè íå º âñòàíîâëåííÿì ïðåôåðåíö³é ÷è îáìåæåíü, à
ëèøå çóìîâëþº íàÿâí³ñòü ð³çíèõ ñòàòóñ³â.

Àêñ³îìîþ ñó÷àñíîãî ïðàâîðîçóì³ííÿ º òå, ùî çì³ñò ïðàâîâîãî ðåãóëþâàí-
íÿ ñòîñîâíî âñòàíîâëåííÿ ð³çíèõ ñòàòóñ³â íå ìîæå áóòè îäíàêîâèì (ð³â-
íèì). Òîìó íå ³ñíóº «ð³âíîñò³» ïðàâ ùîäî çàéíÿòòÿ ð³çíîþ ïðîôåñ³éíîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ, îá³éìàííÿ ð³çíèõ ïîñàä òîùî.

Çâè÷àéíî â êîíñòèòóö³¿ éäåòüñÿ ïðî ð³âí³ñòü ³íäèâ³äà àáî ãðîìàäÿíèíà
ïåðåä çàêîíîì. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ äîäàºòüñÿ ùå é ¿õ ð³âí³ñòü ïåðåä ñóäîì
(Àçåðáàéäæàí, Êàçàõñòàí, Ëàòâ³ÿ, Ëèòâà ³ Ðîñ³ÿ). Òàêà ð³âí³ñòü îçíà÷àº, ùî
áóäü-ÿêèé ïðàâîâèé àêò ìàº áóòè îäíàêîâîþ ì³ðîþ çàñòîñîâàíèé, çîêðåìà,
ñóäîì, äî âñ³õ, êîìó â³í àäðåñîâàíèé. Ð³âí³ñòü ïåðåä ñóäîì òàêîæ ïåðåäáà-
÷àº îäíàêîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ âñ³õ çâåðòàòèñÿ äî ñóäó çà çàõèñòîì ïðàâ.

Ïîëîæåííÿ ïðî ð³âí³ñòü ïåðåä çàêîíîì, ÿê ïðàâèëî, âêëþ÷åí³ äî ðîçä³ëó
êîíñòèòóö³¿, ÿêèì âñòàíîâëåíî ïðàâà, ñâîáîäè ³ îáîâ’ÿçêè ëþäèíè ³ ãðîìà-
äÿíèíà. Íåð³äêî òàê³ ïîëîæåííÿ âèä³ëåí³ ôàêòè÷íî ÿê ïðèíöèï ïðàâîâî-
ãî àáî êîíñòèòóö³éíîãî ñòàòóñó ³íäèâ³äà, â ³íøèõ âèïàäêàõ âîíè ì³ñòÿòüñÿ
ïîì³æ âèçíà÷åíü ñóá’ºêòèâíèõ ïðàâ.

Ó ðÿä³ êðà¿í â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ ì³ñòÿòüñÿ ó çàñàäíè÷îìó ðîçä³ë³ êîí-
ñòèòóö³¿, ÷èì íàãîëîøåíî íà ¿õ çíà÷óùîñò³. Íàïðèêëàä, ó ñòàòò³ 3 Êîíñòèòó-
ö³¿ ²òàë³¿ º ïðèïèñ, çà ÿêèì «óñ³ ãðîìàäÿíè ìàþòü îäíàêîâó ãðîìàäñüêó ã³ä-
í³ñòü ³ ð³âí³ ïåðåä çàêîíîì íåçàëåæíî â³ä ñòàò³, ðàñè, ìîâè, â³ðîñïîâ³äàííÿ,
ïîë³òè÷íèõ ïåðåêîíàíü, îñîáèñòîãî ³ ñîö³àëüíîãî ïîëîæåííÿ». Öþ ñòàòòþ
âêëþ÷åíî äî ðîçä³ëó ïåðøîãî «Îñíîâí³ ïðèíöèïè», ÿêèé ïðèñâÿ÷åíèé çàñà-
äàì ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ ³ äåðæàâíî¿ îðãàí³çàö³¿.

Ñâîºð³äíîþ ïåðåäóìîâîþ ïðàâîâîãî àáî êîíñòèòóö³éíîãî ñòàòóñó ãðîìà-
äÿíèíà º ãðîìàäÿíñòâî. Ñàìå â³ä òîãî, ÷è º ³íäèâ³ä ãðîìàäÿíèíîì, çàëå-
æèòü íàÿâí³ñòü ó íüîãî â³äïîâ³äíèõ ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â. Òîáòî ïîíÿòòÿ «ãðîìà-
äÿíèí» ôàêòè÷íî ðîçìåæîâóº ñòàòóñè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà. ßê çàçíà÷à-
ëîñü, ÿêùî ëþäèíà âèñòóïàº á³îñîö³àëüíèì ôåíîìåíîì, òî ãðîìàäÿíèíà
«ñòâîðþþòü» îñîáëèâ³ âçàºìîçâ’ÿçêè ³íäèâ³äà ç äåðæàâîþ. Ó ïåâíèõ â³äíî-
ñèíàõ ç äåðæàâîþ ïåðåáóâàþòü òàêîæ ³íäèâ³äè, ÿê³ çà ñòàòóñîì º ³íîçåìöÿ-
ìè òà îñîáàìè áåç ãðîìàäÿíñòâà. Ó ñâîþ ÷åðãó, òàê³ âçàºìîçâ’ÿçêè, ïî ñóò³,
îïîñåðåäêîâàí³ ãðîìàäÿíñòâîì.

²äåÿ ãðîìàäÿíñòâà ÿê ñó÷àñíîãî ³íñòèòóòó áóëà ñôîðìóëüîâàíà Æ.-Æ. Ðóñ-
ñî, ÿêèé ñòâåðäæóâàâ, ùî ãðîìàäÿíèí — öå ÷ëåí ïîë³òè÷íî¿ ñï³ëüíîòè, óòâî-
ðåíî¿ íà îñíîâ³ óêëàäåííÿ ñóñï³ëüíîãî äîãîâîðó. Ñóêóïíî âñ³ ÷ëåíè òàêî¿

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2005

61



ñï³ëüíîòè âèçíà÷àëèñÿ ÿê íàðîä, êîæåí îêðåìî — ÿê ãðîìàäÿíèí. Ñàìå íà-
ðîä ââàæàâñÿ ³ ââàæàºòüñÿ íîñ³ºì âëàäè, àëå çà êîæíèì ãðîìàäÿíèíîì âè-
çíàâàëàñü ¿¿ ÷àñòèíà, ÿêó â³í çã³äíî ³ç ñóñï³ëüíèì äîãîâîðîì í³áèòî â³ä÷óæó-
âàâ ïîë³òè÷í³é ñï³ëüíîò³.

Ñôîðìóëüîâàíà ó òàêèé ñïîñ³á ³äåÿ ãðîìàäÿíñòâà ïîñïðèÿëà ë³êâ³äàö³¿
ôåîäàëüíîãî ëàäó ³ ðîçâèòêó íîâèõ ïîë³òè÷íèõ òà åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí. Äî
òîãî æ ð³âí³ñòü «â³ëüíèõ ãðîìàäÿí» ÿê ó÷àñíèê³â ñóñï³ëüíîãî äîãîâîðó áóëà
ïðîòèñòàâëåíà ³ºðàðõ³¿, ùî õàðàêòåðèçóâàëà àáñîëþòíó ìîíàðõ³þ. Òîìó ãðî-
ìàäÿíñòâî çàì³íèëî ï³ääàíñòâî, ÿêå çà ïîïåðåäí³õ ³ñòîðè÷íèõ ÷àñ³â ïîçíà-
÷àëî âàñàëüí³ â³äíîñèíè, îñîáèñòó çàëåæí³ñòü ³íäèâ³äà â³ä âëàäè (äåðæàâè),
ïåðñîí³ô³êîâàíî¿ ôåîäàëüíèì ñóâåðåíîì.

Ó íàø³ äí³ êàòåãîð³ÿ ï³ääàíñòâà ³íîä³ âæèâàºòüñÿ ó ïðàêòèö³ êðà¿í ç ìî-
íàðõ³÷íèìè ôîðìàìè äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ. Àëå çà ñâî¿ì þðèäè÷íèì çì³ñ-
òîì ó â³äïîâ³äíèõ ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ âîíà ïðàêòè÷íî íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
ïðèéíÿòî¿ â ³íøèõ êðà¿íàõ êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿíñòâà ³ ëèøå ô³êñóº ôîðìó
ïðàâë³ííÿ.

Ãðîìàäÿíñòâî — öå ñòàëèé ïðàâîâèé çâ’ÿçîê ì³æ ³íäèâ³äîì ³ äåðæà-
âîþ, ÿêèé ïîðîäæóº âçàºìí³ ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè (ó ³íäèâ³äà) òà ïîâíîâàæåííÿ
(ó äåðæàâè) ³ ä³ñòàº ó íèõ âèÿâ. Äåðæàâà ïîøèðþº âëàäó íà ãðîìàäÿíèíà ÿê
íà âëàñí³é òåðèòîð³¿, òàê ³ ïîçà ¿¿ ìåæàìè ³ ìîæå âèìàãàòè â³ä íüîãî ïåâíî¿
ïîâåä³íêè. Âîäíî÷àñ ãðîìàäÿíèí, äå á â³í íå ïåðåáóâàâ, ìîæå ïðåòåíäóâà-
òè íà çàõèñò ç áîêó äåðæàâè, âêëþ÷àþ÷è çàõèñò â³ä ïðîòèçàêîííèõ ä³é îð-
ãàí³â ³ ïîñàäîâèõ îñ³á ³íîçåìíî¿ äåðæàâè.

Ò³ëüêè íà îñíîâ³ ãðîìàäÿíñòâà ³íäèâ³ä íàä³ëÿºòüñÿ óñ³ºþ ïîâíîòîþ ñóá’ºê-
òèâíèõ ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çì³ñòîì âñòàíîâëåíîãî äåðæàâîþ
ïðàâîïîðÿäêó. Ïðè öüîìó ñòàí ãðîìàäÿíñòâà º êëþ÷îâèì ïðè âèçíà÷åíí³
ïðàâîñóá’ºêòíîñò³ ³íäèâ³äà ó ñôåð³ â³äíîñèí äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ. Çî-
êðåìà, ãðîìàäÿíñòâî òðèâàëèé ÷àñ áóëî ïåðåäóìîâîþ íàÿâíîñò³ ïðàâà ãîëî-
ñó íà âèáîðàõ ³ ðåôåðåíäóì³. Ñüîãîäí³ ãðîìàäÿíñòâî â³ä³ãðàº òàêó ðîëü ùîäî
ïðàâà áàëîòóâàòèñÿ íà âèáîðàõ.

Ñòàë³ñòü ãðîìàäÿíñòâà ³ñíóº ó ïðîñòîð³ ³ â ÷àñ³. Ó ïðîñòîð³ âîíà âèÿâ-
ëÿºòüñÿ â òîìó, ùî ãðîìàäÿíñòâî ³ çóìîâëåí³ íèì ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè çáå-
ð³ãàþòüñÿ â ðàç³ âè¿çäó çà ìåæ³ äåðæàâè. Ðàçîì ç òèì ÷àñòèíà ïðàâ ³ îáî-
â’ÿçê³â, ÿê³ âèïëèâàþòü ç³ ñòàòóñó ãðîìàäÿíèíà, ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ çà
ìåæàìè äåðæàâè îá’ºêòèâíî íå ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíà (ïðàâî áàëîòóâàòèñÿ
íà âèáîðàõ, â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê òîùî). Îäíàê ïåâí³ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ðå-
àë³çóþòüñÿ ñàìå ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì (íàïðèêëàä ïðàâî çâåðòà-
òèñÿ çà þðèäè÷íîþ äîïîìîãîþ äî êîíñóëüñüêî¿ óñòàíîâè).

Ñòàë³ñòü ãðîìàäÿíñòâà ó ÷àñ³ ä³ñòàº âèÿâ ó áåçïåðåðâíîñò³, ÿêà îçíà÷àº
íàÿâí³ñòü ãðîìàäÿíñòâà ç ìîìåíòó éîãî íàáóòòÿ ³ äî ìîìåíòó ïðèïèíåííÿ.
Ïðîòå áåçïåðåðâí³ñòü íå îçíà÷àº íåðîçðèâíîñò³ ãðîìàäÿíñòâà: ãðîìàäÿíèí
ìàº ïðàâî íà âèõ³ä ç ãðîìàäÿíñòâà ³ ïðàâî íà éîãî çì³íó. Çàãàëîì ñòàë³ñòü º
îçíàêîþ, ÿêà â³äð³çíÿº ãðîìàäÿíñòâî â³ä ïðàâîâèõ çâ’ÿçê³â, ùî âèíèêàþòü
ì³æ äåðæàâîþ òà ³íîçåìöÿìè, ÿê³ ïîñò³éíî ïðîæèâàþòü àáî òèì÷àñîâî ïå-
ðåáóâàþòü íà ¿¿ òåðèòîð³¿.

²íñòèòóò ãðîìàäÿíñòâà ïîâ’ÿçàíèé ç äåðæàâíèì ñóâåðåí³òåòîì. Á³ëüøå
òîãî, ³íîä³ ãðîìàäÿíñòâî ðîçãëÿäàþòü ÿê íàñë³äîê ñóâåðåí³òåòó, àäæå, ÿê çà-
çíà÷àëîñÿ, äåðæàâà ïîøèðþº âëàäó íà ãðîìàäÿíèíà íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ
éîãî ïåðåáóâàííÿ. Äî òîãî æ íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ ãðîìàäÿíèí ïåðåáóâàº ï³ä
âëàäîþ äåðæàâè â ìåæàõ ¿¿ òåðèòîð³¿ (òåðèòîð³àëüíå âåðõîâåíñòâî).

Çâ’ÿçîê ãðîìàäÿíñòâà ç äåðæàâíèì ñóâåðåí³òåòîì ïîëÿãàº ³ â òîìó, ùî
ãðîìàäÿíñòâî çâè÷àéíî âèçíàºòüñÿ ºäèíèì. Òàê, çã³äíî ç ïîëîæåííÿì ñòàò-
ò³ 4 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè «â Óêðà¿í³ ³ñíóº ºäèíå ãðîìàäÿíñòâî». Ó áàãàòüîõ
ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâàõ âñòàíîâëåíî òàê çâàíå âåðòèêàëüíå ãðîìàäÿíñòâî:
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³íäèâ³ä º ãðîìàäÿíèíîì ÿê ôåäåðàö³¿, òàê ³ ïåâíîãî ñóá’ºêòà. Àëå ãðîìàäÿí-
ñòâî ñóá’ºêòà ôåäåðàö³¿ âèçíà÷àºòüñÿ çà ôîðìàëüíèìè êðèòåð³ÿìè, íàïðè-
êëàä çà «îñíîâíèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ» (Àâñòð³ÿ), ³ ìàº ñóòî âíóòð³øíüîäåð-
æàâíå çíà÷åííÿ.

Ïðàêòè÷íî â óñ³õ êðà¿íàõ, äå íå âèçíàºòüñÿ ïîäâ³éíå ãðîìàäÿíñòâî, ºäèí-
í³ñòü ãðîìàäÿíñòâà îçíà÷àº, ùî ãðîìàäÿíèí êîíêðåòíî¿ äåðæàâè, ÿêèé íà-
áóâ ãðîìàäÿíñòâî ³íøî¿ äåðæàâè, ó ïðàâîâèõ â³äíîñèíàõ ç ö³ºþ êîíêðåòíîþ
äåðæàâîþ ââàæàºòüñÿ ëèøå ¿¿ ãðîìàäÿíèíîì. Ó òàêèé ñïîñ³á ôàêòè÷íî ³ãíî-
ðóºòüñÿ ôàêò ïîäâ³éíîãî ãðîìàäÿíñòâà, àáî á³ïàòðèçìó.

Ïðîòå òàêå ³ãíîðóâàííÿ íå ë³êâ³äîâóº ïîäâ³éíå ãðîìàäÿíñòâî, ÿêå, ïî ñóò³,
íå óçãîäæóºòüñÿ ç äåðæàâíèì ñóâåðåí³òåòîì. Ó çâ’ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ â ³íäèâ³äà
ïîäâ³éíîãî àáî íàâ³òü êðàòíîãî ãðîìàäÿíñòâà ïðîáëåìè íàé÷àñò³øå âèíèêà-
þòü ùîäî â³éñüêîâîãî îáîâ’ÿçêó ³ îáîâ’ÿçêó ñïëà÷óâàòè ïîäàòêè. Ïîäâ³éíå ãðî-
ìàäÿíñòâî çâè÷àéíî çóìîâëþºòüñÿ â³äì³ííîñòÿìè ó çàêîíîäàâñòâ³ ð³çíèõ êðà-
¿í ñòîñîâíî íàáóòòÿ ³ ïðèïèíåííÿ ãðîìàäÿíñòâà.

Òàê³ â³äì³ííîñò³ ³íîä³ ïðèçâîäÿòü äî áåçãðîìàäÿíñòâà, àáî àïàòðèçìó.
ßêùî â îñîáè ç ïîäâ³éíèì ãðîìàäÿíñòâîì (á³ïàòðèäà) âèíèêàþòü ïðîáëåìè
ùîäî ïðàâîâî¿ ëîÿëüíîñò³ â êîíêðåòí³é äåðæàâ³, òî îñîáà áåç ãðîìàäÿíñòâà
(àïàòðèä) óùåìëåíà â³äñóòí³ñòþ ìîæëèâîñò³ çâåðòàòèñÿ äî «ñâîº¿» äåðæàâè
çà çàõèñòîì ïðàâ.

Ç íàçâàíèõ ïðè÷èí ïîäâ³éíå ãðîìàäÿíñòâî ³ áåçãðîìàäÿíñòâî çâè÷àéíî
íå ò³ëüêè íå çàîõî÷óþòü, à é íàìàãàþòüñÿ âèêëþ÷èòè â íàö³îíàëüíîìó ïðà-
â³. Ëèøå â äåÿêèõ êîíñòèòóö³ÿõ, ÿê âèíÿòîê, ïðèïóñêàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü
ïîäâ³éíîãî ãðîìàäÿíñòâà íà ï³äñòàâ³ çàêîíó àáî äâîñòîðîíí³õ ì³æíàðîäíèõ
äîãîâîð³â (Ëèòâà, Ìîëäîâà). Íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî ïîäâ³éíîãî ãðîìàäÿí-
ñòâà ³ áåçãðîìàäÿíñòâà â³äîáðàæåíå ³ â ì³æíàðîäíîìó ïðàâ³, çîêðåìà â ðÿä³
ñïåö³àëüíèõ áàãàòîñòîðîíí³õ äîãîâîð³â.

Îäíàê â îêðåìèõ êðà¿íàõ ïðèïóñêàºòüñÿ ïîäâ³éíå ãðîìàäÿíñòâî, ùî çó-
ìîâëåíî ð³çíèìè ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèìè ÷èííèêàìè. Òàê, ó ñòàòò³ 11 Êîí-
ñòèòóö³¿ ²ñïàí³¿ ïåðåäáà÷åíî, ùî «äåðæàâà ìîæå óêëàäàòè äîãîâîðè ïðî
ïîäâ³éíå ãðîìàäÿíñòâî ç ³áåðî-àìåðèêàíñüêèìè êðà¿íàìè (³ñïàíî- òà ïîð-
òóãàëîìîâíèìè êðà¿íàìè Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè — Â. Ø.) àáî ç êðà¿íàìè, ÿê³
ìàëè àáî ìàþòü îñîáëèâ³ çâ’ÿçêè ç ²ñïàí³ºþ, ³ â öèõ êðà¿íàõ, íàâ³òü ÿêùî âî-
íè íå âèçíàþòü çà ñâî¿ìè ãðîìàäÿíàìè òàêîãî ïðàâà íà âçàºìí³é îñíîâ³,
³ñïàíö³ ìîæóòü íàòóðàë³çîâóâàòèñÿ áåç âòðàòè ñâîãî ãðîìàäÿíñòâà çà íàðî-
äæåííÿì».

Ñòàòòåþ 62 Êîíñòèòóö³¿ Ðîñ³¿ âñòàíîâëåíî, ùî «ãðîìàäÿíèí Ðîñ³éñüêî¿
Ôåäåðàö³¿ ìîæå ìàòè ãðîìàäÿíñòâî ³íîçåìíî¿ äåðæàâè (ïîäâ³éíå ãðîìàäÿí-
ñòâî) â³äïîâ³äíî äî ôåäåðàëüíîãî çàêîíó àáî ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó Ðî-
ñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿». Öå ïîëîæåííÿ çâè÷àéíî òðàêòóºòüñÿ ÿê òàêå, ùî óíîð-
ìîâóº ïðàêòèêó ïîäâ³éíîãî ãðîìàäÿíñòâà ³ íàâ³òü ñïðèÿº ö³é ïðàêòèö³, à
íå çâîäèòü ¿¿ äî âèíÿòêó.

Ðàçîì ç òèì ïðèðîäà ãðîìàäÿíñòâà íå çâåäåíà äî íàñë³äêó àáî ïðîÿâó
äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó. «Êîæíà ëþäèíà ìàº ïðàâî íà ãðîìàäÿíñòâî. Í³-
õòî íå ìîæå áóòè áåçï³äñòàâíî ïîçáàâëåíèé ãðîìàäÿíñòâà àáî ïðàâà çì³íþ-
âàòè ñâîº ãðîìàäÿíñòâî» — âñòàíîâëåíî ó ñòàòò³ 15 Çàãàëüíî¿ äåêëàðàö³¿
ïðàâ ëþäèíè. Âàæëèâèì º òå, ùî ó ìèíóëîìó ñòîë³òò³ ãðîìàäÿíñòâî, íàáóòå
çà íàðîäæåííÿì, ïî÷àëè âèçíàâàòè ïðèðîäíèì ïðàâîì ëþäèíè.

Ïðî ïðàâî íà ãðîìàäÿíñòâî éäåòüñÿ òàêîæ â îêðåìèõ íîâ³òí³õ êîíñòèòó-
ö³ÿõ. Ïðè öüîìó â áàãàòüîõ îñíîâíèõ çàêîíàõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ çáåðåæåííÿ
ãðîìàäÿíñòâà íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ãðîìàäÿíèíà ³ ô³êñóºòüñÿ
ïðàâî ãðîìàäÿíèíà íà çì³íó ãðîìàäÿíñòâà. Òèì ñàìèì ãðîìàäÿíñòâî, çàëè-
øàþ÷èñü çà âèçíà÷åííÿì ïîë³òèêî-ïðàâîâèì çâ’ÿçêîì ì³æ ³íäèâ³äîì ³ äåð-
æàâîþ, íàáóâàº âàãîìîãî ñîö³îãóìàí³òàðíîãî çíà÷åííÿ.
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Þðèäè÷í³ òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà ðîçð³çíÿþòü äâà ³íñòèòóòè ãðîìàäÿíñòâà —
íàö³îíàëüíèé (êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèé) ³ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèé. ßêùî â
íàö³îíàëüíîìó ïðàâ³ ðåãëàìåíòóºòüñÿ ïîðÿäîê íàáóòòÿ ³ ïðèïèíåííÿ ãðî-
ìàäÿíñòâà, âèçíà÷àþòüñÿ äåðæàâí³ îðãàíè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó âèð³øåíí³
ïèòàíü ãðîìàäÿíñòâà, ³ âñòàíîâëþþòüñÿ ¿õ ïîâíîâàæåííÿ, òî îá’ºêòîì ì³æ-
íàðîäíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ïåðåäóñ³ì âèñòóïàþòü ïðàâà îñ³á áåç ãðî-
ìàäÿíñòâà, ñïîñîáè ³ çàñîáè óíèêíåííÿ âèïàäê³â ïîäâ³éíîãî ãðîìàäÿíñòâà
³ áåçãðîìàäÿíñòâà, à òàêîæ óñóíåííÿ â³äïîâ³äíèõ êîë³ç³é çàêîí³â.

Ó ì³æíàðîäíèõ äîãîâîðàõ ãðîìàäÿíñòâî çâè÷àéíî ïîçíà÷àºòüñÿ òåðì³-
íîì, ÿêèé ïåðåêëàäàºòüñÿ ÿê íàö³îíàëüí³ñòü (àíãë. nationality). Òàêèé ïåðå-
êëàä ìîæå âèêëèêàòè íåïîðîçóì³ííÿ: â Óêðà¿í³ òà ó á³ëüøîñò³ êðà¿í Öåí-
òðàëüíî¿ ³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè ñëîâî «íàö³îíàëüí³ñòü» ³ éîãî ìîâí³ àíàëîãè çà-
ñâ³ä÷óþòü, çîêðåìà, åòí³÷íó íàëåæí³ñòü êîíêðåòíîãî ³íäèâ³äà. Òîìó â³äïî-
â³äíèé òåðì³í íåð³äêî ïåðåêëàäàþòü ÿê «äåðæàâíà íàëåæí³ñòü». Ó áàãàòüîõ
êðà¿íàõ òåðì³í «íàö³îíàëüí³ñòü» ñòîñóºòüñÿ íå ò³ëüêè ô³çè÷íèõ, à é þðèäè÷-
íèõ îñ³á.

Ó ðÿä³ êðà¿í â³í âæèâàºòüñÿ ó çàêîíîäàâñòâ³ ³ âèñòóïàº, ïî ñóò³, ÿê àëü-
òåðíàòèâà òåðì³íà «ãðîìàäÿíñòâî», ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ â ³íøèõ êðà¿íàõ.
Íàïðèêëàä, ó Ôðàíö³¿ ãðîìàäÿíñòâî ïîçíà÷àºòüñÿ òåðì³íîì «nationalite», à
â ²òàë³¿ — «cittadinanza». Îáèäâà ö³ òåðì³íè îäíàêîâ³ çà çì³ñòîì, àëå ð³çí³ çà
ïîõîäæåííÿì.

Òåðì³í «íàö³îíàëüí³ñòü» ïîõîäèòü ç ôåîäàëüíèõ ÷àñ³â, êîëè ³ñíóâàëà îñî-
áèñòà çàëåæí³ñòü ³íäèâ³äà â³ä âëàäè (äåðæàâè). Ó ñâîþ ÷åðãó, òåðì³í «ãðîìà-
äÿíñòâî» óêîð³íåíèé â ïîíÿòò³ ãðîìàäè Ñòàðîäàâíüîãî Ðèìó íà ïî÷àòêîâèõ
åòàïàõ éîãî ³ñòîð³¿. ×ëåí³â ö³º¿ ãðîìàäè, àáî ãðîìàäÿí (ëàò. cives), ïåâíèé
÷àñ ó þðèäè÷íîìó ñåíñ³ ïðîòèñòàâëÿëè ³íîçåìöÿì: â³äíîñèíè ì³æ íèìè ðå-
ãóëþâàëèñÿ ð³çíèìè íîðìàìè ïðàâà. Çâ³äñè ñó÷àñíèé òåðì³í «öèâ³ëüíå ïðà-
âî» (ðîñ³éñüêîþ — «ãðàæäàíñêîå ïðàâî»).

²íîä³ òåðì³íè «íàö³îíàëüí³ñòü» ³ «ãðîìàäÿíñòâî» âæèâàþòüñÿ ó çàêîíî-
äàâñòâ³ îäí³º¿ êðà¿íè, àëå ÿê â³äì³íí³. Íàö³îíàëüí³ñòü îçíà÷àº, ùî ì³æ ³íäè-
â³äîì ³ äåðæàâîþ ³ñíóº ñòàëèé ïðàâîâèé çâ’ÿçîê, àëå â³äïîâ³äíèé ³íäèâ³ä
íå º ãðîìàäÿíèíîì. Òàêèé ³íäèâ³ä ï³äâëàäíèé äåðæàâ³, ç ÿêîþ ïåðåáóâàº ó
çãàäàíîìó çâ’ÿçêó, ³ ìàº ïðàâî íà çàõèñò ç ¿¿ áîêó . Ïðîòå, ïîð³âíÿíî ç³ ñòàòó-
ñîì ãðîìàäÿíèíà, îáñÿã éîãî ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â º âóæ÷èì. Âèçíà÷åí³ ó òàêèé
ñïîñ³á ïîíÿòòÿ íàö³îíàëüíîñò³ ³ ãðîìàäÿíñòâà ðîçð³çíÿþòü, çîêðåìà, â äåÿ-
êèõ äåðæàâàõ — ÷ëåíàõ Ñï³âäðóæíîñò³ (êîëèøíüî¿ Áðèòàíñüêî¿ Ñï³âäðóæ-
íîñò³), äå ôàêòè÷íî íà îñíîâ³ ïîíÿòòÿ íàö³îíàëüíîñò³ âèä³ëÿþòü ãðîìàäÿí
³íøèõ äåðæàâ — ÷ëåí³â Ñï³âäðóæíîñò³, ÿê³ òóò ïîñò³éíî ïðîæèâàþòü.

Ó ðÿä³ ³ñïàíîìîâíèõ êðà¿í Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè òåðì³í «íàö³îíàëüí³ñòü»
(nacionalidad) ³ «ãðîìàäÿíñòâî» (ciudadania) ðîçð³çíÿþòü çà ³íøèìè êðèòå-
ð³ÿìè. ßêùî íàö³îíàëüí³ñòü ³ º ãðîìàäÿíñòâîì, òî òåðì³íîì «ãðîìàäÿíñòâî»
ïîçíà÷åíèé ñòàòóñ íåïîâíîë³òí³õ ³íäèâ³ä³â, ÿê³ çà ïðàâîì íàáóâàþòü íàö³î-
íàëüí³ñòü (ãðîìàäÿíñòâî) ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ ïîâíîë³òòÿ. Òèì ñàìèì ðåàëüíèõ
ãðîìàäÿí ïîä³ëÿþòü íà äâ³ êàòåãîð³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç â³äïîâ³äíèì â³êîì.

Çíà÷óù³ñòü ãðîìàäÿíñòâà ÿê ³íñòèòóòó íàö³îíàëüíîãî ïðàâà çàñâ³ä÷óºòü-
ñÿ òèì, ùî â ðÿä³ êðà¿í (çîêðåìà â Óêðà¿í³) â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ âêëþ÷åí³ äî
çàñàäíè÷îãî ðîçä³ëó îñíîâíîãî çàêîíó. Â ³íøèõ âèïàäêàõ ïðî ãðîìàäÿíñòâî
éäåòüñÿ â òîìó ðîçä³ë³, äå çàô³êñîâàí³ êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³
ãðîìàäÿíèíà.

Äåòàëüíå ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí ó ö³é ñôåð³ çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ ñïå-
ö³àëüíîãî çàêîíó ïðî ãðîìàäÿíñòâî. Ðàçîì ç òèì ó Áåëüã³¿, Ëþêñåìáóðç³,
Ôðàíö³¿ òà â äåÿêèõ ³íøèõ êðà¿íàõ îêðåì³ ïèòàííÿ ãðîìàäÿíñòâà ðåãëàìåí-
òóþòüñÿ çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè öèâ³ëüíîãî êîäåêñó. Öèì çàñâ³ä÷óºòüñÿ çíà-
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÷óù³ñòü ãðîìàäÿíñòâà ïðè âèçíà÷åíí³, íàïðèêëàä, îáñÿãó ìàéíîâèõ ïðàâ
êîíêðåòíîãî ³íäèâ³äà.

Çàêîí ïåðåäáà÷àº ð³çí³ ñïîñîáè íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà. Ïðèðîäíèì, ³ òî-
ìó ãîëîâíèì, º íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà çà íàðîäæåííÿì (çà ïîõîäæåííÿì),
àáî ô³ë³àö³ÿ. Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì ãðîìàäÿíñòâî çà íàðîäæåííÿì íà-
áóâàºòüñÿ ç ìîìåíòó íàðîäæåííÿ. Ôîðìàëüíèì âèíÿòêîì ìîæíà ââàæàòè
ò³ëüêè çãàäóâàí³ ³ñïàíîìîâí³ êðà¿íè Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè, äå ðîçð³çíÿþòü
ïîíÿòòÿ íàö³îíàëüíîñò³ ³ ãðîìàäÿíñòâà.

Ãðîìàäÿíñòâî çà íàðîäæåííÿì íàáóâàºòüñÿ íà ð³çíèõ ïðàâîâèõ çàñàäàõ,
âèçíà÷åíèõ ÿê ïðèíöèïè «ïðàâà êðîâ³» ³ «ïðàâà ãðóíòó», àáî ÿê ïåðñîíàëü-
íèé ³ òåðèòîð³àëüíèé ïðèíöèïè. Ñåíñ ïðèíöèïó «ïðàâà êðîâ³» â òîìó, ùî
îñîáà, áàòüêè ÿêî¿ íà ìîìåíò ¿¿ íàðîäæåííÿ áóëè ãðîìàäÿíàìè êîíêðåòíî¿
äåðæàâè, íàáóâàº ãðîìàäÿíñòâà ö³º¿ äåðæàâè íåçàëåæíî â³ä òîãî, íà òåðè-
òîð³¿ ÿêî¿ äåðæàâè âîíà íàðîäèëàñÿ. Çà ïðèíöèïîì «ïðàâà ãðóíòó» îñîáà â³ä
ìîìåíòó íàðîäæåííÿ íàáóâàº ãðîìàäÿíñòâî ò³º¿ äåðæàâè, íà òåðèòîð³¿ ÿêî¿
âîíà íàðîäèëàñÿ, íåçàëåæíî â³ä ãðîìàäÿíñòâà ¿¿ áàòüê³â.

²ñòîðè÷íî ïåðøèì áóâ âèçíàíèé ïðèíöèï «ïðàâà êðîâ³»: â³í ñëóãóâàâ âè-
çíà÷åííþ ñòàòóñó ³íäèâ³äà ùå ó Ñòàðîäàâíüîìó Ðèì³. Çà ÷àñ³â ôåîäàë³çìó
íàðîäæåííÿ â ìåæàõ çåìåëüíèõ âîëîä³íü ñóâåðåíà ïðèâîäèëî äî âñòàíîâ-
ëåííÿ ïðàâîâîãî çâ’ÿçêó ï³ääàíñòâà, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî âèíèêëî «ïðàâî ãðóí-
òó». Ó ñâîþ ÷åðãó, «ïðàâî êðîâ³» çíîâó íàáóëî âèçíàííÿ ó ïåð³îä Âåëèêî¿
ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿, êîëè, çîêðåìà, â³äïîâ³äíèé ïðèíöèï áóâ çàêð³ïëå-
íèé ó Öèâ³ëüíîìó êîäåêñ³ Ôðàíö³¿ 1804 ðîêó (Êîäåêñ Íàïîëåîíà).

Ó á³ëüøîñò³ ñó÷àñíèõ êðà¿í çàïðîâàäæåíèé òàê çâàíèé çì³øàíèé ïðèí-
öèï, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ñïîëó÷åííÿ ïðèíöèï³â «ïðàâà êðîâ³» ³ «ïðàâà ãðóíòó».
Ïðè öüîìó â îñíîâó òàêîãî ñïîëó÷åííÿ çâè÷àéíî ïîêëàäåíå «ïðàâî êðîâ³», à
âèïàäêè íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà çà «ïðàâîì ãðóíòó» âèãëÿäàþòü ÿê ñóïóòí³.
Òàê, íàïðèêëàä, ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ çà «ïðàâîì ãðóíòó» âèçíà÷àºòüñÿ ãðîìà-
äÿíñòâî çíàéäåíî¿ íîâîíàðîäæåíî¿ äèòèíè, áàòüêè ÿêî¿ íåâ³äîì³, ãðîìàäÿí-
ñòâî îñîáè, ÿêà íàðîäèëàñÿ íà òåðèòîð³¿ â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâè â³ä îñ³á áåç
ãðîìàäÿíñòâà, ùî ïåðåáóâàþòü òóò íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ, òà â äåÿêèõ ³í-
øèõ íåîðäèíàðíèõ âèïàäêàõ. Ç ³íøîãî áîêó, ó Âåëèêîáðèòàí³¿, ÑØÀ, Ôðàí-
ö³¿ òà â ðÿä³ ³íøèõ êðà¿í îñíîâîþ çãàäóâàíîãî ñïîëó÷åííÿ âèñòóïàº «ïðàâî
ãðóíòó».

ßê óæå éøëîñÿ, âèçíà÷àëüíèì ïðè íàáóòò³ ãðîìàäÿíñòâà çà «ïðàâîì êðî-
â³» º ãðîìàäÿíñòâî áàòüê³â. Çà óìîâ, êîëè áàòüêè — ãðîìàäÿíè ð³çíèõ äåð-
æàâ, òðèâàëèé ÷àñ âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ ìàëî ãðîìàäÿíñòâî ñàìå áàòüêà.
Ñüîãîäí³ â á³ëüøîñò³ êðà¿í âèçíàíà îäíàêîâà çíà÷óù³ñòü ãðîìàäÿíñòâà
êîæíîãî ç áàòüê³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ ãðîìàäÿíñòâà ¿õ íîâîíàðîäæåíî¿ äèòè-
íè. Â ªâðîï³ âèíÿòîê ó öüîìó ïëàí³ ñòàíîâëÿòü Ê³ïð, Ìàëüòà ³ Ñàí-Ìàð³íî.
Ð³çíå ãðîìàäÿíñòâî áàòüê³â ìîæå âèñòóïàòè ïåðåäóìîâîþ íàáóòòÿ äèòèíîþ
ñòàòóñó îñîáè ç ïîäâ³éíèì ãðîìàäÿíñòâîì.

Ïðîòå îäíèì ç ãîëîâíèõ ÷èííèê³â á³ïàòðèçìó º â³äì³íí³ñòü ó ð³çíèõ êðà¿-
íàõ ï³äõîä³â äî âñòàíîâëåííÿ ãðîìàäÿíñòâà çà íàðîäæåííÿì. Íàïðèêëàä,
çà çì³ñòîì XIV ïîïðàâêè äî Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ ô³ë³àö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ çà «ïðà-
âîì ãðóíòó». Âîäíî÷àñ çàêîí óìîæëèâëþº íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà çà «ïðàâîì
êðîâ³»: ãðîìàäÿíèíîì ÑØÀ ââàæàºòüñÿ îñîáà, ùî íàðîäèëàñÿ çà êîðäîíîì,
áàòüêè ÿêî¿ íàáóëè ãðîìàäÿíñòâî ÑØÀ çà «ïðàâîì ãðóíòó». Òèì ñàìèì ô³-
ë³àö³ÿ îáìåæåíà ò³ëüêè îäíèì ïîêîë³ííÿì, ³ ä³òè â³äïîâ³äíî¿ îñîáè, òàêîæ
íàðîäæåí³ çà êîðäîíîì, âæå íå íàáóâàþòü ãðîìàäÿíñòâà ÑØÀ çà íàðî-
äæåííÿì.

Ó íàâåäåíèé ñïîñ³á íàìàãàþòüñÿ çàïîá³ãòè ïåâíèì âèïàäêàì ïîäâ³éíîãî
ãðîìàäÿíñòâà, àëå íå ìîæóòü âèêëþ÷èòè ³íø³. Òàê, ãðîìàäÿíèí ÑØÀ, ÿêèé
íàáóâ òàêîãî ñòàòóñó çà «ïðàâîì êðîâ³» ó çâ’ÿçêó ç éîãî íàðîäæåííÿì íà òå-

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2005

65



ðèòîð³¿ ³íøî¿ äåðæàâè, äå äëÿ òàêèõ âèïàäê³â âñòàíîâëåíå «ïðàâî ãðóíòó»,
ìîæå âèçíàâàòèñÿ ãðîìàäÿíèíîì ö³º¿ äåðæàâè. Á³ëüøå òîãî, îñîáà, ÿêà íà-
ðîäèëàñÿ íà òåðèòîð³¿ ÑØÀ â³ä áàòüê³â — ãðîìàäÿí ³íîçåìíî¿ äåðæàâè, äå
âñòàíîâëåíå «ïðàâî êðîâ³», ìîæå òàêîæ ìàòè ïîäâ³éíå ãðîìàäÿíñòâî.

²ñíóþòü é ³íø³ ïîä³áí³ ÷èííèêè ïîäâ³éíîãî ãðîìàäÿíñòâà, äî ÿêèõ ïåðåä-
óñ³ì òðåáà â³äíåñòè îñîáëèâîñò³ ïîðÿäêó çì³íè ãðîìàäÿíñòâà â ð³çíèõ êðà¿-
íàõ. Çîêðåìà, ó Âåëèêîáðèòàí³¿, Ãðåö³¿, Ïîðòóãàë³¿, Òóðå÷÷èí³ ³ Ôðàíö³¿ çâåð-
íåííÿ îñîáè ïðî ïðèéíÿòòÿ ³íîçåìíîãî ãðîìàäÿíñòâà íå òÿãíå àâòîìàòè÷-
íîãî ïðèïèíåííÿ ïîïåðåäíüîãî ãðîìàäÿíñòâà. ² õî÷à â ðàç³ ïðèéíÿòòÿ ãðî-
ìàäÿíñòâà ³íøî¿ äåðæàâè îñîáà ïîâèííà ïðîòÿãîì âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó
(çâè÷àéíî äî äâîõ ðîê³â) ïðèïèíèòè ïîïåðåäíº ãðîìàäÿíñòâî, âîíà íà ïåâ-
íèé ÷àñ ñòàº á³ïàòðèäîì. Ó ñâîþ ÷åðãó, ÿêùî ïðÿìèì íàñë³äêîì â³äïîâ³äíî-
ãî çâåðíåííÿ áóäå ïðèïèíåííÿ ïîïåðåäíüîãî ãðîìàäÿíñòâà àáî çâåðíåí-
íÿ íåîáõ³äíî ñóïðîâîäèòè äîêóìåíòàìè ïðî ïðèïèíåííÿ ïîïåðåäíüîãî ãðî-
ìàäÿíñòâà çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ, òî â ðàç³ â³äìîâè ó íàäàíí³ ãðîìàäÿí-
ñòâà ³íøî¿ äåðæàâè îñîáà íàáóäå ñòàòóñ àïàòðèäà.

Ïåâíèé ÷àñ ÷èííèêîì ïîäâ³éíîãî ãðîìàäÿíñòâà ³ áåçãðîìàäÿíñòâà áóëè
â³äì³ííîñò³ ó ï³äõîäàõ äî âèçíà÷åííÿ ãðîìàäÿíñòâà îäðóæåíî¿ æ³íêè. Â îä-
íèõ êðà¿íàõ æ³íêà àâòîìàòè÷íî çì³íþâàëà ãðîìàäÿíñòâî âíàñë³äîê óêëà-
äåííÿ øëþáó, â ³íøèõ óêëàäåííÿ øëþáó ëèøå ñïðîùóâàëî äëÿ æ³íêè ïî-
ðÿäîê ïðèéíÿòòÿ ãðîìàäÿíñòâà. Ó íàø ÷àñ ó á³ëüøîñò³ êðà¿í êîæåí ç ïî-
äðóææÿ ìàº îäíàêîâ³ ïðàâà ùîäî çì³íè ãðîìàäÿíñòâà ó çâ’ÿçêó ç óêëàäåí-
íÿì øëþáó.

Ó íàö³îíàëüíîìó ïðàâ³ ïåðåäáà÷åí³ ð³çí³ çàñîáè çàïîá³ãàííÿ âèïàäêàì
ïîäâ³éíîãî ãðîìàäÿíñòâà ³ áåçãðîìàäÿíñòâà. Äëÿ ë³êâ³äàö³¿ ïîäâ³éíîãî ãðî-
ìàäÿíñòâà íåð³äêî çàñòîñîâóºòüñÿ îïòàö³ÿ, òîáòî âèá³ð ãðîìàäÿíñòâà. Ó ì³æ-
íàðîäíîìó ïðàâ³ íàéá³ëüøà óâàãà ³ñòîðè÷íî ïðèä³ëÿëàñü ïèòàííÿì óíèê-
íåííÿ ïîäâ³éíîãî ãðîìàäÿíñòâà ïðè òåðèòîð³àëüíèõ çì³íàõ. Çà òàêèõ ñèòó-
àö³é îïòàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ íàñåëåííÿì òèõ ÷àñòèí òåðèòîð³¿, ÿê³ çì³íþþòü
äåðæàâíó íàëåæí³ñòü.

Çàãàëüíîïðèéíÿòèì ñïîñîáîì ââàæàºòüñÿ íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà çà âîëåâè-
ÿâëåííÿì ïîøóêóâà÷à, àáî íàòóðàë³çàö³ÿ. Òåðì³í «íàòóðàë³çàö³ÿ» ñëóãóº òàêîæ
äëÿ ïîçíà÷åííÿ îô³ö³éíî¿ ïðîöåäóðè, ÿêó çä³éñíþþòü ó çâ’ÿçêó ç òàêèì âîëå-
âèÿâëåííÿì. Ïîçèòèâíèì ðåçóëüòàòîì çä³éñíåííÿ ö³º¿ ïðîöåäóðè º íàäàííÿ
ãðîìàäÿíñòâà. Àêò ïðî íàäàííÿ ãðîìàäÿíñòâà (íàòóðàë³çàö³þ) ó á³ëüøîñò³ êðà-
¿í âèäàº ãëàâà äåðæàâè, êåðóþ÷èñü âèñíîâêàìè, ïîïåðåäíüî ñôîðìóëüîâàíè-
ìè óïîâíîâàæåíèì äåðæàâíèì îðãàíîì (îðãàíàìè).

Íàòóðàë³çàö³ÿ º äîçâ³ëüíîþ çà õàðàêòåðîì ïðîöåäóðîþ, ³ ïðàâî íà òàê
çâàíå íàòóðàë³çîâàíå ãðîìàäÿíñòâî çà â³äïîâ³äíîþ îñîáîþ íå âèçíàºòüñÿ.
Âîíà ìàº ò³ëüêè ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ñòîñîâíî ïðè-
éíÿòòÿ ãðîìàäÿíñòâà. Ïðèéíÿòòÿ ãðîìàäÿíñòâà çâè÷àéíî ïåðåäáà÷àº ÷³òêî
âèðàæåíå (ó ôîðì³ çâåðíåííÿ) âîëåâèÿâëåííÿ îñîáè. Äî âèíÿòê³â íàñàìïå-
ðåä â³äíåñåíà íàòóðàë³çàö³ÿ íåïîâíîë³òí³õ, ÿê³ àâòîìàòè÷íî çì³íþþòü ñâîº
ãðîìàäÿíñòâî âíàñë³äîê íàòóðàë³çàö³¿ áàòüê³â. Ïðîòå â ðÿä³ êðà¿í íåïîâíî-
ë³òí³, â³ê ÿêèõ ñòàíîâèòü ïîíàä ÷îòèðíàäöÿòü, ï’ÿòíàäöÿòü àáî ø³ñòíà-
äöÿòü ðîê³â, ìàþòü ñàìîñò³éíî çä³éñíþâàòè âîëåâèÿâëåííÿ.

Ïðèéíÿòòÿ ãðîìàäÿíñòâà ïîâ’ÿçàíå ç äîòðèìàííÿì óìîâ, âñòàíîâëåíèõ
çàêîíîì. Ãîëîâíîþ óìîâîþ ìîæíà ââàæàòè òàê çâàíå óêîð³íåííÿ: ïîøóêó-
âà÷ ïîâèíåí, ÿê ïðàâèëî, äî çâåðíåííÿ ùîäî íàòóðàë³çàö³¿ ïðîòÿãîì âèçíà-
÷åíîãî ñòðîêó ³ íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ïðîæèâàòè íà òåðèòîð³¿ â³äïîâ³äíî¿
äåðæàâè. Âñòàíîâëåííÿ òàêîãî ñòðîêó ìàº íà ìåò³ ñòâîðèòè ìîæëèâîñò³ äëÿ
³íòåãðàö³¿ ³íîçåìöÿ àáî îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà ó íîâå äëÿ íèõ ñóñï³ëüíå ñå-
ðåäîâèùå ³ íàëåæíèì ÷èíîì ïðîÿâèòè ñåáå.
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Çâè÷àéíèì º ï’ÿòèð³÷íèé ñòðîê óêîð³íåííÿ, õî÷à â äåÿêèõ êðà¿íàõ â³í ñÿ-
ãàº äåñÿòè (Àâñòð³ÿ, Ãðåö³ÿ, Ïîðòóãàë³ÿ ³ ÔÐÍ) àáî íàâ³òü äâàíàäöÿòè ðîê³â
(Øâåéöàð³ÿ). Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè â³äïîâ³äíèé ñòðîê
ñòàíîâèòü äâà ðîêè. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â íàãîëîøóºòüñÿ íà áåçïåðåðâíîñò³
ñòðîêó óêîð³íåííÿ, ïðîòå ³íîä³ ïðèïóñêàºòüñÿ éîãî àêóìóëÿö³ÿ. Íàïðèêëàä,
ó Ãðåö³¿ äåñÿòèð³÷íèé ñòðîê óêîð³íåííÿ ìîæå áóòè íàðàõîâàíèé çà ïåð³îä ó
äâàíàäöÿòü ðîê³â.

Óí³âåðñàëüíèìè âèãëÿäàþòü òàê³ óìîâè íàäàííÿ ãðîìàäÿíñòâà, ÿê äî-
òðèìàííÿ êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â òà âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Çà çàãàëü-
íèì ïðàâèëîì äî òàêèõ óìîâ òàêîæ â³äíåñåíî íàÿâí³ñòü äæåðåë ³ñíóâàí-
íÿ, ³ ïîõîäæåííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíî äîêóìåíò³ëüíî ï³äòâåðäèòè. Ìàéæå çàâ-
æäè ïðèéíÿòòÿ ãðîìàäÿíñòâà ïåðåäáà÷àº ñêëàäàííÿ ïðèñÿãè. Îäíàê, ÿê çà-
çíà÷àëîñÿ, âèêîíàííÿ âñ³õ óìîâ íå ãàðàíòóº óõâàëåííÿ óïîâíîâàæåíèì
îðãàíîì ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ.

Ïðàêòè÷íî â óñ³õ êðà¿íàõ ïðèïóñêàºòüñÿ ïðèéíÿòòÿ ãðîìàäÿíñòâà çà
ñïðîùåíîþ ïðîöåäóðîþ, ùî íàñàìïåðåä îçíà÷àº ñêîðî÷åííÿ àáî íàâ³òü â³ä-
ìîâó â³ä ñòðîêó óêîð³íåííÿ. Ó ðÿä³ êðà¿í öåé ñòðîê çìåíøåíèé äëÿ ïîøóêó-
âà÷³â ãðîìàäÿíñòâà, ÿê³ çà ïîõîäæåííÿì íàëåæàòü äî òèòóëüíî¿ íàö³¿. Íà-
ïðèêëàä, â Óãîðùèí³ ñòðîê óêîð³íåííÿ äëÿ åòí³÷íèõ óãîðö³â ñòàíîâèòü îäèí
ð³ê çàì³ñòü âîñüìè äëÿ îñ³á ³íøîãî ïîõîäæåííÿ. Ó Áîëãàð³¿ òà Â³ðìåí³¿ îñîá-
ëèâèé ïîðÿäîê ïðèéíÿòòÿ äî ãðîìàäÿíñòâà îñ³á, ùî íàëåæàòü äî òèòóëüíîãî
åòíîñó, ïåðåäáà÷åíèé êîíñòèòóö³ºþ.

Ó Ïîðòóãàë³¿ ïðåôåðåíö³¿ ïðè ïðèéíÿòò³ ãðîìàäÿíñòâà âñòàíîâëåíî äëÿ
ãðîìàäÿí ³íøèõ äåðæàâ, äå îô³ö³éíîþ ìîâîþ âèçíàíà ïîðòóãàëüñüêà: ñòðîê
óêîð³íåííÿ äëÿ íèõ çìåíøåíèé íà äâà ðîêè. Íà äâà ðîêè ñêîðî÷åíî ñòðîê
óêîð³íåííÿ â Äàí³¿, Íîðâåã³¿, Ô³íëÿíä³¿ òà Øâåö³¿ äëÿ îñ³á, ÿê³ ìàþòü ãðîìà-
äÿíñòâî áóäü-ÿêî¿ ç öèõ äåðæàâ. Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ìåíøèì, ïîð³âíÿíî ç³
âñòàíîâëåíèì íà çàãàëüíèõ ï³äñòàâàõ, º ñòðîê óêîð³íåííÿ äëÿ á³æåíö³â ³
àïàòðèä³â. Ïîøèðåíà ïðàêòèêà, çà ÿêîþ â³äïîâ³äíèé ñòðîê ñêîðî÷åíèé äëÿ
òèõ, õòî ìàº «çíà÷í³ çàñëóãè» àáî «ñòàíîâèòü ³íòåðåñ äëÿ ñóñï³ëüñòâà». Êàòå-
ãîð³¿ òàêèõ îñ³á â ð³çíèõ êðà¿íàõ ìîæóòü áóòè â³äì³ííèìè.

Íåð³äêî çìåíøåííÿ ñòðîêó óêîð³íåííÿ ïîâ’ÿçàíå ç óêëàäàííÿì øëþáó.
Çîêðåìà, ó áàãàòüîõ ç òèõ êðà¿í, äå öåé ñòðîê íà çàãàëüíèõ ï³äñòàâàõ âèçíà-
÷åíèé ó ï’ÿòü ðîê³â, äëÿ áóäü-êîãî ç ïîäðóææÿ, õòî º ³íîçåìöåì àáî îñîáîþ
áåç ãðîìàäÿíñòâà ³ ìàº íàì³ð íàòóðàë³çóâàòèñÿ, â³í ñòàíîâèòü òðè ðîêè. Íà-
ïðèêëàä, ó Äàí³¿ äëÿ òàêèõ âèïàäê³â ñòðîê óêîð³íåííÿ ñêîðî÷åíî ç ñåìè äî
÷îòèðüîõ, ó Ïîðòóãàë³¿ — ç äåñÿòè äî ï’ÿòè ðîê³â .

²íîä³ äëÿ ïîøóêóâà÷³â ãðîìàäÿíñòâà — ïîäðóææÿ ñàìå ñòðîê ïåðåáóâàí-
íÿ ó øëþá³ äîïîâíþº àáî çàì³íþº ñòðîê óêîð³íåííÿ. Òàê, â ²òàë³¿ êîæåí ç ïî-
äðóææÿ ìîæå çâåðòàòèñÿ ùîäî íàòóðàë³çàö³¿ ï³ñëÿ øåñòè ì³ñÿö³â (çàì³ñòü
ï’ÿòè ðîê³â íà çàãàëüíèõ ï³äñòàâàõ) ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ àáî ÷åðåç òðè
ðîêè ï³ñëÿ óêëàäåííÿ øëþáó ç ãðîìàäÿíèíîì ö³º¿ äåðæàâè. Ó Øâåéöàð³¿
ø³ñòü ðîê³â ïåðåáóâàííÿ ó â³äïîâ³äíîìó øëþá³ º óìîâîþ íàäàííÿ ãðîìà-
äÿíñòâà, ÿêà çàì³íþº ñòðîê óêîð³íåííÿ.

Íåð³äêî äî ñïîñîá³â íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà â³äíîñÿòü ïîíîâëåííÿ ó ãðî-
ìàäÿíñòâ³, àáî ðå³íòåãðàö³þ. Ïîíîâëåííÿ â³äáóâàºòüñÿ â ðàç³ ïðèïèíåííÿ
ãðîìàäÿíñòâà, ïîïåðåäíüî íàáóòîãî çà íàðîäæåííÿì àáî çà âîëåâèÿâëåí-
íÿì. Íà â³äì³íó â³ä íàòóðàë³çàö³¿, ÿêà çàâåðøóºòüñÿ âèäàííÿì àêòà ãëàâè
äåðæàâè (â äåÿêèõ êðà¿íàõ — àêòà ïàðëàìåíòó), ïîíîâëåííÿ ó ãðîìàäÿíñòâ³
çâè÷àéíî ïåðåäáà÷àº ëèøå ôîðìàëüíó ðåºñòðàö³þ. Ïðîòå ³íîä³ ïîíîâëåííÿ
ó ãðîìàäÿíñòâ³, ïî ñóò³, òðàêòóºòüñÿ ÿê íàäàííÿ ãðîìàäÿíñòâà çà ñïðîùå-
íîþ ïðîöåäóðîþ. Ó ñêàíäèíàâñüêèõ êðà¿íàõ ó âèïàäêàõ ðå³íòåãðàö³¿ ñòðîê
óêîð³íåííÿ ñêîðî÷åíèé ç ñåìè àáî ï’ÿòè äî äâîõ ðîê³â.
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²ñíóþòü é ³íø³ ñïîñîáè íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà, çîêðåìà âíàñë³äîê óñèíîâ-
ëåííÿ, îï³êè ÷è ï³êëóâàííÿ. Îäíàê îñíîâíèìè ñïîñîáàìè îá’ºêòèâíî âèñòó-
ïàþòü ô³ë³àö³ÿ ³ íàòóðàë³çàö³ÿ. Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì ãðîìàäÿíè º ð³âíî-
ïðàâíèìè, íåçàëåæíî â³ä ñïîñîáó íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà. Àëå, ÿê çàçíà÷à-
ëîñÿ, ëèøå ãðîìàäÿíñòâî çà íàðîäæåííÿì ïîâ’ÿçóþòü ç ïðàâîì ëþäèíè, çà
ÿêèì âèçíàºòüñÿ õàðàêòåð ïðèðîäíîãî ïðàâà. Äî òîãî æ ó ðÿä³ êðà¿í íàòó-
ðàë³çîâàí³ ãðîìàäÿíè íå ìîæóòü áàëîòóâàòèñÿ íà ïàðëàìåíòñüêèõ ³ ïðåçè-
äåíòñüêèõ âèáîðàõ.

Îñîáëèâ³ñòþ ³íñòèòóòó ãðîìàäÿíñòâà ó ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ (êð³ì Åñ-
òîí³¿ òà Ëàòâ³¿) áóëî òå, ùî ó ïðîöåñ³ çäîáóòòÿ íèìè íåçàëåæíîñò³ ïðèéíÿëè
òàê çâàíèé íóëüîâèé âàð³àíò. Öå îçíà÷àëî, ùî âñ³ ãðîìàäÿíè êîëèøíüîãî
ÑÐÑÐ, ÿê³ íà ìîìåíò ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ êîíêðåòíî¿ ñîþçíî¿ ðåñ-
ïóáë³êè ïîñò³éíî ïðîæèâàëè íà ¿¿ òåðèòîð³¿, íàäàë³ îòðèìóâàëè ñòàòóñ ãðî-
ìàäÿíèíà â³äïîâ³äíî¿ íîâîóòâîðåíî¿ äåðæàâè. Âîäíî÷àñ áóëà ïåðåäáà÷åíà
ìîæëèâ³ñòü ñàìîâèçíà÷åííÿ ùîäî íàëåæíîñò³ äî ãðîìàäÿíñòâà äëÿ òèõ, õòî
íàðîäèâñÿ àáî â ìèíóëîìó ïîñò³éíî ïðîæèâàâ íà òåðèòîð³¿ ðåñïóáë³êè, òà
äëÿ ¿õ ä³òåé òà îíóê³â, ÿêùî íà ÷àñ ïðèéíÿòòÿ íóëüîâîãî âàð³àíòà âîíè ïî-
ñò³éíî ïðîæèâàëè çà ìåæàìè ö³º¿ ðåñïóáë³êè ³ íå ïåðåáóâàëè ó ãðîìàäÿíñòâ³
³íøèõ äåðæàâ. Äëÿ òàêîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ áóëè âñòàíîâëåí³ ñòðîêè, ÿê³
çâè÷àéíî ïîäîâæóâàëè. Â óñ³õ âèïàäêàõ íàëåæí³ñòü äî ãðîìàäÿíñòâà ô³êñó-
âàëàñÿ øëÿõîì äîáðîâ³ëüíî¿ ðåºñòðàö³¿.

Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ³íñòèòóòó ãðîìàäÿíñòâà âàæëèâèì º ïèòàííÿ ïðè-
ïèíåííÿ ãðîìàäÿíñòâà, ÿêå ìîæå â³äáóâàòèñÿ íà ï³äñòàâàõ âèõîäó ç ãðîìà-
äÿíñòâà, âòðàòè ãðîìàäÿíñòâà àáî ïîçáàâëåííÿ ãðîìàäÿíñòâà.

Âèõ³ä ç ãðîìàäÿíñòâà çä³éñíþºòüñÿ îáîâ’ÿçêîâî çà âîëåâèÿâëåííÿì îñîáè
³ çâè÷àéíî ïîâ’ÿçàíèé ç ¿¿ âè¿çäîì íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ çà êîðäîí òà
ïåðñïåêòèâîþ íàáóòòÿ ³íîçåìíîãî ãðîìàäÿíñòâà. Ó íàö³îíàëüíîìó ³ ì³æíà-
ðîäíîìó ïðàâ³ âèçíàºòüñÿ ñâîáîäà âèõîäó ç ãðîìàäÿíñòâà. Ïðîòå ìîæëèâî-
ñò³ âèõîäó íåð³äêî îáìåæóþòü ç ìåòîþ óíèêíåííÿ àïàòðèçìó. Òîìó âèõ³ä ç
ãðîìàäÿíñòâà çóìîâëþþòü ôàêòîì íàáóòòÿ îñîáîþ ãðîìàäÿíñòâà ³íøî¿ äåð-
æàâè àáî îòðèìàííÿì îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà ïðî òå, ùî âîíà íàáóäå ³íîçåì-
íå ãðîìàäÿíñòâî â ðàç³ âèõîäó ç ïîïåðåäíüîãî.

Ó âñ³õ êðà¿íàõ ìîæëèâîñò³ âèõîäó ç ãðîìàäÿíñòâà îáìåæóþòüñÿ àáî íà-
â³òü çàïåðå÷óþòüñÿ ïðè âèíèêíåíí³ ïåâíèõ îáñòàâèí. Òàê, ó áàãàòüîõ âè-
ïàäêàõ îáìåæóºòüñÿ àáî íå ïðèïóñêàºòüñÿ âèõ³ä ç ãðîìàäÿíñòâà îñ³á, ÿê³
âèçíàí³ íîñ³ÿìè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³. ²íîä³ â³äïîâ³äí³ îáìåæåííÿ ñòîñóþòü-
ñÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é äåðæàâíèõ ïîñàäîâèõ îñ³á (íàïðèêëàä ñóää³â). Âèõ³ä
íå ïðèïóñêàºòüñÿ, ÿêùî îñîáà, ÿêà êëîïî÷å ïðî íüîãî, º îáâèíóâà÷åíîþ ó
êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ àáî ñòîñîâíî ö³º¿ îñîáè âèíåñåíèé îáâèíóâàëüíèé âè-
ðîê, ùî ï³äëÿãàº âèêîíàííþ. Ïðàêòè÷íî çàâæäè íå ïðèïóñêàºòüñÿ âèõ³ä ç
ãðîìàäÿíñòâà ï³ä ÷àñ âîºííîãî êîíôë³êòó.

Âòðàòà ãðîìàäÿíñòâà â³äáóâàºòüñÿ ïîçà ôîðìàëüíèì âîëåâèÿâëåííÿì
îñîáè, àëå âîíà çâè÷àéíî óñâ³äîìëþº, ùî ïåâí³ ¿¿ ä³ÿííÿ ïðèçâåäóòü ñàìå äî
òàêî¿ âòðàòè. Íàé÷àñò³øå âòðàòà ìàº ì³ñöå çà óìîâè, êîëè îñîáà äîáðîâ³ëü-
íî íàáóâàº ãðîìàäÿíñòâî ³íøî¿ äåðæàâè. Âòðàòà ãðîìàäÿíñòâà çóìîâëåíà
òàêîæ âñòóïîì áåç â³äïîâ³äíî¿ çãîäè íà â³éñüêîâó àáî äåðæàâíó ñëóæáó â
³íø³é êðà¿í³. ²íîä³ çàêîí ïåðåäáà÷àº, ùî ãðîìàäÿíñòâî âòðà÷àºòüñÿ êîëè
îñîáà, ÿêà òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàº çà ìåæàìè äåðæàâè, áåç ïîâàæíèõ ïðè-
÷èí ïðîòÿãîì âèçíà÷åíîãî ñòðîêó (çâè÷àéíî — ê³ëüêà ðîê³â) íå ñòàëà íà
êîíñóëüñüêèé îáë³ê.

Íà â³äì³íó â³ä âòðàòè, ïîçáàâëåííÿ ãðîìàäÿíñòâà çàâæäè º íåáàæàíèì
äëÿ â³äïîâ³äíî¿ îñîáè ³ âèãëÿäàº ÿê ñàíêö³ÿ çà â÷èíåíå íåþ ïðàâîïîðóøåí-
íÿ. Çâè÷àéíîþ ïðàêòèêîþ ìîæíà ââàæàòè ïîçáàâëåííÿ íàòóðàë³çîâàíîãî
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ãðîìàäÿíñòâà, ÿêùî îñîáà íàáóëà éîãî âíàñë³äîê íàäàííÿ ñâ³äîìî íåïðàâ-
äèâèõ â³äîìîñòåé àáî ôàëüøèâèõ äîêóìåíò³â.

Âèíÿòêîâèé õàðàêòåð ìàº ïîçáàâëåííÿ ãðîìàäÿíñòâà, íàáóòîãî çà íàðî-
äæåííÿì. Çîêðåìà, ó Ôðàíö³¿ àêòîì ïðåçèäåíòà îñîáà ìîæå áóòè ïîçáàâëå-
íà ãðîìàäÿíñòâà, íåçàëåæíî â³ä ñïîñîáó éîãî íàáóòòÿ, â ðàç³ çàñóäæåííÿ çà
çëî÷èí ïðîòè «áåçïåêè äåðæàâè» òà â äåÿêèõ ³íøèõ âèïàäêàõ (ñòàòòÿ 98 Êî-
äåêñó çàêîí³â ïðî ãðîìàäÿíñòâî). Ìîæëèâ³ñòü òàêîãî ïîçáàâëåííÿ ãðîìàäÿí-
ñòâà îá´ðóíòîâóºòüñÿ äåðæàâíèì ñóâåðåí³òåòîì.

Ïîíÿòòÿ ãðîìàäÿíèíà ðîçìåæîâóº ñòàòóñè íå ò³ëüêè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿ-
íèíà, à é ãðîìàäÿíèíà òà ³íîçåìöÿ. ²íîçåìöåì ùîäî êîíêðåòíî¿ äåðæàâè
âèçíàºòüñÿ îñîáà, ùî ìàº ãðîìàäÿíñòâî ³íøî¿ äåðæàâè (³íîçåìíèé ãðîìàäÿ-
íèí). Íåð³äêî ³íîçåìöÿìè âèçíàþòü àáî ïðèð³âíþþòü äî íèõ îñ³á áåç ãðîìà-
äÿíñòâà. Äî îñîáëèâî¿ êàòåãîð³¿ ³íîçåìö³â â³äíåñåí³ á³æåíö³, ïðàâîâå ñòà-
íîâèùå ÿêèõ âèçíà÷åíå íîðìàìè ÿê íàö³îíàëüíîãî, òàê ³ ì³æíàðîäíîãî
ïðàâà. Êîíñòèòóö³éíà ðåãëàìåíòàö³ÿ â³äïîâ³äíèõ ïèòàíü, ïî ñóò³, çâåäåíà
äî ïîçíà÷åííÿ ïðàâîâîãî ðåæèìó ³íîçåìö³â ³ âñòàíîâëåííÿ ³íñòèòóòó ïðè-
òóëêó.

²ñíóþòü äâà îñíîâíèõ ïðàâîâèõ ðåæèìè ³íîçåìö³â — íàö³îíàëüíèé ³ íàé-
á³ëüøîãî ñïðèÿííÿ. Çâè÷àéíî â êîíñòèòóö³¿ ïîçíà÷àþòü íàö³îíàëüíèé ðå-
æèì, ÿêèé ïåðåäáà÷àº çð³âíþâàííÿ â ö³ëîìó ³íîçåìö³â ó ïðàâàõ ç ãðîìàäÿ-
íàìè. Àëå òàêå çð³âíþâàííÿ íå îçíà÷àº íàÿâí³ñòü ó ãðîìàäÿí òà ³íîçåìö³â
îäíàêîâèõ ïðàâ. Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì ³íîçåìö³ îáìåæåí³ ó ïðàâ³ îá³éìà-
òè ïåâí³ ïîñàäè ³ çàéìàòèñÿ äåÿêèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³. Âîíè íå ìàþòü
ïðàâà áàëîòóâàòèñÿ íà âèáîðàõ, ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â íå íàä³ëåí³ ïðàâîì ãî-
ëîñó íà âèáîðàõ òà ðåôåðåíäóì³ ³ îáìåæåí³ â äåÿêèõ ³íøèõ ïîë³òè÷íèõ ïðà-
âàõ. Íà ³íîçåìö³â íå ïîøèðþºòüñÿ â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê. Ðåæèì íàéá³ëüøî-
ãî ñïðèÿííÿ ïåðåäáà÷àº âèçíàííÿ çà ³íîçåìöÿìè âñ³õ òèõ ïðàâ, ÿêèìè íà-
ä³ëåí³ ³ êîðèñòóþòüñÿ ãðîìàäÿíè áóäü-ÿêî¿ òðåòüî¿ äåðæàâè.

Ïîð³âíÿíî äåòàëüí³øå â îñíîâíèõ çàêîíàõ âñòàíîâëåíèé ³íñòèòóò ïðè-
òóëêó. Çà éîãî çì³ñòîì ³íîçåìåöü àáî îñîáà áåç ãðîìàäÿíñòâà íàáóâàº ìîæ-
ëèâîñò³ ëåãàëüíî ³ íà íåâèçíà÷åíèé ñòðîê ïåðåáóâàòè íà òåðèòîð³¿ äåðæàâè,
ÿêà ãàðàíòóº éîãî áåçïåêó ³ çàáåçïå÷åííÿ îñíîâíèõ ïðàâ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ
ïåðåñë³äóâàííÿ â ³íø³é äåðæàâ³ çà ñâî¿ ïîë³òè÷í³ ÷è ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ,
çàéíÿòòÿ íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ àáî ç ³íøèõ ïîä³áíèõ ï³äñòàâ. Òàêèé ïðèòó-
ëîê ìàº íàçâó òåðèòîð³àëüíîãî.

Îäíàê â³äîìèé ³ äèïëîìàòè÷íèé ïðèòóëîê, ñåíñ ÿêîãî â òîìó, ùî ïðèòó-
ëîê ç óñ³ìà â³äïîâ³äíèìè íàñë³äêàìè íàäàºòüñÿ â äèïëîìàòè÷íîìó àáî êîí-
ñóëüñüêîìó ïðåäñòàâíèöòâ³. Ñüîãîäí³ öÿ ôîðìà ïðèòóëêó âèçíàíà â íàö³î-
íàëüíîìó ïðàâ³ ³ ì³æíàðîäíî-äîãîâ³ðí³é ïðàêòèö³ ðÿäó äåðæàâ Ëàòèíñüêî¿
Àìåðèêè.

Ïðàêòèêà íàäàííÿ ïðèòóëêó â³äîìà ùå çà ÷àñ³â ðàáîâëàñíèöüêî¿ äåðæà-
âè. Ïðîòå ãåíåçà ñó÷àñíîãî òðàêòóâàííÿ ïðèòóëêó ïîâ’ÿçàíà ç ïåð³îäîì ðå-
âîëþö³é ÕVII—XVIII ñòîë³òü â ªâðîï³ òà Àìåðèö³. Çîêðåìà, çã³äíî ç³ ñòàò-
òåþ 120 Êîíñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿ 1793 ðîêó «ôðàíöóçüêèé íàðîä íàäàº ïðèòóëîê
³íîçåìöÿì, âèãíàíèì çà ìåæ³ ¿õíüî¿ áàòüê³âùèíè çà â³ääàí³ñòü ñâîáîä³, ³ â³ä-
ìîâëÿº ó ïðèòóëêó òèðàíàì». Òèì ñàìèì, ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ìè ³ñòîðè÷-
íèìè ÷àñàìè, êîëè ïðèòóëîê íàäàâàâñÿ òðèâ³àëüíèì çëî÷èíöÿì, çà íèì ïî-
÷àëè âèçíàâàòè âèíÿòêîâî ïîë³òè÷íèé õàðàêòåð.

²íñòèòóò ïðèòóëêó ìàº ïðÿìèé çâ’ÿçîê ç äåðæàâíèì ñóâåðåí³òåòîì. Ï³ä-
ñòàâè íàäàííÿ ïðèòóëêó âèçíà÷àþòüñÿ íàñàìïåðåä ó íàö³îíàëüíîìó ïðàâ³,
àëå äåðæàâà ³ çà íàÿâíîñò³ öèõ ï³äñòàâ ìîæå íå çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ
ïîøóêóâà÷à ïðèòóëêó. Òîìó ïðàâî ïðèòóëêó — öå ïðàâî ³íîçåìöÿ àáî îñîáè
áåç ãðîìàäÿíñòâà çâåðíóòèñÿ äî äåðæàâè çà íàäàííÿì ïðèòóëêó ³ ìîæëè-
â³ñòü ó ðàç³ íàäàííÿ ïðèòóëêó êîðèñòóâàòèñÿ íèì. À ïðàâî äåðæàâè — íà
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âëàñíèé ðîçñóä íàäàâàòè àáî íå íàäàâàòè ïðèòóëîê. Íàäàâøè ïðèòóëîê,
äåðæàâà çîáîâ’ÿçàíà ãàðàíòóâàòè áåçïåêó â³äïîâ³äí³é îñîá³ (òîáòî íå âèäà-
âàòè ³ íå âèñèëàòè ¿¿ äî êðà¿íè, äå âîíà ìîæå áóòè ïåðåñë³äóâàíà) ³ îñíîâí³
ïðàâà, âèçíàí³ íàö³îíàëüíèì ³ ì³æíàðîäíèì ïðàâîì.

Âàæëèâèì º é òå, ùî â ì³æíàðîäíîìó ïðàâ³ âñòàíîâëåíî çàñòåðåæåííÿ
ùîäî íàäàííÿ ïðèòóëêó. Òàê, ïðèòóëîê íå ìîæå íàäàâàòèñÿ îñîáàì, ÿê³
â÷èíèëè çëî÷èíè ïðîòè ìèðó, âîºíí³ çëî÷èíè, à òàêîæ çëî÷èíè ïðîòè ëþä-
ñòâà. Â³í íå íàäàºòüñÿ òàêîæ îñîáàì, ÿêèõ ñòîñóþòüñÿ äîãîâîðè ïðî âèäà÷ó
(åêñòðàäèö³þ) îáâèíóâà÷åíèõ ³ çàñóäæåíèõ àáî âèäà÷à ÿêèõ ïåðåäáà÷åíà
áàãàòîñòîðîíí³ìè äîãîâîðàìè ïðî áîðîòüáó ç îêðåìèìè âèäàìè çëî÷èí³â.

ßê çàçíà÷àëîñÿ, êîíñòèòóö³éíà ðåãëàìåíòàö³ÿ ïðèòóëêó áóëà çàïî÷àòêî-
âàíà ùå ó XVIII ñòîë³òò³. Ïðîòå ïðèòóëîê íàáóâ õàðàêòåðó óñòàëåíîãî êîí-
ñòèòóö³éíîãî ³íñòèòóòó ëèøå çà çì³ñòîì íîâ³òí³õ îñíîâíèõ çàêîí³â. Ïðàâî
ïðèòóëêó ìàéæå çàâæäè ô³êñóºòüñÿ â òèõ ðîçä³ëàõ, äå çàêð³ïëåí³ êîíñòèòó-
ö³éí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà. Çâè÷àéíî äåêëàðóºòüñÿ ñàìå
ïðàâî ïðèòóëêó ³ âèçíà÷àþòüñÿ ï³äñòàâè éîãî íàäàííÿ. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ
éäåòüñÿ òàêîæ ïðî äåðæàâíèé îðãàí, óïîâíîâàæåíèé âèð³øóâàòè ïèòàííÿ
ïðî íàäàííÿ ïðèòóëêó, — ãëàâó äåðæàâè. ²íîä³ êîíñòèòóö³éíà ðåãëàìåíòà-
ö³ÿ ïðèòóëêó îáìåæóºòüñÿ âêàç³âêîþ, ùî ï³äñòàâè éîãî íàäàííÿ âèçíà÷àþ-
òüñÿ çàêîíîì (íàïðèêëàä, ÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 26 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè) àáî
âñòàíîâëåííÿì â³äïîâ³äíîãî ïîâíîâàæåííÿ ãëàâè äåðæàâè.

Ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ôîðìóëþâàííÿ ï³äñòàâ íàäàííÿ ïðèòóëêó ìîæóòü áóòè
ð³çíèìè. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ íèìè º ïðàâîçàõèñíà ä³ÿëüí³ñòü îñ³á, ÿê³ ïåðå-
ñë³äóþòüñÿ, àáî ïîðóøåííÿ ¿õ ïðàâ ³ ñâîáîä (Áîëãàð³ÿ, ²òàë³ÿ, Êèðãèçñòàí,
Ñëîâà÷÷èíà, Ñëîâåí³ÿ, ×åõ³ÿ). ²íîä³ ï³äñòàâè íàäàííÿ ïðèòóëêó âèçíà÷åí³ ó
íàäì³ðíî ïîë³òèçîâàíîìó âèãëÿä³, ùî áóëî õàðàêòåðíèì, çîêðåìà, äëÿ ðà-
äÿíñüêèõ êîíñòèòóö³é.

Ó ðÿä³ îñíîâíèõ çàêîí³â íàäàííÿ ïðèòóëêó ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç âèêîíàííÿì
âèìîã, ïåðåäáà÷åíèõ ì³æíàðîäíèì ïðàâîì. Òàê, â Àçåðáàéäæàí³, Ãðóç³¿ òà
Ðîñ³¿ ïðèòóëîê íàäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíîâèçíàíèõ íîðì ì³æíàðîä-
íîãî ïðàâà, à â Ìîëäîâ³, Ïîëüù³ òà Ðóìóí³¿ ï³äñòàâè íàäàííÿ ³ ïîçáàâëåííÿ
ïðèòóëêó ïîâ’ÿçàí³ ç³ çì³ñòîì ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ñòîðîíàìè ÿêèõ º ö³
äåðæàâè. Ó Õîðâàò³¿ íàäàííÿ ïðèòóëêó íå ïðèïóñêàºòüñÿ, ÿêùî éîãî ïîøó-
êóâà÷ ïåðåñë³äóºòüñÿ çà ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ñóïåðå÷èòü îñíîâíèì ïðèíöèïàì
ì³æíàðîäíîãî ïðàâà.

Íåð³äêî ïðàâî ïðèòóëêó ô³êñóºòüñÿ â òèõ ñàìèõ ñòàòòÿõ îñíîâíîãî çàêî-
íó, äå éäåòüñÿ ïðî âèäà÷ó îáâèíóâà÷åíèõ ³ çàñóäæåíèõ. Ïðè öüîìó ³íîä³
ïðÿìî ïåðåäáà÷àºòüñÿ íåâèäà÷à îñ³á, ÿêèì íàäàíî ïðèòóëîê. Îäíàê ïðèòó-
ëîê íå âàðòî îòîòîæíþâàòè ç íåâèäà÷åþ, ÿêà ìîæå áóòè îäíèì ç þðèäè÷-
íèõ íàñë³äê³â íàäàííÿ ïðèòóëêó. Äî òîãî æ ì³æ ïðèòóëêîì ³ âèäà÷åþ ³ñíó-
þòü ïðèíöèïîâ³ â³äì³ííîñò³. Çîêðåìà, âèäà÷à ñòîñóºòüñÿ íå ò³ëüêè ³íîçåì-
ö³â ³ îñ³á áåç ãðîìàäÿíñòâà, à é ãðîìàäÿí. ² õî÷à çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì ãðî-
ìàäÿíè íå âèäàþòüñÿ ³íø³é äåðæàâ³, òàêà âèäà÷à íåð³äêî ïðèïóñêàºòüñÿ
íà ï³äñòàâ³ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â.

Ïðàâîâèé ñòàòóñ ³íäèâ³äà ñòàíîâëÿòü éîãî þðèäè÷íî çàêð³ïëåí³ ïðàâà òà
îáîâ’ÿçêè. Íåð³äêî òàêó ñóêóïí³ñòü õàðàêòåðèçóþòü ÿê êàòàëîã ïðàâ ³ îáî-
â’ÿçê³â. Çà éîãî çì³ñòîì âèä³ëÿþòü êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà, ñâîáîäè ³ îáîâ’ÿç-
êè, òîáòî ò³, ùî çàêð³ïëåí³ â îñíîâíîìó çàêîí³. Òàêå çàêð³ïëåííÿ çàñâ³ä÷óº
âèçíàííÿ ¿õ çíà÷óùîñò³ ÿê äëÿ ñóñï³ëüñòâà, òàê ³ äëÿ ³íäèâ³äà.

²ñíóþòü îá’ºêòèâí³ êðèòåð³¿ ñóñï³ëüíî¿ îö³íêè êîíêðåòíèõ ïðàâ, ñâîáîä ³
îáîâ’ÿçê³â òà ¿õ êâàë³ô³êàö³¿ ÿê êîíñòèòóö³éíèõ. Äî òîãî æ ö³ êðèòåð³¿ ôàê-
òè÷íî çàïðîïîíîâàí³ çì³ñòîì óí³âåðñàëüíèõ ì³æíàðîäíèõ äîêóìåíò³â ç ïðàâ
ëþäèíè, ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ ïîêëàäåíèõ â îñíîâó â³äïîâ³äíèõ ðîçä³ë³â íî-
â³òí³õ êîíñòèòóö³é.
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Êîíñòèòóö³éíå çàêð³ïëåííÿ ïðàâ, ñâîáîä ³ îáîâ’ÿçê³â ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ìàº
ñâî¿ îñîáëèâîñò³. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü îñíîâíèõ çàêîí³â âêëþ÷àº ðîçä³ëè,
äå çàô³êñîâàí³ ïðàâà, ñâîáîäè ³ îáîâ’ÿçêè, ³ ö³ ðîçä³ëè çâè÷àéíî ïåðåäóþòü
òèì, ùî ïðèñâÿ÷åí³ ðåãëàìåíòàö³¿ ïèòàíü ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíîãî ìå-
õàí³çìó. Òàêèì, çîêðåìà, º ðîçä³ë II «Ïðàâà, ñâîáîäè òà îáîâ’ÿçêè ëþäèíè ³
ãðîìàäÿíèíà» Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ïîä³áíèé ñïîñ³á çàêð³ïëåííÿ ïðàâ, ñâî-
áîä ³ îáîâ’ÿçê³â íàçèâàþòü ïîçèòèâíèì.

Ó ïîçèòèâíèé ñïîñ³á çàêð³ïëåí³ îñòàíí³ òàêîæ ó Êîíñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿, ÿêà
íå ì³ñòèòü â³äïîâ³äíîãî ðîçä³ëó, àëå â ¿¿ ïðåàìáóë³ ïðîãîëîøåíî «â³ääàí³ñòü
ïðàâàì ëþäèíè… ò³ºþ ì³ðîþ, ÿêîþ âîíè áóëè âèçíà÷åí³ â Äåêëàðàö³¿ 1789 ðî-
êó, ï³äòâåðäæåí³é ïðåàìáóëîþ Êîíñòèòóö³¿ 1946 ðîêó». Òèì ñàìèì ³íñòèòóò
êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëèøå îêðåñëåíèé øëÿõîì â³äñèëêè äî íàçâàíèõ
ó ïðåàìáóë³ àêò³â.

Ïðèíöèïîâî ³íøèé ï³äõ³ä çàñòîñîâàíèé ó Âåëèêîáðèòàí³¿, äå â³äñóòí³é
áóäü-ÿêèé ïðàâîâèé àêò, ÿêèì âèçíà÷àëèñÿ á îñíîâè ïðàâîâîãî ñòàòóñó ³í-
äèâ³äà. Ïðèéíÿòî ââàæàòè, ùî ïðàâà ³ ñâîáîäè òóò ôîðìóëþþòü ñóäè, ïðè-
éìàþ÷è ð³øåííÿ ïðåöåäåíòíîãî çíà÷åííÿ ³ çì³ñòîì öèõ ð³øåíü îáìåæóþòü
³íäèâ³äà. ßê çàçíà÷àëîñü ðàí³øå, ïîçà öèìè îáìåæåííÿìè ³ ïåðåáóâàº ñôå-
ðà ³ñíóâàííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä. Ïîä³áíèé ñïîñ³á çàêð³ïëåííÿ ïðàâ íàçèâàþòü
íåãàòèâíèì.

Îñíîâîþ ùîäî çàêð³ïëåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ó ÑØÀ º ïåðø³ äåñÿòü ïîïðàâîê
äî Êîíñòèòóö³¿ ö³º¿ äåðæàâè, àáî Á³ëëü ïðî ïðàâà 1791 ðîêó. Òàêèé îáñÿã
êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³ ìîæíà áóëî á ââàæàòè
íàäòî âóçüêèì, ÿêáè íå ÷èñëåíí³ ñóäîâ³ ïðåöåäåíòè, ñòâîðåí³, çîêðåìà,
ð³øåííÿìè âåðõîâíîãî ñóäó. Ïðè öüîìó äî êîíñòèòóö³é á³ëüøîñò³ øòàò³â
âêëþ÷åíî çì³ñòîâí³ ðîçä³ëè, ïî ñóò³, ïðèñâÿ÷åí³ ïðàâàì ³ ñâîáîäàì.

Çàêð³ïëþþ÷è ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, êîíñòèòóö³¿ íåð³ä-
êî ïåðåäáà÷àþòü ìîæëèâîñò³ ¿õ îáìåæåííÿ. Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì òàê³ îá-
ìåæåííÿ íà ï³äñòàâ³ çàêîíó çàïðîâàäæóþòü ñàìå ç ââåäåííÿì âîºííîãî ÷è
íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó. Âîíè íå ñïðè÷èíÿþòü ñêàñóâàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ
àáî çàêîíîäàâ÷èõ ïîëîæåíü, ÿêèìè âèçíà÷åí³ ñóá’ºêòèâí³ ïðàâà, à ëèøå ïå-
ðåäáà÷àþòü ôàêòè÷íå çóïèíåííÿ ¿õ ä³¿ íà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä. Òàê³ îáìå-
æåííÿ íå ñòîñóþòüñÿ îñîáèñòèõ ïðàâ, ïåðåäóñ³ì òèõ, ùî áåçïîñåðåäíüî
ñï³ââ³äíåñåí³ ç ³íäèâ³äóàëüíîþ ñâîáîäîþ. Äî òîãî æ ó êîíñòèòóö³ÿõ ³íîä³
ñôîðìóëüîâàí³ çàñòåðåæåííÿ, çà ÿêèìè çãàäóâàí³ îáìåæåííÿ ìàþòü â³äïî-
â³äàòè îáñòàâèíàì, ùî çóìîâèëè ¿õ çàïðîâàäæåííÿ, òà íå ìîæóòü çì³íþâà-
òè ñóòí³ñòü àáî çì³ñò ñàìèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè, çàëåæíî â³ä ñóñï³ëüíî¿ ðîë³ ïðàâîâ³äíî-
ñèí, ùî âèíèêàþòü ó çâ’ÿçêó ç ¿õ ðåàë³çàö³ºþ, íàé÷àñò³øå êëàñèô³êóþòü ÿê
îñîáèñò³, ïîë³òè÷í³ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³. Òàêà êëàñèô³êàö³ÿ íåð³äêî îòðè-
ìóº â³äîáðàæåííÿ â êîíñòèòóö³ÿõ. Ðàçîì ç òèì âîíà íå çàâæäè ñïðèÿº òî÷-
íîìó âèçíà÷åííþ â³äïîâ³äíî¿ ãðóïîâî¿ íàëåæíîñò³ îêðåìèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.
Íàïðèêëàä, ïðàâî íà ñòðàéê âêëþ÷àº åëåìåíòè, ïîºäíàí³ ÿê ç ïîë³òè÷íèì,
òàê ³ ç ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ñòàíîì ³íäèâ³äà.

Çì³ñò êàòàëîãó ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â ³íäèâ³äà º ïåâíîþ ì³ðîþ ³ñòîðè÷íî çì³-
íþâàíèì. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ó ñó÷àñí³é ë³òåðàòóð³ âèä³ëÿþòü ð³çí³ ãåíåðàö³¿
ïðàâ. Äî ïåðøî¿ ãåíåðàö³¿ â³äíîñÿòü ïðàâà ³ ñâîáîäè, ÿê³ áóëè âïåðøå ñôîð-
ìóëüîâàí³ ³ êîíñòèòóö³éíî çàêð³ïëåí³ ùå ó ïåð³îä ðåâîëþö³é ÕV²²—ÕV²²² ñòî-
ë³òü â ªâðîï³ òà Àìåðèö³. Äî â³äïîâ³äíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä íàëåæàòü ò³, ùî çà
çãàäóâàíîþ êëàñèô³êàö³ºþ õàðàêòåðèçóþòü ÿê îñîáèñò³ ³ ïîë³òè÷í³. Òàê³
ïðàâà íàçèâàþòü íåãàòèâíèìè, àäæå ¿õ ðåàë³çàö³ÿ çâè÷àéíî íå ïîòðåáóº àê-
òèâíîãî âòðó÷àííÿ ç áîêó äåðæàâè, çà âèíÿòêîì þðèäè÷íîãî çàêð³ïëåííÿ.

Ïðàâàìè äðóãî¿ ãåíåðàö³¿ º ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðàâà. ¯õ òðàêòóþòü ÿê
ïîçèòèâí³, òîáòî òàê³, ùî ïåðåäáà÷àþòü ö³ëåñïðÿìîâàíó ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâè
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ùîäî ñòâîðåííÿ íå ò³ëüêè þðèäè÷íèõ ãàðàíò³é, à é ìàòåð³àëüíèõ ïåðåäóìîâ
¿õ ðåàë³çàö³¿. ²íîä³ âèä³ëÿþòü ïðàâà òðåòüî¿ ãåíåðàö³¿. Çîêðåìà, ðÿä àâòîð³â
äî òàêèõ ïðàâ â³äíîñÿòü êîëåêòèâí³ ïðàâà (íàïðèêëàä ïðàâà íàö³îíàëüíèõ
ìåíøèí).

Îñîáèñò³ ïðàâà ³ ñâîáîäè — öå êàòåãîð³ÿ ñóá’ºêòèâíèõ ïðàâ, ïîâ’ÿçàíà ç
ñàìèì ³ñíóâàííÿì ëþäèíè, ç ¿¿ ïðèâàòíèì æèòòÿì ³ ñàìîâ³ä÷óòòÿì ÿê îñî-
áèñòîñò³. Ðåàë³çàö³ÿ á³ëüøîñò³ îñîáèñòèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ñëóãóº çàáåçïå÷åííþ
ñâîáîäè ³íäèâ³äà ÿê çàãàëüíîãî ÿâèùà. Ïðè öüîìó ñôåðà ñâîáîäè ³íäèâ³äà
ïåðåáóâàº, ïî ñóò³, çà ìåæàìè îáîâ’ÿçê³â òîãî æ ³íäèâ³äà ïåðåä äåðæàâîþ.
Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî îñîáèñò³ ïðàâà ³ ñâîáîäè þðèäè÷íî îïîñåðåäêî-
âóþòü, àëå íå âè÷åðïóþòü, ÿâèùå ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâîáîäè.

Ïî÷èíàþ÷è ç ÕV²²² ñòîë³òòÿ îñîáèñò³ ïðàâà ³ ñâîáîäè íàçèâàþòü ãðîìà-
äÿíñüêèìè. Òàêà ¿õ íàçâà çàñâ³ä÷óº ñïðèéíÿòòÿ ³íäèâ³äà ÿê ÷ëåíà ãðîìàäÿí-
ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Ïðîòå âæèâàííÿ òåðì³íà «ãðîìàäÿíñüê³ ïðàâà» ìîæå
ïðèçâîäèòè äî ïëóòàíèíè, êîëè â³äïîâ³äí³ ïðàâà íà ãðóíò³ áóêâàëüíîãî òëó-
ìà÷åííÿ íàçâàíîãî òåðì³íà ðîçãëÿäàòèìóòüñÿ ÿê ïðàâà ãðîìàäÿíèíà. Ó
ñâîþ ÷åðãó, ïðàâà ãðîìàäÿíèíà ³íîä³ îòîòîæíþþòü ç ïîë³òè÷íèìè ïðàâà-
ìè, ùî ïîñèëþº ïëóòàíèíó. ² õî÷à òåêñòè êîíñòèòóö³é ì³ñòÿòü ò³ºþ ÷è ³í-
øîþ ì³ðîþ â³äì³íí³ ôîðìóëþâàííÿ îñîáèñòèõ (ãðîìàäÿíñüêèõ) ïðàâ ³ ñâî-
áîä, ö³ ôîðìóëþâàííÿ ï³ääàþòüñÿ óçàãàëüíåííþ.

Äî êàòåãîð³¿ îñîáèñòèõ ïðàâ ³ ñâîáîä íàëåæèòü îñîáèñòà íåäîòîðêàíí³ñòü,
ÿêà íàñàìïåðåä ïåðåäáà÷àº ñâîáîäó ³íäèâ³äà â³ä äîâ³ëüíîãî (íåçàêîííîãî)
àðåøòó. Ïðÿìèé çâ’ÿçîê ç îñîáèñòîþ íåäîòîðêàíí³ñòþ ìàº ïåðåäáà÷åíà ó
áàãàòüîõ êîíñòèòóö³ÿõ ïðîöåäóðà «õàáåàñ êîðïóñ», óïåðøå âñòàíîâëåíà â
Àíãë³¿ ùå â XVII ñòîë³òò³. Çîêðåìà, çà ö³ºþ ïðîöåäóðîþ ñóä çä³éñíþº ïåðå-
â³ðêó çàêîííîñò³ òà îá´ðóíòîâàíîñò³ àðåøòó. Ó Ôðàíö³¿ òà â äåÿêèõ ³íøèõ
êðà¿íàõ âæèâàþòü ïîíÿòòÿ áåçïåêè, ÿêå îõîïëþº íå ò³ëüêè þðèäè÷í³ (ïðî-
öåñóàëüí³) ãàðàíò³¿ â³ä íåçàêîííèõ àðåøòó ³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, à é â³äïî-
â³äí³ ãàðàíò³¿ ïðàâ îáâèíóâà÷åíîãî â ñóäîâîìó ïðîöåñ³.

Çà áóäü-ÿêèõ óìîâ, íåîáõ³äíî ðîçð³çíÿòè îñîáèñòó íåäîòîðêàíí³ñòü ÿê îä-
íå ç ïðàâ ³íäèâ³äà ³ ÿê éîãî ô³çè÷íèé ñòàí. Ïðàâî íà íåäîòîðêàíí³ñòü ïðè-
ïóñêàº ìîæëèâ³ñòü ëèøå çàêîííèõ ä³é ùîäî îáìåæåííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâî-
áîäè, à ô³çè÷íèé ñòàí íåäîòîðêàííîñò³ ìîæå îáìåæóâàòèñü ÿê ó ïðàâî-
ì³ðíèé, òàê ³ ó íåïðàâîì³ðíèé ñïîñîáè. Çâ³äñè çàêîííå îáìåæåííÿ òàêîãî
ñòàíó íå ìîæíà ââàæàòè îáìåæåííÿì ïðàâà íà îñîáèñòó íåäîòîðêàíí³ñòü.

Îñîáèñò³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ñï³ââ³äíåñåí³ ç ïîíÿòòÿì ïðîöåñóàëüíèõ ãà-
ðàíò³é ïðàâ ³ ñâîáîä. Ïðè öüîìó äèñêóòóºòüñÿ ïèòàííÿ õàðàêòåðó ïðîöåñó-
àëüíèõ ãàðàíò³é: ÷è º âîíè âëàñíå ïðàâàìè, à îòæå — ñêëàäîâîþ çì³ñòó ïðà-
âîâîãî ñòàòóñó ³íäèâ³äà, ÷è ¿õ òðåáà ðîçãëÿäàòè ÿê çàñîáè çàáåçïå÷åííÿ
òàêîãî ñòàòóñó. Äåÿê³ àâòîðè âèä³ëÿþòü ïðîöåñóàëüí³ ãàðàíò³¿ â îêðåìó ãðóïó
îñîáèñòèõ ïðàâ ³ ñâîáîä — ïðàâ îáâèíóâà÷åíîãî â ñóäîâîìó ïðîöåñ³. Ïðîòå
çì³ñò ïðîöåñóàëüíèõ ãàðàíò³é øèðøèé ³ îõîïëþº íå ò³ëüêè ïðîöåäóðè ñóäî-
÷èíñòâà, à é ïîïåðåäí³, äîñóäîâ³, ñòàä³¿ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ.

Íà çãàäêó çàñëóãîâóþòü ïðèíöèïè ñóäî÷èíñòâà (äîñòóïí³ñòü ñóäó, ãëàñ-
í³ñòü ñóäîâîãî ïðîöåñó, ïðåçóìïö³ÿ íåâèíóâàòîñò³ òîùî), ÿê³ ïðàâàìè ³ ñâî-
áîäàìè íå âèçíàþòüñÿ, õî÷à çâè÷àéíî çàêð³ïëþþòüñÿ ó â³äïîâ³äíèõ ðîçä³ëàõ
êîíñòèòóö³é. Íàçâàí³ ïðèíöèïè òðàêòóþòü ñàìå ÿê çàñîáè çàáåçïå÷åííÿ
ïðàâîâîãî ñòàòóñó ³íäèâ³äà.

Îêðåì³ ïðîöåñóàëüí³ ãàðàíò³¿ ïðàâ ³ ñâîáîä ³ äåìîêðàòè÷í³ ïðèíöèïè ñó-
äî÷èíñòâà áóëè çàô³êñîâàí³ ùå ó Á³ëë³ ïðî ïðàâà ÑØÀ. Òàê, ó éîãî ñòàòò³ 4
(÷åòâåðòà ïîïðàâêà äî Êîíñòèòóö³¿) éäåòüñÿ ïðî «ïðàâî íàðîäó íà îõîðîíó
îñîáè, æèòëà, ïàïåð³â òà âëàñíîñò³ â³ä íåîá´ðóíòîâàíèõ îáøóê³â òà àðåø-
ò³â», à òàêîæ âñòàíîâëåí³ âèìîãè äî çì³ñòó â³äïîâ³äíèõ îðäåð³â òà óìîâè ¿õ
âèäà÷³. Ïðèíöèï, ïðîãîëîøåíèé ó ñòàòò³ 5, íàçèâàºòüñÿ ïðèâ³ëåºì ïðîòè
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ñàìîçâèíóâà÷åííÿ, àäæå «í³êîãî íå ìîæíà ïðèìóøóâàòè ñâ³ä÷èòè ïðîòè
ñàìîãî ñåáå ó êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³». Íàðåøò³, ó ñòàòò³ 6 ñôîðìóëüîâàíå ïðà-
âî íà çàõèñò ó ñóäîâîìó ïðîöåñ³ ³ âèçíà÷åí³ ïåâí³ ïðèíöèïè ñóäî÷èíñòâà.
Îäíàê ó íàéøèðøîìó îáñÿç³ ïðîöåñóàëüí³ ãàðàíò³¿ çàêð³ïëåí³ ó íîâ³òí³õ
êîíñòèòóö³ÿõ.

Äî îñîáèñòèõ ïðàâ ³ ñâîáîä â³äíåñåí³ òàêîæ òàê çâàí³ ñâîáîäè ïðèâàòíîãî
æèòòÿ — íåäîòîðêàíí³ñòü æèòëà, òàºìíèöÿ êîðåñïîíäåíö³¿, ïðàâî íà ïîâàãó
äî ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³, ñâîáîäà äóìêè ³ ñëîâà, ñâîáîäà ïåðåñóâàííÿ ³ â³ëüíîãî
âèáîðó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, ñâîáîäà â³ðîñïîâ³äàííÿ (ñîâ³ñò³), à òàêîæ ïðàâà ³
ñâîáîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ øëþáîì ³ ñ³ìåéíèì ñòàíîì, òà äåÿê³ ³íø³. Äî êàòåãîð³¿
îñîáèñòèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ³ñòîðè÷íî â³äíåñåíå ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ (ïðà-
âî íà ïðèâàòíó âëàñí³ñòü). Ó ÕV²²² ñòîë³òò³ ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ïðÿìî
õàðàêòåðèçóâàëîñü ÿê îäíå ç ïðèðîäíèõ ïðàâ ëþäèíè, ùî ìàº áîæåñòâåííèé
(«ñâÿùåííèé») õàðàêòåð.

Êîæíå ç íàçâàíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³ ÿê ùîäî êîíñòèòó-
ö³éíîãî çàêð³ïëåííÿ â ð³çíèõ êðà¿íàõ, òàê ³ ñòîñîâíî ïðàêòèêè ðåàë³çàö³¿.
Îäí³ºþ ç îñîáëèâîñòåé ñó÷àñíî¿ ðåãëàìåíòàö³¿ òàºìíèö³ êîðåñïîíäåíö³¿ º òå,
ùî â³äïîâ³äíèì çàõèñòîì çàáåçïå÷óþòüñÿ íå ò³ëüêè ñêëàäîâ³ öüîãî ïîíÿòòÿ,
ÿê³ íåð³äêî ñôîðìóëüîâàí³ ó çàñòàð³ëèõ âèðàçàõ (òàºìíèöÿ ëèñòóâàííÿ, òåëå-
ãðàôíîãî ³ òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó òîùî), à é çàãàëüíî âèçíà÷åíà ñâîáîäà â³ä ïî-
ñÿãàíü íà ³íôîðìàö³þ ïðèâàòíîãî õàðàêòåðó. Ïðè öüîìó â áàãàòüîõ êðà¿íàõ
ïîñÿãàííÿì âèçíàþòü íå ëèøå ïåðåõîïëåííÿ ³íôîðìàö³¿, à é íåçàêîííå ¿¿
çáèðàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ïðîòè âîë³ ³ íà øêîäó ³íòåðåñàì ³íäèâ³äà.

Âàæëèâî, ùî äåÿê³ íîâ³òí³ êîíñòèòóö³¿ âñòàíîâèëè ïðàâî ³íäèâ³äà íà
îçíàéîìëåííÿ ç ³íôîðìàö³ºþ ùîäî íüîãî, êîòðà çáèðàºòüñÿ òà çáåð³ãàºòüñÿ
íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ. Ïðèêëàäîì ìîæå ñëóãóâàòè çì³ñò ÷àñòèíè òðåòüî¿
ñòàòò³ 32 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ó ðÿä³ êðà¿í òàêå ïðàâî çàô³êñîâàíå â çàêî-
íîäàâñòâ³. Âèçíà÷àþ÷è éîãî áåçóìîâíî ïðîãðåñèâíèé õàðàêòåð, òðåáà âêà-
çàòè ³ íà îá’ºêòèâíó îáìåæåí³ñòü, çóìîâëåíó âñòàíîâëåíèìè â ð³çíèõ çàêî-
íàõ çàñòåðåæåííÿìè ñòîñîâíî íåîáõ³äíîñò³ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî ôóíê-
ö³îíóâàííÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â, çáåðåæåííÿ äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ òîùî. Äî
òîãî æ çàâæäè ³ñíóâàëà ïðîáëåìà ðîçìåæóâàííÿ ëåãàëüíî¿ òà íåëåãàëüíî¿
ïðàêòèêè êàðàëüíèõ (çà ³íøîþ òåðì³íîëîã³ºþ — ïðàâîîõîðîííèõ) îðãàí³â
ùîäî ïåðåõîïëåííÿ ³íôîðìàö³¿, çîâí³øíüîãî ñïîñòåðåæåííÿ òà ³íøèõ âèä³â
ïîä³áíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà áåçïîñåðåäíüî çà÷³ïàº ñâîáîäè ïðèâàòíîãî æèòòÿ.

²íøó êàòåãîð³þ ñóá’ºêòèâíèõ ïðàâ ñòàíîâëÿòü ïîë³òè÷í³ ïðàâà ³ ñâîáîäè,
ïîâ’ÿçàí³ ç ó÷àñòþ ³íäèâ³äà ó ïîë³òè÷íîìó æèòò³, çîêðåìà ç ó÷àñòþ ó çä³éñ-
íåíí³ äåðæàâíî¿ âëàäè. Ðàçîì ç òèì ùå ó Õ²Õ ñòîë³òò³ áóëà çàïðîïîíîâàíà
êëàñèô³êàö³ÿ, çà ÿêîþ ðîçð³çíÿþòü ³íäèâ³äóàëüí³ (òîáòî îñîáèñò³) òà ïóáë³÷-
í³ ïðàâà ³ ñâîáîäè. Çà ö³ºþ êëàñèô³êàö³ºþ ñåðåä ïóáë³÷íèõ ïðàâ ³ ñâîáîä âè-
ä³ëÿþòü ò³, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç áåçïîñåðåäíüîþ ó÷àñòþ ³íäèâ³äà (ãðîìàäÿíèíà) ó
ïðîöåñàõ äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ, ³ ñàìå ¿õ íàçèâàþòü ïîë³òè÷íèìè ïðà-
âàìè ³ ñâîáîäàìè. Òîìó çà òàêîþ êëàñèô³êàö³ºþ äî ïîë³òè÷íèõ ïðàâ â³äíî-
ñÿòü, íàñàìïåðåä, âèáîð÷å ïðàâî, à ïîíÿòòÿ ïîë³òè÷íèõ ïðàâ ñï³âïàäàòèìå
ç ïîíÿòòÿì ïðàâ ãðîìàäÿíèíà.

Îäíàê ó á³ëüøîñò³ êîíñòèòóö³é ìàº ì³ñöå òðàêòóâàííÿ ïîë³òè÷íèõ ïðàâ ³
ñâîáîä ó êîíòåêñò³ âçàºìîä³¿ ³íäèâ³äà ç óñ³ºþ ïîë³òè÷íîþ ñèñòåìîþ ñóñï³ëü-
ñòâà, à íå ëèøå ç äåðæàâîþ. Äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿
ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà âèõ³äíå çíà÷åííÿ ìàº ðåàë³çàö³ÿ òàêèõ ïîë³òè÷íèõ
ïðàâ ³ ñâîáîä, ÿê ïðàâî íà îá’ºäíàííÿ (ñâîáîäà àñîö³àö³¿), ñâîáîäà ìèðíèõ
çáîð³â, ì³òèíã³â ³ äåìîíñòðàö³é, ïðàâî çâåðòàòèñÿ äî ð³çíèõ äåðæàâíèõ îð-
ãàí³â, âèáîð÷å ïðàâî, ïðàâî íà ó÷àñòü â óïðàâë³íí³ äåðæàâíèìè ñïðàâàìè
òîùî. Ó ð³çíèõ êîíñòèòóö³ÿõ ôîðìóëþâàííÿ ïîë³òè÷íèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ìî-
æóòü ïåâíîþ ì³ðîþ â³äð³çíÿòèñÿ.
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Äî ïîë³òè÷íèõ ïðàâ ³ ñâîáîä íåð³äêî â³äíîñÿòü ñâîáîäó çàñîá³â ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ (³ñòîðè÷íî — ñâîáîäó äðóêó). Òàêà ñâîáîäà, íàñàìïåðåä, âèçíà-
÷àº ðåæèì ä³ÿëüíîñò³ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ ìàº îïîñåðåäêîâàíå â³ä-
íîøåííÿ äî ñòàòóñó ³íäèâ³äà: ¿¿ ðåàë³çàö³ÿ ñëóãóº ìåò³ çàáåçïå÷åííÿ ³íäè-
â³äà îá’ºêòèâíîþ çàãàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ. Ïðàâî ³íäèâ³äà íà òàêó ³íôîðìà-
ö³þ âèçíàíå â äåÿêèõ íîâ³òí³õ îñíîâíèõ çàêîíàõ.

Âèçíà÷àþ÷è ïîë³òè÷í³ ïðàâà ³ ñâîáîäè, òðåáà âðàõîâóâàòè, ùî äåÿê³ ç
ñóá’ºêòèâíèõ ïðàâ, çàëåæíî â³ä óìîâ ¿õ ðåàë³çàö³¿, âèãëÿäàþòü àáî ÿê îñî-
áèñò³, àáî ÿê ïîë³òè÷í³. Íàïðèêëàä, ñâîáîäà äóìêè ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíà
íå ò³ëüêè ó ïðèâàòí³é áåñ³ä³ àáî ÷åðåç ëèñòóâàííÿ, à é íà ïîë³òè÷íîìó ì³-
òèíãó àáî ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ïðàâî æ íà ñóäîâèé çàõèñò ÷è ³í-
øå «çàõèñíå» ïðàâî ³íäèâ³äà ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíå äëÿ äîñÿãíåííÿ íå ò³ëüêè
îñîáèñòîãî, à é ñóñï³ëüíîãî áëàãà. Ïîä³áí³ ïðîÿâè ìàþòü òàêîæ ñâîáîäà ñëî-
âà, ñâîáîäà â³ðîñïîâ³äàííÿ ³ çãàäóâàíå ïðàâî íà ³íôîðìàö³þ.

Ïðîòå íàçâàí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ìàþòü ëèøå îïîñåðåäêîâàíå â³äíîøåííÿ
äî ó÷àñò³ ³íäèâ³äà ó ïîë³òè÷íîìó æèòò³, âèñòóïàþ÷è çà ïåâíèõ óìîâ ÿê
ñâîºð³äíèé åëåìåíò ó ðåàë³çàö³¿ ïðàêòè÷íî êîæíîãî ç ïîë³òè÷íèõ ïðàâ. Õà-
ðàêòåðèñòèêà öèõ ïðàâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðèâàòíèì æèòòÿì ³íäèâ³äà (òîáòî
îñîáèñòèõ), º âèõ³äíîþ. Ïðèêìåòíî, ùî æîäíîìó ç ïîë³òè÷íèõ ïðàâ òàêà õà-
ðàêòåðèñòèêà íå ïðèòàìàííà.

Ùå îäí³ºþ êàòåãîð³ºþ ñóá’ºêòèâíèõ ïðàâ âèçíàþòüñÿ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷í³ ïðàâà, ñåðåä ÿêèõ íåð³äêî âèä³ëÿþòü ñîö³àëüíî-êóëüòóðí³ (êóëüòóðí³)
ïðàâà. Äî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíåñåí³ ïðàâî íà ïðàöþ, ïðàâî íà ñïðà-
âåäëèâ³ ³ ñïðèÿòëèâ³ óìîâè ïðàö³ (âêëþ÷àþ÷è ïðàâî íà â³äïî÷èíîê), ïðàâî
íà ñòðàéê, ïðàâî íà ñîö³àëüíèé çàõèñò, ïðàâî íà íàéâèùèé äîñÿæíèé ð³-
âåíü çäîðîâ’ÿ (àáî ïðàâî íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ), ïðàâî íà æèòëî, ïðàâî íà
îñâ³òó, ïðàâî íà ó÷àñòü ó êóëüòóðíîìó æèòò³ òà ðÿä ³íøèõ. Äåÿê³ íîâ³òí³
êîíñòèòóö³¿ ô³êñóþòü ïðàâî íà áåçïå÷íå äîâê³ëëÿ, ÿêå íàóêîâö³ òðàêòóþòü
ÿê îäíå ç ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðàâ, àáî ÿê îêðåìå åêîëîã³÷íå ïðàâî.

ßê çàçíà÷àëîñÿ, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðàâà ïåðåäáà÷àþòü ö³ëåñïðÿìî-
âàíó ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâè ùîäî ñòâîðåííÿ ìàòåð³àëüíèõ ïåðåäóìîâ ¿õ ðåàë³-
çàö³¿. Àêòèâíà ðîëü äåðæàâè ñòîñîâíî çàáåçïå÷åííÿ öèõ ïðàâ çàñâ³ä÷óºòüñÿ
òèì, ùî ïðàêòè÷íî âñ³ âîíè çà õàðàêòåðîì â³äïîâ³äíèõ ìîæëèâîñòåé º
âëàñíå ïðàâàìè, à íå ñâîáîäàìè.

Ðàçîì ç òèì ïðèðîäà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðàâ ââàæàºòüñÿ äèñêóñ³é-
íîþ íàñàìïåðåä ó çâ’ÿçêó ç ïðîáëåìàìè ùîäî ¿õ ðåàë³çàö³¿. Çîêðåìà, äåÿê³
íîâ³òí³ êîíñòèòóö³¿ âçàãàë³ íå ì³ñòÿòü òàêèõ ïðàâ, õî÷à ¿õ òåêñòè ñâ³ä÷àòü
ïðî âèêîðèñòàííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ôðàçåîëîã³¿. Äèñêóñ³éí³ñòü ïðèðî-
äè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðàâ ä³ñòàº âèÿâ ó òîìó, ùî ¿õ ôîðìóëþâàííÿ â
ð³çíèõ êîíñòèòóö³ÿõ º â³äì³ííèìè.

²íîä³ ñîö³àëüíà òà åêîíîì³÷íà ïðîáëåìàòèêà íàÿâíà â òèõ ðîçä³ëàõ îñíîâ-
íèõ çàêîí³â, äå âèçíà÷åí³ ö³ë³ ñóñï³ëüñòâà. Ïðè öüîìó äåðæàâà çîáîâ’ÿçóºòü-
ñÿ çä³éñíèòè çàõîäè äëÿ äîñÿãíåííÿ òàêèõ ö³ëåé. Ïðèêëàäîì ìîæå áóòè
Êîíñòèòóö³ÿ ²ñïàí³¿, ÿêà ì³ñòèòü ãëàâó «Ïðî îñíîâîïîëîæí³ ïðèíöèïè ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè». Àáî ÷àñòèíà äðóãà Êîíñòèòóö³¿ Øâåéöàð³¿,
ÿêà ìàº íàçâó «Îñíîâí³ ïðàâà, ãðîìàäÿíñüê³ ïðàâà ³ ñîö³àëüí³ ö³ë³». Â³äïî-
â³äíèé ï³äõ³ä òàêîæ çàñòîñîâàíèé ó Ì³æíàðîäíîìó ïàêò³ ïðî åêîíîì³÷í³,
ñîö³àëüí³ ³ êóëüòóðí³ ïðàâà, çà ÿêèì êîæíà äåðæàâà çîáîâ’ÿçóºòüñÿ âæèòè
çàõîä³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ «ïîñòóïîâîãî ³ ïîâíîãî çä³éñíåííÿ âèçíàíèõ ó öüî-
ìó Ïàêò³ ïðàâ» (ñòàòòÿ 2).

Íå çàâæäè â³äíîñÿòü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðàâà äî êàòàëîãó ïðàâ ³ íà
ð³âí³ þðèäè÷íî¿ òåîð³¿. Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî ¿õ ðåàë³çàö³ÿ îá’ºêòèâíî îáìå-
æåíà íàâ³òü ó ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðàâà ³íîä³ ðîçãëÿ-
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äàþòü ÿê çàäåêëàðîâàí³ äåðæàâîþ ñîö³àëüí³ ñïîä³âàííÿ. Âîäíî÷àñ íàãîëî-
øóþòü íà òîìó, ùî íà îñíîâ³ â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü êîíñòèòóö³¿ íå âèíè-
êàþòü ñóá’ºêòèâí³ ïðàâà, ÿê³ ìîæóòü áóòè çàõèùåí³ â ñóä³.

Äèñêóñ³éí³ñòü ïðèðîäè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðàâ ³ñòîðè÷íî çóìîâëåíà
òàê çâàíîþ ë³áåðàëüíîþ êîíöåïö³ºþ ïðàâ ³ ñâîáîä. Çã³äíî ç ö³ºþ êîíöåï-
ö³ºþ äåðæàâà ïîâèííà îáìåæóâàòèñÿ ñòâîðåííÿì þðèäè÷íèõ ãàðàíò³é ðå-
àë³çàö³¿ ñóá’ºêòèâíèõ ïðàâ. Á³ëüøå òîãî, íàéá³ëüø ðàäèêàëüí³ ¿¿ ïðèá³÷íèêè
ñòâåðäæóâàëè, ùî àêòèâíà ïîë³òèêà äåðæàâè ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é ñôå-
ð³ â ³íòåðåñàõ îäíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî íåïðèïóñòèìîãî
óùåìëåííÿ ³íòåðåñ³â ³íøèõ. Ïðîòå â íàø³ äí³ ë³áåðàëüíà êîíöåïö³ÿ ïðàâ ³
ñâîáîä ñóòòºâî êîðèãóºòüñÿ ñîö³àëüíîþ ôóíêö³ºþ äåðæàâè. Ñàìå äëÿ çä³éñ-
íåííÿ îñòàííüî¿ þðèäè÷íî çàêð³ïëþþòü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðàâà òà ãà-
ðàíò³¿ (ìàòåð³àëüí³ ïåðåäóìîâè) ¿õ ðåàë³çàö³¿.

Îäí³ºþ ç îñîáëèâîñòåé ñó÷àñíîãî êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ º âèçíàí-
íÿ ïðàâ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí. ßê çàçíà÷àëîñÿ, äåÿê³ äîñë³äíèêè â³äíîñÿòü
ö³ ïðàâà äî òðåòüî¿ ãåíåðàö³¿ ïðàâ ³ ñâîáîä. Ïðè öüîìó ïðàâà íàö³îíàëüíèõ
ìåíøèí ðîçãëÿäàþòü ÿê êîëåêòèâí³, àäæå ¿õ ðåàë³çàö³ÿ ñëóãóº íå ò³ëüêè íà-
áóòòþ â³äïîâ³äíèõ ñîö³àëüíèõ áëàã îêðåìèì ³íäèâ³äîì, à é çàäîâîëåííþ ïî-
òðåá ïåâíî¿ åòí³÷íî¿ ñï³ëüíîòè, ÿêà âèñòóïàº â êîíêðåòí³é äåðæàâ³ ÿê ìåí-
øèíà â³äíîñíî òèòóëüíî¿ íàö³¿. Äî òîãî æ äåÿê³ ïðàâà íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí
ñôîðìóëüîâàí³ òàê, ùî ìîæóòü áóòè ðåàë³çîâàí³ âèêëþ÷íî ó êîëåêòèâíèé
ñïîñ³á. Íàïðèêëàä, çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 68 Êîíñòèòóö³¿ Óãîðùèíè «íàö³îíàëüí³
òà åòè÷í³ ìåíøèíè, ùî ïðîæèâàþòü â Óãîðñüê³é Ðåñïóáë³ö³, áåðóòü ó÷àñòü ó
çä³éñíåíí³ íàðîäíî¿ âëàäè ³ º äåðæàâîóòâîðþþ÷èìè ÷èííèêàìè».

Çì³ñò ³ îáñÿã êîíñòèòóö³éíîãî âèçíà÷åííÿ ïðàâ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí ó
ð³çíèõ êðà¿íàõ â³äì³íí³. Â îäíèõ âèïàäêàõ òàê³ ïðàâà ñôîðìóëüîâàí³ â óçà-
ãàëüíåíîìó âèãëÿä³ ÿê ïðàâî íà íàö³îíàëüíó íàëåæí³ñòü àáî ÿê ïðàâî â³ëüíî
êîðèñòóâàòèñÿ ð³äíîþ ìîâîþ. Â ³íøèõ ïîíÿòòÿ ïðàâ íàö³îíàëüíèõ ìåí-
øèí, ïî ñóò³, ðîçêðèâàºòüñÿ â îñíîâíîìó çàêîí³. Íàïðèêëàä, äî Êîíñòèòóö³¿
Ñëîâà÷÷èíè âêëþ÷åíî ðîçä³ë ï³ä íàçâîþ «Ïðàâà íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí òà
åòí³÷íèõ ãðóï», â ÿêîìó çàô³êñîâàíî ïðàâî â³äïîâ³äíèõ ãðîìàä íà ðîçâèòîê
íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè, ïðàâî îäåðæóâàòè ³íôîðìàö³þ ð³äíîþ ìîâîþ, ïðà-
âî íà çäîáóòòÿ îñâ³òè ð³äíîþ ìîâîþ, ïðàâî êîðèñòóâàòèñÿ ñâîºþ ìîâîþ ç
îô³ö³éíîþ ìåòîþ òà äåÿê³ ³íø³. Äîâîë³ äåòàëüí³ ïîëîæåííÿ ùîäî ïðàâ íà-
ö³îíàëüíèõ ìåíøèí ì³ñòÿòü òàêîæ îñíîâí³ çàêîíè Ìàêåäîí³¿, Ñëîâåí³¿ òà
×åõ³¿.

Ñåðåä ïðàâ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí òðåáà âèä³ëèòè ïðàâî óòâîðþâàòè äëÿ
çàäîâîëåííÿ êóëüòóðíèõ ïîòðåá ñàìîâðÿäí³ óñòàíîâè, ùî ââàæàºòüñÿ çàñà-
äîþ òàê çâàíî¿ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíî¿ àâòîíîì³¿. Âîíà íå ìàº ïðÿìîãî â³ä-
íîøåííÿ äî òåðèòîð³àëüíî¿ àâòîíîì³¿, ÿêà º îäí³ºþ ç ôîðì àäì³í³ñòðàòèâ-
íî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ ³ âîäíî÷àñ éîãî îäèíèöåþ. Ïðî íàö³îíàëüíî-
êóëüòóðíó àâòîíîì³þ éäåòüñÿ â êîíñòèòóö³ÿõ òàêèõ ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ,
ÿê Àëáàí³ÿ, Åñòîí³ÿ, Ëèòâà, Ìàêåäîí³ÿ, Ïîëüùà, Ñëîâà÷÷èíà, Ñëîâåí³ÿ, Óãîð-
ùèíà, ×åõ³ÿ òà Õîðâàò³ÿ.

Äî îñîáëèâîñòåé ñó÷àñíîãî êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ òðåáà â³äíåñòè
é òå, ùî ³íîä³ â îñíîâíèõ çàêîíàõ çàêð³ïëåí³ ïðàâà ïåâíèõ êàòåãîð³é ³í-
äèâ³ä³â, â³äíåñåíèõ äî òèòóëüíî¿ íàö³¿. Òàê, ó ñòàòò³ 7 Êîíñòèòóö³¿ Ðóìóí³¿
âñòàíîâëåíî, ùî «äåðæàâà ñïðèÿº çì³öíåííþ çâ’ÿçê³â ç ðóìóíàìè, ÿê³ ïðî-
æèâàþòü çà ìåæàìè êðà¿íè, çáåðåæåííþ òà ðîçâèòêó ¿õ åòí³÷íî¿, êóëüòóð-
íî¿, ìîâíî¿ òà ðåë³ã³éíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ çà ïîâàãè äî çàêîí³â äåðæàâè, ãðîìà-
äÿíàìè ÿêî¿ âîíè º». Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 12 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè äåðæàâà
«äáàº ïðî çàäîâîëåííÿ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ ³ ìîâíèõ ïîòðåá óêðà¿íö³â,
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ÿê³ ïðîæèâàþòü çà ìåæàìè äåðæàâè». Ïîä³áí³ ïîëîæåííÿ òàêîæ âêëþ÷åí³
äî êîíñòèòóö³é Ìàêåäîí³¿, Ïîëüù³ òà Ñëîâåí³¿.

Êîíñòèòóö³éí³ ñòàòóñè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà âèçíà÷àþòüñÿ øëÿõîì àíà-
ë³çó íå ò³ëüêè â³äïîâ³äíèõ ïðàâ, à é îáîâ’ÿçê³â. «Òðàäèö³éíèìè» ìîæíà ââà-
æàòè îáîâ’ÿçîê ³íäèâ³äà (ãðîìàäÿíèíà) äîòðèìóâàòèñÿ êîíñòèòóö³¿ ³ çàêî-
í³â, îáîâ’ÿçîê ñïëà÷óâàòè ïîäàòêè òà â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê. ßê íàñë³äîê ïî-
ñèëåííÿ çàãàëüíîñîö³àëüíî¿ ðîë³ äåðæàâè â äåÿêèõ îñíîâíèõ çàêîíàõ âè-
çíàíî îáîâ’ÿçêè îõîðîíÿòè äîâê³ëëÿ, ³ñòîðè÷íó ³ êóëüòóðíó ñïàäùèíó (Àçåð-
áàéäæàí, Á³ëîðóñü, Êàçàõñòàí, Ìîëäîâà, Ðîñ³ÿ, Óçáåêèñòàí, Óêðà¿íà). ²íîä³
õàðàêòåð êîíñòèòóö³éíèõ íàáóâàþòü äåÿê³ ³íø³ îáîâ’ÿçêè. Íàïðèêëàä, çã³ä-
íî ç³ ñòàòòåþ 75 Êîíñòèòóö³¿ Àçåðáàéäæàíó «êîæíèé ãðîìàäÿíèí ïîâèíåí
ïîâàæàòè äåðæàâí³ ñèìâîëè Àçåðáàéäæàíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè — ¿¿ ïðàïîð,
ãåðá ³ ã³ìí».

Âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ êîíñòèòóö³éíèìè ïðàâàìè ³ îáîâ’ÿçêàìè ìîæå âèíèêà-
òè íàñàìïåðåä ó ïðîöåñ³ âèêîðèñòàííÿ, âèêîíàííÿ àáî äîòðèìàííÿ þðè-
äè÷íèõ íîðì, ÿêèìè âîíè âèçíà÷åí³. Òîáòî òàêèé âçàºìîçâ’ÿçîê ìîæëèâèé
÷åðåç ïðàâîâ³äíîñèíè. Âîäíî÷àñ íåâèêîíàííÿ ³íäèâ³äîì çàô³êñîâàíîãî â
îñíîâíîìó çàêîí³ îáîâ’ÿçêó ìîæå îáìåæèòè éîãî â ðåàë³çàö³¿ ïåâíèõ êîíñòè-
òóö³éíèõ ïðàâ, çîêðåìà â³äïîâ³äíî äî çàñòîñîâóâàíèõ þðèäè÷íèõ ñàíêö³é.

Êîíñòèòóö³¿ ô³êñóþòü îáîâ’ÿçêè íå ò³ëüêè ³íäèâ³äà, à é äåðæàâè. Ó òåîð³¿
êîíñòèòóö³îíàë³çìó ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà ðîçãëÿäàþòüñÿ
ÿê ñâîºð³äíà ìåæà çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè. Ïðè öüîìó àêöåíò ó âçàºìî-
â³äíîñèíàõ ³íäèâ³äà ç äåðæàâîþ ñòàâèòüñÿ íà îáîâ’ÿçêàõ äåðæàâè. Çîêðåìà,
ó áàãàòüîõ íîâ³òí³õ êîíñòèòóö³ÿõ ãàðàíòóâàííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ³íäèâ³äà â ð³ç-
íèõ ôîðìóëþâàííÿõ âèçíà÷åíå îáîâ’ÿçêîì äåðæàâè. Äî òîãî æ, ÿê çàçíà÷à-
ëîñÿ, â ðÿä³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í ïðàâà ³ ñâîáîäè âèçíàí³ íàéâèùèìè ö³í-
íîñòÿìè. Â Àçåðáàéäæàí³ ³ Á³ëîðóñ³ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä º íàéâèùîþ
ìåòîþ äåðæàâè (ó Á³ëîðóñ³ ùå é ñóñï³ëüñòâà), à â Ïîðòóãàë³¿ — îäíèì ç îñíîâ-
íèõ çàâäàíü äåðæàâè. Ïðî ïðàâà ³ ñâîáîäè ÿê «íàéâèù³ ö³ííîñò³ êîíñòèòó-
ö³éíîãî ëàäó» éäåòüñÿ â êîíñòèòóö³ÿõ Ìàêåäîí³¿ ³ Õîðâàò³¿.

Êð³ì ïîëîæåíü çàãàëüíîãî õàðàêòåðó ùîäî îáîâ’ÿçêó äåðæàâè çàáåçïå÷ó-
âàòè (ãàðàíòóâàòè) ïðàâà ³ ñâîáîäè ³íäèâ³äà, êîíñòèòóö³¿ âñòàíîâëþþòü êîí-
êðåòí³ø³ ãàðàíò³¿ ¿õ ðåàë³çàö³¿. Çâè÷àéíî ö³ ãàðàíò³¿ âèçíà÷åí³ ó òèõ ñàìèõ
ñòàòòÿõ, ÿêèìè çàêð³ïëåí³ â³äïîâ³äí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè. Îñîáëèâå çíà÷åííÿ
ìàþòü þðèäè÷í³ ãàðàíò³¿, ÿê³ º çàñîáàìè íå ò³ëüêè ðåàë³çàö³¿ ïðàâ ³ ñâîáîä,
à é ¿õ çàõèñòó. Îñíîâíîþ þðèäè÷íîþ ãàðàíò³ºþ ïðàâ ³ ñâîáîä âèçíàíèé ¿õ
ñóäîâèé çàõèñò.
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ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

(åòàïè ñòàíîâëåííÿ)

À. Êîðíººâ,
íàóêîâèé êîíñóëüòàíò ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

(Ïðîäîâæåííÿ)

²²². Êîíñòèòóö³éíà êîì³ñ³ÿ 1994 ðîêó

Êîíñòèòóö³éíèé ïðîöåñ ïåðåáóâàâ ó êîë³ ïðîáëåì, ÿê³ ãîñòðî äèñêóòóâà-
ëèñÿ â õîä³ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ íàâåñí³ ³ âë³òêó 1994 ðîêó. Çîáîâ’ÿçàííÿ ùî-
äî íåâ³äêëàäíîãî ïðèéíÿòòÿ íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ì³ñòèëîñÿ â ïðîãðà-
ìàõ ìàéæå êîæíîãî ç êàíäèäàò³â ó íàðîäí³ äåïóòàòè ³ Ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè.
Òîìó íåâèïàäêîâî ñòðóêòóðè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè äðóãîãî ñêëèêàííÿ òà
àäì³í³ñòðàö³¿ íîâîîáðàíîãî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³äðàçó ðîçïî÷àëè ïîøóê
íàéá³ëüø ïðèéíÿòíèõ ³ åôåêòèâíèõ øëÿõ³â ðåçóëüòàòèâíîãî ïðîäîâæåííÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîöåñó. Ïðè öüîìó òðåáà áóëî çâàæàòè ³ íà íåîáõ³äí³ñòü
óíèêíåííÿ ïàðàëåë³çìó, ïðîòèñòîÿííÿ ³ íåáåçïå÷íîãî çàãîñòðåííÿ ñèòóàö³¿,
ÿê öå ìàëî ì³ñöå â Ðîñ³¿ ó 1993 ðîö³.

16 ëèïíÿ 1994 ðîêó, â³äðàçó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ äâîì³ñÿ÷íîãî ïðîöåñó
îáðàííÿ Ãîëîâè ³ ôîðìóâàííÿ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é ïàðëàìåíòó, Ïðåçèä³ÿ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ðîçãëÿíóëà ïèòàííÿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ êîíñòèòóö³éíî-
ãî ïðîöåñó. Áóëî çðîáëåíî âèñíîâîê ïðî íåîáõ³äí³ñòü àêòèâ³çàö³¿ ðîçðîáêè
ïðîåêòó íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿. Êîì³ñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïðàâî-
âî¿ ïîë³òèêè ³ ñóäîâî-ïðàâîâî¿ ðåôîðìè, ó ñêëàä³ ÿêî¿ áóëî ñôîðìîâàíî ï³ä-
êîì³ñ³þ ç ïèòàíü êîíñòèòóö³éíî¿ ðåôîðìè, áóëî äàíî äîðó÷åííÿ óçàãàëüíèòè
ð³çí³ äóìêè ³ ï³äãîòóâàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó Êîì³ñ³¿.

Ïèòàííÿ ïðî ñòâîðåííÿ òèì÷àñîâî¿ Êîì³ñ³¿ ç ðîçðîáêè íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè îáãîâîðþâàëîñü 29 ëèïíÿ 1994 ðîêó íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Äèñêóòóâàëîñü ïèòàííÿ âèçíà÷åííÿ ïðèíöèïó çàáåç-
ïå÷åííÿ ïðåäñòàâíèöòâà âñ³õ ïîë³òè÷íèõ ñèë, ùî áóëè â ïàðëàìåíò³: â³ä
ôðàêö³é àáî/³ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é. Âèíèêëà ñèòóàö³ÿ, çà ÿêî¿, ùîá çàäîâîëü-
íèòè óñ³ ïîäàí³ çàÿâêè, Êîíñòèòóö³éíà êîì³ñ³ÿ ìàëà á ñêëàäàòèñÿ ç 78 îñ³á.
Àëå îñòàòî÷íå ð³øåííÿ íå áóëî ïðèéíÿòå (çà ïðîïîçèö³þ ïðîãîëîñóâàëî òðî-
õè á³ëüøå 150 íàðîäíèõ äåïóòàò³â). Òîìó ïîãîäèëèñü äàòè äîðó÷åííÿ Êîì³ñ³¿
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè ³ ñóäîâî-ïðàâîâî¿ ðå-
ôîðìè ïåðñîíàëüíèé ñêëàä Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ïîäàòè íà ðîçãëÿä ïàð-
ëàìåíòó ï³ä ÷àñ äðóãî¿ ñåñ³¿.

Ïèòàííÿì â³äíîâëåííÿ òà çàâåðøåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîöåñó â Óêðà-
¿í³ áóâ ñòóðáîâàíèé ³ íîâîîáðàíèé Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ë. Êó÷ìà, ÿêèé ó ñâî-
ºìó çâåðíåíí³ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè 7 âåðåñíÿ 1994 ðîêó çàçíà÷èâ, ùî
â ïðîïîçèö³ÿõ Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè ³ ñóäîâî-ïðàâîâî¿ ðåôîð-
ìè «íå âðàõîâàíî ðåàë³é ñó÷àñíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³, íå çîâñ³ì
çðîçóì³ëèìè º ëîã³êà é êðèòåð³¿, ÿê³ ïîêëàäåí³ â îñíîâó ïðîïîçèö³é».

Òðåáà çàóâàæèòè, ùî â ïàðëàìåíò³ éøëîñÿ ïðî ñòâîðåííÿ Êîíñòèòóö³éíî¿
êîì³ñ³¿ ÿê îðãàíó Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ùî âæå ñàìî ïî ñîá³ áóëî ï³äñòàâîþ äëÿ âè-
íèêíåííÿ ñåðéîçíèõ óñêëàäíåíü ó ïîäàëüø³é ðîáîò³. Ðîçóì³ííÿ òàêî¿ íåáåç-

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2005

77



ïåêè çîáîâ’ÿçóâàëî äî ïîøóêó á³ëüø íåéòðàëüíîãî é ïåðåêîíëèâîãî ïðèíöè-
ïó ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿ êîì³ñ³¿.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ââàæàâ çà äîö³ëüíå ñòâîðèòè Êîíñòèòóö³éíó êîì³ñ³þ
ó ñêëàä³ 39 ÷îëîâ³ê (òàê ó ëèñò³ — À. Ê.): Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè é Ãîëîâà Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ÿê ñï³âãîëîâè Êîì³ñ³¿, âèçíà÷åíèé íèìè ñåêðåòàð Êî-
ì³ñ³¿, ïî 9 ïðåäñòàâíèê³â â³ä êîæíî¿ ç ã³ëîê âëàäè, 8 ïðåäñòàâíèê³â â³ä ðåã³î-
í³â Óêðà¿íè òà îñîáà, óïîâíîâàæåíà êåð³âíèöòâîì Ðåñïóáë³êè Êðèì.

Ïðîáëåìà ôîðìóâàííÿ êîì³ñ³¿, êð³ì çàçíà÷åíèõ ðîçá³æíîñòåé ó ï³äõîäàõ,
óñêëàäíþâàëàñü ùå é òèì, ùî çà ÷èííîþ íà òîé ÷àñ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè
ïðèéíÿòòÿ êîíñòèòóö³¿ áóëî â³äíåñåíî äî ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óê-
ðà¿íè. Òîìó êîæíèé ñóá’ºêò ïðàâà çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè ì³ã âíåñòè ñâ³é
îáîâ’ÿçêîâèé äëÿ ðîçãëÿäó ïàðëàìåíòîì ïðîåêò îñíîâíîãî çàêîíó.

Îáãîâîðèâøè ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ, Ë. Þçüêîâ, ðàäíèê Ãîëîâè Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Î. Þùèê ³ àâòîð ö³º¿ ñòàòò³ ïîãîäèëèñü ó òîìó, ùî êîì³ñ³þ
òðåáà ôîðìóâàòè çà ïðèíöèïîì ïðåäñòàâíèöòâà â³ä óñ³õ ñóá’ºêò³â ïðàâà çà-
êîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè, ïåðåäáà÷åíèõ ó ñòàòò³ 103 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ³ â
òàêèé ñïîñ³á îòðèìàòè ìîæëèâ³ñòü ï³äãîòóâàòè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ºäèíèé ïðî-
åêò êîíñòèòóö³¿. Äëÿ îïòèì³çàö³¿ ðîáîòè íàä ïðîåêòîì áóëî âèçíàíî çà äî-
ö³ëüíå ñòâîðèòè â êîì³ñ³¿ ñåêö³¿ äëÿ îïðàöþâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ðîçä³ë³â, çà-
ëó÷èòè â³äîìèõ ôàõ³âö³â òîùî.

Òàê³ ³äå¿ ï³äòðèìàâ Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Î. Ìîðîç, ÿêèé çâåð-
íóâñÿ äî Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç êîíêðåòíèìè ïðîïîçèö³ÿìè.

Ç óðàõóâàííÿì óñ³õ îáñòàâèí Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè 10 ëèñòîïàäà
1994 ðîêó óõâàëèëà ïîñòàíîâó «Ïðî ñêëàä êîì³ñ³¿ ç îïðàöþâàííÿ ïðîåêòó
íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿)», ÿêîþ çàòâåðäèëà Êî-
ì³ñ³þ ó ñêëàä³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ÿê
ñï³âãîë³â, ñåêðåòàðÿ Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ³ 38 ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿: 15 íàðîäíèõ
äåïóòàò³â, ïðèçíà÷åíèõ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ, 15 îñ³á â³ä îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿
âëàäè, ïðèçíà÷åíèõ Ïðåçèäåíòîì; Ãîëîâà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó; ïî äâà
ïðåäñòàâíèêè â³ä Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, Âèùîãî àðá³òðàæíîãî ñóäó ³ Ãå-
íåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, îäèí ïðåäñòàâíèê â³ä Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóá-
ë³êè Êðèì — óñüîãî 41 îñîáà.

Íîâà Êîíñòèòóö³éíà êîì³ñ³ÿ, ÿêà çà Ïîëîæåííÿì ïðî íå¿ áóëà âèçíà÷åíà
«òèì÷àñîâîþ çàãàëüíîäåðæàâíîþ êîì³ñ³ºþ» (à íå îðãàíîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè) ó ñâî¿é á³ëüøîñò³ áóëà íàëàøòîâàíà íà åôåêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü.

²ñòîòíîþ ïåðåäóìîâîþ óñï³øíîñò³ ðîáîòè Êîì³ñ³¿ áóâ ¿¿ ñêëàä. Â³êîì â³ä
30 äî 40 ðîê³â áóëî 8 ÷îëîâ³ê, 41—50 ðîê³â — 14 ÷îëîâ³ê, 51—60 ðîê³â —
13 ÷îëîâ³ê, ñòàðøå 60 ðîê³â — 2 ÷îëîâ³êè. ×ëåíè Êîì³ñ³¿ ìàëè âèñîêèé
ð³âåíü îñâ³òè, ïðè÷îìó ñïåö³àëüíî¿: ç 38 ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿ 20 — äèïëîìîâàí³
þðèñòè, 4 — åêîíîì³ñòè, 4 — ³ñòîðèêè, 6 — ç òåõí³÷íîþ îñâ³òîþ, 3 — ç ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîþ. Äî ñêëàäó Êîì³ñ³¿ óâ³éøëî 13 êàíäèäàò³â íàóê, 9 äîêòî-
ð³â, 7 ÷ëåí³â ãàëóçåâèõ àêàäåì³é àáî Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê. Óñ³ ÷ëåíè
Êîì³ñ³¿ ââàæàëè ñåáå êîìïåòåíòíèìè ó ñôåð³ ïîë³òèêè, äåðæàâíîãî áóä³â-
íèöòâà ³ ïðàâà, ó ñôåð³ ïðàâîñóääÿ, åêîíîì³êè, ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí, êóëü-
òóðè, ³ñòîð³¿, òîáòî ñïðîìîæíèìè âèð³øóâàòè ïèòàííÿ, ÿê³ âèíèêàòèìóòü
ïðè îïðàöþâàíí³ ïðîåêòó êîíñòèòóö³¿.

Íà ïåðøîìó çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿ ó âèñòóïàõ ¿¿ ñï³âãîë³â ³ á³ëüøîñò³ ÷ëåí³â
ìàëà ì³ñöå òâåðäà âïåâíåí³ñòü, ùî Êîíñòèòóö³þ áóäå ïðèéíÿòî. Òàê, Ë. Êó÷-
ìà çàçíà÷èâ: «Ìîÿ ïîçèö³ÿ ÷³òêà é îäíîçíà÷íà: ïîäàëüøå çàòÿãóâàííÿ êîí-
ñòèòóö³éíî¿ ðåôîðìè òà ïðèéíÿòòÿ íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ áóäå íåâèïðàâäàíîþ
ïîë³òè÷íîþ ïîìèëêîþ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêó íåñòèìå Âåðõîâíà Ðàäà,
Ïðåçèäåíò ³ Êîíñòèòóö³éíà êîì³ñ³ÿ».

Àëå íàñòîðîæóâàëî, ùî âîäíî÷àñ áóëî çàÿâëåíî ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîïåðåä-
íüîãî ïðèéíÿòòÿ çàêîíó ïðî âëàäó. Ó âèñòóï³ ãëàâà äåðæàâè ï³äêðåñëèâ, ùî
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ó â³äíîñèíàõ çàêîíîäàâ÷î¿ òà âèêîíàâ÷î¿ ã³ëîê âëàäè ³ñíóº ïðàâîâà íåóçãî-
äæåí³ñòü, ÿêà º ñåðéîçíîþ ïåðåøêîäîþ íà øëÿõó çä³éñíåííÿ àêòèâíèõ ³
øèðîêîìàñøòàáíèõ çàõîä³â ïî ïðèïèíåííþ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, äåç³íòåãðà-
ö³¿ ñóñï³ëüñòâà çàãàëîì. «Íåîáõ³äí³ñòü íåâ³äêëàäíîãî óñóíåííÿ çàçíà÷åíèõ
ñóñï³ëüíèõ ïåðåøêîä, — äîäàâ Ë. Êó÷ìà, — ³ ñïîíóêàëà Ïðåçèäåíòà ³í³ö³þ-
âàòè ïðèéíÿòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî çàêîíó ïðî âëàäó. Çà ìî¿ì ïåðåêîíàííÿì,
öå ìàº áóòè ñâîºð³äíà ìàëà Êîíñòèòóö³ÿ, âçàºìíà óãîäà ã³ëîê âëàäè ùîäî
ñï³âðîá³òíèöòâà â êðèçîâèé ïåð³îä, ÿêà ââ³éäå ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ â ìàé-
áóòí³é Îñíîâíèé Çàêîí».

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî âèñëîâëþâàíü ùîäî çàêîíó ïðî âëàäó íå áóëî â îñòà-
òî÷íî óçãîäæåíîìó òåêñò³ âèñòóïó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè: âîíè áóëè äîäàí³
íåçàäîâãî äî ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ ïåðøèì ïîì³÷íèêîì Ë. Êó÷ìè À. Ðîçóìêî-
âèì. Öå — ïåðåêîíëèâå ñâ³ä÷åííÿ òîãî, ùî ïåðøî÷åðãîâ³ ïëàíè ïðåçèäåíò-
ñüêîãî îòî÷åííÿ áóëè ïîâ’ÿçàí³ ñàìå ç öèì çàêîíîïðîåêòîì, ùîäî ÿêîãî
ìàëè ì³ñöå î÷åâèäí³ ñóìí³âè, à íå ç ïðèñêîðåíèì ïðèéíÿòòÿì íîâî¿ Êîí-
ñòèòóö³¿. Îòæå, ðàí³øå â³äêèíóòà ³äåÿ ïðîòÿãóâàííÿ ÿêî¿ñü íå çîâñ³ì ñïðàâ-
æíüî¿ êîíñòèòóö³¿ îòðèìàëà ó âëàäíèõ êîëàõ íîâå æèòòÿ ³ íîâèõ ïðèõèëü-
íèê³â.

Àëå ïðèíöèïîâèì áóëî òå, ùî íà ïåðøîìó ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êîíñòè-
òóö³éíà êîì³ñ³ÿ çðîáèëà ïåðø³ ðåàëüí³ îðãàí³çàö³éí³ êðîêè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
åôåêòèâíîñò³ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³. Äëÿ ïðîäîâæåííÿ îïðàöþâàííÿ îêðåìèõ ðîç-
ä³ë³â ïðîåêòó Îñíîâíîãî Çàêîíó ç ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿ áóëî óòâîðåíî ñ³ì ïðîáëåì-
íèõ ñåêö³é, ñêëàä ÿêèõ ôîðìóâàâñÿ òàê, ùîá ó êîæí³é áóëè á³ëüø-ìåíø
ð³âíîì³ðíî ïðåäñòàâëåí³ ð³çí³ ïîë³òè÷í³ ñèëè òà îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè.
Ñåêö³ÿìè ìàëè êåðóâàòè çàòâåðäæåí³ íà çàñ³äàíí³ â³äïîâ³äàëüí³ êîîðäèíà-
òîðè: Ãîëîâà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ë. Þçüêîâ — ñåêö³ÿ «Çàãàëüí³ çà-
ñàäè êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó», íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, äîêòîð þðèäè÷íèõ
íàóê Â. Áóòêåâè÷ — «Ïðàâà, îáîâ’ÿçêè ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà», íàðîäíèé
äåïóòàò Óêðà¿íè, êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê Î. Êàðïîâ — «Ãðîìàäÿíñüêå ñó-
ñï³ëüñòâî ³ äåðæàâà», íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê
À. Áóòåéêî — «Ïðÿìå íàðîäîâëàääÿ. Çàêîíîäàâ÷à âëàäà», íàðîäíèé äåïóòàò
Óêðà¿íè Î. ªìåöü — «Âèêîíàâ÷à âëàäà. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè. Êàá³íåò Ì³í³-
ñòð³â Óêðà¿íè», íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê
Â. Ñòðåòîâè÷ — «Ñóäîâà âëàäà. Îõîðîíà Êîíñòèòóö³¿», ðàäíèê Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè ç ïèòàíü ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè, äîêòîð ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê
Â. Ãðèíüîâ — «Òåðèòîð³àëüíèé óñòð³é ³ òåðèòîð³àëüíà îðãàí³çàö³ÿ âëàäè».

Äî ðîáîòè â ñåêö³ÿõ áóëè çàëó÷åí³ íàóêîâ³ êîíñóëüòàíòè ç ÷èñëà â³äîìèõ
â÷åíèõ ó ãàëóç³ ïðàâà, ïîë³òîëîã³¿, åêîíîì³êè, à òàêîæ âåëüìè äîñâ³ä÷åí³ â
çàêîíîòâîð÷³é ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äàëüí³ ïðàö³âíèêè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëà-
äè: àïàðàòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òîùî.

Òàê, ó ñåêö³¿ «Çàãàëüí³ çàñàäè êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó» ÿê åêñïåðòè ïðàöþ-
âàëè äîêòîðè þðèäè÷íèõ íàóê Ì. Êîçþáðà ³ Â. Øàïîâàë — ìàéáóòí³ ñóää³
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê À. Êîïèëåíêî, êàí-
äèäàò þðèäè÷íèõ íàóê Â. Ìåëàùåíêî.

Äî ñåêö³¿ «Ïðàâà, îáîâ’ÿçêè ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà» áóëè çàëó÷åí³ äîêòî-
ðè þðèäè÷íèõ íàóê À. Ìàöþê, ª. Òèõîíîâà, Þ. Øåìøó÷åíêî, ÿê³ âèêîíàëè
âåëèêèé îáñÿã ðîáîòè ç îïðàöþâàííÿ öüîãî âàæëèâîãî ðîçä³ëó. Â ³íøèõ ñåê-
ö³ÿõ ïë³äíî ïðàöþâàëè â³äîì³ ïðàâíèêè Â. Àâåð’ÿíîâ, Þ. Ãðîøåâèé, À. Çà-
ºöü, Â. Êàìïî, Â. Êîïºé÷èêîâ, Ì. Êîðí³ºíêî, Â. Êîñòèöüêèé, Ï. Ìàðòèíåí-
êî, Ì. Ìèõåºíêî, Â. Ïîãîð³ëêî, Ì. Ñåë³âîí, Ì. Òåïëþê, Ì. Öâ³ê, Â. Øèøê³í,
Î. Þùèê òà ³íø³.

×ëåíàì Êîì³ñ³¿ òà åêñïåðòàì äëÿ âèâ÷åííÿ áóëî íàäàíî áàãàòî ð³çíîìàí³ò-
íèõ ìàòåð³àë³â — ïðîåêòè Îñíîâíîãî Çàêîíó, ï³äãîòîâëåí³ ïîïåðåäíüîþ Êîí-
ñòèòóö³éíîþ êîì³ñ³ºþ, à òàêîæ ²íñòèòóòîì äåðæàâè ³ ïðàâà ³ìåí³ Â.Ì. Êî-

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2005

79



ðåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè, Êîíãðåñîì óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â, Õðèñòèÿí-
ñüêî-äåìîêðàòè÷íîþ ïàðò³ºþ Óêðà¿íè, ÷èíí³ êîíñòèòóö³¿ äåðæàâ ÑÍÄ, îêðå-
ìèõ êðà¿í ñâ³òó, òåîðåòè÷í³ ïóáë³êàö³¿ ç ïðîáëåì çì³ñòó êîíñòèòóö³¿ ³ ïîðÿäêó
¿¿ ïðèéíÿòòÿ.

Ç ìåòîþ êîíòðîëþ çà õîäîì îïðàöþâàííÿ ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ íà çàñ³äàí-
í³ Êîì³ñ³¿ 27 ãðóäíÿ 1994 ðîêó áóëî çàñëóõàíî ³íôîðìàö³þ êîîðäèíàòîð³â
ñåêö³é ïðî ñòàí ñïðàâ ³ ïèòàííÿ, ùîäî ÿêèõ íå áóëî îäíîñòàéíîãî ñïðèéíÿò-
òÿ òà ìîæëèâîñò³ â³äøóêàòè óçãîäæåíå ð³øåííÿ. Öå, ÿê ïðàâèëî, ïèòàííÿ
âåëèêî¿ ³äåîëîã³÷íî¿ çàâàíòàæåíîñò³, ÿê³ áîë³ñíî ñïðèéìàëèñÿ ïðåäñòàâíè-
êàìè ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ îð³ºíòàö³é, ùî óíåìîæëèâèëî äîñÿãíåííÿ ïðèéíÿò-
íîãî ôîðìóëþâàííÿ. Òóò çíîâó æ òàêè âèíèêëà àëüòåðíàòèâà êàï³òàë³ñòè÷-
íîãî àáî ñîö³àë³ñòè÷íîãî ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íîãî ëàäó, äèñêóòóâàëîñü ïèòàí-
íÿ çáåðåæåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, çàêð³ïëåííÿ íàçâè «óêðà¿íñüêèé íàðîä» ÷è
«íàðîä Óêðà¿íè», ñòàâëåííÿ Óêðà¿íè ÿê äåðæàâè äî êîð³ííî¿ íàö³¿ ³ íàö³î-
íàëüíèõ ìåíøèí, á³êàìåðàëüí³ñòü ïàðëàìåíòó òîùî. Îáãîâîðåííÿ öèõ ïðî-
áëåì áóëî áóðõëèâèì, àëå ÷ëåíè Êîì³ñ³¿ ïîãîäèëèñü ³ç ïðîïîçèö³ºþ ãîëîâóþ-
÷îãî Î. Ìîðîçà íå ñòàâèòè ¿õ íà ãîëîñóâàííÿ, ùå ðàç óâàæíî îáì³ðêóâàòè ïî-
ðóøåí³ ïèòàííÿ, ùîá íà íàñòóïíîìó çàñ³äàíí³ çâàæåíî ¿õ âèð³øèòè.

Ïðàêòè÷íî âñ³ êîîðäèíàòîðè ñåêö³é âèñëîâèëèñü çà òå, ùîá áàçîâèì äëÿ
ïîäàëüøî¿ ðîáîòè áóâ âèçíàíèé ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â ðåäàêö³¿ â³ä
26 æîâòíÿ 1993 ðîêó, àëå öþ ïðîïîçèö³þ ãîëîâóþ÷èé òàêîæ íå âèí³ñ íà ãî-
ëîñóâàííÿ.

Äëÿ Ë. Êó÷ìè ³ Ãëàâè ïðåçèäåíòñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ä. Òàáà÷íèêà íàéâàæ-
ëèâ³øèìè âèäàâàëèñü ïèòàííÿ ôóíêö³é Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Çîêðåìà, ââà-
æàëîñü íåáàæàíèì âèçíà÷åííÿ éîãî ãëàâîþ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ñóïåðå-
÷èëî óÿâëåííÿì ïðî ãîëîâíîãî êåð³âíèêà â êðà¿í³ íà êøòàëò ãåíåðàëüíîãî
ñåêðåòàðÿ, ³ òîìó ïðîïîíóâàëîñü çàêð³ïëåííÿ éîãî îñîáëèâîãî êîíñòèòóö³é-
íîãî ñòàòóñó ùîäî ³íøèõ ã³ëîê âëàäè. Ïî-äðóãå, âîíè íàïîëÿãàëè íà óòâî-
ðåíí³ äâîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó, ùîá áóëè ëèøå ãîëîâè ïàëàò ³ íå áóëî ãîëî-
âè ïàðëàìåíòó, ÿêèé ñïðèéìàâñÿ á ÿê ãëàâà çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè. Òàêà ïîçè-
ö³ÿ ïåâíîþ ì³ðîþ îáóìîâëþâàëàñü îñîáëèâîñòÿìè ñòàâëåííÿ Ë. Êó÷ìè äî
Î. Ìîðîçà, ÿêèé ÷àñòî ï³äêðåñëþâàâ, ãîâîðÿ÷è ïðî Âåðõîâíó Ðàäó Óêðà¿íè,
ùî öå íàéâèùèé îðãàí âëàäè ó äåðæàâ³.

Îòæå, ëþäñüê³ ñëàáêîñò³ ³íîä³ ñòàþòü çíà÷èìèì ÷èííèêîì ñóñï³ëüíèõ
ïðîöåñ³â.

×ëåíè ñåêö³é âèêîíàëè ñâî¿ çàâäàííÿ ó ëþòîìó 1995 ðîêó, ï³äãîòóâàëè â³ä-
ïîâ³äí³ ÷àñòèíè ïðîåêòó, ÿê³ áóëè îáãîâîðåí³ íà çàñ³äàíí³ 6 áåðåçíÿ 1995 ðîêó.

Çàñ³äàííþ ïåðåäóâàëà äóæå ñóìíà ïîä³ÿ: 2 áåðåçíÿ 1995 ðîêó ðàïòîâî ï³-
øîâ ³ç æèòòÿ Ë. Þçüêîâ, ÿêèé ³ç ñàìîãî ïî÷àòêó, ïðîòÿãîì ìàéæå øåñòè ðî-
ê³â, áóâ íåâòîìíèì ãåíåðàòîðîì ³ ñïðàâæí³ì ³íòåãðàòîðîì êîíñòèòóö³éíîãî
ïðîöåñó â Óêðà¿í³. ×ëåíè Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ³ âñ³ ïðèñóòí³ íà çàñ³äàíí³
âøàíóâàëè ïàì’ÿòü âèäàòíîãî êîëåãè õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ.

Ãîëîâóþ÷èé Ë. Êó÷ìà, ÿê ³ áóëî ç íèì ïîïåðåäíüî äîìîâëåíî, îãîëîñèâ ïðî-
ïîçèö³þ ïðîâåñòè çàñ³äàííÿ â òðè åòàïè: ñïî÷àòêó çàñëóõàòè äîïîâ³ä³ êîîðäè-
íàòîð³â ñåêö³é ïðî ðåçóëüòàòè ðîáîòè íàä ï³äãîòîâêîþ òåêñò³â ðîçä³ë³â ïðî-
åêòó íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à ïîò³ì ïðîâåñòè ñï³ëüíå çàñ³äàííÿ ñåêö³é ó
òðüîõ ãðóïàõ, íà ÿêèõ ïîãîäèòè ùå ³ñíóþ÷³ ðîçá³æíîñò³ ³ âèçíà÷èòè ïîçèö³¿ ç
ïèòàíü, ÿê³ âèñëîâëÿòü êîîðäèíàòîðè ñåêö³é. Ï³ñëÿ öüîãî ïëàíóâàëîñü ïðîäîâ-
æèòè ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿, ùîá óçãîäèòè ïðèéíÿòí³ âàð³àíòè ð³øåíü ç
ïèòàíü, ÿê³ öüîãî ïîòðåáóâàòèìóòü, ³ ñôîðìóâàòè ðîáî÷ó ãðóïó Êîíñòèòóö³é-
íî¿ êîì³ñ³¿ äëÿ âèðîáëåííÿ ö³ë³ñíîãî òåêñòó ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Àëå ðåàëüíî çàñëóõàëè ò³ëüêè äîïîâ³ä³ êîîðäèíàòîð³â ñåêö³é òà â³äáóëîñü
îáãîâîðåííÿ íàïðàöüîâàíèõ íèìè ìàòåð³àë³â ùîäî çì³ñòó â³äïîâ³äíèõ ðîç-
ä³ë³â òåêñòó ïðîåêòó. Âèÿâèëèñÿ ïåâí³ ðîçá³æíîñò³ ç ðÿäó âàæëèâèõ ïðî-
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áëåì, ÿê³ âèêëèêàëè ãîñòðå îáãîâîðåííÿ. Ãîëîâóþ÷èé ïðèïèíèâ çàñ³äàííÿ,
çàïðîïîíóâàâ ïîïðàöþâàòè â ñåêö³ÿõ, à â³ä íàì³ðó ïðîäîâæèòè ïëåíàðíå
çàñ³äàííÿ ï³ñëÿ ïåðåðâè â³äìîâèâñÿ.

Òàê ñòàëîñÿ âíàñë³äîê íåïðèéíÿòòÿ íåîáõ³äíîñò³ âèòðà÷àòè ÷àñ íà äèñ-
êóñ³þ ç ïèòàíü, âàãîìîñò³ ÿêèõ ãîëîâóþ÷èé íå íàäàâàâ íàëåæíîãî çíà÷åí-
íÿ. Äî òîãî æ ôîðñîâàíå çàâåðøåííÿ ï³äãîòîâêè ïðîåêòó êîíñòèòóö³¿ çàãðî-
æóâàëî âèÿâëåííÿì íåïîòð³áíîñò³ ïðîåêòó çàêîíó «Ïðî äåðæàâíó âëàäó ³
ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» òà Êîíñòèòóö³éíîãî äîãîâîðó ì³æ Ïðå-
çèäåíòîì Óêðà¿íè ³ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, äëÿ ïðîñóâàííÿ ÿêèõ óæå
áóëî âèòðà÷åíî áàãàòî îðãàí³çàö³éíèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, ³ íàâêîëî
ÿêèõ íà òîé ÷àñ òî÷èëàñÿ ãîñòðà áîðîòüáà. Â³äìîâà â³ä öüîãî çàêîíîïðîåêòó
ðîçãëÿäàëàñÿ á ÿê ñåðéîçíà ïîðàçêà ãëàâè äåðæàâè òà éîãî ïðèõèëüíèê³â.

Öÿ íàïðóæåíà áîðîòüáà çàáðàëà ³ ÷àñ, ³ çóñèëëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïðîöåñó; ¿¿ õ³ä ³ ðåçóëüòàòè çíà÷íîþ ì³ðîþ âèçíà÷èëè çì³ñò ìàéáóò-
íüîãî Îñíîâíîãî Çàêîíó ³ ìîæëèâ³ åôåêòèâí³ ìåõàí³çìè éîãî ðåàëüíîãî ïðèé-
íÿòòÿ. Ïðîòå ñàìå ÷åðåç òàêå çàãîñòðåííÿ ïèòàííÿ ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³¿
äëÿ Ïðåçèäåíòà òà éîãî îòî÷åííÿ íà òîé ÷àñ âòðà÷àº çíà÷åííÿ ïåðøî÷åðãî-
âîãî, ³ ðîáîòà ó öüîìó íàïðÿì³ çíîâó ïðàêòè÷íî ïðèïèíÿºòüñÿ.

Íîâå çâîë³êàííÿ âèêëèêàëî ñòóðáîâàí³ñòü ãðîìàäñüêîñò³, ïîë³òè÷íèõ ïàð-
ò³é, ðóõ³â êðà¿íè, îêðåìèõ ä³ÿ÷³â. Áàãàòî õòî ç íèõ ðåàëüíî âêëþ÷èâñÿ ó êîí-
ñòèòóö³éíèé ïðîöåñ, ï³äãîòóâàâøè ³ íàä³ñëàâøè äî Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ ÷èñëåíí³ çàóâàæåííÿ, ïðîïîçèö³¿, ïîáàæàííÿ ³ íàâ³òü âëàñí³ ïðîåêòè
Îñíîâíîãî Çàêîíó. Ïåâí³ ñóìí³âè ùîäî óñï³øíîãî çàâåðøåííÿ íàéáëèæ÷èì
÷àñîì ðîáîòè íàä ïðîåêòîì Êîíñòèòóö³¿ íåð³äêî âèñëîâëþâàëè äåÿê³ ïðåä-
ñòàâíèêè äåìîêðàòè÷íèõ äåðæàâ, Ðàäè ªâðîïè, ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é.

Âàæëèâèì ÷èííèêîì áóëî ³ òå, ùî â êðà¿í³ ïîãëèáëþâàëàñü åêîíîì³÷íà
êðèçà, çðîñòàëà íàïðóãà â ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèíàõ, óñêëàäíþâàëàñü ñîö³àëü-
íî-ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ, äåäàë³ ÷àñò³øå áåçêîìïðîì³ñíèìè ñòàâàëè ïîãëÿäè
é ïîçèö³¿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà ðóõ³â. Ñï³âãîëîâè Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ó
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, íà ð³çíèõ íàðàäàõ îô³ö³éíî âèñëîâëþâàëè ÷àñ-
òî ïðîòèëåæí³ äóìêè ùîäî ïåðñïåêòèâ ³ ÷àñó çàâåðøåííÿ ðîáîòè íàä Êîí-
ñòèòóö³ºþ.

Ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ êîíñòðóêòèâíîãî ðîçãëÿäó ïðîåêòó Âåðõîâíîþ Ðà-
äîþ Óêðà¿íè, ÿê³ ùå ³ñíóâàëè â ëþòîìó—áåðåçí³, âæå áóëî âòðà÷åíî. Ìîæëè-
âîñò³ çàáåçïå÷åííÿ çëàãîäè, âçàºìíèõ ïîñòóïîê, ñï³âïðàö³ ð³çíèõ ïîë³òè÷-
íèõ ñèë ïðè îáãîâîðåíí³ ïðîåêòó âèÿâèëèñü îáìåæåíèìè. Àëå âîíè ùå áóëè,
ÿê ³ â³ðîã³äí³ñòü îäåðæàííÿ ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â, ÿêùî ä³ÿòè øâèäêî òà
åôåêòèâíî.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïåðåä Ñï³âãîëîâàìè Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ áóëî ïîðóøå-
íî ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü íåâ³äêëàäíî ïðîâåñòè íàðàäó êîîðäèíàòîð³â
ñåêö³é çà ó÷àñòþ ïðîâ³äíèõ åêñïåðò³â äëÿ îáãîâîðåííÿ ïåðøî÷åðãîâèõ çàâ-
äàíü ïî çàâåðøåííþ ðîáîòè íàä ïðîåêòîì Êîíñòèòóö³¿ ³ ôîðìóâàííÿ ðîáî-
÷î¿ ãðóïè äëÿ ï³äãîòîâêè îñòàòî÷íîãî òåêñòó ïðîåêòó.

Íàðàäà áóëà ñêëèêàíà Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè Ë. Êó÷ìîþ ³ Ãîëîâîþ Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Î. Ìîðîçîì 30 òðàâíÿ 1995 ðîêó. Âñ³ ïðèñóòí³ ïîãîäèëèñü,
ùî òðåáà ïåðåõîäèòè äî çàâåðøàëüíîãî åòàïó ðîáîòè íàä òåêñòîì ïðîåêòó
Êîíñòèòóö³¿, îñê³ëüêè äëÿ óçàãàëüíåííÿ ç³áðàíî äîñòàòíüî ìàòåð³àëó: áàçî-
âèé ïðîåêò ó ðåäàêö³¿ â³ä 26 æîâòíÿ 1993 ðîêó, àëüòåðíàòèâí³ ïðîåêòè ïî-
ë³òè÷íèõ ïàðò³é, óñòàíîâ, îêðåìèõ àâòîð³â, ìàòåð³àëè ðîáîòè ñåêö³é íàä
ðîçä³ëàìè, òåêñòè ÷èííèõ êîíñòèòóö³é ð³çíèõ äåðæàâ, Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî
äåðæàâíó âëàäó ³ ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», Êîíñòèòóö³éíèé Äîãî-
â³ð ì³æ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè òà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè. Öþ ðîáîòó ìà-
ëà âèêîíàòè ñïåö³àëüíà Ðîáî÷à ãðóïà Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿, íåâ³äêëàäíî
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ñòâîðèòè ÿêó áóëî ðåêîìåíäîâàíî Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè ³ Ãîëîâ³ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè.

Â³äïîâ³äíî äî öèõ ðåêîìåíäàö³é Ë. Êó÷ìà òà Î. Ìîðîç 19 ÷åðâíÿ 1995 ðî-
êó âèäàëè Ðîçïîðÿäæåííÿ Ñï³âãîë³â Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ Óêðà¿íè «Ïðî
óòâîðåííÿ Ðîáî÷î¿ ãðóïè Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿», äî ñêëàäó ÿêî¿ óâ³éøëè:
Â. Àâåð’ÿíîâ, Â. Ïîãîð³ëêî — äîêòîðè þðèäè÷íèõ íàóê, çàâ³äóâà÷³ â³ää³ë³â
²íñòèòóòó äåðæàâè ³ ïðàâà ³ìåí³ Â.Ì. Êîðåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè; Ô. Áóð÷àê,
Â. Êîïºé÷èêîâ — äîêòîðè þðèäè÷íèõ íàóê, íàóêîâ³ êîíñóëüòàíòè Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè; À. Çàºöü — êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, çàñòóïíèê çàâ³äóâà-
÷à â³ää³ëó Ñåêðåòàð³àòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè; Ì. Êîçþáðà, Â. Øàïîâàë —
äîêòîðè þðèäè÷íèõ íàóê, çàâ³äóâà÷³ êàôåäð Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà; Ï. Ìàðòèíåíêî — ïðîôåñîð, çàâ³äóâà÷
êàôåäðè Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí; Ì. Ïóõòèíñüêèé —
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ïåðøèé çàñòóïíèê Ãîëîâè Ôîíäó ñïðèÿííÿ ³
ñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâîãî òà ðåã³îíàëüíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³; À. Êîð-
íººâ — êàíäèäàò ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, Ñåêðåòàð Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ Óê-
ðà¿íè.

Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî Ì. Êîçþáðà òà À. Êîðíººâ ÿê ÷ëåíè Êîíñòèòóö³éíî¿
êîì³ñ³¿, À. Çàºöü, Â. Êîïºé÷èêîâ, Ï. Ìàðòèíåíêî, Â. Ïîãîð³ëêî, Ì. Ïóõòèí-
ñüêèé ÿê åêñïåðòè áóëè çàä³ÿí³ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïðîöåñ³ ùå ç 1990 ðîêó.
Â. Àâåð’ÿíîâ, Ô. Áóð÷àê, Â. Øàïîâàë ï³äêëþ÷èëèñü äî ö³º¿ ðîáîòè ç 1994 ðî-
êó. Êð³ì òîãî, Ï. Ìàðòèíåíêî áóâ îäíèì ç àâòîð³â ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, ïîäàíîãî äî Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ Õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íîþ
ïàðò³ºþ Óêðà¿íè, à Â. Ïîãîð³ëêî — ðîçðîáíèêîì ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿, ùî
íàä³éøîâ â³ä ²íñòèòóòó äåðæàâè ³ ïðàâà ³ìåí³ Â.Ì. Êîðåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿-
íè. Òàêèì ÷èíîì, ñêëàä Ðîáî÷î¿ ãðóïè çàáåçïå÷óâàâ ³ íàñòóïí³ñòü, ³ íîâèçíó
â ðîáîò³ íàä ïðîåêòîì Êîíñòèòóö³¿. Áàçîâèì äîêóìåíòîì Ðîáî÷à ãðóïà âè-
çíàëà ïðîåêò â³ä 26 æîâòíÿ 1993 ðîêó ç ðåêîìåíäàö³ÿìè ùîäî çì³í ³ äîïîâ-
íåíü, çàïðîïîíîâàíèìè äî â³äïîâ³äíèõ ðîçä³ë³â ñåêö³ÿìè Êîíñòèòóö³éíî¿
êîì³ñ³¿.

Íà âåðåñíåâå çàñ³äàííÿ Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ Ðîáî÷à ãðóïà ïðåäñòàâèëà
òåêñòè ïðåàìáóëè ³ ïåðøîãî ðîçä³ëó «Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ» ïðîåêòó Êîíñòè-
òóö³¿, ÿê³ áóëè ñõâàëåí³ ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ. Ðàçîì ç òèì Êîì³ñ³ÿ ä³éøëà âè-
ñíîâêó ïðî íåäîö³ëüí³ñòü ïîñë³äîâíîãî ðîçãëÿäó îêðåìèõ ðîçä³ë³â ³ äîðó÷èëà
Ðîáî÷³é ãðóï³ ÷åðåç ì³ñÿöü ïîäàòè ïîâíèé òåêñò ïðîåêòó.

Ïðîòÿãîì æîâòíÿ 1995 ðîêó ÷ëåíè Ðîáî÷î¿ ãðóïè ïðàöþâàëè â ñàíàòîð³¿
«Ïóùà-Îçåðíà», ùî ï³ä Êèºâîì. Ó ïðîöåñ³ ïåðøèõ îáãîâîðåíü áóëî âèçíàíî,
ùî ñåðåä âèÿâëåíèõ ñï³ðíèõ ïèòàíü, ÿê³ íå áóëè îäíîçíà÷íî âèð³øåí³ íà çà-
ñ³äàííÿõ Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿, á³ëüø³ñòü ñêëàäàëè òàê³, âàð³àíòè ð³øåíü
ÿêèõ ïðàêòè÷íî íå çà÷³ïàëè çì³ñòó ³íøèõ ïîëîæåíü. Àëå ïðîáëåìà îäíî- ÷è
äâîïàëàòíîñò³ ïàðëàìåíòó ùîäî öüîãî áóëà íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ: â³ä òî-
ãî ÷è ³íøîãî ¿¿ âèð³øåííÿ çì³íþâàëèñü ñòðóêòóðà ³ çì³ñò ìàéæå ïîëîâèíè
âñüîãî òåêñòó. Òîìó áóëî äîìîâëåíî ãîòóâàòè äâà âàð³àíòè ïðîåêòó — ç âñòà-
íîâëåííÿì îäíîïàëàòíî¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ³ çàïðîâàäæåííÿ äâîïà-
ëàòíèõ Íàö³îíàëüíèõ Çáîð³â Óêðà¿íè.

Ñïî÷àòêó Ðîáî÷à ãðóïà ç óðàõóâàííÿì çàóâàæåíü, âèñëîâëåíèõ íà âåðåñ-
íåâîìó çàñ³äàíí³ Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿, áåç îñîáëèâèõ ïðîáëåì îñòàòî÷íî
äîîïðàöþâàëà ïðåàìáóëó ³ ïåðøèé ðîçä³ë ïðîåêòó. Ïåâíèì âèíÿòêîì ñòàëî
ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü çáåðåæåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ó ïðîåêò³ 26 æîâòíÿ
1993 ðîêó ïðàâà ãðîìàäÿí ÷èíèòè îï³ð áóäü-êîìó, õòî çä³éñíþº ñïðîáó íà-
ñèëüíèöüêî¿ ë³êâ³äàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³, êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó, âñòà-
íîâëåíîãî Êîíñòèòóö³ºþ, ïîðóøåííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ àáî ÷èíèòü
ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà çàõîïëåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè. Ï³ñëÿ òðèâàëèõ ³ ïàëêèõ ñïî-
ð³â äîìîâèëèñü ò³ëüêè ïîì’ÿêøèòè ³ìïåðàòèâí³ñòü ôîðìóëþâàííÿ, îáóìî-
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âèâøè ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàçíà÷åíîãî ïðàâà âèïàäêàìè, êîëè ïåðåä-
áà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ çàñîáè íå ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³. Àëå â ê³íöåâîìó
ðàõóíêó öå íå ìàëî çíà÷íèõ íàñë³äê³â, îñê³ëüêè ï³çí³øå, ïðè ïðèéíÿòò³ Êîí-
ñòèòóö³¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíà ñòàòòÿ áóëà âèëó÷åíà.

Íàáàãàòî á³ëüøå òåîðåòè÷íå é ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ìàëî îïðàöþâàííÿ
ïîëîæåíü ùîäî ïðèíöèïó ïîä³ëó âëàäè. Ó ñòàòò³ 3 çàçíà÷åíîãî ïðîåêòó ïå-
ðåäáà÷àëîñü: «Äåðæàâíà âëàäà çä³éñíþºòüñÿ çà ïðèíöèïîì ¿¿ ïîä³ëó íà çà-
êîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó ³ ñóäîâó. Êîæíà âëàäà ïðè âèêîíàíí³ ñâî¿õ ôóíêö³é
ä³º ó âñòàíîâëåíèõ Êîíñòèòóö³ºþ ìåæàõ». Ç òàêîãî ôîðìóëþâàííÿ âáà÷à-
ëîñÿ ðåàëüíå ³ñíóâàííÿ ³ ä³ÿ â äåðæàâ³ ð³çíèõ ã³ëîê âëàäè, ³ öå ôàêòè÷íî
îçíà÷àëî îíòîëîã³çàö³þ âàæëèâîãî êîíñòèòóö³éíîãî ïðèíöèïó çä³éñíåííÿ
äåðæàâíî¿ âëàäè. Â³ä òàêîãî ï³äõîäó â³äìîâèëèñü ³ ïðèéíÿëè ïîëîæåííÿ, çà
ÿêèì íàðîä çä³éñíþº âëàäó áåçïîñåðåäíüî ³ ÷åðåç îðãàíè çàêîíîäàâ÷î¿, âè-
êîíàâ÷î¿ òà ñóäîâî¿ âëàäè. Òîáòî âèçíàâàëîñü, ùî ïðèíöèï ïîä³ëó âëàäè º
çàñàäîþ çä³éñíåííÿ âëàäè íàðîäîì íå âçàãàë³, à ñàìå ÷åðåç îðãàíè äåðæàâ-
íî¿ âëàäè. Îòæå, ðåàëüíî ïîä³ëÿþòüñÿ ñïåö³àë³çîâàí³ â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ïîâ-
íîâàæåíü îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè, à íå ñàìà âëàäà.

Êð³ì òîãî, çà ðåêîìåíäàö³ºþ â³äïîâ³äíî¿ ñåêö³¿ Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ Ðî-
áî÷à ãðóïà â³äìîâèëàñü â³ä ðîçä³ëó «Ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî ³ äåðæàâà»,
âàæëèâ³ ñòàòò³ é ïîëîæåííÿ ÿêîãî áóëè ïåðåíåñåí³ â ðîçä³ëè «Çàãàëüí³ ïîëî-
æåííÿ» òà «Ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà», à ³íø³ ïèòàííÿ áóëè âè-
çíàí³ òàêèìè, ÿê³ äîö³ëüíî âèð³øóâàòè íå íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³, à ÷åðåç
çàêîíè òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè.

ßê íàñë³äîê äðóãèé ðîçä³ë ïðîåêòó «Ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíè-
íà» ïðè çáåðåæåíí³ êîíöåïòóàëüíèõ çàñàä áóâ ñóòòºâî ïåðåðîáëåíèé çà
ñòðóêòóðîþ ³ çì³ñòîì. Ìàòåð³àëè 14 ãëàâ ³ ìàéæå 80 ñòàòåé áàçîâîãî ïðîåêòó
áóëè ñêîìïîíîâàí³ ó 49 ñòàòòÿõ.

Ðîáî÷à ãðóïà â³äìîâèëàñü â³ä çàñòîñóâàííÿ êàòåãîð³¿ ïðèðîäíèõ ïðàâ ³
çàïðîïîíóâàëà ïîëîæåííÿ ïðî íåâ³ä÷óæóâàí³ñòü òà íåïîðóøí³ñòü óñ³õ ïðàâ
³ ñâîáîä ëþäèíè. Ç òåêñòó áóëî âèëó÷åíî ³ ïîëîæåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ (õî-
÷à é îáìåæåíå) ñìåðòíî¿ êàðè: öÿ ì³ðà ïîêàðàííÿ ïîçáàâëÿëàñü êîíñòèòó-
ö³éíîãî çàêð³ïëåííÿ, ùî â³äêðèâàëî ìîæëèâ³ñòü â³äìîâè â³ä íå¿ ïðè ðåôîð-
ìóâàíí³ êðèì³íàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Äî ôîðìóëþâàíü ³íøèõ ïîëîæåíü
ùîäî ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà áóëî âíåñåíî áàãàòî óòî÷íåíü ³
äîïîâíåíü, ÿêèìè ïîñèëþâàëèñü êîíêðåòí³ñòü ³ íîðìàòèâí³ñòü òåêñòó ðîç-
ä³ëó, óñóâàëîñü ïåâíå ³äåîëîã³÷íå íàâàíòàæåííÿ, ïðèñóòíº â îêðåìèõ ôðàã-
ìåíòàõ òåêñòó áàçîâîãî ïðîåêòó.

Çíà÷í³ òðóäíîù³ âèíèêëè ïðè îïðàöþâàíí³ áëîêó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
ïðàâ ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà. Öå ïåðåäóñ³ì áóëî çóìîâëåíî î÷åâèäíèì òèñ-
êîì íà ó÷àñíèê³â êîíñòèòóö³éíîãî ïðîöåñó ðàäÿíñüêîþ òðàäèö³ºþ ïàòåðíà-
ë³ñòñüêîãî ðîçóì³ííÿ öèõ ïðàâ, ÿê³ ââàæàëèñü òàêèìè, ùî íàäàþòüñÿ äåð-
æàâîþ â ì³ðó ¿¿ ìîæëèâîñò³. Ùå â Êîíöåïö³¿ 1991 ðîêó áóëî çàïèñàíî, ùî ó
«íîâ³é Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè áóäóòü çàêð³ïëåí³ ïðàâà ëþäèíè, ÿê³ âæå ïðîãî-
ëîøåí³ ä³þ÷îþ Êîíñòèòóö³ºþ 1978 ðîêó (ïðàâî íà ïðàöþ, ïðàâî íà ìàòå-
ð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ â ñòàðîñò³, ó çâ’ÿçêó ç õâîðîáîþ, ïîâíîþ àáî ÷àñòêî-
âîþ âòðàòîþ ïðàöåçäàòíîñò³, ïðàâî íà îñâ³òó, ïðàâî íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ,
ïðàâî íà æèòëî òîùî)». Ñàìå òàê ôàêòè÷íî ³ áóëî çðîáëåíî ó ïðîåêò³ â³ä
26 æîâòíÿ 2003 ðîêó.

Àëå ðåàëüíà ïðîáëåìà ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ïðîãîëîøåí³ ïðàâà íå áóëè
ä³éñíî ñóá’ºêòèâíèìè ïðàâàìè ³íäèâ³äà, íå áóëè ïðàâîì âèìàãàòè â³ä äåð-
æàâè ïåâíî¿ ïîñëóãè, ÿêå çàáåçïå÷óâàëîñÿ á ñóäîâèì çàõèñòîì. Òîáòî â Êîí-
ñòèòóö³¿ ÓÐÑÐ çàçíà÷åí³ ïðàâà íå áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç þðèäè÷íèìè ãàðàíò³ÿìè,
ç ìîæëèâ³ñòþ çâåðíåííÿ äî ñóäó, ùîá îñòàíí³é ïðèìóñèâ äåðæàâó âèêî-
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íàòè ñâîº êîíêðåòíå çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä ëþäèíîþ. Äî òîãî æ ³ äåðæàâà âæå
íå áóëà ìîíîïîëüíèì âëàñíèêîì óñ³õ îñíîâíèõ çàñîá³â ³ñíóâàííÿ ëþäèíè,
âîíà ñòàëà á³ëüø îáìåæåíîþ ó ñâî¿õ ìîæëèâîñòÿõ.

Ùîäî íåçäàòíîñò³ ðåàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêëàäåíèõ ó òàê³é ðåäàêö³¿
êîíñòèòóö³éíîãî òåêñòó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðàâ ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà
Ðîáî÷ó ãðóïó ïîïåðåäæàëè ºâðîïåéñüê³ åêñïåðòè. Âîíè íàãàäóâàëè, ùî â äå-
ìîêðàòè÷íèõ êðà¿íàõ ö³ ïèòàííÿ, ÿê ïðàâèëî, âèð³øóþòüñÿ â ñïåö³àëüíîìó
çàêîíîäàâñòâ³, äå âñòàíîâëþþòüñÿ êîíêðåòí³ ìåæ³ ñîö³àëüíèõ âèìîã ëþäè-
íè, à òàêîæ ìåæ³ ³ ôîðìè â³äïîâ³äàëüíîñò³ äåðæàâè. Êðèòèêà áóëà ïåðåêîí-
ëèâîþ. Àëå, âèçíàþ÷è öå, Ðîáî÷à ãðóïà íå ìîãëà ïîãîäèòèñü íà âèëó÷åííÿ
öüîãî ôðàãìåíòó ç òåêñòó ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿, òîìó ùî öå îçíà÷àëî á ïðè-
ðåêòè âñþ ðîáîòó íà íåâäà÷ó: òàêà Êîíñòèòóö³ÿ â ò³ ïîñòðàäÿíñüê³ ÷àñè áó-
ëà á îäíîçíà÷íî â³äêèíóòà óêðà¿íñüêèì ïàðëàìåíòîì ³ óêðà¿íñüêèì ñóñï³ëü-
ñòâîì.

ßê íàñë³äîê îïðàöþâàííÿ çàçíà÷åíèõ ïîëîæåíü ïðîåêòó çä³éñíþâàëîñü ó
íàïðÿì³ ïðèñòîñóâàííÿ êîíñòèòóö³éíî çàêð³ïëåíîãî çì³ñòó ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íèõ ïðàâ ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà äî ðåàëüíèõ óìîâ, ùî ñêëàëèñÿ â ñó-
ñï³ëüñòâ³. Öå áóëî ïàë³àòèâíå ð³øåííÿ, âîíî çí³ìàëî ïåâí³ ïðîáëåìè, àëå ïî-
ðîäæóâàëî ³íø³, ÿê³ ïîñò³éíî âèíèêàëè ³ âèíèêàòèìóòü ïðè çàñòîñóâàíí³
ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ ó ðåàëüíîìó æèòò³.

Ðîáî÷îþ ãðóïîþ áóâ ñóòòºâî ñêîðî÷åíèé ðîçä³ë ïðîåêòó «Ïðÿìå íàðîäî-
âëàääÿ», ÿêèé îòðèìàâ íàçâó «Âèáîðè. Ðåôåðåíäóì. Íàðîäíà çàêîíîäàâ÷à
³í³ö³àòèâà». Ïðèíöèïîâî íîâ³ ïîëîæåííÿ áóëè ñôîðìóëüîâàí³ ñòîñîâíî ðå-
ôåðåíäóìó. Ïî-ïåðøå, ïîâíîâàæåííÿ ïàðëàìåíòó ³ Ïðåçèäåíòà ïðèçíà÷àòè
âñåóêðà¿íñüêèé ðåôåðåíäóì îáìåæóâàëèñü ëèøå âèïàäêàìè, ïåðåäáà÷åíè-
ìè Êîíñòèòóö³ºþ. Ïî-äðóãå, ôîðìóëþâàííÿ ïîïåðåäíüîãî ïðîåêòó íå çàáåç-
ïå÷óâàëî ä³éñíî âñåóêðà¿íñüêèé õàðàêòåð ðåôåðåíäóìó çà íàðîäíîþ ³í³ö³-
àòèâîþ, îñê³ëüêè äîïóñêàëî éîãî ïðèçíà÷åííÿ çà âèìîãîþ íå ìåíøå äâîõ
ì³ëüéîí³â ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ãîëîñó, àáî íå ìåíøå ïîëîâè-
íè äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Òàêó ê³ëüê³ñòü ï³äïèñ³â íà ï³äòðèìêó
³í³ö³àòèâè ùîäî ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó ìîæíà áóëî ç³áðàòè ó 2—3 îáëàñ-
òÿõ. Òîìó ïðîïîíóâàëîñü, ùîá ö³ ï³äïèñè áóëè ç³áðàí³ íå ìåíø ÿê ó äâîõ òðå-
òèíàõ îáëàñòåé ³ íå ìåíøå í³æ ïî 100 òèñÿ÷ ï³äïèñ³â ó êîæí³é. Ï³çí³øå, çà
ïðîïîçèö³ºþ Ë. Êó÷ìè, íåîáõ³äíó çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü ï³äïèñ³â áóëî çá³ëüøåíî
äî 3-õ ì³ëüéîí³â.

Ïðîïîíóâàëîñü òàêîæ íàä³ëèòè ãëàâó äåðæàâè ïîâíîâàæåííÿì îãîëîøó-
âàòè ðåôåðåíäóì çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ. Ïîò³ì áóëî âèñëîâëåíî áàãàòî
íåîá´ðóíòîâàíèõ äîêîð³â ùîäî íåäåìîêðàòè÷íîñò³ öüîãî ïîëîæåííÿ. Àëå
âîíî âêàçóâàëî íà êîíêðåòíó â³äïîâ³äàëüíó îñîáó, â òîé ÷àñ ÿê ó ðàç³ â³äíå-
ñåííÿ òàêîãî ïîâíîâàæåííÿ äî êîìïåòåíö³¿ ïàðëàìåíòó âèíèêàëà ìîæëè-
â³ñòü ³ãíîðóâàòè íàðîäíó ³í³ö³àòèâó ïðîñòîþ íåó÷àñòþ â ãîëîñóâàíí³ çà â³ä-
ñóòíîñò³ áóäü-ÿêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Ðîáî÷à ãðóïà äîäàëà äî ïðîåêòó âàæëèâå ïîëîæåííÿ ïðî îáìåæåííÿ êîëà
ïèòàíü, çàçíà÷èâøè, ùî íå äîïóñêàºòüñÿ ðåôåðåíäóì ùîäî çàêîíîïðîåêò³â
ç ïèòàíü ïîäàòê³â ³ áþäæåòó, ïðî àìí³ñò³þ ³ ïîìèëóâàííÿ. Òèì ñàìèì îòðè-
ìàëà êîíñòèòóö³éíå çàêð³ïëåííÿ ³äåÿ, ùî íà ðåôåðåíäóì³ íå ìîæóòü ïðèé-
ìàòèñÿ ð³øåííÿ, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü ÷èííîìó Îñíîâíîìó Çàêîíó äåðæàâè,
ùî äàëî ï³äñòàâè Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè âèçíàòè íåêîíñòèòóö³é-
íèìè ðÿä ïèòàíü, ÿê³ ïðîïîíóâàëèñü íà ðåôåðåíäóì ó 2000 ðîö³.

Ïðè îïðàöþâàíí³ ðîçä³ëó, ïðèñâÿ÷åíîãî çàêîíîäàâ÷³é âëàä³, Ðîáî÷à ãðó-
ïà â îáîõ âàð³àíòàõ (îäíîïàëàòíîãî ³ äâîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó) âèõîäèëà ç
òîãî, ùî Âåðõîâíà Ðàäà (Íàö³îíàëüí³ Çáîðè) íå º íàéâèùèì îðãàíîì äåð-
æàâíî¿ âëàäè, ÿêèé î÷îëþº çàãàëüíîäåðæàâíó ñèñòåìó Ðàä, ÿê öå âèçíà÷à-
ëîñü ó Êîíñòèòóö³¿ ÓÐÑÐ ³ äåÿêèõ ïðîåêòàõ íîâîãî îñíîâíîãî çàêîíó. Öå ï³ä-
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êðåñëþâàëîñü ó ïðîåêò³ âèçíà÷åííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïàðëàìåí-
òîì ³ ïîëîæåííÿì ïðî òå, ùî äåïóòàòè (ÿê ïðåäñòàâíèêè âñüîãî íàðîäó, à
íå îêðåìîãî âèáîð÷îãî îêðóãó) íå çâ’ÿçàí³ ³ìïåðàòèâíèì ìàíäàòîì. Ó ïðî-
öåñ³ îïðàöþâàííÿ ðîçä³ë áóâ çíà÷íî ñêîðî÷åíèé çà ðàõóíîê ê³ëüêîõ íîðì
ïðîöåñóàëüíîãî õàðàêòåðó. Íà æàëü, ïðè öüîìó íå áóëà çàëèøåíà âèìîãà
ïðîåêòó â³ä 26 æîâòíÿ 1993 ðîêó ïðî òå, ùî ðîçãëÿä ³ ïðèéíÿòòÿ çàêîíîïðî-
åêòó Âåðõîâíîþ Ðàäîþ ïåðåäáà÷àº: ñõâàëåííÿ îñíîâíèõ ïîëîæåíü ïðîåêòó
â ïðèíöèï³ òà ñõâàëåííÿ éîãî ïîñòàòåéíî ³ â ö³ëîìó. Ðîáî÷à ãðóïà ïîìèëêî-
âî îö³íèëà öþ íîðìó ÿê î÷åâèäíó ³ òàêó, ùî ìàº áóòè âèêëàäåíà ó ðåãëàìåí-
ò³. Íà òîé ÷àñ íå ìîæíà áóëî ïåðåäáà÷èòè ðåàëüí³ ñèòóàö³¿, ùî áåçóìîâíî ñó-
ïåðå÷àòü äóõó ³ ïðèíöèïàì Êîíñòèòóö³¿, êîëè íå ëèøå çâè÷àéí³ çàêîíî-
ïðîåêòè, à é íàâ³òü çàêîíîïðîåêòè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Îñíîâíîãî Çàêîíó
Óêðà¿íè ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè ãîëîñóâàòèìóòüñÿ é ïðèéìàòèìóòüñÿ áåç
áóäü-ÿêîãî îáãîâîðåííÿ òà ùå ó ïàêåò³ ç íàáîðîì ïðîåêò³â çâè÷àéíèõ çà-
êîí³â. Àëå ìè º ñâ³äêàìè, ùî â óêðà¿íñüê³é ïîë³òèö³ äîïóñòèìèì ÿâèùåì º
³ãíîðóâàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ö³ííîñòåé.

Ïèòàííÿ âèçíà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ñòàòóñó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ðîáî-
÷à ãðóïà âèð³øóâàëà ç óðàõóâàííÿì ðîçá³æíîñòåé, ÿê³ âèÿâëÿëèñü ïðè ïî-
ð³âíÿíí³ â³äïîâ³äíèõ ðîçä³ë³â ó ïðîåêò³ â³ä 26 æîâòíÿ 1993 ðîêó ³ â «Êîíñòè-
òóö³éíîìó Äîãîâîð³ ì³æ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè òà Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè
ïðî îñíîâí³ çàñàäè îðãàí³çàö³¿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³ íà ïåð³îä äî ïðèéíÿòòÿ íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè» â³ä 8 ÷åðâíÿ 1995 ðîêó. Ó íàçâàíîìó ïðîåêò³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
âèçíà÷àâñÿ ÿê ãëàâà äåðæàâè, øèðîê³ ïîâíîâàæåííÿ ÿêîãî çíà÷íîþ ì³ðîþ
îáóìîâëåí³ âèìîãîþ íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ïîäàííÿ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óê-
ðà¿íè òà íåîáõ³äí³ñòþ çàòâåðäæåííÿ ïåâíèõ éîãî àêò³â Âåðõîâíîþ Ðàäîþ
Óêðà¿íè. Çà Êîíñòèòóö³éíèì Äîãîâîðîì… Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè áóâ ãëàâîþ
äåðæàâè ³ ãëàâîþ äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè Óêðà¿íè, çä³éñíåííÿ çíà÷-
íèõ ïîâíîâàæåíü ÿêîãî ëèøå ó íåâåëèêîìó ÷èñë³ âèïàäê³â ïîòðåáóâàëî ïî-
ãîäæåííÿ ç ïàðëàìåíòîì (ïðèçíà÷åííÿ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, Ãîëî-
âè Âåðõîâíîãî Ñóäó, Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè òîùî). Ïðè öüîìó
òðåáà çàóâàæèòè, ùî Êîíñòèòóö³éíèé Äîãîâ³ð áóâ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì
àêòîì, â ÿêîìó çàêð³ïëþâàëàñü óçãîäæåíà ïîë³òè÷íà ïîçèö³ÿ ç ïèòàíü êîí-
ñòèòóö³éíîãî õàðàêòåðó, òîáòî ïèòàíü, ÿê³ ìàëè âèð³øóâàòèñÿ íîðìàìè
Îñíîâíîãî Çàêîíó äåðæàâè.

Ó òàêèõ óìîâàõ Ðîáî÷à ãðóïà ïðàãíóëà, íå äîïóñêàþ÷è ð³çêèõ ñóïåðå÷-
íîñòåé ç ïîëîæåííÿìè Êîíñòèòóö³éíîãî Äîãîâîðó, ïîì’ÿêøèòè äåÿêó àâòî-
ðèòàðí³ñòü ³ñíóþ÷îãî ñòàòóñó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³ ï³äâèùèòè çíà÷èì³ñòü
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. Ó ï³äãîòîâëåíîìó ïðîåêò³ Ïðåçèäåíò áóâ âèçíà-
÷åíèé ÿê ãëàâà äåðæàâè. Ïåðåäáà÷àëîñü, ùî éîãî àêòè, âèäàí³ â ìåæàõ íàé-
á³ëüø âàæëèâèõ ïîâíîâàæåíü, ùî ñòîñóþòüñÿ ïèòàíü çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿
âëàäè, äëÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ ìàþòü ñêð³ïëþâàòèñÿ ï³äïèñàìè Ïðåì’ºð-ì³í³-
ñòðà Óêðà¿íè ³ ì³í³ñòðà, â³äïîâ³äàëüíîãî çà àêò òà éîãî âèêîíàííÿ. Ó ïîïå-
ðåäí³õ ïðîåêòàõ òàêî¿ íîðìè íå áóëî. Ðåàëüíå çàïðîâàäæåííÿ òàêî¿ ïðîöå-
äóðè áóëî á ìîæëèâèì ó ðàç³ ïðîâ³äíî¿, ³í³ö³àòèâíî¿ é àêòèâíî¿ ðîë³ ì³í³-
ñòð³â ³ Óðÿäó â ö³ëîìó â ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè òà ïðèéíÿòòÿ ïðàâîâèõ àêò³â
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. ² ÿêùî â Óêðà¿í³ òàê íå ñòàëîñÿ, íå òðåáà çâèíóâà÷óâà-
òè Êîíñòèòóö³þ.

Ó ïðîåêò³ òàêîæ ïðîïîíóâàëîñü, ùîá ïðè äîñòðîêîâîìó ïðèïèíåíí³ ïîâ-
íîâàæåíü Ïðåçèäåíòà íà ÷àñ âèêîíàííÿ éîãî îáîâ’ÿçê³â Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì
îñòàíí³é íå ìàâ ïðàâà çä³éñíþâàòè òàê³ ïîâíîâàæåííÿ, ÿê çâåðíåííÿ äî
íàðîäó, ïðèçíà÷åííÿ ì³í³ñòð³â, ñòâîðåííÿ, ðåîðãàí³çàö³ÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ ì³-
í³ñòåðñòâ, â³äîìñòâ òîùî.
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Ðîáî÷à ãðóïà òàêîæ îïðàöþâàëà ïðîñò³øó, ïîð³âíÿíî ç ³ñíóþ÷îþ íèí³,
ïðîöåäóðó óñóíåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â ïîðÿäêó ³ìï³÷ìåíòó: ïðàâî ³í³-
ö³þâàòè öþ ïðîöåäóðó íàäàâàëîñü íå ìåíø ÿê îäí³é òðåòèí³ ñêëàäó Ïàëàòè
äåïóòàò³â Íàö³îíàëüíèõ çáîð³â (Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè), à ð³øåííÿ ìàëî
ïðèéìàòèñÿ íå ìåíø ÿê äâîìà òðåòèíàìè Ñåíàòó (Âåðõîâíî¿ Ðàäè).

Çì³ñò ³íøèõ ðîçä³ë³â ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ áóâ îïðàöüîâàíèé çíà÷íîþ
ì³ðîþ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ðåêîìåíäàö³ÿìè ñåêö³é Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿.
Îêðåìèé ðîçä³ë ñêëàäåíî ç ïîëîæåíü ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, ÷³ò-
êî çàô³êñîâàíî êîíñòèòóö³éí³ ïðèíöèïè òåðèòîð³àëüíîñò³ ³ ñïåö³àë³çàö³¿, çà
ÿêèìè ìàëà áóòè ïîáóäîâàíà â Óêðà¿í³ ñèñòåìà ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿,
ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ áóëî âèçíà÷åíî ÿê ïðàâî òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä
(à íå òåðèòîð³àëüíèõ êîëåêòèâ³â) — ìåøêàíö³â ñ³ë, ñåëèù òà ì³ñò — ñà-
ìîñò³éíî âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, çáåðåæåíî îñíîâí³ ï³ä-
õîäè äî âèçíà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ñòàòóñó ïðîêóðàòóðè òîùî.

Ó ö³ëîìó ï³äãîòîâëåíèé Ðîáî÷îþ ãðóïîþ ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â ðå-
äàêö³¿ â³ä 15 ëèñòîïàäà 1995 ðîêó (ñàìå òàê éîãî ïîò³ì âèçíà÷àëè) êîíöåï-
òóàëüíî íå â³äð³çíÿâñÿ â³ä ïîïåðåäíüîãî ïðîåêòó. Àëå áóëà çíà÷íî ñïðîùåíà
éîãî ñòðóêòóðà: âåñü íîðìàòèâíèé ìàòåð³àë âèêëàäåíèé ó 12 ðîçä³ëàõ ³
159 ñòàòòÿõ (ó ïðîåêò³ â ðåäàêö³¿ â³ä 26 æîâòíÿ 1993 ðîêó áóëî 211 ñòàòåé),
âèêëþ÷åíà ðóáðèêàö³ÿ ó ãëàâàõ. Ðîçä³ëè ôîðìóâàëèñü íå ñòîñîâíî ã³ëîê
³/àáî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, à ïåðåâàæíî ïî êîíñòèòóö³éíèõ ³íñòèòóòàõ:
«Ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà», «Âèáîðè. Ðåôåðåíäóì. Íàðîäíà
çàêîíîäàâ÷à ³í³ö³àòèâà», «Ïðîêóðàòóðà», «Ïðàâîñóääÿ», «Òåðèòîð³àëüíèé
óñòð³é Óêðà¿íè», «Ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ». Íàçâè äåÿêèõ ðîçä³ë³â çá³ãàëè-
ñÿ ç íàçâàìè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, àëå çà çì³ñòîì öå áóëè ðîçä³ëè ñàìå
ïðî òðàäèö³éí³ êîíñòèòóö³éí³ ³íñòèòóòè: íàïðèêëàä, ðîçä³ë «Íàö³îíàëüí³
çáîðè. (Âàð³àíò: Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè)» âèçíà÷àâ çàïðîâàäæåííÿ â Óê-
ðà¿í³ ïàðëàìåíòó, ðîçä³ë «Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè» ñêëàäàâñÿ ç íîðì ïðî êîíñòè-
òóö³éíèé ñòàòóñ ãëàâè äåðæàâè òîùî. Óñå öå ñïðèÿëî á³ëüø³é ÷³òêîñò³, íîð-
ìàòèâíîñò³ äîêóìåíòà, ïîëåãøóâàëî éîãî ñïðèéíÿòòÿ.

Ðîáîòà íàä ïðîåêòîì áóëà äóæå íàïðóæåíîþ. Ùîäíÿ ÷ëåíè ãðóïè çáèðà-
ëèñÿ î 9-é ðàíêó ³ ïðàöþâàëè äî 18-î¿ ãîäèíè, îáãîâîðþþ÷è ìàòåð³àëè, íà-
ïðàöüîâàí³ íàïåðåäîäí³, ³ ìàòåð³àëè íàñòóïíèõ ðîçä³ë³â. Íàéá³ëüøèé îáñÿã
ðîáîòè áóâ âèêîíàíèé Â. Àâåð’ÿíîâèì, Ì. Êîçþáðîþ, Â. Øàïîâàëîì, Ï. Ìàð-
òèíåíêîì, åôåêòèâíîþ áóëà ïðàöÿ Â. Ïîãîð³ëêà ³ Â. Êîïºé÷èêîâà. Íà æàëü,
òðèâàëà õâîðîáà çàâàäèëà ó÷àñò³ ó ðîáîò³ ãðóïè Ô. Áóð÷àêó, À. Çàéöÿ â³ä ðî-
áîòè â ãðóï³ íåð³äêî â³äðèâàëà çàéíÿò³ñòü ó çàõîäàõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç éîãî áàëî-
òóâàííÿì íà äîâèáîðàõ ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, Ì. Ïóõòèíñüêèé ñâîþ
ó÷àñòü îáìåæèâ â îñíîâíîìó ðîçðîáêîþ ïðîáëåì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Â îïðàöþâàííÿ ðîçä³ë³â «Çàãàëüí³ çàñàäè» ³ «Ïðàâà, ñâîáîäè òà îáîâ’ÿçêè
ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà» çíà÷íèé âíåñîê áóâ çðîáëåíèé çàëó÷åíîþ ÿê åêñ-
ïåðò ª. Òèõîíîâîþ; Ì. Êîðí³ºíêî ó òàêîìó æ ñòàòóñ³ ïë³äíî äîïîìàãàâ ó âè-
ð³øåíí³ ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ ì³ñöåâî¿ âëàäè ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Òðåáà â³äçíà÷èòè ³ çíà÷íó äîïîìîãó êâàë³ô³êîâàíèõ êîíñóëüòàö³é ïðî-
â³äíèõ êîíñòèòóö³îíàë³ñò³â ªâðîïè, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ðîáîò³ çà äîðó÷åííÿì
Ðàäè ªâðîïè òà ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ çà äåìîêðàò³þ ÷åðåç ïðàâî (Âåíå-
ö³àíñüêà Êîì³ñ³ÿ) ³ äâ³÷³ çóñòð³÷àëèñÿ ç Ðîáî÷îþ ãðóïîþ, à òàêîæ ñïåö³àë³ñò³â
ç ÔÐÍ, ðåêîìåíäîâàíèõ Í³ìåöüêèì ôîíäîì ì³æíàðîäíîãî ïðàâîâîãî ñï³â-
ðîá³òíèöòâà ³ Ôîíäîì Êîíðàäà Àäåíàóåðà.

Òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ðîáî÷î¿ ãðóïè çä³éñíþâàëîñü äîïî-
ì³æíèì ïåðñîíàëîì, ÿêèì åôåêòèâíî êåðóâàâ ãîëîâíèé êîíñóëüòàíò ïðåçè-
äåíòñüêî¿ àäì³í³ñòàö³¿ Ã. Íå÷èïîðåíêî (íèí³ — ðàäíèê ïîñîëüñòâà Óêðà¿íè ó
Ëèòîâñüê³é Ðåñïóáë³ö³).

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2005

86



Ùå îäíèì âàæëèâèì ìîìåíòîì áóëà ïîñò³éíà ïèëüíà óâàãà äî ä³ÿëüíîñò³
ãðóïè ç áîêó Ñï³âãîë³â Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿, íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè,
â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, çàñîá³â ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿, ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü, äèïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâ-
íèöòâ çàõ³äíèõ äåðæàâ (ïåðø çà âñå ÔÐÍ, ÑØÀ), ð³çíèõ ôîíä³â òîùî.

Â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿í³ ïîñò³éíèé çâ’ÿçîê ç Ðîáî÷îþ ãðóïîþ ï³äòðèìóâàâ
çàñòóïíèê Ãëàâè Àäì³í³ñòðàö³¿ Ë. Ï³äïàëîâ, âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé ïðàâ-
íèê, äîñâ³ä÷åíèé ïîñàäîâåöü, ÷ëåí Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿, ÿêèé ñâîºþ áåç-
ïîñåðåäíüîþ ó÷àñòþ, ïîðàäàìè òà ïðîïîçèö³ÿìè ÿê â îðãàí³çàö³éíîìó ïëà-
í³, òàê ³ ïðè âèð³øåíí³ ñêëàäíèõ ïèòàíü òåîðåòè÷íîãî ³ ïîë³òè÷íîãî õàðàê-
òåðó åôåêòèâíî ñïðèÿâ óñï³øíîìó îïðàöþâàííþ ïðîåêòó Îñíîâíîãî Çàêî-
íó. Íà æàëü, ó âèïàäêàõ ðîçá³æíîñò³ ïðàâîâî¿ ïîçèö³¿ ³ âèìîãè ï³äïîðÿäêó-
âàííÿ âêàç³âö³ âèñîêî¿ îñîáè þðèñò ³íîä³ ïîñòóïàâñÿ óðÿäîâöþ.

Äåñü ó ñåðåäèí³ æîâòíÿ ç Àäì³í³ñòðàö³¿ áóëî ïåðåäàíî ïðîõàííÿ íàäàòè
Ë. Êó÷ì³ äëÿ îçíàéîìëåííÿ íàïðàöüîâàí³ ìàòåð³àëè, îñê³ëüêè ó äðóã³é ïîëî-
âèí³ ì³ñÿöÿ ìàâ â³äáóòèñÿ â³äíîñíî òðèâàëèé â³çèò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â
êðà¿íè Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè. Íà òîé ÷àñ ìàéæå îñòàòî÷íî áóëà ï³äãîòîâëåíà
÷àñòèíà òåêñòó ç ðîçä³ëàìè ïðî çàãàëüí³ çàñàäè, ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè ëþäèíè ³
ãðîìàäÿíèíà, íàðîäíèé ñóâåðåí³òåò, ïàðëàìåíò (ó âàð³àíòàõ îäíîïàëàòíîãî
³ äâîïàëàòíîãî). ×åðåç äâà äí³ Ë. Êó÷ìà ó ñóïðîâîä³ Ë. Ï³äïàëîâà ïðè¿õàâ äî
ñàíàòîð³þ äëÿ çóñòð³÷³ ç Ðîáî÷îþ ãðóïîþ.

Ó áåñ³ä³ ç ÷ëåíàìè ãðóïè Ïðåçèäåíò ïîâ³äîìèâ ïðî ñâîº çàäîâîëåííÿ
îïðàöüîâàíèì òåêñòîì, àëå çàïðîïîíóâàâ ï³äâèùèòè äî òðüîõ ì³ëüéîí³â
ê³ëüê³ñòü ï³äïèñ³â íà ï³äòðèìêó ³í³ö³àòèâè ùîäî ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó,
êð³ì òîãî, ï³äêðåñëèâ ñâîº íåðîçóì³ííÿ ùîäî äâîõ âàð³àíò³â òåêñòó. Íà éîãî
äóìêó, ïàðëàìåíò â Óêðà¿í³ ìàâ áóòè äâîïàëàòíèì. Ï³ñëÿ ç’ÿñóâàííÿ âñ³õ
àêòóàëüíèõ ïèòàíü Ïðåçèäåíò âèñëîâèâ âïåâíåí³ñòü, ùî ÷åðåç äâà òèæí³,
êîëè â³í ïîâåðíåòüñÿ â Óêðà¿íó, ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ áóäå îïðàöüîâàíèé
ïîâí³ñòþ. Íà çóñòð³÷³ áóëè ïðèñóòí³ æóðíàë³ñòè ç òåëåáà÷åííÿ ³ äðóêîâàíèõ
âèäàíü.

Äâà äíÿ ïîòîìó â³äáóâñÿ ïðè¿çä Î. Ìîðîçà. Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿-
íè òåæ áóâ çäèâîâàíèé íàÿâí³ñòþ äâîõ âàð³àíò³â, àëå éîãî íåçàäîâîëåííÿ
ñòîñóâàëîñü âàð³àíòà ç äâîïàëàòíèì ïàðëàìåíòîì. Â³í ââàæàâ, ùî äëÿ á³êà-
ìåðàë³çìó â Óêðà¿í³ íåìàº æîäíèõ ï³äñòàâ òà ïåðåäóìîâ. Êð³ì òîãî, Î. Ìî-
ðîç âèñëîâèâ á³ëüøå äâàäöÿòè ð³çíèõ çàóâàæåíü: íå ïîãîäèâñÿ ç âèëó÷åí-
íÿì ðîçä³ëó «Ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî», ç³ çíà÷íèìè, íà éîãî äóìêó, îáìå-
æåííÿìè ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ÿêà ÷îìóñü íå âèçíà÷åíà âèùèì
îðãàíîì äåðæàâíî¿ âëàäè â Óêðà¿í³, íàïîëÿãàâ íà çáåðåæåíí³ ñèñòåìè ðàä,
íà âèçíà÷åíí³ ñòàòóñó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ÿê ãëàâè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ï³ä-
êðåñëèâ ñï³ðí³ñòü êàòåãîð³¿ «âåðõîâåíñòâî ïðàâà» ó ñï³âñòàâëåíí³ ç «âåðõî-
âåíñòâîì çàêîíó», â³äçíà÷èâ íåäîñòàòíþ åôåêòèâí³ñòü ìåõàí³çìó ñòðèìó-
âàíü ³ ïðîòèâàã òîùî. Â³ä÷óâàëîñü, ùî Ñï³âãîëîâà Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿
íåçàäîâîëåíèé îïðàöüîâàíèì ïðîåêòîì.

Íà äóìêó ÷ëåí³â Ðîáî÷î¿ ãðóïè, çàóâàæåííÿ Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿-
íè íå áóëè êîíöåïòóàëüíî îäíîð³äíèìè: îçíàêè, õàðàêòåðí³ äëÿ òàêî¿ ôîð-
ìè ïðàâë³ííÿ, ÿê ðàäÿíñüêà ðåñïóáë³êà, íå óçãîäæóâàëèñü ³ç ïåâíèìè âëàñ-
òèâîñòÿìè «çì³øàíî¿» ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ôîðìè ïðàâë³ííÿ, ÿêà áóëà çàêëà-
äåíà ó ïðîåêò³ Êîíñòèòóö³¿. Ïðîòå êîíêðåòí³ ïðîïîçèö³¿ Î.Ìîðîçà áóëè âè-
êîðèñòàí³ äëÿ óòî÷íåííÿ îêðåìèõ ïîëîæåíü ³ ôîðìóëþâàíü ó ïðîöåñ³ îñòà-
òî÷íîãî îïðàöþâàííÿ ïðîåêòó.

Íàïðèê³íö³ æîâòíÿ Ðîáî÷à ãðóïà â îñíîâíîìó çàâåðøèëà ï³äãîòîâêó òåê-
ñòó Êîíñòèòóö³¿, ³ â³í áóâ ïåðåäàíèé äëÿ îçíàéîìëåííÿ Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè.
3 ëèñòîïàäà 1995 ðîêó äî ñàíàòîð³þ ùå ðàç ïðèáóâ Ë. Êó÷ìà, ïðèâ³òàâ ÷ëå-
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í³â ãðóïè, ïîäÿêóâàâ çà ñóìë³ííó â³äïîâ³äàëüíó ðîáîòó ³ âëàøòóâàâ äëÿ íèõ
âåëèêèé ïðåçèäåíòñüêèé ïðèéîì.

ßêèéñü ÷àñ òðèâàëî îñòàòî÷íå ðåäàãóâàííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî 15 ëèñòîïàäà
1995 ðîêó ö³ë³ñíèé ïðîåêò Îñíîâíîãî Çàêîíó Óêðà¿íè áóâ íàïðàâëåíèé ÷ëå-
íàì Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿.

Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ â³äáóëîñÿ 23 ëèñòîïàäà 1995 ðî-
êó. Îáãîâîðåííÿ áóëî äóæå ãîñòðèì. Ïðàêòè÷íî âñ³ ïîãîäèëèñÿ ç òèì, ùî ïðî-
åêò Êîíñòèòóö³¿ º, àëå íå âñ³ ââàæàëè, ùî ñàìå òàêèé Îñíîâíèé Çàêîí ÷åêàº
Óêðà¿íà, à äåÿê³, íå äåêëàðóþ÷è â³äêðèòî ñâî¿õ íàì³ð³â, çîâñ³ì íå õîò³ëè, ùîá
áóäü-ÿêà êîíñòèòóö³ÿ áóëà ïðèéíÿòà. Çðåøòîþ Êîíñòèòóö³éíà êîì³ñ³ÿ ï³ñëÿ
òðèâàëî¿ äèñêóñ³¿ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â âèð³øèëà ïðèéíÿòè ïðåäñòàâëåíèé ïðîåêò
çà îñíîâó äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè.

Íåñïîä³âàíî ïðîåêòîì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàö³êàâèëèñü ó Ìîñêâ³. 7 ãðóäíÿ
1995 ðîêó, êîëè çì³ñò ïðîåêòó áóâ â³äîìèé ò³ëüêè âóçüêîìó êîëó ÷ëåí³â òà åêñ-
ïåðò³â Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿, òà ïåâíîþ ì³ðîþ — ïðåäñòàâíèêàì çàñîá³â ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ïðèñóòí³ì íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³, ìîñêîâñüêà «Íåçàâèñè-
ìàÿ ãàçåòà» âñþ ïåðøó ñòîð³íêó çàïîâíèëà ïóáë³êàö³ÿìè ïðî ïðîåêò Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè ï³ä çàãàëüíèì çàãîëîâêîì «Óêðà¿íà ìîæå îòðèìàòè äóæå ãàðíó
Êîíñòèòóö³þ». Íà óêëàäö³ ðîñ³éñüêîþ áóâ íàäðóêîâàíèé ïîâíèé òåêñò íàøîãî
ïðîåêòó ³ç çàóâàæåííÿì, ùî íåáàãàòî ³ñíóº íà ïëàíåò³ êðà¿í, ïðîåêòè êîíñòè-
òóö³é ÿêèõ «ÍÃ» óçÿëàñÿ á äîâîäèòè äî â³äîìà ñâî¿õ ÷èòà÷³â. Âèñíîâîê àíàë³òè-
ê³â áóâ äóæå ïðèºìíèì: «Ìîæíà ãîâîðèòè, ùî äîñèòü âàæêå çàâäàííÿ âè-
ð³øåíå Êîíñòèòóö³éíîþ êîì³ñ³ºþ (íåçâàæàþ÷è íà îêðåì³ íåâäà÷³, çàâæäè
ïðèðîäí³ ó òàê³é âàæê³é ñïðàâ³) áëèñêó÷å, îñîáëèâî ïîð³âíÿíî ç êîëèøí³ìè
ïîáðàòèìàìè ³ç Ñîþçó» (ïåðåêëàä ç ðîñ³éñüêî¿ ì³é — À. Ê.).

Äëÿ óçãîäæåííÿ ðîçá³æíîñòåé ùîäî ïåâíèõ ïîëîæåíü, ÿê³ âèÿâèëèñü íà
ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³, áóëà ñòâîðåíà ðîáî÷à ãðóïà ç ÷ëåí³â Êîíñòèòóö³éíî¿
êîì³ñ³¿ (òîáòî Ðîáî÷à ï³äêîì³ñ³ÿ). Âåðõîâíó Ðàäó Óêðà¿íè ïðåäñòàâëÿëè ÷î-
òèðè íàðîäíèõ äåïóòàòè â³ä ð³çíèõ ôðàêö³é ³ äåïóòàòñüêèõ ãðóï: Â. Áóòêå-
âè÷, Ñ. Ãìèðÿ, ². Çàºöü, Â. Ñòðåòîâè÷. Â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Óðÿäó äî
ï³äêîì³ñ³¿ áóëè äåëåãîâàí³ Ô. Áóð÷àê, Ñ. Ãîëîâàòèé, Î. ªìåöü, Ë. Ï³äïàëîâ.
Âåðõîâíèé Ñóä ³ Âèùèé àðá³òðàæíèé ñóä Óêðà¿íè ïðåäñòàâëÿëè Ä. Ïðèòèêà
òà Â. Ñòåôàíþê. Ó ðîáîò³ ï³äêîì³ñ³¿ ïîñò³éíî áðàâ ó÷àñòü Ñåêðåòàð Êîíñòè-
òóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ À. Êîðíººâ.

Ðîáî÷à ï³äêîì³ñ³ÿ ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ðîçãëÿäàëà êîæíó ñòàòòþ, êîæ-
íå ôîðìóëþâàííÿ, äîïîâíèëà ïðîåêò ñòàòòÿìè ïðî äåðæàâí³ ñèìâîëè
Óêðà¿íè, ïðî ïðèñÿãó íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè (çà íàïîëåãëèâîþ ïðîïî-
çèö³ºþ ². Çàéöÿ), âèëó÷èëà òàêó ôîðìó áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿, ÿê íàðîä-
íà çàêîíîäàâ÷à ³í³ö³àòèâà, ñóòòºâî óñêëàäíèëà óìîâè ³ìï³÷ìåíòó ùîäî Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè, ³ñòîòíî çì³íèëà ðîçä³ë ïðî àâòîíîì³þ ó Êðèìó, óòî÷íèëà
äåÿê³ ïîëîæåííÿ.

Çì³íà ïðîöåäóðè ³ìï³÷ìåíòó ùîäî Ïðåçèäåíòà ìàº ñâîþ ïåðåä³ñòîð³þ.
Ï³ñëÿ çàñ³äàííÿ Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ 23 ëèñòîïàäà 1995 ðîêó ïðîåêò Êîí-
ñòèòóö³¿ ïåðåáóâàâ íà âèâ÷åíí³ ó Ñåêðåòàð³àò³ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè
ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè, äå ä³éøëè âèñíîâêó: Ïðåçèäåíò íå çàõèùåíèé.
Íîâå ôîðìóëþâàííÿ ùîäî ïðîöåäóðè äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâà-
æåíü ãëàâè äåðæàâè ó ïîðÿäêó ³ìï³÷ìåíòó áóëî çàïðîïîíîâàíî Ï³äêîì³ñ³¿
Ë. Ï³äïàëîâèì. ×ëåíè Ï³äêîì³ñ³¿ äâà äí³ áåçóñï³øíî â³äìîâëÿëèñü â³ä ö³º¿
ïðîïîçèö³¿, àëå íå âèòðèìàëè íàòèñêó ³ ïîãîäèëèñü íà çì³íè, çà ÿêèìè öÿ
ïðîöåäóðà âèÿâëÿëàñü òàêîþ, ùî ïðàêòè÷íî í³êîëè íå ìîæå áóòè äîâåäå-
íîþ äî ëîã³÷íîãî çàâåðøåííÿ.

×ëåíè ïîïåðåäíüî¿ Ðîáî÷î¿ ãðóïè äîäàòêîâî ï³äãîòóâàëè ³ ïåðåäàëè Ï³ä-
êîì³ñ³¿ ðîçä³ë ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ òà ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ, ÿê³
áóëè âêëþ÷åí³ äî òåêñòó ïðîåêòó.
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Êîíñòèòóö³éíà êîì³ñ³ÿ ç³áðàëàñü íà ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ 11 áåðåçíÿ 1996 ðî-
êó ³ ï³ñëÿ íàïðóæåíîãî îáãîâîðåííÿ ïðåäñòàâëåíîãî êîîðäèíàòîðîì Ï³äêî-
ì³ñ³¿ Â. Áóòêåâè÷åì ïðîåêòó òà íåîäíîðàçîâèõ ïåðåãîëîñóâàíü ïðèéíÿëà
ð³øåííÿ: «Ðîçãëÿíóâøè é îáãîâîðèâøè ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, äîîïðà-
öüîâàíèé Ðîáî÷îþ ãðóïîþ, ñòâîðåíîþ 24 ëèñòîïàäà 1995 ðîêó, Êîíñòèòó-
ö³éíà êîì³ñ³ÿ ïîñòàíîâëÿº: Ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ñõâàëèòè òà ïåðåäà-
òè íà ðîçãëÿä ó Âåðõîâíó Ðàäó Óêðà¿íè ðàçîì ³ç çàóâàæåííÿìè ³ ïðîïîçèö³-
ÿìè ÷ëåí³â Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿». Ãîëîâóþ÷èé íà çàñ³äàíí³ Î. Ìîðîç ïðè
öüîìó óòðèìàâñÿ. Î÷åâèäíî, áóäó÷è íåçàäîâîëåíèì òèì, ùî Ðîáî÷à ï³äêî-
ì³ñ³ÿ íå ïðèéíÿëà éîãî çàóâàæåííÿ, â³í ïðàãíóâ çàâàäèòè ïðèéíÿòòþ ð³-
øåííÿ ïðî ñõâàëåííÿ ïðîåêòó Êîíñòèòóö³éíîþ êîì³ñ³ºþ. Ó ñâîºìó âèñòóï³
Î. Ìîðîç ñòâåðäæóâàâ, ùî îñê³ëüêè ñïåö³àëüíîãî çàêîíó ïðî ïðîöåäóðó ï³ä-
ãîòîâêè òà ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³¿ íåìàº, öåé ïðîåêò òðåáà ñïðèéìàòè ÿê
çâè÷àéíèé çàêîíîïðîåêò â³äïîâ³äíî äî Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.
Êîíñòèòóö³éíà êîì³ñ³ÿ íå º ñóá’ºêòîì ïðàâà çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè, òîìó ¿¿
ð³øåííÿ ùîäî ñõâàëåííÿ íå ìàº þðèäè÷íîãî çíà÷åííÿ. Ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿
ìàº âíåñòè áóäü-õòî ³ç ñóá’ºêò³â ïðàâà çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè íåçâàæàþ÷è
íà ïîçèö³þ Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿. Ïðîòå çà ð³øåííÿ ïðî ñõâàëåííÿ ïðîåêòó
ïðîãîëîñóâàëè 26 ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿ ç 32 ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàíí³, ³ ãîëîâóþ÷èé
ïîâèíåí ³ç öèì ïîãîäèòèñü. Àëå ð³øåííÿ çàëèøèëîñü ò³ëüêè çàïèñîì ó ñòåíî-
ãðàì³ çàñ³äàííÿ Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿, íå â³äáóëîñü éîãî îôîðìëåííÿ ó âè-
ãëÿä³ îêðåìîãî äîêóìåíòà, ÿêèé ìàâ ñòàòè íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ïðîåêòó.

Ç ìåòîþ âèð³øåííÿ âñ³õ ïðîöåäóðíèõ ïèòàíü 18 áåðåçíÿ 1996 ðîêó áóëî
ïðîâåäåíå îñòàííº çàñ³äàííÿ Êîíñòèòóö³éíî¿ Êîì³ñ³¿, íà ÿêîìó çàçíà÷åíå
ð³øåííÿ ïîïåðåäíüîãî çàñ³äàííÿ ï³äïèñàëè Ñï³âãîëîâè Êîì³ñ³¿: Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Ë. Êó÷ìà ³ Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Î. Ìîðîç. Äàë³ òðåáà áóëî
ï³äïèñàòè ùå é ñóïðîâ³äíèé ëèñò äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òàêîãî çì³ñòó:

«Êîì³ñ³ÿ ç îïðàöþâàííÿ ïðîåêòó íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (Êîíñòèòóö³é-
íà êîì³ñ³ÿ), çàòâåðäæåíà ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè 10 ëèñòîïàäà
1994 ðîêó, ï³äãîòóâàëà ³ íà ñâîºìó çàñ³äàíí³ 11 áåðåçíÿ 1996 ðîêó ñõâàëèëà
ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ñòàòò³ 97 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïóíêòó 1 ñòàòò³ 17
Êîíñòèòóö³éíîãî Äîãîâîðó ì³æ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè òà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ
Óêðà¿íè «Ïðî îñíîâí³ çàñàäè îðãàí³çàö³¿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíî¿ âëà-
äè ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³ íà ïåð³îä äî ïðèéíÿòòÿ íîâî¿ Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè», íà ï³äñòàâ³ Ïîëîæåííÿ ïðî êîì³ñ³þ ç îïðàöþâàííÿ ïðî-
åêòó íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (Êîíñòèòóö³éíó êîì³ñ³þ) âíîñèìî ïðîåêò
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè äëÿ ðîçãëÿäó ³ ïðèéíÿòòÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè.

Äîäàòîê: 1. Ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. 2. Çàóâàæåííÿ ÷ëåí³â Êîíñòèòó-
ö³éíî¿ êîì³ñ³¿ äî ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿».

Àëå Î. Ìîðîç êàòåãîðè÷íî â³äìîâèâñÿ ï³äïèñóâàòè òàêèé ëèñò. Â³í íàïî-
ëåãëèâî ïåðåêîíóâàâ ïðèñóòí³õ, ùî íà ïîïåðåäíüîìó çàñ³äàíí³ Êîíñòèòó-
ö³éíà êîì³ñ³ÿ í³áèòî ïðèéíÿëà ð³øåííÿ íàïðàâèòè ó ïàðëàìåíò íå ïðîåêò
Êîíñòèòóö³¿ ç äîäàòêîì, äå ì³ñòèëèñÿ çàóâàæåííÿ ÷ëåí³â Êîíñòèòóö³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿, à ëèøå ïðåäñòàâëåíó ó Êîì³ñ³þ äî çàñ³äàííÿ 11 áåðåçíÿ ìàéæå 400-ñòî-
ð³íêîâó êíèãó ïðîòîêîë³â ùîäåííèõ çàñ³äàíü Ðîáî÷î¿ ï³äêîì³ñ³¿ ó âèãëÿä³ ïî-
ð³âíÿëüíî¿ òàáëèö³, â ÿê³é íàâîäèâñÿ ïîñòàòåéíî òåêñò ïðîåêòó, ñõâàëåíèé
23 ëèñòîïàäà 1995 ðîêó, çàóâàæåííÿ äî íüîãî ÷ëåí³â Êîíñòèòóö³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿, ð³çí³ ïðîïîçèö³¿, ÿê³ âèñëîâëþâàëèñü ó õîä³ îáãîâîðåííÿ ÷ëåíàìè Ï³ä-
êîì³ñ³¿, òà ïðèéíÿòèé íèìè ïîñòàòåéíèé òåêñò ïðîåêòó. Äî ö³º¿ òîâñòî¿ êíè-
ãè â³í ââàæàâ ìîæëèâèì äîäàòè çàóâàæåííÿ, âèñëîâëåí³ íà ïëåíàðíîìó çà-
ñ³äàíí³ Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ 11 áåðåçíÿ.

Óñ³ çàïåðå÷åííÿ âèñòóïàþ÷èõ Î. Ìîðîç â³äêèäàâ, ïåðåêîíàòè éîãî íå âäà-
ëîñÿ, òîìó âèð³øèëè, ùî ï³äïèñàòè ñóïðîâ³äíèé ëèñò ³ íàïðàâèòè ïðîåêò
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè ìàº Ñåêðåòàð Êîíñòèòóö³éíî¿
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êîì³ñ³¿, ùî ³ áóëî çðîáëåíî 19 áåðåçíÿ 1996 ðîêó. Îêðåìî äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè
áóëè íàïðàâëåí³ ìàòåð³àëè Ðîáî÷î¿ ï³äêîì³ñ³¿, ÿê³ ñêëàäàëèñÿ ç ïðîòîêîë³â ¿¿
çàñ³äàíü ³ç çàóâàæåííÿìè ÷ëåí³â Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ äî ïðîåêòó Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè â ðåäàêö³¿ â³ä 15 ëèñòîïàäà 1995 ðîêó. Íà æàëü, ó Ñåêðåòàð³àò³
Âåðõîâíî¿ Ðàäè îòðèìàíèé ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ íå ðîçïîâñþäèëè, à ñóïðîâ³ä-
íèé ëèñò ùîäî ïðîåêòó ç’ºäíàëè ç êíèãîþ ïðîòîêîë³â Ï³äêîì³ñ³¿ ³ â òàêîìó
âèãëÿä³ ïîøèðèëè ñåðåä íàðîäíèõ äåïóòàò³â. Àëå çàö³êàâëåí³ íàðîäí³ äåïó-
òàòè ñàì³ ï³äãîòóâàëè íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü ïðèì³ðíèê³â ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ³ çàáåçïå÷èëè íèìè âñ³õ ÷ëåí³â ïàðëàìåíòó.

Íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ áóëè òàêîæ âèð³øåí³ ïè-
òàííÿ ùîäî ïðîöåäóðè îô³ö³éíîãî ïðåäñòàâëåííÿ ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ Âåð-
õîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè ³ ïðî îïóáë³êóâàííÿ éîãî â ïðåñ³.

×åðåç äâà äí³, 20 áåðåçíÿ 1996 ðîêó, â³äáóëîñÿ ñïåö³àëüíå ïëåíàðíå çà-
ñ³äàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, íà ÿêå áóëè çàïðîøåí³ ÷ëåíè Êîíñòèòóö³é-
íî¿ Êîì³ñ³¿. Ç íåâåëèêèìè äîïîâ³äÿìè ïðî ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âè-
ñòóïèëè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ë. Êó÷ìà ³ Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Î. Ìî-
ðîç ÿê ñï³âãîëîâè Êîíñòèòóö³éíî¿ Êîì³ñ³¿. Öÿ óðî÷èñòà ïðîöåäóðà çàñâ³ä÷è-
ëà, ùî Êîì³ñ³ÿ âèêîíàëà ñâî¿ çàâäàííÿ, ³ ïðèéíÿòòÿ íîâîãî Îñíîâíîãî Çàêî-
íó Óêðà¿íè íàáóëî çíà÷åííÿ ïèòàííÿ ³ñòîðè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íàðîäíèõ
äåïóòàò³â Óêðà¿íè.

²V. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè
ïðèéìàº íîâó Êîíñòèòóö³þ äåðæàâè

Íåîô³ö³éíî, ïîçà ìåæàìè ðîçïîðÿäêó çàñ³äàíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè òà ¿¿ êî-
ì³ñ³é, íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè âêëþ÷èëèñÿ â ðîáîòó íàä ïðîåêòîì Êîí-
ñòèòóö³¿, ÿêèé îïðàöüîâóâàâñÿ ó Êîíñòèòóö³éí³é êîì³ñ³¿, çàäîâãî äî áåðåçíÿ
1996 ðîêó. Âîíè ìàëè òåêñò ïðîåêòó, ïðèéíÿòèé çà îñíîâó Êîì³ñ³ºþ ó ëèñòî-
ïàä³ 1995 ðîêó, ï³äãîòîâëåíèé Ðîáî÷îþ ãðóïîþ âàð³àíò îäíîïàëàòíîãî ïàð-
ëàìåíòó, çóñòð³÷àëèñÿ ç àâòîðàìè ïðîåêòó, îáãîâîðþâàëè äèñêóñ³éí³ ïðî-
áëåìè ³ âèçíà÷àëè ñâî¿ ïîçèö³¿ ùîäî ãîñòðèõ ïèòàíü.

Àëå îô³ö³éíî ó Âåðõîâí³é Ðàä³ íå ïîñï³øàëè ïðèéìàòè ïðîåêò ó ðîáîòó. ßê
â³äçíà÷èâ Â. Ãåòüìàí, íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè ïåðøîãî ³ äðóãîãî ñêëèêàíü,
«êîìóí³ñòè÷íà ³ ñîö³àë³ñòè÷íà ôðàêö³¿ âèð³øèëè «ðîç÷èíèòè» ïðîåêò Êîíñòè-
òóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ó òàê çâàíèõ àëüòåðíàòèâíèõ ïðîåêòàõ, «âòîïèòè» éîãî â ðåãëà-
ìåíòí³é áþðîêðàò³¿ ³ òàêèì ÷èíîì â³äêëàñòè ñåðéîçíó êîíñòèòóö³éíó ðîáîòó
äî îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â ó Ðîñ³¿.» (Â. Ãåòüìàí. ßê
ïðèéìàëàñü Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè. — Ê., 1996. — Ñ. 14).

Çà òàêèõ óìîâ ïðåäñòàâíèêè 10 äåïóòàòñüêèõ ãðóï ³ ôðàêö³é (êð³ì êîìó-
í³ñòè÷íî¿ òà ñîö³àë³ñòè÷íî¿) íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ óòâîðèëè ³í³ö³àòèâíó ì³æ-
ôðàêö³éíó óçãîäæóâàëüíó ãðóïó, ÿêà ïîñë³äîâíî ðîçãëÿäàëà âíåñåíèé Êîí-
ñòèòóö³éíîþ êîì³ñ³ºþ ïðîåêò ³ âèðîáëÿëà óçãîäæåí³ âàð³àíòè ð³øåíü ç óñ³õ
äèñêóñ³éíèõ ïèòàíü.

24 êâ³òíÿ 1996 ðîêó Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ïðèéíÿëà çà îñíîâó ïðîåêò
Êîíñòèòóö³¿, âíåñåíèé Êîíñòèòóö³éíîþ êîì³ñ³ºþ, ³ ï³ñëÿ ðÿäó íåâäàëèõ êâ³ò-
íåâèõ ñïðîá, 5 òðàâíÿ, íàðåøò³ ñõâàëèëà ïðèíöèïîâó ïîñòàíîâó ïðî ñòâî-
ðåííÿ Òèì÷àñîâî¿ ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç³ ñòàòóñîì ãîëîâíî¿ «äëÿ äîîïðàöþ-
âàííÿ ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, âíåñåíîãî Êîíñòèòóö³éíîþ êîì³ñ³ºþ».
Ôàêòè÷íî çà ñêëàäîì öå áóëà òà æ ñàìà ³í³ö³àòèâíà ì³æôðàêö³éíà ãðóïà ç
âêëþ÷åííÿì ïðåäñòàâíèê³â â³ä êîìóí³ñòè÷íî¿ ôðàêö³¿ (ñîö³àë³ñòè ïðèºäíà-
ëèñÿ äî ðîáîòè ðàí³øå).

Ïðîïîçèö³¿ ãðóïè, à ïîò³ì ³ Òèì÷àñîâî¿ êîì³ñ³¿ ïîñò³éíî îáãîâîðþâàëèñü
íà ðåãóëÿðíèõ çóñòð³÷àõ ¿¿ ÷ëåí³â ç Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè, ÿêèé óâàæíî ñïî-
ñòåð³ãàâ çà ðîçâèòêîì ïîä³é ó ïàðëàìåíò³ ³ ñóñï³ëüñòâ³. Òàêà ñï³âïðàöÿ, þðè-
äè÷íîþ ï³äñòàâîþ ÿêî¿ áóëî ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî äîãîâîðó ïðî íåîá-
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õ³äí³ñòü óçãîäæåíîãî ì³æ ñòîðîíàìè (Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè òà Ïðåçè-
äåíòîì Óêðà¿íè) òåêñòó Êîíñòèòóö³¿, ìàëà ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò, äîçâîëÿëà
âèð³øóâàòè ñï³ðí³ ïèòàííÿ, ³ ñïðàâà íåóõèëüíî ïðîñóâàëàñü âïåðåä.

Ïèòàííÿ, ÿê³ âèíîñèëèñü íàðîäíèìè äåïóòàòàìè íà îáãîâîðåííÿ ç Ïðå-
çèäåíòîì Óêðà¿íè, ÿê ïðàâèëî, ïåðåä çóñòð³÷÷þ ïîïåðåäíüî âèâ÷àëèñÿ â³ä-
ïîâ³äíèìè ïðàö³âíèêàìè ïðåçèäåíòñüêî¿ Àäì³í³ñòðàö³¿ ³ç çàëó÷åííÿì îêðå-
ìèõ ÷ëåí³â Ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ÷èñëà â÷åíèõ-ïðàâíèê³â äëÿ ï³äãîòîâêè àðãóìåí-
òîâàíî¿ ïîçèö³¿ ãëàâè äåðæàâè. Íàïðèêëàä, âèíèêëè ïåâí³ ñóïåðå÷íîñò³ ç³
ñòàòóñîì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ÿêèé ó ïðîåêò³ Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿
áóâ âèçíà÷åíèé ÿê öåíòðàëüíèé êîëåã³àëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Òàêå
âèçíà÷åííÿ íå çàáåçïå÷óâàëî ïåâíî¿ ö³ë³ñíîñò³ ñèñòåìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.
Ïðè îáãîâîðåíí³ öüîãî ïèòàííÿ áóëî âèçíàíî á³ëüø òî÷íèì çàïðîïîíîâàíå
Â. Øàïîâàëîì ôîðìóëþâàííÿ: «Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè º âèùèì îðãàíîì
ó ñèñòåì³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè». Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, âèñëóõàâ-
øè â³äïîâ³äíó ³äåþ â³ä Ïðåçèäåíòà, ïîãîäèëèñÿ ç íåþ, ³ ñàìå òàêèé òåêñò
áóâ âêëþ÷åíèé â îñòàòî÷íèé âàð³àíò ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿.

Îäíîãî ðàçó ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè, â òîìó ÷èñë³ é äî-
äàòêîâå îá´ðóíòóâàííÿ äîö³ëüíîñò³ äâîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó, áóëè ïåðåäà-
í³ Ïðåçèäåíòó õâèëèí ÷åðåç äåñÿòü ï³ñëÿ ïî÷àòêó çóñòð³÷³. Êîëè âñ³ ïèòàííÿ
áóëè ç’ÿñîâàí³ ³ Ë. Êó÷ìà íàïðèê³íö³ ïî÷àâ äÿêóâàòè ïðèñóòí³ì çà ïë³äíó
ñï³âïðàöþ, îäèí ç òèõ, õòî çàï³çíèâñÿ, ïîñòàâèâ çàïèòàííÿ ùîäî äâîïàëàò-
íîãî ïàðëàìåíòó. Ïðåçèäåíò â³äðàçó â³äïîâ³â: «Âæå âèð³øèëè — áóäå îäíî-
ïàëàòíèé». Òàê áóëî çíÿòî ïðîáëåìó, ÿêà ïðîòÿãîì óñüîãî êîíñòèòóö³éíîãî
ïðîöåñó âèêëèêàëà íàéá³ëüøå äèñêóñ³é.

Ó ñåðåäèí³ òðàâíÿ 1996 ðîêó ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, äîîïðàöüîâà-
íèé Òèì÷àñîâîþ êîì³ñ³ºþ, áóâ íåþ çàòâåðäæåíèé ³ ïåðåäàíèé äëÿ ðîçãëÿäó
íà ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ Âåðõîâíî¿ Ðàäè.

Ñóòòºâèõ çì³í, ïîð³âíÿíî ç ïðîåêòîì Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿, çàçíàâ ðîçä³ë
ïðî ïàðëàìåíò: çíîâó ïðîïîíóâàâñÿ îäíîïàëàòíèé çàêîíîäàâ÷èé îðãàí ó
ñêëàä³ 450 íàðîäíèõ äåïóòàò³â, çà ÿêèì çáåð³ãàëàñü íàçâà «Âåðõîâíà Ðàäà
Óêðà¿íè», çð³ñ îáñÿã ïîâíîâàæåíü ïàðëàìåíòó, ïîñèëèâñÿ éîãî êîíòðîëü çà
ä³ÿëüí³ñòþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. Áàãàòüìà äîïîâíåííÿìè ðàäèêàëüíî
çì³íþâàëèñü ñòîñóíêè ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Êîíêðåòí³øå áóëè âèêëàäåí³ îêðåì³ ïîëîæåííÿ ðîçä³-
ëó «Ïðàâîñóääÿ». Çì³íè äî ³íøèõ ðîçä³ë³â áóëè íå òàêèìè çíà÷íèìè, äåÿê³ ç
îñòàíí³õ, ä³éñíî, ñòàëè êðàùèìè, àëå ÷èìàëî áóëî ³ þðèäè÷íî íå îá´ðóíòîâà-
íèõ, ñóìí³âíèõ çà ñâîºþ äîö³ëüí³ñòþ ³ ñóïåðå÷ëèâèõ.

Çà îö³íêîþ ñàìî¿ Òèì÷àñîâî¿ êîì³ñ³¿, â ðåçóëüòàò³ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ òåêñò, âíå-
ñåíèé Êîíñòèòóö³éíîþ êîì³ñ³ºþ, áóâ ´ðóíòîâíî äîîïðàöüîâàíèé ç óðàõó-
âàííÿì çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é ñóá’ºêò³â çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè, â ðåçóëü-
òàò³ ÷îãî:

— ñòðóêòóðà ïðîåêòó íå çàçíàëà çì³í;
— ó íîâ³é ðåäàêö³¿ âèïèñàíî 6 ñòàòåé;
— äîäàòêîâî âíåñåíî 12 íîâèõ ñòàòåé;
— ñóòòºâî çì³íåíî 29 ñòàòåé;
— äîïîâíåíî çì³ñò 54 ñòàòåé;
— ðåäàêö³éí³ òà òåðì³íîëîã³÷í³ ïðàâêè òîðêíóëèñÿ 34 ñòàòåé.
Öå äîçâîëÿëî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ï³ñëÿ äîîïðàöþâàííÿ Òèì÷àñîâîþ

êîì³ñ³ºþ ó òåêñò³ ïðîåêòó çíà÷íîþ ì³ðîþ âðàõîâàí³ ïîáàæàííÿ íàðîäíèõ
äåïóòàò³â ³ Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ìàº áóòè ïðèéíÿòà.

Ðåàëüí³ñòü ïåðåêðåñëèëà ö³ ðàéäóæí³ íàä³¿: áàãàòîðàçîâ³ ñïðîáè ïî÷àòè
ä³éñíî êîíñòðóêòèâíó ðîáîòó, ïðèéìàòè ñòàòò³ êîíñòèòóö³éíîþ á³ëüø³ñòþ
âèÿâèëèñü ìàðíèìè ³ ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â ïðàêòè÷íî íå ïðèíåñëè. Ó äå-
ïóòàòñüêèõ êîëàõ éøëîñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çâåðíåííÿ äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿-
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íè ùîäî âèäàííÿ Óêàçó ïðî ïðîâåäåííÿ âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó ç
ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿. ßê çàñâ³ä÷èâ Â. Ãåòüìàí, íà ðàíîê 26 ÷åðâíÿ 1996 ðî-
êó çâåðíåííÿ äî ãëàâè äåðæàâè â 9 äåïóòàòñüêèõ ãðóïàõ ï³äïèñàëè áëèçüêî
240 íàðîäíèõ äåïóòàò³â.

Ç áîêó Ïðåçèäåíòà òàêîæ ïðîâîäèëàñü ö³ëåñïðÿìîâàíà ðîáîòà ñàìå ó öüîìó
íàïðÿì³ — äëÿ ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàä³ÿòè ìåõàí³çì âñåóêðà¿í-
ñüêîãî ðåôåðåíäóìó. Óçãîäèâøè ñâî¿ íàì³ðè ç Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè,
ãëàâàìè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³é, Ë. Êó÷ìà, «âðàõîâóþ÷è, ùî Âåðõîâíà Ðàäà Óê-
ðà¿íè ï³ä ð³çíîãî ðîäó ïðèâîäàìè ãàëüìóº êîíñòèòóö³éíèé ïðîöåñ â Óêðà¿í³,
ïðîòÿãîì á³ëüø ÿê òðüîõ ì³ñÿö³â íå ñïðîìîãëàñÿ ïðèéíÿòè æîäíîãî ç ï’ÿòíà-
äöÿòè ðîçä³ë³â ïðîåêòó», ââå÷åð³ 26 ÷åðâíÿ 1996 ðîêó ï³äïèñàâ Óêàç Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè «Ïðî ïðîâåäåííÿ âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó ç ïèòàííÿ ïðè-
éíÿòòÿ íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè». Íà ðåôåðåíäóì âèíîñèâñÿ «òåêñò ïðîåêòó
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñõâàëåíèé Êîíñòèòóö³éíîþ êîì³ñ³ºþ 11 áåðåçíÿ 1996 ðî-
êó ³ ïðèéíÿòèé çà îñíîâó Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè 24 êâ³òíÿ 1996 ðîêó». Ðå-
ôåðåíäóì áóâ ïðèçíà÷åíèé íà 25 âåðåñíÿ 1996 ðîêó.

Çà òàêèõ ñêëàäíèõ îáñòàâèí 27 ÷åðâíÿ 1996 ðîêó â³äêðèëîñÿ ³ñòîðè÷íå,
äîëåíîñíå äëÿ êðà¿íè, áåçïðåöåäåíòíå ö³ëîäîáîâå çàñ³äàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè, ÿêîìó ñóäèëîñÿ çàê³í÷èòèñÿ ëèøå âðàíö³ íàñòóïíîãî äíÿ ïðèé-
íÿòòÿì Îñíîâíîãî Çàêîíó Óêðà¿íè. Ï³ä ãàñëîì «ðÿòóâàííÿ äåìîêðàò³¿» íà-
ðîäí³ äåïóòàòè ïîãîäèëèñü íà ñïðîùåíó ³ êîíñòðóêòèâíó ïðîöåäóðó ðîçãëÿ-
äó ïðîåêòó, äîîïðàöüîâàíîãî Òèì÷àñîâîþ êîì³ñ³ºþ, óòâîðèëè óçãîäæóâàëü-
í³ ãðóïè äëÿ ïàðàëåëüíî¿ ðîáîòè ç íàéá³ëüø ñï³ðíèõ ïèòàíü (äåðæàâíà ìî-
âà, äåðæàâí³ ñèìâîëè, âëàñí³ñòü, àâòîíîì³ÿ ó Êðèìó) ³ ðîçïî÷àëè áàãàòîãî-
äèííèé ìàðàôîí ãîëîñóâàííÿ ïî ñòàòòÿõ, ðîçä³ëàõ òà â ö³ëîìó. Îñòàííº ñòà-
ëîñÿ î 9 ãîäèí³ 20 õâèëèí 28 ÷åðâíÿ 1996 ðîêó, êîëè ãîëîâóþ÷èé çàïðîñèâ
«ïðîãîëîñóâàòè â òðåòüîìó ÷èòàíí³ â ö³ëîìó ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè», ³
315 ãîëîñ³â áóëî ïîäàíî «çà».

Î. Ìîðîç ïðîãîëîñèâ: «ª Êîíñòèòóö³ÿ! (Áóðõëèâ³ îïëåñêè. Äåïóòàòè âñòà-
þòü. Çâó÷èòü Ã³ìí Óêðà¿íè.). Òàê çàïèñàíî ó ñòåíîãðàì³ çàñ³äàííÿ («Ï’ÿòà
ñåñ³ÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè». — Áþëåòåíü ¹ 107. — ×àñòèíà VIII. — Ñ. 34).
Öå â³äáóâàëîñü óæå â ïðèñóòíîñò³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïðèáóòòÿ ÿêîãî äî
çàëó çàñ³äàíü äåïóòàòè â³òàëè îïëåñêàìè ³ âñòàâàííÿì. Ë. Êó÷ìà ó ñâîºìó
êîðîòêîìó âèñòóï³ íàçâàâ ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ñòîðè÷íîþ ïî-
ä³ºþ, ùî ïîñÿäå îäíå ç ãîëîâíèõ ì³ñöü ó íîâ³òí³é ³ñòîð³¿ äåðæàâè, ³ ïîäÿêó-
âàâ óñ³ì «çà òó âåëåòåíñüêó ïðàöþ, ÿêà áóëà ïðîâåäåíà ïðîòÿãîì óñüîãî êîí-
ñòèòóö³éíîãî ïðîöåñó», â òîìó ÷èñë³ é äåïóòàòàìè «ïîïåðåäíüîãî ñêëèêàí-
íÿ, ÿê³ çðîáèëè áåçö³ííèé âíåñîê ó ñòàíîâëåííÿ Óêðà¿íè».

Ïåðøèìè ñåðåä òèõ, êîãî çãîäîì â³äçíà÷èâ ãëàâà äåðæàâè çà àêòèâíó
ó÷àñòü ó êîíñòèòóö³éíîìó ïðîöåñ³, áóëè ÷ëåíè Ðîáî÷î¿ ãðóïè, ÿê³ ãîòóâàëè ïðî-
åêò Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè 15 ëèñòîïàäà 1995 ðîêó: Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
â³ä 22 ñåðïíÿ 1996 ðîêó âîíè áóëè íàãîðîäæåí³ îðäåíîì «Çà çàñëóãè».

Ïðèéíÿòà Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè — öå ïðèíöèïîâî íîâèé Îñíîâíèé Çàêîí
äåðæàâè, ÿêèé âèðàæàº ñóâåðåííó âîëþ Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Ñàìå âîëÿ
íàðîäó çàáåçïå÷óº ä³éñí³ñòü Êîíñòèòóö³¿, à íå Îñíîâíèé Çàêîí Ñîþçó, ÿê
áóëî ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè.

Íîâà Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè â³äð³çíÿºòüñÿ ñâîºþ ïîñë³äîâíîþ íîðìàòèâ-
í³ñòþ ³ äå³äåîëîã³çàö³ºþ, âîíà çàêð³ïëþº äåìîêðàòè÷íèé ëàä ñàìå ÿê âëàäó
íàðîäó, à íå âëàäó êëàñó, äåÿêèõ âåðñòâ ñóñï³ëüñòâà, ¿õ ãåãåìîí³þ; âîíà
â³äêðèâàº ð³âí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ áóäü-ÿêî¿ ïàðò³¿ ó ìåæàõ çàêîíó ïåðåêîíó-
âàòè ñóñï³ëüñòâî ó ïåðåâàç³ ñâî¿õ ïðîãðàìíèõ ö³ëåé ³ çàâäàíü, à íå óòâåð-
äæóº íàçàâæäè âåðõîâåíñòâî îäí³º¿ ïàðò³¿.
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Êîíñòèòóö³ÿ çàêð³ïëþº âèíÿòêîâî âàæëèâèé ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðà-
âà â Óêðà¿í³: ïðàâî âèùå çà ïîë³òèêó, âèùå çà ³äåîëîã³þ, âèùå çà äîö³ëü-
í³ñòü, à íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó ìàº ñàìà Êîíñòèòóö³ÿ, íîðìè ÿêî¿ ïîâèíí³
çàñòîñîâóâàòèñÿ ÿê íîðìè ïðÿìî¿ ä³¿.

Ïðàâó ï³äïîðÿäêîâàíà ³ âëàñíå äåðæàâà, ãîëîâíèì êîíñòèòóö³éíèì îáî-
â’ÿçêîì ÿêî¿ º óòâåðäæåííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿ-
íèíà. Äåðæàâà â³äïîâ³äàº çà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ïåðåä ëþäèíîþ, ÿêà ñàìà ïî
ñîá³, ¿¿ æèòòÿ, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, íåäîòîðêàíí³ñòü ³ áåçïåêà âèçíàþòüñÿ íàéâè-
ùîþ ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ.

Óêðà¿íà áóëà êîíñòèòóéîâàíà ÿê ñóâåðåííà ³ íåçàëåæíà, äåìîêðàòè÷íà,
ñîö³àëüíà, ïðàâîâà äåðæàâà, ïåðåä íåþ â³äêðèâàâñÿ øëÿõ ðîçâèòêó ðàçîì ç
óñ³ìà äåìîêðàòè÷íèìè êðà¿íàìè, â³äêðèâàëîñÿ ñâ³òëå ìàéáóòíº. ² íå âèíà
Êîíñòèòóö³¿, ùî íå â óñüîìó òàê ñòàëîñÿ.

Ïðàâèëüíî ïîì³÷åíî, ùî âñå ä³éñíî çíà÷íå ³ âåëèêå çàâæäè íàðîäæóºòüñÿ
âàæêî, ç áàãàòüìà óñêëàäíåííÿìè ³ ïîò³ì ó ñâîºìó ³ñíóâàíí³ ïðèðå÷åíå â³ä-
ñòîþâàòè ñâîþ ³ñòèíí³ñòü ³ çáåð³ãàòè ÷èñòîòó. Íå ìèíóëà öÿ äîëÿ ³ Êîíñòèòó-
ö³þ Óêðà¿íè.

Àëå âæå ìàéæå äåñÿòü ðîê³â âîíà ³ñíóº, ³ âñ³, õòî áðàâ ó÷àñòü ó ¿¿ ñòâî-
ðåíí³, ìîæóòü ïèøàòèñü ñâîºþ ïðè÷åòí³ñòþ äî ³ñòîð³¿.
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯, ÑÈÌÏÎÇ²ÓÌÈ, ÊÎËÎÊÂ²ÓÌÈ

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÏÐÈÍÖÈÏÓ ÂÅÐÕÎÂÅÍÑÒÂÀ ÏÐÀÂÀ
ÑÓÄÀÌÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÒÀ ÇÀÃÀËÜÍÎ¯ ÞÐÈÑÄÈÊÖ²¯

16—19 ÷åðâíÿ 2005 ðîêó ó Âàðøàâ³ (Ðåñïóáë³êà Ïîëüùà) â³äáóëàñü óêðà¿í-
ñüêî-ïîëüñüêà êîíôåðåíö³ÿ ç ïèòàíü êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿. Ç óêðà¿í-
ñüêî¿ ñòîðîíè ó êîíôåðåíö³¿ áðàëè ó÷àñòü Ãîëîâà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè Ì. Ñåë³âîí, ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ì. Êîñòèöüêèé,
Â. Ïøåíè÷íèé, Ï. Òêà÷óê, Ë. ×óáàð, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò Ñåêðåòàð³àòó Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Í. Êóøàêîâà. Íàâîäèìî ïðåäñòàâëåí³ äîïîâ³ä³.

Ï. Òêà÷óê,
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,

êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê

Ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà º íîâèì ÿâèùåì äëÿ Óêðà¿íè. Ä³éøîâøè
äî íàñ ç ºâðîïåéñüêîãî ïðàâîâîãî ïðîñòîðó, ç ëîíà äîêòðèíè ïðèðîäíîãî
ïðàâà, â³í äåäàë³ àêòèâí³øå ïðîíèêàº â íàö³îíàëüíå ïðàâîâå ïîëå ³ ñóäîâó
ïðàêòèêó çîêðåìà. Îäíàê çä³éñíåííÿ â Óêðà¿í³ ñóäî÷èíñòâà íà çàñàäàõ âåð-
õîâåíñòâà ïðàâà ìàº îá’ºêòèâí³ òðóäíîù³. Ïî-ïåðøå, öåé ïðèíöèï º íîâèì
äëÿ íàö³îíàëüíî¿ þðèäè÷íî¿ ïðàêòèêè. Ïî-äðóãå, â óêðà¿íñüê³é þðèäè÷í³é
íàóö³ íåìàº éîãî ºäèíîãî ðîçóì³ííÿ. Îäí³ äîñë³äíèêè ââàæàþòü, ùî ï³ä
âåðõîâåíñòâîì ïðàâà òðåáà ðîçóì³òè ïàíóâàííÿ ïðàâà, ïð³îðèòåòí³ñòü ó ñó-
ñï³ëüñòâ³, íàñàìïåðåä, ïðàâ ëþäèíè1, äðóã³ — ùî öå êîäåêñ ïðàâèë, ÿê³ ëå-
ã³òèì³çîâàí³ ñóñï³ëüñòâîì ³ áàçóþòüñÿ íà äîñÿãíóòîìó ð³âí³ ñîö³àëüíî¿ åòè-
êè2, òðåò³ ââàæàþòü, ùî ³äåàëüíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ïðèíöèïó âåðõîâåí-
ñòâà ïðàâà º âåðõîâåíñòâî ðîçóìó3. Íà äóìêó ³íøèõ, âåðõîâåíñòâî ïðàâà
ìàº çä³éñíþâàòèñü ó ñôåð³ òàêèõ çàãàëüíîëþäñüêèõ ìîðàëüíî-ïðàâîâèõ ö³í-
íîñòåé, ÿê ñïðàâåäëèâ³ñòü, ñâîáîäà, ãóìàí³çì, à òàêîæ òàêèõ ôîðìàëüíî-
ðåãóëÿòèâíèõ ö³ííîñòåé ïðàâà, ÿê íîðìàòèâí³ñòü òà ð³âí³ñòü óñ³õ ïåðåä çà-
êîíîì4.

Ïîïðè òàêó ðîçá³æí³ñòü ó ïîãëÿäàõ, ìîæíà ââàæàòè, ùî ïðèíöèï âåðõî-
âåíñòâà ïðàâà º ñóêóïí³ñòþ ìîðàëüíî-ïðàâîâèõ ö³ííîñòåé, â³äïîâ³äíî äî
ÿêèõ ìàþòü ðåãóëþâàòèñÿ â³äíîñèíè â äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³, âè-
ð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäåé, ðîçãëÿäàòèñÿ ñïðàâè ó ñóäàõ.

ßêùî ïåâíà ÿñí³ñòü ó ðîçóì³íí³ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà âñå-òàêè

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2005

94

1 Ðàáèíîâè÷ Ï.Ì. Ïðàâà ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (äî ³íòåðïðåòàö³¿ âè-
õ³äíèõ êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü). — Õàðê³â.: Ïðàâî, 1997. — Ñ. 12.

2 Çàºöü À.Ï. Ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà (òåîðåòè÷íî-ìåòîäîëîã³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ) // Â³ñ-
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3 Ñ. Øåâ÷óê. Îñíîâè êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñïðóäåíö³¿. — Ê.: Óêðà¿íñüêèé öåíòð ïðàâíè÷èõ ñòó-
ä³é. — 2001. — Ñ. 115.
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º, òî ÿñíîñò³ ùîäî éîãî çàñòîñóâàííÿ, çà óìîâ ïàíóâàííÿ òðàäèö³éíîãî äëÿ
íàøî¿ ñèñòåìè ïðàâà ïðèíöèïó çàêîííîñò³, íåìàº.

Çàêîí «Ïðî ñóäîóñòð³é Óêðà¿íè» âèçíàâ çà ñóäàìè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿
ïðàâî çä³éñíþâàòè ïðàâîñóääÿ íà çàñàäàõ âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Àëå Îñíîâ-
íèé Çàêîí äåðæàâè, ïðîãîëîñèâøè â Óêðà¿í³ ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà,
íå ïîñëàáèâ, à íàâïàêè, êîíêðåòèçóâàâ ïðèíöèï çàêîííîñò³, ÿêèé â³äîáðà-
æåíèé ó áàãàòüîõ éîãî ñòàòòÿõ ³, çîêðåìà ó ñòàòò³ 19, äå çàçíà÷åíî, ùî îðãà-
íè äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïå-
ðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, ³ ùî í³õòî íå ìîæå áóòè ïðè-
ìóøåíèé ðîáèòè òå, ùî íå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîäàâñòâîì. Òðåáà çâåðíóòè
óâàãó, ùî Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè (ñòàòòÿ 129), âèçíà÷àþ÷è îñíîâí³ çàñàäè ñó-
äî÷èíñòâà, âêàçóº ëèøå íà ïðèíöèï çàêîííîñò³. Ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà
ïðàâà â ðîçä³ë³ «Ïðàâîñóääÿ» âçàãàë³ íå çãàäóºòüñÿ.

Çâ³äñè ïîñòàº çàïèòàííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ âêàçàíèõ ïðèíöèï³â ó ä³ÿëü-
íîñò³ ñóä³â. ßêùî âåñòè ìîâó ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, òî â³í º ñó-
äîì ïðàâà ³ ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà ìàº áóòè îñíîâîïîëîæíèì â éîãî
ä³ÿëüíîñò³. Ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà ñòàòòÿ 3 Çàêîíó «Ïðî Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» âèçíà÷èëà îñíîâíèì ïðèíöèïîì ºäèíîãî îðãàíó êîí-
ñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä, çä³éñíþþ÷è êîíñòèòóö³éíèé
êîíòðîëü ÷è îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â, çîáîâ’ÿçàíèé âè-
õîäèòè ç ïîçèö³é ñïðàâåäëèâîñò³, ñâîáîäè, ãóìàí³çìó, äîö³ëüíîñò³ òîùî.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, êåðóþ÷èñü çàçíà÷åíèì ïðèíöèïîì ³ âò³ëþ-
þ÷è éîãî â ñâî¿õ ð³øåííÿõ, ïîêëèêàíèé ïîøèðþâàòè éîãî ä³þ íà âåñü íà-
ö³îíàëüíèé ïðàâîâèé ïðîñò³ð. Òîìó áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ìîæíà ñêàçàòè, ùî
ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó º îäíèì ç îñíîâíèõ äæåðåë ä³¿ ïðèíöèïó
âåðõîâåíñòâà ïðàâà â äåðæàâ³. Â ªâðîï³ ïåðåêîíàí³, ùî öèì ïðèíöèïîì
ìàº äèðèãóâàòè êîíñòèòóö³éíå ñóäî÷èíñòâî.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿, òî âîíè º ñóäàìè íîðìè ³ îñíîâî-
ïîëîæíèì ïðèíöèïîì äëÿ íèõ ìàº áóòè ïðèíöèï çàêîííîñò³, ÿêèé, çîêðåìà,
ïåðåäáà÷àº âåðõîâåíñòâî çàêîíó, ñóâîðå ³ íåóõèëüíå äîòðèìàííÿ çàêîí³â âñ³-
ìà ñóá’ºêòàìè ïðàâîâ³äíîñèí, îäíàêîâå ¿õ ðîçóì³ííÿ ³ çàñòîñóâàííÿ.

Õî÷à ïðèíöèï çàêîííîñò³ ä³º ÿê ó ïðàâîòâîð÷³é, òàê ³ â ïðàâîçàñòîñîâí³é
ä³ÿëüíîñò³, äëÿ îñòàííüî¿, â òîìó ÷èñë³ é äëÿ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿, â³í
º ôóíäàìåíòàëüíèì, òàêèì, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷óâàòè ïðàâà ³ ñâî-
áîäè ãðîìàäÿí, ¿õ ð³âí³ñòü ïåðåä çàêîíîì.

² âñå æ, îñê³ëüêè ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà º çàãàëüíèì, òî ÿêîþ ì³-
ðîþ ³ â ÿêèé ñïîñ³á ñóäè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ìîæóòü éîãî çàñòîñîâóâàòè?

ßêùî âèõîäèòè ç òîãî, ùî ïðàâîâà ñèñòåìà Óêðà¿íè ìàº áàãàòî ðèñ êîíòè-
íåíòàëüíî¿ ïðàâîâî¿ ñ³ì’¿ ³ ïîñòóïîâî çáëèæóºòüñÿ ç íåþ, òî ïðèíöèï âåðõî-
âåíñòâà ïðàâà òóò ïîâèíåí ä³àëåêòè÷íî ïîºäíóâàòèñÿ ç ïðèíöèïîì âåðõî-
âåíñòâà çàêîíó, îñê³ëüêè çàêîí º îñíîâíèì äæåðåëîì ïðàâà. Â Óêðà¿í³, ÿê ³ â
êîíòèíåíòàëüí³é ªâðîï³, ïðàâî ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ñóêóïí³ñòü íàïåðåä âñòà-
íîâëåíèõ ïðàâèë ïîâåä³íêè, òîä³ ÿê â Àíãë³¿ (àíãëî-ñàêñîíñüêà ïðàâîâà ñ³ì’ÿ)
ïðàâîì º â îñíîâíîìó òå, äî ÷îãî ïðèéäå ñóäîâèé ðîçãëÿä1. Îñíîâíèì äæåðå-
ëîì ïðàâà â êðà¿íàõ àíãëî-ñàêñîíñüêî¿ ïðàâîâî¿ ñ³ì’¿ º íîðìà, ñôîðìîâàíà
ñóäàìè òà â³äîáðàæåíà â ñóäîâèõ ïðåöåäåíòàõ. Ó êîíòèíåíòàëüí³é ïðàâîâ³é
ñ³ì’¿ ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà á³ëüøîþ ì³ðîþ ðåàë³çóºòüñÿ â ïðàâîòâîð-
÷³é ä³ÿëüíîñò³ ³ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â, ÿê³ çä³éñíþþòü òëóìà÷åííÿ çàêîí³â, à â
àíãëîñàêñîíñüê³é ïðàâîâ³é ñ³ì’¿ — ó ñôåð³ ïðàâîñóääÿ.

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2005

95

1 Äì³òð³ºâ À.²., Øåïåëü À.Î. Ïîð³âíÿëüíå ïðàâîçíàâñòâî. — Ê.: «Þñò³í³àí», 2003. — C. 106.



Òðåáà ïîãîäèòèñÿ ç ò³ºþ òî÷êîþ çîðó, ùî ó íàö³îíàëüí³é ïðàâîçàñòîñîâ-
í³é ä³ÿëüíîñò³ (â òîìó ÷èñë³ â ä³ÿëüíîñò³ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿) íà äàíî-
ìó åòàï³ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó ðåàë³çàö³ÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà ìî-
æå â³äáóâàòèñÿ òîä³, êîëè â ìåæàõ íîðì çàêîíó º ìîæëèâ³ñòü îáðàòè òîé ÷è
³íøèé (íàéá³ëüø ñïðàâåäëèâèé) âàð³àíò ð³øåííÿ1. Êð³ì òîãî, ïðèíöèï âåð-
õîâåíñòâà ïðàâà ñóäàìè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ìîæå ðåàë³çîâóâàòèñÿ øëÿ-
õîì ïðÿìîãî çàñòîñóâàííÿ íîðì Êîíñòèòóö³¿, ð³øåíü òà ïðàâîâèõ ïîçèö³é
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà º îñíîâîïîëîæíèì ó
ä³ÿëüíîñò³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, îñíîâíèì çàâäàííÿì ÿêîãî º çà-
áåçïå÷åííÿ âåðõîâåíñòâà Êîíñòèòóö³¿. Òîìó ìè ìàºìî ãîâîðèòè, ùî ïåðåä
Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ñòî¿òü äâîºäèíå çàâäàííÿ — çàáåçïå÷óâàòè
â äåðæàâ³ ä³þ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà ³ âåðõîâåíñòâî Êîíñòèòóö³¿. ßê
æå ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ â ä³ÿëüíîñò³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ö³ äâà îñíîâîïîëîæí³
äëÿ íüîãî çàâäàííÿ?

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ÿê ºäèíèé îðãàí êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ â Óêðà-
¿í³ ìàº áóäóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü òàêèì ÷èíîì, ùîá íàéâèùà þðèäè÷íà ñè-
ëà Êîíñòèòóö³¿ âèÿâëÿëàñÿ â óñ³õ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, à ¿¿ îáîâ’ÿçêî-
â³ñòü íå ï³ääàâàëàñÿ ñóìí³âó, ùîá íå äîïóñêàëîñÿ âíåñåííÿ òàêèõ çì³í äî
Êîíñòèòóö³¿, ÿê³ çàøêîäèëè á ïðàâàì ³ ñâîáîäàì ëþäèíè, ïîðóøóâàëè á
íåçàëåæí³ñòü ÷è òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü äåðæàâè. Ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà
Êîíñòèòóö³¿ îçíà÷àº òàêîæ, ùî çàêîíè òà ³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè
ìàþòü â³äïîâ³äàòè ¿é, à ³íòåðïðåòàö³ÿ çàêîí³â ïîâèííà çä³éñíþâàòèñÿ ó
â³äïîâ³äíîñò³ ç áóêâîþ ³ äóõîì Êîíñòèòóö³¿.

Ó íàñ º âñ³ ï³äñòàâè ââàæàòè Êîíñòèòóö³þ äåìîêðàòè÷íî¿ äåðæàâè ïðàâî-
âîþ çà ñâîºþ ñóòòþ. Ïðîòå ÷è ìîæåìî ìè ñòâåðäæóâàòè, ùî çíà÷íîþ ì³ðîþ
ñòèñë³ çà çì³ñòîì òà óçàãàëüíåí³ íîðìè Êîíñòèòóö³¿ äàþòü ìîæëèâ³ñòü ñóá’ºê-
òàì ïðàâîâ³äíîñèí áà÷èòè â íèõ ÿê ó íîðìàõ ïðÿìî¿ ä³¿ äîñòàòíüî ïðàâ äëÿ
ñïðàâåäëèâîãî âèð³øåííÿ ñóñï³ëüíèõ ïèòàíü? Î÷åâèäíî, ùî òóò ³ñíóº ïðî-
áëåìà. Âîíà ïîëÿãàº â òîìó, ùî ïîïðè ïðàâîâèé õàðàêòåð êîíñòèòóö³éíèõ
íîðì, âèíèêàº ïîòðåáà â ç’ÿñóâàíí³ çì³ñòó öüîãî ïðàâà, òîáòî â ïîøóêó â íèõ
ïðàâà. Â³äòàê ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ïðàâî, áåçïîñåðåäíüî âèïèñàíå â
Êîíñòèòóö³¿, ³ ïðàâî, âèøóêàíå â í³é øëÿõîì ³íòåðïðåòàö³¿ ¿¿ ïîëîæåíü ó ñó-
êóïíîñò³, ìîæå ââàæàòèñÿ òèì ð³âíåì ïðàâà, ÿêèé ìàº â³äîáðàæàòè Êîíñòè-
òóö³ÿ äåìîêðàòè÷íî¿ äåðæàâè.

Çðåøòîþ, ìè ìàºìî âèçíàòè, ùî Êîíñòèòóö³ÿ íå ìîæå âñüîãî ïåðåäáà÷è-
òè. Òîìó ïðàâîòâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü ïàðëàìåíòó òà ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, à
òàêîæ ³íòåðïðåòàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó íà çàñàäàõ âåðõîâåí-
ñòâà ïðàâà ìàþòü ðîçâèâàòè ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóö³¿. Íàø³ í³ìåöüê³ êîëåãè
òàêîæ ââàæàþòü, ùî çàâäàííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó â ðàìêàõ âåðõîâåí-
ñòâà ïðàâà º ïîøóê íå çîâñ³ì ÷³òêî âèïèñàíîãî ïðàâà òà éîãî ðåàë³çàö³ÿ2.

Ïîøóê ïðàâà â íîðìàõ Êîíñòèòóö³¿ ìàº çä³éñíþâàòèñÿ íå ò³ëüêè íà ï³ä-
ñòàâàõ ¿õ çàãàëüíîãî õàðàêòåðó ÷è íàÿâíîãî çì³ñòó. Êîíñòèòóö³ÿ º óñòàëåíèì
ïðàâîâèì àêòîì òðèâàëî¿ ä³¿, ó òîé ÷àñ ÿê ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè ðîçâèâàþòüñÿ
äèíàì³÷íî. Òëóìà÷åííÿ íîðì Êîíñòèòóö³¿ çàâæäè çä³éñíþºòüñÿ íà ïåâíîìó
åòàï³ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó ³ ìàº âðàõîâóâàòè éîãî ïîòðåáè. Êð³ì òîãî, òðåáà
âðàõîâóâàòè, ùî ³íòåðïðåòàö³ÿ íîðì Êîíñòèòóö³¿ äàºòüñÿ íå âçàãàë³, à ùîäî
îêðåìîãî âèïàäêó, ÿêèé ñïðè÷èíèâ çâåðíåííÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó.
Âñå öå â³äîáðàæàº ñïåöèô³êó òîãî ÷è ³íøîãî åòàïó ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó.
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1 Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè: Íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé êîìåíòàð // Â.Á. Àâåðüÿíîâ, Î.Â. Áàòàíîâ,
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2 Ãðàñõîô Êàð³í. Ïðèíöèïè âåðõîâåíñòâà ïðàâà â êîíñòèòóö³éíîìó ñóäî÷èíñòâ³ // Â³ñíèê
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. — 2000. — ¹ 4. — Ñ. 35.



Òîìó ³íòåðïðåòàö³ÿ íîðì Êîíñòèòóö³¿ â ðàìêàõ âåðõîâåíñòâà ïðàâà çàâæäè
ïîòðåáóº âðàõóâàííÿ îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí.

²ñíóº òàêîæ òî÷êà çîðó, ùî ïðèïèñè Êîíñòèòóö³¿, ÿêùî âîíè íå ëåã³òèìî-
âàí³ ñóñï³ëüñòâîì, º òàêèìè, ùî íå â³äïîâ³äàþòü ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà
ïðàâà1. Ïðè öüîìó ¿¿ àâòîð ïîñèëàºòüñÿ íà ñèòóàö³þ, ÿêà âèíèêëà â ðåçóëü-
òàò³ Âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó â 2000 ðîö³, êîëè ãðîìàäÿíè âèñëîâè-
ëèñü ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ (ç ïèòàíü íåäîòîðêàííîñò³ íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â, ¿õ ê³ëüêîñò³, ñòðóêòóðè ïàðëàìåíòó, ï³äñòàâ ïðèïèíåííÿ
éîãî ïîâíîâàæåíü), àëå ö³ çì³íè íå áóëè âíåñåí³ äî Îñíîâíîãî Çàêîíó. ×è
ìîæíà ââàæàòè ïðèïèñè Êîíñòèòóö³¿ íåïðàâîâèìè, ÿêùî âîíè íå çàçíàëè
çì³í ó ðåçóëüòàò³ öüîãî ðåôåðåíäóìó, — ïèòàííÿ ñï³ðíå. Àëå äëÿ íàñ âàæëè-
âèì º òå, ùî ï³äñòàâè äëÿ ïîøóêó ïðàâà â ïðèïèñàõ Êîíñòèòóö³¿ ìîæóòü áó-
òè ð³çíèìè.

Çàñòîñóâàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà ïðè îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³
ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ ïîðîäæóº ïðîáëåìó ìåæ ¿¿ òëóìà÷åííÿ. Ìè âèõîäèìî
ç òîãî, ùî Êîíñòèòóö³ÿ ìàº áóòè «æèâèì», ïîñò³éíî ä³þ÷èì ïðàâîâèì îðãà-
í³çìîì ³ ðîçâèâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá. Êð³ì òîãî, ïðîöåñ
ðîçâèòêó Êîíñòèòóö³¿ ïîâèíåí âèïåðåäæàòè ðîçâèòîê çàêîíîäàâñòâà, ³íàê-
øå Îñíîâíèé Çàêîí ñòàíå êîíñåðâàòèâíèì íîðìàòèâíèì àêòîì ³ ñòðèìóâà-
òèìå ðîçâèòîê ïðàâîâ³äíîñèí ó ñóñï³ëüñòâ³.

Íà ïðàêòèö³ ïðîöåñ ðîçâèòêó Êîíñòèòóö³¿ øëÿõîì îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ
¿¿ íîðì º äóæå íåïðîñòèì. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä íå çàâæäè íàâàæóºòüñÿ ðîç-
êðèâàòè ñìèñëîâèé çì³ñò ¿¿ ïîëîæåíü â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá ñóñï³ëüíîãî ðîç-
âèòêó. Ç îãëÿäó íà ìîëîä³ñòü óêðà¿íñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿ — öå ëîã³÷íî. Ïðîòå, â
ïðèíöèï³, òàêèé ï³äõ³ä äî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ íå º âèïðàâäàíèì, àäæå
â³í ñòî¿òü íà çàâàä³ ðîçâèòêó ïîëîæåíü Îñíîâíîãî Çàêîíó Óêðà¿íè ³, ïî ñóò³,
«êîíñåðâóº» ¿õ. Õàðàêòåðíî, ùî çàêîíîäàâåöü, íàäàâøè Êîíñòèòóö³éíîìó
Ñóäó Óêðà¿íè ïðàâî çä³éñíþâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà çàñàäàõ âåðõîâåíñòâà
ïðàâà, öèì ñàìèì äàâ îð³ºíòèðè äëÿ ðîçâèòêó ºäèíèì îðãàíîì êîíñòèòó-
ö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ â Óêðà¿í³ ³ ïîëîæåíü Îñíîâíîãî Çàêîíó. Òîìó Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä ìàº áóòè íàëàøòîâàíèé íà òàêèé ðîçâèòîê ³, ùî âàæëèâî, —
â³ä÷óâàòè ñóñï³ëüíó ïîòðåáó â öüîìó. Îòæå, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ïðèí-
öèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà º îäíèì ç îñíîâíèõ ïðàâîâèõ ìåõàí³çì³â çàáåç-
ïå÷åííÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè âåðõîâåíñòâà Îñíîâíîãî Çàêîíó
Óêðà¿íè.

Òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ ìàº â³äáóâàòèñÿ â ìåæàõ ³äåé, çàêëàäåíèõ ó ¿¿
ïðèïèñàõ, àëå íå âèõîäèòè çà íèõ. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä øëÿõîì ³íòåðïðåòà-
ö³¿ ìîæå ðîçâèâàòè òå ÷è ³íøå ïîëîæåííÿ Îñíîâíîãî Çàêîíó äî òèõ ìåæ, ïî-
êè º ìîæëèâ³ñòü âèð³øèòè ñï³ð ÷è ïèòàííÿ, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â êîíñòèòóö³éíî-
ìó ïîäàíí³ ÷è çâåðíåíí³. Òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ çà òàêîþ ôîð-
ìóëîþ äàº ìîæëèâ³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó çàáåçïå÷óâàòè ¿õ ðîçóì³ííÿ â
çàçíà÷åíèõ ìåæàõ ³ â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá òîãî ÷è ³íøîãî åòàïó ñóñï³ëüíîãî
ðîçâèòêó, ÿê³, âëàñíå, â³äîáðàæàþòüñÿ â êîíñòèòóö³éíèõ ïîäàííÿõ ÷è çâåð-
íåííÿõ.

Ö³êàâèì ç òî÷êè çîðó çàñòîñóâàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà ïðè
òëóìà÷åíí³ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè º Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè â³ä 1 ãðóäíÿ 2004 ðîêó ùîäî íåçàëåæíîñò³ ñóää³â. ×àñòèíà äðóãà
ñòàòò³ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ ñóää³â» â³ä 15 ãðóäíÿ 1992 ðîêó ì³ñòè-
ëà ïîëîæåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì ñóää³ íå ìîãëè áóòè ïðèòÿãíóò³ äî êðèì³íàëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ âçÿò³ ï³ä âàðòó áåç çãîäè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ó 1996 ðîö³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ó 1999 ðîö³, áóëà ïðèé-
íÿòà íîâà ðåäàêö³ÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 13 Çàêîíó, â ÿê³é çàçíà÷àëîñÿ, ùî
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ñóääÿ íå ìîæå áóòè áåç çãîäè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çàòðèìàíèé ÷è çàà-
ðåøòîâàíèé äî âèíåñåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó ñóäîì.

Òîáòî íîâà ðåäàêö³ÿ ö³º¿ ñòàòò³ çâóçèëà ãàðàíò³¿ íåäîòîðêàííîñò³ ñóää³:
ñóääÿ áåç ïåðåøêîä ì³ã áóòè ïðèòÿãíóòèé äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³,
ëèøå éîãî çàòðèìàííÿ ÷è àðåøò äî îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó ñóäó ìîãëî áóòè
çä³éñíåíî çà çãîäîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

² õî÷à íîâà ðåäàêö³ÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 13 Çàêîíó äîñë³âíî â³äòâîðèëà
ïîëîæåííÿ ùîäî íåäîòîðêàííîñò³ ñóää³, ÿêå ì³ñòèòüñÿ ó ñòàòò³ 126 Êîíñòè-
òóö³¿, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè çàçíà÷èâ, ùî â³äáóëîñÿ çâóæåííÿ îáñÿãó
íåäîòîðêàííîñò³ ñóää³â ïðè âíåñåíí³ çì³í äî Çàêîíó. Ñóä âêàçàâ íà íåäî-
ïóñòèì³ñòü çíèæåííÿ ð³âíÿ ãàðàíò³é íåçàëåæíîñò³ ³ íåäîòîðêàííîñò³ ñóää³â
ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ íîâèõ çàêîí³â ÷è âíåñåííÿ çì³í äî ÷èííèõ. Òàêèé âèñíî-
âîê â³í çðîáèâ íà ï³äñòàâ³ ä³¿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà, çàçíà÷èâøè,
ùî çíèæåííÿ ãàðàíò³é íåäîòîðêàííîñò³ ñóää³â ìîæå íåãàòèâíî â³äáèòèñÿ
íà çàáåçïå÷åíí³ ïðàâà ãðîìàäÿí íà ñóäîâèé çàõèñò.

Ó öüîìó âèïàäêó øëÿõîì òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü çàêîíó íà ï³äñòàâ³ ïðèí-
öèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçøèðèâ ìåæ³ ðî-
çóì³ííÿ ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 126 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ùîäî íåäîòîðêàííîñò³
ñóää³â.

Ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà â êîíñòèòóö³éíîìó ñó-
äî÷èíñòâ³ íåäîñòàòíüî ç’ÿñîâàíèìè çàëèøàþòüñÿ ïèòàííÿ çàñòîñóâàííÿ
ªâðîïåéñüêî¿ Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ³ îñíîâíèõ ñâîáîä ëþäèíè òà ð³-
øåíü ªâðîïåéñüêîãî Ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Îñòàíí³ì ÷àñîì âñå íàïîëåãëè-
â³øå ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî òå, ùî âåðõîâåíñòâî ïðàâà ïåðåäáà÷àº ïð³îðè-
òåò çàãàëüíîâèçíàíèõ ïðèíöèï³â ³ íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ùîäî íàö³î-
íàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. ªâðîïåéñüêèé Ñóä ç ïðàâ ëþäèíè îð³ºíòóº íàö³î-
íàëüí³ êîíñòèòóö³éí³ ñóäè íà ïðåöåäåíòíå çàêîíîäàâñòâî Ñòðàñáóðãà.

Óêðà¿íà ³íêîðïîðóâàëà ªâðîïåéñüêó Êîíâåíö³þ ó ñâîº çàêîíîäàâñòâî,
òèì ñàìèì âèçíàâøè éîãî ÷àñòèíîþ, äæåðåëîì ÷èííîãî ïðàâà. Â ³ºðàðõ³¿
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ì³ñöå Êîíâåíö³¿, ¿¿ þðèäè÷íà ñèëà âèçíà÷åí³ ðàíãîì
òîãî àêòà, ÿêèì íàäàíà çãîäà íà ¿¿ îáîâ’ÿçêîâ³ñòü, òîáòî çàêîíîì. Òàêèì ÷è-
íîì, Êîíâåíö³ÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ìàº ñèëó çàêîíó. Âîäíî÷àñ, ïðàãíó÷è
äî ãàðìîí³çàö³¿ ïîëîæåíü ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â ³ ïîëîæåíü ÷èííîãî çàêî-
íîäàâñòâà, Óêðà¿íà çàñòîñîâóº ïðàâèëî, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî, ÿêùî â ì³æíà-
ðîäíîìó äîãîâîð³, ùî íàáðàâ ÷èííîñò³ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, âñòàíîâëåí³ ³í-
ø³ ïðàâèëà, í³æ ïåðåäáà÷åí³ ó â³äïîâ³äíîìó àêò³, çàñòîñîâóþòüñÿ ïðàâèëà
ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó.

Çàïðîâàäæåííÿ öüîãî ïðàâèëà â ö³ëîìó íå íàäàº Êîíâåíö³¿ ïð³îðèòåòó
ùîäî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. Öå ïðàâèëî ³ñíóº äëÿ òîãî, ùîá óñóâàòè ñóïå-
ðå÷í³ñòü àáî êîíôë³êòí³ñòü ïîëîæåíü ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó ç ïîëîæåííÿ-
ìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ïðàâîâî¿ êîë³ç³¿ âîíà âèð³-
øóºòüñÿ øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ ïðàâèë ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó. Òîáòî íà íà-
ö³îíàëüíîìó ð³âí³ ìîæíà âåñòè ìîâó ò³ëüêè ïðî ëîêàëüíó ïð³îðèòåòí³ñòü ïî-
ëîæåíü Êîíâåíö³¿ ùîäî ïîëîæåíü ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ³ ò³ëüêè ó âèïàäêó
íàÿâíîñò³ êîë³ç³¿. Òîìó ³ñíóº òî÷êà çîðó, ùî òàêå ñï³ââ³äíîøåííÿ Êîíâåíö³¿ ³
÷èííèõ íàö³îíàëüíèõ çàêîí³â íà ïðàêòèö³ íå ïðèâåëî äî ïðÿìîãî çàñòîñó-
âàííÿ â íàö³îíàëüíîìó ñóäî÷èíñòâ³, â òîìó ÷èñë³ êîíñòèòóö³éíîìó, ñòàí-
äàðò³â, ãàðàíòîâàíèõ Êîíâåíö³ºþ òà âèðîáëåíèõ ïðàêòèêîþ Ñòðàñáóðçüêî-
ãî Ñóäó. Ïðîòå ö³ ñòàíäàðòè ñòàëè âàæëèâèì äæåðåëîì ³íòåðïðåòàö³¿ ïîëî-
æåíü íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà1.
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1 Ï. Ìàðòèíåíêî. Ì³ñöå ³ ðîëü Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ³ îñíîâíèõ ñâîáîä ëþäèíè 1950 ðîêó
â êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîìó ìåõàí³çì³ Óêðà¿íè. // Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñ-
äèêö³¿: ñó÷àñí³ñòü ³ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó. — Ê.: Þð³íêîì ²íòåð, 2002. — Ñ. 127.



Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, çàñòîñîâóþ÷è Êîíâåíö³þ, âèõîäèòü ç òîãî,
ùî Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ìàº ïð³îðèòåò ùîäî ÷èííèõ äëÿ íàøî¿ äåðæàâè
ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ÿê öå çàçíà÷åíî â ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 9 Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè: «Óêëàäåííÿ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ÿê³ ñóïåðå÷àòü Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, ìîæëèâå ëèøå ï³ñëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè». Öå ïîëîæåííÿ, íà íàø ïîãëÿä, íå ìîæíà ðîçóì³òè ³íàêøå ÿê íåäî-
ïóñòèì³ñòü íåâ³äïîâ³äíîñò³ ÷èíí³é ðåäàêö³¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ì³æíàðîä-
íèõ äîãîâîð³â, ÿê³ óêëàäàþòüñÿ Óêðà¿íîþ.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè â ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ïðàãíå ìàêñèìàëüíî âðà-
õîâóâàòè ïîëîæåííÿ Êîíâåíö³¿, ãàðìîí³éíî ïîºäíóâàòè ¿¿ ³ç çàêîíîäàâ-
ñòâîì Óêðà¿íè. Ïðèêëàäîì ìîæå áóòè Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó â³ä
2 ëèñòîïàäà 2004 ðîêó ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîì á³ëüø ì’ÿêîãî ïîêàðàííÿ.
Öèì Ð³øåííÿì âèçíàíà íåêîíñòèòóö³éíîþ ÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 69 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ç òèõ ï³äñòàâ, ùî âîíà íå ì³ñòèòü ïîëîæåííÿ
ïðî ïðèçíà÷åííÿ îñîáàì, ÿê³ â÷èíèëè çëî÷èíè íåâåëèêî¿ òÿæêîñò³, á³ëüø
ì’ÿêîãî ïîêàðàííÿ, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì. ×åðåç â³äñóòí³ñòü ó Êîíñòè-
òóö³¿ ïðèïèñ³â, ÿê³ ðåãóëþâàëè á öå ïèòàííÿ, Ñóä âèõîäèâ ³ç çàñàä âåðõî-
âåíñòâà ïðàâà, çîêðåìà ïðèíöèïó ñïðàâåäëèâîñò³, ïðè çàñòîñóâàíí³ êðè-
ì³íàëüíîãî ïîêàðàííÿ ³ ïîñèëàâñÿ êîíêðåòíî íà ñòàòòþ 6 Êîíâåíö³¿. Òîáòî
òóò Ñóä ñêàçàâ: íåêîíñòèòóö³éíèì º çàêîí, ÿêèé íå â³äïîâ³äàº ïðèíöèïó
âåðõîâåíñòâà ïðàâà (ñïðàâåäëèâîñò³) ³ íå óçãîäæóºòüñÿ ç Êîíâåíö³ºþ.

Âîäíî÷àñ âèíèêàº çàïèòàííÿ: à ÷è ìîæóòü ìàòè ì³ñöå ðîçá³æíîñò³ â ðî-
çóì³íí³ ïîëîæåíü Êîíâåíö³¿ ³, â³äïîâ³äíî, ðîçá³æíîñò³ â ð³øåííÿõ Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ³ Ñòðàñáóðçüêîãî Ñóäó, ³ ÿê³ íàñë³äêè âîíè ìàòèìóòü?
Ðîçãëÿíåìî äâ³ ñèòóàö³¿.

Ó ÷åðâí³ 2003 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèçíàâ òàêèì, ùî â³äïî-
â³äàº Êîíñòèòóö³¿, Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ââåäåííÿ ìîðàòîð³þ íà ïðèìóñîâó
ðåàë³çàö³þ ìàéíà». Öåé Çàêîí áåç çàçíà÷åííÿ êîíêðåòíèõ òåðì³í³â â³äñòðî-
÷èâ ïîãàøåííÿ áîðã³â çà ðàõóíîê ìàéíà ï³äïðèºìñòâàìè, äå äåðæàâà ìàº
25 â³äñîòê³â ó ñòàòóòíîìó ôîíä³. Ó êâ³òí³ 2005 ðîêó Ñòðàñáóðçüêèé Ñóä, ïî-
ñèëàþ÷èñü íà Êîíâåíö³þ, ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ñîêóð ïðîòè Óêðà¿íè»,
ÿêèì çîáîâ’ÿçàâ Óêðà¿íó â³äøêîäóâàòè ãðîìàäÿíèíó Ñîêóðó ìîðàëüíó øêî-
äó, ùî áóëà çàïîä³ÿíà çàÿâíèêîâ³ òðèð³÷íîþ çàòðèìêîþ âèïëàòè éîìó çà-
áîðãîâàíîñò³ ïî çàðîá³òí³é ïëàò³. Ïðè÷èíîþ çàòðèìêè áóëî âèçíàíî áàíêðóò-
ñòâî ï³äïðèºìñòâà òà ââåäåíèé çàçíà÷åíèì Çàêîíîì ìîðàòîð³é. Ñòðàñáóð-
çüêèé Ñóä íå îö³íþâàâ Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç öüîãî ïè-
òàííÿ, íàòîì³ñòü â³í âèçíàâ, ùî âêàçàíèé Çàêîí ïðèçóïèíèâ âèêîíàííÿ
âèêîíàâ÷èõ ëèñò³â.

Â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ øêîäè ãðîìàäÿíèíó Ñîêóðó Ñòðàñáóðçüêèì
Ñóäîì, ïî ñóò³, ñòàâèòü ïèòàííÿ ïðî ïðàâîì³ðí³ñòü Çàêîíó ñòîñîâíî ââåäåí-
íÿ ìîðàòîð³þ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî
êîíñòèòóö³éíîñò³ âêàçàíîãî ïîëîæåííÿ Çàêîíó ìîæå ñòàòè ôîðìàëüíèì.

Â ³íøîìó âèïàäêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ³ Ñòðàñáóðçüêèé Ñóä,
ä³þ÷è â ðàìêàõ âåðõîâåíñòâà ïðàâà, ä³éøëè ïðîòèëåæíèõ âèñíîâê³â. Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè â Ð³øåíí³ â³ä 10 æîâòíÿ 2001 ðîêó (ñïðàâà ïðî çà-
îùàäæåííÿ ãðîìàäÿí) çàçíà÷èâ, ùî äåðæàâà íåçâàæàþ÷è íà ñòð³ìêó ³í-
ôëÿö³þ, ùî ìàëà ì³ñöå â Óêðà¿í³, çîáîâ’ÿçàíà çáåðåãòè ðåàëüíó âàðò³ñòü
çàîùàäæåíü ãðîìàäÿí, à òàêîæ íå äîïóñêàòè íåð³âíîñò³ âêëàäíèê³â çà
îçíàêàìè â³êó òà ç ³íøèõ ï³äñòàâ ùîäî ñòðîê³â ïîâåðíåííÿ ¿ì â³äíîâëåíèõ
òà ïðî³íäåêñîâàíèõ âêëàä³â. Ïðè öüîìó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âè-
çíàâ äåÿê³ ïîëîæåííÿ â³äïîâ³äíîãî çàêîíó íåêîíñòèòóö³éíèìè.

Ñòðàñáóðçüêèé Ñóä ç ïðèâîäó êîìïåíñàö³¿ öèõ çàîùàäæåíü â Óõâàë³ â³ä
2 ëèïíÿ 2002 ðîêó ó ñïðàâ³ «Ãàéäóê òà ³íø³ ïðîòè Óêðà¿íè» çàçíà÷èâ, ùî
ñòàòòÿ 1 Ïåðøîãî Ïðîòîêîëó íå ïîêëàäàº íà äåðæàâè çàãàëüíîãî îáîâ’ÿçêó
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çáåð³ãàòè êóï³âåëüíó âàðò³ñòü ñóì, äåïîíîâàíèõ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ
øëÿõîì ¿õ ñèñòåìàòè÷íî¿ ³íäåêñàö³¿. Ùîäî äîñòóïíîñò³ äî âæå ïðî³íäåêñî-
âàíèõ âêëàä³â, òî ñóä çàçíà÷èâ, ùî âîíà çàëåæèòü â³ä ñòàíó íàïîâíåííÿ
äåðæàâíî¿ êàçíè ³ ìîæå áóòè îáìåæåíà. Òàêèì ÷èíîì, íà çàñàäàõ âåðõîâåí-
ñòâà ïðàâà Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ³ Ñòðàñáóðçüêèé Ñóä ó äàíîìó âè-
ïàäêó ä³éøëè ïðîòèëåæíèõ âèñíîâê³â. Àëå, îñê³ëüêè çàçíà÷åí³ âèñíîâêè
ì³ñòÿòüñÿ â Óõâàë³ Ñòðàñáóðçüêîãî Ñóäó ùîäî íåïðèéíÿòíîñò³ ñêàðãè Ãàé-
äóêà òà ³íøèõ, òî òóò íåìàº ñàíêö³é ÷è áóäü-ÿêèõ âèìîã äî Óêðà¿íè. Òîìó
Ïàðëàìåíò ³ Óðÿä, âèõîäÿ÷è ç íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â, ïðîäîâæóþòü çä³é-
ñíþâàòè ïîë³òèêó ùîäî ïîâåðíåííÿ çàîùàäæåíü ãðîìàäÿíàì, à â³äïîâ³äíå
Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè çàëèøàºòüñÿ â ñèë³. ßêùî æ âèñíî-
âîê Ñòðàñáóðçüêîãî Ñóäó ìàâ áè ôîðìó íå â³äìîâíî¿ óõâàëè, à ð³øåííÿ,
Óêðà¿íà çìóøåíà áóëà á éîãî âèêîíóâàòè.

Îòæå, ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî ð³øåííÿ Ñòðàñáóðçüêîãî Ñóäó, ÿê³ âè-
ïëèâàþòü ç ³íòåðïðåòàö³¿ Êîíâåíö³¿ òà ïðèéìàþòüñÿ íà ¿¿ ï³äñòàâ³, ìàþ÷è
ñèëó ïðåöåäåíòó ³ îáîâ’ÿçêîâ³ñòü äëÿ Óêðà¿íè, íàáóâàþòü ïð³îðèòåò ùîäî
íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Â³äáóâàºòüñÿ ïðîíèêíåííÿ â íàøó ïðàâîâó
ñèñòåìó ñóäîâèõ ïðåöåäåíò³â, õàðàêòåðíèõ äëÿ àíãëîñàêñîíñüêî¿ ïðàâîâî¿
ñ³ì’¿. Âçàãàë³ ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ïðàêòèêà Ñòðàñáóðçüêîãî Ñóäó àêòè-
â³çóâàëà çáëèæåííÿ äâîõ ïðàâîâèõ ñèñòåì (êîíòèíåíòàëüíî¿ òà àíãëîñàê-
ñîíñüêî¿) íà òåðåí³ ªâðîïè. Òàêèì ÷èíîì, ð³øåííÿ Ñòðàñáóðçüêîãî Ñóäó ³
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ÿê³ º ñóäàìè ïðàâà ³ ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ áà-
çóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ âåðõîâåíñòâà ïðàâà, ìîæóòü ñïðè÷èíèòè âèçíàííÿ â
Óêðà¿í³ ñóäîâîãî òà ³íòåðïðåòàö³éíîãî ïðåöåäåíòó äæåðåëîì ïðàâà.

Îêð³ì òîãî, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî îäíà ç òåîð³é ïîõîäæåííÿ ïðàâà, à ñàìå
³ñòîðè÷íà, âèõîäèòü ç òîãî, ùî ïðàâî º îá’ºêòèâíèì ³ñòîðè÷íèì ÿâèùåì, îá-
óìîâëåíèì åòíîêóëüòóðíèìè ôàêòîðàìè, íàðîäíèì äóõîì, ÿêèé ïðîÿâëÿ-
ºòüñÿ ó çâè÷àÿõ. Ïðèõèëüíèêè ö³º¿ òåîð³¿ ñòâåðäæóþòü, ùî ïðàâî íå ìàº óí³-
âåðñàëüíîãî õàðàêòåðó1.

Ìè òàêîæ íå ìîæåìî çàïåðå÷óâàòè, ùî â íàøîìó çàêîíîäàâñòâ³ çà-
êð³ïëåí³ íàö³îíàëüí³ çâè÷à¿ òà óÿâëåííÿ ïðî ñîö³àëüí³ ö³ííîñò³, â òîé ÷àñ ÿê
ó ïîëîæåííÿõ Êîíâåíö³¿ ³ ð³øåííÿõ Ñòðàñáóðçüêîãî Ñóäó ì³ñòÿòüñÿ ñèíòåçî-
âàí³ óÿâëåííÿ ïðî ö³ ö³ííîñò³. Àëå â ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðà-
âà íà òåðåí³ êðà¿í-ó÷àñíèöü Êîíâåíö³¿ âïëèâ ïðàâîâèõ ì³æíàðîäíèõ ñòàí-
äàðò³â íà íàö³îíàëüí³ ìîðàëüíî-ïðàâîâ³ ö³ííîñò³ ñòàº âñå â³ä÷óòí³øèì.
Ñõîæå, ùî ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà íàáóâàº õàðàêòåðó óí³âåðñàëüíîãî
äëÿ ñâ³òîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà.

Íà ñåñ³¿ Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ ó âåðåñí³ 2004 ðîêó Ãåíåðàëüíèé ñå-
êðåòàð ÎÎÍ Êîô³ Àííàí çàÿâèâ, ùî âåðõîâåíñòâî ïðàâà º êëþ÷åì äî âè-
ð³øåííÿ ãîñòðèõ ïðîáëåì ñó÷àñíîãî ñâ³òó. Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî êîæíà íàö³ÿ,
ÿêà ïðîãîëîñèëà âåðõîâåíñòâî ïðàâà, ìàº ïîâàæàòè éîãî ³ çà êîðäîíîì. ²
êîæíà íàö³ÿ, ÿêà äîìàãàºòüñÿ äîòðèìàííÿ âåðõîâåíñòâà ïðàâà çà êîðäî-
íîì, ïîâèííà ñàìà éîãî äîòðèìóâàòèñÿ.

Ðàçîì ç òèì ó ö³é âèñîêîïîâàæí³é ì³æíàðîäí³é îðãàí³çàö³¿ ðîçóì³þòü,
ùî âåðõîâåíñòâî ïðàâà ìàº íàö³îíàëüí³ âèòîêè ³ îñîáëèâîñò³. Àëå, îñê³ëüêè
íå âèêëþ÷åí³ âèïàäêè, êîëè ñèëüí³ ñâ³òó öüîãî ìàí³ïóëþþòü íàö³îíàëüíèìè
çàêîíàìè äëÿ çáåðåæåííÿ âëàäè ³ íàêîïè÷åííÿ áàãàòñòâà, òî êðàùå áóëî á
íà çàñàäàõ âåðõîâåíñòâà ïðàâà íèí³øíþ ì³æíàðîäíó äîãîâ³ðíó áàçó ïåðå-
òâîðèòè íà ì³æíàðîäíèé êîäåêñ çàêîí³â, ÿêèé ñòàâ áè åôåêòèâíîþ ïðàâî-
âîþ ñèñòåìîþ çàõèñòó.

Àëå ó íàðîä³â ñâ³òó ð³çíå ðîçóì³ííÿ ñïðàâåäëèâîñò³, ÿêà º îñíîâíèì åëå-
ìåíòîì ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Â³äîìèé ³òàë³éñüêèé ìèñëèòåëü ³ òåî-
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ëîã Òîìà Àêâ³íñüêèé âèñîêî ö³íóâàâ ðîëü ñïðàâåäëèâîñò³ â ñóñï³ëüíîìó
æèòò³, Ïðàâî â³í îö³íþâàâ ÿê «ä³þ ñïðàâåäëèâîñò³ ó áîæåñòâåííîìó ïîðÿäêó
ëþäñüêîãî ³ñíóâàííÿ». ² ÿê íå ïàðàäîêñàëüíî, â³í ââàæàâ íåñïðàâåäëèâèì
ïàíóâàííÿ íàðîäó â óìîâàõ äåìîêðàò³¿, îñê³ëüêè ÷èñëåííà ìàñà ëþäåé ïðè-
äóøóº áàãàòèõ ³ öÿ ìàñà, òîáòî íàðîä, ñòàº êîëåêòèâíèì òèðàíîì1.

Òîìó, êîëè âåñòè ìîâó ïðî ºäèíèé çàãàëüíîñâ³òîâèé êîäåêñ çàêîí³â ùîäî
çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè íà çàñàäàõ âåðõîâåíñòâà ïðàâà, òî òðåáà ìàòè
íà óâàç³, íàñàìïåðåä, çàõèñò ëþäåé â³ä òàêèõ ÿâèù, ÿê òåðîðèçì, çàõâàò çà-
ðó÷íèê³â, êîðóïö³ÿ, ð³çí³ ôîðìè íàñèëëÿ òîùî, ÿê³ îäíàêîâî íå ñïðèéìà-
þòüñÿ âñ³ìà íàö³ÿìè.

Áåçóìîâíî, â óìîâàõ äåìîêðàò³¿ ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà º áëàãîì
äëÿ ëþäñòâà, àëå, áóäó÷è óí³âåðñàëüíèì ïðèíöèïîì, â³í íå º ÿêèìîñü íàáî-
ðîì ïðàâîâèõ øàáëîí³â ó äîñÿãíåíí³ íàðîäàìè ÷è íàö³ÿìè äîáðà ³ ñïðàâåä-
ëèâîñò³. Íàâïàêè, öå òàêèé óí³êàëüíèé ìåõàí³çì, ÿêèé äàº ìîæëèâ³ñòü
ãíó÷êî çàñòîñîâóâàòè ïðàâî â ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ, ùîá çàáåçïå÷èòè ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü. Â³í º ìèñòåöòâîì ìîæëèâîãî â äîñÿãíåíí³ ñïðàâåäëèâîñò³ ó êîæ-
íîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó. Àäæå ñïðàâåäëèâ³ñòü ó ïðàâ³ íàáóâàº êîíêðåò-
íîãî çì³ñòó ³ äîñÿãàºòüñÿ â êîíêðåòí³é ñèòóàö³¿, â êîíêðåòíîìó ÷àñ³ ³ â
êîíêðåòíîìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó, åòí³÷íîìó, ïðàâîâîìó ÷è ³íøîìó ñå-
ðåäîâèù³.

Êð³ì òîãî, òðåáà âðàõîâóâàòè, ùî ñïðàâåäëèâ³ñòü, äîáðî, ãóìàí³çì ÿê
ñêëàäîâ³ âåðõîâåíñòâà ïðàâà º ìîðàëüíèìè êàòåãîð³ÿìè, åëåìåíòàìè ñó-
ñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³. Íà â³äì³íó â³ä íîðì ïðàâà, íîðìè ìîðàë³ ñèëîþ äåðæà-
âè íå çàáåçïå÷óþòüñÿ. Âîíè çàáåçïå÷óþòüñÿ ñèëîþ çâè÷îê, âåë³íü, îö³íîê òà
ïåðåêîíàíü ëþäåé. Îñê³ëüêè ñïðàâåäëèâ³ñòü, äîáðî, ãóìàí³çì òà ³íø³ íîðìè
ìîðàë³ º îö³íî÷íèìè, òî óÿâëåííÿ ïðî íèõ çàâæäè çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ êóëü-
òóðè, îñâ³÷åíîñò³ ëþäåé, ð³âíÿ ¿õ äîñòàòêó òà áàãàòüîõ ³íøèõ ôàêòîð³â.

Òîìó ìîæíà çðîçóì³òè, ÿê âàæêî Ñòðàñáóðçüêîìó Ñóäó â ïåâíèõ âèïàä-
êàõ âèðîáèòè òàêèé ñïðàâåäëèâèé ñòàíäàðò, ÿêèé â³äïîâ³äàâ áè óÿâëåííÿì
òà ³íòåðåñàì óñ³õ ºâðîïåéñüêèõ íàö³é. Òðåáà òàêîæ çðîçóì³òè äåðæàâ-ó÷àñ-
íèöü ªâðîïåéñüêî¿ Êîíâåíö³¿ ç ïðàâ ëþäèíè, íàö³îíàëüí³, ìîðàëüí³, ïðàâî-
â³ îñîáëèâîñò³ ÿêèõ íå äàþòü ìîæëèâîñò³ ñïðèéíÿòè òîé ÷è ³íøèé ñòðàñáóð-
çüêèé ñòàíäàðò. Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Í³ìå÷÷èíè ïðÿìî âêà-
çàâ, ùî ñóää³ ïîâèíí³ äîòðèìóâàòèñÿ óñòàëåíèõ ñóñï³ëüíèõ óÿâëåíü ïðî
ñïðàâåäëèâ³ñòü (Ð³øåííÿ ¹ 9, 338—349; 34, 269—287)2.

Éìîâ³ðíî, ùî ÷åðåç ºâðîïðàâî ìè ïðèéäåìî äî âèñîêîîðãàí³çîâàíî¿ ªâ-
ðîïè. Àëå, ïîïðè ïîçèòèâí³ ôàêòîðè öüîãî ïðîöåñó, ñàìîáóòí³ñòü, íàö³î-
íàëüíà ³äåíòè÷í³ñòü íàðîä³â ªâðîïè ïîâèíí³ çáåð³ãàòèñÿ. Òîìó, ä³þ÷è íà
çàñàäàõ âåðõîâåíñòâà ïðàâà, ÿê Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, òàê ³ Ñòðàñ-
áóðçüêèé Ñóä ìàþòü ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ ãàðìîí³éíî ïîºäíóâàòè íàö³îíàëüí³
³ çàãàëüíîëþäñüê³ ìîðàëüíî-ïðàâîâ³ ö³ííîñò³.
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ÃÀÐÀÍÒ²¯ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² ÏÎÑÀÄÎÂÈÕ ÎÑ²Á

Ì. Êîñòèöüêèé,
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,
ïðîôåñîð, äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê,

Í. Êóøàêîâà,
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò Ñåêðåòàð³àòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,

êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê

1. Ï³ä êàòåãîð³þ ïîñàäîâèõ îñ³á â Óêðà¿í³ ï³äïàäàþòü êåð³âíèêè òà çà-
ñòóïíèêè êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ îðãàí³â òà ¿õ àïàðàòó, ³íø³ äåðæàâí³ ñëóæ-
áîâö³, íà ÿêèõ çàêîíàìè àáî ³íøèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè ïîêëàäåíî
çä³éñíåííÿ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷èõ ôóíê-
ö³é. Ïðàâîâèé ñòàòóñ ïîñàäîâèõ îñ³á âèçíà÷àºòüñÿ Çàêîíîì «Ïðî äåðæàâíó
ñëóæáó» (1993 ð³ê), «Ïðî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ» (1991 ð³ê), «Ïðî ñòàòóñ
ñóää³â» òà ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè. Îêðåìó ãðóïó ñåðåä ïî-
ñàäîâèõ îñ³á ñòàíîâëÿòü ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â çàêîíîäàâ÷î¿, âèêîíàâ÷î¿ ³
ñóäîâî¿ âëàäè. Ö³ îñîáè íàä³ëåí³ ïðàâîì ó ìåæàõ íàäàíèõ ¿ì ïîâíîâàæåíü
ïðèéìàòè ð³øåííÿ, îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè
îñîáàìè, â òîìó ÷èñë³ ¿ì íå ï³äïîðÿäêîâàíèìè. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî áîðîòü-
áó ³ç êîðóïö³ºþ» (1995 ð³ê) ïîä³ëÿº îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ âèêîíóâàòè äåð-
æàâí³ ôóíêö³¿, íà äâ³ ãðóïè: 1) äåðæàâí³ ñëóæáîâö³; 2) íàðîäí³ äåïóòàòè Óê-
ðà¿íè, äåïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÀÐ Êðèì, äåïóòàòè ì³ñöåâèõ ðàä, ñ³ëüñüê³,
ñåëèùí³ é ì³ñüê³ ãîëîâè òà ãîëîâè îáëàñíèõ ³ ðàéîííèõ ðàä. Ó Êðèì³íàëüíî-
ìó êîäåêñ³ Óêðà¿íè (2001 ð³ê) òåðì³í «ïîñàäîâà îñîáà», ùî âæèâàâñÿ ó ïîïå-
ðåäíüîìó Êðèì³íàëüíîìó êîäåêñ³, çàì³íåíèé òåðì³íîì «ñëóæáîâà îñîáà».
Íàñ ö³êàâëÿòü, íàñàìïåðåä, âèù³ ïîñàäîâ³ îñîáè äåðæàâè, òàê³, íàïðèêëàä,
ÿê Ïðåçèäåíò, ì³í³ñòðè òà ¿õ çàñòóïíèêè, ïðåäñòàâíèêè ñèëîâèõ â³äîìñòâ,
äåïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè òà äåïóòàòè ì³ñöåâîãî ð³âíÿ, ñóää³, ïðîêóðîðè.

2. Âèäè ³ ôîðìè â³äïîâ³äàëüíîñò³ äëÿ öèõ êàòåãîð³é ïîñàäîâèõ îñ³á íà ñüî-
ãîäí³ âèçíà÷åíî â ðÿä³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, çîêðåìà Êðèì³íàëüíî-
ìó, Àäì³í³ñòðàòèâíîìó, Öèâ³ëüíîìó êîäåêñàõ Óêðà¿íè òîùî.

Çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîñàäîâ³ îñîáè íåñóòü êîíñòè-
òóö³éíó, êðèì³íàëüíó, àäì³í³ñòðàòèâíó, öèâ³ëüíó, äèñöèïë³íàðíó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü. Ó ñâîþ ÷åðãó, ôîðìàìè â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìîæóòü áóòè ³ìï³÷ìåíò,
â³äçèâ ç ïîñàäè, çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè, øòðàô, ïîçáàâëåííÿ âîë³ òà ³íøå, çà-
ëåæíî â³ä ïîñàäè ³ ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ äåë³êòó. Ââàæàºìî, ùî ñòîñîâíî âèùèõ
ïîñàäîâèõ îñ³á áóëà á äîðå÷íîþ òàêà êëàñèô³êàö³ÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³: ìî-
ðàëüíà, ìàòåð³àëüíà òà êðèì³íàëüíà. Íà ïåðøèé ïîãëÿä, âèäàºòüñÿ, ùî íàé-
á³ëüø òÿæêèì âèäîì â³äïîâ³äàëüíîñò³ º êðèì³íàëüíà, àëå öå ïîâåðõîâå
áà÷åííÿ. Ìè ìàºìî ïðèêðèé äîñâ³ä, êîëè âèñîê³ ïîñàäîâö³ â³äêóïàþòüñÿ
â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çàâäÿêè ñâî¿ì ô³íàíñîâèì ìîæëèâîñòÿì
àáî âçàãàë³ íå ïðèòÿãóþòüñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, õî÷à äëÿ
öüîãî º âñ³ ï³äñòàâè, àáî ìàþòü ð³çíîãî ðîäó ³ìóí³òåò (ÿê-òî: äåïóòàòè ÂÐÓ,
Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð ÷è Ïðåçèäåíò). Ìàòåð³àëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü òåæ íå º ñåð-
éîçíîþ ïåðåïîíîþ äëÿ ïîñàäîâèõ çëî÷èíö³â, àäæå âîíè, ÿê ïðàâèëî, íà ìî-
ìåíò íàñòàííÿ òàêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âæå ìàþòü äîñòàòí³é êàï³òàë äëÿ â³ä-
øêîäóâàííÿ ïåâíèõ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â. Íà íàø ïîãëÿä, ºäèíèì ä³ºâèì
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âèäîì â³äïîâ³äàëüíîñò³ º ìîðàëüíà, àëå âîíà ïåðåäáà÷àº â³äïîâ³äíèé ð³âåíü
ñâ³äîìîñò³ ïîñàäîâöÿ, íàñò³ëüêè âèñîêèé, ùîá â³í çì³ã â³ä÷óòè âåñü òÿãàð
òàêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Íà ñüîãîäí³, î÷åâèäíî, ñêëàäàºòüñÿ ñèòóàö³ÿ, êîëè æîäåí âèä â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ íå º åôåêòèâíèì íàñò³ëüêè, ùîá çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü ïîñàäîâèõ
çëî÷èí³â ÷è ä³é, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ïåâíèé âèä â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîñàäîâèõ
îñ³á. Ïðè÷èíà êðèºòüñÿ ó ïñèõîëîã³¿ òà ìåíòàë³òåò³ íàøèõ ÷èíîâíèê³â, ãî-
ëîâíèìè ÷èííèêàìè äëÿ ÿêèõ º ñòðàõ âòðàòèòè ïîñàäó, â³äïîâ³äíèé ìàòå-
ð³àëüíèé ñòàòóñ ÷è íàâ³òü âîëþ. Öå áóäå ïåâíîþ ãðîþ ñë³â, àëå ìîæíà ñôîð-
ìóëþâàòè ïðîáëåìó òàê: ÷èì âèùîþ º ìîðàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîñàäîâ-
ö³â ó ö³ëîìó, òèì ì³öí³ø³ ãàðàíò³¿ ¿õ ïîñàäîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Íàâåäåìî ïðèêëàä. Óìèñíà íåñâîº÷àñíà ñïëàòà ïîäàòê³â, çáîð³â, ³íøèõ
îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ äëÿ âëàñíèõ ö³ëåé êîøò³â, ùî
ìàëè áóòè ïåðåðàõîâàí³ äî áþäæåò³â ÷è äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ôîíä³â, ìàº
êâàë³ô³êóâàòèñÿ, çà íàÿâíîñò³ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ï³äñòàâ, ÿê çëîâæè-
âàííÿ ïîñàäîâèì ñòàíîâèùåì çà â³äïîâ³äíîþ ÷àñòèíîþ ñòàòò³ 364 ÊÊ. ßê
çëîâæèâàííÿ ïîñàäîâèì ñòàíîâèùåì çà çàçíà÷åíîþ ñòàòòåþ ïîâèííå êâà-
ë³ô³êóâàòèñÿ é óìèñíå íåóòðèìàííÿ ÷è íåïåðåðàõóâàííÿ ïîñàäîâîþ îñîáîþ
äî áþäæåòó ñóì ïðèáóòêîâîãî ïîäàòêó ç ãðîìàäÿí, ÿêèì âèïëà÷óâàëèñÿ
äîõîäè, îñê³ëüêè ïëàòíèêîì äàíîãî ïîäàòêó º òà îñîáà, ç äîõîä³â ÿêî¿ éîãî
íå óòðèìàíî ÷è íå ïåðåðàõîâàíî. Çà íàÿâíîñò³ çãîâîðó ïîñàäîâî¿ îñîáè ç
ïëàòíèêîì ïîäàòêó òàê³ ¿¿ ä³¿ ìàþòü êâàë³ô³êóâàòèñü ÿê ñï³âó÷àñòü â óõèëåí-
í³ â³ä ñïëàòè ïîäàòêó. Öåé ñïèñîê çëî÷èí³â ìîæíà ïîäîâæèòè (ñòàòò³ 365—
370 òîùî). Ó ö³ëîìó çãàäàí³ òà ³íø³ òèïîâ³ äëÿ ïîñàäîâö³â çëî÷èíè ñâ³ä÷àòü
ïðî òå, ùî ëþäè, ÿê³ ¿õ â÷èíèëè, ìàþòü íåâèñîêèé ð³âåíü ñâ³äîìîñò³ ³ ìîæëè-
âèìè ÷èííèêàìè âïëèâó íà íèõ ìîæóòü áóòè ïåðåâàæíî ñòðàõ òà ìàòåð³àëü-
íà çàö³êàâëåí³ñòü.

3. ßê³ æ ãàðàíò³¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á ó íàø ÷àñ, çà íàøèõ
óêðà¿íñüêèõ ðåàë³é, º åôåêòèâíèìè, ä³ºâèìè, íà ÷îìó âîíè ìîæóòü áóäóâà-
òèñÿ òåîðåòè÷íî ³ íà ÷îìó ´ðóíòóâàòèñÿ ôàêòè÷íî?

Ïèòàííÿ äóæå ñêëàäíå, ñêîð³øå ³äåîëîã³÷íå òà ïñèõîëîã³÷íå, í³æ ïðàâîâå,
åêîíîì³÷íå ÷è ïîë³òè÷íå. Ñê³ëüêè íå ï³äâèùóé ñóää³ çàðïëàòó, â³í âñå îäíî
áðàòèìå õàáàð³, ÿêùî ñàìå òàê óÿâëÿº ñåíñ îá³éìàííÿ ñâîº¿ ïîñàäè. Ñê³ëüêè
ïîâíîâàæåíü íå äàé óðÿäó, ÷è ïðåçèäåíòó, ÷è ïàðëàìåíòó, ÷è, íàâïàêè, ñê³ëü-
êè ö³ ïîâíîâàæåííÿ íå îáìåæóé, ÿêùî âîíè ñïðèéìàþòü ñâî¿ ïîñàäè ÿê çàñ³á
íàæèâè òà ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ âëàäíèõ àìá³ö³é, öå íå áóäå ä³ºâèìè ãàðàíò³ÿìè ¿õ
â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ñê³ëüêè íå âèãàäóé çàêîí³â, äå á òàê³ ãàðàíò³¿ âèçíà÷àëèñÿ,
êîëè ñïðàâà ä³éäå äî ¿õ ðåàë³çàö³¿, âèÿâèòüñÿ, ùî ö³ æ ñàì³ ïîñàäîâö³ ÷è ¿õ
âëàäí³ ñîðàòíèêè ³ ðåàë³çîâóþòü çàçíà÷åí³ ãàðàíò³¿. Ó ðåçóëüòàò³ ìàºìî ò³ëüêè
ãàðàíò³þ ïîâíî¿ ÷è ÷àñòêîâî¿ áåçâ³äïîâ³äàëüíîñò³, à íå íàâïàêè.

Îòæå, âèíèêàº çàïèòàííÿ, ÷è ³ñíóþòü âçàãàë³ òàê³ ãàðàíò³¿ — ìàþòüñÿ íà
óâàç³ íå ò³, ùî çàïèñàí³ â çàêîí³ ³ íå ðåàë³çóþòüñÿ, à ñïðàâæí³, ôàêòè÷í³ ãà-
ðàíò³¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á?

Äëÿ ïî÷àòêó çàçíà÷èìî, ÿê³ â ïðèíöèï³ ãàðàíò³¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîñàäî-
âèõ îñ³á ìîæóòü áóòè. Ïî-ïåðøå, òàê³, ùî ðîçðîáëÿþòüñÿ íà íàóêîâî-òåîðå-
òè÷íîìó ÷è ³äåîëîã³÷íîìó ð³âí³, ïî-äðóãå — çàêîíîäàâ÷³ ãàðàíò³¿. Äàë³ éäóòü
ïðîöåñóàëüí³, àäì³í³ñòðàòèâí³, îðãàí³çàö³éí³, åòè÷í³ (ïñèõîëîã³÷í³) òà ³íø³
ãàðàíò³¿, ÿê³ ³íîä³ ìîæóòü ñïðàöüîâóâàòè, àëå çàãàëüíó êàðòèíó âñåá³÷íî¿
áåçâ³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á òà ñëàáêîãî ìåõàí³çìó ðåàë³çàö³¿ öèõ ãà-
ðàíò³é íå çì³íþþòü.

4. Âñå æ òàêè ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî íà ñüîãîäí³ ÿê â óêðà¿íñüêîìó,
òàê ³ â óñ³õ ³íøèõ ñóñï³ëüñòâàõ ³ñíóþòü ïåâí³ ãàðàíò³¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîñà-
äîâèõ îñ³á ³ áàçóþòüñÿ âîíè íå íà äîñêîíàëîñò³ çàêîíîäàâñòâà ÷è âèñîêèõ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèêàõ (ãàðàíò³¿ ó âèãëÿä³ ï³ëüã, íàïðèêëàä), ³
íå íà ôîðìàëüíèõ ïîë³òè÷íèõ ãàñëàõ, ÿê òî äåìîêðàòèçàö³ÿ ñóñï³ëüñòâà, ïî-
ä³ë âëàäè, ðîçïîä³ë ïîâíîâàæåíü ì³æ ïîñàäîâèìè îñîáàìè òîùî, à ïåðåâàæ-
íî íà îäíîìó ä³ºâîìó ôàêòîð³ — êîíêóðåíö³¿ ïîë³òè÷íèõ ³ ô³íàíñîâèõ ñèë,
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âëàäíèõ ³ «êîëîâëàäíèõ» ñòðóêòóð. Ñêàæåìî â³äâåðòî, æîäíà âëàäà íå ñòàíå
ðåàëüíî ïðèòÿãóâàòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñâî¿õ æå ïðåäñòàâíèê³â, òîáòî âè-
ùåçãàäàíèõ ïîñàäîâèõ îñ³á, ÿê³, ÿê ïðàâèëî, º ïðîâëàäíèìè. Îòæå, ïåðøèé
ðåàëüíèé ôàêòîð, ÿêèé ñïðàöüîâóº ÿê ïåâíà ãàðàíò³ÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïî-
ñàäîâèõ îñ³á, — öå çì³íà âëàäè. Ìè ìîæåìî ñïîñòåð³ãàòè ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³,
ÿê íîâà âëàäà ïðèòÿãóº äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ äåÿêèõ ïîñàäîâèõ îñ³á — ïðè-
á³÷íèê³â ïîïåðåäíüî¿ âëàäè (öå ïåðåâàæíî êðèì³íàëüíà, àäì³í³ñòðàòèâíà,
îðãàí³çàö³éíà òà ìîðàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, îñòàííÿ — çà ðàõóíîê ïñèõîëî-
ã³÷íîãî òèñêó).

Íà äðóãîìó ì³ñö³ âèñòóïàº âæå çãàäàíà êîíêóðåíö³ÿ ïîë³òè÷íèõ ³ ô³íàí-
ñîâèõ ñèë ÿê òàêà, ³ òðåáà çàóâàæèòè, ùî öåé ôàêòîð º ïåðìàíåíòíèì. Àäæå
ñó÷àñíå óÿâëåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü äåðæàâíîãî óñòðîþ äëÿ ñóñï³ëüñòâà ïå-
ðåäáà÷àº îäâ³÷íó êîíêóðåíö³þ, òîáòî áîðîòüáó çà äåðæàâíó âëàäó. Òàêèì
÷èíîì, êîæíà êîíêóðóþ÷à ñòîðîíà âåñü ÷àñ íàìàãàºòüñÿ äèñêðåäèòóâàòè,
ñïàïëþæèòè ñóïåðíèêà, âèêðèâàº ä³éñí³ ÷è óÿâí³ çëî÷èíè ïåðåâàæíî ïðåä-
ñòàâíèê³â äåðæàâíèõ ñòðóêòóð. Ó öüîìó àñïåêò³ ìîæíà âèä³ëèòè äâ³ ³íñòè-
òóö³¿, ÿê³ ðåàëüíî ìîæóòü ãàðàíòóâàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü áóäü-ÿêèõ ïîñàäî-
âèõ îñ³á â³äíîñíî íåçàëåæíî â³ä ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿.

Â Óêðà¿í³ ñüîãîäí³ òàêèìè ñòðóêòóðàìè âèñòóïàþòü, ÿê íå äèâíî, ìàñ-ìå-
ä³à òà Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä, ñïåöèô³êà ÿêèõ ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíè îá’ºä-
íóþòü ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë, ³äåîëîã³÷íèõ íàïðÿì³â, åêîíî-
ì³÷íî òà ñîö³àëüíî ìåíøå, í³æ ³íø³ ³íñòèòóö³¿, çàëåæàòü â³ä ÷èííî¿ âëàäè.
Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, î÷åâèäíî, íå º ³ í³êîëè íå áóäóòü íåçàëåæíè-
ìè — âîíè ïîâí³ñòþ çàëåæàòü â³ä òèõ, õòî ¿õ ô³íàíñóº, òîáòî ïåâíèõ ïî-
ë³òè÷íèõ ïàðò³é ÷è ïðåäñòàâíèê³â ïåâíèõ ³äåîëîã³é. Íàìàãàþ÷èñü ïîòîïèòè
ñóïðîòèâíèêà, ìàñ-ìåä³à âåñü ÷àñ ïîøèðþþòü òàê çâàíèé ÷îðíèé PR ïåðå-
âàæíî ùîäî âèñîêèõ ïîñàäîâö³â ÷è äåïóòàò³â êîíêóðóþ÷î¿ ïàðò³¿. Âèêðèâà-
þ÷è òàêèì ÷èíîì öèõ ïîñàäîâö³â, âèíîñÿ÷è íà çàãàëüíèé îñóä íåãàòèâíó
³íôîðìàö³þ ïðî ïîñàäîâ³ çëî÷èíè, ìàñ-ìåä³à çàáåçïå÷óþòü ïåâíîþ ì³ðîþ
ðîçêðèòòÿ äåÿêèõ ç íèõ òà íàñòóïíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (ìîæå é íåàäåêâàòíó)
çà ö³ çëî÷èíè.

Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ³ñíóº ³ ç Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì, íà â³äì³íó â³ä ñóä³â
çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿. Îñòàíí³ àæ í³ÿê íå ìîæóòü ãàðàíòóâàòè â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü ïîñàäîâèõ îñ³á, îñê³ëüêè ñóää³ öèõ ñóä³â ïðàêòè÷íî çàâæäè çà-
ëåæí³ â³ä ÷èííî¿ âëàäè, â³ä íàéâèùèõ äåðæàâíèõ ïîñàäîâö³â, òîìó, ÿê ïðà-
âèëî, ³ íå ñòàíóòü âèíîñèòè âèðîê «ñâî¿ì» æå ïðåäñòàâíèêàì âëàäè. ²ñíóþ÷à
äåðæàâíà ñèñòåìà ïîáóäîâàíà òàêèì ÷èíîì, ùî «õòî ïðè âëàä³ — çàâæäè
ïðàâèé», ³ ñóäè º ðåàëüíîþ îñíîâîþ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè äëÿ ï³äòðèìàííÿ
³ñíóþ÷îãî ïîðÿäêó ³ â³äïîâ³äíî — ³ñíóþ÷î¿ âëàäè.

²íøà ð³÷ — êîíñòèòóö³éí³ ñóäè. Ñóää³ êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó îáèðàþòüñÿ
ð³çíèìè ã³ëêàìè âëàäè, ³ âèñîêîþ º éìîâ³ðí³ñòü, ùî ñêëàä ñóäó â³äîáðàæàº
ð³çí³ ïîë³òè÷í³ ñèëè ÷è ³äåîëîã³÷í³ íàïðÿìè â ñóñï³ëüñòâ³. Îòæå, êîëè éäåòü-
ñÿ ïðî ãàðàíò³¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á, íàïðèêëàä ³ìï³÷-
ìåíò ïðåçèäåíòà, êîíñòèòóö³éíèé ñóä, ó ïðèíöèï³, ìîæå âèñòóïèòè òàêèì
ãàðàíòîì âíàñë³äîê êîíêóðåíö³¿ ïîãëÿä³â íà öå ñóää³â. Àäæå ñóää³â ÊÑÓ
ò³ëüêè ÷àñòêîâî ïðèçíà÷àº Ïðåçèäåíò (íà â³äì³íó â³ä ñóää³â çàãàëüíèõ ñó-
ä³â), ³ òîìó âîíè, ÿê ïðàâèëî, íå îäíîñòàéí³ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàíü ùîäî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á.

Öþ äóìêó ï³äòâåðäæóº ïðàêòèêà ÿê íàøîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, òàê ³
áàãàòüîõ ³íøèõ êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â (çãàäàéìî íåäàâí³é ³ìï³÷ìåíò ïðåçè-
äåíòà Ëèòâè ³ ðîëü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Ëèòâè ó âèð³øåíí³ ö³º¿ ñïðàâè).
Âèõîäÿ÷è ç âèêëàäåíîãî ââàæàºìî çà íåîáõ³äíå ùå ðàç ï³äêðåñëèòè âàæëè-
â³ñòü ðîçâèòêó êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ ÿê îñîáëèâî¿ ôîðìè ñóäî÷èí-
ñòâà — ñóäî÷èíñòâà, ÿêå ñïèðàºòüñÿ íàñàìïåðåä íå íà âåðõîâåíñòâî çàêî-
íó, à íà âåðõîâåíñòâî ïðàâà, ùî ³ ñüîãîäí³ º ãîëîâíèì ãàðàíòîì â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ íàéâèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á äåðæàâè.
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Ç ²ÑÒÎÐ²¯
Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÑÒÈÖ²¯

ÑÏÐÎÁÈ ÎÁÃÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ÇÀÑÀÄ ÇÀÕÈÑÒÓ
ÐÀÄßÍÑÜÊÈÕ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²É 20—30-õ ÐÎÊ²Â

Â ÎÔ²Ö²ÉÍÈÕ ÊÎËÀÕ ÑÐÑÐ ÒÀ ÓÐÑÐ

Î. Ìèðîíåíêî,
äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, ïðîôåñîð,

çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè,
ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ó ãàëóç³ íàóêè ³ òåõí³êè

Íàñòóïíèì çà ñèëîþ âïëèâó íà ñèñòåìó «íîâîãî ïðàâà», ÿêà ôîðìóâàëàñü
ó öåé ïåð³îä, ó òîìó ÷èñë³ ³ â ÓÑÐÐ ÷è ÓÐÑÐ, áóëè, ïðèðîäíî, ð³øåííÿ

²Õ—Õ²²² ç’¿çä³â ÐÊÏ(á), Õ²V—ÕV²²² ç’¿çä³â ÂÊÏ(á), ïëåíóì³â ÖÊ ÐÊÏ(á) òà ÖÊ
ÂÊÏ(á), ïåðøîãî—âîñüìîãî ç’¿çä³â Ðàä ÑÐÑÐ, 24-õ ñåñ³é ÖÂÊ ÑÐÑÐ óñ³õ ñåìè
ñêëèêàíü, 10-òè ñåñ³é Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÑÐÑÐ ïåðøîãî ñêëèêàííÿ, ÷èñëåíí³
ïîñòàíîâè òà ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ, Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
ÑÐÑÐ, ÐÍÊ ÑÐÑÐ òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â Ñîþçó. Àêòè ÊÏ(á)Ó, Âñåóê-
ðà¿íñüêèõ ç’¿çä³â Ðàä, ÂÓÖÂÊ, éîãî Ïðåçèä³¿, ÐÍÊ, ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
ÓÑÐÐ ÷è ÓÐÑÐ ó ïðîöåñ³ ñòàíîâëåííÿ òà åâîëþö³¿ «íîâîãî ïðàâà» çàãàëîì òà
äîêòðèíè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ çîêðåìà ïåâíó ðîëü â³ä³ãðàâàëè, àëå âîíè
ìàëè ö³ëêîì ï³äïîðÿäêîâàíå çíà÷åííÿ.

Ó ïåð³îä, ùî äîñë³äæóºòüñÿ, ñåðåä âèòîê³â ðàäÿíñüêîãî ïðàâà, ó òîìó ÷èñë³
³ â Óêðà¿í³, âñå á³ëüøî¿ âàãîìîñò³ íàáóâàëè ïðàö³, äîïîâ³ä³ òà ³íø³ âèñòóïè ÷è
âêàç³âêè É. Ñòàë³íà (1879—1953). Áåçïîñåðåäíüî ç Óêðà¿íîþ éîãî ïîâ’ÿçóâà-
ëî òå, ùî ç æîâòíÿ 1918 ðîêó äî áåðåçíÿ 1919 ðîêó ìàéáóòí³é ãåíåðàëüíèé
ñåêðåòàð ÖÊ ÐÊÏ(á) ³ ÖÊ ÂÊÏ (á) áóâ ÷ëåíîì ÖÊ ÊÏ(á)Ó òà éîãî Çàêîðäîííîãî
áþðî ÿê ïðåäñòàâíèê ÖÊ ÐÊÏ(á) äëÿ çâ’ÿçê³â ç á³ëüøîâèöüêîþ ÓÍÐ, à â ëþ-
òîìó—áåðåçí³ 1920 ðîêó — ãîëîâîþ Â³éñüêîâî¿ ðàäè Óêðà¿íñüêîãî òðóäîâîãî
ôðîíòó. ßê íàðîäíèé êîì³ñàð äåðæàâíîãî êîíòðîëþ (1919—1920), íàðîä-
íèé êîì³ñàð ÐÑ² ÐÑÔÐÐ (1920—1922) É. Ñòàë³í ñòàâ îäíèì ç ãîëîâíèõ îðãàí³-
çàòîð³â ðàäÿíñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ.

ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, â³í â³ä³ãðàâ çíà÷íó ðîëü ó ðàäÿíñüêîìó äåðæàâíîìó
áóä³âíèöòâ³, ðîçðîáö³ òåêñò³â Êîíñòèòóö³¿ ÐÑÔÐÐ 1918, Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ
1924, Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ 1936 ðîê³â, ñòâîðåíí³ ÑÐÑÐ ÿê ñîþçíî¿ äåðæàâè òî-
ùî. Â³äçíà÷èìî, ùî ñàìå É. Ñòàë³í ñòàâ ³í³ö³àòîðîì ³ íàòõíåííèêîì ïîë³òè-
êè óêðà¿í³çàö³¿, ÿêà ïîøèðþâàëàñü íå ëèøå íà Óêðà¿íó, à é íà Êóáàíü òà Êà-
çàõñòàí ³ âïåðøå çàïî÷àòêóâàëà äîáó ðåàëüíîãî íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåí-
íÿ, çàáåçïå÷èâ (ðàçîì ç Ì. Õðóùîâèì) îá’ºäíàííÿ åòí³÷íèõ óêðà¿íñüêèõ òå-
ðèòîð³é ó ñêëàä³ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ, òîáòî ó íèí³øí³õ êîðäîíàõ íåçàëåæíî¿
äåðæàâè Óêðà¿íà, çà ùî Â. Âèííè÷åíêî ÷àñòî íàçèâàâ éîãî «Éîñèïîì Êàëè-
òîþ» ÷è «óêðà¿íñüêèì ²âàíîì Êàëèòîþ».
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Ç îñîáèñò³ñòþ É. Ñòàë³íà ïîâ’ÿçàíå é òå, ùî ïðîòÿãîì ìàéæå 40 ðîê³â
(ôàêòè÷íî äî ê³íöÿ 50-õ) óñÿ ðàäÿíñüêà (ïðèðîäíî, é óêðà¿íñüêà) þðè-

äè÷íà íàóêà ³ ïðàêòèêà äåðæàâíîãî áóä³âíèöòâà òà ïðàâîçàñòîñóâàííÿ, ó
òîìó ÷èñë³ ³ ìîäåëü ðàäÿíñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ðîçâèâàëèñü âèíÿò-
êîâî ó ìåæàõ «ñòàë³íñüêîãî â÷åííÿ ïðî äåðæàâó ³ ïðàâî», òîáòî ó æîðñòêèõ
ðàìêàõ ñôîðìóëüîâàíèõ íèì, ÿê ïðàâèëî, ó âèãëÿä³ äèðåêòèâíî-êàòåãîðè÷-
íèõ ñõåì ³ äåô³í³ö³é, îáîâ’ÿçêîâèõ äëÿ ñïðèéíÿòòÿ ³ íåóõèëüíîãî âèêîíàí-
íÿ. Òàê³ ïîë³òèêî-ïðàâîâ³ ïîãëÿäè-äèðåêòèâè âèêëàäåí³, ãîëîâíèì ÷èíîì, ó
ðîáîòàõ «Àíàðõ³çì ÷è ñîö³àë³çì?» (1906), «Ìàðêñèçì ³ íàö³îíàëüíå ïèòàííÿ»
(1912—1913), «Òðè ðîêè ïðîëåòàðñüêî¿ äèêòàòóðè» (1920), «Îðãàí³çàö³ÿ Ðî-
ñ³éñüêî¿ ôåäåðàòèâíî¿ ðåñïóáë³êè» (1921), «Ïðî îñíîâè ëåí³í³çìó» (1924),
«Òðîöüê³çì ÷è ëåí³í³çì?» (1924), «Æîâòíåâà ðåâîëþö³ÿ ³ òàêòèêà ðîñ³éñüêèõ
êîìóí³ñò³â» (1925), «Äî ïèòàíü ëåí³í³çìó» (1926), «Áåñ³äà ç ³íîçåìíèìè ðîá³ò-
íè÷èìè äåëåãàö³ÿìè» (1927), «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ á³ëüøîâèçìó» (1931), «Ïðî
ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ Ñîþçó ÐÑÐ» (1936), «Ïðî íåäîë³êè ïàðò³éíî¿ ðîáîòè òà
çàõîäè ïî ë³êâ³äàö³¿ òðîöüê³ñòñüêèõ òà ³íøèõ äâîðóøíèê³â» (1937), «Êîðîò-
êîìó êóðñ³ ³ñòîð³¿ ÂÊÏ(á)» (1938), à òàêîæ â ³íøèõ ïðàöÿõ, ÷èñëåííèõ ïðî-
ìîâàõ, äîïîâ³äÿõ, çâ³òàõ, âèñòóïàõ íà ïàðò³éíèõ ç’¿çäàõ òà ³íøèõ ìàñîâèõ
ç³áðàííÿõ1. Ó 1939 ðîö³ É. Ñòàë³íà áóëî îáðàíî Ïî÷åñíèì ÷ëåíîì Àêàäåì³¿
íàóê ÑÐÑÐ.

Ñïèðàþ÷èñü íà âëàñí³ ñòðèæíåâ³ òåçè ïðî òå, ùî «ëåí³í³çì º òåîð³ÿ ³ ïðàê-
òèêà ïðîëåòàðñüêî¿ ðåâîëþö³¿ âçàãàë³, òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà äèêòàòóðè ïðîëåòà-
ð³àòó â îñîáëèâîñò³», ùî «îñíîâíèì ïèòàííÿì ëåí³í³çìó, éîãî â³äïðàâíèì
ïóíêòîì, éîãî ôóíäàìåíòîì º ïèòàííÿ ïðî äèêòàòóðó ïðîëåòàð³àòó», òîáòî
øòó÷íî ñïðîùóþ÷è ³ çâóæóþ÷è öå â÷åííÿ, É. Ñòàë³í ³ íàäàë³ äîñèòü äîâ³ëü-
íî ï³äõîäèâ äî òëóìà÷åííÿ òà ³íòåðïðåòàö³¿ ôîðìóë, âèðâàíèõ ç òîãî ÷è ³í-
øîãî êîíòåêñòó òà ³ñòîðè÷íèõ ðåàë³é, ç ÿêèìè áóëè ïîâ’ÿçàí³ îêðåì³ âèñëîâ-
ëþâàííÿ êëàñèê³â ìàðêñèçìó-ëåí³í³çìó, çàëèøàþ÷èñü çîâí³ éîãî íåóõèëü-
íèì ³ îðòîäîêñàëüíèì îáîðîíöåì. Ñàìå äèêòàòóðà ïðîëåòàð³àòó, íà éîãî ïî-
ãëÿä, áóëà àëüôîþ é îìåãîþ, íàð³æíèì êàìåíåì óñüîãî â÷åííÿ ìàðêñèçìó
ïðî äåðæàâó ³ ïðàâî. Ó ðîçóì³íí³ É. Ñòàë³íà äèêòàòóðà ïðîëåòàð³àòó — öå
æîðñòêà òîòàë³òàðíà âëàäà, ãîëîâíèì çì³ñòîì ÿêî¿ º ïðèìóñ, ïðèäóøåííÿ,
íàñèëëÿ, òîáòî æîäíèì çàêîíîì íå îáìåæåíà, ïîâíå ïàíóâàííÿ ðîá³òíè÷îãî
êëàñó íàä áóðæóàç³ºþ. Äèêòàòóðà ïðîëåòàð³àòó âîäíî÷àñ âèñòóïàº ó íüîãî ³
ÿê «ñïåö³àëüíèé îðãàí», îðãàí³çàö³éíà îñíîâà ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ðåâîëþö³¿, ïî-
áóäîâè ïðîëåòàðñüêî¿ äåðæàâè ³ îõîïëþº çà ÷àñîì âåëè÷åçíó åïîõó — àæ äî
ïåðåìîãè «ïîâíîãî êîìóí³çìó». Âñå öå ñòàâàëî òåîðåòè÷íèì ñòðèæíåì ðà-
äÿíñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ.

Çà äîïîìîãîþ äèêòàòóðè ïðîëåòàð³àòó äåðæàâà ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ìàøè-
íó «äëÿ ïðèäóøåííÿ îïîðó ñâî¿õ êëàñîâèõ ñóïðîòèâíèê³â», òðèìàº îñòàíí³õ
«ó âóçäå÷ö³» (âíóòð³øíÿ ôóíêö³ÿ äåðæàâè), ðîçøèðþº ìåæ³ ñâîãî ïàíóâàííÿ
(çîâí³øíÿ ôóíêö³ÿ). É. Ñòàë³í ð³øó÷å â³äêèäàº áóðæóàçíèé ïàðëàìåíòà-
ðèçì, ïðèíöèï ïîä³ëó âëàäè, âèçíàº íåîáõ³äí³ñòü çàëó÷åííÿ øèðîêèõ ìàñ
âèíÿòêîâî ç ÷èñëà òðóäÿùèõ äî óïðàâë³ííÿ äåðæàâîþ íà îñíîâ³ ¿¿ ºäíîñò³,
òîáòî çëèòòÿ çàêîíîäàâ÷î¿, âèêîíàâ÷î¿ ³ ñóäîâî¿ âëàäè â ºäèíîìó âåðõîâíîìó
îðãàí³. Ñàìå öå é ñòàíîâèëî ñòðèæåíü ³ ðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíî¿
þñòèö³¿, ³ ïðîëåòàðñüêî¿ äåìîêðàò³¿, ùî ïðèõîäèëà íà çàì³íó äåìîêðàò³¿ áóð-
æóàçí³é, ÿêó É. Ñòàë³í ðîçóì³â íå ³íàêøå ÿê «äð³áíîáóðæóàçíó ñòèõ³þ». ²íäè-
â³ä äëÿ íüîãî — öå «ãâèíòèê» âåëåòåíñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìàøèíè, à ïîòðåáè é
³íòåðåñè îêðåìî¿ îñîáè ïîâí³ñòþ ïîâèíí³ ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ çàãàëüíèì ïî-
òðåáàì é ³íòåðåñàì «ìàñè», â ³ì’ÿ âèçâîëåííÿ ÿêî¿ íåîáõ³äíî ïðèíîñèòè ó
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1 Äèâ.: Ñòàëèí È.Â. Ñî÷èíåíèÿ. — Ò. 1—13. — Ì., 1949—1951. Íà ìåæ³ òèñÿ÷îë³òü ó Ìîñêâ³
âèéøëè äðóêîì 14-é — 16-é òîìè òâîð³â É. Ñòàë³íà. Ùîäî ðîçãëÿäóâàíîãî ïåð³îäó, ïðèâåðòàþòü
äî ñåáå óâàãó âèäàí³ ó 1936 ðîö³ ó Êèºâ³ ñòàë³íñüê³ «Ñòàòüè è ðå÷è îá Óêðàèíå».



æåðòâó áóäü-ÿê³ ³íäèâ³äóàëüí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè îêðåìî¿ ëþäèíè. Àëå äåðæàâ-
íà ìàøèíà äèêòàòóðè ïðîëåòàð³àòó (ñèñòåìà Ðàä), ÿê ³ íåäåðæàâí³ îðãàí³çà-
ö³¿ (êîîïåðàòèâí³, ïðîôñï³ëêîâ³, êîìñîìîëüñüê³ òîùî) ìàëà êåðóâàòèñü ³
ñïðÿìîâóâàòèñü àâàíãàðäîì ñóñï³ëüñòâà — æîðñòêî äèñöèïë³íîâàíîãî á³ëü-
øîâèöüêîþ ïàðò³ºþ, ÿêó É. Ñòàë³í ³ìåíóº ñë³äîì çà Ì.Áóõàð³íèì «îðäåíîì
ìå÷åíîñö³â» àáî «áîéîâèì øòàáîì», «ÿäðîì âëàäè», ðîçóì³þ÷è ïàðò³éíó
ñòðóêòóðó ó â³éñüêîâî-êàçàðìåííîìó ¿¿ âàð³àíò³.

Óïåðøå â ³ñòîð³¿ ðàäÿíñüêîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó ³ ñâ³òîâî¿ êîíñòèòóö³é-
íî¿ þñòèö³¿ ñòàë³íñüêà äîêòðèíà ðîë³ ïàðò³¿ ÿê êåð³âíîãî ÿäðà âñ³õ äåð-

æàâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é áóëà çàêð³ïëåíà ó ñòàòò³ 126 Êîíñòèòóö³¿
ÑÐÑÐ 1936 ðîêó. Àëå ùå äî öüîãî ïàðò³ÿ, ÿê óæå éøëîñÿ, ñòàëà ôàêòè÷íî
íàääåðæàâíîþ ñòðóêòóðîþ ³ íàéâèùèì îðãàíîì ó ñèñòåì³ êîíñòèòóö³éíîãî
êîíòðîëþ. Äîñèòü âèðàçíîþ º é ôîðìóëà É. Ñòàë³íà ïðî â³äìèðàííÿ äåðæà-
âè ó êîìóí³ñòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ «÷åðåç çì³öíåííÿ ¿¿ êàðàëüíèõ îðãàí³â».
Îô³ö³éíî ñòàë³íñüêà êîíöåïö³ÿ ïðàâîðîçóì³ííÿ áóëà óçàãàëüíåíà Íàðàäîþ
ç ïèòàíü íàóêè ðàäÿíñüêî¿ äåðæàâè ³ ïðàâà ó ëèïí³ 1938 ðîêó, ïðî ÿêó éòè-
ìåòüñÿ äàë³. Áàçóâàëàñü âîíà íà îðòîäîêñàëüíèõ äîêòðèíàõ þðèäè÷íîãî ïî-
çèòèâ³çìó (õî÷ â³í çîâí³ ï³ääàâàâñÿ ð³çê³é êðèòèö³), ùî î÷åâèäíî ç äåÿêèõ
ôîðìóë, ÿê³ íàäîâãî ïåðåòâîðèëèñü íà «ãåíåðàëüíó ë³í³þ» ðàäÿíñüêî¿ þðèñ-
ïðóäåíö³¿. Ïîâí³ñòþ îòîòîæíþâàëèñü ïîíÿòòÿ «ïðàâî» ³ «çàêîí», ºäèíèì
äæåðåëîì ïðàâà âèçíàâàëàñü ñàíêö³îíîâàíà äåðæàâíîþ âëàäîþ «âîëÿ ïà-
íóþ÷îãî êëàñó», ºäèíèì çàñîáîì çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîðåàë³çàö³¿ — «ïðèìóñî-
âà ñèëà äåðæàâè». Â³äêèíóâøè ôðàçåîëîã³÷í³ ïðèêðèòòÿ ôàêòè÷íîãî ðàäÿí-
ñüêîãî íîðìàòèâ³çìó, ìîæíà çðîáèòè çàãàëüíèé âèñíîâîê: É. Ñòàë³í ³ éîãî
ñîðàòíèêè ðîçóì³ëè ïðàâî âèíÿòêîâî ÿê íàêàçè òîòàë³òàðíîãî äåðæàâíîãî
ðåæèìó, ùî é ïîçíà÷èëîñü íà åâîëþö³¿ ðàäÿíñüêî¿ äîêòðèíè êîíñòèòóö³é-
íîãî êîíòðîëþ.

Ñóòî ïðàãìàòè÷íå ñòàâëåííÿ É. Ñòàë³íà äî ïðàâà ñòàëî îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ
ïðè÷èí ðåâ³çóâàííÿ íèì þðèäè÷íîãî â÷åííÿ Â. Ëåí³íà, âèñíîâê³â ïðî çà-
ãîñòðåííÿ êëàñîâî¿ áîðîòüáè íà åòàï³ ïðîñóâàííÿ äî ñîö³àë³çìó, òëóìà÷åííÿ
ôåäåðàë³çìó ò³ëüêè ÿê òèì÷àñîâî¿ ôîðìè ðàäÿíñüêî¿ äåðæàâè, ïåðåõ³äíîãî
åòàïó äî «ñîö³àë³ñòè÷íîãî óí³òàðèçìó», íàïîëÿãàííÿ íà íåîáõ³äíîñò³ ïîâíî-
ãî «ïîõîâàííÿ äâîïàëàòíî¿ ñèñòåìè ïàðëàìåíòàðèçìó», ïîïóëÿðèçàö³¿ ÍÊ ³
ÄÏÓ ÿê «íàéá³ëüøî¿ ïîãðîçè áóðæóàç³¿, íåâñèïóùîãî ñòðàæó ðåâîëþö³¿, îãî-
ëåíîãî ìå÷à ïðîëåòàð³àòó», ð³çêî¿ êðèòèêè ïàðèçüêèõ êîìóíàð³â «çà íàäì³ð-
íó ì’ÿê³ñòü äî âåðñàëüö³â», â³äêðèòèõ ç³çíàíü, ùî â ÑÐÑÐ íåìàº ³ íå áóäå
ñâîáîäè ñëîâà ³ äðóêó äëÿ îïîçèö³¿, çîêðåìà äëÿ ìåíøîâèê³â ³ åñåð³â, òîùî.

Ñïèðàþ÷èñü íà òàêó ïîë³òèêî-ïðàâîâó ïëàòôîðìó ó äåðæàâíîìó áóä³â-
íèöòâ³, É. Ñòàë³í ç ñàìîãî ïî÷àòêó äîïóñêàâ ÷èìàëî ïîìèëîê ³ ãðóáèõ ïðî-
ðàõóíê³â, ùî íå ìîãëî íå âïëèíóòè íà ðàäÿíñüêó ñèñòåìó îõîðîíè Êîíñòè-
òóö³¿. Ùå äî Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ â³í êàòåãîðè÷íî â³äêèäàâ áóäü-ÿê³ ïðî-
ãðàìè êóëüòóðíî-íàö³îíàëüíî¿ àâòîíîì³¿, çãîäîì ïðàãíóâ ïðîâåñòè ñâîþ
ë³í³þ «àâòîíîì³çàö³¿», òîáòî âêëþ÷åííÿ âñ³õ ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáë³ê äî ñêëàäó
ÐÑÔÐÐ íà äîñèòü îáìåæåíèõ àâòîíîìíèõ ïðàâàõ, íåâèïðàâäàíî øâèäêî
çãîðíóâ íîâó åêîíîì³÷íó ïîë³òèêó òîùî. Çîñåðåäæóþ÷è ó ñâî¿õ ðóêàõ íàé-
á³ëüøó âëàäó, É. Ñòàë³í òàê ³ íå çì³ã ìóäðî, îáåðåæíî ³ âèâàæåíî íåþ êîðèñ-
òóâàòèñÿ. Öüîìó ñïðèÿëè ÿê íåãàòèâí³ ÿêîñò³ éîãî îñîáèñòîãî õàðàêòåðó
(ãðóá³ñòü, áåçêîìïðîì³ñí³ñòü äî ³íøèõ äóìîê ³ òîâàðèø³â ïî ïàðò³¿, êàïðèç-
í³ñòü, íàäì³ðíå ñåáåëþáñòâî, ñõèëüí³ñòü äî ÿâíî¿ ïåðåîö³íêè ñâî¿õ çàñëóã,
óâ³ðóâàííÿ ó âëàñíó íåïîãð³øèì³ñòü òîùî), òàê ³ ôîðìóâàííÿ îòî÷åííÿ âè-
íÿòêîâî ç ï³äëàáóçíèê³â. Äåìîêðàòè÷í³, êîëåêòèâí³ ïðèíöèïè êåð³âíèöòâà
äåðæàâîþ âçàãàë³ ³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ çîêðåìà äåäàë³ â³äâåðò³øå
³ãíîðóâàëèñü, à íà ïåðøèé ïëàí âèñóâàâñÿ êóëüò îñîáè ñàìîãî É. Ñòàë³íà,
â³äâåðòà ñòàâêà íà ïðàâî ñèëè, à íå ñèëó ïðàâà.
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ßê ðåçóëüòàò óæå ç 30-õ ðîê³â ó ÑÐÑÐ ïî÷àëè ñêëàäàòèñü àâòîðèòàðíèé ðå-
æèì ³ ãðóáà êîìàíäíî-àäì³í³ñòðàòèâíà ñèñòåìà âëàäè, ó òîìó ÷èñë³ é êîí-
òðîëüíî¿. Ñèëîâ³ óòèñêè â ñóñï³ëüñòâ³ ïðèçâåëè äî ìàñîâèõ ðåïðåñ³é, ó õîä³
çä³éñíåííÿ ÿêèõ çàãèíóëè ñîòí³ òèñÿ÷ íåâèííèõ ãðîìàäÿí. Ï³ä íàéñóâî-
ð³øèì îñîáèñòèì êîíòðîëåì ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÐÊÏ(á) ïåðåáóâàëè
âñ³ âèñîê³ ïîñàäîâ³ îñîáè äåðæàâè. Ðåòåëüíèé íàãëÿä çà êîæíèì ñêàçàíèì
íèìè ñëîâîì, íå êàæó÷è âæå ïðî â÷èíêè ³ âèäàí³ àêòè, çä³éñíþâàëà ñòâîðå-
íà ó 1925 ðîö³ îñîáèñòà «ñòðàòåã³÷íà ðîçâ³äêà ³ êîíòððîçâ³äêà» É. Ñòàë³íà,
ïðî ³ñíóâàííÿ ÿêî¿ (à ìåðåæà ¿¿ îñÿãàëà âñ³ çàêóòêè ÑÐÑÐ) «íå çíàëè» í³ Êîí-
ñòèòóö³ÿ 1924 ðîêó, í³ æîäåí ³íøèé íîðìàòèâíèé àáî ³íäèâ³äóàëüíèé àêò.
Àëå öèì çàïðîâàäæåíèé ìåõàí³çì «êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ», çâè÷àéíî,
íå âè÷åðïóâàâñÿ. Êåðóþ÷èñü ñòàë³íñüêèìè âêàç³âêàìè, òîòàëüíèé äåðæàâ-
íèé êîíòðîëü äëÿ çàïîá³ãàííÿ «áóðæóàçíîìó ïåðåðîäæåííþ» îõîïëþâàâ ÷è
íå êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà ÑÐÑÐ, ùî, ïîðÿä ç âèêîð³íåííÿì íåäèñöèïë³íîâà-
íîñò³, áåçëàääÿ, áþðîêðàòèçìó, õàáàðíèöòâà òîùî, ïðèçâåëî äî ìàñîâèõ çëî-
âæèâàíü ùîäî íåâèííèõ.

Ñåðéîçí³ ïðîðàõóíêè äîïóñòèâ É. Ñòàë³í ÿê ôàêòè÷íèé îäíîîñîáîâèé êå-
ð³âíèê äåðæàâè â îö³íö³ ñòðîê³â ìîæëèâîãî íàïàäó Í³ìå÷÷èíè íà ÑÐÑÐ, ùî
òåæ ïðèçâåëî äî íàäì³ðíèõ, ÷àñòî çîâñ³ì íåâèïðàâäàíèõ ëþäñüêèõ æåðòâ ³
âåëè÷åçíèõ ìàòåð³àëüíèõ âòðàò ó ïåðø³ ì³ñÿö³ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.
Çãîäîì ãðóáî áóëè ïîðóøåí³ É. Ñòàë³íèì çàãàëüíîâèçíàí³ ïðèíöèïè ïðàâà
íàðîä³â ïðè â÷èíåíí³ àêö³é ïåðåñåëåííÿ ïîâîëçüêèõ í³ìö³â, êðèìñüêèõ òà-
òàð, ÷å÷åíö³â, ³íãóø³â, êàëìèê³â, ïåðåñë³äóâàííÿõ «áåçð³äíèõ êîñìîïîë³ò³â»
òîùî. Íèçêà åêîíîì³÷íèõ ïðîðàõóíê³â É. Ñòàë³íà áàãàòî â ÷îìó ñòàëà ïðè-
÷èíîþ íèù³âíîãî ãîëîäó 1933 ðîêó â ðÿä³ ðåã³îí³â ÑÐÑÐ, ó òîìó ÷èñë³ ³ â
Óêðà¿í³, æåðòâàìè ÿêîãî ñòàëè ñîòí³ òèñÿ÷, ó ïåðøó ÷åðãó, ñåëÿí. Íå ò³ëüêè
ðàäÿíñüê³ êîíñòèòóö³¿, à é íàóêà, äóõîâí³ñòü, êóëüòóðà, öåðêâà òåæ îïèíè-
ëèñü ó æîðñòêèõ ëåùàòàõ ìîíîïàðò³éíî¿ äèêòàòóðè. Øèðîêî ðîçïðîïàãîâà-
í³ é çàêð³ïëåí³ ó êîíñòèòóö³ÿõ ïîë³òè÷í³ ñâîáîäè ãðîìàäÿí, ñóâåðåí³òåò ñî-
þçíèõ ðåñïóáë³ê ³ ïðàâî ¿õ â³ëüíîãî âèõîäó ç ÑÐÑÐ ñòàâàëè ò³ëüêè äåêëàðà-
ö³ÿìè.

Êóëüò îñîáè É. Ñòàë³íà, êîìàíäíî-àäì³í³ñòðàòèâí³ ìåòîäè éîãî êåð³âíèö-
òâà äåðæàâîþ, ïðîÿâè àâòîðèòàðèçìó é òîòàë³òàðèçìó çàñóäæóâàëèñü

íà Çàõîä³ âæå ó öåé ïåð³îä. Çà êîðäîíîì îäíèì ç ïåðøèõ ç íàéæîðñòîê³øîþ
êðèòèêîþ É. Ñòàë³íà ÿê îñîáèñòîñò³ ³ äåðæàâíîãî ä³ÿ÷à âèñòóïèâ Ë. Òðîöü-
êèé (1879—1940). Ñàìå öåé ðàäÿíñüêèé äåðæàâíèé ³ ïîë³òè÷íèé ôóíêö³î-
íåð, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç Óêðà¿íîþ (ªëèçàâåòãðàäñüêèé ïîâ³ò,
Îäåñà, Ìèêîëà¿â, Õåðñîí, Õàðê³â, Ïîëòàâà, Êè¿â), ï³ñëÿ ñìåðò³ Â. Ëåí³íà
ïðàãíóâ ñòàòè â îïîçèö³þ É. Ñòàë³íó â Ñîþç³ ÐÑÐ. Éîãî ïîãëÿäè íà øëÿõè
ðîçâèòêó äåðæàâè, ïðàâà, ñóñï³ëüñòâà âèêëàäåí³, ãîëîâíèì ÷èíîì, ó ÷èñëåí-
íèõ âèñòóïàõ íà ïàðò³éíèõ ç’¿çäàõ ³ êîíôåðåíö³ÿõ, ó ãàçåòíèõ ³ æóðíàëüíèõ
ñòàòòÿõ, îïóáë³êîâàíèõ â «Âîñòî÷íîì îáîçðåíèè» (1901—1902), «Ðóññêîé ãà-
çåòå», «Íà÷àëå» (1905—1906), «Âïåðåä» (1906—1908), «Áîðüáå» (1914), «Íàøåì
ñëîâå» (1915), «Áþëëåòåíå îïïîçèöèè» (ç 1929), à òàêîæ ó ðîáîòàõ, äîïîâ³äÿõ ³
ïðîãðàìàõ, ùî âèõîäèëè îêðåìèìè âèäàííÿìè: «Ï³äñóìêè ³ ïåðñïåêòèâè»
(1906), «Ïåðìàíåíòíà ðåâîëþö³ÿ» (1907), «Â³éíà òà ²íòåðíàö³îíàë» (1914), «Ðî-
êè âåëèêîãî ïåðåëîìó: Ëþäè ñòàðî¿ ³ íîâî¿ åïîõ» (1919), «Íàøà ïîë³òèêà ó
ñïðàâ³ óòâîðåííÿ àðì³¿» (1919), «Â³éíà ³ ðåâîëþö³ÿ: ïîâàëåííÿ Äðóãîãî ²íòåð-
íàö³îíàëó ³ ï³äãîòîâêà Òðåòüîãî» (1922), «Íîâèé êóðñ» (1923), «1917» (ç³ çíàìå-
íèòîþ ïåðåäìîâîþ «Óðîêè Æîâòíÿ», 1924), «Ïèòàííÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè»
(1924), «Ïðî Ëåí³íà. Ìàòåð³àëè äëÿ á³îãðàô³¿» (1924), «Çàÿâà 13-è» (1926), «Çà-
ÿâà 83-õ» (1927), «Ïëàòôîðìà 13-è» (1927), «Çðàäæåíà ðåâîëþö³ÿ» (1936),
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«Ìîº æèòòÿ» (1937—1938), «Éîñèï Ñòàë³í. Ñïðîáà õàðàêòåðèñòèêè» (1939),
«Ñòàë³íñüêà øêîëà ôàëüñèô³êàö³é. Ïîïðàâêè ³ äîïîâíåííÿ äî ë³òåðàòóðè
åï³ãîí³â» (1939—1940) òà ³íø³1. Ñàìå ó öèõ ðîáîòàõ îáãðóíòîâóºòüñÿ äåùî ³í-
øà, í³æ ñòàë³íñüêà, ìîäåëü «íîâîãî ïðàâà» ³ «ïðîëåòàðñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿
þñòèö³¿».

Êîíöåïö³¿ îñòàíí³õ Ë. Òðîöüêèé âèâîäèâ, ñïèðàþ÷èñü íà ìåòîäîëîã³þ ìå-
õàí³ñòè÷íîãî ìàòåð³àë³çìó, ñóá’ºêòèâ³çì, âîëþíòàðèçì, ñõåìàòèçì ³ âèñëîâ-
ëþâàâ ¿õ â óëüòðàðåâîëþö³éí³é ôðàçåîëîã³¿. Â³í ââàæàâ ñåáå ó öèõ ïèòàííÿõ
íàáàãàòî «ë³â³øèì» â³ä Â. Ëåí³íà. Äåðæàâà äèêòàòóðè ïðîëåòàð³àòó («ñî-
ö³àë³ñòè÷íî¿ äèêòàòóðè»), íà éîãî ïîãëÿä, ìîæå áóòè âèáóäîâàíà ëèøå çà
óìîâ, êîëè ðîá³òíè÷èé êëàñ ñêëàäàòèìå á³ëüø³ñòü íàö³¿, «âè÷èñòèòü àâã³ºâ³
êîíþøí³» áóðæóàçíîãî ïàðëàìåíòàðèçìó, ÿêèé ò³ëüêè «êîìïðîìåíòóâàòèìå
ñàìó ³äåþ ðîá³òíè÷îãî óðÿäó» ³ º «ðåâîëþö³éíî-ô³ë³ñòåðñüêèì óòîï³çìîì»,
â³äêðèº íîâó «åïîõó ðåâîëþö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà», â³äìîâèòüñÿ â³ä ñîþçó ç
«ïîë³òè÷íî ïðèì³òèâíèì», îáìåæåíèì «äåðåâåíñüêèì êðóãîçîðîì» ñåëÿí-
ñòâîì çà ïðèíöèïîì «áåç öàðÿ, à óðÿä ðîá³òíè÷èé». Ïðè öüîìó ïðîëåòàð³àò
íå çìîæå çàáåçïå÷èòè äåìîêðàòè÷íèé õàðàêòåð ñâîº¿ äèêòàòóðè, «íå ïåðå-
ñòóïàþ÷è êîðäîíè âëàñíî¿ äåìîêðàòè÷íî¿ ïðîãðàìè». Ñîö³àë³ñòè÷íà äåðæà-
âà íå â çìîç³ ïîñòàòè â îäí³é, îêðåì³é êðà¿í³ áåç ïåðåìîãè ñâ³òîâî¿ ðåâîëþ-
ö³¿, áåç äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè ºâðîïåéñüêîãî ïðîëåòàð³àòó. Âëàäà ðîá³òíè-
÷îãî êëàñó â Ðîñ³¿ ò³ëüêè òîä³ ñòàíå íåïåðåìîæíîþ, êîëè ðåâîëþö³ÿ ïåðìà-
íåíòíî ïðîêîòèòüñÿ ïî âñ³õ êðà¿íàõ Çàõîäó. ßêùî æ Çàõ³ä áóäå íåñïðîìîæ-
íèé íà ðàäèêàëüí³ çì³íè, ðåâîëþö³þ òðåáà åêñïîðòóâàòè ó âèãëÿä³ âîºííîãî
ïîõîäó íà ªâðîïó. Äåðæàâíà âëàäà ðîá³òíè÷îãî êëàñó ìîæå óòðèìàòèñü ³
çì³öíèòèñü çà ðàõóíîê ïðèäóøåííÿ «âîðîæîãî ñîö³àë³çìó» ñåëÿíñòâà, ÿêå
òðåáà ïåðåòâîðèòè íà äæåðåëî ô³íàíñóâàííÿ ³íäóñòð³àëüíî¿ ³ â³éñüêîâî¿ ìî-
ãóòíîñò³ ïðîëåòàðñüêî¿ êðà¿íè. Ó õîä³ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè Ë. Òðîöüêèé âè-
ñóíóâ ãàñëî «í³ ïåðåìîã, í³ ïîðàçîê», à ïðè ï³äïèñàíí³ Áðåñòñüêîãî ìèðó —
ëîçóíã «â³éíè íå âåñòè, ìèðó íå ï³äïèñóâàòè, àðì³þ ðîçïóñòèòè». Íà éîãî
ïåðåêîíàííÿ, ó ðîñ³éñüê³é ³ áóäü-ÿê³é ³íø³é ðåâîëþö³¿ íå ìîæå áóòè í³ÿêèõ
åòàï³â ³ òðåáà íåãàéíî óòâîðþâàòè «ñóòî ðîá³òíè÷èé óðÿä», ÿêèé âëàäàðþ-
âàâ áè ó ñîö³àë³ñòè÷í³é äåðæàâ³, ñõîæ³é íà âåëåòåíñüêó â³éñüêîâó êàçàðìó,
òîáòî çîñåðåäæóâàâ ó ñîá³ âñ³ íàéâèù³ êîíñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿.

Âàæëèâèì çàñîáîì çì³öíåííÿ ìîãóòíîñò³ ïðîëåòàðñüêîãî äåðæàâíîãî ìå-
õàí³çìó, íà äóìêó Ë. Òðîöüêîãî, º, çîêðåìà, ïîâíå îäåðæàâëåííÿ ïðîô-
ñï³ëîê, ïåðåòâîðåííÿ ¿õ íà äîäàòîê äî äåðæàâíîãî àïàðàòó, à íàéêðàùèé
ñïîñ³á êåð³âíèöòâà ìàñàìè ³ îõîðîíè «ïðîëåòàðñüêî¿ êîíñòèòóö³¿» — ìåòîä
â³éñüêîâîãî ðåæèìó. ÑÐÑÐ — öå êðà¿íà íå äèêòàòóðè ïðîëåòàð³àòó, à äåð-
æàâíîãî êàï³òàë³çìó, ÿêèé ðîçòàøîâóºòüñÿ «íàáàãàòî áëèæ÷å äî â³äñòàëîãî
êàï³òàë³çìó, í³æ äî êîìóí³çìó». Òîìó íàéêðàùèé øëÿõ ï³äãîòîâêè äî «óñåçà-
ãàëüíî¿ ðåâîëþö³éíî¿ â³éíè» — öå ââåäåííÿ «äèêòàòóðè ïðîìèñëîâîñò³», çà-
ñòîñóâàííÿ çàñîá³â âîºííîãî êîìóí³çìó íå ò³ëüêè äëÿ îáîðîíè êîíñòèòóö³é-
íîãî ëàäó, à é äëÿ «ïîíàä³íäóñòð³àë³çàö³¿» äåðæàâè, ïåðåòâîðåííÿ ñ³ëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà íà «êîëîí³þ ïðîìèñëîâîñò³», «ïîæèðàííÿ ³ çíèùåííÿ äð³áíîãî
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà», à òàêîæ âèêîðèñòàííÿ ô³íàíñ³â Çàõîäó äëÿ ïðè-
ñêîðåííÿ ³íäóñòð³àë³çàö³¿ øëÿõîì â³äêðèòòÿ äâåðåé ÑÐÑÐ äëÿ «øèðîêî¿
³íòåðâåíö³¿» ³íîçåìíîãî êàï³òàëó. Êîíñòèòóö³þ 1936 ðîêó Ë. Òðîöüêèé îö³-
íþâàâ ÿê «þðèäè÷íå çàêð³ïëåííÿ àáñîëþòèçìó ïîçàêëàñîâî¿ áþðîêðàò³¿»,
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1 Äèâ.: Òðîöêèé Ë.Ä. Ñî÷èíåíèÿ. — Ò. ²—ÕÕ². — Ì.-Ë., 1926—1927; Òðîöêèé Ë.Ä. Ìîÿ æèçíü:
Îïûò àâòîáèîãðàôèè. — Â 2-õ ò. — Ì., 1990; Òðîöêèé Ë.Ä. Ê èñòîðèè ðóññêîé ðåâîëþöèè. — Ì.,
1990; Òðîöêèé Ë.Ä. Ïðåäàííàÿ ðåâîëþöèÿ. — Ì., 1990; Òðîöêèé Ë.Ä. Ñòàëèíñêàÿ øêîëà ôàëüñè-
ôèêàöèé. Ïîïðàâêè è äîïîëíåíèÿ ê ëèòåðàòóðå ýïèãîíîâ. — Ì., 1990 òîùî.



çàô³êñîâàíó â í³é ð³âí³ñòü ïðàâ ðîá³òíèê³â òà ñåëÿí ââàæàâ «ð³âí³ñòþ ¿õ áåç-
ñèëëÿ ïåðåä ðàäÿíñüêîþ áþðîêðàò³ºþ». Ïðîöåñ îáãîâîðåííÿ ³ ñõâàëåííÿ
Êîíñòèòóö³¿ çäàâàâñÿ éîìó âêðàé àíòèäåìîêðàòè÷íèì, à ïðîãîëîøåíèé ó
í³é ïðèíöèï «â³ä êîæíîãî çà éîãî çä³áíîñòÿìè, êîæíîìó — çà éîãî ïðàöåþ»
òàêèì, ùî ñóïåðå÷èòü â³äïîâ³äíîìó ïðèíöèïó, ñôîðìóëüîâàíîìó Ê. Ìàðê-
ñîì. Ïðàâî íà îñîáèñòó âëàñí³ñòü, íà ïîãëÿä Ë. Òðîöüêîãî, «îõîðîíÿº âèíÿò-
êîâî àâòîìîá³ëü áþðîêðàòà, à íå â³çîê ñåëÿíèíà», óñåçàãàëüíå, ð³âíå é ïðÿ-
ìå ãîëîñóâàííÿ — «þðèäè÷íî ë³êâ³äóº äèêòàòóðó ïðîëåòàð³àòó». Íåïðèïóñ-
òèìèì äëÿ íüîãî º é òàºìíå ãîëîñóâàííÿ, îñê³ëüêè «íàñåëåííþ ñîö³àë³ñòè÷-
íî¿ êðà¿íè í³÷îãî áîÿòèñü». Ïðîãîëîøåí³ ó Êîíñòèòóö³¿ îñîáèñò³ ïîë³òè÷í³
ïðàâà ãðîìàäÿí, íà äóìêó Ë. Òðîöüêîãî, «íàñêð³çü ïðîíèêíóò³ äóõîì óçóð-
ïàö³¿ òà öèí³çìó».

Ñâî¿ äîêòðèíè çàõèñòó «ïðîëåòàðñüêî¿ êîíñòèòóö³¿», âñòàíîâëåííÿ «ñîö³-
àë³ñòè÷íî¿ äèêòàòóðè» Ë. Òðîöüêèé îð³ºíòóâàâ íà ìîëîäü, íîâ³ êàäðè â êî-
ìóí³ñòè÷íèõ ïàðò³ÿõ. Ñòîñîâíî óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ó ïåð³îä ãðîìàäÿí-
ñüêî¿ â³éíè â³í ð³øó÷å âèñòóïàâ ïðîòè ñàìîñò³éíîñò³ ÓÍÐ òà ³íøèõ íàö³î-
íàëüíèõ äåðæàâíèõ óòâîðåíü, ó òîìó ÷èñë³ ³ ðàäÿíñüêîãî òèïó, ³ âáà÷àâ
ÓÑÐÐ ò³ëüêè ÿê ï³äëåãëó Ìîñêâ³. Ãîëîâíîþ ï³äñòàâîþ çíåâàæàííÿ âñüîãî
óêðà¿íñüêîãî áóëî äëÿ Ë. Òðîöüêîãî «êîíòððåâîëþö³éíå óêðà¿íñüêå ñåëÿí-
ñòâî». Ðàçîì ç Â. Ëåí³íèì â³í ï³äïèñàâ 3 ãðóäíÿ 1917 ðîêó æîðñòêèé Óëüòè-
ìàòóì ÐÍÊ ÐÑÔÐÐ Öåíòðàëüí³é ðàä³ ³ òóò æå âèäàâ ñóìíîçâ³ñí³ 10 çàïîâ³äåé
äëÿ àã³òàòîð³â, ùî ïîñóíóëè â Óêðà¿íó. Ñåðåä íèõ: «áåç Óêðà¿íè íåìàº Ðîñ³¿»,
«áåç óêðà¿íñüêîãî âóã³ëëÿ, çàë³çà, ðóäè, õë³áà, ñîë³, ×îðíîãî ìîðÿ Ðîñ³ÿ ³ñíó-
âàòè íå ìîæå», «íàøîþ Óêðà¿íà áóäå ëèøå òîä³, êîëè âîíà áóäå ðàäÿíñüêîþ,
à Ñ. Ïåòëþðà âèãíàíèé ç ïàì’ÿò³ íàðîäó íàçàâæäè», «äëÿ äîñÿãíåííÿ îêðåñ-
ëåíî¿ ìåòè âñ³ çàñîáè îäíàêîâî ñïðèéíÿòí³» òîùî. Âîðîæå ñòàâèâñÿ â³í ³ äî
ïîë³òèêè óêðà¿í³çàö³¿. Ïåðåáóâàþ÷è ó âèãíàíí³, Ë. Òðîöüêèé çíà÷íî çì³íèâ
ñâî¿ ïîãëÿäè íà ïðîáëåìè äåðæàâíèõ âçàºìîâ³äíîñèí ÓÑÐÐ òà ÑÐÑÐ, íàïî-
ëÿãàþ÷è íà ðîçøèðåíí³ «óêðà¿íñüêèõ ïðàâ» ³ íàâ³òü íà íàäàíí³ ïîë³òè÷íî¿
ñàìîñò³éíîñò³ ðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³. Òóò æå â³í, ïî ñóò³, çàïî÷àòêóâàâ â³äêðè-
òó é ð³çêó êðèòèêó òîòàë³òàðíîãî ñòàë³íñüêîãî ðåæèìó, ÿêà ðàçîì ç ãëèáî-
êèì àíàë³çîì âàä ðàäÿíñüêî¿ áþðîêðàò³¿ ³ «äåðæàâíî¿ êàíöåëÿðùèíè» âçàãà-
ë³ çáåð³ãàº àêòóàëüí³ñòü ³ â íàø ÷àñ.

Â÷åííÿ Ë. Òðîöüêîãî ç éîãî «óëüòðàðåâîëþö³éíîþ êîíñòèòóö³éíîþ þñòè-
ö³ºþ» çíàõîäèëî ïîæèâíèé ãðóíò ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ä³ÿ÷³â. Þ. Êîöþáèí-

ñüêèé, ². Ãîëóáåíêî, Õ. Ðàêîâñüêèé, Ã. Ï’ÿòàêîâ òà áàãàòî ³íøèõ ðåïðåñîâàí³
çà çâèíóâà÷åííÿìè ó íàëåæíîñò³ äî òðîöüê³ñòñüêèõ îðãàí³çàö³é, Ï. Ïîñòè-
øåâ ðîçñòð³ëÿíèé, çîêðåìà, «çà íàäàííÿ ïðèòóëêó òðîöüê³ñòàì» òîùî. Íà-
ïðèê³íö³ 30-õ ðîê³â òðîöüê³ñòñüê³ ãðóïè ³ñíóâàëè ïðàêòè÷íî â óñ³õ âåëèêèõ
ì³ñòàõ ÓÐÑÐ òà â Ãàëè÷èí³. Â³äâåðòî ñèìïàòèçóâàâ äåÿêèì ïîãëÿäàì «÷åðâî-
íîãî Áîíàïàðòà» Â. Âèííè÷åíêî. Óêðà¿íñüêî-êàíàäñüê³ êîìóí³ñòè-òðîöüê³ñ-
òè ó 1933—1938 ðîêàõ íàâ³òü âèäàâàëè ãàçåòó «Ðîá³òíè÷³ â³ñò³».

Íà òåðåíàõ óñüîãî ÑÐÑÐ íàéàêòèâí³øèì ïðèõèëüíèêîì ïëàòôîðìè
Ë. Òðîöüêîãî áóâ ùå îäèí âèõ³äåöü ç ï³âäíÿ Óêðà¿íè, éîãî çåìëÿê Ã. Ç³íîâ’ºâ
(Ðàäîìèñëüñüêèé, Àïôåëüáàóì ªâñåé-Ãåðøåí Àðîíîâè÷, 1883—1936) — âè-
õîâàíåöü þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Áåðíñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Ïåðåä ðåâîëþ-
ö³ºþ íèçêó ðîá³ò («Ñîö³àë³çì ³ â³éíà», «Ç ³ñòîð³¿ ðîá³òíè÷î¿ ïàðò³¿ â Ðîñ³¿»,
«Ïðîòè òå÷³¿») â³í íàïèñàâ ðàçîì ç Â. Ëåí³íèì, à ó ïåð³îä, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ,
ÿê ãîëîâà Âèêîíêîìó Êîì³íòåðíó âèêëàâ ñâî¿ ïîãëÿäè ç àêöåíòóâàííÿì íà
äèêòàòóðó ïàðò³¿ ó ñèñòåì³ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ íàéâèùîãî êîíòðîëþ
â ÑÐÑÐ ó âëàñíèõ ðîáîòàõ «²ñòîð³ÿ Ðîñ³éñüêî¿ Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿» (á³ëü-
øîâèê³â), ÿêà ó 1923—1926 ðîêàõ âèòðèìàëà â³ñ³ì âèäàíü, «Ëåí³í³çì»

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2005

110



(1925), «Ô³ëîñîô³ÿ åïîõè» (1926) òîùî1. Âñåîõîïëþþ÷ó äèêòàòóðó ïàðò³¿ ó
äåðæàâíîìó ìåõàí³çì³, ïðèðîäíî, ³ â ñèñòåì³ ðàäÿíñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî
êîíòðîëþ Ã. Ç³íîâ’ºâ ðîçãëÿäàâ ÿê ñòðèæíåâó «ïðóæèíó âëàäè» ³ çâ³äñè âè-
âîäèâ âëàñíèé êàòåãîðè÷íèé ³ìïåðàòèâ: «Äèêòàòóðà ïàðò³¿ º ôóíêö³ÿ äèê-
òàòóðè ïðîëåòàð³àòó». Çâè÷àéíî, öå í³÷èì íå â³äð³çíÿëîñü â³ä áóõàð³íñüêî¿,
à ïîò³ì ³ ñòàë³íñüêî¿ òåçè ïðî «îðäåí ìå÷åíîñö³â». Çáëèæåííÿ Ã. Ç³íîâ’ºâà ç
Ë. Òðîöüêèì ïðèçâåëî ñïî÷àòêó äî éîãî çâ³ëüíåííÿ ó 1926 ðîö³ ç ïîñàäè ãî-
ëîâè Âèêîíêîìó Êîì³íòåðíó, óñóíåííÿ ç ïàðò³éíîãî êåð³âíèöòâà ÂÊÏ(á), à ó
1936 ðîö³ — äî ðîçñòð³ëó.

Çà÷èíàòåëü «ðàäÿíñüêîãî ³íòó¿òèâíîãî ïðàâà» ïîëòàâ÷àíèí À. Ëóíà÷àð-
ñüêèé (1875—1933) íå áóâ þðèñòîì çà îñâ³òîþ ³ â öåé ïåð³îä äî ïèòàíü ïðà-
âî- ³ äåðæàâîçíàâñòâà âæå íå ïîâåðòàâñÿ, õî÷à éîãî ðîáîòè «Êàðë Ìàðêñ. Äî
äíÿ ñòîë³òíüîãî þâ³ëåþ ç äíÿ éîãî íàðîäæåííÿ. 1818—1918» (1918), «Â³ä
Ñï³íîçè äî Ìàðêñà» (1925), «Ì.Ã. ×åðíèøåâñüêèé» (1928), «Áàðóõ Ñï³íîçà ³
áóðæóàç³ÿ» (1933) òà äåÿê³ ³íø³2, çâè÷àéíî, ìàëè ïåâíèé âïëèâ ³ íà åâîëþ-
ö³þ ðàäÿíñüêî¿ äîêòðèíè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿.

Íàáàãàòî âàãîì³øèì ó 20—30-õ ðîêàõ ñòàâ âíåñîê ó öþ äîêòðèíó ùå îä-
íîãî ðàäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ä³ÿ÷à, ïðîôåñ³éíîãî ïðàâîçíàâöÿ, êèÿíè-

íà Ä. Êóðñüêîãî (1874—1932). Ç 1918 äî 1928 ðîêó â³í îá³éìàâ ïîñàäó íàðêî-
ìà þñòèö³¿ ÐÑÔÐÐ ³, ñòàâøè ó öåé æå ÷àñ ïåðøèì ðàäÿíñüêèì ïðîêóðîðîì ³
ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ó Ðîñ³¿, çîñåðåäæóâàâ ó ñâî¿õ ðóêàõ ìàëî íå âñþ îð-
ãàí³çàö³þ íîâî¿ ìîäåë³ ñóäîâî¿ ³ ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ÿêà åâî-
ëþö³îíóâàëà ó ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáë³êàõ, à ïîò³ì ³ â Ñîþç³ ÐÑÐ. Âîäíî÷àñ
Ä. Êóðñüêèé ñòàâ ³ îäíèì ç îñíîâîïîëîæíèê³â òåîðåòè÷íî¿ êîíöåïö³¿ ÿê «ïðî-
ëåòàðñüêîãî ïðàâà» âçàãàë³, òàê ³ â³äïîâ³äíî¿ òàêîìó ïðàâó ñèñòåìè êîíñòè-
òóö³éíîãî êîíòðîëþ, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü éîãî ÷èñëåíí³ ïðàö³3, ïåðø³ ç ÿêèõ àíà-
ë³çóâàëèñü ðàí³øå.

Ó íèçö³ ðîá³ò 20-õ ðîê³â Ä. Êóðñüêèé ïðîäîâæóâàâ ðîçâèâàòè ³äå¿ «ïðîëå-
òàðñüêîãî ïðàâà», ÿêå, íà éîãî äóìêó, òðåáà â³äðàõîâóâàòè â³ä Äåêðåòó ïðî
ñóä ¹ 1. Íàðêîì âèïðàâäîâóâàâ íàñèëüíèöüêèé õàðàêòåð òàêîãî ïðàâà
äîáè âîºííîãî êîìóí³çìó, îñê³ëüêè, íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, «êîëè ãóðêîòÿòü
ãàðìàòè, ïðàâî ìîâ÷èòü». ²íøèìè ñëîâàìè, «ïðîëåòàðñüêå ïðàâî» ³ñíóâàëî ³
â ðîêè ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè, àëå âîíî íå ä³ÿëî. Ëèøå ³ç çàïðîâàäæåííÿì
ÍÅÏó «ïðîëåòàðñüêå ïðàâî» â³äðîäæóºòüñÿ ó áîðîòüá³ ç çàëèøêàìè áóðæóàç-
íîãî ïðàâà, à «äåðæàâíèé óñòð³é ñòàº íàñïðàâä³ ïðàâîâèì». Àëå ³íòåðåñè
äåðæàâè äèêòàòóðè ïðîëåòàð³àòó ïîâèíí³ ïðåâàëþâàòè íàä «³íòåðåñàìè îõî-
ðîíè îñîáèñòèõ ïðàâ îêðåìèõ ãðîìàäÿí», ïðîëåòàðñüêîìó ñóäó òðåáà íàäàòè
«íàéøèðøó ñâîáîäó ä³¿ çà âëàñíèìè ì³ðêóâàííÿìè», çàëó÷èòè ÿêîìîãà øèð-
ø³ ìàñè íàðîäó äî ñïðàâè êîäèô³êàö³¿. Íåîáõ³äí³ñòü çàêð³ïëåííÿ «â³ëüíîãî
âîëåâèÿâëåííÿ» ñóäó Ä. Êóðñüêèé âèïðàâäîâóâàâ òèì, ùî òàê³ ñóäè çìóøåí³
ïðàöþâàòè â óìîâàõ «ãîñòðî¿ íåñòà÷³» ñôîðìóëüîâàíèõ äåðæàâîþ ïðàâîâèõ
íîðì. Öå ïîòðåáóº «êëàñîâîãî òëóìà÷åííÿ» ä³þ÷èõ ïðèíöèï³â, ñïðîùåíî¿
ïðîöåäóðè ñóäî÷èíñòâà ³ çàñòîñóâàííÿ àíàëîã³¿ çàêîíó ÷è ïðàâà íàâ³òü ïðè
âèçíà÷åíí³ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Îñîáëèâî â³äçíà÷èìî, ùî ñàìå
Ä. Êóðñüêèé ç óñ³õ ðàäÿíñüêèõ äåðæàâíèõ ä³ÿ÷³â íàéá³ëüø ïîñë³äîâíî â³ä-
ñòîþâàâ ³äåþ ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ³ âáà÷àâ çà íåþ äàëåêó
ïåðñïåêòèâó. Â äîïîâ³ä³ «Ïðî ñîþçíó Êîíñòèòóö³þ» íà Õ² âñåðîñ³éñüêîìó ç’¿ç-
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1 Âçàãàë³ ïèñàâ Ç³íîâ’ºâ äóæå áàãàòî. Ó 1923 ðîö³ ðîçïî÷àëîñü âèäàííÿ éîãî ïðàöü. Äî ïî÷àò-
êó îïàëè âèéøëî 10 òîì³â.

2 Äèâ.: Ëóíà÷àðñêèé À.Â. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. — Ò. 1—8. — Ì., 1963—1967.
3 Êóðñêèé Ä.È. Èçáðàííûå ñòàòüè è ðå÷è. — Ì., 1948.



ä³ ðàä (1923 ð³ê) â³í çàÿâèâ: «Êîíñòèòóö³éíà ôóíêö³ÿ ñòàíå ó ìàéáóòíüîìó
íàéãîëîâí³øîþ ôóíêö³ºþ Âåðõîâíîãî ñóäó»1. Îòæå, íå äèâíî, ùî ò³ëüêè ï³-
ñëÿ ñìåðò³ Ä. Êóðñüêîãî ïîâíîâàæåííÿ íàéâèùîãî êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó
ïåðåéøëè â³ä Âåðõîâíîãî ñóäó äî Ïðîêóðàòóðè ÑÐÑÐ.

Äî ñêëàäàííÿ äîêòðèíè ðàäÿíñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ìàâ áåçïîñå-
ðåäíþ ïðè÷åòí³ñòü ³ çàñòóïíèê Ä. Êóðñüêîãî ó 1921—1923 ðîêàõ ïî íàð-

êîìàòó þñòèö³¿ ÐÑÔÐÐ, çãîäîì (äî ê³íöÿ æèòòÿ) — ãîëîâà Âåðõîâíîãî ñóäó
ÐÑÔÐÐ, âèïóñêíèê þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Ïåòåðáóðçüêîãî óí³âåðñèòåòó,
ïðîôåñîð Ìîñêîâñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ï. Ñòó÷êà (Âåòåðàí, 1864—1932). Éîãî
ïðàö³ 20-õ ðîê³â2, ïåðøà â ÑÐÑÐ òðèòîìíà «Åíöèêëîïåä³ÿ ïðàâà ³ äåðæàâè»,
ï³äãîòîâëåíà ó 1925—1927 ðîêàõ ðàçîì ç ª. Ïàøóêàí³ñîì, áóëè äóæå ïîïó-
ëÿðíèìè â Óêðà¿í³ òà ³íøèõ ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáë³êàõ ³ çàëèøèëè â³äáèòîê â
³ñòîð³¿ ïðàâîçíàâñòâà âçàãàë³ òà êîíöåïö³¿ íîâî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíîãî êîí-
òðîëþ çîêðåìà ç ïîçèö³é ñîö³îëîã³÷íèõ ï³äõîä³â äî ñóòíîñò³ «ïðîëåòàðñüêîãî
ïðàâà», ÿê³ ïî÷èíàþ÷è ç ñåðåäèíè 30-õ ðîê³â ï³øëè â ÑÐÑÐ ó íåáóòòÿ.

Ï. Ñòó÷êà ââàæàâ, ùî åêîíîì³êà ³ ïðàâî òîòîæí³, à ïîíÿòòÿ «êëàñ» ³ «ïðà-
âî» º «íåðîçëó÷íèìè». Ñàìå â³í ïåðøèì ç ðàäÿíñüêèõ òåîðåòèê³â — äåðæàâ-
íèõ ä³ÿ÷³â âèçíàâ àäåêâàòí³ñòü ³ñíóâàííÿ ïðàâîâî¿ äåðæàâè, ùî, íà éîãî
äóìêó, í³÷èì íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä «ïðàâîâîãî ñóñï³ëüñòâà», ³ ðåàëüí³ñòü ôàê-
òó îõîðîíè êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó òàêèõ ñóñï³ëüñòâ îäíèìè êëàñàìè òà ïðàã-
íåííÿ éîãî çðóéíóâàòè, çíèùèòè ³íøèìè3. Ïðàâî, íà äóìêó Ï.Ñòó÷êè, —
öå, ïî-ïåðøå, ñèñòåìà àáî ïîðÿäîê ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí; ïî-äðóãå, òå, ùî
âò³ëþº ³íòåðåñ ïàíóþ÷îãî êëàñó; ïî-òðåòº, çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ íàçâàíî¿
ñèñòåìè àáî ïîðÿäêó; ïî-÷åòâåðòå, îõîðîíÿºòüñÿ äåðæàâîþ, òîáòî îðãàí³çà-
ö³ºþ ïàíóþ÷îãî êëàñó4. Ñàìå â îñòàííüîìó î÷åâèäíîþ áóëà ³äåÿ çàõèñòó ðà-
äÿíñüêèõ êîíñòèòóö³é â³ä áóäü-ÿêèõ ïîðóøåíü.

Çì³ñò ïðàâà äëÿ Ï. Ñòó÷êè — öå ñèñòåìà ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, à ôîðìà
ïðàâà — ñóêóïí³ñòü ñîö³àëüíèõ íîðì, òîáòî âèÿâëåííÿ âîë³ ñóñï³ëüñòâà ÷è òî
íàðîäó, ÷è òî êëàñó. Ïðîëåòàðñüêå ïðàâî ìàº îá’ºêòèâíèì çì³ñòîì ñóñï³ëüí³
â³äíîñèíè, à áóðæóàçíå — ôîðìó, òîáòî ñóêóïí³ñòü çàêîí³â. Äëÿ ïðîëåòàð-
ñüêîãî ïðàâà éîãî ôîðìà º ñóá’ºêòèâíèì ìîìåíòîì, íàäáóäîâîþ, à äëÿ áóð-
æóàçíîãî — ñóá’ºêòèâíèì ìîìåíòîì ÷è íàäáóäîâîþ º éîãî çì³ñò, ³ íàâïàêè:
áóòòÿì ïðàâà äëÿ ìàðêñèñò³â º éîãî çì³ñò, à äëÿ áóðæóàç³¿ — ôîðìà. Ïðàâî,
íà ïåðåêîíàííÿ Ï. Ñòó÷êè, íàáàãàòî øèðøå â³ä çàêîíó, õî÷à ³ ñòàòò³ çàêîíó
«áóâàþòü ìåðòâèìè». Åêîíîì³êà ³ ïðàâî º òîòîæíèìè, àëå íå âñ³ åêîíîì³÷í³
â³äíîñèíè ìàþòü ïðàâîâó îáîëîíêó ³ íå êîæíà ïðàâîâà îáîëîíêà ìàº âëàñíó
«åêîíîì³÷íó â³äíîñèíó». Íàäçâè÷àéíèé ³íòåðåñ äëÿ åâîëþö³¿ ðàäÿíñüêî¿ ìî-
äåë³ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ìàëà çàïðîïîíîâàíà Ï. Ñòó÷êîþ êëàñèô³êàö³ÿ
âèä³â îõîðîíè ïðàâà: à) ïëàíîì³ðí³, îðãàí³çîâàí³ (íàïðèêëàä çàêîíè); á) îïî-
ñåðåäêîâàí³ (íàïðèêëàä ïîäàòêè àáî ïðÿìå âòðó÷àííÿ ó ãîñïîäàðñüêå æèò-
òÿ); â) âèîêðåìëåí³ (íàïðèêëàä àäì³í³ñòðàòèâí³); ã) ³äåéí³ (çà äîïîìîãîþ
øêîëè, äðóêó, öåðêâè òîùî)5. Åêîíîì³êà, íà äóìêó Ï. Ñòó÷êè, âèçíà÷àº êëà-
ñîâèé ñêëàä ñóñï³ëüñòâà, ³íòåðåñè êîæíîãî êëàñó, éîãî ðîëü ó âèðîáíèöòâ³, à
êëàñ-ïåðåìîæåöü îõîðîíÿº ñâ³é êëàñîâèé ³íòåðåñ, ñâîº ïðàâî, ñâîþ êîíñòè-
òóö³þ.

Ï. Ñòó÷êà íàãîëîøóâàâ íà âèíÿòêîâ³é ðîë³ ñóäó â òàê³é îõîðîí³ ³ äîâîäèâ,
ùî ñóä çàâæäè áóâ êëàñîâèì — ³ çà ðèìñüêîãî ïðåòîðà, ³ çà ôåîäàëüíîãî òà
áóðæóàçíîãî ëàäó. Òàêèì ñàìèì êëàñîâèì º ³ «ïðîëåòàðñüêî-ñåëÿíñüêèé ñóä»,

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2005

112

1 Êóðñêèé Ä.È. Èçáðàííûå ñòàòüè è ðå÷è. — Ì., 1948. — Ñ. 150.
2 Ñòó÷êà Ï.È. Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ ïî ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêîé òåîðèè ïðàâà. — Ðèãà,

1964.
3 Òàì ñàìî. — Ñ. 295.
4 Òàì ñàìî. — Ñ. 296—297.
5 Òàì ñàìî. — Ñ. 299—301.



ÿêèé ïî÷èíàâ ç òîãî, ùî êåðóâàâñÿ ðåâîëþö³éíîþ ïðàâîñâ³äîì³ñòþ, à òå-
ïåð ïåðåõîäèòü íà âèùó ñõîäèíêó, òîáòî êåðóºòüñÿ ïðàâîñâ³äîì³ñòþ êëàñó,
«êëàñîâîþ ñâ³äîì³ñòþ êëàñó-ïåðåìîæöÿ». Çàêîíè ÍÅÏó áóëè äëÿ Ï. Ñòó÷êè
«êðîêîì â³äñòóïó», àëå íå ïîâåðíåííÿ äî ñòàðîãî. «Ïðîëåòàðñüêå áóòòÿ» âè-
çíà÷àº ³ þðèäè÷íó ñâ³äîì³ñòü, à ðåâîëþö³éíà çàêîíí³ñòü çàâäÿêè ñâî¿é ñïðÿ-
ìîâàíîñò³ â ìàéáóòíº ñòî¿òü íàáàãàòî âèùå â³ä «êîíòððåâîëþö³éíî¿ ïðîôå-
ñîðñüêî¿ çàêîííîñò³», ùî òÿãíå ñóñï³ëüñòâî íàçàä, ïåðåòâîðþº ïðàâî íà
îñòàííº óêðèòòÿ äëÿ áóðæóàçíî¿ ³äåîëîã³¿1. Ï. Ñòó÷êà áóâ âïåâíåíèé, ùî
«ïðîëåòàðñüêå ïðàâî» ÿê çàñ³á ïðèäóøåííÿ åêñïëóàòàòîðñüêî¿ ìåíøîñò³ º
òèì÷àñîâèì ÿâèùåì ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó, ï³ñëÿ ÿêîãî ÑÐÑÐ âñòóïèòü â åïîõó
«íåïðàâà», êîëè ïðàâî ñòàíå íåïîòð³áíèì, â³äæèâå ñåáå. Òîìó ðàäÿíñüê³ êî-
äåêñè íå ïîòðåáóþòü îñîáëèâèõ ÷àñòèí: ñóäàì äîñòàòíüî áóäå çàãàëüíèõ
ïðèíöèï³â, ÿêèìè âîíè êîðèñòóâàòèìóòüñÿ äëÿ øèðîêîãî òëóìà÷åííÿ íîðì
ïðàâà ³ çàñòîñóâàííÿ ¿õ äî êîíêðåòíèõ îáñòàâèí. Âàãîìó ðîëü â åâîëþö³¿ ðà-
äÿíñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ â³ä³ãðàëà îñòàííÿ ðîáîòà «Â÷åííÿ
ïðî ðàäÿíñüêó äåðæàâó òà ¿¿ êîíñòèòóö³¿», îïóáë³êîâàíà âæå â îñòàíí³ ì³ñÿö³
æèòòÿ Ï. Ñòó÷êè2.

Áëèçüêèõ ç Ä. Êóðñüêèì òà Ï. Ñòó÷êîþ ïîãëÿä³â äîòðèìóâàâñÿ ³ âèõîâà-
íåöü þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ãîëîâà Ðåâòðè-

áóíàëó ïðè ÂÖÂÊ ó 1922—1931 ðîêàõ ³ âîäíî÷àñ çàñòóïíèê Ä. Êóðñüêîãî ïî
íàðêîìàòó þñòèö³¿ ³ ñòàðøèé ïîì³÷íèê îñòàííüîãî ÿê ïðîêóðîðà ÐÑÔÐÐ, ç
1928 ðîêó — ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð ÐÑÔÐÐ, ç 1931 ðîêó — íàðêîì þñòèö³¿
ÐÑÔÐÐ, à ç 1936 ðîêó — ÑÐÑÐ Ì. Êðèëåíêî (1885—1938). ßê áà÷èìî, ùàáëÿ-
ìè ñëóæáîâî¿ êàð’ºðè êîëèøíüîãî Âåðõîâíîãî ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à ³ íàðêî-
ìà ó â³éñüêîâèõ ñïðàâàõ, ÿêèé ó ïåðø³é ïîëîâèí³ ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòü-
ñÿ, ñòàâ ùå é ãîëîâíèì äåðæàâíèì îáâèíóâà÷åì íà âñ³õ íàéãó÷í³øèõ ïîë³-
òè÷íèõ ïðîöåñàõ, Ì. Êðèëåíêî áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèé ÿê ç ï³äíåñåííÿì
ðàäÿíñüêî¿ ìîäåë³ ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, òàê ³ ç çàíåïàäîì
îñòàííüî¿. Çàçíà÷èìî, ùî â³í áóâ ùå é íåçì³ííèì ÷ëåíîì óñ³õ êîì³ñ³é ç ðîç-
ðîáêè êîíñòèòóö³é ÿê ÐÑÔÐÐ, òàê ³ ÑÐÑÐ òà â³â ïë³äíó íàóêîâî-ïðàâîçíàâ÷ó
ðîáîòó â ²íñòèòóò³ ÷åðâîíî¿ ïðîôåñóðè òà Ìîñêîâñüêîìó ³íñòèòóò³ ðàäÿí-
ñüêîãî ïðàâà. Ïðî âàãîìèé äîêòðèíàëüíèé âíåñîê Ì. Êðèëåíêà ó äîðîáîê
ðàäÿíñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ñâ³ä÷àòü ³ éîãî ÷èñëåíí³ ïðàö³3.

ßê ³ Ä. Êóðñüêèé ÷è Ï. Ñòó÷êà, Ì. Êðèëåíêî âèõîäèâ ç êîíöåïö³¿ íàðî-
äæåííÿ îñîáëèâîãî «ïðîëåòàðñüêîãî ïðàâà», àêöåíòóþ÷è íà íåîáõ³äíîñò³ ñó-
âîðîãî äîòðèìàííÿ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ çàêîííîñò³, ÿêà îõîïëþâàëà òîä³ ³ ïîíÿò-
òÿ «êîíñòèòóö³éíîñò³», «â³äïîâ³äíîñò³ çàêîí³â Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ». Ñë³äîì çà
Â. Ëåí³íèì Ì. Êðèëåíêî ñòâåðäæóâàâ, ùî «ñóäèòè íà îñíîâ³ ðåâîëþö³éíî¿
ïðàâîñâ³äîìîñò³ ìîæå áóäü-õòî», à ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ «Ñòàë³íñüêî¿ Êîíñòèòó-
ö³¿ ÑÐÑÐ, ÿêà çíàìåíóº ñîáîþ ïîñë³äîâíî ðîçãîðíóòó ñîö³àë³ñòè÷íó äåìî-
êðàò³þ», Ì. Êðèëåíêî çàêëèêàâ «øïèãóí³â ³ äèâåðñàíò³â íåùàäíî çíèùó-
âàòè», «íå äàâàòè æèòòÿ âîðîãàì ÑÐÑÐ», ïðèòÿãàòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³
áóäü-ÿêîãî ïðåäñòàâíèêà äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêùî â³í ïîðóøóº çàêîí ÷è Êîí-
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1 Ñòó÷êà Ï.È. Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ ïî ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêîé òåîðèè ïðàâà. — Ðèãà,
1964. — Ñ. 307—310.

2 Äèâ.: Ñòó÷êà Ï.È. Ó÷åíèå î ñîâåòñêîì ãîñóäàðñòâå è åãî êîíñòèòóöèè. — Ì.-Ë.,1931.
3 Êðûëåíêî Í.Â. Ñóä è ïðàâî â ÑÑÑÐ. Â 3-õ ò. — Ì.-Ë., 1927—1930; Êðûëåíêî Í.Â. ×òî òàêîå

ðåâîëþöèîííàÿ çàêîííîñòü. — Ì.-Ë., 1927; Êðûëåíêî Í.Â. Ñóäîóñòðîéñòâî. — Ì., 1928; Êðûëåí-
êî Í.Â. Ââåäåíèå â èçó÷åíèå ñîâåòñêîãî ïðàâà. — Ì., 1928; Êðûëåíêî Í.Â. Ëåíèí î ñóäå
è óãîëîâíîé ïîëèòèêå. — Ì., 1934; Êðûëåíêî Í.Â. Ëåíèí è Ñòàëèí î ðåâîëþöèîííîé çàêîííîñ-
òè. — Ì., 1934; Êðûëåíêî Í.Â. Þðìèíèìóì. — Ì., 1935; Êðûëåíêî Í.Â. Ñîâåòñêîå ïðàâîñóäèå.
Ñóä è ïðîêóðàòóðà â ÑÑÑÐ. — Ì., 1936; Êðûëåíêî Í.Â. Ñòàëèíñêàÿ Êîíñòèòóöèÿ â âîïðîñàõ è îò-
âåòàõ. — Ì., 1936; Êðûëåíêî Í.Â. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñîâåòñêèõ ãðàæäàí. — Ì., 1936;
Êðûëåíêî Í.Â. Îáâèíèòåëüíûå ðå÷è. — Ì., 1937.



ñòèòóö³þ1. Òàê³ ïåðåêîíàííÿ ïåðøîãî íàðêîìà þñòèö³¿ ÑÐÑÐ îáãðóíòîâóâà-ñòèòóö³þ1. Òàê³ ïåðåêîíàííÿ ïåðøîãî íàðêîìà þñòèö³¿ ÑÐÑÐ îáãðóíòîâóâà-
ëèñü äîêòðèíàëüíî ³ ï³äñóìîâóâàëèñü ïîñòàâëåíèìè ïåðåä ñóäîì ³ ïðîêóðà-
òóðîþ çàâäàííÿìè áåçæàë³ñíî ïðèäóøóâàòè åêñïëóàòàòîð³â, ãðîìèòè êëà-
ñîâèõ âîðîã³â ³ ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî çâåðòàòèñü äî îõîðîíè êîíñòèòóö³éíèõ
ïðàâ, ³íòåðåñ³â òðóäÿùèõ, ï³äòðèìàííÿ ñåðåä íèõ äèñöèïë³íè ³ ñàìîäèñ-
öèïë³íè, äî «âèõîâàííÿ íîâî¿ ëþäèíè». Êðèòèêóþ÷è ñîö³îëîã³÷íå ïðàâîðî-
çóì³ííÿ ª. Ïàøóêàí³ñà, Ì. Êðèëåíêî ôàêòè÷íî îäíî÷àñíî ç À. Âèøèíñüêèì
ñòàâ ïåðøèì ó ðàäÿíñüê³é þðèñïðóäåíö³¿, õòî ïðàêòè÷íî ç ïîçèö³é Ã. Êåëü-
çåíà ³í³ö³þâàâ íàðîäæåííÿ ðàäÿíñüêîãî òèïó ïîçèòèâ³çìó ³ íîðìàòèâ³çìó.
Êîíöåïòóàëüí³ áà÷åííÿ øëÿõ³â çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ çàêîííîñò³,
åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ñóä³â ³ ïðîêóðàòóðè òîùî Ì. Êðèëåíêî âò³ëþâàâ ó
ÿñêðàâ³ ïðîìîâè íà ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñàõ ó ñïðàâàõ ïðàâèõ åñåð³â, Ïðîì-
ïàðò³¿, øàõòèíñüêî¿ ñïðàâè òîùî. Àëå öå íå âðÿòóâàëî íàðêîìà þñòèö³¿: ó
1938 ðîö³ â³í ñàì ïîòðàïèâ ó ñòâîðåí³ ç éîãî äîïîìîãîþ æîðíà ðåïðåñ³é ³
áóâ ðîçñòð³ëÿíèé.

Ùî æ äî âëàñíå êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, òî âæå ó 20-õ ðîêàõ Ì. Êðè-
ëåíêî äåùî â³äìåæîâóâàâñÿ â³ä ñâîãî áåçïîñåðåäíüîãî êåð³âíèêà ïî ÍÊÞ ³
ïðîêóðàòóð³ ÐÑÔÐÐ Ä. Êóðñüêîãî, ÿêèé, íàãàäàºìî, âáà÷àâ íàéêðàùó ïåð-
ñïåêòèâó äëÿ ÑÐÑÐ ó çàïðîâàäæåíí³ àìåðèêàíñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíî¿
þñòèö³¿ ó ¿¿ öåíòðàë³çîâàíîìó âèãëÿä³, òîáòî çîñåðåäæåíí³ íàéâèùèõ êîí-
òðîëüíèõ ôóíêö³é ó Âåðõîâíîìó ñóä³ ÑÐÑÐ. Ì. Êðèëåíêî íå â³äêèäàâ ìîæ-
ëèâîñòåé îñòàííüîãî â îõîðîí³ Êîíñòèòóö³¿, àëå ÿê, ôàêòè÷íî, êîíñóëüòà-
òèâíîãî îðãàíó ïðè Ïðîêóðàòóð³ ÑÐÑÐ, ùî òîä³ íàðîäæóâàëàñü. «Âåðõîâíèé
ñóä, — ïèñàâ Ì. Êðèëåíêî ó 1925 ðîö³, — ïîâèíåí áóòè êîëåêòèâíèì âåð-
õîâíèì ñóäîâèì çàêëàäîì, ÿêèé âèð³øóº ïèòàííÿ òëóìà÷åííÿ çàãàëüíîñî-
þçíîãî çàêîíîäàâñòâà ÿê çà ïðîïîçèö³ÿìè â³äïîâ³äíèõ ÖÂÊ ÷è ðàäíàðêî-
ì³â, òàê ³ çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ… Â³í æå ïîâèíåí âèð³øóâàòè çà ïðîïî-
çèö³ºþ ïðîêóðîðà Ñîþçó ïèòàííÿ êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó ïåðåä âèíåñåí-
íÿì ¿õ ïðîêóðîðîì Ñîþçó äî Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ Ñîþçó ïðî ïîðóøåííÿ Êîíñòèòó-
ö³¿ öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè Ñîþçó ÷è ñîþçíèìè ðåñïóáë³êàìè»2. Îòæå, íà
äóìêó Ì. Êðèëåíêà, îäèí ç íàéâàæëèâ³øèõ îðãàí³â ïðè Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ ÑÐÑÐ,
õî÷ ³ çáåð³ãàâ äåÿê³ ñóäîâ³ êîíñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿, òà âñå æ ñòà-
âàâ äîïîì³æíèì îðãàíîì ñîþçíî¿ ïðîêóðàòóðè. Ùå â 1934 ðîö³, êîëè êîí-
ñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâíîãî ñóäó ÑÐÑÐ áóëè ôàêòè÷íî
çãîðíóò³, Ì. Êðèëåíêî «äîòðèìóâàâñÿ» ÷èííî¿ òîä³ Êîíñòèòóö³¿ 1924 ðîêó,
ï³äêðåñëþþ÷è, ùî êîíñòèòóö³éíèé íàãëÿä çàëèøàºòüñÿ ïðîâ³äíîþ ôóíê-
ö³ºþ Âåðõîâíîãî ñóäó ÑÐÑÐ3. Íàñïðàâä³ öå áóëî íå òàê.

Õàðàêòåðèçóþ÷è âíåñîê äåðæàâíèõ ä³ÿ÷³â ÑÐÑÐ ì³æâîºííîãî ïåð³îäó â åâî-
ëþö³þ äîêòðèíè ³ ñòàíîâëåííÿ ïðàêòèêè ðàäÿíñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòè-

ö³¿ íå ìîæíà îìèíóòè äîðîáêó Ì. Êðèëåíêà ÿê ïåðøîãî íàðêîìà ÍÊÞ ÑÐÑÐ
äîêòîðà äåðæàâíèõ ³ ïðàâîâèõ íàóê (ç 1935 ðîêó), ä³éñíîãî ÷ëåíà Êîìóí³ñòè÷-
íî¿ àêàäåì³¿ (ç 1927 ðîêó), ÷ëåíà êîëåã³¿ ÍÊÞ ÐÑÔÐÐ (ó 1929—1932 ðîêàõ), äè-
ðåêòîðà ²íñòèòóòó ðàäÿíñüêîãî áóä³âíèöòâà ³ ïðàâà Êîìóí³ñòè÷íî¿ àêàäåì³¿
(ó 1931—1936 ðîêàõ) ª. Ïàøóêàí³ñà (1891—1937). Çàñòóïíèê íàðêîìà âæå ç
ïåðøî¿ ñâîº¿ ðîáîòè «Çàãàëüíà òåîð³ÿ ïðàâà ³ ìàðêñèçì. Äîñâ³ä êðèòèêè îñíîâ-
íèõ þðèäè÷íèõ ïîíÿòü», ÿêà âèéøëà ó 1924 ðîö³ ³ áóëà ïåðåâèäàíà ó 1926 òà
1927 ðîêàõ, çàÿâèâ ïðî ñåáå ÿê îäèí ç ïðîâ³äíèõ ³äåîëîã³â ³ òåîðåòèê³â ðàäÿí-
ñüêî¿ ïðàâîâî¿ íàóêè öüîãî ïåð³îäó. Ó ñåðåäèí³ 20-õ ðîê³â íàçâàíà ðîáîòà ðà-
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1 Êðûëåíêî Í.Â. Ñîâåòñêîå ïðàâîñóäèå. — Ñ. 14, 15, 22—25.
2 Ïðàâäà. — 1925. — 24 òðàâíÿ.
3 Äèâ.: Ïðèâåòñòâåííàÿ ðå÷ü íàðîäíîãî êîìèññàðà þñòèöèè ÐÑÔÑÐ ò. Êðûëåíêî // Äåñÿòü

ëåò Âåðõîâíîãî ñóäà Ñîþçà ÑÑÐ. 1924—1934. — Ì., 1934. — Ñ. 20—22. Äîäàìî, ùî òîä³ ³ çàñòóï-
íèê Ïðîêóðîðà ÑÐÑÐ À. Âèøèíñüêèé ùå íàçèâàâ Âåðõîâíèé ñóä «ñòàðøèì áðàòîì» ñîþçíî¿
ïðîêóðàòóðè (Òàì ñàìî. — Ñ. 19—20).



çîì ç ïðàöåþ Ï. Ñòó÷êè «Ðåâîëþö³éíà ðîëü ïðàâà é äåðæàâè» áóëà ïîêëàäåíà
â îñíîâó çãàäóâàíî¿ ðàí³øå ïåðøî¿ â ÑÐÑÐ òðèòîìíî¿ «Åíöèêëîïåä³¿ ïðàâà ³
äåðæàâè». Íèçêà ³íøèõ ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðàöü1 ñòàëà íàäáàííÿì äëÿ áà-
ãàòüîõ òåîðåòèê³â ³ ïðàêòèê³â çàïðîâàäæåííÿ ðàäÿíñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³é-
íî¿ þñòèö³¿.

Çàãàëüíó òåîð³þ ïðàâà ª. Ïàøóêàí³ñ ó 20-õ ðîêàõ ðîçóì³â ÿê ðîçâèòîê
îñíîâíèõ, òîáòî íàéàáñòðàêòí³øèõ, þðèäè÷íèõ êàòåãîð³é «þðèäè÷íà íîð-
ìà», «þðèäè÷í³ â³äíîñèíè», «ñóá’ºêò ïðàâà» òà ³íøèõ, ùî ìàëè íåïåðåâåðøå-
íå çíà÷åííÿ ó òîé ÷àñ äëÿ ïðàâèëüíîãî âèð³øåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ñïîð³â
Âåðõîâíèì ñóäîì ÑÐÑÐ òà ³íøèìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè. Îäíèì ç ïåðøèõ
ª. Ïàøóêàí³ñ ñì³ëèâî âèêîðèñòîâóâàâ ó íàóêîâ³é òà ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³
òàê³ ïîíÿòòÿ, ÿê «ðàäÿíñüêà þðèñïðóäåíö³ÿ», «þðèäè÷íå ìèñëåííÿ», «ïðàâî-
âà ëîã³êà», «ëîã³êà ïðàâà», «þðèäè÷íèé àñïåêò», «ïðàâîâà ñèñòåìà», «þðè-
äè÷íà êîíñòðóêö³ÿ», «þðèäè÷íà òåîð³ÿ» òîùî. Ñóòí³ñòü ïðàâà â³í â³äøóêó-
âàâ ó êîíòåêñò³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâ ñóñï³ëüñòâà, à îñòàíí³ ðîçãëÿ-
äàâ êð³çü ïðèçìó êëàñîâî¿ áîðîòüáè, çàõèùàâ òåçè ïðî êëàñîâó ñóòí³ñòü ïðà-
âà, îáãðóíòîâóâàâ éîãî ôóíêö³¿, çì³ñò ³ ôîðìè. Àëå, íà â³äì³íó â³ä Ä. Êóð-
ñüêîãî, Ï. Ñòó÷êè, Ì. Êðèëåíêà òà ³íøèõ äåðæàâíèõ ä³ÿ÷³â, ª. Ïàøóêàí³ñ
íå àáñîëþòèçóâàâ êàòåãîð³þ «ïðîëåòàðñüêå ïðàâî», îñê³ëüêè äëÿ íüîãî áóð-
æóàçíå ïðàâî áóëî îñòàíí³ì òèïîì ïðàâà â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà, çàëèøêàìè éîãî
ïðîëåòàð³àò çìóøåíèé áóâ ïåâíèé ÷àñ êîðèñòóâàòèñÿ, àëå íàïîâíèòè öå
ïðàâî ñîö³àë³ñòè÷íèì çì³ñòîì íåìîæëèâî ³ íåäîö³ëüíî ç ò³º¿ ïðè÷èíè, ùî
âîíî ïðèðå÷åíå íà ïîñòóïîâå â³äìèðàííÿ ³ «çíèêíåííÿ þðèäè÷íîãî ìîìåí-
òó ó â³äíîñèíàõ ëþäåé».

Ïîíÿòòÿ «ïðàâîâà äåðæàâà», ùî âèçíàâàëîñü Ï. Ñòó÷êîþ ÿê ðåàëüí³ñòü,
äëÿ ª. Ïàøóêàí³ñà — ì³ô, ì³ðàæ äëÿ ïðèêðèòòÿ ôàêòó ïîâíîãî ïàíóâàííÿ
áóðæóàç³¿, âèò³ñíåííÿ «ðåñïóáë³êè ðèíêó äåñïîò³ºþ ôàáðèêè»2, ùî çàêð³ï-
ëþºòüñÿ òàêîæ ó íàâ’ÿçóâàíèõ Çàõîäîì êàòåãîð³ÿõ «çàãàëüíà âîëÿ», «âëàäà
ïðàâà» òîùî. Ç ïîçèö³é ñóòî ñîö³îëîã³÷íîãî ï³äõîäó â þðèñïðóäåíö³¿ ìàéáóò-
í³é çàñòóïíèê íàðêîìà íå âèçíàâàâ ïðèðîäíîïðàâîâîãî òèïó ïðàâîðîçó-
ì³ííÿ, â³äêèäàâ ïñèõîëîã³÷íèé ï³äõ³ä ³ îñîáëèâî íå ñïðèéìàâ ÿê íîðìàòè-
â³ñòñüê³ êîíöåïö³¿ ïðàâà Ã. Êåëüçåíà, òàê ³ ðàäÿíñüêèé þðèäè÷íèé ïîçèòè-
â³çì Ì. Áóõàð³íà, ². Ï³äâîëîöüêîãî òà ³íøèõ, õòî óñâ³äîìëþâàâ ïðàâî ÿê
ñèñòåìó ïðèìóñîâèõ íîðì, âñòàíîâëåíèõ äåðæàâîþ. Ðàçîì ç òèì, ñàìå
ª. Ïàøóêàí³ñ ó ñòàòò³ «Ìàðêñèñòñüêà òåîð³ÿ ïðàâà», íàïèñàí³é ó 1927 ðîö³,
îäíèì ç ïåðøèõ ïî÷àâ âèêîðèñòîâóâàòè ïîíÿòòÿ «ðàäÿíñüêå ïðàâî»3, ÿêèì,
õî÷ ³ íå îòîòîæíþþ÷è éîãî ç «ïðîëåòàðñüêèì ïðàâîì», äåùî ïðèãëóøóâàâ
âèñóíóòó ðàí³øå ã³ïîòåçó ïðî â³äìèðàííÿ ïðàâà.

Íåâäîâç³ â ÑÐÑÐ ïî÷àëîñü ³íøå «â³äìèðàííÿ» — çàíåïàä ñóäîâîãî êîíñòè-
òóö³éíîãî êîíòðîëþ, à ëåã³çì, ïîçèòèâ³çì, íîðìàòèâ³çì, íàâïàêè, íàáèðàëè
àâòîðèòåòó ðàçîì ç êóðñîì çàñòîñóâàííÿ ðàäÿíñüêîãî ïðàâà ÿê íàéåôåê-
òèâí³øîãî ìåòîäó ñèëîâîãî óòèñêó ñóñï³ëüñòâà. Ï³ä âïëèâîì òàêèõ çì³í òà
äîâîë³ ãîñòðî¿ êðèòèêè íà ñâîþ àäðåñó ðàäèêàëüíî òðàíñôîðìóâàâ ñâî¿ ïî-
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1 Äèâ.: Ïàøóêàíèñ Å.Á. Èìïåðèàëèçì è êîëîíèàëüíàÿ ïîëèòèêà. Êóðñ ëåêöèé. — Ì., 1928; Ïà-

øóêàíèñ Å.Á. Ñîâåòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àïïàðàò â áîðüáå ñ áþðîêðàòèçìîì. — Ì., 1929;
Ïàøóêàíèñ Å.Á. Çà ìàðêñî-ëåíèíñêóþ òåîðèþ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà. — Ì., 1931; Ïàøóêàíèñ Å.Á.
Ó÷åíèå î ãîñóäàðñòâå è ïðàâå. — Ë., 1932; Ïàøóêàíèñ Å.Á. Î÷åðêè ïî ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó. —
Ì., 1935 òîùî.

2 Ïàøóêàíèñ Å.Á. Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ ïî îáùåé òåîðèè ïðàâà è ãîñóäàðñòâà. — Ì.,
1980. — Ñ. 35.

3 Òàì ñàìî. — Ñ. 189. Âîäíî÷àñ ó òîé ïåð³îä ª. Ïàøóêàí³ñ ð³øó÷å â³äêèäàâ ââåäåíó äî îá³ãó
Ì. Ðåéñíåðîì êàòåãîð³þ «ñîö³àë³ñòè÷íå ïðàâî».



ãëÿäè ³ ª. Ïàøóêàí³ñ1, ñïî÷àòêó ï³ä âèãëÿäîì ïðîÿâ³â âëàñíî¿ «ïîë³òè÷íî¿
ãíó÷êîñò³», à ïîò³ì ó äóñ³ ìîäíèõ òîä³ «ñàìîêðèòèêè» ³ «âèçíàííÿ ïîìèëîê».
Ñêàæ³ìî, «ïðîëåòàðñüêå ïðàâî» â³í íà÷åáòî ïðîäîâæóâàâ íå âèçíàâàòè, àëå
ðàäÿíñüêå ïðàâî ïî÷àâ òëóìà÷èòè ÿê ïåðåõ³äíå ïðàâî ç «ïðîëåòàðñüêîþ
êëàñîâîþ ñóòí³ñòþ ó ïðîëåòàðñüê³é äåðæàâ³». Çàâäàííÿ æ âñòàíîâëåííÿ ³
äîòðèìàííÿ ðåâîëþö³éíî¿ çàêîííîñò³ (÷èòàé — ³ êîíñòèòóö³éíîñò³) ª. Ïàøó-
êàí³ñ ñòàâ ââàæàòè ñóòî ïîë³òè÷íèì, â³äêðèòî çì³ñòèâøèñü ïðè öüîìó íà
ïîçèö³þ ï³äì³íè ïðàâà ïîë³òèêîþ ³ ïîë³òèêàíñòâîì. Çàâäÿêè öüîìó íà
² Âñåñîþçíîìó ç’¿çä³ ìàðêñèñò³â-äåðæàâíèê³â ³ ïðàâîçíàâö³â â³í (ðàçîì ³ç
Ï. Ñòó÷êîþ) ùå íàçèâàâñÿ «âèäàòíèì ïðåäñòàâíèêîì ìàðêñèñòñüêî-ëåí³í-
ñüêî¿ òåîð³¿ ïðàâà». Ó äîïîâ³ä³ íà öüîìó ç’¿çä³ ª. Ïàøóêàí³ñ ïðîãîëîñèâ äîê-
òðèíó «îñîáëèâî¿ ÿêîñò³» ðàäÿíñüêîãî ïðàâà, â³äâåðòî éîãî ïîë³òèçóþ÷è, ð³ç-
êî êðèòèêóâàâ ñâî¿õ êîëåã çà ð³çíîãî ðîäó «óõèëè», âñ³ëÿêî âèïðàâäîâóâàâ
â³äâåðò³ âèÿâè áåççàêîííÿ òîùî.

Ç ÷àñó çàéíÿòòÿ ïîñàäè çàñòóïíèêà ïåðøîãî íàðêîìà þñòèö³¿ ÑÐÑÐ ³ íå-
çàäîâãî ïåðåä öèì ª. Ïàøóêàí³ñ âæå îñòàòî÷íî â³äìîâèâñÿ â³ä êîëèøíüîãî
«ïîìèëêîâîãî» ïðàâîðîçóì³ííÿ, òâåðäî âèçíàâ ³ñíóâàííÿ «ñîö³àë³ñòè÷íîãî
ðàäÿíñüêîãî ïðàâà», ïîÿâó «ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ñèñòåìè ïðàâà» ç ìîìåíòó Æîâò-
íåâî¿ ðåâîëþö³¿. Á³ëüøå òîãî, íà äîãîäó íîðìàòèâ³ñòàì â³í òâåðäî çàÿâëÿâ,
ùî «ñîö³àë³ñòè÷íå ïðàâî º ñèñòåìîþ íîðì ñîö³àë³ñòè÷íî¿ äåðæàâè», à áåç òà-
êèõ ïðèìóñîâèõ íîðì ³ àïàðàòó ïðèìóñó «ñîö³àë³ñòè÷íèé ïðàâîïîðÿäîê» º
íåìèñëèìèì2. Çàêð³ïëåíèé ó Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ 1936 ðîêó ïðèíöèï âåðõî-
âåíñòâà íå ïðàâà, à çàêîíó, ª. Ïàøóêàí³ñ ââàæàâ ãåí³àëüíèì ïðèïèñîì
É. Ñòàë³íà ³ íàéá³ëüøèì äîñÿãíåííÿì ìàðêñèñòñüêî-ëåí³íñüêî¿ òåîð³¿ ïðà-
âà. Íåçàáàðîì çàñòóïíèê íàðêîìà äîñèòü êàòåãîðè÷íî çàÿâèâ, ùî ñòðèæ-
íåì ðàäÿíñüêîãî çàêîíó º êåð³âí³ âêàç³âêè ÂÊÏ(á)3. Àëå íîâèé Ïðîêóðîð
ÑÐÑÐ À. Âèøèíñüêèé âñå æ íå ì³ã çàáóòè êîëèøíüîãî ñòàâëåííÿ ª. Ïàøóêà-
í³ñà äî ëåã³çìó, ïîçèòèâ³çìó ³ íîðìàòèâ³çìó: â³í áóâ çâèíóâà÷åíèé ó «ïðàâî-
âîìó í³ã³ë³çì³», ïðîãîëîøåíèé «øê³äíèêîì ó ìàðêñî-ëåí³íñüê³é ïðàâîâ³é íà-
óö³», 20 ñ³÷íÿ 1937 ðîêó çààðåøòîâàíèé ÿê âîðîã íàðîäó, à 4 âåðåñíÿ òîãî æ
ðîêó ñòðà÷åíèé çà âèðîêîì â³éñüêîâî¿ êîëåã³¿ Âåðõîâíîãî ñóäó ÑÐÑÐ.

Ç³ ñòâîðåííÿì ó ÷åðâí³ 1933 ðîêó ñîþçíî¿ ïðîêóðàòóðè ³ ïåðåòâîðåííÿì ¿¿
ôàêòè÷íî íà íàéâèùèé äåðæàâíèé îðãàí êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì

Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ ç áîêó îêðåìèõ â³äîìñòâ öåíòðó, ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê òà ì³ñ-
öåâèõ îðãàí³â âëàäè ïåðøèì Ïðîêóðîðîì ÑÐÑÐ ÖÂÊ Ñîþçó ïðèçíà÷èâ êî-
ëèøíüîãî ñåêðåòàðÿ Êðèìñüêîãî îáêîìó ÐÊÏ(á), à çãîäîì ãîëîâó Ðàäè ïðîô-
ñï³ëîê ÓÑÐÐ, ñåêðåòàðÿ Äîíåöüêîãî îáêîìó, ÷ëåíà Ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó
². Àêóëîâà (1888—1939). Ïåðøèì ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÐÑÔÐÐ ï³ñëÿ æîð-
ñòêî¿ öåíòðàë³çàö³¿ îðãàí³â Ïðîêóðàòóðè ÑÐÑÐ ². Àêóëîâ ïðèçíà÷èâ êîð³ííî-
ãî ÷åðí³ã³â÷àíèíà, îäíîãî ç ãîëîâíèõ îðãàí³çàòîð³â Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ ó
Ïåòðîãðàä³, ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à Óêðà¿íñüêîþ ðàäÿíñüêîþ àðì³ºþ Â. Àíòî-
íîâà-Îâñ³ºíêà (1883—1939). Í³ ². Àêóëîâ, í³ Â. Àíòîíîâ-Îâñ³ºíêî íå áóëè
þðèñòàìè çà îñâ³òîþ, àëå öå íå çàâàäèëî ¿ì çàëèøèòèñü â ³ñòîð³¿ ðàäÿíñüêî¿
êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿. Ñàìå âîíè ñòàëè ïåðøîïðîõ³äíèêàìè êîð³ííî¿ ïå-
ðåáóäîâè îðãàí³â ïðîêóðàòóðè â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íå¿ íîâèõ çàâ-
äàíü ó «çì³öíåíí³ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ çàêîííîñò³ é îõîðîí³ ñóñï³ëüíî¿ âëàñíîñò³
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1 Îñîáëèâî öå â³ä÷óâàºòüñÿ ó íèçö³ éîãî ñòàòåé ³ äîïîâ³äåé òà ó ïîëåì³ö³ ç Ï. Ñòó÷êîþ: Ïîëî-
æåíèå íà òåîðåòè÷åñêîì ïðàâîâîì ôðîíòå (Ê íåêîòîðûì èòîãàì äèñêóññèè) // Ñîâåòñêîå ãîñó-
äàðñòâî è ðåâîëþöèÿ ïðàâà. — 1930. — ¹ 11—12; Îñíîâíûå ïðîáëåìû ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêîé
òåîðèè ïðàâà è ãîñóäàðñòâà // Òàì ñàìî. — 1931. — ¹ 1; Âûíóæäåííûé îòâåò // Òàì ñàìî. —
1931. — ¹ 5—6; Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî ïðè ñîöèàëèçìå // Ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî. — 1936. — ¹ 3;
Ñòàëèíñêàÿ Êîíñòèòóöèÿ è ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ çàêîííîñòü // Òàì ñàìî. — 1936. — ¹ 4; Ñîâåò-
ñêîå ñîöèàëèñòè÷åñêîå ïðàâî // Áîëüøåâèê. — 1936. — ¹ 22; òîùî.

2 Ïàøóêàíèñ Å. Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî ïðè ñîöèàëèçìå. — Ñ. 4—8.
3 Ïàøóêàíèñ Å. Ñòàëèíñêàÿ Êîíñòèòóöèÿ... — Ñ. 19.



â³ä çàìàõ³â ç áîêó àíòèãðîìàäñüêèõ åëåìåíò³â íà óñ³é òåðèòîð³¿ Ñîþçó ÐÑÐ»1.
Ðîçïî÷àëàñü àêòèâíà ïåðåáóäîâà îðãàí³â ïðîêóðàòóðè ó öåíòð³ ³ íà ì³ñöÿõ
äëÿ çä³éñíåííÿ íèìè åôåêòèâíîãî íàãëÿäó çà â³äïîâ³äí³ñòþ â³äîì÷èõ ³ ì³ñ-
öåâèõ ïîñòàíîâ, ðîçïîðÿäæåíü Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ 1924 ðîêó òà ³íøèõ, ïîêëà-
äåíèõ íà ïðîêóðàòóðó, ôóíêö³é2.

Àëå, ìàáóòü, í³ ². Àêóëîâ, í³ Â. Àíòîíîâ-Îâñ³ºíêî, íà ÿêîìó âæå áàãàòî ðî-
ê³â âèñ³â ÿðëèê «âèñóâàíöÿ Ë. Òðîöüêîãî», íå âèïðàâäàëè ñïîä³âàíü êåð³â-
íèöòâà äåðæàâè. Ó 1935 ðîö³ ¿õ ïîçáàâèëè ïîñàä, à ÷åðåç òðè ðîêè ðîç-
ñòð³ëÿëè ÿê «âîðîã³â íàðîäó». Ïðîâ³äíîþ ïîñòàòòþ ó ðàäÿíñüê³é ñèñòåì³
âèùîãî íàãëÿäó çà «äîòðèìàííÿì ñîö³àë³ñòè÷íî¿ çàêîííîñò³», à îòæå — é
îõîðîíè Êîíñòèòóö³¿ 1924 ðîêó, ïîò³ì Êîíñòèòóö³¿ 1936 ðîêó, ïî÷èíàþ÷è ç
1935 ðîêó, ñòàâ ùå îäèí âèõ³äåöü ç Óêðà¿íè — êîð³ííèé îäåñèò, âèõîâàíåöü
þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó íîâèé Ïðîêóðîð ÑÐÑÐ
À. Âèøèíñüêèé (1883—1954). Äî çàéíÿòòÿ ö³º¿ ïîñàäè â³í óæå âñòèã ïîïðà-
öþâàòè ðåêòîðîì ÌÄÓ (ç 1925 ðîêó), ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÐÑÔÐÐ
(ç 1931 ðîêó) òà çàñòóïíèêîì ó ². Àêóëîâà (ç 1933 ðîêó) ³ îäíî÷àñíî ç ïðèçíà-
÷åííÿì çàõèñòèâ äèñåðòàö³þ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ äîêòîðà þðè-
äè÷íèõ íàóê. Öå äîïîìîãëî À. Âèøèíñüêîìó çà ñóì³ñíèöòâîì ó 1937 ðîö³
î÷îëèòè ùîéíî ñòâîðåíèé ²íñòèòóò ïðàâà ÀÍ ÑÐÑÐ, ðåäàêö³¿ æóðíàë³â «Ñî-
âåòñêîå ãîñóäàðñòâî» òà «Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ çàêîííîñòü», à â 1939 ðîö³ (îä-
íî÷àñíî ç É. Ñòàë³íèì) ñòàòè àêàäåì³êîì ÀÍ ÑÐÑÐ.

Â îñîá³ À. Âèøèíñüêîãî ïîºäíóâàëèñü ôóíêö³¿ íàéàêòèâí³øîãî äåðæàâ-
íîãî ä³ÿ÷à òîòàë³òàðíî¿ ñèñòåìè ³ íàéïë³äí³øîãî òåîðåòèêà þðèäè÷íîãî

ïîçèòèâ³çìó ³ íîðìàòèâ³çìó ðàäÿíñüêîãî òèïó. Îñü ÷îìó ñàìå â³í çàëèøèâ â
³ñòîð³¿ â³ò÷èçíÿíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ 30—40-õ ðîê³â íàéá³ëüøèé â³ä-
áèòîê, ÿêèé, ò³ëüêè ó äåùî òðàíñôîðìîâàíîìó âèãëÿä³, é ðîçêâ³òàº ó ïðàâî-
ñâ³äîìîñò³ çàêîíîäàâö³â, ïîë³òèê³â, ³ íàâ³òü ñóää³â êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â íà
òåðåíàõ ÑÍÄ, ó òîìó ÷èñë³ â ñó÷àñí³é íåçàëåæí³é Óêðà¿í³, âæå íà ïî÷àòêó
òðåòüîãî òèñÿ÷îë³òòÿ. Õî÷à çîâí³ ïðàö³ À. Âèøèíñüêîãî3, éîãî ñòàòò³ é ïðî-
ìîâè4 ïî÷àëè êðèòèêóâàòèñü ùå çà ðàäÿíñüêî¿ äîáè, à çàðàç ³ì’ÿ Ïðîêóðîðà
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1 Ïîëîæåíèå î Ïðîêóðàòóðå Ñîþçà ÑÑÐ // ÑÇ ÑÑÑÐ. — 1934. — ¹ 1.— Ñò. 2-à, 2-á.
2 Ï³ñëÿ ðîáîòè ó Äîíáàñ³ ². Àêóëîâ ïðàöþâàâ ñåêðåòàðåì ÂÖÐÏÑ (1929—1930), çàñòóïíèêîì

íàðêîìà ÐÑ² ÑÐÑÐ, ÷ëåíîì ïðåçèä³¿ ÖÊÊ (1930—1931), ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÎÄÏÓ
(1931—1932), à Ïðîêóðîðîì ÑÐÑÐ â³í áóâ ïðèçíà÷åíèé ç ïîñàäè ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á)Ó ïî Äîíáà-
ñó. Îðãàí³çóâàâ âèêðèòòÿ ìàñîâèõ ïîðóøåíü êîíñòèòóö³éíî¿ çàêîííîñò³, îñîáëèâî íà ñåë³,
áîðîòüáó ç ïîðóøåííÿìè íåçàëåæíîñò³ ïðîêóðîð³â ç áîêó ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè, âèêîíàííÿì
ïðîêóðîðàìè íå ïðèòàìàííèõ ¿ì êîíòðîëüíèõ ôóíêö³é, çîêðåìà, çà ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ
ï³äïðèºìñòâ, äóáëþâàííÿì ÷è ï³äì³íîþ ôóíêö³é îðãàí³â ÐÑ², ïîäâ³éíîþ ï³äïîðÿäêîâàí³ñòþ
ïðîêóðîð³â (ðåñïóáë³êàíñüêèì ÍÊÞñòàì òà Ïðîêóðîðó ÑÐÑÐ). Âåëèêó ðîëü ó íàëàãîäæåíí³ êîí-
òðîëþ çà äîòðèìàííÿì êîíñòèòóö³éíî¿ çàêîííîñò³ â³ä³ãðàëà ² Âñåñîþçíà íàðàäà ñóäîâèõ ³
ïðîêóðîðñüêèõ ïðàö³âíèê³â, ïðîâåäåíà çà ³í³ö³àòèâîþ ². Àêóëîâà ó êâ³òí³ 1934 ðîêó. Îñîáëèâà
óâàãà íà í³é çîñåðåäæóâàëàñü íà ïèòàííÿõ åôåêòèâíîãî íàãëÿäó çà êîíñòèòóö³éíîþ çàêîíí³ñòþ
ïðàâîâèõ àêò³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ ³ ñâîº÷àñíèì ¿õ îïðîòåñòóâàííÿì, ï³äâèùåííÿ ðîë³
ðàéîííèõ ïðîêóðàòóð ³ ïîë³ïøåííÿ óìîâ ¿õ ðîáîòè, íåîáõ³äíîñò³ «ôàêòè÷íîãî âñòàíîâëåííÿ ïî-
ðóøåíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí», ðîçìåæóâàííÿ êîìïåòåíö³¿ ïðîêóðîðñüêîãî íàãëÿäó ³ äåðæàâíîãî êîí-
òðîëþ òîùî.

3 Âûøèíñêèé À.ß. Êóðñ óãîëîâíîãî ïðîöåññà. — Ì., 1927; Âûøèíñêèé À.ß. Ãîñóäàðñòâåííîå
óñòðîéñòâî â ÑÑÑÐ. — Ì., 1938; Âûøèíñêèé À.ß. Ñóäîóñòðîéñòâî â ÑÑÑÐ. — Ì., 1939; Âûøèí-

ñêèé À.ß. Êîíñòèòóöèîííûå ïðèíöèïû Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà. — Ì., 1940; Âûøèíñêèé À.ß.
Òåîðèÿ ñóäåáíûõ äîêàçàòåëüñòâ â ñîâåòñêîì ïðàâå. — Ì., 1941; Âûøèíñêèé À.ß. Âîïðîñû òåîðèè
ãîñóäàðñòâà è ïðàâà. — Ì., 1949; Âûøèíñêèé À.ß. Âîïðîñû òåîðèè ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è
ìåæäóíàðîäíîé ïîëèòèêè. — Â 5 ò. — Ì., 1949—1959 òîùî.

4 Çà ìàðêñî-ëåíèíñêóþ íàóêó î ïðàâå // Ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî. — 1936. — ¹ 6; Ïîëîæåíèå
íà ïðàâîâîì ôðîíòå // Òàì ñàìî. — 1937. — ¹ 3—4; Äâàäöàòü ëåò Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà //
Òàì ñàìî. — 1937. — ¹ 5; Îñíîâíûå çàäà÷è íàóêè ñîâåòñêîãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ïðàâà. Ñîêðà-
ùåííàÿ ñòåíîãðàììà äîêëàäà íà ² Ñîâåùàíèè ïî âîïðîñàì íàóêè ñîâåòñêîãî ïðàâà è ãîñóäàðñòâà.
16 èþëÿ 1938 ã. — Ì., 1938 òîùî.



ÑÐÑÐ äðóãî¿ ïîëîâèíè 30-õ ðîê³â í³÷îãî, êð³ì ïðèðîäíî¿ îãèäè, íå âèêëè-
êàº, íàâ’ÿçàíèé íèì ñóñï³ëüñòâó æîðñòêèé íîðìàòèâ³çì (³íêîëè éîãî íàçè-
âàþòü ðàäÿíñüêèì ëåã³çìîì) ó ïðàâîðîçóì³íí³ ñóòòºâî ï³äðèâàº ôóíäàìåíò
³ ñó÷àñíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ íåçàëåæíèõ äåðæàâ, ÿê³ âèíèêëè íà òåðå-
íàõ ÑÐÑÐ.

Íîâèé Ïðîêóðîð ÑÐÑÐ ùå äî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó ïðîéøîâ âèøê³ë îð-
ãàí³çàòîðà òåðîðó ÿê ãîëîâà Ñïåö³àëüíîãî ïðèñóòñòâ³ÿ Âåðõîâíîãî ñóäó
ÑÐÑÐ íà øàõòèíñüêîìó ïðîöåñ³ (1928), ñïðàâ³ Ïðîìïàðò³¿ (1930), äåðæàâíî-
ãî îáâèíóâà÷à ó ñïðàâ³ «Ìåòðî-Â³êêåðñ» (1933) òîùî. Ùå ó 20-õ ðîêàõ, ï³ä
÷àñ ðîáîòè ó Âåðõîâíîìó ñóä³ ÑÐÑÐ, â³í «çáàãàòèâ» ïðàêòèêó ðàäÿíñüêîãî
ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, âèçíà÷àþ÷è ñóòí³ñòü ïðàâà ÿê «ñèñòå-
ìè ïðèìóñîâèõ íîðì, âñòàíîâëåíèõ äåðæàâíîþ âëàäîþ ÿê âëàäîþ ïàíóþ-
÷îãî êëàñó ç ìåòîþ íàéá³ëüø ïðàâèëüíîãî ³ ïîâíîãî çàñòîñóâàííÿ öèõ íîðì
äëÿ çàõèñòó ïàíóâàííÿ öüîãî êëàñó»1, à ñóä, íà éîãî äóìêó, ïîâèíåí îö³íþ-
âàòè äîêàçè íå ïðîñòî çà âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì ñóää³â, à çà «êëàñîâèì
â³ä÷óòòÿì», «â³ä÷óòòÿì êëàñîâî¿ ïðàâäè»2. Òàêå ðîçóì³ííÿ çì³ñòó ïðàâà ³
çàâäàíü ñóäó À. Âèøèíñüêèé, ô³çè÷íî çíèùóþ÷è äåñÿòêè ³ ñîòí³ ñâî¿õ îïî-
íåíò³â, ïîâí³ñòþ íàâ’ÿçàâ ñóñï³ëüñòâó âæå ó âèãëÿä³ çì³ñòó ñîö³àë³ñòè÷íîãî
ïðàâà ÿê íàêàç³â òîòàë³òàðíî¿ äèêòàòóðè, «ãåíåðàëüíî¿ ë³í³¿» ó ïðàâîçíàâ-
ñòâ³, åòàëîíà äëÿ «îäíîäóìñòâà íà ðàäÿíñüêîìó ïðàâîâîìó ôðîíò³».

(Äàë³ áóäå)
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1 Âûøèíñêèé À.ß. Êóðñ óãîëîâíîãî ïðîöåññà. — Ì., 1927. — Ñ. 14.
2 Òàì ñàìî. Ñ — 10.



Ç ²ÑÒÎÐ²¯
ÇÀÐÓÁ²ÆÍÎ¯ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÑÒÈÖ²¯

ÂÅÐÕÎÂÍÈÉ ÑÓÄ

Ó ÏÎË²ÒÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂ²É ÑÈÑÒÅÌ² ÑØÀ

Í. Ïèëüãóí,
âèêëàäà÷ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó òóðèçìó, åêîíîì³êè ³ ïðàâà

Îäíèì ç ïåðøèõ êðîê³â ó ñòâîðåíí³ äåðæàâè ÑØÀ áóëî çàòâåðäæåííÿ øòà-
òàìè Ñòàòåé Êîíôåäåðàö³¿. Ïðîòå àìåðèêàíö³ áóëè íåçàäîâîëåí³ íååôåêòèâ-
í³ñòþ íîâîñòâîðåíî¿ âëàäè. Çã³äíî ç³ ñòàòòÿìè Êîíôåäåðàö³¿ íå ³ñíóâàëî í³
ïðåçèäåíòñüêî¿ âëàäè, í³ ñóäîâî¿ ñèñòåìè. Êîíãðåñ ÿê çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé
îðãàí âëàäè íå ìàâ ïðàâà âñòàíîâëþâàòè ïîäàòêè àáî ðåãóëþâàòè òîðã³âëþ
ì³æ øòàòàìè. Â³í íå êîðèñòóâàâñÿ ïðàâîì çìóøóâàòè îðãàíè âëàäè øòàò³â
âèêîíóâàòè éîãî ð³øåííÿ. Â³äïîâ³äíî äî Ñòàòåé Êîíôåäåðàö³¿ ÑØÀ ñêîð³øå
áóëè ñîþçîì äåðæàâ, í³æ ñîþçíîþ äåðæàâîþ. Ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ øòàòàìè ðóé-
íóâàëè çàðîäêè ³íòåãðîâàíî¿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, ùî çàãðîæóâàëî ¿õ íåçà-
ëåæíîìó ³ñíóâàííþ.

Ïîñòàëà íåîáõ³äí³ñòü ïåðåãëÿíóòè, à òî é çì³íèòè Ñòàòò³ Êîíôåäåðàö³¿.
Ï’ÿòäåñÿò ï’ÿòü äåëåãàò³â â³ä äâàíàäöÿòè øòàò³â, ÿê³ ç³áðàëèñÿ âåñíîþ
1787 ðîêó ó Ô³ëàäåëüô³¿ íà Íàö³îíàëüíèé Êîíâåíò, áóëè ñòóðáîâàí³ ñòàíîì
ñïðàâ ÿê ó ñâî¿õ øòàòàõ, òàê ³ íà çàãàëüíîøòàòíîìó ð³âí³. Â³äîìèé àìåðè-
êàíñüêèé äîñë³äíèê ç ïèòàíü êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ÑØÀ Ä. Ðî÷ çàçíà÷àº,
ùî Êîíâåíò «...áóâ íàö³îíàëüíèì ðåôîðìàö³éíèì êîêóñîì, ÿêèé ìàâ ä³ÿòè
äîñèòü îáåðåæíî ³ âì³ëî ó ñåðåäîâèù³ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ íåçàäîâîëåíèõ ç
òèì, ùîá äîñÿãòè âèçíà÷åíî¿ ìåòè — ñõâàëåííÿ íàðîäó».

Ï³ä ãîëîâóâàííÿì Äæ. Âàøèíãòîíà äåëåãàòè, çáåð³ãàþ÷è âåëèêó òàºìíè-
öþ, ðîçðîáèëè Êîíñòèòóö³þ ÑØÀ, ÿêà ìàëà íà ìåò³ îá’ºäíàòè àìåðèêàí-
ñüêèé íàðîä. Çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì âîíà áóëà ðåâîëþö³éíèì äîêóìåíòîì.
Îñîáëèâî âàæëèâèì ó í³é áóëî ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî âëàäà ìàº ôóíêö³îíó-
âàòè â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿, â ÿê³é âñòàíîâëåíî ÷îòèðè îñíîâí³ ïðèíöè-
ïè: ïîä³ë âëàäè íà çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó ³ ñóäîâó ã³ëêè; ïðèíöèï ñòðèìó-
âàíü ³ ïðîòèâàã ì³æ ã³ëêàìè âëàäè; ïðèíöèï ôåäåðàë³çìó, òîáòî ðîçïîä³ëó
ïîâíîâàæåíü ì³æ ôåäåðàö³ºþ ³ øòàòàìè; ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Êî-
æåí ç öèõ ïðèíöèï³â ìàâ çàïîá³ãàòè êîíöåíòðàö³¿ âëàäè â îäíèõ ðóêàõ.

Äî Êîíñòèòóö³¿ ïðîòÿãîì ¿¿ á³ëüø ÿê äâîõñîòë³òíüî¿ ³ñòîð³¿ áóëî âíåñåíî
28 äîäàòê³â, àëå ñàìà âîíà ïðîäîâæóº çàëèøàòèñü íåçì³ííîþ, õî÷à â êðà¿í³
â³äáóëèñÿ çíà÷í³ ñîö³àëüí³, åêîíîì³÷í³ òà ïîë³òè÷í³ çì³íè. Òàêà ïîñò³éí³ñòü
Êîíñòèòóö³¿ ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî ôåäåðàëüíèé ñóä çàâæäè ³íòåðïðåòóâàâ ¿¿
ÿê «âèùèé çàêîí êðà¿íè». Òîáòî ñóäîâà ã³ëêà âëàäè íå äîïóñêàëà çì³íè Êîí-
ñòèòóö³¿.

Ïðàâîì òëóìà÷èòè Êîíñòèòóö³þ íàä³ëåí³ ÿê ñóäè øòàò³â, òàê ³ ôåäåðàëüí³
ñóäè. Ïðîòå íàéâàæëèâ³øó ðîëü â ³íòåðïðåòàö³¿ Êîíñòèòóö³¿ â³ä³ãðàº Âåð-
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õîâíèé Ñóä ÑØÀ. Éîãî ð³øåííÿ ç êîíñòèòóö³éíèõ ïèòàíü º íàéàâòîðèòåò-
í³øèìè.

Âåðõîâíèé Ñóä ðîçãëÿäàº ³ ïðèéìàº ð³øåííÿ ç êîíêðåòíèõ ïèòàíü, ùî
âèïëèâàþòü ³ç ñóïåðå÷íîñòåé, ÿê³ âèíèêàþòü ì³æ çàêîíîäàâ÷îþ ³ âèêîíàâ-
÷îþ ã³ëêàìè âëàäè. Ó öüîìó âèïàäêó â³í âèñòóïàº íå ò³ëüêè ÿê ñóäîâèé, à é
ÿê ïîë³òè÷íèé îðãàí. Éîãî ïîë³òè÷í³ ð³øåííÿ çàâæäè ïåðåáóâàþòü ó ðàìêàõ
ïðàâà.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ ²²² Êîíñòèòóö³¿ ôåäåðàëüí³ ñóäîâ³ îðãàíè ðîçãëÿäà-
þòü ñïðàâè, ùî ñòîñóþòüñÿ «ïðàâà ñïðàâåäëèâîñò³», ÿêå âèïëèâàº ç Êîíñòè-
òóö³¿ òà çàêîí³â ÑØÀ, à òàêîæ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ÑØÀ;
ñïðàâè, ùî ñòîñóþòüñÿ ïîñë³â, êîíñóë³â òà ì³í³ñòð³â; ñïðàâè, ùî ï³äïàäàþòü
ï³ä þðèñäèêö³þ àäì³ðàëòåéñòâà; ñóïåðå÷íîñò³ ì³æíàðîäíîãî õàðàêòåðó, äå
îäí³ºþ ç³ ñòîð³í º ÑØÀ; ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ äâîìà àáî á³ëüøå øòàòàìè; ñïîðè
ì³æ ãðîìàäÿíàìè ð³çíèõ øòàò³â.

Ôåäåðàëüíó ñóäîâó ñèñòåìó áóëî ñòâîðåíî â³äïîâ³äíî äî Ñóäîâîãî Àêòà,
ïðèéíÿòîãî Êîíãðåñîì ó 1789 ðîö³. Çã³äíî ç îñòàíí³ì þðèñäèêö³ÿ ôåäåðàëü-
íèõ ñóä³â ïîøèðþºòüñÿ íà ïåâíèõ îñ³á òà ïåâí³ ñïðàâè. Ôåäåðàëüí³ ñóäè º
ñóäàìè ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Âîíè º ³ àïåëÿö³éíèìè ñóäàìè ³, òàêèì ÷èíîì, ìî-
æóòü ïåðåãëÿäàòè ð³øåííÿ íèæ÷èõ ñóä³â. Âåðõîâíèé Ñóä ÑØÀ º ñóäîì ïåð-
øî¿ ³íñòàíö³¿ ³ àïåëÿö³éíèì ñóäîì ç äóæå âóçüêîãî êîëà ñïðàâ. ßê âèùèé
àïåëÿö³éíèé ñóä â³í ìîæå ïåðåãëÿäàòè ð³øåííÿ ÿê ôåäåðàëüíèõ ñóä³â, òàê ³
ñóä³â øòàò³â.

Îñíîâíîþ ëàíêîþ ôåäåðàëüíèõ ñóä³â º äåâ’ÿíîñòî ÷îòèðè ðàéîííèõ òà
äâàíàäöÿòü îêðóæíèõ ñóä³â. Ðàéîíí³ ôåäåðàëüí³ ñóäè º ñóäàìè ïåðøî¿ ³í-
ñòàíö³¿ ÿê ó öèâ³ëüíèõ, òàê ³ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ. Îêðóæí³ ñóäè º âèêëþ÷-
íî àïåëÿö³éíèìè ñóäàìè. Êîíãðåñ ñòâîðèâ òàêîæ ñïåö³àë³çîâàí³ ñóäè — ñóä
ç öèâ³ëüíèõ ïîçîâ³â äî ôåäåðàëüíîãî óðÿäó (Ïðåòåíç³éíèé Ñóä); Ïîäàòêîâèé
Ñóä; Ñóä ç ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³; â³éñüêîâ³ ñóäè òà â³éñüêîâèé àïåëÿö³éíèé
ñóä. Îñêàðæèòè ð³øåííÿ òàêèõ ñóä³â ìîæíà â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó, ÿê
ïðàâèëî, â îêðóæíîìó ñóä³ îêðóãó Êîëóìá³ÿ. Ïðîòå ð³øåííÿ â³éñüêîâîãî
àïåëÿö³éíîãî ñóäó ìîæíà îñêàðæèòè ó Âåðõîâíîìó Ñóä³ ÑØÀ.

Äëÿ îñêàðæåííÿ ð³øåííÿ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó ó Âåðõîâíîìó Ñóä³
íåîáõ³äíî, ùîá ì³í³ìóì ÷îòèðè ç äåâ’ÿòè ñóää³â áóëè ïåðåêîíàí³, ùî ñïðàâà
ìàº «ñóòòºâå ôåäåðàëüíå çíà÷åííÿ». Ïî ñóò³ ñïðàâè ÷ëåíè Âåðõîâíîãî Ñóäó
îñîáèñòî âèð³øóþòü, ÿêó ñïðàâó ïðèéíÿòè äî ðîçãëÿäó, à ÿêó â³äõèëèòè.

Ñóää³ óñ³õ ð³âí³â ôåäåðàëüíèõ ñóä³â ïðèçíà÷àþòüñÿ Ïðåçèäåíòîì çà çãî-
äîþ Ñåíàòó ïîæèòòºâî. ßê ïðàâèëî, Ñåíàò ïîâàæàº âèá³ð Ïðåçèäåíòà. Ïðî-
òå, íàïðèêëàä, êîëè Ïðåçèäåíò ó 1960 òà 1970 ðîêàõ ïðèçíà÷èâ ÷ëåíàìè
Âåðõîâíîãî Ñóäó Êëåìåíòà Ë. Õàéí³âîðòà òà Äæ. Õàðîëüäà Êàðñâåëëà, òî Ñå-
íàò, âèõîäÿ÷è ç ïîë³òè÷íèõ ì³ðêóâàíü, íå äàâ çãîäè íà ñóää³âñòâî ïåðøîãî,
à ÷åðåç â³äñóòí³ñòü íàëåæíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ — ³ äðóãîãî.

Ïîæèòòºâèé ñòðîê ÷ëåíñòâà ó Âåðõîâíîìó Ñóä³ äàº éîãî ñóääÿì ìîæëè-
â³ñòü áóòè íåçàëåæíèìè â³ä áóäü-ÿêî¿ ïîë³òè÷íî¿ êîí’þíêòóðè òà çì³í ó ñó-
ñï³ëüíîìó æèòò³. Îêð³ì äîáðîâ³ëüíî¿ â³äñòàâêè, ô³çè÷íî¿ íåñïðîìîæíîñò³
çä³éñíþâàòè ñâî¿ ôóíêö³¿ òà ñìåðò³, ºäèíèì çàñîáîì óñóíåííÿ ñóää³ ç ïîñà-
äè º ³ìï³÷ìåíò. Ò³ëüêè îäèí ðàç çà âñþ ³ñòîð³þ ÑØÀ òàêà ñïðîáà ìàëà ì³ñöå.
Ó 1804 ð. Ïàëàòà ïðåäñòàâíèê³â ïîðóøèëà ïðîòè ñóää³ Ñåì’þåëÿ ×åéçà
ñïðàâó ïðî ³ìï³÷ìåíò, ïðîòå â Ñåíàò³ íå áóëî íàáðàíî íåîáõ³äíî¿ äâ³ òðåòè-
íè ãîëîñ³â äëÿ éîãî ðåàë³çàö³¿. Ó 60-³ ðîêè ÕÕ ñòîë³òòÿ ðîáèëàñÿ ñïðîáà óñó-
íóòè ç ïîñàäè ãîëîâó Âåðõîâíîãî Ñóäó Åðëà Óîððåíà, àëå âîíà òàêîæ áóëà
íåâäàëîþ. Çàñòîñóâàòè ³ìï³÷ìåíò äî ÷ëåí³â Âåðõîâíîãî Ñóäó ÷åðåç ¿õ íåïî-
ïóëÿðí³ ð³øåííÿ ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî. Ïðîòå öå íå îçíà÷àº, ùî ñóää³ íå çà-
çíàþòü ïåâíîãî òèñêó. Òàê, ó 1969 ðîö³ áëèçüêèé äðóã ïðåçèäåíòà Ë³íäîíà
Á. Äæîíñîíà, ÷ëåí Âåðõîâíîãî Ñóäó Ôîðòàñ ïðàãíóâ ïîñ³ñòè ì³ñöå ãîëîâè

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2005

120



Âåðõîâíîãî Ñóäó. Îäíàê éîãî çâèíóâàòèëè ó õàáàðíèöòâ³, ³ â³í ï³øîâ ó äîá-
ðîâ³ëüíó â³äñòàâêó.

Ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ÷ëåí³â Âåðõîâíîãî Ñóäó ïðîöåäóðè ³ìï³÷-
ìåíòó çìóøóº ïðåçèäåíò³â ñåðéîçíî ï³äõîäèòè äî ¿õ ï³äáîðó. Çâè÷àéíî, êî-
æåí ïðåçèäåíò õî÷å ïðèçíà÷èòè ñóääåþ òó îñîáó, ÿêà ïîä³ëÿº éîãî ïîë³òè÷í³
ïîãëÿäè. Ïðåçèäåíò Ä. Ðåéãàí, ïðèçíà÷èâøè ÷ëåíîì Âåðõîâíîãî Ñóäó Ñàí-
äðó Äåé Î’Êîííîð, çà ñâî¿ìè ïîãëÿäàìè êîíñåðâàòîðà, âèãðàâ â î÷àõ ïîë³òè-
ê³â òà ãðîìàäñüêîñò³ òîìó, ùî âïåðøå ÷ëåíîì Âåðõîâíîãî Ñóäó ñòàëà æ³íêà.

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó ñïðàâ ó ñóä³ º äîñèòü ñêëàäíîþ. Õòîñü ³ç ÷ëåí³â ñóäó,
àáî ¿õ ïîì³÷íèêè, â³äáèðàþòü ñïðàâè, ÿê³ ìîæóòü ñòàòè ïðåäìåòîì ðîçãëÿ-
äó. ²ç òèñÿ÷³ ñïðàâ â³äáèðàþòüñÿ ò³ëüêè äåê³ëüêà ñîò, íàñàìïåðåä ò³, â ÿêèõ
îäí³ºþ ç³ ñòîð³í º ôåäåðàëüíèé óðÿä. Ó ïåðøó ÷åðãó äî ðîçãëÿäó ïðèéìàþ-
òüñÿ ñïðàâè, ÿê³ íàäõîäÿòü â³ä ôåäåðàëüíèõ ñóä³â. Êîæåí ñóääÿ êåðóºòüñÿ
âëàñíèì êðèòåð³ºì. Ñóää³, ÿê³ ìàþòü îäíàêîâ³ ïîãëÿäè, ìîæóòü êîîïåðóâà-
òèñü, ùîá â³ä³áðàòè ñïðàâè äëÿ ðîçãëÿäó. Â³äá³ð ñïðàâ ÷àñòî ìàº íå òåõí³÷-
íèé, à ïîë³òè÷íèé õàðàêòåð. Îòæå, ïðîöåäóðà â³äáîðó ñïðàâ ó Âåðõîâíîìó
Ñóä³ º îäíèì ³ç êîìïîíåíò³â éîãî ìîãóòíîñò³.

Ñïðàâè, ùî íàäõîäÿòü äî Âåðõîâíîãî Ñóäó, ñóïðîâîäæóþòüñÿ ðîç’ÿñíþ-
âàëüíîþ äîïîâ³äíîþ àäâîêàò³â. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ àäâîêàòè âèñòóïàþòü
ïåðåä ñóääÿìè ç ïîÿñíåííÿìè, äàþòü â³äïîâ³ä³ íà ¿õ çàïèòàííÿ. ßê ïðàâè-
ëî, óñíèé âèñòóï àäâîêàòà ïåðåä ÷ëåíàìè ñóäó íå ìîæå òðèâàòè á³ëüøå ãî-
äèíè. Çàñëóõàâøè àäâîêàòà, ñóää³ ó çàêðèòîìó çàñ³äàíí³ îáãîâîðþþòü
ñïðàâó, à ïîò³ì ãîëîñóþòü. Ãîëîñóâàííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç Ãîëîâè Âåðõîâíîãî
Ñóäó. Îêðåì³ ñóää³ ìîæóòü íå áðàòè ó÷àñò³ â ãîëîñóâàíí³, íàïðèêëàä, ç åòè÷-
íèõ ì³ðêóâàíü. Âåðõîâíèé Ñóä ìîæå àáî çàòâåðäèòè ð³øåííÿ íèæ÷îãî ñóäó,
àáî ÷àñòêîâî ÷è ïîâí³ñòþ éîãî ïåðåãëÿíóòè. Âïðîâàäæóºòüñÿ ð³øåííÿ Âåð-
õîâíîãî Ñóäó ÷åðåç îïðèëþäíåííÿ âèñíîâê³â éîãî ÷ëåí³â.

Äóìêà ñóää³â ïîâèííà ìàòè þðèäè÷íå îá´ðóíòóâàííÿ, àäæå ¿õ ð³øåííÿ
ìàº áóòè ñïðèéíÿòå ñóñï³ëüñòâîì. Òîìó éîãî ïðèéíÿòòÿ ïîòðåáóº âèñîêîãî
ñòóïåíÿ ³íòåëåêòó òà ëîã³êè ïåðåêîíàííÿ.

ßêùî ñóä ïðèéìàº ð³øåííÿ îäíîñòàéíî, àáî, ÿêùî âîíî º íå äîñèòü âàæ-
ëèâèì, òî â³í îïðèëþäíþº âèñíîâîê áåç ï³äïèñ³â éîãî ÷ëåíàìè. Öå òàê çâà-
íà per curium äóìêà. Òàêèõ âèïàäê³â â ³ñòîð³¿ Âåðõîâíîãî Ñóäó áóëî ìàëî.
ßê ïðàâèëî, ð³øåííÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó ïðèéìàºòüñÿ ïðîñòîþ á³ëüø³ñòþ ³ ãî-
òóºòüñÿ îäíèì ñóääåþ, àëå éîãî ï³äïèñóþòü ì³í³ìóì ï’ÿòü ÷ëåí³â. Ï³äïèñàíå
ï’ÿòüìà ñóääÿìè ç äåâ’ÿòè ð³øåííÿ ñòàº ð³øåííÿì óñüîãî Âåðõîâíîãî Ñóäó.
Öå íå îçíà÷àº, ùî ï’ÿòü ñóää³â ìàþòü îäíàêîâó äóìêó ùîäî ïðèéíÿòîãî
ð³øåííÿ. Ñóääÿ, ÿêèé éîãî ï³äïèñàâ, ìîæå îïðèëþäíèòè ñâîþ îêðåìó äóì-
êó, àêöåíòóþ÷è â í³é óâàãó íà ïåâíèõ ïèòàííÿõ, äàþ÷è ¿ì âëàñíå òëóìà÷åí-
íÿ. Òîìó ùîäî äåÿêèõ ñóäîâèõ ð³øåíü ìîæå áóòè ê³ëüêà îïðèëþäíåíèõ
îêðåìèõ äóìîê.

Ð³øåííÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó òà äóìêè îêðåìèõ ÷ëåí³â îïðèëþäíþþòüñÿ ó
ñïåö³àëüíîìó îô³ö³éíîìó âèäàíí³: «United States Supreme Court Reports» òà
â äâîõ êîìåðö³éíèõ: «The Lawyers Edition» ³ «The Supreme Court Reporter».

Ó ñïðàâ³ «Ìàðáåð³ ïðîòè Ìåä³ñîíà» Âåðõîâíèé Ñóä âïåðøå â ³ñòîð³¿ ÑØÀ
âñòàíîâèâ, ùî, ïðèéíÿòèé Êîíãðåñîì çàêîí, ÿêèé ñóïåðå÷èòü Êîíñòèòóö³¿,
ìîæå áóòè ÷èííèì. Ãîëîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó Ä. Ìàðøàëë çàçíà÷èâ, ùî ç
îãëÿäó íà òå, ùî Âåðõîâíèé Ñóä «ïîâèíåí» òëóìà÷èòè çàêîíè, à Êîíñòèòóö³ÿ
º íàéâèùèì çàêîíîì, ñóäîâèé íàãëÿä º îáîâ’ÿçêîâèì. ² ÿêùî çàêîíè Êîí-
ãðåñó àáî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷î¿ ã³ëêè âëàäè ñóïåðå÷àòü Êîíñòèòóö³¿, òî âîíè
íå ìîæóòü ìàòè ÷èííîñò³.

Äåõòî ç éîãî ñó÷àñíèê³â, ³ çîêðåìà Ò. Äæåôôåðñîí, íå ñïðèéíÿëè ³äåþ
ñóäîâîãî íàãëÿäó Ä. Ìàðøàëëà, îñê³ëüêè âîíà ñóïåðå÷èëà Êîíñòèòóö³¿. Íà
ïðàêòèö³ ¿¿ íåïðèéíÿòòÿ ïðîäåìîíñòðóâàâ ñóääÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó øòàòó
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Ïåíñèëüâàí³ÿ, ÿêèé ó ñïðàâ³ «²ê³í ïðîòè Ðàóáà» (1825) çàçíà÷èâ, ùî âñ³ òðè
ã³ëêè âëàäè â³äïîâ³äàëüí³ ïåðåä íàðîäîì çà êîíñòèòóö³éí³ñòü ïðèéíÿòèõ
íèìè ð³øåíü. Ïðîòå ³ñòîð³ÿ ðîçïîðÿäèëàñÿ ïî-³íøîìó. Þðèäè÷íà äóìêà
ÑØÀ ñïðèéíÿëà âñå-òàêè ð³øåííÿ Ä. Ìàðøàëëà.

Õî÷à Ä. Ìàðøàëë, ïîáîþ÷èñü ³ìï³÷ìåíòó, íå çìóñèâ ïðåçèäåíòñüêó àä-
ì³í³ñòðàö³þ ðåñïóáë³êàíö³â ïîñëàòè Ìàðáåð³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèçíà÷åí-
íÿ òîãî ñóääåþ, â³í çàêð³ïèâ çà ñóäîì ñòàòóñ íåçàëåæíî¿ ã³ëêè âëàäè, ð³âíî¿
äâîì ³íøèì. Ó 1810 ðîö³ Âåðõîâíèé Ñóä âñòàíîâèâ ñâîº ïðàâî çä³éñíþâàòè
ñóäîâèé íàãëÿä ³ çà çàêîíîäàâñòâîì øòàò³â.

Ó ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ Ä. Ìàðøàëëà íà ïîñàä³ Ãîëîâè Âåðõîâíîãî Ñóäó áó-
ëî âñòàíîâëåíî ïðàâî Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑØÀ âèçíàâàòè òëóìà÷åííÿ âèùèõ
àïåëÿö³éíèõ ñóä³â øòàò³â ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ ôåäåðàëüíèõ çàêîí³â òà-
êèìè, ÿê³ íå ìàþòü þðèäè÷íî¿ ÷èííîñò³. Îòæå, ³íòåðïðåòàö³ÿ Êîíñòèòóö³¿,
ôåäåðàëüíèõ çàêîí³â ³ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â ïåðåáóâàº ìàéæå ó âèíÿòêî-
â³é þðèñäèêö³¿ Âåðõîâíîãî Ñóäó.

Àâòîðèòåò Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑØÀ ó ï³ñëÿìàðøàëëîâèé ïåð³îä áóâ ï³ä³ðâà-
íèé ð³øåííÿì ó ñïðàâ³ «Ñêîòò ïðîòè Ñåíäôîðäà» (1857). Ãîëîâà Âåðõîâíîãî
Ñóäó Ð. Òåéí³ òà á³ëüø³ñòü éîãî êîëåã ïðèéíÿëè ð³øåííÿ, â ÿêîìó çàçíà÷èëè,
ùî íåãðè íå º ãðîìàäÿíàìè, õî÷à Êîíñòèòóö³ÿ âñòàíîâëþº ïðîòèëåæíå, ³ ùî
ì³ñóð³éñüêèé êîìïðîì³ñ, ÿêèì êîíãðåñ íàìàãàâñÿ ðåãóëþâàòè ðàáñòâî â
ÑØÀ, ñóïåðå÷èòü Êîíñòèòóö³¿.

Ãîëîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó Ð. Òåéí³ ó ñâî¿é îïðèëþäíåí³é äóìö³ ñòâåðäæó-
âàâ, ùî ÷îðíîøê³ð³ íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³¿ «íå êîðèñòóâàëèñÿ
ïðàâàìè, ÿê³ ìàëè á ïîâàæàòè á³ë³», ³ ùî ¿õ íå áóëî âêëþ÷åíî äî ïîíÿòòÿ
«ãðîìàäÿíè», ùî âîíè âõîäÿòü äî ïîíÿòòÿ «âëàñí³ñòü», à òîìó ³ íå ï³äïàäà-
þòü ï³ä «íàëåæíó ñóäîâó ïðîöåäóðó».

Á³ëüø³ñòü àìåðèêàíö³â íåãàòèâíî ïîñòàâèëèñÿ äî òàêîãî ñóäîâîãî ð³-
øåííÿ, ïðîòå Âåðõîâíèé Ñóä çáåð³ã ñâîº ïðàâî ñóäîâîãî íàãëÿäó çà êîíñòè-
òóö³éí³ñòþ ïðèéíÿòèõ çàêîí³â òà ð³øåíü íèæ÷èõ ñóä³â. Çà ïåð³îä ç 1785 ïî
1985 ð³ê Âåðõîâíèé Ñóä âèçíàâ 135 àêò³â Êîíãðåñó òàêèìè, ùî ñóïåðå÷àòü
Êîíñòèòóö³¿. Çà öåé æå ïåð³îä â³í âèçíàâ ïîíàä òèñÿ÷ó çàêîí³â îêðåìèõ øòà-
ò³â òàêèìè, ùî ñóïåðå÷àòü Êîíñòèòóö³¿. Ð³øåííÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó ìîæíà áó-
ëî ñêàñóâàòè ò³ëüêè ïðèéíÿòòÿì â³äïîâ³äíîãî äîäàòêà äî Êîíñòèòóö³¿.

Çâè÷àéíî, ð³øåííÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó ïðèéìàëèñÿ ç óðàõóâàííÿì ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íî¿ òà ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³. Ðåàë³çàö³ÿ éîãî ð³øåíü çä³éñ-
íþâàëàñÿ ÿê âèêîíàâ÷îþ, òàê ³ çàêîíîäàâ÷îþ ã³ëêàìè âëàäè. Òàê, çîêðåìà,
ð³øåííÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó (50-³ ðîêè ÕÕ ñòîë³òòÿ) ïðî äåñåãðåãàö³þ øê³ëüíîãî
íàâ÷àííÿ âò³ëþâàëîñÿ â æèòòÿ âèêîíàâ÷îþ ã³ëêîþ âëàäè. Êîëè ãóáåðíàòîð
øòàòó Àðêàíçàñ ó 1957 ðîö³ â³äìîâèâñÿ çàïðîâàäèòè äåñåãðåãàö³þ ó Âèù³é
øêîë³ Ë³òòë Ðîêó, ïðåçèäåíò Ä. Åéçåíõàóåð ïîñëàâ òóäè ôåäåðàëüíå â³éñüêî.
Ïðîòå ó 60-³ ðîêè ÕÕ ñòîë³òòÿ ð³øåííÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó ùîäî íåêîíñòèòó-
ö³éíîñò³ ïðîâåäåííÿ «ïðàéìåð³» ò³ëüêè çà ó÷àñòþ á³ëèõ áóëî ðåàë³çîâàíå çà-
âäÿêè ïðèéíÿòòþ Êîíãðåñîì ó 1965 ðîö³ Àêòà ïðî ïðàâî ãîëîñó. Îòæå, âò³-
ëåííÿ ó æèòòÿ ð³øåíü Âåðõîâíîãî Ñóäó çàëåæèòü ÿê â³ä âèêîíàâ÷î¿, òàê ³ çà-
êîíîäàâ÷î¿ ã³ëîê âëàäè.

Äëÿ òîãî, ùîá Âåðõîâíèé Ñóä ì³ã ðîçãëÿíóòè ñïðàâó, íåîáõ³äíî ùîá áóâ
ïðåäìåò ðîçãëÿäó ³ ñòîðîíà (ô³çè÷íà îñîáà), ÿêî¿ ñòîñóºòüñÿ ñïðàâà. Ñòîðî-
íà ïîâèííà áåçïîñåðåäíüî çàçíàòè «ñóòòºâèõ çáèòê³â» àáî æ áóòè ó ñòàíî-
âèù³, êîëè âîíà ìîæå «çàçíàòè çáèòê³â». Òàê, ó ñïðàâ³ «Äþê Ïàâåð Êî. ïðîòè
Êàðîë³íà ²íâàéðîíìåíòàë Ñòàä³ Ãðóï, ²íê.» (1978) Âåðõîâíèé Ñóä ï³äòðèìàâ
ð³øåííÿ ðàéîííîãî ôåäåðàëüíîãî ñóäó ïðî âèçíàííÿ ó÷àñíèêîì ïðîöåñó
îñ³á, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ìåøêàëè ó ì³ñöåâîñò³, äå ïëàíóâàëîñÿ çáóäóâàòè
àòîìíó åëåêòðîñòàíö³þ. Ôåäåðàëüíèé óðÿä ãàðàíòóâàâ, ùî ó ðàç³ ÿêîãîñü ³í-
öèäåíòó ïîòåðï³ëèì áóäå â³äøêîäîâàíî çáèòêè íà ñóìó äî 500 ìëí. äîëàð³â.
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Ãîëîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó Áåðãåð, âèñëîâëþþ÷è äóìêó á³ëüøîñò³ ÷ëåí³â, âè-
çíàâ, ùî ³ñíóº âåëèêà íåáåçïåêà â³ä àòîìíî¿ ñòàíö³¿. Íà äîäà÷ó äî âèñîêî¿
ðàä³àö³¿, ÿêó áóäå âèïðîì³íþâàòè ñòàíö³ÿ, â³äáóäåòüñÿ ³ ð³çêå íàãð³âàííÿ
âîäè ó äâîõ îçåðàõ, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, çàâäàñòü øêîäè ð³÷ö³, ÿêà âèò³êàº ç
îçåð, ÷åðåç ùî çàçíàþòü çáèòê³â ïîçèâà÷³.

Íåâèçíàííÿ ñóäîì ïîçèâà÷à ïîòåðï³ëîþ ñòîðîíîþ äàº ìîæëèâ³ñòü ñóäó
â³äìîâèòè ó ðîçãëÿä³ ñïðàâè. Òàê, ó ñïðàâ³ «ÑØÀ ïðîòè Ð³÷àðäñîíà» (1974)
ñóä â³äõèëèâ äîìàãàííÿ ïëàòíèêà ïîäàòê³â çíàòè, íà ÿê³ ö³ë³ ÖÐÓ âèòðà÷àº
êîøòè ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Ãîëîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó Áåðãåð, âèñëîâëþþ÷è
äóìêó á³ëüøîñò³, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî Ð³÷àðäñîí ÿê ïëàòíèê ïîäàòê³â «ìàº
ïðàâî çíàòè, íà ùî âèòðà÷àþòüñÿ êîøòè», ïðîòå ïîçèâà÷ íå çàçíà÷èâ, ùî
â³í áåçïîñåðåäíüî ïåðåáóâàº ó «íåáåçïå÷íîìó ñòàíîâèù³ ³ ìîæå çàçíàòè
ÿêèõîñü êîíêðåòíèõ çáèòê³â» â³ä ñâîãî íåçíàííÿ. Êð³ì òîãî, ÿêùî ñóä âè-
çíàº ñòîðîíó ïîçèâà÷åì, öå ùå íå îçíà÷àº, ùî â³í ïðèéìå ñïðàâó äî ðîçãëÿ-
äó. Íåîáõ³äíî, ÿê óæå çàçíà÷àëîñÿ, ùîá íà ìîìåíò ðîçãëÿäó ñïðàâè ó ñóä³
ïðîäîâæóâàâ ³ñíóâàòè ñï³ð. Äëÿ òîãî, ùîá ñïðàâà ìîãëà áóòè ðîçãëÿíóòà ó
Âåðõîâíîìó Ñóä³, òàêîæ íåîáõ³äíî, ùîá ïîçèâà÷ ïðîéøîâ óñ³ ìîæëèâ³ ³í-
ñòàíö³¿, ÿê³ ìîãëè á âèð³øèòè éîãî ñïðàâó.

Ùîá çàáåçïå÷èòè ð³âíîì³ðíó çàâàíòàæåí³ñòü ñóä³â øòàò³â òà ôåäåðàëü-
íèõ ñóä³â, ôåäåðàëüí³ ñóäè âäàþòüñÿ äî çàñòîñóâàííÿ äîêòðèíè «ñòðèìó-
âàííÿ», â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ôåäåðàëüíèé ñóä íå ïðèéìå ñïðàâó äî ðîçãëÿäó
äîòè, ïîêè ¿¿ ðîçãëÿä íå áóäå çàâåðøåíî ó ñóä³ øòàòó. Äîêòðèíó «ñòðèìàííÿ»
ìîæíà ïðî³ëþñòðóâàòè íà ïðèêëàä³ ñïðàâè «ßíãåð ïðîòè Õàðð³ñà» (1971).

Õàðð³ñà áóëî çâèíóâà÷åíî ó ïîðóøåíí³ êàë³ôîðí³éñüêîãî ñèíäèêàë³ñò-
ñüêîãî êðèì³íàëüíîãî çàêîíó, ïðèéíÿòîãî ó ïåð³îä ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
Öèì çàêîíîì âñòàíîâëþâàëîñÿ, ùî íàäàííÿ äîïîìîãè, íàâ÷àííÿ ÷è çàîõî-
÷åííÿ äî îðãàí³çàö³¿ ñàáîòàæó ÷è ³íøèõ çàñîá³â íàñèëëÿ ç ìåòîþ çä³éñíèòè
åêîíîì³÷í³ àáî ïîë³òè÷í³ çì³íè º çëî÷èíîì. Ïîä³áíèé çàêîí øòàòó Îãàéî âè-
çíàíî ó 1969 ðîö³ ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó òàêèì, ùî ïîðóøóº ïåðøèé äîäàòîê
äî Êîíñòèòóö³¿. Õàðð³ñîí, ïîñèëàþ÷èñü íà çàçíà÷åíå ñóäîâå ð³øåííÿ, ïîñòà-
âèâ âèìîãó, ùîá ôåäåðàëüíèé ñóä ïðèïèíèâ ñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ éîãî
ñïðàâè. Âåðõîâíèé Ñóä â³äìîâèâñÿ çàäîâîëüíèòè âèìîãó Õàðð³ñà. Ñóä âè-
õîäèâ ç «ïîë³òè÷íî¿ äîêòðèíè» ïðî òå, ùî îáðàí³ íàðîäîì ïðåäñòàâíèêè
êðàùå ìîæóòü âèð³øèòè öþ ñïðàâó. Òîáòî ñóä âèð³øèâ, ùî Êîíãðåñ ìàº
ïðèéíÿòè â³äïîâ³äíèé çàêîí ³ íà éîãî îñíîâ³ ìîæå áóòè âèð³øåíà ñïðàâà
Õàðð³ñà.

Ñóä çàëèøàº çà çàêîíîäàâ÷îþ ³ âèêîíàâ÷îþ ã³ëêàìè âëàäè ïèòàííÿ ãà-
ðàíò³¿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ôîðìè ïðàâë³ííÿ ó øòàòàõ. Òàê ñàìî â³í íàìàãàºòü-
ñÿ íå âòðó÷àòèñü ó ñóïåðå÷íîñò³, ÿê³ âèíèêàþòü ì³æ äâîìà ã³ëêàìè âëàäè,
îñê³ëüêè âîíè º íå þðèäè÷íèìè, à ïîë³òè÷íèìè ñóïåðå÷íîñòÿìè. Ïèòàííÿ
çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè, â³éñüêîâî¿ ñïðàâè òàêîæ çàëèøàþòüñÿ ïîçà ñóäîâîþ
óâàãîþ.

Ñóä, ÿê ïðàâèëî, âèõîäèòü ç «ïðåçóìïö³¿ çàêîííîñò³» òîãî ÷è ³íøîãî àêòà,
ïðîòå ç 30-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ ñòàòóòè, ÿê³ îáìåæóâàëè ñâîáîäó ñëîâà àáî
ïåðåäáà÷àëè äèñêðèì³íàö³þ ùîäî êîëüîðîâèõ, âèçíàâàëèñÿ ñóäîì íåêîí-
ñòèòóö³éíèìè. Êîíöåïö³ÿ «ïåðåâàãè ñâîáîä» áóëà îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ ó
êîíñòèòóö³éíîìó ðîçâèòêó ÑØÀ íîâ³òíüîãî ïåð³îäó. Õàðàêòåðíèì ó öüîìó
â³äíîøåíí³ ìîæå áóòè ðåãóëþâàííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí.

Ó 1935 ðîö³ ïðèéíÿòî Çàêîí Âàãíåðà, ÿêèì, çîêðåìà, áóëî ãàðàíòîâàíî
ïðàâà íå îêðåìîãî ïðàö³âíèêà, à êîëåêòèâó ïðàöþþ÷èõ. Âåðõîâíèé Ñóä ó
ñâîºìó ð³øåíí³ (1975) çàçíà÷èâ, ùî «íàçâàíèé çàêîí ãàðàíòóº ãîëîâíèì ÷è-
íîì «êîëåêòèâí³ ïðàâà, ïðàâî ä³ÿòè â³äïîâ³äíî äî âîë³ ðåøòè ïðàö³âíèê³â».
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Ðàçîì ç òèì ó Çàêîí³ Âàãíåðà çàçíà÷åíî, ùî «ïðàö³âíèê àáî ãðóïà ïðàö³â-
íèê³â áóäóòü ìàòè ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ÷àñ ïîäàâàòè ñêàðãó ñâîºìó ðîáîòî-
äàâöåâ³». Öå ïîëîæåííÿ òàêîæ áóëî ï³äòâåðäæåíå ð³øåííÿì Âåðõîâíîãî Ñó-
äó ó 1937 òà 1941 ðîêàõ. Çàçíà÷èâøè, ùî çà ³íäèâ³äóàëüíèì äîãîâîðîì
ïðàö³âíèê ìîæå ìàòè êðàù³ óìîâè ïðàö³ ³ âèãîäè, í³æ â³í ìîæå îòðèìàòè
çà óìîâàìè êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó, Âåðõîâíèé Ñóä âñòàíîâèâ, ùî «ïåðåâà-
ãè îêðåìèõ îñ³á» «øêîäÿòü êîëåêòèâó». Ó 1962 ðîö³ Âåðõîâíèé Ñóä âèçíàâ
ïðàâî ïðàö³âíèê³â íà ñïîíòàííèé ïðîòåñò ïðîòè ä³é ðîáîòîäàâö³â, çîêðåìà
ïðîòè ¿õ çâ³ëüíåííÿ.

Ñòàòóòàìè äåÿêèõ àìåðèêàíñüêèõ ïðîôñï³ëîê ïðàö³âíèêàì çàáîðîíåíî
âäàâàòèñÿ äî øòðåéêáðåõåðñòâà àáî ïðèïèíÿòè ñâîº ÷ëåíñòâî ó ïðîôñï³ëö³
ï³ä ÷àñ ñòðàéê³â. Âåðõîâíèé Ñóä ó ñïðàâ³ «ìàøèí³ñò Áóñòåð Ëîäæ ïðîòè
ÍËÐÁ» (1973) âèçíàâ çàáîðîíó øòðåéêáðåõåðñòâà ³ âñòàíîâèâ, ùî ïðèïè-
íåííÿ ÷ëåíñòâà ó ïðîôñï³ëö³ ï³ä ÷àñ ñòðàéêó íå çâ³ëüíÿº ïðàö³âíèêà â³ä çî-
áîâ’ÿçàíü íå âèñòóïàòè øòðåéêáðåõåðîì .

Çàçíà÷åí³ ð³øåííÿ Âåðõîâíèé Ñóä ïðèéìàâ âèõîäÿ÷è ç êîíöåïö³¿ «ïåðå-
âàãè ñâîáîä».
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Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÇÂ’ßÇÊÈ
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

(ëþòèé—æîâòåíü 2005 ðîêó)

9 ëþòîãî â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
Ì. Ñåë³âîíà ç Ãîëîâîþ Êîíñòèòóö³éíîãî Òðèáóíàëó Ðåñ-
ïóáë³êè Ïîëüùà Ì. Ñàô’ÿíîì

22—25 ëþòîãî çàñòóïíèê Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Â. Øà-
ïîâàë áðàâ ó÷àñòü ó ì³æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ «Àêòóàëüí³
ïðîáëåìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâîñóääÿ: ïåðñïåêòèâè ðîç-
âèòêó», ïðèñâÿ÷åí³é 10-ð³÷÷þ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Ðåñ-
ïóáë³êè Ìîëäîâà (ì. Êèøèíåó, Ðåñïóáë³êà Ìîëäîâà)

22 áåðåçíÿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
Ì. Ñåë³âîíà ç³ ñï³âäîïîâ³äà÷àìè Ìîí³òîðèíãîâîãî êîì³òå-
òó Ïàðëàìåíòñüêî¿ àñàìáëå¿ Ðàäè ªâðîïè

1 êâ³òíÿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
Ì. Ñåë³âîíà ç äåëåãàö³ºþ Âåðõîâíîãî Ñóäó Ëèòîâñüêî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè íà ÷îë³ ç Ãîëîâîþ Âåðõîâíîãî Ñóäó Ëèòîâñüêî¿
Ðåñïóáë³êè Â. Ãðåé÷³óñîì

19 êâ³òíÿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ êåð³âíèêà Ñåêðåòàð³àòó Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè Â. Äóáðîâñüêîãî ç ïðåäñòàâíèêàìè Àãåíòñòâà
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó

24—27 êâ³òíÿ ó ì. Êàðëñðóå, Í³ìå÷÷èíà, â³äáóâñÿ 10-é þâ³ëåéíèé óêðà¿í-
ñüêî-í³ìåöüêèé êîëîêâ³óì íà òåìó: «Âçàºìîâ³äíîñèíè êîí-
ñòèòóö³éíèõ òà âåðõîâíèõ ñóä³â», îðãàí³çîâàíèé ñï³ëüíî
Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè òà Í³ìåöüêèì Ôîíäîì ì³æ-
íàðîäíîãî ïðàâîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Ç óêðà¿íñüêî¿ ñòîðî-
íè ó çàõîä³ áðàëè ó÷àñòü çàñòóïíèê Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè Â. Âîçíþê, ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà-
¿íè Â. Í³ì÷åíêî, Â. Ïøåíè÷íèé, Ì. Ñàâåíêî, Ï. Òêà÷óê,
Ë. ×óáàð, êåð³âíèê Ñåêðåòàð³àòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè Â. Äóáðîâñüêèé, íàóêîâèé êîíñóëüòàíò ñóää³ Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ì. Òåñëåíêî, Ãîëîâà Âèùîãî
àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó Óêðà¿íè Î. Ïàñåíþê òà ñóääÿ Âåð-
õîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Â. Êîñàðºâ

2—4 òðàâíÿ Ãîëîâà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ì. Ñåë³âîí áðàâ
ó÷àñòü â óðî÷èñòèõ çàõîäàõ ç íàãîäè Äíÿ Êîíñòèòóö³¿ Ðåñ-
ïóáë³êè Ïîëüùà (ì. Âàðøàâà, Ðåñïóáë³êà Ïîëüùà)
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10 òðàâíÿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
Ì. Ñåë³âîíà ç Ãîëîâîþ ªâðîïåéñüêîãî Ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè
Ë. Â³ëüäõàáåðîì

15—21 òðàâíÿ äåëåãàö³ÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íà ÷îë³ ç Ãîëîâîþ
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ì. Ñåë³âîíîì áðàëà ó÷àñòü
â XIII Êîíãðåñ³ Êîíôåðåíö³¿ ºâðîïåéñüêèõ êîíñòèòóö³éíèõ
ñóä³â. Ì. Ñåë³âîí ïðåäñòàâèâ Ãåíåðàëüíó äîïîâ³äü Êîíãðå-
ñó íà òåìó: «Êðèòåð³¿ îáìåæåííÿ ïðàâ ëþäèíè â ïðàêòèö³
êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâîñóääÿ» (ì. Í³êîñ³ÿ, Ðåñïóáë³êà Ê³ïð)

25 òðàâíÿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
Ì. Ñåë³âîíà ç Ãîëîâîþ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Ðåñïóáë³êè
²íäîíåç³ÿ Äæ. Àøø³ä³ê³

25—27 òðàâíÿ ó Êèºâ³ â³äáóëàñÿ XIII Ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ ñóää³â,
îðãàí³çîâàíà Âåðõîâíèì Ñóäîì Óêðà¿íè òà þðèäè÷íèì
ôàêóëüòåòîì Ì³÷èãàíñüêîãî óí³âåðñèòåòó çà ï³äòðèìêè
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè òà Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî
ñóäó Óêðà¿íè. Ó ðàìêàõ êîíôåðåíö³¿ 26 òðàâíÿ â Êîíñòè-
òóö³éíîìó Ñóä³ Óêðà¿íè â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ì. Ñåë³âîíà ç ó÷àñíèêàìè êîíôå-
ðåíö³¿

16—19 ÷åðâíÿ â³äáóëàñÿ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêà êîíôåðåíö³ÿ ç ïèòàíü êîí-
ñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿. Ç óêðà¿íñüêî¿ ñòîðîíè ó êîíôå-
ðåíö³¿ áðàëè ó÷àñòü Ãîëîâà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
Ì. Ñåë³âîí, ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ì. Êîñ-
òèöüêèé, Â. Ïøåíè÷íèé, Ï. Òêà÷óê, Ë. ×óáàð, ãîëîâíèé
ñïåö³àë³ñò Á³áë³îòåêè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Í. Êó-
øàêîâà (ì. Âàðøàâà, Ðåñïóáë³êà Ïîëüùà)

19 ëèïíÿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
Ì. Ñåë³âîíà ç Êîîðäèíàòîðîì ïðîåêò³â ÎÁÑª â Óêðà¿í³
Äæåéìñîì Ô. Øóìåéêåðîì

29 ÷åðâíÿ —
2 ëèïíÿ

ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ì. Êîñòèöüêèé òà
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò Á³áë³îòåêè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óê-
ðà¿íè Í. Êóøàêîâà áðàëè ó÷àñòü ó ì³æíàðîäí³é êîíôå-
ðåíö³¿ «Ïðàâî ³ ôàêò ó êîíñòèòóö³éí³é þðèñïðóäåíö³¿», îð-
ãàí³çîâàí³é Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè
(ì. Â³ëüíþñ, Ëèòîâñüêà Ðåñïóáë³êà)

28 ñåðïíÿ —
1 âåðåñíÿ

Ãîëîâà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ì. Ñåë³âîí áðàâ
ó÷àñòü ó ì³æíàðîäí³é íàóêîâî-ïðàêòè÷í³é êîíôåðåíö³¿
«Êîíñòèòóö³ÿ: îñîáèñò³ñòü, ñóñï³ëüñòâî òà äåðæàâà», ïðè-
ñâÿ÷åí³é 10-ð³÷÷þ Êîíñòèòóö³¿ Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí
(ì. Àñòàíà, Ðåñïóáë³êà Êàçàõñòàí)

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2005

126



28 âåðåñíÿ —
1 æîâòíÿ

çàñòóïíèê êåð³âíèêà Ñåêðåòàð³àòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè — êåð³âíèê Óïðàâë³ííÿ ïðàâîâî¿ åêñïåðòèçè
Ì. ×àþí áðàâ ó÷àñòü ó ²²² êîíôåðåíö³¿ êåð³âíèê³â ñåêðåòà-
ð³àò³â êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â òà îðãàí³â ç ïîä³áíîþ þðèñ-
äèêö³ºþ (ì. Áëåä, Ðåñïóáë³êà Ñëîâåí³ÿ)

28 âåðåñíÿ —
2 æîâòíÿ

çàñòóïíèê Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Â. Øà-
ïîâàë òà ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ë. ×óáàð
áðàëè ó÷àñòü ó X (þâ³ëåéí³é) ªðåâàíñüê³é ì³æíàðîäí³é
êîíôåðåíö³¿ «Ïðàâîâ³ ïðèíöèïè ³ ïîë³òè÷íà ðåàëüí³ñòü
ó çä³éñíåíí³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ», ïðèñâÿ÷åí³é
10-ð³÷÷þ ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³¿ Ðåñïóáë³êè Â³ðìåí³ÿ òà
10-ð³÷÷þ ñòâîðåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Ðåñïóáë³êè
Â³ðìåí³ÿ (ì. ªðåâàí, Ðåñïóáë³êà Â³ðìåí³ÿ)

13—16 æîâòíÿ ó Êèºâ³ â³äáóëàñÿ ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ «Âïëèâ ïðàê-
òèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè íà íàö³îíàëüíå
êîíñòèòóö³éíå ñóäî÷èíñòâî», îðãàí³çîâàíà Êîíñòèòóö³é-
íèì Ñóäîì Óêðà¿íè ñï³ëüíî ç Âåíåö³àíñüêîþ Êîì³ñ³ºþ
Ðàäè ªâðîïè, Í³ìåöüêèì Ôîíäîì ì³æíàðîäíîãî ïðàâîâî-
ãî ñï³âðîá³òíèöòâà òà Êîîðäèíàòîðîì ïðîåêò³â ÎÁÑª â
Óêðà¿í³

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 5/2005

127



Çäàíî äî ñêëàäàííÿ 01.10.2005. Ï³äïèñàíî äî äðóêó 30.11.2005.
Ôîðìàò 70 100/16. Ïàï³ð îôñåòíèé. Äðóê îôñåòíèé.
Îáë.-âèä. àðê. 10,25. Óìîâí. äðóê. àðê. 6,72. Íàêëàä 1300 ïðèì.
Â³ääðóêîâàíî ó ÇÀÒ «Â³ïîë», ÄÊ ¹ 15. 03151, Êè¿â — 151, âóë. Âîëèíñüêà, 60.

128


