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ÀÊÒÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð²ØÅÍÍß
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
51 íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
ïîëîæåíü ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 94

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-25/2007
9 æîâòíÿ 2007 ðîêó
¹ 7-ðï/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,
Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Ãîëîâ³íà Àíàòîë³ÿ Ñåðã³éîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 51 народ�
ного депутата України про офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 94
Конституції України.

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 41 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання 51 народного депутата
України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 93 Закону України «Про Консти�
туційний Суд України» є практична необхідність в офіційному тлумаченні положень
частини четвертої статті 94 Конституції України.

Заслухавши суддю�доповідача Домбровського І.П. та дослідивши матеріали
справи, Конституційний Суд України
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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 дати офіційне тлумачення
положень частини четвертої статті 94 Конституції України.

Практичну необхідність в офіційному тлумаченні зазначених положень Основного
Закону України автори конституційного подання обгрунтовують неоднозначним їх
розумінням при підписанні та офіційному оприлюдненні законів, прийнятих Верхов�
ною Радою України під час повторного розгляду.

При цьому народні депутати України наголошують на такому.
Верховна Рада України 16 березня 2006 року повторно розглянула Закон України

«Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спе�
ціальні комісії Верховної Ради України», повернений Президентом України, і прийня�
ла його в цілому в новій редакції, повністю врахувавши пропозиції Президента Украї�
ни до цього Закону від 14 березня 2006 року.

Також Верховна Рада України 4 квітня 2006 року повторно розглянула Закон Украї�
ни «Про внесення змін до статті 20 Закону України «Про статус народного депутата
України», повернений главою держави, і подолала вето Президента України. Голова
Верховної Ради України IV скликання підписав ці закони і направив їх Президенту
України на підпис.

За інформацією суб’єкта права на конституційне подання, Президент України в
десятиденний термін закони не підписав, а надіслав листа до Верховної Ради Украї�
ни з обгрунтуванням своєї позиції щодо неконституційності їх окремих положень.

Автори клопотання посилаються на статтю 132 Регламенту Верховної Ради Украї�
ни (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №№ 23—25, ст. 202), якою встанов�
лено, що «у разі якщо Президент України не підписав закон, прийнятий Верховною
Радою під час повторного розгляду не менш як двома третинами голосів народних
депутатів від її конституційного складу, Голова Верховної Ради України невідкладно
офіційно оприлюднює такий закон і опубліковує за своїм підписом», і стверджують,
що такий закон мав би оприлюднюватися та опубліковуватися за підписом однієї й
тієї ж посадової особи.

У зв’язку з цим народні депутати України просять роз’яснити:
«1. Чи може Голова Верховної Ради України V скликання оприлюднювати закони,

що містять підпис Голови Верховної Ради України ІV скликання, з урахуванням необ�
хідності дотримання конституційної норми щодо невідкладного оприлюднення зако�
ну за вищенаведених у цьому конституційному поданні обставин?

2. Чи буде додержано встановленої Конституцією України процедури набрання
чинності законом у разі підписання закону, прийнятого Верховною Радою України
попереднього скликання, Головою Верховної Ради України нинішнього скликання та
чи буде це відповідати конституційній вимозі щодо невідкладності офіційного опри�
люднення законів Головою Верховної Ради України у разі не підписання Президен�
том України закону, повторно прийнятого Верховною Радою України не менш як дво�
ма третинами голосів народних депутатів України від її конституційного складу?

3. Чи мають, до офіційного оприлюднення цих законів, вищезазначені питання ре�
гулюватися Регламентом Верховної Ради України або іншим законодавчим актом у
контексті вимог частини другої статті 19 та частини четвертої статті 94 Конституції
України?».

2. Конституційний Суд України, вирішуючи питання, порушені в конституційному
поданні, виходить з такого.

2.1. Частина четверта статті 94 Конституції України передбачає, що «якщо під час
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повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не
менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов’я�
заний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо
Президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюдню�
ється Головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом».

2.2. Перше та друге питання, порушені народними депутатами України в конститу�
ційному поданні, зводяться до необхідності тлумачення другого речення частини чет�
вертої статті 94 Конституції України. Тобто суб’єкт права на конституційне подання хо�
че з’ясувати, чи має право діючий Голова Верховної Ради України оприлюднювати
і опубліковувати закони, підписані попереднім Головою Верховної Ради України і
не підписані та не оприлюднені Президентом України в установлений десятиденний
термін, з урахуванням конституційної вимоги щодо невідкладного вчинення таких дій.

У законодавчій процедурі забезпечується безперервність і наступність у проход�
женні законопроекту шляхом унормованих послідовних дій суб’єктів права на зако�
нодавчу ініціативу, органів Верховної Ради України, її Голови, Президента України,
які завершуються лише після оприлюднення та опублікування закону.

Одним із суб’єктів законодавчої процедури є Голова Верховної Ради України. Його
повноваження визначені, зокрема, в статтях 88, 94 Конституції України. Особливість
правовідносин, пов’язаних із законотворенням, полягає в тому, що зазначений
суб’єкт відповідно до чинного законодавства в обов’язковому порядку повинен мати
статус Голови Верховної Ради України. У разі якщо особа втратила таку посаду, вона
перестає бути суб’єктом законодавчої процедури в указаному статусі, однак самі
правовідносини у зв’язку з цим не припиняються. Суб’єкт — Голова Верховної Ради
України — продовжує в конституційних межах брати участь у правовідносинах, пов’я�
заних із законодавчою процедурою, обсяг його повноважень залишається таким же.
Тому всі дії, вчинені попереднім Головою Верховної Ради України, є юридично значу�
щими і в необхідних випадках потребують свого продовження.

Таким чином, є підстави вважати, що в контексті частини четвертої статті 94
Основного Закону України підписання попереднім Головою Верховної Ради України
закону при його надісланні Президенту України є юридичним фактом, обов’язковим
для визначених законом подальших дій діючого Голови Верховної Ради України.

2.3. Конституція України закріпила в частині четвертій статті 94 обов’язок Голови
Верховної Ради України невідкладно офіційно оприлюднити і опублікувати закон,
прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституцій�
ного складу.

Законодавча процедура передбачає послідовні взаємопов’язані дії всіх її суб’єк�
тів, що забезпечує поступальний розвиток і вдосконалення чинного законодавства.
Встановлення на певних її етапах вимог щодо невідкладності, зумовлених або оці�
ночним уявленням суб’єкта про важливість акта (визнання законопроекту невідклад�
ним), або особливою ситуацією, пов’язаною з поверненням процедури до унормова�
них меж, зобов’язує уповноважених суб’єктів вчиняти дії щодо цього акта в пріори�
тетному порядку. Отже, вживання законодавцем терміна «невідкладно» має на меті
забезпечити безперервність та поступальність законодавчої процедури.

Тому частина четверта статті 94 Конституції України встановлює обов’язок Голови
Верховної Ради України завершити законодавчу процедуру у зв’язку з непідписан�
ням Президентом України законодавчого акта протягом десяти днів. Офіційне опри�
люднення та опублікування за таких обставин не може бути розтягнуте в часі, а по�
винно здійснюватися раніше інших актів, позачергово.

2.4. У конституційному поданні порушується питання про те, чи мають до офіцій�
ного оприлюднення та опублікування законів зазначені питання регулюватися Регла�
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ментом Верховної Ради України або іншим законодавчим актом у контексті вимог
частини другої статті 19 та частини четвертої статті 94 Конституції України.

Конституційний Суд України вважає, що по суті в поданні йдеться не про офіційне
тлумачення норми Конституції України, а про надання правової консультації, що не на�
лежить до повноважень Конституційного Суду України.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, пунк�
том 3 статті 45, статтями 51, 62, 63, 65, 67, 69, 95 Закону України «Про Конститу�
ційний Суд України», § 51 Регламенту Конституційного Суду України, Конституційний
Суд України

â è ð ³ ø è â :
1. У контексті конституційного подання положення другого речення частини чет�

вертої статті 94 Конституції України необхідно розуміти так, що діючий Голова Вер�
ховної Ради України невідкладно офіційно оприлюднює і опубліковує закон, прийня�
тий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного
складу під час повторного розгляду і не підписаний та не оприлюднений Президен�
том України протягом десяти днів, якщо попередній Голова Верховної Ради України
не вчинив таких дій.

2. Положення частини четвертої статті 94 Конституції України щодо невідкладно�
сті офіційного оприлюднення та опублікування Головою Верховної Ради України за�
кону, у разі якщо Президент України не підписав та не оприлюднив його протягом де�
сяти днів, треба розуміти так, що Голова Верховної Ради України зобов’язаний
офіційно оприлюднити і опублікувати такий закон у пріоритетному порядку — раніше
інших актів.

3. Припинити конституційне провадження у справі в частині офіційного тлумачен�
ня положення частини четвертої статті 94 Конституції України щодо нормативного
регулювання законодавчої процедури до офіційного оприлюднення законів на під�
ставі пункту 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» — непід�
відомчість Конституційному Суду України питання, порушеного в конституційному
поданні.

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

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

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð²ØÅÍÍß
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
47 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïîëîæåíü ñòàòò³ 23 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó», ñòàòò³ 18 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ñëóæáó â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ»,

ñòàòò³ 42 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äèïëîìàòè÷íó ñëóæáó»
(ñïðàâà ïðî ãðàíè÷íèé â³ê ïåðåáóâàííÿ íà äåðæàâí³é ñëóæá³

òà íà ñëóæá³ â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-16/2007
16 æîâòíÿ 2007 ðîêó
¹ 8-ðï/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷îãî,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à — äîïîâ³äà÷à,

Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 47 народ�
них депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) по�
ложень статті 23 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року
№ 3723�ХІІ (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490) з наступними
змінами, статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
від 7 червня 2001 року № 2493�ІІІ (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33,
ст. 175) з наступними змінами, статті 42 Закону України «Про дипломатичну службу»
від 20 вересня 2001 року № 2728�ІІІ (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5,
ст. 29) з наступними змінами.

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання 47 народних депутатів
України.
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Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 71, 82 Закону України «Про Консти�
туційний Суд України» є наявність спору щодо конституційності положень статті 23 Зако�
ну України «Про державну службу», статті 18 Закону України «Про службу в органах міс�
цевого самоврядування», статті 42 Закону України «Про дипломатичну службу».

Заслухавши суддю�доповідача Дідківського А.О. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :
1. Суб’єкт права на конституційне подання — 47 народних депутатів України —

звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням розглянути питання щодо
відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 23 Закону Укра�
їни «Про державну службу», статті 18 Закону України «Про службу в органах місцево�
го самоврядування», статті 42 Закону України «Про дипломатичну службу», відповід�
но до яких граничний вік перебування на державній службі, на службі в органах
місцевого самоврядування, а також на дипломатичній службі становить 60 років для
чоловіків і 55 років для жінок.

Народні депутати України вважають, що зазначені положення цих законів ставлять
громадян, які однаковою мірою відповідають вимогам професійної правосуб’єктно�
сті, у нерівні правові умови щодо зайняття одних і тих самих посад виключно за озна�
кою віку і таким чином обмежують встановлені Конституцією України гарантії рівних
можливостей реалізації конституційного права громадян на працю.

З посиланням на частину другу статті 24 Конституції України автори конституцій�
ного подання стверджують, що вік слід відносити саме до «інших ознак», за якими
не може бути встановлено обмежень прав і свобод громадян.

Як зазначають народні депутати України, робота працівників органів місцевого са�
моврядування, державних службовців та дипломатів незалежно від посад, які вони
займають, не обумовлена особливими вимогами, умовами або правилами профе�
сійної діяльності, які б слугували об’єктивним обгрунтуванням встановлення вікових
обмежень для її виконання.

На думку суб’єкта права на конституційне подання, вікові обмеження, передбачені
оспорюваними положеннями зазначених законів, не грунтуються на спеціальних ви�
могах щодо зайняття посад, є дискримінаційними щодо реалізації права на працю, а
тому суперечать частинам першій, другій статті 24, частині другій статті 38, частинам
першій, другій статті 43 Конституції України.

2. З метою дослідження порушених у конституційному поданні питань Конститу�
ційний Суд України звернувся до органів державної влади, наукових установ та ви�
щих навчальних закладів.

Свою позицію щодо конституційності положень статті 23 Закону України «Про дер�
жавну службу», статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самовряду�
вання», статті 42 Закону України «Про дипломатичну службу» виклали Президент
України, Голова Верховної Ради України, Міністерство юстиції України, Міністерство
закордонних справ України, Головне управління державної служби України, фахівці
юридичних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка,
Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної юри�
дичної академії України імені Ярослава Мудрого.

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

3.1. Відповідно до частин першої, другої статті 43 Конституції України кожен має
право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він
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вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного
здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі профе�
сії та роду трудової діяльності.

Конституційне право громадян на працю означає можливість кожного заробляти
собі на життя працею, вільно вибирати професію чи спеціальність відповідно до своїх
здібностей і бажань, реалізовувати свої бажання щодо зайняття працею за трудовим
договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм
власності або самостійно забезпечувати себе роботою.

Конституційний Суд України у Рішенні від 7 липня 2004 року № 14�рп/2004 (справа
про граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу)
сформулював правову позицію стосовно того, що за своєю природою право на пра�
цю є невідчужуваним і по суті означає забезпечення саме рівних можливостей кож�
ному для його реалізації. Реалізація права громадянина на працю здійснюється шля�
хом укладання трудового договору і виконання кола обов’язків за своєю спеціаль�
ністю, кваліфікацією або посадою (абзаци другий, третій підпункту 4.1 пункту 4 моти�
вувальної частини).

Виходячи із зазначеної позиції можна стверджувати, що право на працю означає
не гарантування державою працевлаштування кожній особі, а забезпечення саме
рівних можливостей для реалізації цього права.

Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування є одним з видів
трудової діяльності громадян.

3.2. Згідно з частиною другою статті 38 Конституції України громадяни користую�
ться рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місце�
вого самоврядування.

Зазначена норма Основного Закону України не передбачає поділу державної
служби на службу в органах законодавчої, виконавчої і судової влади. З частини дру�
гої статті 38 та пункту 12 частини першої статті 92 Конституції України, за яким ви�
ключно законами України визначаються основи державної служби, випливає, що
державна служба єдина за своїми основами. Інститут державної служби врегульова�
ний Законом України «Про державну службу», а її особливості в апаратах окремих ор�
ганів, зокрема дипломатичної служби, державної податкової служби тощо, визнача�
ються законами про ці органи.

Служба в органах місцевого самоврядування, які за Конституцією України не є ор�
ганами державної влади, відповідно до частини другої статті 38 та пункту 15 статті 92
Конституції України регулюється Законом України «Про службу в органах місцевого
самоврядування».

Порівняльний аналіз положень законів України «Про державну службу», «Про
службу в органах місцевого самоврядування» дає підстави стверджувати про єдиний
підхід законодавця до проходження служби як в органах державної влади, так і в ор�
ганах місцевого самоврядування.

Право рівного доступу до державної служби, а також до служби в органах місцево�
го самоврядування є юридичною можливістю i не означає його негайної і беззасте�
режної реалізації.

Доцільність законодавчого встановлення граничного віку перебування на держав�
ній службі, в тому числі на дипломатичній службі та на службі в органах місцевого са�
моврядування, обумовлена завданнями і функціями цих органів, особливим характе�
ром їх діяльності.

Так, згідно зі статтею 1 Закону України «Про державну службу» державна служба в
Україні — це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та
їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують за�
робітну плату за рахунок державних коштів. Стаття 1 Закону України «Про диплома�
тичну службу» визначає, що дипломатична служба — це професійна діяльність гро�
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мадян України, спрямована на практичну реалізацію зовнішньої політики України,
захист національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та
інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном. У статті 1 Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування» наголошується, що служба в ор�
ганах місцевого самоврядування — це професійна на постійній основі діяльність гро�
мадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спря�
мована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самовря�
дування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

Досягнення граничного віку віднесено до підстав для припинення державної служ�
би (пункт 3 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу»), служби
в органах місцевого самоврядування (абзац шостий частини першої статті 20 Закону
України «Про службу в органах місцевого самоврядування») та дипломатичної служ�
би (пункт 3 частини другої статті 41 Закону України «Про дипломатичну службу»).

Слід зазначити, що окремі положення вказаних законів передбачають можливість
продовження терміну перебування на державній службі, на службі в органах місцево�
го самоврядування, що дозволяє враховувати індивідуальні професійні якості, твор�
чий потенціал осіб, які досягли граничного віку перебування на відповідній службі.

Отже, встановлення законодавцем граничних вікових обмежень на зайняття по�
сад державними службовцями та працівниками органів місцевого самоврядування у
межах реалізації своїх повноважень не може розцінюватися як порушення принципу
рівності.

3.3. Зміст закріпленого частиною другою статті 38 Конституції України права до�
ступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування
базується на конституційному принципі рівності громадян.

Гарантована частиною першою статті 24 Конституції України рівність громадян
перед законом означає рівну для всіх обов’язковість конкретного закону з усіма від�
мінностями у правах або обов’язках, привілеях чи обмеженнях, які в цьому законі
встановлені. Але всі відмінності у привілеях чи обмеженнях щодо різних категорій ін�
дивідів, встановлені законом, не можуть бути пов’язані з ознаками, передбаченими
частиною другою статті 24 Конституції України. Зазначений принцип визначає за�
гальне правило неприпустимості встановлення за соціальними або особистими
ознаками привілеїв чи обмежень і не є абсолютним. Так, органам державної влади у
сфері проведення відповідної політики економічного або соціального характеру на�
дається можливість на власний розсуд встановлювати обмеження з огляду на особ�
ливі вимоги, умови або правила для деяких видів роботи.

Наведене підтверджується правовою позицією, викладеною Конституційним Су�
дом України в абзацах четвертому, п’ятому підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної час�
тини Рішення від 7 липня 2004 року № 14�рп/2004 (справа про граничний вік канди�
дата на посаду керівника вищого навчального закладу), згідно з якою конституційний
принцип рівності не виключає можливості законодавця при регулюванні трудових
відносин встановлювати певні відмінності у правовому статусі осіб, які належать до
різних за родом і умовами діяльності категорій, у тому числі вводити особливі прави�
ла, що стосуються підстав і умов заміщення окремих посад, якщо цього вимагає ха�
рактер професійної діяльності.

Крім того, Конституційний Суд України констатував у цьому Рішенні, що з ураху�
ванням особливого (специфічного) характеру діяльності законодавством України
встановлено певні відмінності, зокрема граничні вікові обмеження на зайняття по�
сад, щодо державних службовців (працівників правоохоронних органів), військово�
службовців, працівників, які перебувають на службі в органах місцевого самовряду�
вання, тощо.

Таким чином, гарантовані частиною першою статті 24 Конституції України рівність
прав і свобод громадян та їх рівність перед законом, а також неприпустимість при�
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вілеїв чи обмежень за ознаками, визначеними частиною другою цієї статті, не пере�
шкоджають встановлювати відмінності у правовому регулюванні праці щодо осіб, які
належать до різних за родом і умовами діяльності категорій.

3.4. Стосовно порушеного в конституційному поданні питання про віднесення віку
до «інших ознак», за якими не може бути привілеїв чи обмежень, слід зазначити таке.

У частині другій статті 24 Конституції України вік відсутній у переліку ознак, за яки�
ми не може бути привілеїв чи обмежень. Не можна віднести вік і до «інших ознак», що
згадуються у зазначеному положенні.

Вік як тривалість життя людини, період часу, який виділяється за певними ознака�
ми, є змінною категорією. Громадяни послідовно переходять з однієї вікової катего�
рії в іншу, втрачаючи встановлені для осіб даного віку певні права та привілеї, позбав�
ляючись відповідних обмежень у правах і набуваючи інших прав, встановлених для
відповідної вікової категорії. В цьому всі люди рівні і відрізняються лише за віком. То�
му встановлення вікових обмежень не може вважатися порушенням принципу пра�
вової рівності громадян.

Граничний вік перебування на державній службі та на службі в органах місцевого
самоврядування фактично є пенсійним віком для цієї категорії працівників.

Конституційний Суд України в мотивувальній частині Висновку у справі за звернен�
ням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності проекту Закону
України «Про внесення змін до статті 46 Конституції України» вимогам статей 157 і 158
Конституції України від 2 червня 1999 року № 2�в/99 (справа про внесення змін до
статті 46 Конституції України) зазначив, що на пенсійний вік громадян впливає ряд
чинників — економічний стан суспільства, рівень зайнятості, вікова структура насе�
лення тощо. Саме тому пенсійний вік, як правило, регулюється звичайними законами.

Правову позицію недискримінаційності вимог щодо віку Конституційний Суд Укра�
їни висловив і в Рішенні від 18 квітня 2000 року № 5�рп/2000 (справа про віковий ценз),
в якому стверджується, що встановлення Конституцією України та законами України
певних кваліфікаційних вимог не порушує конституційного принципу рівності (стат�
тя 24 Конституції України), адже всі громадяни, які відповідають конкретним кваліфі�
каційним вимогам, мають право займати відповідні посади (абзац третій пункту 2 мо�
тивувальної частини); «критерієм у законодавчому встановленні кваліфікаційних ви�
мог до віку є доцільність» (абзац шостий пункту 2 мотивувальної частини).

Отже, встановлення законодавцем граничного віку перебування на відповідній
службі є питанням соціальної або економічної доцільності. Особливі правила та умо�
ви, засновані на специфічних вимогах до праці, не обмежують право на працю і га�
рантію рівних можливостей у виборі професії та роду трудової діяльності.

Посилання авторів клопотання на мотивацію, яку застосовував Конституційний Суд
України у Рішенні Конституційного Суду України від 7 липня 2004 року № 14�рп/2004,
розглядаючи питання щодо неконституційності положення абзацу другого частини
першої статті 39 Закону України «Про вищу освіту», є необгрунтованим і не може вра�
ховуватися при вирішенні питання щодо конституційності оспорюваних положень за�
конів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самовряду�
вання», «Про дипломатичну службу», оскільки правова позиція Конституційного Суду
України у тій справі грунтувалася саме на розмежуванні характеру діяльності керівни�
ків вищих навчальних закладів та державних службовців (абзац перший підпункту 4.2
пункту 4 мотивувальної частини).

3.5. Що стосується наведених народними депутатами України міжнародно�право�
вих актів як підтвердження неправомірності встановлення граничного віку перебу�
вання на відповідній службі, то Конституційний Суд України виходить з такого.

Згідно з Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права 1966 року
держава може встановлювати тільки такі обмеження цих прав, які визначаються за�
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коном, і лише остільки, оскільки це сумісно з природою зазначених прав, і виключно
з метою сприяти загальному добробуту в демократичному суспільстві (стаття 4).

У пункті 2 статті 1 Конвенції Міжнародної організації праці про дискримінацію в га�
лузі праці та занять 1958 року № 111 встановлено, що «будь�яке розрізнення, недо�
пущення або перевага відносно певної роботи, що грунтується на її специфічних ви�
могах, дискримінацією не вважається».

Відповідно до пункту 5 розділу ІІ Рекомендації Міжнародної організації праці щодо
літніх працівників 1980 року № 162 у виключних випадках можуть встановлюватися
вікові обмеження з огляду на особливі вимоги, умови або правила для деяких видів
роботи.

Такий саме підхід був застосований і Радою Європейського Союзу у статті 6 Ди�
рективи Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 року, яка встановлює загальні рам�
ки рівного ставлення при працевлаштуванні та в трудовій діяльності і передбачає, що
держави�члени можуть визначати, що різниця у ставленні за ознакою віку не стано�
вить дискримінацію, якщо в контексті національного права вона є об’єктивно та ра�
ціонально обгрунтованою правомірною метою, включаючи легітимну політику у сфе�
рі працевлаштування, ринку праці і завдань професійного навчання, та якщо засоби
досягнення такої мети є належними і необхідними.

Таким чином, міжнародно�правові акти допускають можливість встановлювати в
національному законодавстві певні вікові обмеження на зайняття окремими видами
трудової діяльності.

Зазначене дає підстави для висновку, що положення статті 23 Закону України
«Про державну службу», статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», статті 42 Закону України «Про дипломатичну службу», якими вста�
новлено граничний вік перебування на державній службі, на службі в органах місце�
вого самоврядування та на дипломатичній службі, відповідають частинам першій,
другій статті 24, частині другій статті 38, частинам першій, другій статті 43 Конститу�
ції України.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 13, 39, 51, 61, 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конститу�
ційний Суд України

â è ð ³ ø è â :
1. Визнати такими, що відповідають Конституції України (є конституційними), по�

ложення статті 23 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року
№ 3723�ХІІ з наступними змінами, статті 18 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року № 2493�ІІІ з наступними змінами,
статті 42 Закону України «Про дипломатичну службу» від 20 вересня 2001 року
№ 2728�ІІІ з наступними змінами, якими встановлено граничний вік перебування на
державній службі, на службі в органах місцевого самоврядування та на дипломатич�
ній службі.

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

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

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð²ØÅÍÍß
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü
÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ â Óêðà¿í³»
(ñïðàâà ïðî óòâîðåííÿ òà ðåºñòðàö³þ

ïàðò³éíèõ îðãàí³çàö³é)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-3/2007
16 æîâòíÿ 2007 ðîêó
¹ 9-ðï/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷îãî,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à — äîïîâ³äà÷à,

Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Мініс�
терства юстиції України про офіційне тлумачення положень частини шостої статті 11
Закону України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 року № 2365�ІІІ (Відо�
мості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 41 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання Міністерства юстиції Ук�
раїни.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 93 Закону України «Про Консти�
туційний Суд України» є практична необхідність у з’ясуванні та офіційній інтерпретації
положень частини шостої статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні».

Заслухавши суддю�доповідача Бринцева В.Д. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :
1.1. Суб’єкт права на конституційне подання — Міністерство юстиції України —

звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення
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положень частини шостої статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні»
(далі — Закон), якими передбачено, що політична партія протягом шести місяців з
дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому Зако�
ном, своїх обласних, міських, районних організацій у більшості областей України,
містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.

При цьому автор клопотання, посилаючись на відповідну судову практику, вказує
на неоднозначність у розумінні Міністерством юстиції України та Верховним Судом
України передусім положень Закону щодо кількості партійних організацій обласного
рівня.

1.2. Досліджуючи матеріали справи, Конституційний Суд України в аспекті цієї
частини конституційного подання керується тим, що згідно з частиною другою стат�
ті 133 Конституції України до складу України входять двадцять сім адміністративно�
територіальних одиниць обласного і прирівняного до них рівня: Автономна Республі�
ка Крим, двадцять чотири області, міста Київ, Севастополь.

Рішенням Конституційного Суду України від 12 червня 2007 року № 2�рп/2007
у справі про утворення політичних партій в Україні всі перелічені адміністративно�
територіальні одиниці визнані такими, що мають рівний статус і права у питаннях, по�
в’язаних зі створенням політичних партій, тому положення частини шостої статті 11
Закону щодо вимоги до кожної політичної партії стосовно обов’язковості утворення
партійних організацій в Автономній Республіці Крим визнано неконституційним.

Виходячи з цього положення частини шостої статті 11 Закону, згідно з яким полі�
тична партія забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому Зако�
ном, своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Сева�
стополі, Автономній Республіці Крим, слід розуміти як обов’язок політичної партії
утворити та зареєструвати обласні і прирівняні до них партійні організації не менш як
у чотирнадцяти з двадцяти семи адміністративно�територіальних одиниць України,
перелічених у частині другій статті 133 Конституції України.

Законом також передбачено, що реєстрація обласних та прирівняних до них пар�
тійних організацій здійснюється відповідними органами юстиції лише після реєстра�
ції політичної партії Міністерством юстиції України (частина сьома статті 11). Перелік
статутних органів політичної партії і порядок їх утворення визначаються статутами
політичних партій з дотриманням основних засад, встановлених Законом (стаття 8).

Таким чином, в Україні кожна політична партія може утворити двадцять чотири об�
ласні партійні організації і прирівняні до них республіканську партійну організацію
Автономної Республіки Крим та міські партійні організації Києва і Севастополя. Наяв�
ність обласних і прирівняних до них партійних організацій менш як у чотирнадцяти з
перелічених адміністративно�територіальних одиниць України відповідно до стат�
ті 24 Закону є підставою для вирішення питання про анулювання реєстраційного сві�
доцтва політичної партії.

2.1. Необхідність в офіційному тлумаченні інших положень частини шостої стат�
ті 11 Закону Міністерство юстиції України обгрунтовує тим, що «цією нормою не чітко
визначена кількість міських, районних організацій, які повинна утворити та зареє�
струвати політична партія в більшості областей України, містах Києві, Севастополі та
в Автономній Республіці Крим».

2.2. Конституційний Суд України, дослідивши наведені положення частини шостої
статті 11 Закону в системному зв’язку з іншими його нормами, дійшов висновку, що
питання стосовно кількості партійних організацій районного рівня, які повинна утво�
рити кожна зареєстрована політична партія у шестимісячний термін, не унормовано
належним чином ні частиною шостою статті 11 Закону, ні іншими його положеннями.

Створення структури партійних організацій політичних партій належить до осно�
воположних засад їх діяльності. Відповідно до пункту 11 частини першої статті 92
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Конституції України засади утворення і діяльності політичних партій визначаються
виключно законами України. Тому питання стосовно визначення кількості партійних
організацій районного рівня, які необхідно утворити політичним партіям, є компетен�
цією Верховної Ради України. У зв’язку з цим конституційне провадження у справі
про офіційне тлумачення у цій частині наведених положень частини шостої статті 11
Закону підлягає припиненню на підставі пункту 3 статті 45 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України» — непідвідомчість Конституційному Суду України питання,
порушеного в конституційному поданні.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, пунк�
том 3 статті 45, статтями 51, 63, 65, 69, 93 Закону України «Про Конституційний Суд
України», § 51 Регламенту Конституційного Суду України, Конституційний Суд України

â è ð ³ ø è â :
1. Положення частини шостої статті 11 Закону України «Про політичні партії в

Україні», якими передбачається, що політична партія протягом шести місяців з дня
реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію своїх обласних, міських організацій у
більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці
Крим, треба розуміти як обов’язок кожної політичної партії забезпечити утворення та
реєстрацію своїх обласних і прирівняних до них партійних організацій не менш як
у чотирнадцяти адміністративно�територіальних одиницях України з перелічених у
частині другій статті 133 Конституції України.

2. Припинити конституційне провадження у справі про офіційне тлумачення поло�
жень частини шостої статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо
визначення кількості партійних організацій районного рівня, які необхідно утворити
політичним партіям.

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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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Òêà÷óêà Ï.Ì.
ñòîñîâíî Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 11
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ â Óêðà¿í³»

(ñïðàâà ïðî óòâîðåííÿ òà ðåºñòðàö³þ ïàðò³éíèõ îðãàí³çàö³é)

Конституційний Суд України у Рішенні від 16 жовтня 2007 року № 9�рп/2007 (да�
лі — Рішення) дав офіційне тлумачення положень частини шостої статті 11 Закону
України «Про політичні партії в Україні» (далі — Закон), якими передбачено, що «по�
літична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та ре�
єстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних, міських, районних
організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній
Республіці Крим».

У Рішенні зазначається, що вказані положення треба розуміти як обов’язок кожної
політичної партії забезпечити утворення та реєстрацію своїх обласних і прирівняних до
них партійних організацій не менш як у чотирнадцяти адміністративно�територіальних
одиницях України з перелічених у частині другій статті 133 Конституції України.

Приймаючи Рішення, Конституційний Суд України мав виходити з такого.
Основний Закон держави встановив демократичний лад в Україні і визначив, що

суспільне життя ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної бага�
томанітності. Для задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та
інших інтересів громадян, захисту їхніх прав і свобод Конституція України закріпила
право громадян на свободу об’єднання у політичні партії.

Політичні партії покликані сприяти формуванню та реалізації політичної волі гро�
мадян. Їх діяльність тісно пов’язана із здійсненням державної влади: вони беруть
участь у виборах, у формуванні Верховної Ради України та представницьких органів
на місцях, на основі партійного представництва утворюються депутатські фракції у
парламенті та парламентська більшість (коаліція депутатських фракцій), формується
склад Кабінету Міністрів України. Через своїх представників політичні партії беруть
участь (реалізують свої програмні цілі і завдання) у діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Свобода об’єднання у політичні партії та їх діяльність є ознакою демократичного
суспільства, перешкодою узурпації державної влади, формуванню авторитарних чи
тоталітарних політичних режимів.

Значна роль політичних партій у суспільному житті і, зокрема, у здійсненні держав�
ної влади та місцевого самоврядування обумовила встановлення Конституцією і за�
конами України ряду обмежень та вимог щодо їх організації і діяльності, що є право�
мірним фактором.

Політичні партії, формуючись виключно на основі вільного волевиявлення грома�
дян і керуючись у внутрішніх відносинах власними правилами (статутами), у суспіль�
ному житті, як суб’єкти політичної системи, що беруть участь у здійсненні влади,
управлінні суспільством в цілому, мають провадити свою діяльність на підставах і в
порядку, визначених законом.
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Конституційний Суд України, приймаючи Рішення, недостатньо врахував роль і
місце політичних партій у суспільному житті та конституційно�правові вимоги щодо їх
утворення і діяльності.

Зокрема, статтею 3 Закону встановлено, що політичні партії в Україні створюють�
ся і діють тільки із всеукраїнським статусом. Така вимога законодавця базується на
необхідності утвердження державного суверенітету і збереження унітарності України
(стаття 2 Конституції України).

З метою забезпечення всеукраїнського статусу політичних партій у статті 10 Зако�
ну передбачена вимога — вже на стадії створення політичної партії мати підтримку
не менше десяти тисяч громадян України у формі їх підписів. При цьому підписи гро�
мадян на підтримку створення політичної партії повинні збиратися практично на всій
території України — не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин об�
ластей, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів Автономної
Республіки Крим.

Отже, дотримання зазначених вимог Закону дає можливість уже на стадії створен�
ня політичної партії закладати підвалини її всеукраїнського статусу. Але реально згід�
но зі статтею 3 Закону всеукраїнський статус політичні партії повинні мати у процесі
діяльності, а це означає, що вони зобов’язані мати відповідну територіальну сферу
діяльності, їх організації мають діяти (бути зареєстрованими) у визначених Законом
адміністративно�територіальних одиницях. Саме на закріплення всеукраїнського
статусу політичних партій у процесі їх діяльності спрямована частина шоста статті 11
Закону, яка є предметом офіційного тлумачення.

Застосовуючи граматичний, логічний, системний і телеологічний способи при
тлумаченні частини шостої статті 11 Закону, можна дійти такого висновку.

Суть зазначених положень зводиться до визначення рівнів та кількості адміністра�
тивно�територіальних одиниць, у яких мають бути зареєстровані організації політич�
них партій. Такими одиницями є Автономна Республіка Крим, область, місто, район.
Що стосується кількості, то вона в одному випадку логічно випливає з тексту Закону, в
іншому — означена формою «у більшості». Виходячи з того, що положення Закону пе�
ребувають у системному зв’язку, зокрема з того, що статтею 10 Закону передбачена
на стадії створення політичної партії її підтримка громадянами не менш як у двох тре�
тинах областей, то на стадії діяльності політичної партії для забезпечення її всеукраїн�
ського статусу потрібна принаймні така ж або ширша сфера підтримки і діяльності.

Таким чином, є підстави для висновку, що частиною шостою статті 11 Закону пе�
редбачена необхідність утворення та реєстрації всіх обласних, республіканської в
Автономній Республіці Крим та міських у містах Києві і Севастополі організацій по�
літичної партії.

При цьому міські і районні організації за змістом частини шостої статті 11 Закону
повинні утворюватися і реєструватися у більшості областей України. Такою більшістю
згідно зі статтею 133 Конституції України слід вважати тринадцять і більше областей.
Крім того, міські і районні організації мають утворюватися та реєструватися конкретно
в Автономній Республіці Крим, у містах Києві і Севастополі.

Здійснюючи тлумачення вказаних положень, слід вбачати в них конституційно�
правовий смисл, зокрема щодо створення можливостей для реалізації громадянами
України своїх конституційних прав: права на свободу об’єднання в політичні партії,
права на участь в управлінні державними справами, права бути обраним до органів
державної влади тощо. Утворення та реєстрація всіх обласних організацій, міських у
містах Києві і Севастополі, республіканської в Автономній Республіці Крим принай�
мні дає можливість громадянам України реалізувати зазначені права і водночас є
фактором, який забезпечує всеукраїнський статус політичної партії.

Стосовно того, що в частині шостій статті 11 Закону у структурі організацій по�
літичної партії не зазначена республіканська організація, є підстави вважати, що від�
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булася механічна втрата частини тексту статті 11 при прийнятті Закону, зокрема
при заміні словосполучення «місцеві осередки» на словосполучення «обласні, міські,
районні організації».

Що ж до кількості міст і районів в Автономній Республіці Крим, областях, у містах
Києві та Севастополі, в яких мають бути створені та зареєстровані організації по�
літичної партії, то, на наш погляд, законодавець не мав на меті її визначати, а тому і
не означив у частині шостій статті 11 Закону. Цей підхід законодавця не слід вважати
таким, що обмежує реалізацію громадянами України прав, передбачених стаття�
ми 36, 38 Конституції України, його необхідно розцінювати як надання можливості
політичним партіям на цих рівнях самостійно визначатись у територіальній організа�
ції своєї діяльності.

Отже, надане Конституційним Судом України тлумачення положень частини шос�
тої статті 11 Закону щодо того, що політична партія має забезпечити утворення та ре�
єстрацію «своїх обласних і прирівняних до них партійних організацій не менш як у чо�
тирнадцяти адміністративно�територіальних одиницях України з перелічених у
частині другій статті 133 Конституції України», є таким, що не відображає смислу цих
положень Закону.

Причиною надання такого роз’яснення є недостатнє з’ясування сутності адміні�
стративно�територіального устрою України та статусу адміністративно�територіаль�
них одиниць, вимог Закону щодо забезпечення всеукраїнського статусу політичних
партій.

На Рішення у цій справі значно вплинуло попереднє Рішення Конституційного Су�
ду України від 12 червня 2007 року № 2�рп/2007 (справа про утворення політичних
партій в Україні), яким положення статті 10 Закону щодо необхідності збору підписів у
двох третинах районів Автономної Республіки Крим для утворення політичної партії
та положення статті 11 Закону щодо необхідності утворення та реєстрації міських та
районних організацій політичної партії в Автономній Республіці Крим визнані некон�
ституційними.

Зв’язаний недостатньо вмотивованим Рішенням від 12 червня 2007 року № 2�рп/
2007, Конституційний Суд України не зміг об’єктивно з’ясувати суть положень час�
тини шостої статті 11 Закону в їх органічному зв’язку, оскільки вважав частину з них
неконституційними.

Крім того, в Рішенні міститься суперечність. У його мотивувальній частині зробле�
но висновок, що структура партійних організацій політичних партій є основополож�
ною засадою їх діяльності і тому відповідно до пункту 11 частини першої статті 92
Конституції України повинна визначатися виключно законами України. Водночас при
тлумаченні частини шостої статті 11 Закону Конституційний Суд України проігнору�
вав вказану в ній структуру партійних організацій політичних партій, допустив неко�
ректність, прирівнявши до обласних республіканську і міські партійні організації Ки�
єва та Севастополя, що також зумовило неправильну інтерпретацію частини шостої
статті 11 Закону.

Наслідком прийняття такого Рішення може бути відсутність структур політичних
партій у місті Києві — столиці держави (політичному центрі України) і в таких важли�
вих адміністративно�територіальних одиницях, як Автономна Республіка Крим і місто
Севастополь, що не узгоджується з вимогами Закону щодо забезпечення всеукраїн�
ського статусу політичних партій.

Суддя Конституційного Суду України П. Ткачук

21

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 5/2007



Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì

ãðîìàäÿíèíà Øàòàëîâè÷à Âîëîäèìèðà Êîñòÿíòèíîâè÷à
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ

ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 37
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó»

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 2-20/2007
4 ëèïíÿ 2007 ðîêó
¹ 33-ó/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Ãîëîâ³íà Àíàòîë³ÿ Ñåðã³éîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,

Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Îâ÷àðåíêà Â’ÿ÷åñëàâà Àíäð³éîâè÷à,
Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув питання про відкриття конституційного провадження у справі за кон�
ституційним зверненням громадянина Шаталовича Володимира Костянтиновича
про офіційне тлумачення положень частини другої статті 37 Закону України «Про дер�
жавну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723�ХІІ в редакції Закону України від 16 січ�
ня 2003 року № 432�ІV (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490;
2003 р., № 14, ст. 97).

Заслухавши суддю�доповідача Кампа В.М. та дослідивши матеріали справи, Кон�
ституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Громадянин Шаталович В.К. звернувся до Конституційного Суду України з кло�
потанням дати офіційне тлумачення положень частини другої статті 37 Закону Украї�
ни «Про державну службу» (далі — Закон) щодо права осіб на одержання пенсії дер�
жавних службовців за умови досягнення встановленого законодавством пенсійного
віку, наявності не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій
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посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення пенсій�
ного віку.

Необхідність в офіційному тлумаченні зазначеної норми Закону автор клопотання
обгрунтовує різним застосуванням судами загальної юрисдикції цієї норми при при�
значенні пенсії державних службовців, що призвело до порушення його конститу�
ційних прав.

2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 22 березня
2007 року відмовила у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі
пункту 2 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» — невідповід�
ність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, За�
коном України «Про Конституційний Суд України».

3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного провадження у справі, Кон�
ституційний Суд України виходить з такого.

Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» конституційне
звернення має містити обгрунтування необхідності в офіційному тлумаченні поло�
жень Конституції України або законів України (пункт 4 частини другої статті 42), факти
неоднозначного застосування положень Конституції України або законів України су�
дами України, іншими органами державної влади, якщо суб’єкт права на конститу�
ційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його
конституційних прав і свобод (стаття 94).

Аналіз конституційного звернення та долучених до нього матеріалів свідчить про
відсутність фактів неоднозначного застосування положень частини другої статті 37
Закону судами України, іншими органами державної влади.

Рішення судів загальної юрисдикції, які автор клопотання навів як доказ неодно�
значного застосування судами зазначених положень Закону, зокрема постанова
апеляційного суду Чернівецької області від 1 березня 2006 року у справі про призна�
чення громадянину Шаталовичу В.К. пенсії державного службовця та ухвала цього ж
апеляційного суду від 10 грудня 2003 року у справі про призначення громадянину Ро�
манюку А.П. пенсії державного службовця, були оскаржені до Вищого адміністратив�
ного суду України у касаційному порядку.

Вищий адміністративний суд України ухвалою від 25 січня 2007 року залишив по�
станову апеляційного суду Чернівецької області від 1 березня 2006 року у справі Ша�
таловича В.К. без змін, обґрунтовуючи це тим, що суд апеляційної інстанції не допус�
тив порушень норм матеріального та процесуального права, а його касаційну скар�
гу — без задоволення. Постановою від 2 листопада 2006 року Вищий адміністратив�
ний суд України скасував ухвалу апеляційного суду Чернівецької області від 10 груд�
ня 2003 року у справі громадянина Романюка А.П., мотивуючи це тим, що апеляцій�
ний суд допустив помилку в застосуванні норм матеріального права.

Згідно з правовими позиціями Конституційного Суду України скасовані судами ви�
щої інстанції рішення не можуть враховуватися при вирішенні питання про неодно�
значність застосування судами норм законодавства (Ухвала від 27 грудня 2001 року
№ 40�у/2001); врахування скасованих рішень для встановлення неоднозначності за�
стосування положень законів України фактично призвело б до перевірки правильно�
сті і законності прийнятих судами загальної юрисдикції рішень у конкретних справах,
що не належить до повноважень Конституційного Суду України (Ухвала від 19 лютого
2004 року № 16�у/2004).

Таким чином, конституційне звернення Шаталовича В.К. не відповідає вимогам,
передбаченим Законом України «Про Конституційний Суд України», а тому підстав
для відкриття конституційного провадження у справі немає.
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Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 13, 42, 45, 50, 94 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конститу�
ційний Суд України

ó õ â à ë è â :
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним

зверненням громадянина Шаталовича Володимира Костянтиновича про офіційне
тлумачення положень частини другої статті 37 Закону України «Про державну служ�
бу» від 16 грудня 1993 року № 3723�ХІІ в редакції Закону України від 16 січня 2003 ро�
ку № 432�ІV на підставі пункту 2 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд
України» — невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Кон�
ституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України».

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì

Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü

÷àñòèíè âîñüìî¿ ñòàòò³ 83,
ïóíêòó 12 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85,
ïóíêòó 9 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106,
÷àñòèí òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 114

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-20/2007
4 ëèïíÿ 2007 ðîêó
¹ 27-óï/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Ãîëîâ³íà Àíàòîë³ÿ Ñåðã³éîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,

Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Îâ÷àðåíêà Â’ÿ÷åñëàâà Àíäð³éîâè÷à,
Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Кабінету
Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частини восьмої статті 83,
пункту 12 частини першої статті 85, пункту 9 частини першої статті 106, частин третьої,
четвертої статті 114 Конституції України.

Заслухавши суддю�доповідача Лилака Д.Д. та розглянувши матеріали справи,
Конституційний Суд України

у с т а н о в и в :
1. Суб’єкт права на конституційне подання — Кабінет Міністрів України — звернув�

ся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення поло�
жень частини восьмої статті 83, пункту 12 частини першої статті 85, пункту 9 части�
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ни першої статті 106, частин третьої, четвертої статті 114 Конституції України в аспекті
таких питань:

«— чи зобов’язаний Президент України внести подання про призначення Верхов�
ною Радою Прем’єр�міністром України кандидатури, запропонованої коаліцією де�
путатських фракцій;

— чи вправі Президент України відмовитися від внесення подання про призначен�
ня Верховною Радою Прем’єр�міністром України кандидатури, запропонованої ко�
аліцією депутатських фракцій;

— чи може Президент України порушити перед коаліцією депутатських фракцій вимо�
гу про внесення йому іншої пропозиції щодо кандидатури Прем’єр�міністра України;

— яким чином Верховна Рада України має реалізовувати свої повноваження, пе�
редбачені пунктом 12 частини першої статті 85 Конституції України, у випадку невне�
сення Президентом України в установлений Конституцією України строк подання про
призначення Прем’єр�міністра України;

— яким чином Верховна Рада України має реалізовувати свої повноваження, пе�
редбачені пунктом 12 частини першої статті 85 Конституції України, у випадку невне�
сення Прем’єр�міністром України або Президентом України подання про призначен�
ня членів Кабінету Міністрів або внесення зазначеного подання з неповним списком
кандидатур;

— чи може бути внесено до Верховної Ради України подання про призначення чле�
нів Кабінету Міністрів, не запропонованих коаліцією депутатських фракцій».

Необхідність в офіційному тлумаченні зазначених положень Конституції України,
на думку Кабінету Міністрів України, викликана тим, що Конституція України не міс�
тить норми щодо права або обов’язку Президента України внести подання про при�
значення Верховною Радою України Прем’єр�міністром України кандидатури, за�
пропонованої коаліцією депутатських фракцій, що на практиці може ускладнити вирі�
шення питання щодо формування складу Кабінету Міністрів України.

2. Перша колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 13 лютого
2007 року відкрила конституційне провадження у справі, а 7 червня 2007 року Кон�
ституційний Суд України ухвалив провести розгляд зазначеної справи на пленарно�
му засіданні Конституційного Суду України у формі письмового слухання.

3. До дня розгляду конституційного подання по суті на пленарному засіданні Кон�
ституційного Суду України від Кабінету Міністрів України надійшли розпорядження від
2 липня 2007 року № 495�р та письмова заява про відкликання конституційного подан�
ня щодо офіційного тлумачення положень частини восьмої статті 83, пункту 12 части�
ни першої статті 85, пункту 9 частини першої статті 106, частин третьої, четвертої стат�
ті 114 Конституції України, оскільки порушені автором клопотання питання врегульо�
вано в Законі України «Про Кабінет Міністрів України» від 21 грудня 2006 року № 514�V.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 44, 51 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний Суд
України

ó õ â à ë è â :
1. Припинити конституційне провадження у справі за конституційним поданням

Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частини восьмої
статті 83, пункту 12 частини першої статті 85, пункту 9 частини першої статті 106, час�
тин третьої, четвертої статті 114 Конституції України на підставі статті 44 Закону Укра�
їни «Про Конституційний Суд України» — у зв’язку з письмовою заявою суб’єкта
права на конституційне подання про відкликання свого подання.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
47 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

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

«Ïðî Ïåðåë³ê ïîñàä êåð³âíèê³â â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü,
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, îðãàí³â äèïëîìàòè÷íî¿ ñëóæáè,

êàíäèäàòóðè äëÿ ïðèçíà÷åííÿ íà ÿê³
ïîãîäæóþòüñÿ ç Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè»

â³ä 4 ãðóäíÿ 2006 ðîêó ¹ 1025

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 2-35/2007
5 ëèïíÿ 2007 ðîêó
¹ 34-ó/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,

Ãîëîâ³íà Àíàòîë³ÿ Ñåðã³éîâè÷à,

Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,

Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,

Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,

Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,

Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,

Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè,

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à,

Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,

Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у
справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідно�
сті Конституції України (конституційності) Указу Президента України «Про Перелік
посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, органів диплома�
тичної служби, кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом
України» від 4 грудня 2006 року № 1025 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 49,
ст. 32—55).

Заслухавши суддю�доповідача Колоса М.І. та дослідивши матеріали справи, Кон�
ституційний Суд України
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ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання — 47 народних депутатів України —
звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням розглянути питання щодо
відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України «Про
Перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, органів
дипломатичної служби, кандидатури для призначення на які погоджуються з Прези�
дентом України» від 4 грудня 2006 року № 1025 (далі — Указ).

Народні депутати України зазначають, що Президент України, видавши Указ, ви�
йшов за межі повноважень, встановлених Конституцією України, втрутившись у
здійснення повноважень Кабінету Міністрів України щодо підпорядкованих йому
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Автори клопотання наго�
лошують, що Президент України зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах повно�
важень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. На підтвер�
дження цієї позиції вони посилаються на пункт 2 мотивувальної частини Рішення
Конституційного Суду України від 10 квітня 2003 року № 7�рп/2003 (справа про га�
рантії діяльності народного депутата України).

Як вважає суб’єкт права на конституційне подання, визначений Указом порядок
погодження кандидатур перед призначенням їх на відповідні посади суперечить по�
ложенням частини другої статті 6, частини другої статті 8, частини другої статті 19,
частини другої статті 43, статті 106 Конституції України.

2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 21 червня
2007 року відмовила у відкритті конституційного провадження у справі на підставі
пункту 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» — непідвідом�
чість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

3. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі,
Конституційний Суд України виходить з такого.

Відповідно до статті 75 Закону України «Про Конституційний Суд України» підста�
вою для конституційного подання є наявність спору стосовно повноважень конститу�
ційних органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим
та органів місцевого самоврядування, якщо один із суб’єктів права на конституційне
подання, визначених у статті 40 цього Закону, вважає, що правові акти, зазначені в
пункті 1 статті 13 цього Закону, якими встановлено повноваження зазначених орга�
нів, не відповідають Конституції України.

Під час підготовки матеріалів справи до розгляду Конституційним Судом України
набув чинності Указ Президента України «Питання контролю над Воєнною організа�
цією і правоохоронними органами держави» від 14 березня 2007 року № 205 (Офіцій�
ний вісник України, 2007 р., № 19, ст. 757), згідно з яким Указ визнано таким, що
втратив чинність (стаття 3).

4. Порушені в конституційному поданні питання непідвідомчі Конституційному Су�
ду України, оскільки його юрисдикція не поширюється на нормативно�правові акти,
що втратили чинність (пункт 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду
України від 14 листопада 2001 року № 15�рп/2001), тому підстав для відкриття кон�
ституційного провадження у справі немає.

Відповідно до пункту 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України»
непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
поданні, є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі.
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Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України,
статтями 13, 39, 45, 50, 75 Закону України «Про Конституційний Суд України», Кон�
ституційний Суд України

ó õ â à ë è â :
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним

поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) Указу Президента України «Про Перелік посад керівників військо�
вих формувань, правоохоронних органів, органів дипломатичної служби, кандидату�
ри для призначення на які погоджуються з Президентом України» від 4 грудня
2006 року № 1025 на підставі пункту 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний
Суд України» — непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у
конституційному поданні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì

â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Îð³àíà»
ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ

ïîëîæåíü ñòàòåé 328, 356
Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 2-34/2007
5 ëèïíÿ 2007 ðîêó
¹ 35-ó/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Ãîëîâ³íà Àíàòîë³ÿ Ñåðã³éîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,

Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у
справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Оріана»
щодо офіційного тлумачення положень статей 328, 356 Цивільного процесуального
кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40—42, ст. 492;
2006 р., № 35, ст. 303).

Заслухавши суддю�доповідача Колоса М.І. та дослідивши матеріали справи, Кон�
ституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :
1. Відкрите акціонерне товариство «Оріана» (далі — ВАТ «Оріана») звернулося до

Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень
статей 328, 356 Цивільного процесуального кодексу України (далі — Кодекс).

Суб’єкт права на конституційне звернення висловлює незгоду з ухвалою колегії
суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 8 серпня
2006 року, якою на підставі пункту 5 частини третьої, частини п’ятої статті 328 Кодек�
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су відмовлено у відкритті касаційного провадження з перегляду ухвали апеляційного
суду Івано�Франківської області від 10 квітня 2006 року у справі за позовом Сухарни�
ка Т.І. до ВАТ «Оріана» про поновлення на роботі та стягнення моральної шкоди. Ав�
тор клопотання, вважаючи, що Верховний Суд України безпідставно і необгрунтова�
но відмовив йому у відкритті касаційного провадження, подав скаргу до цієї ж судової
інстанції про допуск до провадження в справі у зв’язку з винятковими обставинами.
Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України ухвалою
від 22 вересня 2006 року відмовила ВАТ «Оріана» в такому допуску.

Необхідність в офіційному тлумаченні положень статей 328, 356 Кодексу ВАТ
«Оріана» обгрунтовує їх неоднозначним застосуванням судами України, що супере�
чить як Кодексу, так і Конституції України.

2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 21 червня
2007 року відмовила у відкритті конституційного провадження у справі на підставі
пунктів 2, 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» — невідповід�
ність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, За�
коном України «Про Конституційний Суд України», та непідвідомчість Конституційно�
му Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного провадження у справі, Кон�
ституційний Суд України виходить з такого.

Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» у конституційно�
му зверненні зазначається обгрунтування необхідності в офіційному тлумаченні по�
ложень Конституції України або законів України (пункт 4 частини другої статті 42).
Підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції
України та законів України є наявність неоднозначного застосування положень Кон�
ституції України або законів України судами України, іншими органами державної
влади, якщо суб’єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвес�
ти або призвело до порушення його конституційних прав і свобод (стаття 94 Закону
України «Про Конституційний Суд України»).

Як вбачається зі змісту конституційного звернення, у ньому не наведено обгрунту�
вання необхідності в офіційному тлумаченні положень статей 328, 356 Кодексу.
Ні конституційне звернення, ні копії доданих до нього матеріалів, зокрема рішення
Калуського міськрайонного суду Івано�Франківської області від 8 лютого 2006 року,
ухвала апеляційного суду Івано�Франківської області від 10 квітня 2006 року, ухвали
Верховного Суду України від 8 серпня 2006 року та 22 вересня 2006 року, не містять
фактів, які свідчили б про неоднозначне застосування зазначених положень Кодексу,
що могло призвести або призвело до порушення прав ВАТ «Оріана».

Суб’єкт права на конституційне звернення фактично не погоджується з рішеннями
судів загальної юрисдикції та правомірністю застосування (незастосування) ними
окремих положень законодавства при здійсненні судочинства. Проте оскарження
прийнятих у справі рішень судів загальної юрисдикції має відбуватися в порядку,
встановленому процесуальним законодавством України. Відповідно ж до статті 14
Закону України «Про Конституційний Суд України» до повноважень Конституційного
Суду України не належать питання, віднесені до компетенції судів загальної юрис�
дикції.

Згідно зі статтями 147, 150 Конституції України, статтями 13, 14 Закону України
«Про Конституційний Суд України» порушене суб’єктом права на конституційне звер�
нення питання щодо невідповідності ухвал Верховного Суду України від 8 серпня
2006 року та 22 вересня 2006 року статті 40 Конституції України, а також статті 213
Кодексу непідвідомче Конституційному Суду України.
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Таким чином, ВАТ «Оріана» не дотрималося вимог статей 42, 94 Закону України
«Про Конституційний Суд України», за якими обов’язковим є обгрунтування необхід�
ності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України та
доведення неоднозначності застосування їх судами.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України,
статтями 13, 14, 42, 45, 50, 94 Закону України «Про Конституційний Суд України»,
Конституційний Суд України

ó õ â à ë è â :
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним

зверненням відкритого акціонерного товариства «Оріана» щодо офіційного тлума�
чення положень статей 328, 356 Цивільного процесуального кодексу України на під�
ставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» — невід�
повідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією Укра�
їни, Законом України «Про Конституційний Суд України», та непідвідомчість Консти�
туційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü
÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 124 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 2, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 4,

÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 17, ñòàòò³ 104
Êîäåêñó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 2-33/2007
5 âåðåñíÿ 2007 ðîêó
¹ 36-ó/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Ãîëîâ³íà Àíàòîë³ÿ Ñåðã³éîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,

Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянувши на засіданні письмову заяву Президента України до Конституційного
Суду України про відкликання свого конституційного подання щодо офіційного тлу�
мачення положень частини третьої статті 124 Конституції України, частини другої
статті 2, частини другої статті 4, частини першої статті 17, статті 104 Кодексу адміні�
стративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
№№ 35—37, ст. 446) та заслухавши суддю�доповідача Лилака Д.Д.,

ó ñ ò à í î â è â :

1. 21 березня 2007 року Президент України направив до Конституційного Суду
України конституційне подання щодо офіційного тлумачення положень частини тре�
тьої статті 124 Конституції України, частини другої статті 2, частини другої статті 4,
частини першої статті 17, статті 104 Кодексу адміністративного судочинства України
(далі — КАС України) стосовно поширення компетенції адміністративних судів на
спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції,
якщо одним із таких суб’єктів виступає Президент України.
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Необхідність в офіційному тлумаченні зазначених положень Конституції України та
КАС України суб’єкт права на конституційне подання обґрунтовує неоднозначним їх
розумінням та застосуванням органами державної влади.

2. Перша колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 20 червня
2007 року відмовила у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі
пункту 2 статті 45 Закону України »Про Конституційний Суд України» через невідпо�
відність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, За�
коном України «Про Конституційний Суд України».

3. Президент України письмовою заявою від 4 вересня 2007 року № 1�1/1586 від�
кликав зазначене конституційне подання.

Згідно з частиною першою статті 44 Закону України «Про Конституційний Суд
України» конституційне подання може бути відкликане за письмовою заявою суб’єк�
та, який його направив до Конституційного Суду України, в будь�який час до дня роз�
гляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Таким чином, відпали підстави для розгляду справи Конституційним Судом України.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�

тями 44, 50 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний Суд
України

ó õ â à ë è â :
1. Припинити конституційне провадження у справі за конституційним поданням

Президента України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої стат�
ті 124 Конституції України, частини другої статті 2, частини другої статті 4, частини
першої статті 17, статті 104 Кодексу адміністративного судочинства України на під�
ставі статті 44 Закону України «Про Конституційний Суд України» — у зв’язку з пи�
сьмовою заявою суб’єкта права на конституційне подання про відкликання свого по�
дання.

2. Конституційне подання разом з доданими до нього матеріалами повернути
Президентові України.

3. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî âiäìîâó ó â³äêðèòòi êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì
ãðîìàäÿíèíà Êóçóáà Ìèêîëè ²âàíîâè÷à

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
ïîëîæåíü àáçàöó òðåòüîãî ñòàòò³ 50

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ ³ ñîö³àëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí,
ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè»

òà ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè,

ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó»

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 2-36/2007
6 âåðåñíÿ 2007 ðîêó
¹ 40-ó/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóääiâ Êîíñòèòóöiéíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Ãîëîâ³íà Àíàòîë³ÿ Ñåðã³éîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâiäà÷,

Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у
справі за конституційним зверненням громадянина Кузуба М.І. про офіційне тлу�
мачення положень абзацу третього статті 50 Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» вiд 28 лю�
того 1991 року № 796�ХII (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 16, ст. 200;
1992 р., № 13, ст. 178) та частини четвертої статті 13 Закону України «Про статус ве�
теранів війни, гарантії їх соціального захисту» вiд 22 жовтня 1993 року № 3551�ХII
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1995 р., № 44, ст. 329;
1996 р., № 1, ст. 1; 2005 р., № 4, ст. 101).

Заслухавши суддю�доповідача Головіна А.С. і дослідивши матеріали справи, Кон�
ституційний Суд України
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ó ñ ò à í î â è â :
1. Суб’єкт права на конституційне звернення — громадянин Кузуб М.І. — звернув�

ся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення поло�
жень абзацу третього статті 50 Закону України «Про статус і соціальний захист грома�
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі — Закон про
статус і соціальний захист громадян) та частини четвертої статті 13 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі — Закон про статус
ветеранів війни) в редакції, що була чинною до 1 січня 2006 року.

Зазначеними нормами встановлюється таке:
— особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія

за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах: «інвалідам ІІ групи — 75 процентів міні�
мальної пенсії за віком» (абзац третій статті 50 Закону про статус і соціальний захист
громадян);

— «інвалідам війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна
соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються: інвалідам І гру�
пи — у розмірі 400 процентів мінімальної пенсії за віком, ІІ групи — 350 процентів
мінімальної пенсії за віком, ІІІ групи — 200 процентів мінімальної пенсії за віком» (час�
тина четверта статті 13 Закону про статус ветеранів війни в редакції, що була чинною
до 1 січня 2006 року).

Громадянин Кузуб М.І. порушив питання про офіційне тлумачення наведених
норм лише в частині, що стосується призначення додаткової пенсії чи підвищення
пенсії інвалідам ІІ групи.

Необхідність в офіційному тлумаченні зазначених положень законів зумовлена, на
думку суб’єкта права на конституційне звернення, неоднозначним їх застосуванням
судами загальної юрисдикції, що призвело до порушення його як учасника ліквідації
наслідків на Чорнобильській АЕС, інваліда війни ІІ групи конституційного права на со�
ціальний захист. Автор клопотання вважає, що це порушення полягає у відмові пен�
сійних органів обчислити йому пенсію відповідно до чинних на той час законів Украї�
ни та у прийняттi судами загальної юрисдикції протилежних рішень стосовно позов�
них заяв аналогічного характеру і змісту інших громадян України.

Обгрунтовуючи свою позицію, Кузуб М.І. посилається на рішення судів загальної
юрисдикції міста Києва і долучає їх копії до конституційного звернення.

2. Друга колегiя суддiв Конституцiйного Суду України ухвалою вiд 11 липня
2007 року вiдмовила у вiдкриттi конституцiйного провадження у цiй справi.

3. Вирiшуючи питання щодо вiдкриття конституцiйного провадження, Конститу�
ційний Суд України виходить з такого.

Згiдно зi статтею 94 Закону України «Про Конституційний Суд України» пiдставою
для конституцiйного звернення щодо офiцiйного тлумачення Конституцiї України та
законiв України є наявнiсть неоднозначного застосування положень Конституцiї
України та законiв України судами України, iншими органами державної влади, якщо
суб’єкт права на конституцiйне звернення вважає, що це може призвести або при�
звело до порушення його конституційних прав i свобод.

Зміст конституційного звернення і долучених до нього рішень судів загальної
юрисдикції свідчить про відсутність неоднозначного застосування положень Закону
про статус і соціальний захист громадян, Закону про статус ветеранів війни та належ�
ного обгрунтування необхідності в їх офіційному тлумаченні, оскiльки з доданих
рішень судів загальної юрисдикції вбачається, що в одних випадках при вирішенні
питань про перерахунок пенсій військових пенсіонерів суди керувалися нормами за�
значених законів, а в інших — нормами постанов Кабінету Міністрів України «Про
компенсацiйнi виплати особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської ката�
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строфи» вiд 26 липня 1996 року № 836, «Про підвищення розмірів пенсій та інших со�
ціальних виплат окремим категоріям пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету» від 3 січня 2002 року № 1.

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про Конституційний Суд України» до повно�
важень Конституційного Суду України не належать питання щодо законності актів ор�
ганів державної влади, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної
юрисдикції.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України,
статтями 13, 14, пунктом 3 статтi 45, статтями 50, 94 Закону України «Про Конститу�
ційний Суд України», Конституційний Суд України

ó õ â à ë è â :
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним

зверненням громадянина Кузуба Миколи Івановича про офіційне тлумачення поло�
жень абзацу третього статті 50 Закону України «Про статус і соціальний захист грома�
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» вiд 28 лютого 1991 року
№ 796�ХII та частини четвертої статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» вiд 22 жовтня 1993 року № 3551� ХII на підставі пунк�
ту 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» — непідвідомчість
Конституційному Суду України питань, порушених у конституцiйному зверненні.

2. Ухвала Конституцiйного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì

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

Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
«Ïðî çàõîäè ùîäî âïîðÿäêóâàííÿ çàáóäîâè òåðèòîð³¿

òà çáåðåæåííÿ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèõ òåðèòîð³é
³ îá’ºêò³â â ì³ñò³ Êèºâ³»

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-35/2007
13 âåðåñíÿ 2007 ðîêó
¹ 41-ó/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Ãîëîâ³íà Àíàòîë³ÿ Ñåðã³éîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,

Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на засіданні справу за конституційним поданням 53 народних депутатів
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента
України «Про заходи щодо впорядкування забудови території та збереження істори�
ко�культурних територій і об’єктів в місті Києві» від 15 березня 2007 року № 208 (Уря�
довий кур’єр, 2007 р., 28 березня).

Заслухавши суддю�доповідача Ткачука П.М. та вивчивши матеріали справи, Кон�
ституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання — 53 народних депутати України —
звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати неконституцій�
ним Указ Президента України «Про заходи щодо впорядкування забудови території
та збереження історико�культурних територій і об’єктів в місті Києві» від 15 березня
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2007 року № 208. Народні депутати України стверджують, що цей Указ суперечить
вимогам частини другої статті 8, частини другої статті 19, статей 106, 116 Конституції
України. Основний Закон України, вказують вони, вичерпно визначає повноваження
Президента України і не містить норм, які передбачали б повноваження глави держа�
ви у сфері містобудування, планування та забудови територій населених пунктів.
Крім того, автори клопотання наголошують, що Президент України не може давати
доручення органам прокуратури, оскільки вони не підпорядковуються іншим орга�
нам державної влади.

2. Друга колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 11 липня
2007 року відкрила конституційне провадження у цій справі.

3. У період підготовки матеріалів справи до розгляду на пленарному засіданні
Конституційного Суду України Президент України видав Указ від 20 серпня 2007 року
№ 723 «Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від
15 березня 2007 року № 208». Тобто оспорюваний Указ визнано таким, що втратив
чинність.

4. За змістом статті 150 Конституції України юрисдикція Конституційного Суду Украї�
ни поширюється на чинні нормативно�правові акти. До такого висновку Конституційний
Суд України дійшов у своєму Рішенні від 14 листопада 2001 року № 15�рп/2001.

На підставі викладеного, керуючись статтею 150 Конституції України, статтею 44,
пунктом 3 статті 45, статтею 50 Закону України «Про Конституційний Суд України»,
Конституційний Суд України

ó õ â à ë è â :
1. Припинити конституційне провадження у справі за конституційним поданням

53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституцій�
ності) Указу Президента України «Про заходи щодо впорядкування забудови терито�
рії та збереження історико�культурних територій і об’єктів в місті Києві» від 15 берез�
ня 2007 року № 208 на підставі пункту 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний
Суд України» — непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у
конституційному поданні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

«Ïðî çàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ ä³ÿì,
ÿê³ ïîðóøóþòü Êîíñòèòóö³þ òà çàêîíè Óêðà¿íè»

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 2-40/2007
27 âåðåñíÿ 2007 ðîêó
¹ 43-ó/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,

Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у
справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Консти�
туції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи
щодо запобігання діям, які порушують Конституцію та закони України» від 11 квітня
2007 року № 617 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 27, ст. 1085).

Заслухавши суддю�доповідача Кампа В.М. та вивчивши матеріали справи, Кон�
ституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання — Президент України — звернувся до
Конституційного Суду України з клопотанням визнати такою, що не відповідає Кон�
ституції України (є неконституційною), Постанову Кабінету Міністрів України «Про за�
ходи щодо запобігання діям, які порушують Конституцію та закони України» (далі —
Постанова). Згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України Пре�
зидент України Указом від 12 квітня 2007 року № 299 зупинив дію Постанови.
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Необхідність звернення до Конституційного Суду України обумовлена тим, що По�
станова не відповідає положенням статті 19, частини третьої статті 106, частини тре�
тьої статті 113, статей 116, 117 Конституції України.

На думку автора клопотання, положення пункту 1 Постанови, яким визнається
неможливим виконання Указу Президента України «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 5 квітня 2007 року «Про суспільно�політичну ситуацію
та невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян України» від
6 квітня 2007 року № 285, суперечить частині третій статті 106, частині третій стат�
ті 113 Конституції України. Положення пункту 2 Постанови, відповідно до якого
Прем’єр�міністру України Януковичу В.Ф., Першому віце�прем’єр�міністру України,
Міністру фінансів України Азарову М.Я., Голові Державного казначейства України
Харченку С.І., керівникам міністерств, інших центральних та місцевих органів вико�
навчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим доручено керуватися у
своїй діяльності постановами Верховної Ради України від 2 квітня 2007 року № 837�V
та № 839�V, як зазначає суб’єкт права на конституційне подання, не відповідає стат�
ті 19 Конституції України, оскільки видано Указ Президента України «Про дострокове
припинення повноважень Верховної Ради України» від 2 квітня 2007 року № 264.

Крім цього, Президент України вважає, що Кабінет Міністрів України, вирішуючи
питання про невиконання Указу Президента України від 6 квітня 2007 року № 285,
вийшов за межі повноважень, передбачених Конституцією України. З огляду на це
Постанова не відповідає положенням статей 116, 117 Конституції України.

2. Під час підготовки матеріалів справи до розгляду Третьою колегією суддів Кон�
ституційного Суду України Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про ви�
знання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 11 квіт�
ня 2007 р. № 617» від 5 вересня 2007 року № 1088. У зв’язку з цим Третя колегія суд�
дів Конституційного Суду України Ухвалою від 12 вересня 2007 року відмовила у від�
критті конституційного провадження у цій справі.

За правовою позицією Конституційного Суду України його юрисдикція поширю�
ється тільки на чинні нормативно�правові акти (Рішення Конституційного Суду Украї�
ни від 14 листопада 2001 року № 15�рп/2001).

Відповідно до пункту 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України»
непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
поданні, є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 13, 39, 45, 50 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституцій�
ний Суд України

ó õ â à ë è â :
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним

поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституцій�
ності) Постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо запобігання діям, які
порушують Конституцію та закони України» від 11 квітня 2007 року № 617 на підставі
пункту 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» — непідвідом�
чість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì

52 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

«Ïðî ð³øåííÿ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè
³ îáîðîíè Óêðà¿íè â³ä 5 êâ³òíÿ 2007 ðîêó

«Ïðî ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ
òà íåâ³äêëàäí³ çàõîäè

ùîäî çàáåçïå÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè»

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 2-38/2007
27 âåðåñíÿ 2007 ðîêó
¹ 44-ó/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,

Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,

Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,

Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à,

Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,

Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,

Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,

Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,

Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,

Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у
справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідно�
сті Конституції України (конституційності) Указу Президента України «Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 5 квітня 2007 року «Про суспіль�
но�політичну ситуацію та невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних
прав громадян України» від 6 квітня 2007 року № 285 (Офіційний вісник Президента
України, 2007 р., № 3, cт. 19.).

Заслухавши суддю�доповідача Бринцева В.Д. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України
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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 клопотанням розглянути питання щодо
відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України «Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 квітня 2007 року «Про су�
спільно�політичну ситуацію та невідкладні заходи щодо забезпечення конституцій�
них прав громадян України» від 6 квітня 2007 року № 285 (далі — Указ).

Народні депутати України зазначають, що Президент України, видавши Указ, ви�
йшов за межі повноважень, встановлених Конституцією України. Зокрема, не дотри�
мано передбаченої частиною четвертою статті 106 Конституції України процедури
скріплення Указу підписами Прем’єр�міністра України і міністра, відповідального за
Указ та його виконання. На думку суб’єкта права на конституційне подання, немає
належних правових підстав стверджувати, що акти Верховної Ради України, прийня�
ті після набуття чинності Указом Президента України «Про дострокове припинення
повноважень Верховної Ради України» від 2 квітня 2007 року, не тягнуть за собою
правових наслідків. Автори клопотання наголошують, що постанови Верховної Ради
України, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові до виконання і є невід’ємною
частиною національного законодавства України.

2. Під час підготовки матеріалів справи до розгляду Першою колегією суддів Кон�
ституційного Суду України набув чинності Указ Президента України «Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2007 року «Про скасування
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 квітня 2007 року «Про су�
спільно�політичну ситуацію та невідкладні заходи щодо забезпечення конституцій�
них прав громадян України» від 15 серпня 2007 року № 709 (Урядовий кур’єр, 2007 р.,
17 серпня), згідно з яким Указ визнано таким, що втратив чинність. У зв’язку з цим
Перша колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 10 вересня 2007 ро�
ку відмовила у відкритті конституційного провадження у цій справі.

Згідно з правовою позицією Конституційного Суду України його юрисдикція поши�
рюється тільки на чинні нормативно�правові акти (Рішення Конституційного Суду
України від 14 листопада 2001 року № 15�рп/2001).

Відповідно до пункту 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України»
непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
поданні, є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 13, 39, 45, 50, 71 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конститу�
ційний Суд України

ó õ â à ë è â :
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним

поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпе�
ки і оборони України від 5 квітня 2007 року «Про суспільно�політичну ситуацію та
невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян України» від
6 квітня 2007 року № 285 на підставі пункту 3 статті 45 Закону України «Про Конститу�
ційний Суд України» — непідвідомчість Конституційному Суду України питань, пору�
шених у конституційному поданні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì

Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ

÷àñòèí ÷åòâåðòî¿, äåâ’ÿòî¿ òà äåñÿòî¿ ñòàòò³ 118
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

ùîäî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó
òà çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè

ãîë³â ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-27/2007
27 âåðåñíÿ 2007 ðîêó
¹ 45-ó/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,

Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,

Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,

Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à,

Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,

Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,

Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,

Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,

Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,

Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на засіданні питання про припинення конституційного провадження у
справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України про офіційне тлума�
чення частин четвертої, дев’ятої та десятої статті 118 Конституції України щодо при�
значення на посаду та звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій.

Заслухавши суддю�доповідача Стецюка П.Б. та розглянувши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання — Кабінет Міністрів України — звер�
нувся до Конституційного Суду України з клопотанням про офіційне тлумачення час�
тин четвертої, дев’ятої та десятої статті 118 Конституції України щодо призначення
на посаду та звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій.
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Необхідність в офіційному тлумаченні та відповідному роз’ясненні зазначених
норм Конституції України автор конституційного подання мотивує тим, що порядок
призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України голів місцевих
державних адміністрацій на практиці застосовується неоднозначно органами дер�
жавної влади та органами місцевого самоврядування.

Обгрунтовуючи свою позицію, Кабінет Міністрів України посилається на положення
статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», де визначено підстави,
за якими повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються. Вод�
ночас автор подання викладає своє розуміння механізму припинення повноважень
голів місцевих державних адміністрацій, вказуючи, що положення Закону України
«Про місцеві державні адміністрації» визначають підстави, за якими повноваження го�
лів місцевих державних адміністрацій припиняються. У свою чергу, Основний Закон
України визначає процедуру, якої необхідно дотримуватись у разі звільнення голів
місцевих державних адміністрацій, а саме за поданням Кабінету Міністрів України.

Суб’єкт права на конституційне подання, мотивуючи своє клопотання, посилаєть�
ся на Рішення Конституційного Суду України від 27 лютого 2001 року № 1�рп/2001
(справа про правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим), в якому, зо�
крема, зазначено, що реалізація повноваження Президента України стосовно при�
значення на посаду голів місцевих державних адміністрацій чи звільнення з цієї поса�
ди зумовлена лише однією конституційною вимогою — наявністю подання Кабінету
Міністрів України про призначення певної особи на посаду чи звільнення її з посади.

На думку автора клопотання, Президент України «не вправі прийняти рішення що�
до призначення на посаду або звільнення з посади» голови місцевої державної адмі�
ністрації у разі коли відповідне подання Кабінету Міністрів України відкликано. Поря�
док подання пропозицій щодо перебування на посаді голови місцевої державної
адміністрації у зв’язку з висловленням йому недовіри місцевою радою законодав�
ством не визначений. З огляду на те, що відставка є формою звільнення, відповідно
до частини четвертої статті 118 Конституції України подання Кабінету Міністрів Украї�
ни необхідне і в цьому разі.

2. Друга колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 7 травня
2007 року відкрила конституційне провадження у цій справі.

3. До дня розгляду конституційного подання на пленарному засіданні Конститу�
ційного Суду України від Кабінету Міністрів України надійшли Розпорядження від
11 липня 2007 року № 516�р та письмова заява про відкликання конституційного по�
дання про офіційне тлумачення частин четвертої, дев’ятої та десятої статті 118 Кон�
ституції України щодо призначення на посаду та звільнення з посади голів місцевих
державних адміністрацій.

Відповідно до частини першої статті 44 Закону України «Про Конституційний Суду
України» конституційне подання або конституційне звернення може бути відкликане
за письмовою заявою суб’єкта, який його направив до Конституційного Суду Украї�
ни, в будь�який час до дня розгляду на пленарному засіданні Конституційного Суду
України. За змістом частини другої цієї статті відкликання конституційного подання є
підставою для припинення провадження у справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 44, 50 Закону України «Про Конституційний Суд України» Конституційний Суд
України

45

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 5/2007



ó õ â à ë è â :
1. Припинити конституційне провадження у справі за конституційним поданням

Кабінету Міністрів України про офіційне тлумачення частин четвертої, дев’ятої та де�
сятої статті 118 Конституції України щодо призначення на посаду та звільнення з по�
сади голів місцевих державних адміністрацій на підставі статті 44 Закону України
«Про Конституційний Суд України» — у зв’язку з відкликанням Кабінетом Міністрів
України конституційного подання.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì

ãðîìàäÿíèíà Íåñòåðåíêà Ìèõàéëà Ìèêîëàéîâè÷à
ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü

ñòàòò³ 16 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âëàñí³ñòü»,
ñòàòåé 21, 22, 23, 24, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 28,
ñòàòò³ 44 Êîäåêñó ïðî øëþá òà ñ³ì’þ Óêðà¿íè

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 2-39/2007
4 æîâòíÿ 2007 ðîêó
¹ 54-ó/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé, ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Ãîëîâ³íà Àíàòîë³ÿ Ñåðã³éîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòåöþêà Ïåòðà Áîãäàíîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув питання про відкриття конституційного провадження у справі за консти�
туційним зверненням громадянина Нестеренка М.М. щодо офіційного тлумачення по�
ложень статті 16 Закону України «Про власність» від 7 лютого 1991 року № 697�ХІІ
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 20, ст. 249), статей 21, 22, 23, 24, частини
другої статті 28, статті 44 Кодексу про шлюб та сім’ю України від 20 червня 1969 року.

Заслухавши суддю�доповідача Стрижака А.А. та розглянувши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне звернення — громадянин Нестеренко М.М. —
звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення
положень статті 16 Закону України «Про власність» (далі — Закон), статей 21, 22,
23, 24, частини другої статті 28, статті 44 Кодексу про шлюб та сім’ю України (далі —
Кодекс) стосовно визначення порядку здійснення подружжям права на спільне су�
місне майно.

На думку суб’єкта права на конституційне звернення, під час розгляду цивільної
справи за позовом Нестеренка М.М. до Нестеренко Т.М. про визнання недійсним до�
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говору дарування квартири мав місце факт неоднозначного застосування судами
названих положень Закону та Кодексу, що призвело до порушення його конституцій�
них прав, гарантованих частиною першою статті 51 та частиною четвертою статті 41
Конституції України.

На підтвердження неоднозначного застосування вказаних положень Кодексу та
Закону автор клопотання наводить рішення Охтирського районного суду Сумської
області, ухвали та постанову Сумського обласного суду, рішення місцевого суду
Тростянецького району Сумської області, ухвалу апеляційного суду Сумської облас�
ті, ухвали Верховного Суду України.

2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою від 12 вересня
2007 року відмовила у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі
пункту 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» — непідвідом�
чість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

3. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі,
Конституційний Суд України виходить з такого.

У конституційному зверненні порушено питання про офіційне тлумачення поло�
жень статті 16 Закону, який втратив чинність з прийняттям Закону України «Про вне�
сення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів
України у зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу України» від 27 квітня 2007 року
№ 997�V, положень статей 21, 22, 23, 24, частини другої статті 28, статті 44 Кодексу,
які втратили чинність з 1 січня 2004 року внаслідок вступу в дію Сімейного кодексу
України від 10 січня 2002 року.

Згідно з частиною першою статті 150 Конституції України, пунктом 4 статті 13,
статтею 42 Закону України «Про Конституційний Суд України» до повноважень Кон�
ституційного Суду України належить прийняття рішень щодо офіційного тлумачення
лише чинних законів України. Об’єктивно виникли підстави, що вказують на непід�
відомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
зверненні, оскільки його юрисдикція не поширюється на нормативно�правові акти,
що втратили чинність (Рішення Конституційного Суду України від 14 листопада
2001 року № 15�рп/2001).

Відповідно до пункту 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України»
непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
зверненні, є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 13, 42, 45, 50 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституцій�
ний Суд України

ó õ â à ë è â :
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним

зверненням громадянина Нестеренка Михайла Миколайовича щодо офіційного тлу�
мачення положень статті 16 Закону України «Про власність» від 7 лютого 1991 року
№ 697�ХІІ, статей 21, 22, 23, 24, частини другої статті 28, статті 44 Кодексу про шлюб
та сім’ю України від 20 червня 1969 року на підставі пункту 3 статті 45 Закону України
«Про Конституційний Суд України» — непідвідомчість Конституційному Суду України
питань, порушених у конституційному зверненні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ÄÎ 11-¿ Ð²×ÍÈÖ²

ÓÒÂÎÐÅÍÍß ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

À. Ñòðèæàê,

Ãîëîâà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,

çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè

Öüîãî ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè â³äçíà÷èâ ñâîþ 11-ó ð³÷íèöþ,
õî÷à ôîðìàëüíî ºäèíèé îðãàí êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ áóëî óòâîðåíî ðà-
í³øå1. Ñàìå îñ³íü 1996 ðîêó ñòàëà ïî÷àòêîì â³äë³êó éîãî ä³ÿëüíîñò³. Àäæå òî-
ä³ íà âèêîíàííÿ ïðèïèñó ïóíêòó 6 ðîçä³ëó ÕV «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè áóëî ñôîðìîâàíî ïåðñîíàëüíèé ñêëàä Ñóäó, íàäàíî ïðèì³-
ùåííÿ ³ ïðèéíÿòî íîâó ðåäàêö³þ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè».

Çàïðîâàäæåííÿ öèõ çàõîä³â äîçâîëèëî íîâîñòâîðåíîìó Ñóäó ç 1 ñ³÷íÿ
1997 ðîêó ïî÷àòè ïðèéìàòè äî ðîçãëÿäó êîíñòèòóö³éí³ ïîäàííÿ òà çâåð-
íåííÿ ³ âæå 17 êâ³òíÿ 1997 ðîêó óõâàëèòè ïåðøó ïëåíàðíó óõâàëó, à 13 òðàâ-
íÿ 1997 ðîêó — ïåðøå ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ — ùîäî íåñóì³ñíîñò³ äåïóòàòñüêîãî
ìàíäàòà.

Ç òîãî ÷àñó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ðîçãëÿíóâ ìàéæå 45 òèñÿ÷ äîêóìåíò³â, ùî
íàä³éøëè äî íüîãî, ó òîìó ÷èñë³ áëèçüêî 2,4 òèñÿ÷³ êîíñòèòóö³éíèõ ïîäàíü ³
êîíñòèòóö³éíèõ çâåðíåíü, âèð³øèâ ïèòàííÿ ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ 249 ïðà-
âîâèõ àêò³â, ç ÿêèõ íåêîíñòèòóö³éíèìè ïîâí³ñòþ àáî â îêðåì³é ÷àñòèí³ áóëî
âèçíàíî 79. Êð³ì öüîãî, ðîçãëÿíóòî 72 ñïðàâè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïî-
ëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè, ñåðåä íèõ 12 ñïðàâ çà çâåðíåííÿìè
ãðîìàäÿí, 4 ñïðàâè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ÷èííèõ ì³æíà-
ðîäíèõ äîãîâîð³â òà ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ùî âíîñèëèñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè äëÿ íàäàííÿ çãîäè íà ¿õ îáîâ’ÿçêîâ³ñòü, òà 15 ñïðàâ ïðî íàäàííÿ âèñíîâ-
ê³â ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ çàêîíîïðîåêò³â ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Îñíîâíîãî Çàêîíó.

Íàáóâøè â æîâòí³ 2000 ðîêó ñòàòóñó ïîâíîïðàâíîãî ÷ëåíà Êîíôåðåíö³¿
ºâðîïåéñüêèõ êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ïðîäîâ-
æóº àêòèâíó ñï³âïðàöþ ç îðãàíàìè êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ Í³ìå÷÷èíè,
Ïîëüù³, Ëèòâè, Ðîñ³¿, Ñëîâåí³¿, Àçåðáàéäæàíó, Ìîëäîâè, Â³ðìåí³¿, Á³ëîðóñ³ òà
³íøèìè: îáì³í äåëåãàö³ÿìè, ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèõ íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ çàõî-
ä³â ç ïèòàíü êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà òîùî.

10—12 æîâòíÿ öüîãî ðîêó íà çàïðîøåííÿ Í³ìåöüêîãî Ôîíäó ì³æíàðîäíî-
ãî ïðàâîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà äåëåãàö³ÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè çä³éñ-
íèëà â³çèò äî Í³ìå÷÷èíè äëÿ îáì³íó äîñâ³äîì ç êîëåãàìè ç Ôåäåðàëüíîãî Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïëàíóºòüñÿ âçÿòè ó÷àñòü ó ì³æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿,
ïðèñâÿ÷åí³é 15-é ð³÷íèö³ ñòâîðåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Ðóìóí³¿ òà ó 2-é
óêðà¿íñüêî-ïîëüñüê³é êîíôåðåíö³¿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè òà Êîíñòè-
òóö³éíîãî Òðèáóíàëó Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà ç àêòóàëüíèõ ïèòàíü êîíñòèòóö³éíî-
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1 Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» â ïåðø³é ðåäàêö³¿ áóëî ïðèéíÿòî ó ÷åðâí³
1992 ðîêó.



ãî ñóäî÷èíñòâà, à òàêîæ óêëàñòè Ìåìîðàíäóì ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ç Êîíñòè-
òóö³éíèì Ñóäîì Òóðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè.

Íà îñîáëèâó óâàãó çàñëóãîâóº ðîáîòà íîâîãî, ñôîðìîâàíîãî ó ñåðïí³
2006 ðîêó, ñêëàäó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó. ßê â³äîìî, ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â³í
ðîçïî÷àâ ó äîñèòü âàæêèõ óìîâàõ, îäíàê íåçâàæàþ÷è íà öå âæå ðîçãëÿíóâ
ïîíàä 70 ñïðàâ. Ó 10 ç íèõ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïî ñóò³, â ³íøèõ — â³äìîâëåíî
ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî ïðèïèíåíî ïðîâàäæåííÿ ÷å-
ðåç íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîì.

Ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìîì ä³ÿëüíîñò³ ºäèíîãî îðãàíó êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñ-
äèêö³¿, íåçàëåæíî â³ä éîãî ñêëàäó, çàâæäè áóâ ³ çàëèøàºòüñÿ çàõèñò ïðàâ ³
ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà. Ó öüîìó àñïåêò³ ñë³ä îñîáëèâî â³äçíà÷èòè
ð³øåííÿ Ñóäó, ùî ìàþòü ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ äëÿ ïîë³ïøåííÿ ð³âíÿ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ ãðîìàäÿí ïîõèëîãî â³êó.

Çîêðåìà, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèçíàâ êîíñòèòóö³éíèìè ïîëî-
æåííÿ çàêîí³â Óêðà¿íè: «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 43 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, îñ³á íà÷àëüíèöüêîãî ³ ðÿ-
äîâîãî ñêëàäó îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà äåÿêèõ ³íøèõ îñ³á», çà ÿêèìè
îñîáè, êîòðèì ðàí³øå ïðèçíà÷åíî ïåíñ³¿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî Çàêîíó, ìàþòü
ïðàâî íà ¿õ ïåðåðàõóíîê; «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó», «Ïðî ñëóæáó â îðãàíàõ
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ» òà «Ïðî äèïëîìàòè÷íó ñëóæáó», ÿêèìè âñòà-
íîâëåíî ãðàíè÷íèé â³ê ïåðåáóâàííÿ íà äåðæàâí³é ñëóæá³, íà ñëóæá³ â îðãà-
íàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà íà äèïëîìàòè÷í³é ñëóæá³.

Íåêîíñòèòóö³éíèìè, à îòæå, òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü ç äíÿ ïðèé-
íÿòòÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ, âèçíàíî ïîëîæåííÿ Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2007 ð³ê», çà ÿêèìè:

— ï³ëüãè, êîìïåíñàö³¿ ³ ãàðàíò³¿, íà ÿê³ çã³äíî ç çàêîíàìè Óêðà¿íè ìàþòü
ïðàâî îêðåì³ êàòåãîð³¿ ïðàö³âíèê³â áþäæåòíèõ óñòàíîâ, ïîâèíí³ íàäàâàòèñÿ
¿ì ò³ëüêè ó ðàç³ ÿêùî çàçíà÷åí³ ïðàö³âíèêè ìàþòü ïðàâî íà ïîäàòêîâó ñî-
ö³àëüíó ï³ëüãó;

— âèïëàòó ùîð³÷íî¿ ðàçîâî¿ äîïîìîãè ó 2007 ðîö³ ïëàíóâàëîñÿ çä³éñíèòè ó
ðîçì³ðàõ ìåíøèõ, í³æ âñòàíîâëåíî çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â
â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó» òà «Ïðî æåðòâè íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³-
äóâàíü».

Òàêîæ âèçíàíî òàêèìè, ùî íå â³äïîâ³äàþòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïîëî-
æåííÿ çàêîí³â Óêðà¿íè: «Ïðî ñóäîóñòð³é Óêðà¿íè», â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ãîëî-
âà ñóäó, çàñòóïíèê ãîëîâè ñóäó ïðèçíà÷àþòüñÿ íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿþòüñÿ ç
ïîñàäè Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè; «Ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ â Óêðà¿í³», çã³äíî ç ÿêè-
ìè æîäíà ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ íå ìîæå áóòè çàðåºñòðîâàíà, ÿêùî íå îòðèìàº
ï³äïèñ³â ãðîìàäÿí íà ñâîþ ï³äòðèìêó íå ìåíø ÿê ó äâîõ òðåòèíàõ ðàéîí³â
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, à òàêîæ âñòàíîâëþâàëàñü âèìîãà ïðî îáî-
â’ÿçêîâ³ñòü óòâîðåííÿ òà ðåºñòðàö³þ îáëàñíèõ, ì³ñüêèõ, ðàéîííèõ ïàðò³é-
íèõ îðãàí³çàö³é â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì.

Ðîçãëÿíóâøè ñïðàâè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ îêðåìèõ ïîëîæåíü Êîí-
ñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä, çîêðåìà, ðîç’ÿñíèâ, ùî:

— ä³þ÷èé Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íåâ³äêëàäíî îô³ö³éíî îïðè-
ëþäíþº ³ îïóáë³êîâóº çàêîí, ïðèéíÿòèé Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè íå ìåíø
ÿê äâîìà òðåòèíàìè â³ä ¿¿ êîíñòèòóö³éíîãî ñêëàäó ï³ä ÷àñ ïîâòîðíîãî ðîç-
ãëÿäó ³ íå ï³äïèñàíèé òà íå îïðèëþäíåíèé Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ïðîòÿãîì
äåñÿòè äí³â, ÿêùî ïîïåðåäí³é Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íå â÷èíèâ òà-
êèõ ä³é;

— Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çîáîâ’ÿçàíèé îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè ³
îïóáë³êóâàòè òàêèé çàêîí ó ïð³îðèòåòíîìó ïîðÿäêó — ðàí³øå ³íøèõ àêò³â;
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— â³äïîâ³äíà ðàäà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ìàº ïðàâî âèêëþ÷-
íî íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî íåçàñòîñóâàííÿ ïîëî-
æåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî
âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì» äî êîìóíàëüíèõ óí³òàðíèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî ïå-
ðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ ¿¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ÿê äî ïî÷àòêó
ïîðóøåííÿ ñïðàâ ïðî áàíêðóòñòâî öèõ ï³äïðèºìñòâ, òàê ³ íà áóäü-ÿê³é ñòà-
ä³¿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî;

— êîæíà ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ çîáîâ’ÿçàíà ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â ç äíÿ ðå-
ºñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè óòâîðåííÿ òà ðåºñòðàö³þ ñâî¿õ îáëàñíèõ ³ ïðèð³âíÿíèõ
äî íèõ ïàðò³éíèõ îðãàí³çàö³é íå ìåíø ÿê ó ÷îòèðíàäöÿòè àäì³í³ñòðàòèâíî-
òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöÿõ Óêðà¿íè ç ïåðåë³÷åíèõ ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 133
Êîíñòèòóö³¿;

— ï³ëüãè, ïåðåäáà÷åí³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», ïîøèðþþòü-
ñÿ íà ïðàö³âíèê³â âîºííèõ ïðîêóðàòóð.

Õîò³ëîñÿ á òàêîæ çâåðíóòè óâàãó íà âàæëèâ³ñòü ïðèéíÿòèõ íèí³øí³ì
ñêëàäîì Ñóäó ïðîöåñóàëüíèõ óõâàë, ÿêèõ áóëî óõâàëåíî âæå á³ëüøå ø³ñòäå-
ñÿòè. Ïðèéíÿòòÿ äåÿêèõ ç íèõ â³äáóâàëîñÿ äîâîë³ ñêëàäíî, â îêðåìèõ âèïàä-
êàõ íàâ³òü ñêëàäí³øå, í³æ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, — ïîòðåáóâàëî ôîðìóâàííÿ
ïðàâîâèõ ïîçèö³é ç ïèòàíü ïðîöåñó êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà.

Çîêðåìà, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ðîç’ÿñíèâ òàêå:
— íåîäíîçíà÷í³ñòü çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü ïðàâîâîãî àêòà îçíà÷àº çà-

ñòîñóâàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè îäí³º¿ é ò³º¿ ñàìî¿ íîðìè ïî-ð³çíîìó
çà îäíàêîâèõ îáñòàâèí;

— îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ äëÿ â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ ïðî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî íåêîíñòèòóö³éíîñò³ ïðàâîâîãî àêòà º
íàäàííÿ ñóá’ºêòîì àðãóìåíò³â, ÿê³ ñâ³ä÷èëè á ïðî íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïîëîæåíü
öüîãî àêòà ñàìå íîðìàì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à íå çàêîí³â ÷è ³íøèõ íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â;

— äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íå íàëåæèòü ðîçãëÿä
ïèòàíü, ÿê³ ïîòðåáóþòü íå îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ, à çàêîíîäàâ÷îãî âðåãó-
ëþâàííÿ.

Îñòàíí³ì ÷àñîì ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ äåäàë³ ÷àñò³øå ç’ÿâëÿþòüñÿ
ïóáë³êàö³¿ ç çàêëèêàìè ïðî íåîáõ³äí³ñòü äîêîð³ííîãî ðåôîðìóâàííÿ çàêîíî-
äàâ÷î¿ áàçè êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà, ó òîìó ÷èñë³ â³äïîâ³äíèõ ïîëî-
æåíü Êîíñòèòóö³¿. Ââàæàþ çà íåîáõ³äíå çàñòåðåãòè, ùî âíåñåííÿ çì³í äî
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ìàº â³äáóâàòèñÿ âêðàé îáåðåæíî òà çâàæåíî. Âíîñèòè
çì³íè äî Îñíîâíîãî Çàêîíó äåðæàâè òðåáà ëèøå ó ðàç³, êîëè ¿õ âæå íå ìîæ-
íà íå âíîñèòè. ßêùî ïîñò³éíî çì³íþâàòè Êîíñòèòóö³þ, öå âèãëÿäàòèìå ÿê
ñóö³ëüíèé ïðàâîçàñòîñîâíèé ïðîöåñ, çì³ñòîì ÿêîãî áóäå íå äîòðèìàííÿ âè-
ìîã Îñíîâíîãî Çàêîíó, à ïðèëàøòóâàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðèïèñ³â äî îêðå-
ìî¿ ïîë³òè÷íî¿ ÷è êðèçîâî¿ ñèòóàö³¿. Ðåçóëüòàò òàêîãî ïðèëàøòóâàííÿ —
âíåñåííÿ íåïðîäóìàíèõ çì³í äî çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè áåç óðàõóâàííÿ ñèñòåìíîãî çâ’ÿçêó ç íåçì³íåíèìè êîíñòèòóö³éíè-
ìè ïðèïèñàìè.

Îäíàê íå ñë³ä ðîáèòè âèñíîâîê, ùî ïîëîæåííÿ çàêîíîäàâñòâà, ÿêèìè
âðåãóëüîâàíî ä³ÿëüí³ñòü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, íå ïîòðåáóþòü âäîñêîíàëåí-
íÿ. Íàâïàêè, îäèíàäöÿòèð³÷íèé äîñâ³ä ðîáîòè ºäèíîãî îðãàíó êîíñòèòóö³é-
íî¿ þðèñäèêö³¿ ñâ³ä÷èòü, ùî Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà-
¿íè» íå îõîïëþº íèçêè ïèòàíü, ÿê³ âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ êîíñòèòóö³éíîãî
ñóäî÷èíñòâà.

²ñíóº íàãàëüíà ïîòðåáà óòî÷íåííÿ îêðåìèõ ïðîöåñóàëüíèõ ïèòàíü, çî-
êðåìà, ñòîñîâíî ïðîöåäóðè íàäàííÿ âèñíîâê³â ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ çàêî-
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íîïðîåêò³â ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèìîãàì ñòàòåé 157
òà 158 Îñíîâíîãî Çàêîíó Óêðà¿íè, ùîäî ïîðóøåííÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Àâ-
òîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè òà ùîäî ðîçãëÿäó
ñïðàâ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 15 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106, ÷àñòèíîþ äðóãîþ
ñòàòò³ 137 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Ïîä³¿ 2005—2006 ðîê³â ïåðåêîíóþòü ó íåîáõ³äíîñò³ âíåñåííÿ çì³í äî
ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», ÿê³ óíå-
ìîæëèâèëè á øòó÷íå áëîêóâàííÿ ðîáîòè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, çîêðåìà,
øëÿõîì íåäîïóùåííÿ íîâîïðèçíà÷åíîãî ñóää³ äî ñêëàäåííÿ ïðèñÿãè, ùî
º îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ çàéíÿòòÿ íèì ïîñàäè.

Íàðåøò³, òðåáà ó çàêîíîäàâ÷îìó ïîðÿäêó ÷³òêî âèçíà÷èòè, ùî ðîçó-
ì³ºòüñÿ ï³ä ïîíÿòòÿì «ïîðóøåííÿ ïðèñÿãè ñóääåþ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè», òà ðîçðîáèòè ïðîöåäóðó âñòàíîâëåííÿ ôàêòó òàêîãî ïîðóøåí-
íÿ, à òàêîæ âèð³øèòè, ÿêó ñàìå â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñóòü ïîñàäîâ³ îñîáè îð-
ãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ
íèìè ð³øåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, îñê³ëüêè òàê³ ä³¿ º ïîðóøåííÿì çàñàä
³ çì³ñòó êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ÿê ãàðàíò³¿ äîòðèìàííÿ êîíñòèòóö³éíîãî
ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà.

Íà ì³é ïîãëÿä, ïîòðåáóþòü çì³í ³ äåÿê³ ïîëîæåííÿ Îñíîâíîãî Çàêîíó Óê-
ðà¿íè, ÿêèìè âðåãóëüîâàíî ä³ÿëüí³ñòü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ùîäî çàáåçïå-
÷åííÿ äîòðèìàííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.

Íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ íåîáõ³äíîñò³ çàïðîâàäæåííÿ ³íñòèòóòó êîíñòè-
òóö³éíî¿ ñêàðãè, ñóòü ÿêî¿ âèõîäÿ÷è ç³ çì³ñòó ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 8 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè ïîëÿãàº ó íàäàíí³ ìîæëèâîñò³ ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè áåçïîñåðåä-
íüî çâåðòàòèñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ó ðàç³ ÿêùî ä³¿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü
îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á
ïðèçâåëè äî ïîðóøåííÿ ¿õí³õ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä

Ïðàêòèêà êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà Àâñòð³¿, Áåëüã³¿, Óãîðùèíè, Í³-
ìå÷÷èíè òà ³íøèõ êðà¿í, â ÿêèõ äîïóñêàºòüñÿ çâåðíåííÿ äî êîíñòèòóö³éíî-
ãî ñóäó ç ³íäèâ³äóàëüíîþ ñêàðãîþ, ñâ³ä÷èòü — ñàìå öå ïðàâî ñïðèÿº ôîðìó-
âàííþ ó ãðîìàäÿí âïåâíåíîñò³, ùî âîíè æèâóòü ó ñóñï³ëüñòâ³, äå ä³éñíî
âñòàíîâëåíî âåðõîâåíñòâî ïðàâà, à òàêà âïåâíåí³ñòü — íàéíàä³éí³øèé ôóí-
äàìåíò äåìîêðàòè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ äåðæàâè.

Íèí³ çà ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, ³íîçåìö³, îñîáè áåç
ãðîìàäÿíñòâà, ô³çè÷í³ òà þðèäè÷í³ îñîáè ìîæóòü çâåðòàòèñÿ äî Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êîíñòèòóö³éíèìè çâåðíåííÿìè ëèøå ùîäî îô³ö³é-
íîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè. Òàêå îáìåæåííÿ íåãàòèâíî
ïîçíà÷àºòüñÿ íà ì³æíàðîäíîìó ³ì³äæ³ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè, íå çíàéøîâøè
ñóäîâîãî çàõèñòó ó ñâî¿é äåðæàâ³, ãðîìàäÿíè çìóøåí³ çâåðòàòèñÿ äî ªâðî-
ïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ³, ÿê ñâ³ä÷èòü ñòàòèñòèêà, ê³ëüê³ñòü òàêèõ
çâåðíåíü ùîðîêó íåâïèííî çðîñòàº. Çîêðåìà, ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó
äî Ñòðàñáóðãà íàä³éøëî 6800 ñêàðã íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â. Âàðòî çàóâà-
æèòè, ùî ç 46 êðà¿í ªâðîïè äî öüîãî ì³æíàðîäíîãî ñóäîâîãî îðãàíó ÷àñò³øå
çâåðòàëèñÿ ëèøå ðîñ³ÿíè, òóðêè òà ðóìóíè.

Çâè÷àéíî, çà òàêèõ óìîâ íàâàíòàæåííÿ íà Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä çðîñòå,
îäíàê ââàæàþ, ùî ç öèì ìîæíà áóäå âïîðàòèñÿ, íàïðèêëàä, íàäàâøè ñóä-
äÿì ïðàâî ðîçãëÿäàòè òàê³ ñïðàâè â ñêëàä³ â³äïîâ³äíèõ êîëåã³é. Êð³ì òîãî,
ìîæëèâî, äîö³ëüíî ïåðåäàòè ïîâíîâàæåííÿ òëóìà÷èòè çàêîíè Óêðà¿íè îðãà-
íó äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêèé ¿õ ïðèéìàº, — Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè, ùî òàêîæ
ñïðèÿòèìå çìåíøåííþ ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.
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Äî ðå÷³, Êîíñòèòóö³ºþ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ çàêîí³â
íå â³äíåñåíî äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó.

Íà æàëü, ö³ ïðîáëåìè ëåãøå ïåðåë³÷èòè, í³æ ðîçâ’ÿçàòè. Çã³äíî ç Êîíñòèòó-
ö³ºþ Óêðà¿íè Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íå º ñóá’ºêòîì ïðàâà çàêîíî-
äàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè, òîáòî, ùîá ïî÷àòè ïðîöåñ âíåñåííÿ çì³í äî çàêîí³â, à òèì
á³ëüøå — äî Êîíñòèòóö³¿, òðåáà ñïî÷àòêó çàðó÷èòèñÿ ï³äòðèìêîþ îðãàí³â
âëàäè ÷è îñ³á, ÿê³ òàêèì ïðàâîì íàä³ëåí³.

Îäíàê º ïèòàííÿ, ÿê³ ìè ç âàìè ìîæåìî ³ çîáîâ’ÿçàí³ âèð³øèòè âëàñíèìè
ñèëàìè. Öå, çîêðåìà, âíåñåííÿ çì³í äî Ðåãëàìåíòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè, îêðåì³ ïîëîæåííÿ ÿêîãî, ì’ÿêî êàæó÷è, íåäîñêîíàë³. Êð³ì öüîãî,
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì òðåáà ñêîðèãóâàòè ñòðàòåã³þ íàøî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ïî-
ë³òèêè. Ìè íå ïîâèíí³ âåñòè «îáîðîííó îêîïíó â³éíó» çà óìîâ, êîëè â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ðåãóëÿðíî ç’ÿâëÿþòüñÿ ïóáë³êàö³¿, ùî ì³ñòÿòü íåîá’ºêòèâ-
íó îö³íêó ä³ÿëüíîñò³ Ñóäó, à íåð³äêî ìàþòü îáðàçëèâèé ÷è íàêëåïíèöüêèé
õàðàêòåð.

Ìè ñàì³ ìàºìî ðåãóëÿðíî ³íôîðìóâàòè ñóñï³ëüñòâî ïðî ä³ÿëüí³ñòü Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó ùîäî ïåðåâ³ðêè êîíñòèòóö³éíîñò³ ïðàâîâèõ àêò³â òà òëó-
ìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè, îñîáëèâî ùîäî éîãî ðîë³ ó çàõèñò³
ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà. Êð³ì öüîãî, áóäå âæèòî çàõîä³â ùîäî
ïîëåãøåííÿ ãðîìàäÿíàì äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó ÷åðåç éîãî îô³ö³éíèé ²íòåðíåò-ñàéò.

Ââàæàºìî, ùî çä³éñíåííÿ öèõ çàõîä³â ñïðèÿòèìå òàêîæ ï³äâèùåííþ ð³â-
íÿ þðèäè÷íî¿ îñâ³÷åíîñò³ íàñåëåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ó ñôåð³ êîíñòèòóö³éíîãî
ñóäî÷èíñòâà. Îñòàííº º àêòóàëüíèì, îñê³ëüêè íà ñüîãîäí³ ðîçãëÿä çíà÷íî¿
ê³ëüêîñò³ ïèòàíü, ùî ïîðóøóþòüñÿ ó çàÿâàõ, ñêàðãàõ òà çâåðíåííÿõ ãðîìà-
äÿí, þðèäè÷íèõ îñ³á, íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, âçàãàë³ íå íàëåæèòü äî
êîìïåòåíö³¿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó.

Çà ÷àñ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ ïèòàííÿ ì³ñòèëèñÿ á³ëüø í³æ ó 27 òèñÿ÷àõ ëèñ-
òàõ ãðîìàäÿí, ùî ñòàíîâèòü 61,8 % çàãàëüíîãî äîêóìåíòîîá³ãó Ñóäó. ² éäå-
òüñÿ íå ëèøå ïðî ÷àñ, çãàÿíèé íàøèìè ïðàö³âíèêàìè íà ï³äãîòîâêó â³äïî-
â³äåé íà òàê³ ëèñòè, à ïðî òå, ùî ãðîìàäÿíè, ÿê³ çâåðíóëèñÿ äî Ñóäó, ÷åðåç
íåäîñòàòíþ ïî³íôîðìîâàí³ñòü ç ïèòàíü éîãî þðèñäèêö³¿ äàðåìíî ïëåêàþòü
íàä³þ íà âèð³øåííÿ ñâî¿õ ïðîáëåì. Ó òàêèõ âèïàäêàõ íàâ³òü íàéäîñêîíà-
ë³øà, ç þðèäè÷íîãî ïîãëÿäó, â³äïîâ³äü ïîðîäæóº ó çàÿâíèêà ïî÷óòòÿ ðîç÷à-
ðóâàííÿ òà ôîðìóº ó éîãî ñâ³äîìîñò³ íåãàòèâíèé ³ì³äæ íå ëèøå Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó, à é óñ³º¿ ñóäîâî¿ ñèñòåìè äåðæàâè.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ïëàíóº çàâåðøèòè ðîçãëÿä íèç-
êè ñïðàâ, ïð³îðèòåòíèìè ñåðåä ÿêèõ áóäóòü ò³, äå éäåòüñÿ ïðî çàõèñò êîí-
ñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí. Çîêðåìà, öå ñïðàâà çà êîíñòèòó-
ö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäèíà Êàñüÿíåíêà ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïóíê-
òó 8 ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 129 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàò-
ò³ 383 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî ðîç’ÿñíåííÿ, ÷è º
ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ñóäó êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿
òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é, âèíåñåí³ ñòîñîâíî ïîñòàíîâ ïðî â³äìîâó ó ïîðó-
øåíí³ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè.

Ñë³ä òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ì³ñÿö³â Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
çóïèíèâ ä³þ äåÿêèõ àêò³â Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ìîòèâ³â ¿õ íåêîíñòè-
òóö³éíîñò³ òà íàïðàâèâ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó â³äïîâ³äí³ ïîäàííÿ, ÿê³
ìàþòü áóòè ðîçãëÿíóò³ ó ìàêñèìàëüíî ñòèñë³ ñòðîêè, àäæå éäåòüñÿ ïðî çóïè-
íåííÿ ä³¿ àêò³â, ÿêèìè ïîâèíí³ áóòè âðåãóëüîâàí³ ïåâí³ ïðàâîâ³äíîñèíè, ó
òîìó ÷èñë³ é ò³, ùî ñòîñóþòüñÿ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè òà åêîíîì³÷íî¿ íåçà-
ëåæíîñò³ äåðæàâè.
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Êð³ì òîãî, íà ÷åðç³ ñïðàâè ïðî êîíñòèòóö³éí³ñòü îêðåìèõ ïîëîæåíü çàêî-
í³â Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè», «Ïðî ñòàòóñ íàðîä-
íîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè», «Ïðî îñîáëèâîñò³ ïðèâàòèçàö³¿ ïàêåòà àêö³é, ùî íà-
ëåæèòü äåðæàâ³ ó ñòàòóòíîìó ôîíä³ â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
«Ìàð³óïîëüñüêèé ìåòàëóðã³éíèé êîìá³íàò ³ìåí³ ²ëë³÷à», ïðî îô³ö³éíå òëóìà-
÷åííÿ äåÿêèõ ïîëîæåíü ñòàòò³ 106 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ³íø³.

Êîðèñòóþ÷èñü ñëóøíîþ íàãîäîþ, õî÷ó ïîçäîðîâèòè âñ³õ ñóää³â Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó â³äñòàâö³ ç ð³÷íèöåþ éîãî óòâîðåííÿ. Â³ä ùèðîãî
ñåðöÿ âèñëîâëþþ ¿ì ïîäÿêó çà ïë³äíó ðîáîòó. Ñôîðìóëüîâàí³ íèìè ïðàâîâ³
ïîçèö³¿ íèí³ äóæå äîïîìàãàþòü íàì ó ðîáîò³. Ïëåêàþ íàä³þ, ùî ñóääÿì, ÿê³
ïðèéäóòü íà çì³íó íàì, íàø³ íàïðàöþâàííÿ òàêîæ ñòàíóòü ó ïðèãîä³.

Âïåâíåíèé, ùî íèí³øí³é ñêëàä Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ö³ëêîì ñïðîìîæ-
íèé çáåðåãòè íàñòóïí³ñòü ïîêîë³íü, ùî Ñóä ³ íàäàë³ áóäå íàä³éíèì ïîáîðíè-
êîì âåðõîâåíñòâà ïðàâà, óòâåðäæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.

Ïîçäîðîâëÿþ âñ³õ ñóää³â òà ïðàö³âíèê³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç
ð³÷íèöåþ ºäèíîãî îðãàíó êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ â Óêðà¿í³. Âèñëîâëþþ
ñâîþ âäÿ÷í³ñòü çà âàøó ñóìë³ííó ïðàöþ.
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ÒÅÎÐ²ß ÒÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÐÈÑÄÈÊÖ²¯

ÐÎÇÏÎÄ²Ë ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÜ: ÏÎË²ÒÈ×ÍÀ ÂÈÃÎÄÀ

×È ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ?

Ì. Á³ëàê (Òåñëåíêî),
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê

Ïîä³¿ îñòàíí³õ ðîê³â â Óêðà¿í³ ñâ³ä÷àòü ïðî â³äñóòí³ñòü ó ñóñï³ëüñòâ³ áà-
ëàíñó ñèë ì³æ ã³ëêàìè äåðæàâíî¿ âëàäè. Òàêà ñèòóàö³ÿ áóëà îñîáëèâî ïîì³ò-
íîþ â ïåð³îä ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Äîãîâîðó ì³æ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ
Óêðà¿íè ³ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ó 1995 ðîö³, à òàêîæ ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè 1996 ðîêó ³ êîíñòèòóö³éíèõ çì³í ó 2004 ðîö³. Îñòàíí³ òàê ³
íå ñïðèÿëè âñòàíîâëåííþ çáàëàíñîâàíî¿ ³ ôóíêö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè óïðàâ-
ë³ííÿ, îñê³ëüêè ïîä³ë äåðæàâíî¿ âëàäè áóëî ïðîâåäåíî íåïîñë³äîâíî. Íà ñüî-
ãîäí³ ñèñòåìà ñòðèìóâàíü ³ ïðîòèâàã íå ïðàöþº, òîä³ ÿê ñàìå çà äîïîìîãîþ
íå¿ òà ôóíêö³îíàëüíîãî ïîä³ëó âëàäè ìàº çàáåçïå÷óâàòèñÿ ñóòí³ñíå ïðèçíà-
÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè — âñòàíîâëåííÿ òîðæåñòâà ñâîáîäè ëþäèíè.

Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî îñíîâíîþ ìåòîþ, ÿêó ïåðåñë³äóâàëè ³í³ö³àòîðè
êîíñòèòóö³éíèõ çì³í 2004 ðîêó, áóëî íå âèð³øåííÿ àêòóàëüíèõ ïðîáëåì, à
ïåðåðîçïîä³ë ïîâíîâàæåíü ì³æ Ïðåçèäåíòîì, ïàðëàìåíòîì òà óðÿäîì íà êî-
ðèñòü ðîçøèðåííÿ êàäðîâèõ ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ³ ïîñè-
ëåííÿ ðîë³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ùî çðåøòîþ ïðèçâåëî äî çíåö³íåííÿ
àâòîðèòåòó ³íñòèòóò³â âëàäè, ãðóáîãî ïîðóøåííÿ Îñíîâíîãî Çàêîíó âèùèìè
äåðæàâíèìè îðãàíàìè òà ïîñëàáëåííÿ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì
â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ ç áîêó ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë ïî÷àëè çâó÷àòè çà-
êëèêè ñòîñîâíî âíåñåííÿ ÷åðãîâèõ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à òî é ïðèé-
íÿòòÿ íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿. Òà öå íàâðÿä ÷è äîïîìîæå âèð³øèòè âñ³ íàÿâí³
ïðîáëåìè.

Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî óí³âåðñàëüíî¿ ìîäåë³ ïîä³ëó âëàäè, çàãàëüíî¿ äëÿ âñ³õ
äåðæàâ, íåçàëåæíî â³ä îñîáëèâîñòåé ¿õ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó, íå ³ñíóº1. Îä-
íàê íèí³øíÿ â³äñóòí³ñòü çáàëàíñîâàíîñò³ ì³æ çàêîíîäàâ÷îþ, âèêîíàâ÷îþ ³
ñóäîâîþ ã³ëêàìè âëàäè çàãðîæóº â³äõèëåííÿì â³ä êëàñè÷íîãî ðîçóì³ííÿ ïðèí-
öèïó ïîä³ëó âëàäè, àâòîðîì ÿêîãî ââàæàþòü Ø. Ìîíòåñê’º, âèòðèìàíîãî â
òðàäèö³¿ êîíñòèòóö³éíî¿ ³ñòîð³¿ ÿê êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèé ïðèíöèï (ñòàò-
òÿ 6 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç íèì äåðæàâíà âëàäà, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ
íà çàñàäàõ ¿¿ ïîä³ëó íà çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó ³ ñóäîâó, ðîçãëÿäàºòüñÿ ö³-
ë³ñíî, ïðîòå ôóíêö³¿, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàêîíîòâîð÷³ñòþ, óïðàâë³ííÿì ³ ïðàâîñóä-
äÿì, âèêîíóþòü ð³çí³ îðãàíè, íàä³ëåí³ â³äïîâ³äíèìè ÷³òêèìè ïîâíîâàæåííÿ-
ìè. Âîäíî÷àñ êîíñòèòóö³éíèé ïðèíöèï ïîä³ëó âëàäè íå ïåðåøêîäæàº òîìó,
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1 Ýáçååâ Á.Ñ. ×åëîâåê, íàðîä, ãîñóäàðñòâî â êîíñòèòóöèîííîì ñòðîå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. — Ì., 2005. — Ñ. 404.



ùîá äåÿê³ ïðàâà, âëàñòèâ³, ç îãëÿäó íà ¿õ þðèäè÷íó ïðèðîäó, îäí³é ³ç ã³ëîê
âëàäè, áóëè íàäàí³ îðãàíàì ³íøî¿ âëàäè. Íàâïàêè, ïîä³áíèé ïîä³ë ñëóãóº ãà-
ðàíò³ºþ óáåçïå÷åííÿ â³ä ðîçðèâó ì³æ âëàäàìè, ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ä³éñíî¿
ð³âíîâàãè, áàëàíñó ã³ëîê âëàäè, º ÷àñòèíîþ ìåõàí³çìó ¿õ âçàºìîä³¿, à â øèð-
øîìó ðîçóì³íí³ — ñïðèÿº ñòàá³ëüíîñò³ äåðæàâè òà ¿¿ ðàö³îíàëüí³é îðãàí³çà-
ö³¿1.

Âàæëèâèì ôàêòîðîì óçãîäæåíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ âñ³õ òðüîõ ã³ëîê äåð-
æàâíî¿ âëàäè º â³äïîâ³äí³ ñèñòåìè ñòðèìóâàíü ³ ïðîòèâàã, ÿê³ ìàþòü óð³â-
íîâàæóâàòè ¿õ ä³þ. Ñàìå çà äîïîìîãîþ ôóíêö³îíàëüíîãî ïîä³ëó âëàäè ³ çà-
ïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ñòðèìóâàíü ³ ïðîòèâàã ìîæíà äîñÿãòè «ïîë³òè÷íî¿
ñâîáîäè» ³íñòèòóö³éíîãî õàðàêòåðó, ñåáòî ò³º¿ «êîíñòèòóö³éíî¿ ñâîáîäè», áåç
ÿêî¿ íåìîæëèâà «îñîáèñòà ñâîáîäà»2. Íà äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ãîëîâíî¿ ìåòè, ÷å-
ðåç «ñòðèìóâàíå ïðàâë³ííÿ», ìàº áóòè âèáóäóâàíà íèçêà ³íñòèòóö³éíèõ ³í-
ñòðóìåíò³â ³ çàñîá³â þðèäè÷íîãî òà ìîðàëüíîãî õàðàêòåðó. Òîáòî âëàäà ìàº
áóòè ñòðóêòóðîâàíà ó òàêèé ñïîñ³á, ùîá âîíà ñàìà áóëà «óòðèìóâà÷åì âëà-
äè», ùîá ³íñòèòóòè âëàäè áóëî âñòàíîâëåíî (óêîíñòèòóéîâàíî) òà ïîáóäîâà-
íî ó òàêèé ñïîñ³á, ÿêèé áè çàáåçïå÷óâàâ äîñÿãíåííÿ ìåòè3. Ò³ëüêè òàê ìîæå
ãàðàíòóâàòèñÿ ãîëîâíà ôóíäàìåíòàëüíà ö³íí³ñòü ó ñóñï³ëüñòâ³ — ñâîáîäà
ëþäèíè. ²íàêøå êàæó÷è, «ïîä³ë âëàäè», «ñòðèìóâàííÿ ³ ïðîòèâàãè», «ñòðèìó-
âàíå ïðàâë³ííÿ» ñïðÿìîâàí³ íà çàáåçïå÷åííÿ ñâîáîäè òà ¿¿ çàõèñò â³ä çëî-
âæèâàíü âëàäè.

Îñü ÷îìó Êîíñòèòóö³ÿ ìàº ïåðåäáà÷àòè ñòâîðåííÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â,
íàä³ëåíèõ òàêèì îáñÿãîì êîìïåòåíö³¿ ³ ïîâíîâàæåíü, ÿê³ íåîáõ³äí³ ëèøå äëÿ
íàëåæíîãî âèð³øåííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü. Ó çâ’ÿçêó ç öèì îáñÿã â³äïîâ³ä-
íèõ çàâäàíü óïîâíîâàæåíî¿ äåðæàâíî¿ âëàäè ìàº áóòè êîíñòèòóö³éíî îá-
´ðóíòîâàíèì ³ çàáåçïå÷åíèì. Ò³ëüêè â òàêèé ñïîñ³á ìîæíà ðåãóëþâàòè óòâî-
ðåííÿ ³ ôîðìóâàííÿ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, â³äïîâ³äí³ñòü ¿õ ôóíêö³é
ïîñòàâëåíèì ïåðåä íèìè çàâäàííÿì. Êîíñòèòóö³ÿ ìàº óïîðÿäêîâóâàòè ö³
ôóíêö³¿, ùîá âîíè íàëåæíèì ÷èíîì äîïîâíþâàëè îäíà îäíó ³ çàáåçïå÷óâà-
ëè íàä³éíå ñï³âðîá³òíèöòâî, â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ êîíòðîëü, ùî óíåìîæëèâèòü
çëîâæèâàííÿ êîìïåòåíö³ºþ ³ âîäíî÷àñ çàáåçïå÷èòü ð³âíîâàãó ì³æ çàêîíî-
äàâ÷îþ, âèêîíàâ÷îþ ³ ñóäîâîþ ã³ëêàìè âëàäè.

Ïðèíöèï ïîä³ëó âëàäè º ñüîãîäí³ îäíèì ³ç âèçíà÷àëüíèõ ñåðåä ïðèíöèï³â
êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó. Â³í ñëóãóº âàæëèâîþ ãàðàíò³ºþ çàáåçïå÷åííÿ ñâîáî-
äè, ï³äêîðåííÿ äåðæàâè ïðàâó ³ çàêîíó, óíåìîæëèâëþº ïîâåðíåííÿ äî
ñàìîâëàäàðþâàííÿ, áåççàêîííÿ ³ òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó4. Îäíàê, ÿê çàçíà-
÷àº Â. Øàïîâàë, ïðèíöèï «ðîçïîä³ëó âëàä» ó êîíòåêñò³ îö³íêè äåðæàâíîãî
âëàäàðþâàííÿ íå òðåáà ïåðåîö³íþâàòè5. Òóò çàâæäè íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè
òåçó âèäàòíîãî þðèñòà XIX ñò. Ã. ªëë³íåêà, ÿêèé êàçàâ: «òåîðåòè÷íî ³äåÿ íà-
ðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó, ÿêó ïîêëàäåíî â îñíîâó äåìîêðàòè÷íèõ ïîãëÿä³â,
ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî ïðèíöèï ðîçïîä³ëó âëàä íàáóâàº ëèøå äðóãîðÿäíîãî
çíà÷åííÿ»6. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïî ñóò³, ñïî÷àòêó
éäåòüñÿ ïðî íàðîäíèé ñóâåðåí³òåò (ñòàòòÿ 5) ³ ëèøå ïîò³ì — ïðî îðãàí³çàö³þ
âëàäè íà çàñàäàõ ¿¿ ïîä³ëó íà çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó òà ñóäîâó (ñòàòòÿ 6)7.
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Ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 5 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÿêèì íàðîä çä³éñíþº
âëàäó áåçïîñåðåäíüî ³ ÷åðåç îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïåðåäáà÷àº ïåðâèíí³ñòü íàðîäíîãî âîëåâèÿâëåííÿ, ïðàâî
íàðîäó áóòè âåðõîâíèì ³ ïîâíîâëàäíèì ãîñïîäàðåì íà ñâî¿é òåðèòîð³¿, ôîð-
ìóâàòè òàêèé ïîðÿäîê, ÿêèì äîñÿãàºòüñÿ îïòèìàëüíà ºäí³ñòü ³íòåðåñ³â íà-
ðîäó ÿê ñóâåðåíà âëàäè ³ äåðæàâíèõ îðãàí³â, ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü ³ êîæ-
íîãî îêðåìî âçÿòîãî ÷ëåíà ñóñï³ëüñòâà, íàä³ëåíèõ ïåâíèìè ïîë³òè÷íèìè
ïðàâàìè, ñâîáîäàìè ³ îáîâ’ÿçêàìè. Éäåòüñÿ ïðî ôîðìóâàííÿ íàðîäîì òàêî-
ãî ïîðÿäêó, ÿêèé ùå Æ.-Æ.Ðóññî íàçèâàâ «ñóñï³ëüíèì»1 ³ ÿêèé º «ñâÿùåííèì
ïðàâîì», «îñíîâîþ âñ³õ ³íøèõ ïðàâ», ñåáòî òèõ ïðàâ, â îñíîâ³ ÿêèõ ëåæàòü
«äîìîâëåíîñò³», ùî ñòàíîâëÿòü çì³ñò «ñóñï³ëüíîãî äîãîâîðó»2. Ñàìå íà îñíîâ³
öüîãî äîãîâîðó áóäóºòüñÿ îðãàí³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ âëàäè, âèçíà÷àþòüñÿ ¿¿ îáî-
â’ÿçêè òà âñòàíîâëþþòüñÿ ìåæ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òîáòî ³íñòèòóòè äåðæàâè
³ñíóþòü çàäëÿ ëþäèíè ³ ïîâèíí³ ôóíêö³îíóâàòè íà ¿¿ áëàãî, êåðóþ÷èñü ïåðåä-
áà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ïðèíöèïîì âåðõîâåíñòâà ïðàâà (ñòàòòÿ 8) ³
ïðèíöèïîì çàêîííîñò³ (ñòàòòÿ 19).

Âîäíî÷àñ ñóñï³ëüíèé äîãîâ³ð âñòàíîâëþº ì³æ ãðîìàäÿíàìè ñïðàâåäëè-
â³ñòü òàêîãî ïîðÿäêó, çà ÿêèì óñ³ âîíè çîáîâ’ÿçóþòüñÿ äîòðèìóâàòèñÿ îäíà-
êîâèõ óìîâ ³ òîìó ïîâèíí³ âîëîä³òè îäíàêîâèìè ïðàâàìè3. Öå îçíà÷àº, ùî
íàðîäíèé ñóâåðåí³òåò, ÿêîìó íàäàþòü ïåðøî÷åðãîâå çíà÷åííÿ ÿê ïåðâèí-
í³é âëàä³, òàêîæ ìàº áàçóâàòèñÿ íà äîãîâîð³, â îñíîâó ÿêîãî ïîêëàäåíî äî-
ìîâëåíîñò³ ì³æ ÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà, êîòð³ éîãî óêëàëè. Òîáòî ñóâåðåí³òåò
íàðîäó íå º áåçìåæíèì. Áåçìåæíîþ ñóâåðåííà âëàäà º ò³ëüêè â òîìó ðîçó-
ì³íí³, ùî æîäíà ³íøà âëàäà þðèäè÷íî íå ìîæå ïåðåøêîäæàòè ¿é çì³íþâà-
òè âëàñíèé ïðàâîïîðÿäîê. Öå ïðàâî âòðà÷àº ñâîº îñíîâîïîëîæíå çíà÷åííÿ,
ÿêùî êðèº â ñîá³ çàãðîçó íåâèïðàâäàíîãî ïîðóøåííÿ ºäíîñò³ ³ ö³ë³ñíîñò³
äåðæàâè.

Ó öüîìó àñïåêò³ ³íòåðåñè íàðîäó é ³íòåðåñè êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó òîòîæí³.
Öÿ îáñòàâèíà çóìîâëþº â³äïîâ³äàëüí³ñòü äåðæàâíî¿ âëàäè ïåðåä íàðîäîì.
Òåîðåòè÷íî äåðæàâíà âëàäà â îñîá³ ¿¿ îðãàí³â, ïîñàäîâèõ ³ ñëóæáîâèõ îñ³á ïî-
âèííà âèðàæàòè ³íòåðåñè íàðîäó ³ ñëóãóâàòè éîìó, îñê³ëüêè äåðæàâà º ëèøå
³íñòðóìåíòîì çä³éñíåííÿ âëàäè íàðîäîì, âîëåþ ÿêîãî ëåã³òèìîâàíî êîíñòè-
òóö³þ. Íà æàëü, íà ïðàêòèö³ öå íå çàâæäè òàê: ä³¿ äåðæàâíî¿ âëàäè ÷àñòî
íå çá³ãàþòüñÿ ç ³íòåðåñàìè íàðîäó, á³ëüøå òîãî — íåð³äêî íàâ³òü ñóïåðå÷àòü
¿ì.

Îáìåæåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè âèïëèâàº ñàìå ç äåðæàâíîãî ëàäó â çâ’ÿçêó
ç ïîä³ëîì ¿¿ íå ò³ëüêè «ïî ãîðèçîíòàë³» (ïàðëàìåíò, ïðåçèäåíò, óðÿä), à é «ïî
âåðòèêàë³» (äåðæàâà, îáëàñòü, ðàéîí). Òîáòî ñòîñîâíî «âåðòèêàëüíîãî» ïîä³-
ëó âëàäè öÿ òåîð³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ òîä³, êîëè çà îñíîâó âçàºìîâ³äíîñèí îðãà-
í³â ð³çíèõ ð³âí³â áåðåòüñÿ îäíå ç ¿¿ ïîëîæåíü ïðî âëàäó îðãàí³â ïåâíîãî ð³â-
íÿ, òîáòî âëàäó ñóâîðî âèçíà÷åíî¿ êîìïåòåíö³¿4. Öå ñëóãóº íå ò³ëüêè ñóï³ä-
ðÿäíîñò³ ôóíêö³é ä³þ÷èõ îðãàí³â âëàäè, à é çáàëàíñîâàíîñò³ ð³çíèõ ðåàëü-
íèõ ñèë ó ñóñï³ëüñòâ³ ³ äåðæàâ³.

Òåîðåòè÷íî âèìîãà ùîäî âçàºìîä³¿ ð³çíèõ ã³ëîê âëàäè, çàçíà÷àº Ð. ªíã³áà-
ðÿí, çóìîâëåíà ºäí³ñòþ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè òà ¿¿ çàãàëüíîãî íàïðÿìó5. Òîáòî
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òåçà ïðî âçàºìîä³þ ð³çíèõ ã³ëîê âëàäè ìîæå áàçóâàòèñÿ íà íàö³îíàëüí³éòåçà ïðî âçàºìîä³þ ð³çíèõ ã³ëîê âëàäè ìîæå áàçóâàòèñÿ íà íàö³îíàëüí³é
³äå¿, ÿêà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ò³ëüêè ôîðìóºòüñÿ. Îñü ÷îìó òðèâàëèé ÷àñ çàëè-
øàºòüñÿ íåâèð³øåíèì ïèòàííÿ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îðãàí³â ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïðî ÿêå «÷îìóñü çãàäóþòü ëèøå òîä³, êîëè ïîòð³áíî ç³áðàòè
ïîë³òè÷í³ äèâ³äåíäè», òîä³ ÿê «âåñü öèâ³ë³çîâàíèé ñâ³ò ðîçãëÿäàº ì³ñöåâå ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ ÿê ³íøèé ð³âåíü âëàäè»1.

Íèí³ ñèñòåìà äåðæàâíî¿ âëàäè â Óêðà¿í³ ïåðåæèâàº ïîë³òè÷íó êðèçó. Ñó-
ñï³ëüñòâî çàëèøàºòüñÿ â³äîêðåìëåíèì â³ä äåðæàâíî¿ âëàäè, âíàñë³äîê ÷îãî
ïðàâà ëþäèíè ïåðåáóâàþòü ï³ä çàãðîçîþ. Öå îçíà÷àº, ùî ïð³îðèòåòíà ñè-
ñòåìà êëàñè÷íèõ ö³ííîñòåé, òàêèõ ÿê îñíîâè êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó, óñòà-
íîâ÷à âëàäà íàðîäó, ñóâåðåí³òåò, âåðõîâåíñòâî ïðàâà, ñóñï³ëüíèé ëàä, ïðà-
âà ³ ñâîáîäè ëþäèíè, ïðèíöèï ïîä³ëó âëàäè òîùî, çàêð³ïëåíèõ ó Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ùå ç 1996 ðîêó, íå âò³ëåíà â æèòòÿ. Íàòîì³ñòü ñèñòåìà îáðàíèõ
óêðà¿íñüêèì ñóñï³ëüñòâîì ö³ííîñòåé íå âïëèâàº íà ïðîöåñ ïîáóäîâè äåð-
æàâíîñò³ â Óêðà¿í³, ¿¿ ñò³éê³ñòü ³ àâòîðèòåò, à íàâïàêè, ðóéíóº ¿¿. Îñü ÷îìó
óêðà¿íñüê³ ãðîìàäÿíè íå õî÷óòü ìèðèòèñÿ ç³ ñâàâ³ëëÿì ÷èíîâíèê³â ³ âèñòó-
ïàþòü çà äåìîêðàòè÷íó äåðæàâó, ÿêà êåðóºòüñÿ ïðèíöèïîì âåðõîâåíñòâà
ïðàâà ³ çäàòíà åôåêòèâíî çàõèùàòè ëþäåé, äîïîìàãàòè âèð³øåííþ ¿õí³õ
ïðîáëåì.

Íà âèáîðàõ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó 2004 ðîö³ â³äáóëèñÿ ìàñîâ³ ïîðóøåííÿ
ïðàâ ãðîìàäÿí íà â³ëüíå âîëåâèÿâëåííÿ, à öå îçíà÷àº ïîðóøåííÿ îñíîâíèõ
êîíñòèòóö³éíèõ ïðèíöèï³â, ñïðÿìîâàíèõ íà óòâåðäæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ çà-
äëÿ äîñÿãíåííÿ ãîëîâíî¿ ìåòè — çàáåçïå÷åííÿ ñóñï³ëüíîãî áëàãà. Öå ñòàëîñÿ
òîìó, ùî äåðæàâà íå âèêîíàëà îäíå ç ¿¿ îñíîâíèõ çàâäàíü — çáåðåæåííÿ òà
ãàðàíòóâàííÿ íåâ³ä’ºìíèõ ïðàâ ëþäèíè, à íàòîì³ñòü, ÷åðåç çëîâæèâàííÿ
ïåðåøêîäèëà âò³ëåííþ ö³ííîñòåé, çàêð³ïëåíèõ ó Êîíñòèòóö³¿ 1996 ðîêó, âè-
çíàí³é ì³æíàðîäíîþ ñï³ëüíîòîþ äåìîêðàòè÷íîþ2. Âîäíî÷àñ, ïîíàä 16-ð³÷-
íèé óêðà¿íñüêèé äîñâ³ä íà øëÿõó â³äáóäîâè óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ñâ³ä-
÷èòü, ùî çàïðîâàäæåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ö³ííîñòåé ïîâèííî áóòè ï³äãîòîâ-
ëåíî ³ â ñâ³äîìîñò³ ëþäåé, ÿê³ ïðàãíóòü ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó.

Îñíîâíà ìåòà á³ëüøîñò³ àêòèâíèõ ãðîìàäÿí ï³ä ÷àñ âèáîð³â Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè ó 2004 ðîö³ ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá ñòâîðèòè íîâó óêðà¿íñüêó âëàäó
íà çàì³íó ïîïåðåäí³é, ïî ñóò³ àâòîðèòàðí³é äåðæàâí³é ï³ðàì³äàëüí³é
ñòðóêòóð³ óïðàâë³ííÿ. Öå ãàðàíòóâàëî á ìåõàí³çì ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ
òà íåâ³ä’ºìíå ïðàâî êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà íà â³ëüíå âîëåâèÿâëåííÿ. Ïðîâå-
äåííÿ äåìîêðàòè÷íèõ, â³ëüíèõ âèáîð³â ó 2004 ðîö³, ÿê³ âèçíàëà ñâ³òîâà
ñï³ëüíîòà, ðåàëüíî ï³äâèùèëî çíà÷èì³ñòü íàðîäíîãî âîëåâèÿâëåííÿ. Öå áó-
ëî âàæëèâèì âíåñêîì ó ôîðìóâàííÿ íîâî¿ Óêðà¿íè. Çä³éñíåííÿ âèáîð³â íà
îñíîâ³ ïðèíöèïó çìàãàëüíîñò³ çìóñèëî ïîë³òè÷íèõ ë³äåð³â áîðîòèñÿ â ïåð³îä
ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â 2006 ðîêó çà ãîëîñ êîæíîãî âèáîðöÿ.

Ðàçîì ç òèì, ðåçóëüòàòè öèõ âèáîð³â òàêîæ âèÿâèëèñÿ äàëåêî íå òàêèìè,
ÿêèõ î÷³êóâàâ íàðîä. Êîìïðîì³ñîì ó ðîçâ’ÿçàíí³ ÷åðãîâî¿ ïîë³òè÷íî¿ êðèçè
ìàëè ñòàòè çì³íè äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿê³ í³áèòî áóëè ñïðÿìîâàí³ íà ïî-
ñèëåííÿ ïîä³ëó âëàäè ç ìåòîþ çàõèñòó ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà. Íàñïðàâä³ æ
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the basis of the contributions submitted by: Mr S. Bartole (Italy), Mr G Batliner (Liechtenstein),
Mr J. Klucka (Slovakia), Mrs A. Milenkova (Bulgaria), Mr H. Steinberger (Germany), Mr A. Delcamp
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â³äáóâñÿ òàêèé ïåðåðîçïîä³ë êîíñòèòóö³éíèõ ïîâíîâàæåíü ì³æ ïàðëà-
ìåíòîì, Ïðåçèäåíòîì ³ óðÿäîì, ÿêèé ñüîãîäí³ íå çàáåçïå÷óº ïðèíöèï ïîä³ëó
âëàäè, ¿¿ ºäí³ñòü ³ âçàºìîä³þ.

Òàê, çàïðîâàäæåí³ êîíñòèòóö³éí³ çì³íè 2004 ðîêó çóìîâèëè, çîêðåìà,
âíóòð³øíüî ñóïåðå÷ëèâèé ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
ÿê ºäèíîãî ³ ö³ë³ñíîãî îðãàíó, â ðàìêàõ ÿêîãî ïåâíà ÷àñòèíà ÷ëåí³â Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â (Ì³í³ñòð îáîðîíè, Ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ) ìàþòü ïðèçíà÷à-
òèñÿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè, ³íøà — çà ïîäàííÿì Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè
(ïóíêò 12 ñòàòò³ 85 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè); äåñòàá³ë³çàö³þ ðîáîòè Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â âíàñë³äîê âèð³øåííÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ ïèòàííÿ ïðî îäíîîñ³áíó
â³äñòàâêó çàçíà÷åíèõ îñ³á; ïîñò³éíó çàãðîçó äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ç áîêó
Ïðåçèäåíòà ³ ïàðëàìåíòó ïîâíîâàæåíü ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà-
¿íè (ïóíêò 26 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85 òà ïóíêò 22 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-
ò³ 106 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè) òîùî. Ó ðåçóëüòàò³ öüîãî óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî
ïîòðàïèëî ó âèð ÷èñëåííèõ ïîë³òè÷íèõ êîíôë³êò³â, ñòàëî ñâ³äêîì íåõòóâàí-
íÿ Êîíñòèòóö³ºþ, à îòæå, ïðàâàìè ³ ñâîáîäàìè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.

Çðîçóì³ëî, ùî ÷åðåç ñàì ôàêò ³ñíóâàííÿ ê³ëüêîõ ã³ëîê âëàäè, ñóïåðå÷-
íîñò³ ì³æ íèìè íåìèíó÷³. Îäíàê «â³äïîâ³äàëüí³ñòü äåðæàâè ïåðåä ëþäèíîþ
çà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü» (ñòàòòÿ 3 Êîíñòèòóö³¿), îáóìîâëåíà «îðãàí³çàö³ºþ äåð-
æàâíî¿ âëàäè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó» òà «ôóíêö³îíóâàííÿì äåðæàâíî¿ âëàäè
ï³ä îðóäîþ âåðõîâåíñòâà ïðàâà»1, çîáîâ’ÿçóº îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè ä³ÿòè
óçãîäæåíî, òîáòî «íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåä-
áà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè» (ñòàòòÿ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè).

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ äåðæàâè
ïåðåä ëþäèíîþ, çîêðåìà, çà âò³ëåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ö³ííîñòåé, ùî ðå-
àë³çóþòüñÿ ÷åðåç ðîçïîä³ë êîíñòèòóö³éíèõ ïîâíîâàæåíü ì³æ îðãàíàìè äåð-
æàâíî¿ âëàäè (ñòàòòÿ 6 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). Ñàìå â òàêèé ñïîñ³á äåðæàâà,
¿¿ îðãàíè, ïîñàäîâ³ ³ ñëóæáîâ³ îñîáè ìîæóòü ëåã³òèì³çóâàòè ñåáå ïåðåä ñó-
ñï³ëüñòâîì. Ñàìå æ â³äîáðàæåííÿ ïðèíöèïó ïîä³ëó âëàäè â Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ïîòðåáóº ñóòòºâîãî îíîâëåííÿ, çîêðåìà âäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çìó
êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ ãàðàí-
ò³é ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè.

Éäåòüñÿ íå ò³ëüêè ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü îðãàí³â îñòàííüî¿ ïåðåä ëþäèíîþ,
à é ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü îäíèõ îðãàí³â âëàäè ïåðåä ³íøèìè, ùî çàáåçïå÷óº
¿õ êîíñòèòóö³éíó ð³âíîâàãó ÿê åôåêòèâíîãî çàñîáó çàáåçïå÷åííÿ ñâîáîäè
ëþäèíè. Ñàìå ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà (ñòàòòÿ 8 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè) ³
ïðèíöèï çàêîííîñò³ (ñòàòòÿ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè), ÿê³ º çàïîðóêîþ âèêî-
íàííÿ äåðæàâîþ ÷àñòèíè «ñóñï³ëüíîãî äîãîâîðó» — ïðèéíÿòèõ íà ñåáå çî-
áîâ’ÿçàíü ïåðåä ëþäèíîþ, ïîâèíí³ ðåãóëþâàòè â³äíîñèíè ì³æ ã³ëêàìè âëà-
äè ³ áóòè ñâîºð³äíîþ ãàðàíò³ºþ çàáåçïå÷åííÿ áàëàíñó ñèë ì³æ íèìè. Òîáòî
áóäü-ÿê³ ä³¿ ç áîêó äåðæàâè, ñïðÿìîâàí³ íà îáìåæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè
³ ãðîìàäÿíèíà, ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè ïðèíöèïó ñïðàâåäëèâîñò³, çàêëàäåíî-
ìó â îñíîâó ïðàâà. Ùå Æ.-Æ.Ðóññî ñòâåðäæóâàâ, ùî «ñóñï³ëüíèé äîãîâ³ð» —
öå ³äåàë, ÿêîãî òðåáà ïðàãíóòè; ñàìå òàêå ñóñï³ëüñòâî º «ñïðàâåäëèâèì» ³
«ºäèíî ëåã³òèìíèì» (òîáòî «ºäèíî ìîæëèâèì çà çàêîíí³ñòþ ñâîãî ïîõîäæåí-
íÿ»). Ñàìå öåé òèï ñóñï³ëüñòâà, íà ïåðåêîíàííÿ àâòîðà, ö³ëêîâèòî «â³äïî-
â³äàº ïðèðîä³ ëþäèíè»2.
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Çðîçóì³ëî, ùî äëÿ åôåêòèâíî¿ ä³¿ ïðèíöèïó ïîä³ëó âëàäè ïîòð³áåí íåçà-
ëåæíèé àðá³òð, ÿêèé ìàâ áè âèíÿòêîâó êîìïåòåíö³þ ùîäî çàáåçïå÷åí-
íÿ çä³éñíåííÿ ñòðèìóâàíü ³ ïðîòèâàã âëàäè. Õî÷à, íàïðèêëàä, Â. Øàïîâàë
ââàæàº, ùî ð³âíîâàãà «ðîçïîä³ëåíèõ âëàä» çàáåçïå÷óºòüñÿ ¿õ âçàºìîä³ºþ ³
âçàºìîâïëèâîì, à íå ÿêèìîñü «àðá³òðîì», ÷è «ïîñåðåäíèêîì», ïîêëèêàíèì ¿õ
óð³âíîâàæóâàòè. Ðîçá³æíîñò³ ì³æ ã³ëêàìè âëàäè ³ñíóþòü îá’ºêòèâíî. Â óìî-
âàõ äåìîêðàòè÷íèõ ðåæèì³â âîíè í³âåëþþòüñÿ øëÿõîì ïîë³òè÷íèõ êîìïðî-
ì³ñ³â. Ñàìå íåîáõ³äíîñò³ ïîøóê³â òàêèõ êîìïðîì³ñ³â ³ ñëóãóº ñèñòåìà ñòðè-
ìóâàíü ³ ïðîòèâàã1.

Ïîë³òè÷í³ ïîä³¿, ÿê³ õàðàêòåðèçóâàëèñÿ â³äñóòí³ñòþ áàëàíñó ì³æ ã³ëêàìè
âëàäè, ïî÷èíàþ÷è ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Äîãîâîðó 1995 ðî-
êó ³ çàê³í÷óþ÷è ïîä³ÿìè îñòàíí³õ ðîê³â, ïîêàçàëè, ùî äîìîâëåíîñò³ ì³æ ð³ç-
íèìè ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè äîñÿãàëèñÿ, ÿê ïðàâèëî, ÷åðåç ïîë³òè÷íèé êîì-
ïðîì³ñ.

Îäíàê âàæêî óÿâèòè ïîä³ë äåðæàâíî¿ âëàäè â äåìîêðàòè÷í³é äåðæàâ³, ùî
êåðóºòüñÿ âåðõîâåíñòâîì ïðàâà, áåç ³ñíóâàííÿ íåçàëåæíîãî àðá³òðà, îñê³ëü-
êè, ÿê ñïðàâåäëèâî çàçíà÷àº Æ. Îâñåïÿí, «ïðèíöèï ïîä³ëó âëàä º íå ò³ëüêè
ïðè÷èíîþ, ùî ñïîíóêàº äî æèòòÿ êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü, à é îñíîâîþ
éîãî ñóòí³ñíî¿ õàðàêòåðèñòèêè»2. Éäåòüñÿ ïðî âèêëþ÷íó ðîëü Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó ó çä³éñíåíí³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ. Ñàìå êîíñòèòóö³éíèé
êîíòðîëü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì êîíñòèòóö³é-
íî¿ ï³äñóäíîñò³, ïåðåäáà÷àº âèêëþ÷íå ïðàâî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó çä³éñíþ-
âàòè ïðàâîâèé çàõèñò Êîíñòèòóö³¿, ¿¿ ö³ííîñòåé ÷åðåç îáìåæåííÿ äåðæàâíî¿
âëàäè. Ò³ëüêè Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ÿê íåçàëåæíèé àðá³òð ñïðîìîæíèé â³äíî-
âèòè ñïðàâåäëèâ³ñòü, ïîðóøåíó ñâàâîëåþ (íåçàêîííèìè ä³ÿìè) äåðæàâíèõ
îðãàí³â, ³ òèì ñàìèì çàõèñòèòè ïðàâî (çàêîí) é çàêð³ïèòè éîãî íåçàëåæí³ñòü.
Ðåàë³çàö³ÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì êîíñòèòóö³éíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ñïå-
ö³àë³çîâàí³é ôîðì³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâîñóääÿ äîçâîëÿº éîìó áóòè ïîñå-
ðåäíèêîì ì³æ îñîáîþ ³ äåðæàâîþ, ì³æ ñóñï³ëüñòâîì ³ äåðæàâîþ, ì³æ îñîáîþ
³ ñóñï³ëüñòâîì.

Âîäíî÷àñ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ñàì ïîâ’ÿçàíèé Êîíñòèòóö³ºþ, çîêðåìà,
çàêð³ïëåíèì ó í³é ïîä³ëîì ôóíêö³é ì³æ çàêîíîäàâ÷îþ, âèêîíàâ÷îþ ³ ñóäî-
âîþ âëàäîþ, ³ íå ìàº ïðàâà âòðó÷àòèñÿ ó ôóíêö³¿ ³íøèõ îðãàí³â. Ïî ñóò³,
ä³ÿëüí³ñòü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó îáìåæåíà êîíñòèòóö³éíîþ ïåðåâ³ðêîþ ó
ñôåð³ êîíòðîëþ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè. Ìåõàí³çì âèêîíàííÿ éîãî ð³øåíü
îáóìîâëåíèé éîãî àâòîðèòåòîì, ùî áàçóºòüñÿ, çâè÷àéíî, íà ñèë³ âèêëàäåíèõ
íèì ïðàâîâèõ ïîçèö³é ç ò³ºþ ìåòîþ, ùîá Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ³ñíóâàëà
íå äëÿ ñåáå, à äëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí.

Þðèäè÷íî çàêð³ïëþþ÷è áàëàíñ ³íòåðåñ³â óñ³õ ñîö³àëüíèõ âåðñòâ ñóñï³ëü-
ñòâà, Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ÿê Îñíîâíèé Çàêîí äåðæàâè çà ñâîºþ ñóòòþ â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ ïðàâîâèõ àêò³â, ùî îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ¿¿ ïðàâîâî¿
îõîðîíè. Îäí³ºþ ç ôîðì ïðàâîâî¿ îõîðîíè Êîíñòèòóö³¿ º çä³éñíåííÿ ãðîìà-
äÿíàìè êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè.

Òàê, Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº íàðîäíå âîëåâèÿâëåííÿ, ùî çä³é-
ñíþºòüñÿ ÷åðåç âèáîðè, ðåôåðåíäóì òà ³íø³ ôîðìè áåçïîñåðåäíüî¿ äåìî-
êðàò³¿ (ñòàòòÿ 69). Òîáòî óêðà¿íñüê³ ãðîìàäÿíè òà ³ ¿õ îá’ºäíàííÿ ìàþòü ìîæ-
ëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè ñâîº êîíñòèòóö³éíå ïðàâî íà çä³éñíåííÿ âëàäè ÿê áåçïî-
ñåðåäíüî, òàê ³ ÷åðåç îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ (ñòàòòÿ 5), à òàêîæ âïëèâàòè íà çì³ñò óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ç ìåòîþ
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ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíèõ ïîòðåá òà óíåìîæëèâëþâàòè áóäü-ÿê³ çëîâæèâàííÿ
äåðæàâíîþ âëàäîþ. Äîêè âèáîðåöü ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü çì³íþâàòè çà âëàñ-
íèì áàæàííÿì ñâ³é âèá³ð êàíäèäàòà ó âëàäí³ ñòðóêòóðè, äîâîäÿ÷è òèì ñà-
ìèì íåïîðóøí³ñòü ñâîãî âèáîð÷îãî ïðàâà, äîòè ³äåÿ íàðîäîâëàääÿ, ùî º
ôîðìîþ îáìåæåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè, íå ïîñòðàæäàº, îñê³ëüêè ãàðàíò³¿ çà-
êîííîãî ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â ï³äòâåðäæåí³ ñàìå ëåã³òèìí³-
ñòþ îáðàííÿ ¿õ ïðåäñòàâíèê³â.

Ç îãëÿäó íà ñó÷àñíèé ñòàí ñóñï³ëüñòâà, â ÿêîìó àêòèâíî ä³þòü ð³çí³ ïî-
ë³òè÷í³ ñèëè, óçãîäæåí³ñòü ³ êîìïðîì³ñ ó ïîë³òè÷íîìó ïðîöåñ³, ñï³ëüíà ðîáî-
òà ³ ïîøóê ï³äõîä³â äî âèáîðó äåìîêðàòè÷íîãî íàïðÿìó ìàþòü íàáóâàòè
îñîáëèâîãî, âèð³øàëüíîãî çíà÷åííÿ. Ó öüîìó àñïåêò³ ºäèíèì îá’ºäíóþ÷èì
ôàêòîðîì ó äåðæàâ³ ³ ñóñï³ëüñòâ³ º Êîíñòèòóö³ÿ. Êîæåí ìîæå âèÿâèòè ñåáå
÷åðåç ö³ííîñò³, îá’ºêòèâîâàí³ íåþ, ÿê³ âèçíà÷àþòü ö³ë³ ³ ïðîãðàìó ðîçâèòêó
ñóñï³ëüñòâà é äåðæàâè. Îòæå, äî òîãî ÷àñó, ïîêè á³ëüø³ñòü óêðà¿íö³â íå óñâ³-
äîìèòü, ÿêèì ìàº áóòè óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî ³ êóäè âîíî ïîâèííî ðóõàòè-
ñÿ, íàøå ñóñï³ëüñòâî ³ äåðæàâà íå áóäóòü í³ ºäèíèìè, í³ ñòàá³ëüíèìè. Àáè
ïðèïèíèòè ïðîöåñ çíåö³íåííÿ ³íñòèòóò³â ïóáë³÷íî¿ âëàäè, ùî ñïîñòåð³ãà-
ºòüñÿ íèí³ â Óêðà¿í³, ³ çàáåçïå÷èòè åôåêòèâí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèïó ïîä³ëó
âëàäè, íåîáõ³äíèé íîâèé ñóñï³ëüíèé äîãîâ³ð äîáðîâ³ëüíîãî õàðàêòåðó, ÿêèé
ãðóíòóâàâñÿ á íà ñïîâ³äóâàíí³ á³ëüø³ñòþ óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí ö³ííîñòåé,
ïîêëàäåíèõ â îñíîâó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè — Îñíîâíîãî Çàêîíó äåðæàâè.
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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍ² ÇÀÑÀÄÈ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÇÀÂÄÀÍÜ

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÓ

Â. Êîâàëüñüêèé,
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê

Óòâåðäæåííÿ Óêðà¿íè ÿê ñóâåðåííî¿ ³ íåçàëåæíî¿, äåìîêðàòè÷íî¿, ñîö³-
àëüíî¿, ïðàâîâî¿ äåðæàâè º âèð³øàëüíèì ó ðîçâèòêó íîâî¿ ïðàâîâî¿ ³äåîëî-
ã³¿. Ïðîäóêòîì ö³º¿ ³äåîëîã³¿, ë³áåðàëüíî-äåìîêðàòè÷íî¿ çà çì³ñòîì, ìàº áóòè
çàïðîâàäæåííÿ ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè, çà ÿêî¿ ëþäèíà, ¿¿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, ÷åñòü
³ ã³äí³ñòü, íåäîòîðêàíí³ñòü ³ áåçïåêà º íàéâèùèìè ñîö³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè,
à â çàêîíîäàâ÷îìó ïîë³ — ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ïðàâîâèõ ãàðàíò³é îõîðîíè é
çàõèñòó ëþäèíè.

Ïîë³òèêà ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè áóäå åôåêòèâíîþ, ÿêùî áàçóâàòè-
ìåòüñÿ íà â³äïîâ³äàëüíîñò³ äåðæàâè çà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, íà óòâåðäæåíí³ ³ çà-
áåçïå÷åíí³ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ÿê ãîëîâíîãî îáîâ’ÿçêó äåðæàâè. Ö³ êîí-
ñòèòóö³éí³ ïîëîæåííÿ º ñêëàäîâèìè íàö³îíàëüíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ³äå¿.

Ð³âí³ñòü ãðîìàäÿí ïåðåä çàêîíîì ³ ñóäîì äîïîâíþº âàæëèâ³ äåðæàâî-
òâîð÷³ ³äåéí³ çàñàäè îõîðîííîãî ïðàâà, çàêð³ïëåí³ ó êîíñòèòóö³éíîìó òà
êðèì³íàëüíîìó çàêîíàõ. Ïðîòå òîòàëüíà çàêðèò³ñòü ïåâíîãî êîëà ãðîìàäÿí
â³ä çàñòîñóâàííÿ îõîðîííèõ íîðì, òîáòî â³äõèëåííÿ â³ä êîíñòèòóö³éíîãî
ïðèíöèïó ð³âíîñò³ óñ³õ ïåðåä çàêîíîì (ñòàòò³ 24, 129 Êîíñòèòóö³¿), ïîòðåáóº
äîñë³äæåííÿ ïèòàííÿ ñèñòåìíî¿ âçàºìîä³¿ öèõ äâîõ çàêîí³â1.

Âàæëèâî íàãàäàòè, ùî çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî çàêîíó º ãàðàíòóâàííÿ
â³ä çëîâæèâàíü òà çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà íà áóäü-ÿêîìó
ð³âí³ äåðæàâíîãî ìåíåäæìåíòó. Ïîðóøåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî çàêîíó çó-
ìîâëþº ïîðóøåííÿ íîðì êðèì³íàëüíîãî çàêîíó, ³ íàâïàêè, íåäîòðèìàííÿ
íîðì êðèì³íàëüíîãî çàêîíó ïðèçâîäèòü äî ïîðóøåííÿ íîðì êîíñòèòóö³éíî-
ãî çàêîíó. Ó çâ’ÿçêó ç öèì íàáóâàº àêòóàëüíîñò³ ïèòàííÿ ëîã³êè âçàºìîä³¿
äâîõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â, à ñàìå Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà Êðèì³íàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè (äàë³ — ÊÊ Óêðà¿íè)2. Ñïðîáóºìî äîñë³äèòè ñèìåòðè÷í³ñòü
ïðàâîâèõ ïîçèö³é â Îñíîâíîìó é êðèì³íàëüíîìó çàêîíàõ.

Ïî-ïåðøå, Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ñïðèéìàºòüñÿ ÿê óí³âåðñàëüíà ôîðìóëà
³ñíóâàííÿ íàö³îíàëüíîãî ïðàâà, ³ òîìó Îñíîâíèé Çàêîí âèçíàºòüñÿ þðè-
äè÷íîþ áàçîþ òàê çâàíîãî ïîòî÷íîãî çàêîíîäàâñòâà. Ïî-äðóãå, ³íø³ ãàëóç³
ïðàâà áàçóþòüñÿ íà êîíñòèòóö³éíèõ çàñàäàõ, ÿê³ êîíêðåòèçóþòüñÿ ó ãàëóçå-
âîìó çàêîíîäàâñòâ³, ïðèçíà÷åíîìó äëÿ ðåãóëþâàííÿ ïåâíèõ â³äíîñèí.
Ïî-òðåòº, Êîíñòèòóö³ÿ ñòîñóºòüñÿ âñ³º¿ ñèñòåìè âíóòð³øíüîäåðæàâíîãî
ïðàâà, îñê³ëüêè â í³é çàêð³ïëåí³ ïðèíöèïè ïðàâîòâîð÷îñò³, âèçíà÷àºòüñÿ
³ºðàðõ³ÿ ïðàâîâèõ àêò³â, âñòàíîâëþþòüñÿ çàñàäè çàêîíîäàâ÷îãî ïðîöåñó3.
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1 Çà äàíèìè, îòðèìàíèìè â ëèïí³ 2007 ðîêó â ðåçóëüòàò³ ðåïðåçåíòàòèâíîãî ñîö³îëîã³÷íîãî
îïèòóâàííÿ, çíà÷íà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ êðà¿íè ñïðèéìàº íåð³âí³ñòü ãðîìàäÿí ó ñôåð³ ä³¿ ïðàâà
ÿê íàö³îíàëüíó çàãðîçó. Äèâ. á³ëüø äîêëàäíî: www usir.org.ua

2 Ïèòàííÿ âçàºìîä³¿ êðèì³íàëüíîãî ³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ÿê ïóáë³÷íèõ ãàëóçåé ñòàíîâèòü
ôóíäàìåíòàëüíèé íàóêîâèé ³íòåðåñ. Äèâ.: Òèõèé Â.Ï. Êðèì³íàëüíå ïðàâî Óêðà¿íè ³ Êîíñòèòóö³ÿ
Óêðà¿íè // Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. — 2005. — ¹ 2.

3 Øàïîâàë Â.Ì. Ñó÷àñíèé êîíñòèòóö³îíàë³çì: Ìîíîãðàô³ÿ. — Ê.: Þðèäè÷íà ô³ðìà «Ñàë-
êîì». — Þð³íêîì ²íòåð, 2005. — Ñ. 72—73.



Ó í³é çàêëàäåí³ îñíîâè îõîðîíè ³ çàõèñòó, çîêðåìà òàê³, ÿê ¿¿ âåðõîâåíñòâî
òà ïðÿìà ä³ÿ íîðì (ñòàòòÿ 8). Óêëàäåííÿ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ùî ñóïåðå-
÷àòü Êîíñòèòóö³¿, ìîæëèâå ëèøå ï³ñëÿ âíåñåííÿ äî íå¿ â³äïîâ³äíèõ çì³í
(ñòàòòÿ 9).

Ïðàâîâ³ âëàñòèâîñò³ Êîíñòèòóö³¿, ¿¿ îñîáëèâå ì³ñöå ó ñèñòåì³ çàêîíîäàâ-
ñòâà îáóìîâëþþòü ³ òàê³ ìîìåíòè âçàºìîä³¿ äâîõ çàêîí³â, ÿê³ ìîæíà âèçíà-
÷àòè íà ð³âí³ îêðåìèõ íîðì. Òðåáà â³äçíà÷èòè îñîáëèâó ö³íí³ñòü ðåãóëÿòèâ-
íèõ âëàñòèâîñòåé êîíñòèòóö³éíèõ íîðì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ¿õ êîíñòðóêö³ºþ, à
ñàìå: êîíñòèòóö³éí³ íîðìè çäåá³ëüøîãî íå ïåðåäáà÷àþòü ñàíêö³é, òîä³ ÿê
íîðìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà âêëþ÷àþòü äèñïîçèö³þ ³ ñàíêö³þ. Âèõîäÿ÷è
³ç ñèñòåìíîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ òà êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ
íîðì ìè ïåâíîþ ì³ðîþ ìîæåìî ðîçãëÿäàòè ñàíêö³¿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ
íîðì ÿê ñàíêö³¿ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì, çîêðåìà, ó âèïàäêàõ, êîëè éäåòüñÿ
ïðî çëî÷èí.

Ó òåêñò³ Êîíñòèòóö³¿ ïðî ä³þ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó çãàäóºòüñÿ â äâîõ
àñïåêòàõ. Ïåðøèé ñòîñóºòüñÿ ðåàë³çàö³¿ ìåòè — çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíó ÷è
çä³éñíåííÿ íåâ³äêëàäíèõ ä³é ÿê ï³äñòàâè äëÿ îáìåæåííÿ äåÿêèõ ïðàâ àáî
ñâîáîä ëþäèíè. Òàê, ó ðîçä³ë³ II ïðàâî íà ñâîáîäó ³ îñîáèñòó íåäîòîðêàí-
í³ñòü (ñòàòòÿ 29), ïðàâî íà íåäîòîðêàíí³ñòü æèòëà (ñòàòòÿ 30), òàºìíèöþ
ëèñòóâàííÿ, òåëåôîííèõ ðîçìîâ òà êîðåñïîíäåíö³¿ (ñòàòòÿ 31), ñâîáîäó
äóìêè ³ ñëîâà, íà â³ëüíå âèðàæåííÿ ñâî¿õ ïîãëÿä³â ³ ïåðåêîíàíü (ñòàòòÿ 34),
ïðàâî íà çáîðè, ì³òèíãè, ïîõîäè ³ äåìîíñòðàö³¿ (ñòàòòÿ 39) òà ³íø³ ìîæóòü
áóòè îáìåæåí³ ñàìå ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíàì (äèâ. òàáëèöþ 1).

Òàáëèöÿ 1

Çâ’ÿçîê îêðåìèõ ñòàòåé Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
ç êðèì³íàëüíèì çàêîíîì

Ñòàòòÿ
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

Çì³ñò
êîíñòèòóö³éíîãî

ïîëîæåííÿ

Çì³ñò çàñòåðåæåííÿ
ùîäî îáìåæåííÿ
êîíñòèòóö³éíîãî

ïðàâà ëþäèíè

Ñòàòòÿ 29. Êîæíà ëþäèíà
ìàº ïðàâî íà ñâîáîäó òà îñî-
áèñòó íåäîòîðêàíí³ñòü.

Óí³âåðñàëüíèé õàðàêòåð ñâî-
áîäè òà îñîáèñòî¿ íåäîòîð-
êàííîñò³.

Íàãàëüíà íåîáõ³äí³ñòü çàïî-
á³ãòè çëî÷èíó ÷è ïîïåðåäèòè
éîãî óïîâíîâàæåíèì îðãà-
íîì.

Ñòàòòÿ 30. Êîæíîìó ãàðàí-
òóºòüñÿ íåäîòîðêàíí³ñòü æèò-
ëà.

Âñòàíîâëåíèé çàêîíîì ïî-
ðÿäîê ïðîíèêíåííÿ äî æèò-
ëà ÷è äî ³íøîãî âîëîä³í-
íÿ îñîáè, ïðîâåäåííÿ â íèõ
îãëÿäó ÷è îáøóêó.

Ó íåâ³äêëàäíèõ âèïàäêàõ,
ïîâ’ÿçàíèõ ç áåçïîñåðåäí³ì
ïåðåñë³äóâàííÿì îñ³á, ÿê³ ï³-
äîçðþþòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî-
÷èíó, ìîæëèâèé ³íøèé,
âñòàíîâëåíèé çàêîíîì, ïî-
ðÿäîê ïðîíèêíåííÿ äî æèò-
ëà ÷è äî ³íøîãî âîëîä³ííÿ
îñîáè, ïðîâåäåííÿ â íèõ
îãëÿäó ÷è îáøóêó.

Ñòàòòÿ 31. Êîæíîìó ãàðàí-
òóºòüñÿ òàºìíèöÿ ëèñòóâàí-
íÿ, òåëåôîííèõ ðîçìîâ, òå-
ëåãðàôíî¿ òà ³íøî¿ êîðåñ-
ïîíäåíö³¿.

Âèíÿòêè ìîæóòü áóòè âñòà-
íîâëåí³ ëèøå ñóäîì ³ ëèøå
ó ïåâíèõ âèïàäêàõ.

ßê âèíÿòîê ç ìåòîþ çàïî-
á³ãàííÿ çëî÷èíó ÷è ç’ÿñóâàí-
íþ ³ñòèíè ï³ä ÷àñ ðîçñë³äó-
âàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè.
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Ñòàòòÿ 34. Êîæíîìó ãàðàí-
òóºòüñÿ ïðàâî íà ñâîáîäó
äóìêè ³ ñëîâà, íà â³ëüíå âè-
ðàæåííÿ ñâî¿õ ïîãëÿä³â ³ ïå-
ðåêîíàíü.

Îáìåæåííÿ ïðàâà íà ³íôîð-
ìàö³þ òà ¿¿ ïîøèðåííÿ.

Çä³éñíåííÿ öèõ ïðàâ ìîæå
áóòè îáìåæåíå çàêîíîì â ³í-
òåðåñàõ íàö³îíàëüíî¿ áåçïå-
êè, òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³
àáî ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó,
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ,
çàõèñòó ðåïóòàö³¿ ÷è ïðàâ ³í-
øèõ ëþäåé, çàïîá³ãàííÿ ðîç-
ãîëîøåííþ ³íôîðìàö³¿, îäåð-
æàíî¿ êîíô³äåíö³éíî, ÷è ç
ìåòîþ ï³äòðèìàííÿ àâòîðè-
òåòó ³ íåóïåðåäæåíîñò³ ïðà-
âîñóääÿ.

Çàïîá³ãàííÿ çàâîðóøåííÿì
÷è çëî÷èíàì.

Ñòàòòÿ 39. Ãðîìàäÿíè ìàþòü
ïðàâî çáèðàòèñÿ ìèðíî, áåç
çáðî¿ ³ ïðîâîäèòè çáîðè, ì³-
òèíãè, ïîõîäè ³ äåìîíñòðàö³¿
(îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëî-
æåíü ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-
ò³ 39 äèâ. ó Ð³øåíí³ Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
¹ 4-ðï/2001 â³ä 19.04.2001).

Îáìåæåííÿ öüîãî ïðàâà
âñòàíîâëþºòüñÿ ñóäîì â³ä-
ïîâ³äíî äî çàêîíó ³ ëèøå â
³íòåðåñàõ íàö³îíàëüíî¿ áåç-
ïåêè òà ãðîìàäñüêîãî ïîðÿä-
êó, ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ çà-
âîðóøåííÿì ÷è çëî÷èíàì,
äëÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íàñå-
ëåííÿ àáî çàõèñòó ïðàâ ³ ñâî-
áîä ³íøèõ ëþäåé.

Çàïîá³ãàííÿ çàâîðóøåííÿì
÷è çëî÷èíàì.

Ñòàòòÿ 60. Í³õòî íå çîáîâ’ÿ-
çàíèé âèêîíóâàòè ÿâíî çëî-
÷èíí³ ðîçïîðÿäæåííÿ ÷è íà-
êàçè.

Çà â³ääàííÿ ³ âèêîíàííÿ ÿâ-
íî çëî÷èííîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ÷è íàêàçó íàñòàº þðè-
äè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

ßâíî çëî÷èíí³ ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ÷è íàêàç.

Ñòàòòÿ 62. Îñîáà ââàæàºòü-
ñÿ íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³
çëî÷èíó ³ íå ìîæå áóòè ï³ä-
äàíà êðèì³íàëüíîìó ïîêà-
ðàííþ, äîêè ¿¿ âèíó íå áóäå
äîâåäåíî â çàêîííîìó ïî-
ðÿäêó ³ âñòàíîâëåíî îáâèíó-
âàëüíèì âèðîêîì ñóäó.

Îáâèíóâà÷åííÿ íå ìîæå
ãðóíòóâàòèñÿ íà äîêàçàõ,
îäåðæàíèõ íåçàêîííèì øëÿ-
õîì, à òàêîæ íà ïðèïóùåí-
íÿõ. Óñ³ ñóìí³âè ùîäî äîâå-
äåíîñò³ âèíè îñîáè òëóìà-
÷àòüñÿ íà ¿¿ êîðèñòü.

Ó ðàç³ ñêàñóâàííÿ âèðîêó ñó-
äó ÿê íåïðàâîñóäíîãî äåð-
æàâà â³äøêîäîâóº ìàòåð³-
àëüíó ³ ìîðàëüíó øêîäó, çàâ-
äàíó áåçï³äñòàâíèì çàñó-
äæåííÿì.

Í³õòî íå çîáîâ’ÿçàíèé äîâî-
äèòè ñâîþ íåâèíóâàò³ñòü ó
â÷èíåíí³ çëî÷èíó.

Äðóãèé àñïåêò ä³ñòàº âèÿâ ó çàáîðîí³ â äåÿêèõ ñòàòòÿõ Êîíñòèòóö³¿ ïåâíèõ
ä³é. Çîêðåìà, ó ñòàòò³ 28 ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî í³õòî íå ìîæå áóòè ï³ääàíèé êà-
òóâàííþ, æîðñòîêîìó, íåëþäñüêîìó àáî òàêîìó, ùî ïðèíèæóº éîãî ã³äí³ñòü,
ïîâîäæåííþ ÷è ïîêàðàííþ; æîäíà ëþäèíà áåç ¿¿ â³ëüíî¿ çãîäè íå ìîæå áóòè
ï³ääàíà ìåäè÷íèì, íàóêîâèì ÷è ³íøèì äîñë³äàì. Ó ñòàòò³ 37 çàáîðîíÿþòüñÿ
óòâîðåííÿ òà ä³ÿëüí³ñòü ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ïðîãðàìí³ ö³ë³ àáî ä³¿ ÿêèõ
ñïðÿìîâàí³ íà ë³êâ³äàö³þ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, çì³íó êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó
íàñèëüíèöüêèì øëÿõîì, ïîðóøåííÿ ñóâåðåí³òåòó ³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³
äåðæàâè, ï³äðèâ ¿¿ áåçïåêè, íåçàêîííå çàõîïëåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè, ïðîïà-
ãàíäó â³éíè, íàñèëüñòâà, ðîçïàëþâàííÿ ì³æåòí³÷íî¿, ðàñîâî¿, ðåë³ã³éíî¿ âî-
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ðîæíå÷³, ïîñÿãàííÿ íà ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè, çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ. Òå ñàìå
ìîæíà ñêàçàòè é ïðî ïîðóøåííÿ ïðàâ äèòèíè ó âèïàäêó íàñèëüñòâà ÷è ¿¿
åêñïëóàòàö³¿ (ñòàòòÿ 52). Ïðî êðèì³íàëüíèé çàêîí éäåòüñÿ ³ â ïîëîæåííÿõ
ñòîñîâíî í³ê÷åìíîñò³ îáîâ’ÿçêó âèêîíóâàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ÷è íàêàçè, ÿêùî
âîíè º ÿâíî çëî÷èííèìè (ñòàòòÿ 60), ïðåçóìïö³þ íåâèíóâàòîñò³ îñîáè (ñòàò-
òÿ 62), à òàêîæ ó ïîëîæåííÿõ ùîäî êîíñòèòóö³éíî¿ çàáîðîíè ìàòè â ñêëàä³
äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó îñ³á ç êðèì³íàëüíèì ìèíóëèì (÷àñòèíà òðåòÿ ñòàò-
ò³ 76).

Îñîáëèâå çíà÷åííÿ äëÿ äîòðèìàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðèíöèï³â ìàº îáî-
â’ÿçîê Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè âèêëþ÷íî çà çàêîíîì âñòàíîâëþâàòè çàñàäè
öèâ³ëüíî-ïðàâîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; ä³ÿííÿ, ÿê³ º çëî÷èíàìè, àäì³í³ñòðà-
òèâíèìè àáî äèñöèïë³íàðíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè, òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
íèõ (ñòàòòÿ 92).

Äî ïåðåë³êó âèïàäê³â ïîñèëàííÿ íà êðèì³íàëüíèé çàêîí ìîæíà â³äíåñòè
é êîíñòèòóö³éíèé îáîâ’ÿçîê Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çä³éñíþâàòè çàõîäè
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ îáîðîíîçäàòíîñò³ ³ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè, ãðî-
ìàäñüêîãî ïîðÿäêó, áîðîòüáè ç³ çëî÷èíí³ñòþ (ñòàòòÿ 116). Îêðåìó òåìó ñòà-
íîâëÿòü ïèòàííÿ óñóíåííÿ ç ïîñòà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Âåðõîâíîþ Ðàäîþ
Óêðà¿íè â ïîðÿäêó ³ìï³÷ìåíòó â ðàç³ â÷èíåííÿ íèì äåðæàâíî¿ çðàäè àáî ³í-
øîãî çëî÷èíó (ñòàòòÿ 111).

Ïðàâîâèé ìåõàí³çì ä³¿ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó çàëåæèòü â³ä ñèëè íîðì
êîíñòèòóö³éíîãî çàêîíó, â ÿêîìó äèñïîçèö³¿ äåÿêèõ íîðì êîðåñïîíäóþòüñÿ
ç êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèìè íîðìàìè, à îòæå, ³ ç ñàíêö³ÿìè íîðì êðèì³íàëü-
íîãî çàêîíó. Îñíîâíèé Çàêîí ïåâíèì ÷èíîì âïëèâàº íà êðèì³íàëüíèé, ùî,
íà íàøó äóìêó, âèÿâëÿºòüñÿ ó ñï³ëüí³é êóìóëÿòèâí³é òà îáìåæóâàëüí³é
ä³ÿõ.

Ùîäî îáìåæóâàëüíîãî çàñòîñóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó ñë³ä íàãàäàòè,
ùî ì³æ íîðìàìè Êîíñòèòóö³¿ òà êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèìè íîðìàìè º îêðåì³
ëîã³÷í³ â³äì³ííîñò³. ßê ñòâåðäæóº Â. Íàâðîöüêèé, êîë³ç³¿ ì³æ êîíñòèòóö³é-
íèìè ³ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèìè ïîëîæåííÿìè — öå ðîçá³æíîñò³, ñóòü ÿêèõ
ïîëÿãàº ó òîìó, ùî â ÊÊ Óêðà¿íè ôîðìàëüíî ïåðåäáà÷åíî â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ïåâí³ ä³ÿííÿ, à ç Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèïëèâàº ïðàâîì³ðí³ñòü â³äïîâ³ä-
íî¿ ïîâåä³íêè1. Éìîâ³ðíî, éäåòüñÿ íå âçàãàë³ ïðî ä³ÿííÿ, îïèñàíå â äèñïî-
çèö³¿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñòàòò³ Îñîáëèâî¿ ÷àñòèíè öüîãî Êîäåêñó, à ïðî ¿õ ð³çíîâè-
äè. ²íêîëè ³ â ñàìîìó ÊÊ Óêðà¿íè íàâîäÿòüñÿ íîðìè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ
îáìåæåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ç óðàõóâàííÿì íàñàìïåðåä êîí-
ñòèòóö³éíèõ âèìîã (íàïðèêëàä, ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 385 ÊÊ Óêðà¿íè).
Ïð³îðèòåò êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü íàä ãàëóçåâèìè, âèùà þðèäè÷íà ñèëà
Êîíñòèòóö³¿, ïîð³âíÿíî ç àêòàìè ïîòî÷íîãî çàêîíîäàâñòâà, ùîäî êðè-
ì³íàëüíîãî ïðàâà îçíà÷àº îáìåæåííÿ ä³¿ ðÿäó ñòàòåé ÊÊ Óêðà¿íè. ª ê³ëüêà
âèïàäê³â, êîëè îñòàíí³é ôîðìàëüíî ïåðåäáà÷àº â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïåâí³
ä³ÿííÿ, à ç íîðì Êîíñòèòóö³¿ âèïëèâàº ¿õ ïðàâîì³ðí³ñòü. Ó òàêîìó ðàç³ ä³ÿ
êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ íîðì îáìåæóºòüñÿ: âîíè íå ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ
ó ò³é ÷àñòèí³, â ÿê³é íå â³äïîâ³äàþòü êîíñòèòóö³éíèì ïîëîæåííÿì (äèâ. òàá-
ëèöþ 2).
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1 Íàâðîöüêèé Â.Î. Îñíîâè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿. — Ê.: Þð³íêîì ²íòåð, 2006. —
Ñ. 395—400.



Òàáëèöÿ 2

Êîíñòèòóö³éí³ ïîëîæåííÿ,
çã³äíî ç ÿêèìè îáìåæóºòüñÿ ä³ÿ îêðåìèõ íîðì,
ïåðåäáà÷åíèõ Îñîáëèâîþ ÷àñòèíîþ ÊÊ Óêðà¿íè

Ñòàòòÿ
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

Ïîëîæåííÿ,
ç óðàõóâàííÿì ÿêîãî

óñóâàºòüñÿ çëî÷èíí³ñòü
ä³ÿííÿ

Ñòàòòÿ ÊÊ Óêðà¿íè
òà ïåðåäáà÷åíèé íåþ

âèä ä³ÿííÿ, çëî÷èíí³ñòü
ÿêîãî óñóâàºòüñÿ

â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

×àñòèíà ÷åòâåðòà
ñòàòò³ 35

Ó ðàç³ ÿêùî âèêîíàííÿ â³é-
ñüêîâîãî îáîâ’ÿçêó ñóïåðå-
÷èòü ðåë³ã³éíèì ïåðåêî-
íàííÿì ãðîìàäÿíèíà, âèêî-
íàííÿ öüîãî îáîâ’ÿçêó ìàº
áóòè çàì³íåíå àëüòåðíàòèâ-
íîþ (íåâ³éñüêîâîþ) ñëóæ-
áîþ.

Óõèëåííÿ â³ä ïðèçîâó íà
ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó
(ñòàòòÿ 335), óõèëåííÿ â³ä
ïðèçîâó çà ìîá³ë³çàö³ºþ
(ñòàòòÿ 336); óõèëåííÿ â³ä
íàâ÷àëüíèõ (÷è ïåðåâ³ðíèõ)
àáî ñïåö³àëüíèõ çáîð³â (÷àñ-
òèíà äðóãà ñòàòò³ 337) —
ùîäî îñ³á, ðåë³ã³éí³ ïåðåêî-
íàííÿ ÿêèõ ñóïåðå÷àòü âè-
êîíàííþ â³éñüêîâîãî îáî-
â’ÿçêó.

Ñòàòòÿ 39 Ãðîìàäÿíè ìàþòü ïðàâî çáè-
ðàòèñÿ ìèðíî, áåç çáðî¿ ³
ïðîâîäèòè çáîðè, ïîõîäè ³
äåìîíñòðàö³¿, ïðî ïðîâåäåí-
íÿ ÿêèõ çàâ÷àñíî ñïîâ³ùà-
þòüñÿ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿
âëàäè ÷è îðãàíè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Îðãàí³çàö³ÿ ãðóïîâèõ ä³é,
ùî ïðèçâåëè äî ãðóáîãî ïî-
ðóøåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïî-
ðÿäêó (ñòàòòÿ 293).
Îðãàí³çàö³ÿ ìàñîâèõ çàâîðó-
øåíü (ñòàòòÿ 294).

×àñòèíè ïåðøà, äðóãà
ñòàòò³ 42

Êîæåí ìàº ïðàâî íà ï³äïðè-
ºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, íå çà-
áîðîíåíó çàêîíîì.
Ï³äïðèºìíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü
äåïóòàò³â, ïîñàäîâèõ ³ ñëóæ-
áîâèõ îñ³á îðãàí³â äåðæàâ-
íî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ îáìå-
æóºòüñÿ çàêîíîì.

Çàíÿòòÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ
ä³ÿëüí³ñòþ, ùîäî ÿêî¿ íåìàº
çàáîðîí, ïðÿìî âñòàíîâëå-
íèõ çàêîíîì (ñòàòòÿ 203).
Çàíÿòòÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ
ä³ÿëüí³ñòþ îñîáàìè, ùîäî
ÿêèõ â çàêîí³ âñòàíîâëåí³
îáìåæåííÿ (ñòàòòÿ 203).

×àñòèíà òðåòÿ
ñòàòò³ 42

Íå äîïóñêàþòüñÿ çëîâæè-
âàííÿ ìîíîïîëüíèì ñòàíî-
âèùåì íà ðèíêó, íåïðàâî-
ì³ðíå îáìåæåííÿ êîíêóðåí-
ö³¿ òà íåäîáðîñîâ³ñíà êîíêó-
ðåíö³ÿ.
Âèäè ³ ìåæ³ ìîíîïîë³¿ âèçíà-
÷àþòüñÿ çàêîíîì.

Ïðèìóøóâàííÿ äî àíòè-
êîíêóðåíòíèõ óçãîäæåíèõ
ä³é, ÿê³ ïðÿìî íå ïåðåäáà÷å-
í³ çàêîíîì ïðî çàõèñò åêîíî-
ì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿ (ñòàòòÿ
228).

×àñòèíà ÷åòâåðòà
ñòàòò³ 44

Çàáîðîíà ñòðàéêó ìîæëèâà
ëèøå íà ï³äñòàâ³ çàêîíó.

Ïåðåøêîäæàííÿ ó÷àñò³ ó
ñòðàéêó øëÿõîì ³íøèõ íå-
çàêîííèõ ä³é, ÿêùî ¿õ ïðîòè-
ïðàâí³ñòü ïðÿìî íå âèçíà÷å-
íà çàêîíîì (ñòàòòÿ 174).
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×àñòèíà äðóãà
ñòàòò³ 51

Áàòüêè çîáîâ’ÿçàí³ óòðèìó-
âàòè ä³òåé äî ¿õ ïîâíîë³òòÿ.

Çë³ñíå óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè
âñòàíîâëåíèõ ð³øåííÿì ñó-
äó êîøò³â íà óòðèìàííÿ
ä³òåé (àë³ìåíò³â), çà óìîâè
äîñÿãíåííÿ ä³òüìè ïîâíîë³ò-
òÿ (ñòàòòÿ 164).

×àñòèíà äðóãà
ñòàòò³ 53

Ãðîìàäÿíàì, ÿê³ íàëåæàòü
äî íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí,
â³äïîâ³äíî äî çàêîíó ãàðàí-
òóºòüñÿ ïðàâî íà íàâ÷àííÿ
ð³äíîþ ìîâîþ ÷è íà âèâ÷åí-
íÿ ð³äíî¿ ìîâè ó äåðæàâíèõ
³ êîìóíàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ.

Íåíàäàííÿ ïðàâà ïðåäñòàâ-
íèêàì íàö³îíàëüíèõ ìåí-
øèí íà íàâ÷àííÿ ð³äíîþ ìî-
âîþ ó ïðèâàòíèõ çàêëàäàõ
îñâ³òè (ñòàòòÿ 161).

×àñòèíà äðóãà
ñòàòò³ 57

Çàêîíè òà ³íø³ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâ³ àêòè, ùî âèçíà÷à-
þòü ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè ãðîìà-
äÿí, íå äîâåäåí³ äî â³äîìà
íàñåëåííÿ ó ïîðÿäêó, âñòà-
íîâëåíîìó çàêîíîì, º íå÷èí-
íèìè.

Íå ìîæå âèçíàâàòèñÿ çëî÷è-
íîì ïîðóøåííÿ îáîâ’ÿçê³â,
ÿêùî òàê³ îáîâ’ÿçêè íàëåæíî
íå äîâåäåí³ äî íàñåëåííÿ
(çàãàëüíå ïîëîæåííÿ).

×àñòèíà ïåðøà
ñòàòò³ 60

Í³õòî íå çîáîâ’ÿçàíèé âèêî-
íóâàòè ÿâíî çëî÷èíí³ ðîçïî-
ðÿäæåííÿ àáî íàêàçè.

Â³äêðèòà â³äìîâà âèêîíàòè
ÿâíî çëî÷èííèé íàêàç íà-
÷àëüíèêà (ñòàòòÿ 402).

Íåâèêîíàííÿ ÿâíî çëî÷èí-
íîãî íàêàçó (ñòàòòÿ 403).

×àñòèíà ïåðøà
ñòàòò³ 61

Í³õòî íå ìîæå áóòè äâ³÷³
ïðèòÿãíóòèé äî êðèì³íàëü-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îäíîãî
âèäó çà îäíå é òå ñàìå ïðà-
âîïîðóøåííÿ.

Íåâèêîíàííÿ ñóäîâîãî ð³-
øåííÿ, ÿêùî âîíî âæå áó-
ëî âèêîíàíå ðàí³øå (ñòàò-
òÿ 382).

Óõèëåííÿ â³ä ïîêàðàííÿ, íå
ïîâ’ÿçàíîãî ç ïîçáàâëåííÿì
âîë³, ÿêùî öå ïîêàðàííÿ âæå
áóëî âèêîíàíå ðàí³øå (ñòàò-
òÿ 389).

Óõèëåííÿ â³ä ïîêàðàííÿ, ó
âèä³ îáìåæåííÿ âîë³ àáî ó
âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, ÿêùî
öå ïîêàðàííÿ âæå áóëî âè-
êîíàíå ðàí³øå (ñòàòòÿ 390).

×àñòèíà ïåðøà
ñòàòò³ 63

Îñîáà íå íåñå â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà â³äìîâó äàâàòè ïî-
êàçàííÿ àáî ïîÿñíåííÿ ùîäî
ñåáå, ÷ëåí³â ñ³ì’¿ àáî áëèçü-
êèõ ðîäè÷³â, êîëî ÿêèõ âè-
çíà÷àºòüñÿ çàêîíîì.

Â³äìîâà ñâ³äêà äàâàòè ïîêà-
çàííÿ àáî ïîÿñíåííÿ ùîäî
ñåáå, ÷ëåí³â ñ³ì’¿ àáî áëèçü-
êèõ ðîäè÷³â, êîëî ÿêèõ âè-
çíà÷àºòüñÿ çàêîíîì (ñòàò-
òÿ 385).

×àñòèíà ïåðøà
ñòàòò³ 67

Êîæåí çîáîâ’ÿçàíèé ñïëà÷ó-
âàòè ïîäàòêè ³ çáîðè â ïî-
ðÿäêó ³ ðîçì³ðàõ, âñòàíîâëå-
íèõ çàêîíîì.

Óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïëàòå-
æ³â, ïîðÿäîê ³ ðîçì³ð ñïëàòè
ÿêèõ âèçíà÷åíèé íå çàêî-
íîì, à ³íøèì àêòîì (çîêðåìà
ðîç’ÿñíåííÿìè ïîäàòêîâèõ
îðãàí³â) (ñòàòòÿ 212).
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Ñòàòòÿ 71 Âèáîðè äî îðãàí³â äåðæàâ-
íî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ º â³ëü-
íèìè ³ â³äáóâàþòüñÿ íà
îñíîâ³ çàãàëüíîãî, ð³âíîãî ³
ïðÿìîãî âèáîð÷îãî ïðàâà.

Ïåðåøêîäæàííÿ çä³éñíåí-
íþ âèáîð÷îãî ïðàâà (ñòàò-
òÿ 157).
Ïîðóøåííÿ òàºìíèö³ ãîëîñó-
âàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
âèáîð³â, íå ïåðåäáà÷åíèõ
çàêîíîì (ñòàòòÿ 159).

Ñòàòòÿ 74 Íå äîïóñêàºòüñÿ ïðîâåäåííÿ
ðåôåðåíäóìó ç ïèòàíü ïî-
äàòê³â, áþäæåòó òà àìí³ñò³¿.

Ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà
ïðî ðåôåðåíäóì, ÿêùî â³í
ïðîâîäèòüñÿ ç ïèòàíü, çàáî-
ðîíåíèõ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà-
¿íè (ñòàòòÿ 160).

Ç ïðèéíÿòòÿì ÷èííîãî ÊÊ Óêðà¿íè ïðåäìåò éîãî ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ
çàëèøèâñÿ íåçì³ííèì, õî÷à ÊÊ Óêðà¿íè 1960 ðîêó çàçíàâ ÷èñëåííèõ çì³í.
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ ó öüîìó àñïåêò³ íàáóâàº ìåòîä ïðàâîâîãî ðåãóëþâàí-
íÿ, ÿêèé òðàíñôîðìóºòüñÿ ó éîãî ïðèíöèïàõ1. Òîìó, êàæó÷è ïðî ñï³ëüíó
ä³þ íîðì Êîíñòèòóö³¿ é êðèì³íàëüíîãî çàêîíó, ïîòð³áíî âèçíà÷èòè çàâäàí-
íÿ, ïîñòàâëåí³ ïåðåä îñòàíí³ì. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 1 ÊÊ Óêðà-
¿íè âîíè ïîëÿãàþòü ó îõîðîí³ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, âëàñíî-
ñò³, ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè, íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâè-
ùà, êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó â³ä çëî÷èííèõ ïîñÿãàíü, çàáåçïå÷åííÿ ìèðó ³ áåç-
ïåêè ëþäñòâà, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíàì. Ñïîñòåð³ãàºìî äåÿêó ñõîæ³ñòü
ó âèçíà÷åíí³ îá’ºêò³â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ îõîðîíè ÿê ó Êîíñòèòóö³¿, òàê ³
â êðèì³íàëüíîìó çàêîí³. Îäíàê çâåðòàº íà ñåáå óâàãó íåêîðåêòí³ñòü âèêëà-
äó öèõ çàâäàíü ó ÊÊ Óêðà¿íè òà â³äñóòí³ñòü îäíàêîâî¿ òåðì³íîëîã³¿. Çîêðåìà,
ó çãàäàí³é ñòàòò³ â îäíîìó âèïàäêó çëî÷èí ðîçêðèâàºòüñÿ ÿê çëî÷èííå ïîñÿ-
ãàííÿ, à â ³íøîìó — ÿê ïðîñòî çëî÷èí2.

Àíàë³çóþ÷è ö³ çàâäàííÿ, ìîæíà âèîêðåìèòè íå îäèí, à ï’ÿòü íàïðÿì³â
êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ îõîðîíè, à ñàìå: îõîðîíà àáñîëþòíèõ ö³ííîñòåé
(æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ îñîáè, äåðæàâíà áåçïåêà, áåçïåêà ìèðó òà ëþäñòâà); îõî-
ðîíà òà çàõèñò ö³ííîñòåé áóòòÿ (âëàñí³ñòü, íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå, ñâîáî-
äà òà íåäîòîðêàíí³ñòü îñîáè, áåçïåêà âèðîáíèöòâà òîùî); îõîðîíà òà çàõèñò
ïðàâîâèõ ö³ííîñòåé (ïðàâîñóääÿ, ïðàâîïîðÿäîê, àâòîðèòåò äåðæàâíî¿ âëà-
äè çàõèñò ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ïîðÿäîê ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ òîùî). ×åòâåðòèé íàïðÿì — öå øëÿõ, ÿêèì ìàþòü ðåàë³çóâàòèñÿ òðè
ïîïåðåäí³ çàâäàííÿ, òîáòî ÊÊ Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ÿê³ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³
ä³ÿííÿ º çëî÷èíàìè òà ÿê³ ïîêàðàííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ äî îñ³á, ùî ¿õ â÷èíèëè
(÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 1). Íàðåøò³ ï’ÿòèé íàïðÿì — çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíàì,
ñàìå çëî÷èíàì, à íå çëî÷èííèì ïîñÿãàííÿì. Îòæå, ùîäî çàïîá³ãàííÿ çëî÷è-
íàì, òî âèíÿòêó íå çðîáëåíî ùîäî æîäíîãî ¿õ âèäó, òîáòî ïîïåðåäæàòèñÿ
ïîâèíí³ âñ³ çëî÷èíè3.

Ïîòðåáóº îñîáëèâîãî ðîçóì³ííÿ ëîã³êà ôîðìóëþâàííÿ çàâäàíü ÊÊ Óêðà¿-
íè. Âîíà áóäóºòüñÿ ÿê îðãàí³÷íå ïîºäíàííÿ ïðåäìåòà òà ìåòîäó ïðàâîâîãî
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1 Êîâàëüñüêèé Â.Ñ. Êîíñòèòóö³éí³ çàñàäè âèçíà÷åííÿ ïðèíöèï³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâà // Â³ñ-
íèê Àêàäåì³¿ àäâîêàòóðè Óêðà¿íè. — Âèïóñê 4. — 2005. — Ñ. 68—74.

2 Ùîäî êðèòè÷íèõ çàóâàæåíü ç öüîãî ïðèâîäó ñòîñîâíî ðîñ³éñüêîãî çàêîíîäàâñòâà äèâ.: Ëî-

ïàøåíêî Í.Î. Åôåêòèâíå êðèì³íàëüíå çàêîíîäàâñòâî: óòîï³ÿ ÷è íåðåàë³çîâàí³ ìîæëèâîñò³? //
Þðèäè÷íèé â³ñíèê Óêðà¿íè. — 2007. — ¹ 22.

3 Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â âèêîíàííÿ öèõ çàâäàíü º ïðåäìåòîì ³íøîãî äîñë³äæåííÿ, õî÷à ñóäîâà
ñòàòèñòèêà äàº ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ñàìå îñòàííº çàâäàííÿ íàëåæíèì ÷èíîì íå âèêîíóºòüñÿ.
Äèâ. á³ëüø äîêëàäíî: Ìàëÿðåíêî Â.Ò. Ïåðåáóäîâà êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó Óêðà¿íè â êîíòåêñò³ ºâ-
ðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â: Ìîíîãðàô³ÿ. — Ê.: Þð³íêîì ²íòåð, 2005. — Ñ. 326—334.



ðåãóëþâàííÿ. Ïðè öüîìó îõîðîííà ôóíêö³ÿ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó º ãîëîâ-
íîþ, à ³íø³ — ïîõ³äíèìè (ðåãóëÿòèâíà, çàïîá³æíà, ³íôîðìàö³éíà). Îõîðîíà
â³ä çëî÷èííèõ ïîñÿãàíü îçíà÷àº, ùî âîíè àáî íå áóëè ñêîºí³ çàâäÿêè ³ñíó-
âàííþ òà çàñòîñóâàííþ íà ïðàêòèö³ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó, àáî â÷èíåí³ çëî-
÷èíè íàëåæíèì ÷èíîì ðîçñë³äóâàí³ é ïîòåðï³ë³ îòðèìàëè çàõèñò øëÿõîì ä³¿
êðèì³íàëüíîãî çàêîíó1.

Çàõèùàþ÷è êîíêðåòíèõ ïîòåðï³ëèõ, ÊÊ Óêðà¿íè çàõèùàº é ³íøèõ îñ³á
àáî ö³ííîñò³. Òóò âàðòî âåñòè ìîâó âæå íå ïðî çàâäàííÿ, ÷è ïðåäìåò, à ïðî
ìåòîä ðåãóëþâàííÿ, òîáòî ïðî îõîðîííó ôóíêö³þ êðèì³íàëüíîãî çàêîíó ÿê
ãîëîâíó òà ïðî ïîõ³äí³ â³ä íå¿ ôóíêö³¿. ßê â³äîìî, ïðåäìåòîì ïðàâîâîãî ðå-
ãóëþâàííÿ º â³äíîñèíè ì³æ äåðæàâîþ òà îñîáîþ, êîòðà â÷èíèëà çëî÷èí. Ùî
ñòîñóºòüñÿ ôóíêö³é îõîðîíè, òî, îñê³ëüêè ÷èñëî îñ³á, ï³ääàíèõ îõîðîí³,
äîð³âíþº ÷èñëó îñ³á, ÿê³ íå â÷èíèëè çëî÷èíè, àáî ê³ëüêîñò³ ïîòåíö³éíèõ
æåðòâ, çà âèíÿòêîì îñ³á, ÿê³ âæå ñòàëè æåðòâàìè çëî÷èí³â, òî ï³ä ä³þ êðè-
ì³íàëüíîãî çàêîíó ï³äïàäàº ïðàêòè÷íî âñå íàñåëåííÿ äåðæàâè.

Ñó÷àñíèé ÊÊ Óêðà¿íè º çíà÷íîþ ì³ðîþ ïîõ³äíèì ïðîäóêòîì ïîë³òèêè
äåêðèì³íàë³çàö³¿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ ä³ÿíü2. ²ç ïðèéíÿòòÿì íîâî¿ Êîí-
ñòèòóö³¿ äåêðèì³íàë³çàö³ÿ ÿê ñêëàäîâà ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè íàáóëà
îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ. Âîíà âïëèâàº íà ³íø³ ãàëóç³ çàêîíîäàâñòâà, çîêðåìà,
íà ðîçâèòîê íîðì ïðî àäì³í³ñòðàòèâíó òà äèñöèïë³íàðíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü,
ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îñîáëèâå çíà÷åííÿ ìåòîäó ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ. Ïðîòå
ïðè ðîçðîáö³ ÊÊ Óêðà¿íè íå áóëî âèçíà÷åíî ïðèíöèï³â êðèì³íàëüíîãî çàêî-
íó ÿê ñêëàäîâèõ ìåòîäó ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ó ö³é ñôåð³, íà â³äì³íó, ñêà-
æ³ìî, â³ä êðèì³íàëüíèõ êîäåêñ³â Ðîñ³¿ ³ Á³ëîðóñ³, äå ïðèíöèïè êðèì³íàëü-
íîãî çàêîíîäàâñòâà ñòàíîâëÿòü îêðåìó ãàëóçåâó ñèñòåìó êðèì³íàëüíîãî çà-
êîíó.

Ïðàâîâà ïîë³òèêà óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè ìàº ñïèðàòèñÿ íà êîíñòèòóö³éí³
çàñàäè ðåãóëþâàííÿ îõîðîíè òà çàõèñòó êîíñòèòóö³éíèõ ö³ííîñòåé. Ó Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî íå ìåíøå äåâ’ÿíîñòà îá’ºêò³â êðèì³íàëüíî-ïðà-
âîâî¿ îõîðîíè, òîä³ ÿê ó ñòàòò³ 1 ÊÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî ëèøå ïðî ïðàâà ³ ñâî-
áîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, âëàñí³ñòü, ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê, ãðîìàäñüêó
áåçïåêó, äîâê³ëëÿ, êîíñòèòóö³éíèé óñòð³é, ìèð ³ áåçïåêó ëþäñòâà. Òîìó
ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî ëîã³êî-ïðàâîâ³ çâ’ÿçêè ì³æ äâîìà çàêîíàìè íå º
ñèìåòðè÷íèìè.

ßê ñâ³ä÷èòü ³ñòîð³ÿ ïðèéíÿòòÿ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â, ì³æ êîíñòèòóö³éíèìè
òà êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèìè íîðìàìè ïåâíèé ÷àñ ³ñíóâàëà êîë³ç³ÿ. Çâè÷àéíî,
öå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òîä³, êîëè êîíñòèòóö³þ ïðèéíÿòî ï³çí³øå, í³æ íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâ³ àêòè ³íøèõ ãàëóçåé ïðàâà. Íàïðèêëàä, íåâ³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ïîëî-
æåííÿìè Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè 1996 ðîêó òà Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 1960 ðî-
êó: ç îäíîãî áîêó, ð³âí³ñòü óñ³õ ñóá’ºêò³â ïðàâà âëàñíîñò³ ïåðåä çàêîíîì
(÷àñòèíà ÷åòâåðòà ñòàòò³ 13 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè), à ç ³íøîãî, ð³çíà â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà çëî÷èíè ïðîòè äåðæàâíî¿ ³ êîëåêòèâíî¿ âëàñíîñò³ òà ïðèâàòíî¿
âëàñíîñò³. Á³ëüøå òîãî, ó Êðèì³íàëüíîìó êîäåêñ³ 1960 ðîêó ïåðåäáà÷àâñÿ çà-
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1 ²ñíóº äóìêà, ùî âñ³ ïðîöåäóðè ïðîöåñóàëüíîãî ³ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó íå ìî-
æóòü áóòè â³äíåñåí³ äî îõîðîíè ïîòåðï³ëèõ; ùîíàéá³ëüøå ìîæå éòèñÿ ïðî ³íøå çàâäàííÿ
êðèì³íàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà — çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíàì øëÿõîì ñïåöèô³÷íî¿ ä³¿ íà âèííîãî (ñïå-
ö³àëüíà ïðåâåíö³ÿ) ³ íà âñ³õ îñ³á, çäàòíèõ äî â÷èíåííÿ ïîä³áíèõ çëî÷èí³â (çàãàëüíà ïðåâåíö³ÿ).
Ïðîòå öå çàâäàííÿ íå ìàº â³äíîøåííÿ äî îõîðîíè ö³ííîñòåé. Äèâ.: Ëîïàøåíêî Í.Î. Çàçíà÷.
ïóáë³êàö³ÿ.

2 Áàóë³í Þ.Â. Òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ñó÷àñíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâà Óêðà¿íè // Þðèäè÷íèé â³ñ-
íèê Óêðà¿íè. — 2007. — ¹ 15.



õèñò îñîáèñòî¿ ôîðìè âëàñíîñò³, íåâ³äîìî¿ ñó÷àñí³é Êîíñòèòóö³¿, — ïðî ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü òîä³ íå éøëîñÿ.

Îêðåì³ ðîçá³æíîñò³ ì³æ ïîëîæåííÿìè Êîíñòèòóö³¿ ³ ñòàòòÿìè Êðèì³íàëü-
íîãî êîäåêñó 1960 ðîêó óñóâàëèñÿ â ïðîöåñ³ çàêîíîòâîðåííÿ, à òàêîæ ð³øåí-
íÿìè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. Ñåðåä íàéá³ëüø ðåçîíàíñíèõ — ð³øåí-
íÿ ïðî âèçíàííÿ íåêîíñòèòóö³éíîñò³ ñìåðòíî¿ êàðè. Îäíàê ç ïðèéíÿòòÿì
÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿ äåðæàâè àêòóàëüí³ñòü ïèòàíü âçàºìîä³¿ êîíñòèòóö³éíîãî
òà êðèì³íàëüíîãî çàêîí³â íå çìåíøèëàñü, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü âåëèêà ê³ëüê³ñòü
ð³øåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó òà ñêëàäí³ñòü ðîçãëÿíóòèõ ó íèõ ïèòàíü, çî-
êðåìà ùîäî çì³ñòó êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, çâîðîòíî¿ ä³¿ êðèì³íàëü-
íîãî çàêîíó â ÷àñ³ òîùî. Ö³ ïèòàííÿ, íà íàøó äóìêó, º ïðåäìåòîì äîñë³-
äæåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ çàñàä âèçíà÷åííÿ ôóíêö³é êðèì³íàëüíîãî çàêîíó.
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ÏÐÈÐÎÄÀ ÀÊÒ²Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ:

ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ

Ì. Ñàâ÷èí,
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê

Ó ñèñòåì³ äæåðåë êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà àêòè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óê-
ðà¿íè º ïîð³âíÿíî íîâèì ôåíîìåíîì. Ñüîãîäí³ äèñêóòóºòüñÿ ïèòàííÿ íàâ³òü
ïðî ïðàâîì³ðí³ñòü àíàë³çó öèõ àêò³â ñàìå ÿê äæåðåë êîíñòèòóö³éíîãî ïðà-
âà. Îäíàê òàê³ ïîãëÿäè â³äîáðàæàþòü ìèíóëå ðàäÿíñüêå ïðàâîðîçóì³ííÿ,
ÿêå çâîäèëî äæåðåëà ïðàâà äî ñèñòåìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÿê çîâ-
í³øíüîãî éîãî ïðîÿâó. Öå, íà íàøó äóìêó, íå ñòîñóºòüñÿ àêò³â ñóäîâî¿ âëà-
äè1.

Ïðîáëåìà ðîçóì³ííÿ äæåðåë êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà àêòóàëüíà ùå é òîìó,
ùî ïðàâî º ³íñòðóìåíòîì óïîðÿäêóâàííÿ â³äíîñèí ó ñóñï³ëüñòâ³, âîíî ôîð-
ìóº ïîòðåáè òà ³íòåðåñè ó÷àñíèê³â ïðàâîâ³äíîñèí, âèçíà÷àþ÷è áàëàíñ öèõ
³íòåðåñ³â òà çàáåçïå÷óþ÷è ãàðàíò³¿ îñíîâíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä. Â³äïîâ³äíî, ó
êîæí³é ïðàâîâ³é ñèñòåì³ ³ñíóº âëàñíà îðèã³íàëüíà ñèñòåìà äæåðåë êîíñòè-
òóö³éíîãî ïðàâà, â ÿê³é âàæëèâà ðîëü íàëåæèòü àêòàì îðãàí³â êîíñòèòóö³é-
íî¿ þðèñäèêö³¿ ÿê ñêëàäîâèì ñèñòåìè êîíñòèòóö³îíàë³çìó.

Íàé÷àñò³øå àêòè êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â ðîçãëÿäàþòüñÿ ó êîíòåêñò³ ³íòåð-
ïðåòàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà º ³ìàíåíòíîþ îçíàêîþ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿.
Çîêðåìà, â³äîìèé â³ò÷èçíÿíèé ïðàâîçíàâåöü Ï. Ðàá³íîâè÷ ðîçãëÿäàº ¿õ ÷å-
ðåç ïðèçìó ãåðìåíåâòèêè ÿê îñíîâè ³íòåðïðåòàö³¿ ïðàâîâèõ íîðì2. Öå çó-
ìîâëþº ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ç óðàõóâàííÿì ñîö³àëüíîãî êîíòåêñòó, â³äïîâ³ä-
íî äî ÷îãî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè (äàë³ — ÊÑÓ) ïðèéìàº àêòè ùîäî
çàõèñòó îñíîâíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä («ïðàâîëþäèíí³ àêòè»), à òàêîæ ïðè âè-
ð³øåíí³ ñïîð³â ùîäî êîìïåòåíö³¿ (êîìïåòåíö³éí³ àêòè)3. Íà äóìêó Ñ. Øåâ-
÷óêà, êîíñòèòóö³éíà þðèñïðóäåíö³ÿ çàáåçïå÷óº âèð³øåííÿ ñêëàäíèõ êîí-
ñòèòóö³éíèõ ñïîð³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïîë³òè÷íèìè ïèòàííÿìè, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü
äîêòðèíè «ïîë³òè÷íîãî ïèòàííÿ», «ïîë³òè÷íî¿ äîö³ëüíîñò³» òà «ïîëÿ ðîçñóäó
äåðæàâè»4.

²íøà ãðóïà äîñë³äíèê³â ðîçãëÿäàº àêòè êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â ÿê íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâ³. Íà ïåðåêîíàííÿ Â. Ãåðãåë³éíèêà, ó ðàç³ âèçíàííÿ ÊÑÓ çàêîíó
àáî éîãî îêðåìèõ ïîëîæåíü íåêîíñòèòóö³éíèìè «ñòâîðþºòüñÿ íîâà íîðìà
ïðàâà, ÿêà ñêàñîâóº ïîïåðåäíþ, ïîøèðþºòüñÿ íà íåâèçíà÷åíå êîëî âèïàä-
ê³â, º îáîâ’ÿçêîâîþ äëÿ âñ³õ ñóá’ºêò³â ïðàâîâ³äíîñèí â Óêðà¿í³ òà íå ï³äëÿãàº
îñêàðæåííþ»; ó âèïàäêó ³íòåðïðåòàö³¿, çàëåæíî â³ä ¿¿ îá’ºêòà (êîíñòèòóö³¿ ÷è
çàêîíó), àêòè ÊÑÓ ìàþòü îçíàêè íîðìàòèâíîñò³ ³ íå ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê
äæåðåëî ïðàâà. Âîíè º ³íòåðïðåòàö³éíèìè àêòàìè, ùî ìàþòü äîïîì³æíèé
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1 Ìàð÷åíêî Ì.Í. Èñòî÷íèêè ïðàâà. — Ì., 2005. — Ñ. 58—76; Ìàð÷åíêî Ì.Í. Ñóäåáíîå ïðàâî-
òâîð÷åñòâî è ñóäåéñêîå ïðàâî. — Ì., 2007. — Ñ. 84—143.

2 Ðàá³íîâè÷ Ï. Ïðàâîòëóìà÷åííÿ ³ ãåðìåíåâòèêà (çà ìàòåð³àëàìè ïðàêòèêè Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè) // Â³ñíèê Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè. — 2006. — ¹ 4.

3 Òàì ñàìî. — Ñ. 16.
4 Øåâ÷óê Ñ. Îñíîâè êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿. — Õ.: Êîíñóì, 2002. — Ñ. 99, 148—166; Øåâ-

÷óê Ñ. Êîíöåïö³ÿ ñàìîîáìåæåííÿ ñóäó: äîêòðèíà «ïîë³òè÷íîãî ïèòàííÿ», «ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³»
òà «ïîëÿ ðîçñóäó äåðæàâè» // Â³ñíèê Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè. — 2006. — ¹ 3.



õàðàêòåð1. Ì. Òåñëåíêî ðîçêðèâàº ïðèðîäó àêò³â ÊÑÓ ÷åðåç êàòåãîð³þ «ïðà-
âîâ³ ïîçèö³¿» ÿê ñâîºð³äíó «ïðîòîíîðìàòèâíó» ¿õ ïðàâîâó îñíîâó ³, ïî ñóò³, äî-
õîäèòü ïîä³áíèõ âèñíîâê³â2. Ó â³ò÷èçíÿí³é þðèäè÷í³é ë³òåðàòóð³ ïðèðîä³
àêò³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ïðèä³ëåíî òàêîæ óâàãó ó ïðàöÿõ Â. Òèõîãî,
Â. Ñêîìîðîõè, Â. Ïøåíè÷íîãî, Ï. Ìàðòèíåíêà, Â. Øàïîâàëà, Ñ. Øåâ÷óêà òà
³íøèõ â³äîìèõ â÷åíèõ3. Ó ðîñ³éñüê³é íàóêîâ³é äóìö³ ïðèâåðòàþòü óâàãó äî-
ñë³äæåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè ó ïðàöÿõ Ì. Â³òðóêà, Â. Êðÿæêîâà, Ë. Ëàçàðºâà,
Ò. Õàáð³ºâî¿, Á. Åáçººâà òà ³íøèõ4.

Ðîñ³éñüêà þðèäè÷íà ë³òåðàòóðà ï³ä äæåðåëàìè ïðàâà ðîçóì³º îô³ö³éí³
ôîðìè âèðàæåííÿ òà çàêð³ïëåííÿ (à òàêîæ çì³íè àáî ñêàñóâàííÿ) ïðàâîâèõ
íîðì, ÷èííèõ ó äåðæàâ³. Îäíàê íîðìàòèâí³ñòü ïðàâà íå ìîæå ïîâíîþ
ì³ðîþ õàðàêòåðèçóâàòè éîãî ôîðìó âèðàæåííÿ. ²íøèìè ñëîâàìè, áóòòÿ
ïðàâà áàãàòîãðàíí³øå çà ÷èíí³ñòü ïðàâîâèõ íîðì. Ïðàâîâà íîðìà çäåá³ëü-
øîãî ìàº êîíêðåòíèé õàðàêòåð. Ç ³íøîãî áîêó, ó êîíñòèòóö³éíîìó ïðàâ³
ïðàâîâ³ íîðìè ìàþòü âèñîêèé ñòóï³íü óçàãàëüíåííÿ ³ íàáóâàþòü õàðàêòå-
ðèñòèêè ïðàâîâèõ ïðèíöèï³â.

Ðîñ³éñüêèé â÷åíèé Î. Êóòàô³í äîòðèìóºòüñÿ ïîçèòèâ³ñòñüêèõ ïîçèö³é,
ââàæàþ÷è, ùî «äæåðåëî ïðàâà ó þðèäè÷íîìó ðîçóì³íí³» º «íîðìàòèâíèì
àêòîì, ÿêèé ì³ñòèòü êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâ³ íîðìè»5.

Íà ïðîòèâàãó éîìó, ³íøèé ðîñ³éñüêèé â÷åíèé, Ì. Áàãëàé, çàçíà÷àº, ùî
ïðàâî íå ïîëÿãàº ëèøå ó ïîçèòèâíîìó ïðàâîâîìó ðåãóëþâàíí³. Íîðìè êîí-
ñòèòóö³éíîãî ïðàâà, ÿê³ îòðèìóþòü âèðàç ó ð³çíîìàí³òíèõ ôîðìàõ, ïîêëè-
êàí³ «îõîðîíÿòè îñíîâí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè òà çàñíîâóâàòè ç ö³ºþ ìå-
òîþ ïåâíó ñèñòåìó äåðæàâíî¿ âëàäè»6.

Ïîçèö³ÿ â÷åíèõ, ÿê³ ââàæàþòü, ùî í³áèòî ïðè âèçíàíí³ íåêîíñòèòóö³éíè-
ìè ïîëîæåíü çàêîíó âèíèêàº íîâà íîðìà, âèêëèêàº çàïåðå÷åííÿ, îñê³ëüêè ó
öüîìó âèïàäêó íåîáõ³äíî áåçïîñåðåäíüî çàñòîñîâóâàòè íîðìó Êîíñòèòóö³¿ ó
êîíòåêñò³ ð³øåííÿ ÊÑÓ. Òðåáà òàêîæ âðàõîâóâàòè ïîð³âíÿëüíèé êîíñòèòó-
ö³éíèé àñïåêò ïðîáëåìàòèêè ³ ðîçãëÿäàòè ôóíêö³¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèê-
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Óêðà¿íè: Àâòîðåô.… äèñ. êàíä. þð. íàóê. — Ê., 2000. — Ñ. 14—15.

2 Òåñëåíêî Ì. Êîíñòèòóö³éíà þðèñäèêö³ÿ â Óêðà¿í³. — Ê., 2001. — Ñ. 11—13.
3 Òèõèé Â. Îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óê-

ðà¿íè // Â³ñíèê ÊÑÓ. — 1998. — ¹ 4. — Ñ. 38—45; Ñêîìîðîõà Â., Ïøåíè÷íèé Â. Êîíñòèòóö³éíèé
êîíòðîëü: ïèòàííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâ, õàðàêòåðó òà çì³ñòó ð³øåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè //
Â³ñíèê ÊÑÓ. — 1999. — ¹ 1. — Ñ. 51—63; Ñêîìîðîõà Â. Îêðåì³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîíñòèòóö³é-
íî¿ þñòèö³¿ â Óêðà¿í³ // Ïðàâî Óêðà¿íè. — 1999. — ¹ 12. — Ñ. 8—10; Ñêîìîðîõà Â. Îêðåì³
ïèòàííÿ ïîä³ëó âëàäè, âèçíà÷åííÿ äåðæàâíî¿ òà ñóäîâî¿ âëàäè, íåçàëåæíîñò³ ñóäîâî¿ âëàäè //
Â³ñíèê ÊÑÓ. — 2000. — ¹ 1. — Ñ. 65—67; Ìàðòèíåíêî Ï. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè: ïîâíîâà-
æåííÿ ó êîíòåêñò³ äâîð³÷íîãî äîñâ³äó (êâ³òåíü 1997 — êâ³òåíü 1999 ðîêó) // Â³ñíèê ÊÑÓ. —
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Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè // Ïðàâî Óêðà¿íè. — 2000. — ¹ 2. — Ñ. 6—9.
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1996; Òîëêîâàíèå Êîíñòèòóöèè Êîíñòèòóöèîííûì Ñóäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: òåîðåòè÷åñêèå
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ö³¿ ùîäî òëóìà÷åííÿ êîíñòèòóö³¿ â ðàìêàõ òðüîõ êîíöåïö³é ä³ÿëüíîñò³ ÊÑÓ:
ïî-ïåðøå, ÿê ñâîºð³äíîãî çàêîíîäàâöÿ; ïî-äðóãå, ÿê íîñ³ÿ óñòàíîâ÷î¿ âëàäè;
ïî-òðåòº, ÿê òâîðöÿ íàäêîíñòèòóö³éíèõ ïðèíöèï³â, ùî â³äîáðàæàþòü
ïðèðîäíå ïðàâî1.

Òàêå íåîäíîçíà÷íå áà÷åííÿ ïðèðîäè àêò³â îðãàíó êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñ-
äèêö³¿ çóìîâëåíî øòó÷íèì ðîçìåæóâàííÿì ôóíêö³é êîíñòèòóö³éíîãî êîí-
òðîëþ òà ³íòåðïðåòàö³¿ Îñíîâíîãî Çàêîíó, àäæå ³íòåðïðåòàö³¿ êîíñòèòóö³¿ ³
çàêîí³â ðîçãëÿäàþºòüñÿ ÷îìóñü îêðåìî. Çà ñâî¿ì çì³ñòîì ïðàâîâà ïîçèö³ÿ
áóäü-ÿêîãî ñóäó º ïðàâîâîþ îñíîâîþ îá´ðóíòóâàííÿ ð³øåííÿ, à â êîíòåêñò³
êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ º íåîáõ³äí³ñòü ðîç’ÿñíåííÿ çì³ñòó êîíñòèòóö³é-
íèõ íîðì ó íåðîçðèâíîìó çâ’ÿçêó ç ïîòî÷íèì çàêîíîäàâñòâîì ç îãëÿäó íà
àáñòðàêòíèé òà â³äêðèòèé õàðàêòåð ïåðøèõ. Øòó÷íå ðîçìåæóâàííÿ ôóíê-
ö³é ùîäî ³íòåðïðåòàö³¿ êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîíó çóìîâëþº âòðàòè ëîã³÷íîãî
çâ’ÿçêó ïðàâîâî¿ ïîçèö³¿ (ïðàâîâî¿ îñíîâè) òà îá´ðóíòóâàííÿ ð³øåíü êîí-
ñòèòóö³éíèìè ñóäàìè. Åâôåì³çìè ó âèêëàäåíí³ ïðàâîâî¿ îñíîâè ð³øåííÿ
(«íåãàòèâíèé çàêîíîäàâåöü» — ó âèïàäêó êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ òà «ïî-
çèòèâíèé çàêîíîäàâåöü» — ó ðàç³ îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ êîíñòèòóö³¿ ³ çàêî-
í³â) çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ ðîçìåæóâàííÿ ïðàâîâîãî ñòèëþ çàëåæíî â³ä êàòå-
ãîð³¿ ñïðàâè. Îäíàê ïðè ðîçãëÿä³ áóäü-ÿêî¿ ñïðàâè îðãàí êîíñòèòóö³éíî¿
þðèñäèêö³¿ ïîâ’ÿçàíèé ïðèíöèïîì âåðõîâåíñòâà ïðàâà òà ³ºðàðõ³ºþ ïðàâî-
âèõ íîðì.

Àíàë³ç ì³ñöÿ é ðîë³ àêò³â îðãàíó êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ ó ñèñòåì³
äæåðåë êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ìîæíà ðîçêðèòè ÷åðåç ïîºäíàííÿ àêñ³îëî-
ã³÷íîãî òà àíòðîïîëîã³÷íîãî, ñèñòåìíîãî ³ ñèíåðãåòè÷íîãî, ôîðìàëüíî-þðè-
äè÷íîãî ³ ïðèðîäíî-ïðàâîâîãî ï³äõîä³â. Òîä³ âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ñèñòåìà ñó-
ñï³ëüíèõ ö³ííîñòåé òà â³ä÷óòòÿ ì³ñöÿ ëþäèíè, ñîö³àëüíèõ ñï³ëüíîò òà ³í-
ñòèòóò³â ó ñóñï³ëüñòâ³ âèçíà÷àþòü ïðàâîâó êóëüòóðó ³ ïðàâîñâ³äîì³ñòü, ùî
âïëèâàº íà õàðàêòåð àêò³â ñóäîâî¿ âëàäè. Ñóäîâèé êîíñòèòóö³éíèé êîí-
òðîëü º íåîáõ³äíîþ ñêëàäîâîþ êîíñòèòóö³îíàë³çìó òà âàæëèâèì åëåìåíòîì
ó ñèñòåì³ ãàðàíò³é êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó, à ñóäîâ³ ð³øåííÿ âïëèâàþòü íà çà-
êîíîäàâñòâî òà àäì³í³ñòðàòèâíó ïðàêòèêó, ÿê³ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè ðåæèìó
êîíñòèòóö³éíîñò³. Êîíñòèòóö³éíà þðèñäèêö³ÿ, âèðàæàþ÷è ³ñíóþ÷èé ð³âåíü
êîíñòèòóö³éíî¿ äîêòðèíè, îïåðóº êîíñòèòóö³éíèìè ïðèíöèïàìè, ÿê³ çà
ñâîºþ ïðèðîäîþ º íå ëèøå â³äîáðàæåííÿì ïîçèòèâíîãî ïðàâà, à é ì³ñòÿòü
ïåâí³ íàäïîçèòèâí³ ö³ííîñò³, íàñàìïåðåä çàãàëüíîâèçíàí³ ëþäñüê³.

Õàðàêòåðèçóþ÷è îçíàêè äæåðåë ïðàâà, ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî âî-
íè âèäàþòüñÿ óïîâíîâàæåíèìè ñóá’ºêòàìè ïðàâîòâîð÷îñò³ ³ ìàþòü â³äïî-
â³äàòè íîðìàòèâíèì ïîëîæåííÿì àêò³â, âèäàíèõ ñóá’ºêòàìè ïðàâîòâîð÷î-
ñò³ âèùîãî ð³âíÿ. Íîðìàòèâíèé àêò íàáóâàº çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâî¿ ñèëè,
ïåðåäóìîâîþ ÷îãî º éîãî îïðèëþäíåííÿ àáî ³íøå ïåðåäáà÷åíå çàêîíîäàâ-
ñòâîì äîâåäåííÿ äî â³äîìà âèêîíàâö³â.

Ó òðàäèö³éí³é â³ò÷èçíÿí³é ïðàâîâ³é äîêòðèí³ ñóäîâ³ ð³øåííÿ ââàæàþòü-
ñÿ ñóìí³âíèì äæåðåëîì ïðàâà, îñê³ëüêè öå í³áèòî ï³äðèâàº ïðèíöèï âåðõî-
âåíñòâà ïàðëàìåíòó ó íîðìîòâîðåíí³. Ç ³íøîãî áîêó, çàçíà÷åíà ïðîáëåìà º
òàêîæ ïðåäìåòîì äèñêóñ³¿ íàâ³òü ó êîíòåêñò³ ðîçóì³ííÿ ïðèðîäè óñòàíîâ÷î¿
òà ðåâ³ç³éíî¿ âëàäè, ñï³ââ³äíîøåííÿ óñòàíîâ÷î¿ âëàäè íàðîäó òà îðãàí³çà-
ö³éíî-ïðàâîâî¿ âëàäè, òîáòî ïóáë³÷íî¿ âëàäè ³íñòèòóò³â äåðæàâè òà ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
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Ðîçóì³ííÿ ïðèðîäè äæåðåëà ïðàâà á³ëüø ñêëàäíå ³ íåîäíîçíà÷íå. Òàê, îäèí
³ç íàéàâòîðèòåòí³øèõ ïîçèòèâ³ñò³â, Ã. Êåëüçåí, áëèñêó÷å ñôîðìóëþâàâ äîê-
òðèíó ³ºðàðõ³¿ ïðàâîâèõ íîðì ÿê ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ îñíîâíîþ òà ïîõ³äíèìè
íîðìàìè1. Îäíàê â³í òàê ³ íå ïîÿñíèâ ñóò³ îñíîâíî¿ íîðìè, îñê³ëüêè âîíà ó
éîãî êîíöåïö³¿ ìàº òðàíñöåíäåíòàëüíèé õàðàêòåð ùîäî ³íøèõ íîðì ïîçèòèâ-
íîãî ïðàâà. Â³í çâåðòàºòüñÿ íàâ³òü äî Á³áë³¿, äå íàâåäåíî ïðèêëàä âñòàíîâëåí-
íÿ ëþäñüêîãî (âëàñíå, ïîçèòèâíîãî) çàêîíó ó ôîðì³ Äåñÿòè Çàïîâ³äåé2.

Ñóä ïðè âèð³øåíí³ ñïîðó òàêîæ âèêîíóº óñòàíîâ÷ó ôóíêö³þ, îñê³ëüêè
çä³éñíþº ïîøóê ïðàâîâî¿ íîðìè ñòîñîâíî êîíêðåòíèõ îáñòàâèí ñïðàâè òà
âèçíà÷àº, ÷è ñòâîðåíî ¿¿ øëÿõîì âèçíà÷åíî¿ êîíñòèòóö³ºþ çàêîíîäàâ÷î¿
ïðîöåäóðè, ÷è äåëåãîâàíèì êîíñòèòóö³ºþ çâè÷àºì3.

Ôðàíöóçüêèé â÷åíèé Æ.-Ë. Áåðæåëü âèõîäèòü ³ç ãåòåðîãåííîñò³ äæåðåë ïðà-
âà òà â³äíîñèí êîìïë³ìåíòàðíîñò³ ì³æ íèìè4. Îäíàê íåçâàæàþ÷è íà ïåðø³ñòü
îô³ö³éíèõ äæåðåë ïðàâà (çàêîíó ³ ñóäîâî¿ ïðàêòèêè) íåîô³ö³éí³ äæåðåëà (ïðà-
âîâèé çâè÷àé) çàáåçïå÷óþòü éîãî ãíó÷ê³ñòü. Çà òàêî¿ ñóïåðå÷íîñò³ òðåáà ïàì’ÿ-
òàòè ïðî âçàºìîçàëåæí³ñòü äæåðåë ïðàâà ³ ïðàâîñâ³äîìîñò³5.

Ñóäîâà ïðàêòèêà ÿê äæåðåëî êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ìàº íåîäíîçíà÷íèé
õàðàêòåð ó êðà¿íàõ ðîìàíî-ãåðìàíñüêî¿ ïðàâîâî¿ ñ³ì’¿, îñê³ëüêè îñíîâíèì
äæåðåëîì ïðàâà ââàæàºòüñÿ çàêîí (ñèñòåìà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â).
Â îäíèõ êðà¿íàõ ñóäîâà ïðàêòèêà âèçíàºòüñÿ âòîðèííèì äæåðåëîì ïðàâà
(²ñïàí³ÿ, ²òàë³ÿ, Øâåéöàð³ÿ, ÔÐÍ), à â ³íøèõ òàêà ðîëü ñóäó çàïåðå÷óºòüñÿ6.

Çîêðåìà, ïðàâèëüíî ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî «çà îðãàíàìè ñóäîâî¿ âëàäè âè-
çíàºòüñÿ íå ëèøå ïðàâîçàñòîñîâíà, à é ïðàâîòâîð÷à ôóíêö³ÿ»7. Îäíàê ïðè
öüîìó àâòîðè äîõîäÿòü ïàðàäîêñàëüíîãî âèñíîâêó, ùî àêòè ñóäîâî¿ âëà-
äè — öå íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè. Îòîòîæíåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ç íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâèì àêòîì º ïðîÿâîì íîðìàòèâ³çìó.

Íàâåäåíà äóìêà º ñïðîùåíîþ, îñê³ëüêè ñóäè, âèð³øóþ÷è ñïîðè ïðî ïðà-
âî, çä³éñíþþòü ïîøóê ïðàâà ùîäî ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, çàáåçïå÷óþ÷è ³í-
òåðïðåòàö³þ ïðàâîâî¿ íîðìè. Òàê, ïðàâîâèé ðåæèì âèð³øåííÿ ñóäîì «ïè-
òàííÿ ïðàâà» ³ «ïèòàííÿ ôàêòó» º âàæëèâîþ îçíàêîþ, ùî â³äð³çíÿº àïå-
ëÿö³éíó òà êàñàö³éíó ³íñòàíö³¿. ²íòåðïðåòàö³ÿ ïðàâîâî¿ íîðìè — öå ñâ³äîìà
ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíà íà ðîçêðèòòÿ çì³ñòó þðèäè÷íîãî ïðàâèëà ç ìåòîþ
ïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ ïðàâà8. Þ. Ãðîøåâèé ââàæàº, ùî âèíåñåííÿ
ñóääåþ îá´ðóíòîâàíîãî ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ áàçóºòüñÿ íà éîãî âíóòð³øíüîìó
ïåðåêîíàíí³ òà âèâ÷åíí³ äîêàç³â9.

Ðîçóì³ííÿ ïðèðîäè àêò³â îðãàí³â êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ âèïëèâàº ³ç
ñèñòåìè êîíñòèòóö³îíàë³çìó. Êîíñòèòóö³îíàë³çì º òàêîþ ñîö³àëüíîþ ñèñòå-
ìîþ, çà ÿêî¿ ïóáë³÷íà âëàäà îáìåæåíà ïðàâîâèìè çàñîáàìè, íàñàìïåðåä
êîíñòèòóö³ºþ, òà ÿêà ãàðàíòóº äîòðèìàííÿ îñíîâíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè.
Ïðèíöèï êîíñòèòóö³éíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ïóáë³÷íî¿ âëàäè çàáåçïå÷óº ¿õ
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ï³äïîðÿäêóâàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Òîìó îñíîâíèì åëåìåíòîì
êîíñòèòóö³îíàë³çìó º ñóäîâèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü çà àêòàìè îðãàí³â
ïóáë³÷íî¿ âëàäè. Ïðè öüîìó îðãàíè êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ çàáåçïå÷ó-
þòü âåðõîâåíñòâî ïðàâà â óñ³õ éîãî ïðîÿâàõ. Cóäîâèé êîíñòèòóö³éíèé êîí-
òðîëü ãàðàíòóº ðåæèì êîíñòèòóö³éíîñò³ â³ä ìîæëèâèõ ñâàâ³ëüíèõ ä³é ïàð-
ëàìåíòñüêî¿ á³ëüøîñò³, ÿêà ìîæå ³ãíîðóâàòè äóìêó îïîçèö³¿ àáî ¿¿ ïðàâî íà
ó÷àñòü ó âèðîáëåíí³ òà ïðèéíÿòò³ ð³øåíü.

Â³äïîâ³äíî, êîíñòèòóö³éíà þñòèö³ÿ çàõèùàº ñóñï³ëüí³ ö³ííîñò³, ùî âè-
çíà÷àþòü íîðìàòèâíó ïðèðîäó êîíñòèòóö³¿. Ïèòàííÿ, íà ÿêå òàê ³ íå çì³ã
â³äïîâ³ñòè Ã. Êåëüçåí ó ñâî¿é êîíöåïö³¿ «îñíîâíî¿ íîðìè», âèð³øóºòüñÿ ëèøå
ñóäîâèì îðãàíîì. Öå äàº ìîæëèâ³ñòü îðãàíó êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿, äî
ñêëàäó ÿêîãî âõîäÿòü âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ òà àâòîðèòåòí³ þðèñòè, âèð³øó-
âàòè ñêëàäí³ ïèòàííÿ ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â.

Ñèñòåìí³ñòü äæåðåë êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà òà ñèíåðã³ÿ ñóäîâî¿ ïðàêòè-
êè. Ó ñèñòåì³ ñîö³àëüíîãî ðåãóëþâàííÿ ïðàâî ïîñ³äàº âàæëèâå ì³ñöå ïîðÿä ç
³íøèìè çàñîáàìè ñîö³àëüíîãî ïîðÿäêó, òàêèìè ÿê ðåë³ã³ÿ ³ çâè÷à¿. Â îäíîìó
ç äîñë³äæåíü ñïðàâåäëèâî çàçíà÷åíî, ùî ñóñï³ëüñòâî ï³äïîðÿäêîâàíå òðüîì
ãîëîâíèì ñèëàì: ðåë³ã³¿, ÿêà âñòàíîâëþº óí³âåðñàëüí³ ïðèíöèïè ïîðÿäêó —
çãîäó àáî ï³äêîðåííÿ; çâè÷àþ ÿê âèðàæåííþ äîñâ³äó, çíàíü, ãðîìàäñüêî¿
äóìêè; ïðàâó — çàñîáó ñîö³àëüíîãî êîíòðîëþ. Ó ö³é ñèñòåì³ ïðàâî âèðàæàº
âëàäó, êîìïåòåíòíî ôîðìóëþº çàãàëüí³ ïðàâèëà, ìåòîäè ³íôîðìóâàííÿ ãðî-
ìàäÿí ïðî íèõ, òåõí³êó çàñòîñóâàííÿ ³ ñàíêö³¿. Ö³ òðè çàñîáè ñîö³àëüíîãî ðå-
ãóëþâàííÿ ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ³ íàäàþòü ëþäèí³ çàãàëüí³ ö³ííîñò³ — ïðàâ-
äó, äîáðî, ñïðàâåäëèâ³ñòü. Òîìó ïðàâî ³ ïîâèííî âèðàæàòè ò³ ö³ííîñò³, ÿê³
â³äïîâ³äàþòü ëþäñüê³é ïðèðîä³1.

Äæåðåëî ïðàâà áàçóºòüñÿ íà éîãî þðèäè÷í³é ñèë³, çóìîâëåí³é ÷èíí³ñòþ
ïðàâà. Òîáòî äæåðåëîì ïðàâà ìîæíà ââàæàòè âèòîêè çì³ñòó ïðàâîâèõ
íîðì, ÿê³ ãàðàíòóþòüñÿ þðèäè÷íèìè çàñîáàìè. Òîìó îñíîâíèì äæåðåëîì
ïðàâà, çàçâè÷àé, º ïèñüìîâèé äîêóìåíò, ïðàâîâèé àêò. Çì³ñò ïðàâîâèõ àê-
ò³â, íàñàìïåðåä çàêîí³â, çàëåæèòü â³ä äîñÿãíåíü ñóäîâî¿ ïðàêòèêè ³ íåð³äêî
çóìîâëåíèé ð³âíåì ïðàâîâî¿ äîêòðèíè.

Äæåðåëî ïðàâà íå ìîæíà ïîâ’ÿçóâàòè, ó äóñ³ ïîçèòèâ³çìó, ëèøå ç âîëåþ
ñóâåðåíà. Ç îäíîãî áîêó, ïðàâî îáìåæóº, äåòåðì³íóº äåðæàâó, çâ’ÿçóº ³ êîí-
òðîëþº ¿¿, à ç ³íøîãî — óïîðÿäêîâóº ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü ÷åðåç ïîçèòèâíå ïðàâî-
âå ðåãóëþâàííÿ ôîðì, â ÿêèõ öÿ ä³ÿëüí³ñòü ìàº çä³éñíþâàòèñü. Ö³ ïðîÿâè
âïëèâó ïðàâà äîñèòü ò³ñíî ïåðåïë³òàþòüñÿ, º âçàºìîäîïîâíþþ÷èìè. Ñòî-
ñîâíî äåðæàâè ïðàâî ìàº íå ëèøå îáìåæóþ÷èé âïëèâ; âîíî íàäàº ¿é ïîçè-
òèâí³ ðåãóëÿòèâí³ ôóíêö³¿. Äåðæàâà, â ñâîþ ÷åðãó, íàëåæíèì ÷èíîì ôîð-
ìóº ïðàâî, îñê³ëüêè ïðàâîâà çâ’ÿçàí³ñòü äåðæàâè ðåàë³çóºòüñÿ ó â³äïîâ³ä-
íèõ ïðàâîâèõ ôîðìàõ2.

Ïðàâîâà ñèñòåìà îõîïëþº âñ³ ìîæëèâ³ ïðîÿâè ïðàâà, â òîìó ÷èñë³ é òàê³,
ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ áåçâ³äíîñíî ¿õ åòè÷íèõ îñíîâ òà çì³ñòó àáî ïîçà ñèñòåìîþ
ìåõàí³çì³â ñòðèìóâàííÿ âëàäè. ×èìàëî åëåìåíò³â ïðàâîâî¿ ñèñòåìè âèçíà-
÷àþòüñÿ â ñóòî ïîçèòèâ³ñòñüêîìó êîíòåêñò³ ÿê ÿâèùà ïîçèòèâíîãî þðèäè÷-
íîãî ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí. Âîäíî÷àñ ïîíÿòòÿ ïðàâîâî¿ äåðæàâè
âêëþ÷àº ³ åòèêî-ïðàâîâèé âèì³ð (ñîö³àëüíà ñïðàâåäëèâ³ñòü, ìîðàëü òîùî).
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1 The Rule of Law. — La Paz, 1961.
2 Ïðàâîâ³ ôîðìè ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè, ïðîöåäóðíî-ïðîöåñóàëüíà ðåãëàìåíòàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ¿¿

îðãàí³â, ïîñàäîâèõ îñ³á îáóìîâëåí³ íåîáõ³äí³ñòþ êîíòðîëþ âëàäè òà óòðèìàííÿ ¿¿ â ìåæàõ ïðàâà.
Äèâ.: Çàºöü À. Ïðàâîâà äåðæàâà: ³ñòîð³ÿ, òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà òà ¿¿ çíà÷åííÿ äëÿ ñóäîâî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ // URL: http://www.judges.org.ua/seminar6-1.htm; Ãîñóäàðñòâåííîå ïðàâî Ãåðìàíèè. Ñîêðàù.
ïåðåâîä ñ íåì. — â 2-õ ò. — Ò. 1. — Ì., 1994. — Ñ. 58.



Òàêèì ÷èíîì, ñèñòåìà äæåðåë êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ä³ñòàº âèÿâ ó ñó-
êóïíîñò³ ïðàâîâèõ çàñîá³â çàáåçïå÷åííÿ ÷èííîñò³ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì â³ä-
ïîâ³äíî äî ¿õ ñîö³àëüíî¿ çíà÷óùîñò³ òà åôåêòèâíîñò³ þðèäè÷íîãî çàêð³ïëåí-
íÿ. Çàñîáîì çàêð³ïëåííÿ ïðàâîâèõ íîðì ó ðîìàíî-ãåðìàíñüê³é ïðàâîâ³é
ñ³ì’¿ º çäåá³ëüøîãî íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò, çì³ñò ÿêîãî çóìîâëåíèé ïîë³-
òè÷íèì äèñêóðñîì, ³ñòîðè÷íîþ ñïàäùèíîþ íàö³îíàëüíîãî ïðàâà, îá´ðóíòó-
âàííÿì êîíöåïö³¿ öüîãî àêòà ó äîêòðèí³ òà ìîæëèâîþ ïîïåðåäíüîþ àïðî-
áàö³ºþ îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü ó ñóäîâ³é ïðàêòèö³, ùî ñòàº äîäàòêîâèì àð-
ãóìåíòîì äëÿ ïðèéíÿòòÿ éîãî ïàðëàìåíòîì ÷è óðÿäîì.

Ïðàâîâèìè çàñîáàìè âèðàæåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà º ðóø³éí³ ñèëè,
çà äîïîìîãîþ ÿêèõ çàáåçïå÷óºòüñÿ çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèé õàðàêòåð êîíñòè-
òóö³éíèõ íîðì. Ñåðåä íèõ ìîæíà âèä³ëèòè äåìîêðàòè÷í³ ïðîöåäóðè â³äêðè-
òîãî îáãîâîðåííÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá ó êîíñòèòóö³éíîìó ðåãóëþâàíí³ òà/àáî
íåîáõ³äíîñò³ éîãî ðåôîðìóâàííÿ. Ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ùî ñïðèÿþòü ôîðìóâàí-
íþ ³ âèðàæåííþ ïîë³òè÷íî¿ âîë³ íàðîäó ÷åðåç çàñîáè ïðåäñòàâíèöüêî¿ äåìî-
êðàò³¿, çàáåçïå÷óþòü ïóáë³÷íó äèñêóñ³þ ùîäî äîñÿãíåííÿ ñóñï³ëüíîãî êîí-
ñåíñóñó ç ïðèâîäó îñíîâîïîëîæíèõ ö³ííîñòåé ³ ïðèíöèï³â. ¯õ íàá³ð çóìîâ-
ëåíèé îá’ºêòèâíèìè ïîòðåáàìè ³íäèâ³äà ó çàáåçïå÷åíí³ éîãî îñíîâíèõ ïðàâ
³ ñâîáîä, ïàí³âíèõ ó ñóñï³ëüñòâ³ ìîðàëüíî-åòè÷íèõ, ðåë³ã³éíèõ çàñàä. Çàêî-
íîäàâñòâî ÿê îñíîâíà ôîðìà âèðàæåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ãðóíòóºòü-
ñÿ íèí³ íà ñâ³òîâèõ òà â³ò÷èçíÿíèõ òðàäèö³ÿõ êîíñòèòóö³îíàë³çìó, õî÷à ïåð-
âèíí³ êîíñòèòóö³éí³ íîðìè áóëè ñôîðìîâàí³ ÿê çâè÷à¿ òà ñóäîâà ïðàêòèêà.
Ñîö³àëüíèé äèðèæèçì ÷åðåç çàêîíîäàâñòâî ìîæå ³ ïîâèíåí îáìåæóâàòèñÿ
çàñîáàìè ñóäîâîãî êîíòðîëþ, êðèòåð³ºì ÿêîãî º êîíñòèòóö³éí³ ö³ííîñò³ òà
ïðèíöèïè, ïîêëàäåí³ â îñíîâó êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó.

×èíí³ñòü êîíñòèòóö³éíèõ íîðì çàáåçïå÷óºòüñÿ øëÿõîì îô³ö³éíîãî îïðè-
ëþäíåííÿ ¿õ çì³ñòó. Íåäîäåðæàííÿ âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó ïðîìóëüãàö³¿
êîíñòèòóö³éíèõ íîðì îçíà÷àº ¿õ íå÷èíí³ñòü. Íåîáõ³äíîþ óìîâîþ çàáåçïå-
÷åííÿ þðèäè÷íî¿ ñèëè êîíñòèòóö³éíèõ íîðì º þðèäè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ¿õ íåäîòðèìàííÿ. Òîìó äëÿ ÷èííîñò³ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì âàæëèâèì ìî-
ìåíòîì º ¿õ ³íòåðïðåòàö³ÿ îðãàíîì êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿, ùî ñëóãóº
çàñîáîì âèð³øåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ñïîðó òà îäíàêîâîãî ¿õ çàñòîñóâàííÿ.

Ñîö³àëüíà çíà÷óù³ñòü äæåðåë êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà çóìîâëåíà êîíñòèòó-
ö³éíèìè ö³ííîñòÿìè, ùî ïåðåáóâàþòü ï³ä ñóäîâèì çàõèñòîì. Ñåðåä íèõ ìîæ-
íà âèä³ëèòè îñíîâí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, äåìîêðàò³þ, ïîä³ë
âëàäè, ñóâåðåí³òåò ³ íåçàëåæí³ñòü äåðæàâè. ²ç ñîö³àëüíî¿ çíà÷óùîñò³ êîíñòèòó-
ö³éíèõ íîðì ëîã³÷íî âèïëèâàº âèìîãà ùîäî íåìîæëèâîñò³ òâîðåííÿ êîíñòèòó-
ö³éíèõ íîðì ñâàâ³ëüíî. Ó õîä³ ïðàâîòâîð÷îñò³ ñóá’ºêò ïðàâîòâîðåííÿ, íàñàì-
ïåðåä çàêîíîäàâåöü ³ ñóääÿ, ïîâ’ÿçàí³ ïðàâîì ³ ïîâèíí³ ä³ÿòè â³äïîâ³äíî äî
íüîãî, íå ï³äðèâàþ÷è ï³äâàëèíè ñóñï³ëüñòâà, ïðàâîâó âèçíà÷åí³ñòü.

Åôåêòèâí³ñòü ïðàâîâîãî çàêð³ïëåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì çóìîâëåíà
òðàäèö³ÿìè êîíñòèòóö³îíàë³çìó. Â Óêðà¿í³ éîãî íàéåôåêòèâí³øèì çàñîáîì
º çàêîíîäàâñòâî òà ñóäîâà ïðàêòèêà. Ðîëü çâè÷àþ, äîêòðèíè, çàãàëüíîâè-
çíàíèõ ïðèíöèï³â ³ íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà º äåùî ìåíøîþ. Ñïðàâà â òî-
ìó, ùî êîíñòèòóö³éíà íîðìà ôîðìàë³çóºòüñÿ ó âèãëÿä³ þðèäè÷íîãî äîêó-
ìåíòà — ÿê ïðàâèëî, íîðìàòèâíîãî àêòà àáî ñóäîâîãî ð³øåííÿ.

Ó ñèñòåì³ äæåðåë êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ³ñíóº ñèíåðã³ÿ, çóìîâëåíà òèì,
ùî íå ìîæíà çâîäèòè ñï³ââ³äíîøåííÿ âèä³â äæåðåë ïðàâà äî ¿õ ³ºðàðõ³¿.
Äæåðåëà êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà õàðàêòåðèçóþòüñÿ âèñîêèì ñòóïåíåì ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ çàâäÿêè òîìó, ùî çíà÷íó ÷àñòèíó êîíñòèòóö³éíî¿ ìàòåð³¿ ñòà-
íîâëÿòü íîðìè-ïðèíöèïè, íîðìè-çàñàäè, íîðìè-âèçíà÷åííÿ, ÿê³ çà ñâî¿ì
çì³ñòîì ïîòðåáóþòü êîíêðåòèçàö³¿ ó çàêîíîäàâñòâ³ òà ñóäîâ³é ïðàêòèö³. Ó
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öüîìó âèïàäêó àêòè çàêîíîäàâñòâà ñòàþòü ïðåäìåòîì êîíñòèòóö³éíîãî
êîíòðîëþ, ³ òîìó ïàðëàìåíò ïðè ïðèéíÿòò³ çàêîí³â ïîâ’ÿçàíèé ïðàâîâèìè
ïîçèö³ÿìè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó.

Ïî ñóò³, ³ºðàðõ³ÿ ³ñíóº ëèøå ñåðåä íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÿê äæåðåë
êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà1. Êîíñòèòóö³ÿ ÿê ãîëîâíå äæåðåëî êîíñòèòóö³éíîãî
ïðàâà ìàº ñâîºð³äíèé ãîðèçîíòàëüíèé åôåêò ùîäî ð³çíèõ éîãî äæåðåë: íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ñóäîâîãî ïðåöåäåíòíîãî ïðàâà, äîêòðèíè, êîíñòè-
òó- ö³éíèõ çâè÷à¿â. Íàéò³ñí³øèé çâ’ÿçîê ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñàìå ì³æ êîíñòèòó-
ö³ºþ òà ñóäîâèì ïðåöåäåíòíèì ïðàâîì (êîíñòèòóö³éíîþ þðèñïðóäåíö³ºþ).
Öå çóìîâëåíî òèì, ùî ³íòåðïðåòàö³ÿ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì çàáåçïå÷óº ¿õ
þðèäè÷íó ñèëó øëÿõîì êîíêðåòèçàö³¿ îêðåìèõ àñïåêò³â ó êîíêðåòíèõ êîí-
ñòèòóö³éíèõ ïðàâîâ³äíîñèíàõ.

Òàêèì ÷èíîì, äæåðåëà êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà âçàºìîäîïîâíþþòü îäíå
îäíîãî. Çîêðåìà, ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ÿê íîðìàòèâíîãî àêòà
êîíêðåòèçóþòüñÿ ³ äåòàë³çóþòüñÿ ó ïðàâîâèõ àêòàõ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè. Âåðõîâíà Ðàäà ïðè ïðèéíÿòò³ çàêîí³â ïîâ’ÿçàíà ïðàâîâîþ ïîçè-
ö³ºþ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ùîäî êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü, íà ðîçâèòîê
ÿêèõ ïðèéìàºòüñÿ â³äïîâ³äíèé çàêîí. Çîêðåìà, âíàñë³äîê ïðèéíÿòòÿ Êîí-
ñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî ñâîáîäó óòâîðåííÿ ïðî-
ôåñ³éíèõ ñï³ëîê Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè âíåñëà â³äïîâ³äí³ çì³íè äî ñïå-
ö³àëüíîãî çàêîíó ïðî ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè, â ÿêîìó áóëî â³äòâîðåíî â³äïîâ³äíó
ïðàâîâó ïîçèö³þ Ñóäó.

Ïðàâîâîþ îñíîâîþ, îá´ðóíòóâàííÿì íåîáõ³äíîñò³ çàêîíó º é âèñíîâêè
ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ ïðàâà, ÿê³ ðåïðåçåíòóþòü ïåâíèé íàïðÿì ïðàâîâî¿ äîê-
òðèíè. Ó ñâîþ ÷åðãó, äëÿ íàëåæíîãî àðãóìåíòóâàííÿ ñâîº¿ ïðàâîâî¿ ïîçèö³¿
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä âðàõîâóº ìàòåð³àëè ïîð³âíÿëüíî-ïðàâîâîãî àíàë³çó
(âîíè ìîæóòü ì³ñòèòè çàãàëüíîâèçíàí³ ïðèíöèïè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ÷è
ïðèéíÿòíèé çàðóá³æíèé äîñâ³ä), äóìêó àâòîðèòåòíèõ ôàõ³âö³â (äîêòðèíó),
çâè÷àéíó ïðàêòèêó çä³éñíåííÿ ïåâíèõ ïðîöåäóð (çâè÷àé).

Ç ïîãëÿäó ñï³ââ³äíîøåííÿ ïðàâîâîãî çâè÷àþ òà çàêîíó ð³øåííÿ îðãàí³â
êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ çàáåçïå÷óþòü îäíàêîâå òà ñòàá³ëüíå ðîçóì³ííÿ
êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ íîðì. Óõâàëþþ÷è ð³øåííÿ ó ñïðàâ³, Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè âèçíà÷àº ïðàâîì³ðí³ ôîðìè çàñòîñóâàííÿ òàêèõ íîðì.

Öÿ ïðîáëåìà ñòàëà ïðåäìåòîì äèñêóñ³¿ íà ì³æíàðîäíîìó ñåì³íàð³ «Ðîëü
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ó ñóñï³ëüñòâ³ òà äåðæàâ³», îðãàí³çîâàíîìó ñï³ëüíî ç
Âåíåö³àíñüêîþ êîì³ñ³ºþ òà Í³ìåöüêèì ôîíäîì ì³æíàðîäíîãî ïðàâîâîãî
ñï³âðîá³òíèöòâà, ùî ïðîõîäèâ ó Êèºâ³ 11 òðàâíÿ 2001 ðîêó2. Äèñêóñ³ÿ ïîëÿ-
ãàëà â òîìó, ÷è ìîæóòü ìàòè õàðàêòåð äæåðåë ïðàâà ïîëîæåííÿ ð³øåíü Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, âèêëàäåí³ ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³. Íà íàøó
äóìêó, âèñíîâêè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, ÿê³ âèðàæàþòü ëîã³÷íèé çâ’ÿçîê
ì³æ ìîòèâóâàëüíîþ òà ðåçîëþòèâíîþ ÷àñòèíàìè ð³øåííÿ, º îñíîâîþ éîãî
ïðàâîâî¿ ïîçèö³¿3.

Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü öèõ âèñíîâê³â ìàº çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèé õàðàêòåð
³ ïîä³áíà çà ïðèðîäîþ äî ïðàâèëà ratio decidendi ð³øåíü ñóä³â çàãàëüíî¿
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1 Ìàð÷åíêî Ì.Í. Èñòî÷íèêè ïðàâà. — Ñ. 95—114.
2 Äèâ.: Þðèäè÷íèé â³ñíèê Óêðà¿íè. — 2001. — 19—25 òðàâíÿ. — Ñ. 5.
3 Ïðî ïðèðîäó ïðàâîâèõ ïîçèö³é êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ òàêîæ äèâ.: Òåñëåíêî Ì.

Þðèäè÷íà ñèëà ³ çíà÷åííÿ ïðàâîâèõ ïîçèö³é Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè // Â³ñíèê ÊÑÓ. —
2003. — ¹ 4; Òêà÷óê Ï. Ïðàâîâ³ ïîçèö³¿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè // Â³ñíèê ÊÑÓ. — 2006. —
¹ 2; Âèòðóê Í. Ïðàâîâûå ïîçèöèè Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: ïîíÿòèå,
ïðèðîäà, þðèäè÷åñêàÿ ñèëà è çíà÷åíèå // Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî: Âîñòî÷íîåâðîïåéñêîå îáî-
çðåíèå. — 1999. — ¹ 3.



þðèñäèêö³¿, ³íø³ ïîëîæåííÿ ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ ïîä³áí³ çà ïðèðîäîþ
äî ïîëîæåíü, ùî ìàþòü õàðàêòåð obiter dictum öèõ ñóä³â.

Ïðàâèëî ratio decidendi ð³øåíü ô³êñóº ïðàâîâó îñíîâó, ùî ìàº ñèëó çàêî-
íó, ³ ïîâèííî çàñòîñîâóâàòèñÿ íå ò³ëüêè ïðè âèð³øåíí³ íàñòóïíèõ ñïðàâ, à
é ùîäî âñ³õ ³íøèõ îñ³á1. Âèêëàäåííÿ òàêîãî ïîëîæåííÿ ó ð³øåíí³ ìàº ´ðóí-
òóâàòèñÿ íà ðåçóëüòàòàõ âèâ÷åííÿ îáñòàâèí ñïðàâè, àäåêâàòíî óçãîäæóâà-
òèñÿ ç àíàëîã³÷íîþ ïðàâîâîþ ïîçèö³ºþ ñóäó â ³íøèõ ñïðàâàõ, à òàêîæ âðà-
õîâóâàòè ³íø³ ð³øåííÿ öüîãî ñóäó2.

Ïðàâèëî obiter dictum ìàº äîïîâíþþ÷èé òà àðãóìåíòóþ÷èé, àëå íåîáî-
â’ÿçêîâèé õàðàêòåð. Öÿ ÷àñòèíà ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ïîêëèêàíà äîïîìîãòè
ñóääÿì ó ìàéáóòíüîìó, àëå âîíè íå çîáîâ’ÿçàí³ äîòðèìóâàòèñÿ äóìîê, âè-
êëàäåíèõ ó í³é.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ôîðìóëþº âëàñí³ ïðàâîâ³ ïîçèö³¿, ùî âèêëàäàþòüñÿ ó
ëîã³÷íî âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ìîòèâóâàëüí³é òà ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèíàõ éîãî
ð³øåííÿ. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî, ï³êëóþ÷èñü ïðî åôåêòèâí³ñòü òà âèêîíàí-
íÿ âëàñíèõ ð³øåíü, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, ó ðîçâèòîê ñâî¿õ ïðàâîâèõ
ïîçèö³é, çàñòîñîâóº åëåìåíòè äèíàì³÷íîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ ç óðàõó-
âàííÿì îñîáëèâîñòåé ÷èííîñò³ ¿¿ íîðì ó ïðàâîâ³äíîñèíàõ. Òàêèì ÷èíîì â³í
äåìîíñòðóº ì’ÿê³ ôîðìè ñë³äóâàííÿ ñâî¿ì ïîïåðåäí³ì ïðàâîâèì ïîçèö³ÿì.

ª ïåâíà â³äì³íí³ñòü ì³æ ð³øåííÿìè ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ òà ð³øåí-
íÿìè îðãàí³â êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿, ÿêà ïîëÿãàº â òîìó, ùî: à) ð³øåííÿ
ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ì³ñòÿòü íîðìè ïðàâà, ÿê³ ìàþòü á³ëüø êîíêðåò-
íèé, êàçóàëüíèé õàðàêòåð, à ð³øåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â ´ðóíòóþòüñÿ íà
êîíñòèòóö³éí³é íîðì³, òîáòî äîïîâíþþòü ¿¿ çì³ñò, º çàñîáîì ¿¿ ñâîºð³äíî¿ «äî-
áóäîâè»; á) ð³øåííÿ ïåðøèõ áåçïîñåðåäíüî º ïóáë³÷íî-âëàäíîþ ôîðìîþ
ñàíêö³îíóâàííÿ íîðì ïðàâà; îñòàíí³õ — ³íòåðïðåòàö³éíèìè àêòàìè êîíñòè-
òóö³éíèõ íîðì, òîáòî àêòàìè ðåàë³çàö³¿ òà êîíêðåòèçàö³¿ Êîíñòèòóö³¿.

Òîìó ð³øåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â äîñèòü ñêëàäíî ââàæàòè àêòàìè ñó-
äîâîãî ïðåöåäåíòó. ¯õ çâ’ÿçîê ç³ çì³ñòîì îñíîâíî¿ (êîíñòèòóö³éíî¿) íîðìè çó-
ìîâëþº ÷èíí³ñòü ïîëîæåíü òàêèõ ð³øåíü. Íà ï³äñòàâ³ öüîãî ìîæíà ä³éòè
âèñíîâêó, ùî ñóêóïí³ñòü ïðàâîâèõ ïîçèö³é Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óê-
ðà¿íè ç êîíêðåòíèõ êàòåãîð³é ñïðàâ óòâîðþº ïðåöåäåíòíå ïðàâî Ñó-
äó, îñê³ëüêè âîíè ´ðóíòóþòüñÿ, îêð³ì êîíñòèòóö³éíèõ íîðì, òàêîæ ³ íà êîí-
ñòèòóö³éíèõ òðàäèö³ÿõ òà çâè÷àÿõ, ïðèíöèïàõ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà òà
ïîëîæåííÿõ íàóêîâî¿ äîêòðèíè. Ïðåöåäåíòíå ïðàâî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè âèðàæàº éîãî äîêòðèíàëüíèé ï³äõ³ä äî ðîçóì³ííÿ ñêëàäíèõ ³ ñó-
ïåðå÷ëèâèõ àñïåêò³â ÷èííîñò³ Îñíîâíîãî Çàêîíó Óêðà¿íè.

Äîñë³äæåííÿ ïðèðîäè àêò³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íå ìîæíà ïî-
â’ÿçóâàòè ëèøå ç íîðìàòèâíîþ îñíîâîþ Êîíñòèòóö³¿, îñê³ëüêè ¿¿ íîðìè áàçó-
þòüñÿ íà ïåâí³é ñèñòåì³ ö³ííîñòåé. Ç ³íøîãî áîêó, ñàìà Êîíñòèòóö³ÿ íå ìîæå
áóòè çàñîáîì ï³çíàííÿ çîâí³øíüîãî ñâ³òó, âîíà º ëèøå þðèäè÷íèì ³íñòðó-
ìåíòîì, îð³ºíòèðîì äëÿ ïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ ïðàâîâèõ íîðì â³äïîâ³ä-
íî äî ïðèíöèï³â âåðõîâåíñòâà ïðàâà, äåìîêðàò³¿ òà ïîä³ëó âëàäè.

Îäíàê é ³íñòðóìåíòàëüíå áà÷åííÿ ïðèðîäè êîíñòèòóö³¿ íå º äîñòàòí³ì
äëÿ ðîçóì³ííÿ ïðèðîäè ð³øåíü êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â, îñê³ëüêè ïðîáëåìà ïî-
ëÿãàº ó âèçíà÷åíí³ òîãî, ùî º êîíñòèòóö³éíèì ïðàâîì. Ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü
îðãàíîì êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ âïëèâàº íà çì³ñò çàêîíîäàâñòâà òà íà
ä³ÿëüí³ñòü çàêîíîäàâöÿ, ÿêèé ïîâ’ÿçàíèé àêòàìè îðãàí³â êîíñòèòóö³éíî¿
þðèñäèêö³¿. Öåé âïëèâ ùå âàãîì³øèé â àäì³í³ñòðàòèâí³é ïðàêòèö³ òà ïðàê-
òèö³ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿.
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ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä

ÏÐÎ ÄÅßÊ² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ²

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÄÅË²

ÇÀÕÈÑÒÓ ÏÐÀÂ ² ÑÂÎÁÎÄ ËÞÄÈÍÈ

ÇÀÑÎÁÀÌÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÑÒÈÖ²¯

Ñ. Âëàäè÷åíêî,

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò

àïàðàòó Ïîñò³éíîãî ïðåäñòàâíèêà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

ó Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóä³ Óêðà¿íè

Ïîñèëåííÿ ðîë³ ñóäîâèõ îðãàí³â ó çàõèñò³ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè (çîêðåìà,
ó ðîçóì³íí³ ñòàòò³ 8 Çàãàëüíî¿ äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè: ïîíîâëåííÿ â ïðàâàõ
ó âèïàäêó ¿õ ïîðóøåííÿ òà óñóíåííÿ ïåðåøêîä äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñóá’ºêòèâíèõ
ïðàâ) çàñîáàìè êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ º íà ñüîãîäí³ çàãàëüíîñâ³òîâîþ
òåíäåíö³ºþ. Àäæå ãîëîâíîþ ïåðåäóìîâîþ âèíèêíåííÿ ³íñòèòóòó êîíñòèòó-
ö³éíîãî êîíòðîëþ áóëà îá’ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü «çàáåçïå÷èòè âåðõîâåíñòâî ³
ïðÿìó ä³þ êîíñòèòóö³¿, îáìåæèòè âëàäó äåðæàâè, ãàðàíòóâàòè ïðàâà é ñâî-
áîäè îñîáè»1.

Ïðàâîçàõèñíà ä³ÿëüí³ñòü ñóäîâèõ îðãàí³â øëÿõîì çä³éñíåííÿ êîíñòèòó-
ö³éíîãî êîíòðîëþ ïîð³âíÿíî íåùîäàâíî ñòàëà ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ â³ò-
÷èçíÿíèõ â÷åíèõ-êîíñòèòóö³îíàë³ñò³â. Óæå ç’ÿâèëàñÿ íèçêà äîñèòü ö³êàâèõ
ðîá³ò, àâòîðè ÿêèõ âèñâ³òëþþòü äåÿê³ òåîðåòè÷í³ é ïðàêòè÷í³ àñïåêòè ö³º¿
ä³ÿëüíîñò³, ùî «çíà÷íî ðîçøèðþº òðàäèö³éí³ óÿâëåííÿ ïðî ïðàâîñóääÿ»2.
Çàñëóãîâóþòü íà óâàãó ïðàö³ Â. Øàïîâàëà, Â. Ñêîìîðîõè, Ì. Ñàâåíêà,
Î. Ìàðöåëÿêà, Ì. Êåëüìàíà, Ì. Òåñëåíêî òà ³íøèõ. Îäíàê ïåðåâàæíà á³ëü-
ø³ñòü äîñë³äíèê³â îáìåæóºòüñÿ âèâ÷åííÿì òèõ ÷è ³íøèõ ðèñ ºâðîïåéñüêî¿
(àâñòð³éñüêî¿) ìîäåë³ çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè çàñîáàìè êîíñòèòóö³é-
íî¿ þñòèö³¿, ùî áóëà ðåàë³çîâàíà â Óêðà¿í³. Îäíàê òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà ñóäîâî-
ãî çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ä³é òà íîðìà-
òèâíèõ àêò³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ÷èíí³é êîíñòèòóö³¿ âïåðøå ñôîð-
ìóâàëèñü ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè. ² ïîïðè òå, ùî àìåðèêàíñüêà ìî-
äåëü ñóòòºâî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ºâðîïåéñüêî¿, âîíà ñïðàâèëà (³ ïðîäîâæóº
ñïðàâëÿòè) çíà÷íèé âïëèâ íà ðîçâèòîê ³íñòèòóòó êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðî-
ëþ ó êðà¿íàõ êîíòèíåíòàëüíî¿ (ðîìàíî-ãåðìàíñüêî¿) ïðàâîâî¿ ñ³ì’¿. Öå
ïîòðåáóº ãðóíòîâíîãî äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé äàíî¿ ìîäåë³.

Ïî ñóò³, ïðàâîâ³ çàñàäè ôóíêö³îíóâàííÿ ìåõàí³çìó çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä
ëþäèíè çàñîáàìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ïî÷àëè ôîðìóâàòèñÿ â ÑØÀ îäðà-
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çó ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ó 1787 ðîö³ Êîíñòèòóö³¿. Îñíîâíèé Çàêîí ÑØÀ ñòàâ
ïåðøîþ â ³ñòîð³¿ ïèñàíîþ Êîíñòèòóö³ºþ, ùî ôîðìàëüíî çàêð³ïèëà ïðè-
ðîäí³ íåâ³ä’ºìí³ ïðàâà ëþäèíè ³ ðÿä þðèäè÷íèõ ãàðàíò³é öèõ ïðàâ, à òàêîæ
çðîáèëà ñóäè ä³éñíî íåçàëåæíèìè é àâòîðèòåòíèìè1, â³äâ³âøè ¿ì îñîáëèâå
ì³ñöå ñåðåä ³íøèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî õî÷à â êîíñòèòóö³¿ äåÿêèõ àìåðèêàíñüêèõ øòàò³â
áóëî âêëþ÷åíî ïåðåë³êè «ïðèðîäíèõ ³ íåâ³ä÷óæóâàíèõ» ïðàâ ëþäèíè, «áàòü-
êè-çàñíîâíèêè» Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â íå ââàæàëè çà ïîòð³áíå äåòàëüíî
ô³êñóâàòè â Êîíñòèòóö³¿ îñíîâí³ ïðèíöèïè, ÿê³ âèðàæàþòü âçàºìîâ³äíîñè-
íè äåðæàâè ³ îñîáè, îñê³ëüêè áóëè ïåðåêîíàí³, ùî ñàìà îðãàí³çàö³ÿ ïóáë³÷-
íî¿ âëàäè â ÑØÀ äîçâîëèòü çàõèñòèòè ³íäèâ³äà â³ä ñâàâîë³ äåðæàâè2. Òîìó
ñïî÷àòêó îáñÿã çàêð³ïëåíèõ ó öüîìó äîêóìåíò³ ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí áóâ
íåçíà÷íèì. ¯õ ïåðåë³ê ì³ñòèëè íàñàìïåðåä êîíñòèòóö³¿ øòàò³â.

Êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà àìåðèêàíö³â çíà÷íî ðîçøèðèëèñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê íà-
áóëè ÷èííîñò³ ïåðø³ äåñÿòü ïîïðàâîê äî Îñíîâíîãî Çàêîíó ÑØÀ — Á³ëëÿ
ïðî ïðàâà, ùî âò³ëèâ íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ð³âí³ êîíöåïö³¿ Äæ. Ëîêêà
ïðî íåâ³ä÷óæóâàí³ ïðàâà-ñâîáîäè, âëàñòèâ³ â³ä íàðîäæåííÿ êîæíîìó ³í-
äèâ³äó. Öåé àêò äîñèòü ñâîºð³äíî çàêð³ïëþº òàê³ ïðàâà é ñâîáîäè — ó òåêñò³
êîíñòèòóö³éíèõ ïîïðàâîê âèêîðèñòîâóºòüñÿ íåãàòèâíèé ñïîñ³á ¿õ ôîðìó-
ëþâàííÿ. Òèì ñàìèì àâòîðè Á³ëëÿ ï³äòâåðäèëè ñâîþ â³ääàí³ñòü ³äåÿì ïðè-
ðîäíîãî ïðàâà, îñê³ëüêè ãîëîâíèé àêöåíò â ðåãëàìåíòàö³¿ ïðàâ ³ ñâîáîä
çðîáëåíî íå íà ¿õ ïðîãîëîøåíí³, à íà ãàðàíò³ÿõ ðåàë³çàö³¿, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî
ïðàãíåííÿ íå äîïóñòèòè íàñàìïåðåä ñâàâîë³ äåðæàâíî¿ âëàäè, âñòàíîâèòè
¿¿ ìåæ³ ñòîñîâíî ëþäèíè3.

ßê çàçíà÷àº Ã. Áàðíåòò, ñàìå ñóäîâèé çàõèñò «çàâæäè ðîçãëÿäàâñÿ àìåðè-
êàíñüêèì çàêîíîäàâöåì îñíîâíèì ñïîñîáîì çàõèñòó ãðîìàäÿíàìè ñâî¿õ
êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ â³ä íåçàêîííèõ çàç³õàíü òà ïðîòèïðàâíèõ ä³é ç áîêó
äåðæàâè ÷è ¿¿ ïðåäñòàâíèê³â»4. Ïðàâî îñîáè çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ç âèìîãîþ
ïðîâåñòè ðîçñë³äóâàííÿ çàêîííîñò³ ä³é ïðåäñòàâíèê³â àäì³í³ñòðàö³¿ òà
ñêàñóâàòè ¿õ ó âèïàäêó íåçàêîííîñò³ ïåðåäáà÷àëîñÿ, íàïðèêëàä, Êîíñòè-
òóö³ºþ Ï³âí³÷íî¿ Êàðîë³íè. Â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ íîðìè ñóä íàä³ëÿâñÿ ïðà-
âîì âñòàíîâëþâàòè â³äïîâ³äí³ñòü ä³é îðãàí³â âëàäè ÷èíí³é Êîíñòèòóö³¿5.

Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî â òåêñò³ Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ íå çàô³êñîâàíî ÷èìàëî
âàæëèâèõ ïðàâ îñîáè, íàòîì³ñòü º áàãàòî çàãàëüíèõ âèðàç³â, íå÷³òêèõ ³ íà-
â³òü ñóïåðå÷ëèâèõ ïîëîæåíü6. ¯õ ëàêîí³÷í³ñòü ó ïîºäíàíí³ ç «æîðñòê³ñòþ»
öüîãî ïîë³òèêî-ïðàâîâîãî äîêóìåíòà (ïðîöåäóðà âíåñåííÿ çì³í äî Îñíîâ-
íîãî Çàêîíó ÑØÀ äîñèòü ñêëàäíà) çóìîâèëè ïîÿâó â àìåðèêàíñüêîìó ïðà-
â³, äå çáåðåãëî ñâîþ ñèëó àíãë³éñüêå çàãàëüíå ïðàâî, ôåíîìåíó, êîòðèé â
äîêòðèí³ íàçèâàºòüñÿ «æèâîþ êîíñòèòóö³ºþ». Ñóòü öüîãî ïðàâîâîãî ÿâèùà
çàãàëîì ïîëÿãàº ó òîìó, ùî, ïî-ïåðøå, â ÑØÀ ôåäåðàëüíà Êîíñòèòóö³ÿ º íàé-
âàæëèâ³øèì äæåðåëîì ïðàâà7, ³, ïî-äðóãå, óñóíåííÿ ïðîãàëèí â Êîíñòèòó-
ö³¿, à òàêîæ óòî÷íåííÿ, äîïîâíåííÿ ¿¿ ïîëîæåíü, çîêðåìà, ñòîñîâíî ïðàâ ³
ñâîáîä îñîáè, çä³éñíþþòüñÿ àêòàìè àìåðèêàíñüêîãî ïàðëàìåíòó (Êîíãðå-
ñó), Ïðåçèäåíòà êðà¿íè ³ Âåðõîâíîãî ñóäó ÑØÀ. Ïðè÷îìó íàéâèùà ñóäîâà
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³íñòèòóö³ÿ â³ä³ãðàº òóò ïðîâ³äíó ðîëü, îñê³ëüêè ìîæå òëóìà÷èòè Îñíîâíèé
Çàêîí ³ çä³éñíþâàòè êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü, òîáòî âèð³øóâàòè ïèòàííÿ
ïðî â³äïîâ³äí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ àêò³â Êîíãðåñó, Ïðåçèäåíòà é îðãàí³â âëàäè
øòàò³â1.

Çàóâàæèìî, ùî â Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ íå éäåòüñÿ ïðî ïðàâî Âåðõîâíîãî ñóäó
çä³éñíþâàòè êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü. Ñòîñîâíî æ ³íøèõ ôåäåðàëüíèõ ñó-
ä³â çàçíà÷åíî ëèøå, ùî ó ðàç³ ïîòðåáè ¿õ ìîæå ñòâîðþâàòè Êîíãðåñ. Îäíàê
ùå ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó êîíñòèòóö³¿ 1787 ðîêó ¿¿ ïðèõèëüíèêè ñòâåð-
äæóâàëè, ùî âîíà ïåðåäáà÷àº ïðàâî ñóä³â ïåðåâ³ðÿòè êîíñòèòóö³éí³ñòü àê-
ò³â ïàðëàìåíòó, à òàêîæ òëóìà÷èòè Îñíîâíèé Çàêîí. «Æîäåí çàêîíîäàâ-
÷èé àêò, ùî ñóïåðå÷èòü Êîíñòèòóö³¿, íå ìîæå áóòè ÷èííèì... Òëóìà÷åííÿ
çàêîí³â — ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ ñóä³â... Êîíñòèòóö³ÿ º ³ ïîâèííà ðîçãëÿäàòèñÿ
ñóääÿìè ÿê Îñíîâíèé Çàêîí. Âîíè ìàþòü âñòàíîâëþâàòè ¿¿ çíà÷åííÿ, ÿê ³
çíà÷åííÿ áóäü-ÿêèõ êîíêðåòíèõ àêò³â çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó. Ó ðàç³ ÿêùî
ì³æ íèìè âèíèêàþòü íåçäîëàíí³ ñóïåðå÷íîñò³, êîíñòèòóö³þ ñë³ä ñòàâèòè
âèùå ñòàòóòó... Êîëè âèðàæåíà â ñòàòóòàõ âîëÿ çàêîíîäàâö³â ñóïåðå÷èòü
âîë³ íàðîäó, âèðàæåí³é ó êîíñòèòóö³¿, ñóää³ ìóñÿòü êåðóâàòèñÿ îñòàííüîþ,
à íå ïåðøîþ», — ïèñàâ Î. Ãàì³ëüòîí2. Öÿ òåçà, î÷åâèäíî, ñâ³ä÷èòü ïðî
òâîð÷å çàñòîñóâàííÿ íèì òà éîãî îäíîäóìöÿìè òåîðåòè÷íî¿ êîíöåïö³¿, ùî
íà òîé ÷àñ ñêëàëàñü íà îñíîâ³ ïðàêòèêè áðèòàíñüêî¿ Òàºìíî¿ ðàäè. Ïî÷èíà-
þ÷è ç XVI ñòîë³òòÿ âîíà çä³éñíþâàëà ñâîºð³äíèé «âèùèé êîíòðîëü» çà
â³äïîâ³äí³ñòþ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â çàìîðñüêèõ òåðèòîð³é Âåëè-
êîáðèòàí³¿ ïðàâó ìåòðîïîë³¿ ³ ìàëà ïðàâî âèçíàòè àêòè ëåã³ñëàòóð (çàêîíî-
äàâ÷èõ çáîð³â) êîëîí³é íåä³éñíèìè, ÿêùî ò³ ñóïåðå÷èëè çàêîíîäàâ÷èì ïðè-
ïèñàì ïàðëàìåíòó àáî çàãàëüíîìó ïðàâó3.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì çàóâàæèìî ïðî ùå îäèí âàæëèâèé ìîìåíò. ßê ïèøå
Ã. Áàðíåòò, ó ïðîöåñ³ çä³éñíåííÿ Òàºìíîþ ðàäîþ êîíòðîëüíèõ ôóíêö³é ¿¿
÷ëåíè ïðè óõâàëåíí³ êîíêðåòíèõ ð³øåíü âäàâàëèñÿ äî çì³ñòîâîãî àíàë³çó
òàêèõ ôóíäàìåíòàëüíèõ àêò³â àíãë³éñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, ÿê
Íàbåàs Ñîrðus Àñt (1679), Á³ëëü ïðî ïðàâà (1689) òà ³íøèõ, ùî ââàæàþòüñÿ
ñêëàäîâîþ áðèòàíñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿4.

Ç ïî÷àòêó ñâîãî ³ñíóâàííÿ Âåðõîâíèé ñóä ÑØÀ ó äåÿêèõ ð³øåííÿõ òîðêàâ-
ñÿ ïèòàíü êîíñòèòóö³éíîñò³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ñòîñîâíî ïðàâ ³
ñâîáîä ëþäèíè. Ùå â 1796 ðîö³ â³í âïåðøå ñïåö³àëüíî ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ,
÷è â³äïîâ³äàº Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ àêò Êîíãðåñó ïðî îïîäàòêóâàííÿ âëàñíèê³â
êàðåò, ³ âèçíàâ éîãî òàêèì, ùî íå ñóïåðå÷èòü Îñíîâíîìó Çàêîíó. Ðàçîì ç
òèì òðåáà âèçíàòè, ùî ïåðø³ âèïàäêè çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè øëÿõîì ñóäî-
âîãî òëóìà÷åííÿ Îñíîâíîãî Çàêîíó ìàëè ì³ñöå â àìåðèêàíñüêèõ êîëîí³ÿõ çà-
äîâãî äî òîãî, ÿê ïîä³áíà ïðàêòèêà óòâåðäèëàñü íà ôåäåðàëüíîìó ð³âí³. Òàê,
ùå 1781 ðîêó Âåðõîâíèé ñóä øòàòó Ìàñà÷óñåòñ ó ñïðàâ³ Âîëêåðà äàâ øèðî-
êå òëóìà÷åííÿ ñòàòò³ 1 Äåêëàðàö³¿ ïðàâ ì³ñöåâî¿ êîíñòèòóö³¿ 1780 ðîêó,
ÿêà ïðîãîëîøóâàëà, ùî âñ³ ëþäè º â³ëüíèìè é ð³âíèìè â³ä íàðîäæåííÿ. Ó
ðåçóëüòàò³ íåãðà Âîëêåðà áóëî çâ³ëüíåíî ç ðàáñòâà5.

Ïðîòå ðîçãîðíóòå îáãðóíòóâàííÿ ïðàâà ñóä³â, òî÷í³øå ñóäîâî¿ âëàäè â
ö³ëîìó, çä³éñíþâàòè çàãàëüíèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ç îãëÿäó íà äîê-
òðèíó ñóäîâîãî ïðåöåäåíòó çðîáèâ Âåðõîâíèé ñóä ÑØÀ, à ñàìå ãîëîâà Ñó-
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äó Äæ. Ìàðøàë ó ð³øåíí³, ÿêå â³í ïîñòàíîâèâ 1803 ðîêó ó â³äîì³é ñïðàâ³
«Ìàðáåð³ ïðîòè Ìåä³ñîíà». Ïîñëàâøèñü íà íîðìè ðîçä³ëó 2 ñòàòò³ VI Îñíîâ-
íîãî Çàêîíó («Êîíñòèòóö³ÿ òà çàêîíè Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â, ÿê³ ìàþòü ïðèé-
ìàòèñÿ çã³äíî ç íåþ... ââàæàþòüñÿ íàéâèùèì ïðàâîì êðà¿íè»), ðîçä³ëó 2
ñòàòò³ III Êîíñòèòóö³¿ («ñóäîâà âëàäà ïîøèðþºòüñÿ íà ñïîðè, ñòîðîíîþ â
ÿêèõ º Ñïîëó÷åí³ Øòàòè»), Äæ. Ìàðøàë ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íå÷èíí³ñòü
ïðàâîâèõ àêò³â, ÿê³ ñóïåðå÷àòü Êîíñòèòóö³¿, ³ âèçíàâ íåêîíñòèòóö³éíèì
ðîçä³ë 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíó «Ïðî ñóäîóñòð³é»1.

Îòæå, ãîëîâà Âåðõîâíîãî ñóäó ÑØÀ, ñïèðàþ÷èñü íà ïðèíöèïè çàãàëüíî-
ãî ïðàâà, äëÿ ÿêîãî âèçíà÷àëüíîþ º ïðàâîòâîð÷à ðîëü ñóää³â, òà âæå çãàäó-
âàíó áðèòàíñüêó êîíöåïö³þ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, àäàïòîâàíó äî
òîãî÷àñíèõ àìåðèêàíñüêèõ ðåàë³é, ôàêòè÷íî ïîøèðèâ êîíñòèòóö³éíèé
ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà (rule of law), ÿêèé ñïî÷àòêó ïðèçíà÷àâñÿ çäå-
á³ëüøîãî äëÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, íà ñàìîãî çàêîíîäàâöÿ: «Ñåðåäíüîãî øëÿõó
òóò íåìàº... Çàêîí, ùî ñóïåðå÷èòü Êîíñòèòóö³¿, º íåä³éñíèì»2.

Ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç äîñë³äíèêàìè, íà äóìêó ÿêèõ òâåðäæåííÿ Âåð-
õîâíîãî ñóäó ÑØÀ ïðî íå÷èíí³ñòü ïîçèòèâíîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿêå íå â³ä-
ïîâ³äàº Êîíñòèòóö³¿, º ðåçóëüòàòîì òâîð÷îãî òëóìà÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ êîí-
ñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü, ùî áåçïîñåðåäíüî íå ì³ñòèëè ó ñîá³ òàêîãî âèñíîâ-
êó3. Íåäàðåìíî À. Òîêâ³ëü íàçâàâ ñóäîâèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü óí³-
êàëüíèì àìåðèêàíñüêèì âèíàõîäîì4. Òîæ ìàþòü ðàö³þ àâòîðè, ÿê³ ââàæà-
þòü, ùî Âåðõîâíèé ñóä ÑØÀ ôàêòè÷íî ïðèâëàñíèâ ñîá³ ïðàâî êîíñòè-
òóö³éíîãî êîíòðîëþ — ïåðåâ³ðêó àêò³â îðãàí³â çàêîíîäàâ÷î¿ òà âèêîíàâ÷î¿
âëàäè ÿê çà ôîðìàëüíèìè, òàê ³ çà çì³ñòîâèìè êðèòåð³ÿìè íà â³äïîâ³ä-
í³ñòü êîíñòèòóö³éíèì ïðèïèñàì5.

Îòæå, ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü ñóäîâèõ îðãàí³â, íàñàìïåðåä íàéâèùî¿ ñóäî-
âî¿ ³íñòàíö³¿ — Âåðõîâíîãî ñóäó ÑØÀ, ùîäî ïåðåâ³ðêè íà â³äïîâ³äí³ñòü
Êîíñòèòóö³¿ ïðàâîâèõ àêò³â ëÿãëà â îñíîâó àìåðèêàíñüêî¿ ìîäåë³ çàõèñòó
ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè çàñîáàìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿. Ãîëîâíîþ îñîáëèâ³-
ñòþ ö³º¿ ìîäåë³ º òå, ùî ïåðåâ³ðêà êîíñòèòóö³éíîñò³ çàêîí³â, ³íøèõ íîðìà-
òèâíèõ àêò³â ïðîâîäèòüñÿ ñóäàìè ëèøå ó ïðîöåñ³ ðîçãëÿäó êîíêðåòíèõ
ñïðàâ. Ñóäàì íàâ³òü ïðÿìî çàáîðîíåíî çä³éñíþâàòè òàêó ïåðåâ³ðêó, êîëè
âîíà íå âèïëèâàº ç êîíòåêñòó ñïðàâè. À ôóíêö³ÿ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ
º ôàêòè÷íî íåâ³ää³ëüíîþ â³ä îñíîâíî¿ ôóíêö³¿ ñóäó — âèð³øåííÿ êîíêðåò-
íèõ ïðàâîâèõ ñïîð³â. Çðîçóì³ëî, ùî êîëè ïðè âèð³øåíí³ ñïîðó ïåðåâ³ðÿºòü-
ñÿ êîíñòèòóö³éí³ñòü àêòà, ÿêèé áóâ çàñòîñîâàíèé ÷è ï³äëÿãàº çàñòîñóâàííþ,
âæå ìàº ì³ñöå íå çâè÷àéíå, à îñîáëèâå — êîíñòèòóö³éíå ñóäî÷èíñòâî. Ïðè
öüîìó, ÿê çàçíà÷àº Â. Áåðíõåì, áóäü-ÿêèé ïðèâàòíèé àáî ãðîìàäñüêèé ïî-
çèâà÷ ìîæå çàïåðå÷óâàòè êîíñòèòóö³éí³ñòü áóäü-ÿêîãî çàêîíó ÷è áóäü-ÿêèõ
ä³é óðÿäó6.

Ï³ñëÿ â³äîìî¿ «ñïðàâè âñ³õ ñïðàâ» 1803 ðîêó ïîíàä ï³âñòîë³òòÿ Ñóä íå êî-
ðèñòóâàâñÿ ñâî¿ìè ïðåðîãàòèâàìè ó ñôåð³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ. Ëè-
øå â 1857 ðîö³ â³í âèçíàâ íåêîíñòèòóö³éíèì çàêîí, ùî äîïóñêàâ íàáóòòÿ
ãðîìàäÿíñòâà ÑØÀ íåãðàìè. ßê ï³äêðåñëþº â³äîìèé àìåðèêàíñüêèé â÷å-

82

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 5/2007

1 The Living U.S. Constitution Story. Leading Supreme Court Decisions. Presented with Historical
Notes by S. K. Padovef. — N. Y., 1983. — Ð. 46.

2 Òàì ñàìî. — Ð. 47.
3 Øåâ÷óê Ñ. Îñíîâè êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñïðóäåíö³¿. — Õ., 2002. — Ñ. 237.
4 Blackstone William. Çàçíà÷. ïðàöÿ. — Ð. 31.
5 The Living U.S. Constitution Story. Leading Supreme Court Decisions. Presented with Historical

Notes by S. K. Padovef. — N. Y., 1983. — Ð. 48.
6 Áåðíõåì Â. Âñòóï äî ïðàâà òà ïðàâîâî¿ ñèñòåìè ÑØÀ. — Ê., 1999. — Ñ. 295.



íèé-þðèñò Ë. Ôð³äìåí, äîñ³ öå ð³øåííÿ ââàæàºòüñÿ íàéãàíåáí³øèì çà âñþ
äîâãó ³ñòîð³þ Ñóäó1. ² ò³ëüêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó 1865 ðîö³ ïîïðàâêîþ XII äî
Êîíñòèòóö³¿ áóëî ñêàñîâàíî ðàáñòâî, Âåðõîâíèé ñóä ïî÷àâ âèÿâëÿòè àê-
òèâí³ñòü ó çàõèñò³ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè çàñîáàìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿.

Çã³äíî ç ïðåàìáóëîþ Îñíîâíîãî Çàêîíó, ÿêà ïðîãîëîøóº ãîëîâíèì çàâ-
äàííÿì Êîíñòèòóö³¿ çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäÿíàì ÑØÀ ìîæëèâîñò³ áåçïåðå-
øêîäíî êîðèñòóâàòèñÿ «áëàãàìè ñâîáîäè», â öåíòð³ óâàãè Ñóäó òðàäèö³é-
íî ïåðåáóâàþòü «ôóíäàìåíòàëüí³» — ãðîìàäÿíñüê³ (îñîáèñò³) ïðàâà. Cåðåä
íèõ âèä³ëÿþòü òàê çâàí³ ïð³îðèòåòí³, ÿêèì íàäàºòüñÿ îñîáëèâå çíà÷åííÿ2.
Ç îãëÿäó íà òå, ùî ïåðåë³ê «ôóíäàìåíòàëüíèõ» ïðàâ ³ ñâîáîä îñîáè ó ôåäå-
ðàëüí³é Êîíñòèòóö³¿ º äîñèòü íåïîâíèì, íàâ³òü ç óðàõóâàííÿì óñ³õ ïîïðà-
âîê, îá’ºêòèâíî çðîñòàº çíà÷åííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü ³ íàñàìïåðåä âåðäèêò³â
Âåðõîâíîãî ñóäó, ÿê³ ³íòåðïðåòóþòü, ðîçâèâàþòü â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ
Îñíîâíîãî Çàêîíó3.

Îäíàê ïîïðè òå, ùî ïîïðàâêà IX äî Îñíîâíîãî Çàêîíó ÑØÀ âñòàíîâ-
ëþº: «Ïåðåë³ê ó Êîíñòèòóö³¿ ïåâíèõ ïðàâ íå ñë³ä òëóìà÷èòè ÿê çàïåðå÷åííÿ
÷è ïðèìåíøåííÿ ³íøèõ ïðàâ», â àìåðèêàíñüê³é äîêòðèí³ ³ ñóäîâ³é ïðàê-
òèö³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ é êóëüòóðí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè íå â³äíåñåíî äî «ôóí-
äàìåíòàëüíèõ». Öå îçíà÷àº, ùî âîíè íå êîðèñòóþòüñÿ êîíñòèòóö³é-
íèì çàõèñòîì íà ôåäåðàëüíîìó ð³âí³. Òàêèé ï³äõ³ä ï³äòâåðäæåíèé ðÿ-
äîì ð³øåíü Âåðõîâíîãî ñóäó. Íàïðèêëàä, ó 1972 ðîö³ â³í ïîñòàíîâèâ, ùî
ïîòðåáà â íîðìàëüíîìó æèòë³ íå º «ôóíäàìåíòàëüíèì ³íòåðåñîì», à ó
1973 ðîö³ âêàçàâ, ùî ïðàâî íà îñâ³òó æîäíèì ÷èíîì íå âèïëèâàº ç Êîí-
ñòèòóö³¿4.

Çàãàëîì çàçíà÷åí³ ïðàâà Ñóä òðàêòóº äîñèòü âóçüêî — ëèøå ÿê íåïðè-
ïóñòèì³ñòü äèñêðèì³íàö³¿ ó â³äïîâ³äíèõ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ5. Ïðî-
òå â÷åí³ òà þðèñòè-ïðàêòèêè â ö³ëîìó âèñîêî îö³íþþòü ðîáîòó ñóäîâî¿
ñèñòåìè ÑØÀ íà ÷îë³ ç Âåðõîâíèì ñóäîì ùîäî çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþ-
äèíè çàñîáàìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿. Òóò íå ìîæíà íå ïîãîäèòèñÿ ç
â³äîìèì ôðàíöóçüêèì äîñë³äíèêîì Ð. Äàâèäîì, ÿêèé ñòâåðäæóº, ùî â
ïðîöåñ³ çàñòîñóâàííÿ òà ³íòåðïðåòàö³¿ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì Âåðõîâíèé
ñóä ïðèñòîñîâóº Îñíîâíèé Çàêîí ÑØÀ äî ïîòðåá ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó,
îñê³ëüêè íèí³ áåç óðàõóâàííÿ ñóäîâîãî òëóìà÷åííÿ ïðàêòè÷íî íåìîæëè-
âî çðîçóì³òè êëþ÷îâ³ ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóö³¿6.

Ä³éñíî, âàæêî ïåðåîö³íèòè òó ðîëü, ÿêó â³ä³ãðàº ñóäîâà âëàäà, ³ íàñàì-
ïåðåä Âåðõîâíèé ñóä ÑØÀ, ó òëóìà÷åíí³ ôîðìàëüíî íåçì³ííî¿ Êîíñòèòó-
ö³¿ Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â, à îòæå, ó ôîðìóâàíí³ òà ìîäåðí³çàö³¿ «æèâî¿ êîí-
ñòèòóö³¿».

Òàêèì ÷èíîì, àìåðèêàíñüêà ìîäåëü çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè çàñî-
áàìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ùî ïîºäíóº ïðèíöèïè ïðèðîäíîãî ïðàâà òà
ïðîöåñóàëüí³ ôîðìè çàãàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà, ïî ñóò³, áóëà ñòâîðåíà ñóääÿ-
ìè, íàñàìïåðåä ÷ëåíàìè Âåðõîâíîãî ñóäó ÑØÀ. Öÿ ìîäåëü âèíèêëà ïåðøîþ
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³ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó çàëèøàëàñü ºäèíîþ ó ñâ³ò³. Ñåðåä ¿¿ ãîëîâíèõ ðèñ
âèä³ëèìî òàê³:

1. Ïîâíîâàæåííÿ ùîäî âèçíàííÿ íåêîíñòèòóö³éíèìè äåðæàâíèõ ïðàâî-
âèõ àêò³â, ÿê³ ïîðóøóþòü ïðàâà é ñâîáîäè, ìàþòü óñ³ ñóäè, ùî âõîäÿòü äî
ºäèíî¿ ñóäîâî¿ ñèñòåìè, â³äïîâ³äíî äî ¿õ êîìïåòåíö³¿ ñòîñîâíî âèð³øåííÿ
ïèòàíü êîíñòèòóö³éíîñò³ àêò³â ð³çíî¿ þðèäè÷íî¿ ñèëè. Òîæ áóäü-ÿêèé ñóääÿ
ïðè âèð³øåíí³ ïðàâîâîãî ñïîðó ìîæå áåçïîñåðåäíüî çâåðòàòèñÿ äî Êîíñòè-
òóö³¿. Ïðè÷îìó çä³éñíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ º îáîâ’ÿçêîì ñóää³, à
ïðåðîãàòèâà «îñòàííüî¿ ³íñòàíö³¿» çàêð³ïëåíà çà Âåðõîâíèì ñóäîì êðà¿íè1.

2. Ñóäè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ìàþòü ïðàâî òëóìà÷èòè Êîíñòèòóö³þ ëè-
øå ç ìåòîþ âèð³øåííÿ ñïðàâè — òàê çâàíèé ïðèíöèï çâ’ÿçàíî¿ êîìïåòåíö³¿
ñóäó, òîáòî ïèòàííÿ ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ äåðæàâíèõ ïðàâîâèõ àêò³â âè-
ð³øóºòüñÿ ïðè ðîçãëÿä³ êîíêðåòíèõ ñóäîâèõ ñïðàâ ïðî ïîðóøåíå ïðàâî, êî-
ëè îñîá³ çàâäàíî øêîäè ÷åðåç ðåàë³çàö³þ ïðàâîâîãî àêòà, êîíñòèòóö³éí³ñòü
ÿêîãî ñòàâèòüñÿ ï³ä ñóìí³â. Ïðè÷îìó ð³øåííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Îñíîâíî-
ìó Çàêîíó òèõ ÷è ³íøèõ ïðàâîâèõ àêò³â àáî ¿õ îêðåìèõ ïîëîæåíü, ÿêå óõâà-
ëþºòüñÿ ñóäîì, ñòîñóºòüñÿ ëèøå ñòîð³í ó êîíêðåòí³é ñïðàâ³ (îmnå ðàrtes).
Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ç ïîøèðåíîþ â ÑØÀ äîêòðèíîþ ñóäîâîãî ïðåöåäåí-
òó, àêò, âèçíàíèé íåêîíñòèòóö³éíèì, îñîáëèâî ð³øåííÿì Âåðõîâíîãî ñó-
äó, íå çàñòîñîâóºòüñÿ íà ïðàêòèö³ ³íøèìè ñóäàìè, õî÷à ÿêîãîñü ñïåö³àëüíî-
ãî ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ íåêîíñòèòóö³éíèõ ïðàâîâèõ íîðì Ñóä íå ïðèé-
ìàº.

Òàêèì ÷èíîì, àìåðèêàíñüêà ìîäåëü çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî êîíñòèòó-
ö³éíîãî êîíòðîëþ íå ïåðåäáà÷àº âèä³ëåííÿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ³ç çà-
ãàëüíîãî ìåõàí³çìó ïðàâîñóääÿ, îñê³ëüêè «âñ³ ñïðàâè, ÿêîþ íå áóëà á ¿õ
ïðèðîäà, âèð³øóþòüñÿ îäíèìè é òèìè ñàìèìè ñóäàìè ³, ïî ñóò³, â îäíàêî-
âèõ óìîâàõ. Êîíñòèòóö³éí³ æ ïèòàííÿ ìîæóòü ïîðóøóâàòèñÿ ó áóäü-ÿêèõ
ñï³ðíèõ ñïðàâàõ, íå ïîòðåáóþ÷è ÿêîãîñü îñîáëèâîãî ï³äõîäó»2. Îá’ºêòèâíî
öüîìó ñïðèÿþòü, ïî-ïåðøå, îáñòàâèíè ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó, à ñàìå: «îñîá-
ëèâà ðîëü îðãàí³â ñóäîâî¿ âëàäè â äåðæàâíîìó ìåõàí³çì³ êðà¿í çàãàëüíîãî
ïðàâà»3, ïî-äðóãå, ñóòî þðèäè÷í³ ôàêòîðè: çàãàëüíèé ³ âåëüìè ñòèñëèé
ñòèëü îäíèõ êîíñòèòóö³éíèõ ôîðìóëþâàíü òà, íàâïàêè, çàíàäòî êàçó¿-
ñòè÷íèé âèêëàä ³íøèõ, ùî â îáîõ âèïàäêàõ â³äêðèâàº øèðîêèé ïðîñò³ð äëÿ
òëóìà÷åííÿ.

Ðàçîì ç òèì äîêòðèíàëüíå òðàêòóâàííÿ Âåðõîâíèì ñóäîì çì³ñòó ñòàòò³ III
Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ, çã³äíî ç ÿêîþ «êîíñòèòóö³éí³» ïîçîâè ðîçãëÿäàþòüñÿ ñóäà-
ìè âèêëþ÷íî ÿê ñêëàäîâà «ä³éñíîãî ñï³ðíîãî ïèòàííÿ», ïðè âèð³øåíí³ ÿêîãî
çàñòîñîâóºòüñÿ çàêîíîäàâñòâî, ùî, éìîâ³ðíî, íå â³äïîâ³äàº Êîíñòèòóö³¿, âñå
òàêè îáìåæóº ìîæëèâîñò³ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á ùîäî çàõèñòó ¿õí³õ
ïðàâ òà ñâîáîä. Àäæå â áàãàòüîõ âèïàäêàõ ïîçèâà÷åâ³, êîòðèé îñïîðþº êîí-
ñòèòóö³éí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî ïðàâîâîãî àêòà, äîñèòü ñêëàäíî äîâåñòè íà-
ÿâí³ñòü çàâäàíîãî éîìó öèì àêòîì ðåàëüíîãî ÷è ìîæëèâîãî «êîíêðåòíîãî é
î÷åâèäíîãî çáèòêó» («ôàêòè÷íîãî çáèòêó»).
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ÄÎ 300-Ð²××ß ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²¯ ÏÈËÈÏÀ ÎÐËÈÊÀ

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÃÅÒÜÌÀÍÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÈ
(Êîíñòèòóö³ÿ Ïèëèïà Îðëèêà 1710 ðîêó)1

I

Îñê³ëüêè ïîì³æ òðüîìà áîãîñëîâñüêèìè ÷åñíîòàìè ÷³ëüíå ì³ñöå íàëåæèòü
â³ð³, — ó öüîìó ïåðøîìó ïóíêò³ ãîäèòüñÿ ïîâåñòè ìîâó ïðî ñâÿòó ïðàâîñëàâ-
íó â³ðó ñõ³äíîãî îáðÿäó, ÿêîþ âîéîâíè÷èé êîçàöüêèé íàðîä óïåðøå é ïîíèí³
ïðîñâ³òèâñÿ ùå çà ïàíóâàííÿ õîçàðñüêèõ êàãàí³â â³ä àïîñòîëüñüêîãî Êîí-
ñòàíòèíîïîëüñüêîãî ïðåñòîëó ³ ÿêó é íèí³ íåâ³äñòóïíî îáñòîþº, áî í³êîëè
æîäíîþ ÷óæîþ ðåë³ã³ºþ çáàëàìó÷åíèé íå áóâ. Äîáðå-áî â³äîìî, ùî ñëàâíî¿
ïàì’ÿò³ ãåòüìàíà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ç Â³éñüêîì Çàïîðîçüêèì ºäèíà
ïðè÷èíà ñïîíóêàëà âçÿòèñÿ äî çáðî¿ ³ ðîçïî÷àòè ñïðàâåäëèâó â³éíó ïðîòè
Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ ïîëüñüêî¿ (îï³ð òóðáîòè ïðî ïðàâà ³ âîëüíîñò³): ïîòðåáà âáî-
ðîíèòè ñâîþ ïðàâîñëàâíó â³ðó, ÿêó âëàäà ïîëÿê³â ð³çíîìàí³òíèìè óòèñêàìè
ïðèíåâîëèëà äî ç’ºäèíåííÿ ç ðèìñüêîþ öåðêâîþ. Àëå é ï³ñëÿ òîãî, ÿê íîâî-
ðèìñüêå ÷óæîâ³ð’ÿ áóëî âèêîð³íåíå ç Â³ò÷èçíè, â³í, ñàìå ÷åðåç ñï³ëüí³ñòü ðå-
ë³ã³¿, à íå ç ³íøèõ ìîòèâ³â, óäàâñÿ ³ç Â³éñüêîì Çàïîðîçüêèì ³ íàðîäîì ðóñü-
êèì äî Ìîñêîâñüêî¿ ³ìïåð³¿ çà ïîêðîâèòåëüñòâîì ³ äîáðîâ³ëüíî ï³ääàâñÿ.

Òîìó íîâîîáðàíèé íèí³ íàéÿñí³øèé ãåòüìàí, ÿêùî Ãîñïîäü Áîã êð³ïêèé ³
íåçäîëàííèé ó áèòâàõ äîïîìîæå âèçâîëèòè íàøó Â³ò÷èçíó óâ³í÷àíîþ óñï³-
õàìè çáðîºþ áëàæåííî¿ éîãî ìèëîñò³ íàéÿñí³øîãî êîðîëÿ øâåäñüêîãî ç ÿðìà
ìîñêîâñüêî¿ íåâîë³, ïîâèíåí òîãî äîòðèìóâàòèñÿ ³, ÿê ³ íàëåæèòü éîìó, îñîá-
ëèâî ïèëüíóâàòè ³ ð³øó÷å ñòàâàòè íà ïåðåøêîä³ âïðîâàäæåííþ ó íàø³é
ðóñüê³é Â³ò÷èçí³ áóäü-ÿêî¿ ÷óæî¿ ðåë³ã³¿. À ÿêùî äå-áóäü âèÿâèòüñÿ — ÷è ïî-
òàé, ÷è ÿâíî, — òî ïîâèíåí ñâîºþ âëàäîþ ¿¿ âèêîð³íþâàòè, çàáîðîíèòè ïðî-
ïîâ³äóâàòè ³ ïîøèðþâàòè. Òàêîæ íå äàâàòè äîçâîëó íà ïðîæèâàííÿ â Óêðà-
¿í³ ïîñë³äîâíèêàì ÷óæîâ³ð’ÿ, à îñîáëèâî áëóäíîãî ³óäà¿çìó.

Äîêëàäàþ÷è âñ³õ ñèë, íåõàé íåäðåìíî ï³êëóºòüñÿ ïðî òå, ùîá ëèøå ºäèíà
ïðàâîñëàâíà â³ðà ñõ³äíîãî îáðÿäó ï³ä ïîñëóõîì íàéñâÿò³øîãî àïîñòîëüñüêî-
ãî Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî ïðåñòîëó íàâ³÷íî áóëà óòâåðäæåíà ³ ïîøèðþâà-
ëàñÿ äëÿ ïðèìíîæåííÿ Áîæî¿ õâàëè ðîçáóäîâîþ öåðêîâ ³ âäîñêîíàëåííÿì
ñèí³â ðóñüêèõ ó â³ëüíèõ ìèñòåöòâàõ ³ ùîá âîíî áóÿëî ³ êâ³òëî, ìîâ òðîÿíäà
ïîì³æ òåðíÿì, ì³æ ÷óæèíåöüêèìè ðåë³ã³ÿìè ñóñ³äí³õ äåðæàâ.

À äëÿ á³ëüøîãî âïëèâó ÷³ëüíîãî ó Ìàë³é Ðóñ³ Êè¿âñüêîãî ìèòðîïîëè÷îãî
ïðåñòîëó ³ çàäëÿ çðó÷í³øîãî óïðàâë³ííÿ äóõîâíèìè ñïðàâàìè íåõàé íàéÿñ-
í³øèé ãåòüìàí äîá’ºòüñÿ ïî çâ³ëüíåííþ íàøî¿ Â³ò÷èçíè ç-ï³ä ìîñêîâñüêîãî
ÿðìà äëÿ ïðîâ³íö³¿, ùî éîìó íàä³ëåíà, íàäàíà ³ äîâ³ðåíà òà äëÿ äîâêîëèøí³õ
çåìåëü â³ä àïàñòîëüñüêîãî Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî ïðåñòîëó ïåðâ³ñíî¿ åê-
çàðøî¿ âëàäè. Òàêèì ÷èíîì â³äíîâëÿòüñÿ êîëèøí³ ñòîñóíêè ³ ñèí³âñüêèé ïî-
ñëóõ íàøî¿ Â³ò÷èçíè îòîìó àïîñòîëüñüêîìó Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîìó ïðåñòî-
ëîâ³, ùî éîãî ºâàíãåëüñüêîþ ïðîïîâ³ääþ íàøà Â³ò÷èçíà óäîñòî¿ëàñÿ ïðîñâ³-
òèòèñÿ ³ óòâåðäèòèñÿ ó ñâÿò³é Âñåëåíñüê³é â³ð³.
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Íàóêîâèé êîìåíòàð

«×è ìîæóòü ÿêóñü ðîëü ó êîíñîë³äàö³¿ óêðà-
¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â³ä³ãðàòè õðèñòèÿíñüê³
öåðêâè? Àäæå â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà, òà é â ³ñòîð³¿
Óêðà¿íè, áóëè ïåð³îäè, êîëè ñàìå ðåë³ã³ÿ â³ä³-
ãðàâàëà îðãàí³çóþ÷ó, ³íòåãðóþ÷ó, íàö³ºòâîð÷ó
ðîëü…»

². Äçþáà — ë³òåðàòóðíèé êðèòèê,

ïóáë³öèñò, êóëüòóðîëîã

1. Êîìåíòàð äî ïåðøîãî ïàðàãðàôà Êîíñòèòóö³¿ ãåòüìàíà Ïèëèïà Îðëèêà
íåäàðåìíî ïî÷èíàºòüñÿ âèùåíàâåäåíîþ öèòàòîþ, îñê³ëüêè â öüîìó ïàðà-
ãðàô³ éäåòüñÿ ñàìå ïðî ïèòàííÿ â³ðîñïîâ³äàííÿ, ÿê³ çàâæäè â³ä³ãðàâàëè
âàæëèâó ðîëü â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ òà â ïðîöåñ³ â³ò÷èçíÿíîãî äåðæà-
âîòâîðåííÿ.

Õðèñòèÿíñüêà â³ðà çà ÷àñ³â ãåòüìàíà Ïèëèïà Îðëèêà ôàêòè÷íî âèêîíó-
âàëà ðîëü ³íñòðóìåíòà ïîë³òè÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ òà ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ óêðà¿í-
ñüêî¿ ñï³ëüíîòè, ÿêà ï³çí³øå íàáóëà ðèñ íàö³¿ òà ñòâîðèëà ìîäåðíó Óêðà¿í-
ñüêó äåðæàâó. Âèð³øàëüíèé âïëèâ ðåë³ã³¿ íà ñóñï³ëüñòâî ³ äåðæàâó ìàâ
ì³ñöå ³ â ³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ. Çîêðåìà, ï³ä âïëèâîì õðèñòèÿíñüêî¿
ðåë³ã³¿ â ªâðîï³ îñòàòî÷íî ñôîðìóâàëàñÿ êîíöåïö³ÿ íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâè.

Òîä³ æ, ó ÕV²²² ñòîë³òò³, ðåë³ã³ÿ âïëèíóëà ³ íà ì³æíàðîäíó ñèñòåìó â³äíî-
ñèí, çàñíîâàíó íà äîêòðèí³ ì³æíàðîäíî¿ ð³âíîâàãè. Â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ äîê-
òðèíè êîæíà ºâðîïåéñüêà äåðæàâà ñòåæèëà çà òèì, ùîá íå äîì³íóâàëà
áóäü-ÿêà ³íøà. Öå, çîêðåìà, çàáåçïå÷óâàëîñü ÷åðåç ñèñòåìó ì³æíàðîäíèõ
äîãîâîð³â. Óêðà¿íñüêà êîçàöüêà äåðæàâà ÷àñ³â ãåòüìàíà Ïèëèïà Îðëèêà
áðàëà àêòèâíó ó÷àñòü ó çàáåçïå÷åíí³ ì³æíàðîäíî¿ ð³âíîâàãè â Öåíòðàëüí³é
òà Ñõ³äí³é ªâðîï³.

Îòæå, õðèñòèÿíñüêà â³ðà ÿê äóõîâíà îñíîâà óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà
íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâíîñò³ â³ä³ãðàâàëà ïðîâ³äíó ðîëü ó ¿õ âíóòð³øíüîìó ³
çîâí³øíüîìó æèòò³.

2. Ïîêàçîâî, ùî íîðìàòèâíèé òåêñò Êîíñòèòóö³¿ ãåòüìàíà Ïèëèïà Îðëè-
êà ïî÷èíàºòüñÿ ç ïàðàãðàôà, ïðèñâÿ÷åíîãî ïèòàííÿì ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè
(öåðêâè) ñõ³äíîãî îáðÿäó, öåíòðîì ÿêî¿ áóâ àïîñòîëüñüêèé Êîíñòàíòèíî-
ïîëüñüêèé ïðåñòîë1. Ïðàâîñëàâíà â³ðà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ºäèíà çàãàëüíîíà-
ö³îíàëüíà ðåë³ã³ÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, êîòðèé îáðàâ ¿¿ ùå çà ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿
Ðóñ³.

Ôàêòè÷íî ó öüîìó ïàðàãðàô³ Êîíñòèòóö³¿ ãåòüìàíà Ïèëèïà Îðëèêà ïðî-
ãîëîøóºòüñÿ ïð³îðèòåò ðåë³ã³éíèõ, òîáòî äóõîâíèõ, ö³ííîñòåé â æèòò³ óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó, ùî ö³ëêîì â³äïîâ³äàº òðàäèö³ÿì ãëèáîêî¿ ðåë³ã³éíîñò³ òîãî-
÷àñíèõ óêðà¿íö³â. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü íàðîäíà ìóäð³ñòü, çîêðåìà ïðèêàçêè:
«áåç Áîãà — àí³ äî ïîðîãà»; «Áîã — óñüîìó ãîëîâà» òîùî.

Ïðàâîñëàâíà â³ðà ³ ñüîãîäí³ º äîì³íóþ÷îþ ñåðåä ðåë³ã³éíèõ â³ðóâàíü
óêðà¿íö³â, à ¿õ ðåë³ã³éí³ñòü ï³äòâåðäæóºòüñÿ, çîêðåìà, íàÿâí³ñòþ â ïðåàì-
áóë³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè 1996 ðîêó ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî Âåðõîâíà Ðàäà
Óêðà¿íè ïðèéìàëà öþ Êîíñòèòóö³þ, óñâ³äîìëþþ÷è â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä
Áîãîì. Íåçâàæàþ÷è íà ðîçêîë ïðàâîñëàâíèõ öåðêîâ ó ñó÷àñí³é Óêðà¿í³
ïðàâîñëàâíà â³ðà âèêîíóº âàæëèâó äóõîâíó ðîëü ó ãðîìàäñüêî-ðåë³ã³éíîìó
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æèòò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Àëå â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè 1996 ðî-
êó öåðêâà òà ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿ â³äîêðåìëåí³ â³ä äåðæàâè (ñòàòòÿ 35).

3. Ïð³îðèòåòíå çíà÷åííÿ ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè â Óêðà¿íñüê³é êîçàöüê³é äåð-
æàâ³ çóìîâëþâàëî íåîáõ³äí³ñòü ¿¿ âñåá³÷íîãî çàõèñòó ç áîêó îñòàííüî¿. Äåð-
æàâà ââàæàëà öå ñâî¿ì ïðÿìèì îáîâ’ÿçêîì.

Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ïàðàãðàôà ïåðøîãî Êîíñòèòóö³¿ ãåòüìàíà Ïè-
ëèïà Îðëèêà ïîñÿãàííÿ íà ïðàâîñëàâíó â³ðó ôàêòè÷íî ðîçãëÿäàëîñü ÿê ïî-
ñÿãàííÿ íà ñàìó äåðæàâó, à òîìó ãåòüìàí ÿê ãëàâà äåðæàâè áóâ óïîâíîâà-
æåíèé âæèâàòè âñ³õ çàõîä³â äëÿ ïðèïèíåííÿ ïîä³áíèõ ïîñÿãàíü.

Ó ãåòüìàíñüê³é Êîíñòèòóö³¿ íàãîëîøóºòüñÿ íà îñîáëèâîìó âêëàä³ ó çàõèñò
ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè ñëàâíî¿ ïàì’ÿò³ ãåòüìàíà Á. Õìåëüíèöüêîãî, ÿêèé ó
1648—1654 ðîêàõ î÷îëèâ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíó áîðîòüáó óêðà¿íñüêîãî íà-
ðîäó ïðîòè Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿, çîêðåìà ïðîòè ñïðîá ïîëüñüêî¿ âëàäè íàâ’ÿçàòè
óêðà¿íöÿì êàòîëèöòâî. Ðåë³ã³éíèé ãí³ò ïîëüñüêî¿ øëÿõòè òà äóõîâåíñòâà áóâ
ñêëàäîâîþ ¿õ ïîë³òè÷íîãî òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ãíîáëåííÿ Óêðà¿íè.
Òðàäèö³ÿ Á. Õìåëüíèöüêîãî ùîäî çàõèñòó ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè ó õîä³ íàö³î-
íàëüíî-âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè áóëà ïðîäîâæåíà óêðà¿íñüêèì íàðîäîì ó Õ²Õ—
ÕÕ ñòîë³òòÿõ.

²ñòîðè÷íèé äîñâ³ä áîðîòüáè óêðà¿íö³â çà ïðàâîñëàâíó â³ðó ñõ³äíîãî îáðÿ-
äó ïîçíà÷èâñÿ íà ¿õ äóõîâí³é ñïàäùèí³, à òàêîæ íà ðåë³ã³éíèõ òðàäèö³ÿõ,
ÿê³ íàâ³òü ó ÷àñè ðàäÿíñüêîãî òîòàë³òàðèçìó áóëè ñèëüí³øèìè, í³æ ¿õ çàáî-
ðîíà ðàäÿíñüêèì çàêîíîäàâñòâîì. Âîäíî÷àñ ºâðîïåéñüêà êóëüòóðà ñïðèÿëà
ôîðìóâàííþ ó íèõ ðåë³ã³éíî¿ òåðïèìîñò³ äî ÷óæèõ â³ðóâàíü òà êóëüò³â.

4. Â³äïîâ³äíî äî ³ñòîðè÷íî¿ ïðàâäè (çà Ò. Øåâ÷åíêîì òà ³íøèìè) Êîíñòè-
òóö³ÿ ãåòüìàíà Ïèëèïà Îðëèêà ñâ³ä÷èòü, ùî äî ñï³ëüíî¿ ðåë³ã³¿ ç Ìîñêîâ-
ñüêèì öàðñòâîì óêðà¿íö³â ïðèâåëî òå, ùî ó ïîøóêàõ ï³äòðèìêè â áîðîòüá³
ïðîòè Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ ãåòüìàí Á. Õìåëüíèöüêèé ðàçîì ³ç Â³éñüêîì Çàïî-
ðîçüêèì òà âñ³ì óêðà¿íñüêèì íàðîäîì óêëàâ ç öèì öàðñòâîì ì³æíàðîäíó
óãîäó â äóñ³ äîêòðèíè ì³æíàðîäíî¿ ð³âíîâàãè.

Ãåòüìàíñüêà Êîíñòèòóö³ÿ ñòàâèòü ïåðåä äåðæàâîþ òà ¿¿ ãëàâîþ çàâäàííÿ:
çà äîïîìîãè øâåäñüêîãî êîðîëÿ1 çâ³ëüíèòè Óêðà¿íó â³ä ìîñêîâñüêî¿ íåâîë³,
àëå íå äîïóñòèòè çàïðîâàäæåííÿ ó êîçàöüê³é äåðæàâ³ áóäü-ÿêî¿ ÷óæî¿ ðå-
ë³ã³¿. Òîáòî ïðàâîñëàâíà â³ðà óêðà¿íö³â ôàêòè÷íî âèçíàâàëàñü ¿õ ºäèíîþ â³-
ðîþ, ùî áóëî îáóìîâëåíî îá’ºêòèâíèìè ³ ñóá’ºêòèâíèìè ôàêòîðàìè ðîçâèò-
êó òîãî÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî ôåîäàëüíîãî ñóñï³ëüñòâà.

Ñó÷àñíà Óêðà¿íà ðåàë³çóâàëà çàçíà÷åíó âèìîãó ãåòüìàíñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿
ùîäî ¿¿ íåçàëåæíîñò³ «â³ä Ìîñêîâñüêîãî öàðñòâà». Âèêîíàíî ³ äðóãó âèìîãó
ãåòüìàíñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿: â Óêðà¿í³ çáåðåæåíî ïðàâîñëàâíó â³ðó ñõ³äíîãî
îáðÿäó ÿê â³ðó á³ëüøîñò³ óêðà¿íö³â. Àëå âæå íå ÿê ¿õ ºäèíó â³ðó, òîìó ùî,
êð³ì ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè, â äåðæàâ³ ³ñíóþòü — â³äïîâ³äíî äî êîíñòèòóö³éíîãî
ïðèíöèïó ³äåîëîã³÷íî¿ òà äóõîâíî¿ áàãàòîìàí³òíîñò³ — äåñÿòêè ³íøèõ ðåë³-
ã³é òà êîíôåñ³é.

5. Çã³äíî ç ÷àñòèíàìè äðóãîþ, òðåòüîþ ïàðàãðàôà ïåðøîãî Êîíñòèòóö³¿
ãåòüìàíà Ïèëèïà Îðëèêà â íåçàëåæí³é Óêðà¿íñüê³é êîçàöüê³é äåðæàâ³ ñàì
ãåòüìàí ìàâ äáàòè ïðî òå, ùîá ï³ä åã³äîþ àïîñòîëüñüêîãî Êîíñòàíòèíîïîëü-
ñüêîãî Ïðåñòîëó áóëà óâ³êîâ³÷åíà ò³ëüêè ºäèíà ïðàâîñëàâíà â³ðà ñõ³äíîãî
îáðÿäó. Óêðà¿íñüêà ïðàâîñëàâíà öåðêâà ìàëà ñïðèÿòè íàâ÷àííþ óêðà¿í-
ñüêî¿ ìîëîä³ â³ëüíèì ìèñòåöòâàì, à äåðæàâà — ðîçáóäîâ³ öåðêîâ.
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Çàäëÿ çðó÷íîñò³ óïðàâë³ííÿ äóõîâíèìè ñïðàâàìè â Óêðà¿í³ ãåòüìàí ï³ñëÿ
çâ³ëüíåííÿ êðà¿íè â³ä ìîñêîâñüêîãî ÿðìà ïîâèíåí áóâ äîìîãòèñÿ äëÿ äåð-
æàâè â³ä àïîñòîëüñüêîãî Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïðåñòîëó ïåðâ³ñíî¿ åêçàð-
øî¿ âëàäè äëÿ êè¿âñüêîãî ìèòðîïîëèòñüêîãî ïðåñòîëó.

Ó ïîëîæåííÿõ ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿ ïàðàãðàôà ïåðøîãî Êîíñòèòóö³¿
ãåòüìàíà Ïèëèïà Îðëèêà íå ìîæíà íå ïîì³òèòè ³äåþ Óêðà¿íñüêî¿ Ïîì³ñíî¿
Öåðêâè, ÿêà ñüîãîäí³, íà äóìêó áàãàòüîõ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³, íà-
áóâàº âñå á³ëüøî¿ àêòóàëüíîñò³. Òàê, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â. Þùåíêî ïèòàí-
íÿ îá’ºäíàííÿ ïðàâîñëàâíèõ â³ðóþ÷èõ â ºäèíó ïîì³ñíó íåçàëåæíó Ïðàâî-
ñëàâíó Öåðêâó â³äí³ñ äî ñïðàâ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè — ÿê çàñ³á ºäíàííÿ
óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà çàõèñò ïåðåä çîâí³øí³ìè ³äåîëîã³÷íèìè âïëè-
âàìè. «Õîò³â áè íàãîëîñèòè, ùî êîëè ìè ãîâîðèìî ïðî ïîë³òè÷í³ ïîðîçó-
ì³ííÿ, ìîâà éäå é ïðî ïîì³ñíó Öåðêâó. Ìåí³ âàæêî çáàãíóòè, ÿê ìîæíà ãî-
âîðèòè ïðî äóõîâíó íåçàëåæí³ñòü íàö³¿, íå ìàþ÷è ïîì³ñíî¿ Öåðêâè», —
çàóâàæèâ ãëàâà äåðæàâè1.

Íà ïî÷àòêó ÕV²²² ñòîë³òòÿ îäåðæàâëåííÿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â Óêðà¿í-
ñüê³é êîçàöüê³é äåðæàâ³, ÿê ³ â ³íøèõ ôåîäàëüíèõ äåðæàâàõ òîãî ÷àñó, áóëî
çàãàëüíîþ íîðìîþ. Â óìîâàõ áîðîòüáè çà äåðæàâíó ³ äóõîâíó íåçàëåæí³ñòü
òàêå îäåðæàâëåííÿ áóëî ÷è íå ºäèíî ïðàâèëüíèì ñïîñîáîì êîíñîë³äàö³¿ êî-
çàöòâà (óêðà¿íñüêî¿ øëÿõòè), ïðàâîñëàâíîãî äóõîâåíñòâà, ñåëÿí ³ ì³ùàí. Ç
÷àñîì ïîòðåáà ó òàêîìó îäåðæàâëåíí³ ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè çíèêëà, ³ óêðà¿í-
ñüêå ïðàâîñëàâ’ÿ ñòàëî ð³âíèì ó ñâî¿õ ïðàâàõ òà îáîâ’ÿçêàõ ç ³íøèìè ðåë³-
ã³ÿìè òà êîíôåñ³ÿìè.

Òàêèì ÷èíîì, ç’ÿñóâàííÿ çì³ñòó ïåðøîãî ïàðàãðàôà Êîíñòèòóö³¿ ãåòü-
ìàíà Ïèëèïà Îðëèêà ïåðåêîíóº, ùî ïðîãîëîøåíà â í³é ðîëü ïðàâîñëàâíî¿
â³ðè ñõ³äíîãî îáðÿäó ÿê äóõîâíî¿ îñíîâè ôóíêö³îíóâàííÿ Óêðà¿íñüêî¿ êî-
çàöüêî¿ äåðæàâè áóëà îá’ºêòèâíî îáóìîâëåíà ³ñòîðè÷íîþ òðàäèö³ºþ, ñòà-
íîì ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî ôåîäàëüíîãî ñóñï³ëüñòâà òà ì³æíàðîäíèõ â³äíî-
ñèí Óêðà¿íè òîãî ÷àñó. Öå äîçâîëÿº êðàùå çðîçóì³òè ñóòü ³ñòîðè÷íèõ, êîí-
ñòèòóö³éíèõ ³ äóõîâíèõ òðàäèö³é ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè.

Íàóêîâèé êîìåíòàð ï³äãîòîâëåíî
ñóääåþ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Â. Êàìïîì
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1 Äèâ.: Ïðàâà ëþäèíè â Óêðà¿í³. — 2006. Äîïîâ³äü ïðàâîçàõèñíèõ îðãàí³çàö³é / Óêðà¿íñüêà
Ãåëüñ³íñüêà ñï³ëêà ç ïðàâ ëþäèíè, Õàðê³âñüêà ïðàâîçàõèñíà ãðóïà. — Õàðê³â: Ïðàâà ëþäèíè,
2007. — Ñ. 163.



Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÇÂ’ßÇÊÈ
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

(òðàâåíü — æîâòåíü 2007 ðîêó)

ÒÐÀÂÅÍÜ

16 òðàâíÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ². Äîì-
áðîâñüêîãî ç³ Ñïåö³àëüíèì äîïîâ³äà÷åì Êîì³ñ³¿ ÎÎÍ
ç ïðàâ ëþäèíè ç ïèòàíü çàõèñòó òà ïîøèðåííÿ ïðàâà
íà ñâîáîäó äóìêè òà ¿¿ âèðàæåííÿ À. Ë³ãàáî

31 òðàâíÿ çóñòð³÷ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç³ ñïå-
ö³àëüíîþ äåëåãàö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó

10 òðàâíÿ — 16 ÷åðâíÿ ñòàæóâàííÿ ïðàö³âíèê³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Ðåñ-
ïóáë³êè ²íäîíåç³ÿ â Ñåêðåòàð³àò³ Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè

×ÅÐÂÅÍÜ

26 ÷åðâíÿ — 1 ëèïíÿ ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Â. Êàìïî áðàâ
ó÷àñòü ó êîíôåðåíö³¿ «Íîâà ïîë³òèêà äîáðîñóñ³äñòâà
ªÑ ÿê ³íñòðóìåíò òðàíñôîðìàö³¿, àäàïòàö³¿ òà ³íòå-
ãðàö³¿ — ïðèêëàä Óêðà¿íè» òà ó IX Ì³æíàðîäíîìó
Êîíãðåñ³ ºâðîïåéñüêîãî òà ïîð³âíÿëüíîãî êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïðàâà (ì. Ðåãåíñáóðã, ÔÐÍ)

ËÈÏÅÍÜ

16 ëèïíÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè À. Ñòðè-
æàêà ³ç Ñåêðåòàðåì «ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ «Çà äåìî-
êðàò³þ ÷åðåç ïðàâî» (Âåíåö³àíñüêà Êîì³ñ³ÿ) Äæ. Áóê³ê-
ê³î

ÂÅÐÅÑÅÍÜ

5 âåðåñíÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè À. Ñòðè-
æàêà ç Ïåðåäâèáîð÷îþ ì³ñ³ºþ ñïåö³àëüíîãî êîì³òåòó
Ïàðëàìåíòñüêî¿ àñàìáëå¿ Ðàäè ªâðîïè ç ïèòàíü ñïî-
ñòåðåæåííÿ çà äîñòðîêîâèìè âèáîðàìè â Óêðà¿í³

6 âåðåñíÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè À. Ñòðè-
æàêà ç Íàäçâè÷àéíèì ³ Ïîâíîâàæíèì Ïîñëîì ÑØÀ â
Óêðà¿í³ Â. Òåéëîðîì

14 âåðåñíÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè À. Ñòðè-
æàêà ç Ãëàâîþ Ì³ñ³¿ ÎÁÑª/ÁÄ²ÏË ç³ ñïîñòåðåæåííÿ çà
âèáîðàìè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Î. Ãëîâåð

19 âåðåñíÿ çóñòð³÷ Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè À. Ñòðè-
æàêà ç êåð³âíèêîì ïðîåêò³â Í³ìåöüêîãî Ôîíäó ì³æíà-
ðîäíîãî ïðàâîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, êåð³âíèêîì ïðåä-
ñòàâíèöòâ Ôîíäó â Êèºâ³ òà Ì³íñüêó Ø. Õþëüñõüîðñòå-
ðîì
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ÆÎÂÒÅÍÜ

3—7 æîâòíÿ ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ². Äîìáðîâñüêèé
áðàâ ó÷àñòü ó XII ªðåâàíñüê³é ì³æíàðîäí³é êîíôå-
ðåíö³¿ «Ì³æíàðîäíèé äîñâ³ä âçàºìîä³¿ êîíñòèòóö³é-
íèõ ñóä³â òà çàõèñíèê³â ïðàâ ëþäèíè (îìáóäñìàí³â)
ó çàáåçïå÷åíí³ òà çàõèñò³ ïðàâ ëþäèíè» (ì. ªðåâàí,
Ðåñïóáë³êà Â³ðìåí³ÿ)

10—12 æîâòíÿ â³çèò äåëåãàö³¿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íà ÷î-
ë³ ç Ãîëîâîþ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè À. Ñòðè-
æàêîì äî ÔÐÍ (ì. Êàðëñðóå, ì. Ãåéäåëüáåðã)
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ÄËß ÍÎÒÀÒÎÊ
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Äî óâàãè øàíîâíèõ àâòîð³â!

«Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè» º îô³ö³éíèì âèäàííÿì Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ÿêå ïîñòàíîâîþ Ïðåçèä³¿ Âèùî¿ àòåñòàö³éíî¿ êîì³ñ³¿
Óêðà¿íè â³ä 9 ÷åðâíÿ 1999 ðîêó âêëþ÷åíî äî ïåðåë³êó âèäàíü, ïóáë³êàö³¿ â
ÿêèõ çàðàõîâóþòüñÿ ó ðàç³ çàõèñòó äèñåðòàö³¿ ÿê íàóêîâ³ ðîáîòè.

Ó æóðíàë³ âèñâ³òëþºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè; ïóá-
ë³êóþòüñÿ íàóêîâ³ ñòàòò³, íàóêîâ³ ïîâ³äîìëåííÿ, ðåöåíç³¿, àíîòàö³¿, êîìåí-
òàð³ òîùî.

Íàãàäóºìî, ùî íàóêîâà ñòàòòÿ ïîâèííà áóòè àêòóàëüíîþ, ìàòè äîêòðè-
íàëüíèé õàðàêòåð ç ÷³òêî îêðåñëåíîþ ïðîáëåìàòèêîþ, ì³ñòèòè íàóêîâ³ ïî-
ëîæåííÿ, ðîçðîáëåí³ îñîáèñòî àâòîðîì, âèñíîâêè ïðî íàóêîâå òà ïðàêòè÷íå
çíà÷åííÿ íàóêîâî¿ ðîçðîáêè.

Äî ñòàòåé äîäàºòüñÿ: äîâ³äêà ïðî àâòîðà ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ìåí³
òà ïî áàòüêîâ³, â÷åíîãî ñòóïåíÿ, â÷åíîãî çâàííÿ, ì³ñöÿ ðîáîòè ³ ïîñàäè,
êîíòàêòíèõ òåëåôîí³â, åëåêòðîííî¿ ïîøòè. Ïðèì³ðíèê ðóêîïèñó ï³äïèñóº
àâòîð.

Ðàçîì ç ðóêîïèñîì äî ðåäàêö³¿ ïîäàºòüñÿ éîãî åëåêòðîííà êîï³ÿ, çàïèñà-
íà ó âèãëÿä³ îêðåìîãî åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.

Îáñÿã íàóêîâèõ ñòàòåé — 12—15 ñòîð³íîê, íàóêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ —
5—7 ñòîð³íîê ìàøèíîïèñíîãî òåêñòó ÷åðåç ï³âòîðà ³íòåðâàëà. Øðèôò —
Peterburg, ðîçì³ð øðèôòó: 14. Íóìåðàö³ÿ âèíîñîê — ïîñòîð³íêîâà.

Ðåäàêö³ÿ çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî íàïðàâëÿòè íàóêîâ³ ñòàòò³ é ïîâ³äîì-
ëåííÿ íà ðåöåíçóâàííÿ, ðåäàãóâàòè ðóêîïèñ, ñêîðî÷óâàòè éîãî, çì³íþâàòè
çà ïîãîäæåííÿì ç àâòîðîì íàçâó ñòàòò³.

Çà äîñòîâ³ðí³ñòü ôàêò³â, ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ òà ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿ â³äïî-
â³äàëüí³ñòü íåñå àâòîð. Ïîäàí³ ìàòåð³àëè ðåäàêö³ÿ íå ïîâåðòàº.

Ïðè ïåðåäðóêó ïóáë³êàö³é ³íøèìè âèäàííÿìè ïîñèëàííÿ íà «Â³ñíèê Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè» îáîâ’ÿçêîâå.

Çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³!

Ìàòåð³àëè äëÿ ïóáë³êàö³¿ íàäñèëàéòå çà àäðåñîþ:
01033, ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 14, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè,
ðåäàêö³éíà ðàäà «Â³ñíèêà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè»,
òåë. 238-11-54

Íàä âèïóñêîì ïðàöþâàëè:

Êàòåðèíà Ï³ãíàñòà
Îëåíà Ïàçåíêî
Ëþáîâ Ëàâðèíåíêî
²ðèíà Òèìîùóê
Ñâÿòîñëàâ Êàðàâàºâ
Â³êòîð³ÿ Çàðåöüêà
Ìèõàéëî ×åðíåíêî

Çäàíî äî ñêëàäàííÿ 22.10.2007. Ï³äïèñàíî äî äðóêó 14.11.2007.
Ôîðìàò 70�100/16. Ïàï³ð îôñåòíèé. Äðóê îôñåòíèé.
Îáë.-âèä. àðê. 6,5. Óìîâí. äðóê. àðê. 5,2. Íàêëàä 1135 ïðèì.
Â³ääðóêîâàíî â ÇÀÒ «Â³ïîë», ÄÊ ¹ 15. 03151, Êè¿â — 151, âóë. Âîëèíñüêà, 60.
(Ñâ³äîöòâî ïðî âíåñåííÿ ñóá’ºêòà âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè
äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèäàâö³â, âèãîò³âíèê³â ³ ðîçïîâñþäæóâà÷³â
âèäàâíè÷î¿ ïðîäóêö³¿ — ñåð³ÿ ÄÊ ¹ 752 â³ä 27.12.2001)
Çàì. ¹ .
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