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ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ
Л. Кравчук: Загострення ситуації несе загрозу самій державності України, її
цілісності
«Упродовж трьох місяців Україна переживає затяжний політичний
конфлікт, причому останніми тижнями він вилився у далеко не мирне
протистояння.
Спочатку невдоволення громадян викликало не підписання Угоди про
асоціацію з Європейським Союзом. Люди мирно вийшли на вулицю, щоб
заявити про свою європейську позицію. Але до них (на майдані Незалежності
в Києві) була правоохоронцями застосована сила, що різко радикалізувало
суспільні настрої. І сталося це напередодні відзначення річниці
всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, який затвердив волю
нашого народу до самостійного державотворення і народовладдя.
Змушений констатувати, що як влада так і опозиція не змогли
забезпечити мирне врегулювання кризи. Сьогодні вже є жертви, і, вважаю,
вбивці мають відповісти за законом.
Загострення ситуації останніми днями ще більше збурює суспільні
настрої і не сприяє знаходженню шляхів виходу з політичної кризи.
Як перший всенародно обраний Президент бачу тут загрозу самій
державності України, її цілісності, причому як з боку внутрішніх сил, так і за
підтримки зовнішніх.
Саме важливе зараз – у громадському протистоянні не втратити нашу
незалежність. Тому час консолідувати зусилля усіх громадян, зокрема тих,
які представляють і владу, і опозицію та підтримують їх.
Вихід із кризи можливий лише через переговори, припинення будь-яких
силових дій, досягнення розумних компромісів та поступок з обох сторін.
Для цього, насамперед, необхідно відмовитися від ультимативної
риторики, зупинити явно незаконні дії, зважити на мирні і справедливі
очікування більшості наших співгромадян. Всі повинні зрозуміти, що в
сьогоднішній ситуації не буде переможців та переможених.
У країні повинні належним чином і в режимі законності функціонувати
всі конституційні державні інститути. Категорично неприйнятним та
небезпечним є утворення позаконституційних органів на частині території
держави, які проголошуються паралельними органами влади.
Не може країна вижити у ситуації поглиблення політичних протиріч на
рівні її регіонів, коли частина громадян визнає конституційно обрані та
призначені органи влади, а інша частина – підтримує самопроголошені
органи, що назвали себе “народними”. У такий спосіб розривається не тільки
“поле” влади, рветься сама держава. Історія революцій знає, до чого
призводило двовладдя – повного колапсу органів управління, а значить – не
можна цього допустити!
Україна протягом усіх років незалежності прагнула відбутися саме як
демократична держава, в якій владу виборювали виключно мирним законним
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шляхом на вільних прямих виборах. Навіть в період дуже важкого переходу
від партійно-радянської держави до незалежності ми керувались законами.
Тільки на чесних і вільних виборах можна сформувати справді легітимну
владу. Такий шлях є загальновизнаним і єдино цивілізованим. Наголошую,
що на останніх перемовинах опозиції з Президентом України Віктором
Януковичем для забезпечення проведення таких виборів домовлено про
справедливий спосіб формування нового складу Центральної виборчої
комісії, а саме – пропорційно чисельності всіх парламентських фракцій.
Адже, як відомо, в тому числі з нашої історії знаємо, що часто-густо наслідки
виборів визначаються не тим, як голосують, а як підраховують.
Україна перебуває у стані суспільної розбалансованості та політичної
зневіри і конфлікту, складному економічному становищі. Ці негативні явища
з кожним днем поглиблюються. Безперечно, що так продовжуватися не
може. Губимо державу!
Як неординарний і державницький крок Президента України Януковича
можна розглядати його пропозицію опозиційним лідерам увійти до складу і
очолити Уряд України. Глава держави запропонував на переговорах Арсенію
Яценюку посаду Прем’єр-міністра України і, у разі згоди його взяти на себе
таку відповідальність, Президентом України буде прийнято рішення про
відставку всього нинішнього складу Кабінету Міністрів України.
Відкриваються реальні можливості реалізувати на практиці озвучені
опозицією програми модернізації України. Цей шанс слід використати.
Відтак, час визначатися, чи готова опозиція братися до роботи у цей
надскладний період, і, працюючи у виконавчій владі, легітимно
реалізовувати свої програмні цілі, в тому числі максимально забезпечити
європейський зовнішньополітичний вектор, демократичну внутрішню
політику, соціальну спрямованість економічних перетворень. Така
пропозиція дає можливість опозиції стати законною владою, що звісно
виключає участь у будь-яких псевдовладних органах. Закликаю їх, як і
представників нинішньої влади до усвідомлення, що прийняті ними рішення
матимуть доленосні наслідки для нашої країни.
Вважаю, що загострення кризи спричинилося і через незбалансованості
владно-політичної системи. Важливо, що це розуміє і Президент України,
який за нинішнього владного механізму у державі користується дуже
значним обсягом повноважень, фактично уособлює владу в очах людей, що
покладає на нього і величезну відповідальність.
Слід тільки вітати зважену позицію Януковича, який у ході переговорів з
трьома опозиційними лідерами, заявив про можливість переходу до
парламентсько-президентської форми державного правління, що означатиме
необхідність істотних змін владних повноважень українського парламенту,
Президента та Уряду.
Це узгоджується із суспільною думкою, демократичними вимогами
щодо посилення парламентаризму, і сприятиме подальшому розвиткові засад
народовладдя в Україні.
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Я вважаю також, що в контексті нагальної лібералізації суспільновладних відносин, мають бути значно розширені права місцевого
самоврядування.
Але необхідною умовою ефективності та життєздатності цих змін до
Конституції України є легітимний спосіб їх внесення. Заклики повернутися
до попередньої редакції Конституції одним голосуванням у Верховній Раді
України, прийнявши якийсь “акт” невідомого юридичного походження, є
антиконституційними і перетворить і так зневірену Конституцію в
нелегітимний документ, якого ніхто не буде виконувати. Крім того, вважаю,
що для прийняття змін до Основного Закону на всеукраїнському референдумі
у позапарламентський спосіб треба спершу уконституювати такий шлях
зміни Основного Закону України. Адже інакше матимемо нелегітимну
Конституцію, “ганчірку”, “шмату”, як кажуть у нас на Волині. Від кого буде
виходити текст Основного Закону, хто його підготує та винесе на такий
референдум?
Певен, що немає іншого шляху, ніж вносити зміни у конституційний
спосіб, тобто через Верховну Раду України, що, до речі, неодноразово
підтверджувалося і європейськими інституціями. А вже після голосування у
парламенті відповідний закон, якщо він змінюватиме конкретні засадничі
положення чинної Конституції, може бути затверджений всеукраїнським
референдумом. Цього принципу послідовно дотримується Конституційна
Асамблея, яка уже підготувала проект Концепції змін до Конституції. Ці
напрацювання слід використати. Потрібно, щоб була чітка визначеність у
цьому питанні серед політичних сил, у першу чергу представлених у
Верховній Раді України. Ще раз наголошую на тому, що тільки спільно, за
участю опозиції, розроблені зміни можуть бути прийняті двома третинами
парламенту та схвалені більшістю громадян України. Тому знову закликаю:
визначайтеся, час не чекає. Дорога відкрита.
Улагодженню конфлікту, безумовно сприяє готовність Глави держави,
діючої влади переглянути прийняті 16 січня цього року Закони, які дуже
розбурхали негативні настрої у суспільстві та були ухвалені у парламенті за
процедурою, що піддається сумніву.
Вважаю, що до прийняття пакету документів про вихід з політичної
кризи, та приведення цих законів у відповідність з Конституцією України,
вилучення з них всіх положень, що обмежують права і свободи громадян, їх
дію потрібно призупинити. Голосування народних депутатів за ці “делікатні”
закони має бути консолідованим правлячої більшості та опозиції.
Також розв’язанню громадянського конфлікту сприятиме звільнення вже
затриманих осіб з під варти та амністія і звільнення від відповідальності
учасників протестних акцій за весь період політичної кризи. Влада іде на це,
тому опозиція, у свою чергу, повинна відмовитися від захоплення і
незаконного утримання адміністративних будинків, припинити блокування
вулиць та об'єктів, вжити всіх можливих заходів для мирного врегулювання
ситуації.
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Ми всі з вами “тутешні”, живемо у нашій спільній державі і всі разом
несемо відповідальність за неї перед Богом, власною совістю, попередніми,
нинішнім і прийдешніми поколіннями українців» (Economy&Finance
(http://www.ecnfi.com/index.php/toloka-novyn/102884). – 2014. – 27.01).

Л. Кравчук: потрібно змінити Конституцію до виборів
Екс-президент України Л. Кравчук заявив, що зміна Конституції
України повинна проходити в строгій відповідності з чинним Основним
законом країни. Для цього, за його словами, необхідно створити спеціальну
Конституційну комісію.
Л. Кравчук вважає, що інші варіанти внесення змін є неприйнятними.
«Є діюча Конституція, якою визначено як вводяться в дію конституційні
зміни. Іншого шляху немає, це вже буде не Конституція, а ганчірка, об яку
будуть витирати ноги», – підкреслив він.
Крім того, він зазначив, що існуючою в Україні Конституційною
Асамблеєю, головою якої він є, «напрацьовані дуже серйозні тексти». «Ми
можемо віддати ці тексти, і вони можуть лягти в основу цих змін», – додав
політик.
Л. Кравчук переконаний, що «на основі зміненої Конституції можна буде
формувати парламентсько-президентську державу». «А для цього потрібно
провести парламентські вибори на партійно-пропорційній основі, провести і
прийняти закон про вибори Президента з новими повноваженнями,
визначити взаємодії між владою і місцевим самоврядуванням, судовою
системою, прокуратурою», – зазначив він і застеріг опозицію від
«неконституційних і недемократичних дій» на цьому шляху:
«Якщо опозиція засуджує недемократичні дії влади і конституційного
суду, а вона має на те підстави, то вона не повинна починати з таких же
недемократичних дій».
Екс-президент заявив, що настав час припинити «експерименти над
суспільством».
Як відомо, необхідність зміни Конституції України і повернення країни
до парламентсько-президентської республіки є ключовими вимогами
опозиції. Таким чином, опозиційні фракції в парламенті домагаються
створення у ВР спеціальної комісії, що займалася б цим питанням (Преса
Украъни (http://uapress.info/uk/news/show/15401). – 2014. – 3.02).

М. Ставнійчук: Повернення України до Конституції 2004 року створить нові
проблеми
М. Ставнійчук вважає, що повернення України до Конституції 2004 р.
може створити для країни нові проблеми. Про це радник Президента
України, керівник Головного управління з питань конституційно-правової
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модернізації Адміністрації Президента України заявила в понеділок на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Повернення до редакції Конституції 2004 року створить ще один
серйозний виток конфронтації в суспільстві», – сказала М. Ставнійчук.
Вона пояснила, що повернення до Конституції 2004 р. може бути погано
сприйнято частиною суспільства і політикуму. «Це також стосується і
міжнародного співтовариства», – зазначила вона.
«Навіть якщо сьогодні ми повернемося до редакції Конституції 2004
року – це створить нову кризу і конфлікт. Тому я закликаю політиків
прислухатися до раціональної ідеї і підписати конституційний договір, який
би дозволив сформувати коаліційний уряд або уряд народної довіри, – назви
тут
не
важливі»,
–
сказала
М.
Ставнійчук
(УкрІнформ
(http://www.ukrinform.ua/ukr/news/stavniychuk_povernennya_ukraiini_do_kon
stitutsiii_2004_roku_stvorit_novi_problemi_1905168). – 2014. – 3.02).

М. Ставнійчук: Конституційною Асамблеєю напрацьований проект змін до
Конституції, який суттєво збалансує повноваження Президента
і парламенту
Конституційна Асамблея напрацювала проект змін до чинної
Конституції України, замість повернення до Конституції 2004 р. Про це
заявила радник Президента України, керівник Головного управління з питань
конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України М.
Ставнійчук на прес-конференції. М. Ставнійчук повідомила, що за останні
два місяці роботи Конституційної Асамблеї був напрацьований проект змін
до Конституції, який суттєво збалансовує повноваження Президента і
парламенту, розширює права і свободи громадян, а також вносить деякі
нововведення в роботу місцевого самоврядування. За словами М. Ставнійчук,
у документі пропонується, щоб місцеве самоврядування в Україні будувалося
на засадах Європейської хартії з місцевого самоврядування, проте з
урахуванням українських реалій. Крім того, за словами радника Президента,
у цьому проекті пропонується розширити повноваження народовладдя, через
інститути референдуму і виборів державних органів влади. Також
пропонується ввести конкурсний відбір кандидатів на посади суддів
Конституційного Суду. За словами М. Ставнійчук, ці зміни до Конституції
України можуть бути розглянуті та обговорені на широкому рівні після того,
як
будуть
схвалені
Венеціанською
комісією
(Острів
(http://www.ostro.org/general/politics/news/436787/) . – 2014 . – 3.02 ).
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ЧЛЕНИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ АСАМБЛЕЇ
ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
М. Ставнійчук, член Європейської комісії за демократію через право
(Венеціанська комісія) від України

Національний діалог. Пропозиції до плану виходу з кризи
Національний діалог щодо вирішення політичної кризи має початися з
роботи над власними помилками і усвідомлення того, що шлях
«ультиматумів», «силових варіантів» та «риторики барикад» є
безперспективним і призведе до руйнування української державності.
Навіть зниження динаміки вуличних зіткнень зараз не означає, що кризу
можна «заговорити», що проблема сама по собі зникне. Вона, навпаки, буде
наростати, виходячи із індикаторів розвитку економіки.
У той же час, ще зберігається можливість політичного вирішення кризи,
недопущення її подальшої ескалації і завдання для усього політикуму –
скористатися цим шансом.
Досягнення договороздатності
По-перше, має бути збережено мораторій на насильство. Сторони
переговорів мають гарантувати припинення протистояння та обопільних дій,
які можуть спровокувати нову хвилю насильства.
По-друге, має бути проведено ґрунтовне розслідування фактів
порушення законодавства щодо мирних протестантів.
Влада, нарешті, має дати відповідь на просте питання: хто винен у
першому витку насилля, зокрема побитті 30 листопада 2013 року; хто стріляв
в журналістів та медиків-волонтерів; хто використовував «спортсменів» для
силових дій?
Так само має бути дана відповідь, хто провокував переростання мирного
протесту в силове протистояння?
Це страшно для усіх, що в Україні, у мирний час постраждало більше
100 журналістів, є випадки поранень від куль, смерті. В ЗМІ повідомляють
про викрадення, зниклих, підпали машин тощо. Кожен факт потребує
негайного реагування. Це шок для суспільства.
Очевидно, що у всіх цих процесах вже проявилися ознаки
неспроможності, неефективності правоохоронної та «керованості»
судової систем – ознаки нездатності забезпечити верховенство права і
правопорядок.
На цьому тлі почала діяти громадськість – йдеться про ініціативи
професорів Володимира Буткевича щодо «Громадського суду», Володимира
Василенка зі створення Комісії з розслідувань порушень прав людини.
Генеральний секретар Ради Європи разом з офісом Комісара Ради
Європи з прав людини ініціювали створення в Україні комісії з розслідування
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фактів викрадення, побиття, тортур і вбивств. Створюється додаткова комісія
з представниками Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
Європейський суд з прав людини надав пріоритет справі учасника
Євромайдану Ігоря Сіренка. Таких справ очевидно буде багато. З досвіду
можна прогнозувати, що пілотне рішення Європейського суду з прав людини
Україні гарантовано.
Це сигнали для тих, хто у владі не розуміє, що відбувається, хто
вбачає у протестах тільки активність екстремістів і нав’язував силовий
сценарій розвитку подій.
По-третє, необхідно дати правову та політичну оцінку факту
прийняття так званого пакету законів від 16 січня 2014 року, які
отримали в ЗМІ назву «закони про диктатуру».
Саме прийняття цих «новелл» спровокувало другий виток протистояння,
початок вже силових дій з обох боків, могло позбавити Україну не тільки
європейської перспективи, а й призвести до міжнародної ізоляції. Справжні
автори цих «законів» відомі і знаходяться вони не тільки у стінах
парламенту.
В якості першочергових заходів влада мала б провести безумовну
амністію для затриманих журналістів, неповнолітніх, пенсіонерів – учасників
протестів. Це можна і потрібно було робити і без нікчемного з юридичної
точки зору закону про так звану амністію.
Також варто розібратися з випадками рішень суддів про висунення
підозри в частині 2 статті 294 КК, що передбачає покарання від 8 до 15 років
позбавлення волі, які були написані як «під копірку» у різних регіонах
України.
Разом з тим, за повідомленням Генерального прокурора, вже сьогодні
амністовано 259 учасників січневих акцій протесту, що вже позитивно.
По-четверте, національний діалог має ґрунтуватися на довірі як до
самого процесу з боку суспільства, так і між переговірниками.
У державі було напрацьовано систему комунікації громадянського
суспільства і влади, у тому числі і Координаційною радою з питань розвитку
громадянського суспільства при Президентові України, Конституційною
Асамблеєю та іншими.
Але після побиття людей, а потім, ухваленням відомих законів січня
2014 року, державній політиці сприяння розвитку громадянського
суспільства було завдано непоправного удару, наслідки якого будемо ще
довго відчувати. Але це лише один аспект.
Інший, більш небезпечний для нинішньої ситуації аспект, полягає у
тому, що на сьогодні переговорний формат є закритим.
Його обґрунтовано звинувачують в кулуарності, а учасники від влади не
мають довіри не тільки у суспільстві, а й у фаховому, експертному і
політичному середовищі, оскільки окремі з них були ідеологами
сумнозвісного рішення Конституційного Суду, знищення статусу Верховного
Суду, і інших рішень, що серед іншого привели до цієї кризової ситуації.
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Вони не можуть бути чесними перед суспільством, главою держави,
політикумом і сьогодні. Вони знаходяться в ситуації конфлікту інтересів,
зрештою поза межами людської порядності.
Стверджую, поняття професійної честі, етики існує серед правників.
Хоча не усім це притаманно.
Є тут ще один аспект. Якщо президент веде переговори з лідерами
опозиційних парламентських сил, то чому у числі переговірників від влади є
чиновники і немає лідера провладної парламентської фракції.
Без довіри та договороздатності будь-які результати переговорів,
політичні домовленості не матимуть достатньої легітимності. І це вже
спостерігаємо, оскільки попри усі заклики парламентська спеціальна комісія
щодо вдосконалення змін до Конституції таки не створена.
Тому сьогодні важливо, щоб переговорний процес та його учасники
мали позитивний баланс довіри та сприймалися політикумом та
суспільством.
По-п'яте, опозиція повинна визначитися з програмою вимог та з
власним системним баченням врегулювання ситуації, а не рефлексувати
на виклики вулиці.
Опозиція достатньо довго діяла нераціонально. Опозиційні лідери не
генерували системних альтернативних пропозицій змісту, шляхів реформ.
Власне сьогодні опозиційні лідери всіляко уникають діалогу з
громадянським суспільством, яке вже давно генерує більш прогресивні
вимоги зокрема і у національному примиренні.
У своїй безмежній критиці влади опозиція забула про свою міру
відповідальності. Європейський підхід же полягає у рівній мірі
відповідальності перед людьми. Тому люди сьогодні так розчаровані не лише
владою, а і опозицією.
По-шосте, до переговорів між владою та опозицією має бути
залучено громадянське суспільство.
Цілком слушні його ідеї щодо врегулювання ситуації в країні не
пов’язані з партійною кон’юнктурою, не орієнтовані на сепаратні
домовленості, не почуті, а, по великому рахунку, ігноруються і
знівельовуються і владою, і опозицією.
Власне усвідомлення і вирішення цих цілком реальних шести умов
можуть закласти підвалини для початку діалогу: по-перше, про вихід з
кризи; по-друге, про майбутнє країни.
Останні події довели необхідність всеохоплюючої конституційноправової модернізації, перебудови країни.
Усі попередні напрацювання були орієнтовані на часову перспективу.
Для реалізації цієї реформи, за нинішніх умов часовий дефіцит очевидний.
Що робити?
Метою усього подальшого реформування у короткостроковій та
довгостроковій перспективі є формування справжнього народовладдя,
подолання відчуження влади і суспільства, поваги до людської гідності.
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Саме цього вимагають і люди, які підтримують владу, і ті, які мають
протестні настрої, що акумулює Майдан. Це вже більше не є абстракції, а
реальність нашого життя.
Раніше влада в незалежній Україні намагалась брати до уваги, а головне,
адекватно реагувати на протестну активність громадян. Тому в Україні у
1994 році під час політично-соціальної кризи відбулися позачергові вибори
парламенту і Президента України; у 2004 році питання помаранчевого
Майдану було вирішено у мирний спосіб.
Сьогодні влада запізнилась і продовжує запізнюватись з адекватною
реакцією на протестний настрій у суспільстві, який за оцінками
соціологів охоплює більш як 80 % громадян. Тому, як наслідок,
теперішній Майдан не обійшовся без людських втрат.
Врегулювання нинішньої суспільно-політичної кризи неможливо
здійснити механічним кроком – відновлення Конституції України в
редакції 2004 року.
Це спроба вирішити складну проблему системної політичної,
конституційно-правової кризи у спосіб політичної доцільності.
Разом з тим, не можна також поспіхом закритою групою осіб,
нашвидкоруч, знову на коліні переписувати Основний Закон. Це знову
згубно і неприпустимо для державності. Це правовий нігілізм.
Нагадую політикам, в Конституції є й інші розділи окрім
повноважень президента, уряду та парламенту, які необхідно терміново
оновити.
В першу чергу – це гарантування прав людини і основоположних
свобод, судова влада, прокуратура, місцеве самоврядування. Саме системні
збої в усіх цих сферах призвели до масових протестів.
І якщо хочемо бути державними людьми і вивести свою країну з прірви,
треба оперувати державницьким підходом та верховенством права.
На думку більшості відомих конституціоналістів пропонована
опозицією вимога щодо повернення до Конституції України в редакції 8
грудня 2004 року є неприйнятною як з юридичної, так і з практичної
точки зору.
Повноцінний процес внесення змін до Конституції України об'єктивно
не може бути завершений раніше осені 2014 року.
Спочатку варто розглянути варіант укладання у публічний спосіб
політико-правової угоди – Конституційного договору, меморандуму, як
завгодно його назвіть, як основи подальшого конституційного процесу, а
також інших заходів по виходу із кризи та розвитку країни.
Предметом такого документу найперше мають стати публічні
зобов’язання щодо майбутнього конституційного процесу та визначення
його строку, етапів.
Можливо, щодо балансів у владі на центральному рівні, за основу
можуть бути взяті напрацювання проекту Конституції в редакції закону №
2222 від 8 грудня 2004 року або законопроекту № 4180, щодо якого є
позитивний Висновок Конституційного Суду, з використанням напрацювань
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Конституційної Асамблеї, інших проектів, які є і щодо яких були надані
висновки Венеціанської Комісії.
Зміни до Конституції на першому етапі (до осені) повинні також
включати зміни до розділів, пов’язаних з правами людини і
основоположними свободами, правосуддям, прокуратурою, статусом та
порядком формування Конституційного Суду, місцевим самоврядуванням та
територіальним устроєм.
Пропозиції у Конституційної Асамблеї є.
При цьому треба взяти до уваги, що зобов’язанням за цією угодою,
виходячи із Концепції Конституційної Асамблеї, має стати, у визначеній у
часі перспективі, також внесення змін до Розділів І, ІІІ та XIII Конституції
України, що також вимагають суттєвого доопрацювання.
Предметом такого Договору повинно бути і питання формування
нового уряду. Сторони можуть фіксувати, що новий уряд може бути
коаліційний, технічний, народної довіри і формуватися відповідно до чинної
Конституції (де-юре) з певним строковим "імунітетом" від звільнення, а дефакто за парламентсько-президентською процедурою.
Можна застосувати процедури громадського сприйняття кандидатур
членів уряду.
Це досягається за результатами переговорів з парламентськими
фракціями. При цьому президент бере на себе зобов'язання також утриматися
на певний період від одностороннього звільнення очільника КМ, міністрів.
Парламент бере на себе зобов'язання розглянути та затвердити Програму
діяльності нового Кабінету Міністрів – бодай засадничу, яка має містити
ключові напрямки та параметри реформ на найближчу перспективу.
У цьому контексті мова може йти про пошук моделі регіональної
влади та розширення прав місцевого самоврядування.
Публічний формат формування уряду категорично виключає
ультиматуми сторін, які вже лунають, особливо з боку представників
опозиції, щодо можливого його складу, відкриває дорогу до спільної
роботи.
Зрештою мета – зберегти державу.
Складовою предмету Договору також може стати узгодження
комплексу реформ з визначенням пріоритетності, у тому числі,
першочергових та довгострокових.
Серед яких має бути реформа освіти, медицини, бюджет, економіка,
реформа місцевого самоврядування.
Питання виборів – це також предмет Договору. Розробка та
удосконалення виборчого законодавства; переформатування складу
Центральної виборчої комісії за результатами консультацій з депутатськими
фракціями; майбутні парламентські та президентські вибори.
Є необхідність розглядати можливість проведення як позачергових, так і
чергових виборів.
Але вибори – це не самоціль зміни чи захвату влади. У всьому світі – це
демократичний спосіб формування влади.
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Влада має взяти на себе зобов’язання забезпечити чесні та справедливі
вибори, а опозиція розуміти, що час виборів має бути обраний так, щоб люди
мали можливість розібратись і зробити вільний вибір.
Вільне волевиявлення – це основа легітимності і самих виборів, і
обраної на них влади. Так було, є, і буде. Україна не виключення.
В цю Угоду можуть бути закладені і інші політико-правові
зобов’язання сторін.
За формою Конституційний договір, меморандум може бути
запропонований як власне політико-правовий договір, укладений між
президентом, Верховною Радою, або керівниками фракцій, окремими
народними
депутатами
та
авторитетними
представниками
громадянського суспільства про невідкладні кроки для вирішення
суспільно-політичної кризи в державі.
Може бути також обрана і інша форма – «політичного» закону. За
цих умов закон буде публічною політичною угодою між парламентом і
президентом при підтримці громадянського суспільства. Форма закону
надасть Договору більшої імперативності.
Закон може бути прийнятий в рамках повноважень парламенту
визначати засади внутрішньої політики – пункт 5 частини першої статті 85
Конституції.
Варіанти є. Можуть бути і інші пропозиції. Потрібна дискусія, якої,
на жаль, немає.
Отже, замість прийняття неякісних рішень Верховною Радою, які
можуть бути знову оскаржені наступною владою, що призведе до нової
узурпації, нової кризи, нового конфлікту, зараз необхідно обрати іншу
форму – договору, угоди, меморандуму, де підписантами є влада,
опозиція та громадянське суспільство, що стане основою, публічною
гарантією майбутнього конституційного процесу та інших заходів щодо
виходу з кризи та розвитку країни.
Прийняття такого документу може перевести конфлікт із протистояння в
площину співробітництва, що має своєю метою прийняття нової редакції
Конституції та виведення країни з кризового стану.
Що не менш важливо, це створить умови для якісної роботи не
поспіхом, не закрито, а дискутивно щодо усіх пропозицій по вдосконаленню
Конституції у парламенті, у політикумі та, нарешті, забезпечить омріяну
демократичну конституційну легітимність Конституції, про яку увесь
час нагадує Венеціанська Комісія.
Для держави настає момент істини. І це повинні усвідомлювати і
політики, і чиновники, і самі громадяни. Сьогодні потрібно шукати дуже
широкий консенсус, який дасть можливість вийти Україні із ситуації як
державі і суспільству абсолютно нової якості (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/columns/2014/02/7/7013001/). – 2014. – 7.02).
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НОВИНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОЇ АСАМБЛЕЇ
ДЛЯ ШИРОКОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ – ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Вступ
У прийнятій Верховною Радою України 28 червня 1996 року
Конституції України було закріплено засади суспільного і державного
устрою України, права і свободи людини і громадянина, врегульовано інші
правовідносини, що загалом сприяло становленню та розвитку національної
правової системи.
Разом із тим практика застосування Конституції України свідчить про
необхідність оновлення положень Конституції на основі збереження її
демократичного змісту, розвитку її потенціалу. Виявлені проблемні питання
у сфері регулювання суспільних відносин потребують переосмислення та
вдосконалення.
Так, з метою досягнення логічної послідовності та повноти у визначенні
засадничих положень конституційного ладу України певного змістовного
поліпшення потребують положення розділу І «Загальні засади» Конституції
України. Зміні підлягає і назва цього розділу, пропонується – «Засади
конституційного ладу».
Простежується певна декларативність низки прав і свобод людини,
насамперед соціально-економічних, низький рівень їх юридичного
забезпечення, гарантій додержання. Обсяг конституційних прав і свобод
людини в Україні на теперішній час не повною мірою відповідає сучасним
міжнародно-правовим стандартам.
Конституювання принципу народовладдя не призвело до створення
цілісної та ефективної системи демократичних інститутів народовладдя,
розширення форм участі народу у здійсненні державної влади і місцевого
самоврядування.
Недостатньо ефективною є система механізмів стримувань і противаг у
взаємодії між суб'єктами владних повноважень. Існують проблеми чинної
моделі парламентаризму, недоліки законодавчого процесу, надмірна
централізація державного управління та недостатня розмежованість
повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування.
Залишаються актуальними потреби удосконалення механізмів посилення
конституційних гарантій незалежності суддів та підкорення їх принципу
верховенства права, забезпечення доступності правосуддя, підвищення
фахового рівня суддівського корпусу, поліпшення умов здійснення
правосуддя.
Удосконалення потребує конституційно-правовий статус прокуратури, у
тому числі дії у часі відповідних Перехідних положень Конституції України.
Існуюча
регламентація
відносин
у
сфері
адміністративнотериторіального устрою також містить недоліки як концептуального, так і
системно-структурного, а також термінологічного характеру, що призводить
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до обмеження юрисдикції територіальних громад за межами населених
пунктів, унеможливлює впровадження європейських демократичних
стандартів у сфері територіальної організації місцевого самоврядування, а
також ускладнює чітке розмежування повноважень між місцевими органами
державної влади та органами місцевого самоврядування, що функціонують в
адміністративно-територіальних одиницях різних рівнів, призводить до
дублювання їх повноважень, негативно впливає на земельні, бюджетнофінансові та інші відносини.
Чинна
модель
місцевого
самоврядування,
адаптувавши
загальнодемократичну цінність інституту місцевого самоврядування до тих
політичних умов, що існували на час прийняття Основного Закону України,
все ж зберегла механізми надмірної централізації влади. Нині вона не
відповідає вимогам самодостатності та спроможності територіальних громад
і їх органів самостійно вирішувати питання місцевого значення. Її подальший
розвиток має ґрунтуватися на доктринальній основі інституту місцевого
самоврядування, визначеності його конституційно-правової природи згідно з
Європейською Хартією місцевого самоврядування та протоколів до неї,
європейських стандартів у регіональній політиці.
Виявилися
недоліки
в
конституційно-правовому
регулюванні
Конституційного Суду України. Потребують перегляду засади його
формування, зокрема недостатніми є критерії добору кандидатів на посаду
судді Конституційного Суду. Існують проблеми забезпечення наступності в
діяльності Конституційного Суду України, доступу громадян до
конституційного правосуддя.
На часі – удосконалення процедури внесення змін до Конституції
України, а також механізму здійснення конституційного контролю.
Базовими для Концепції внесення змін до Конституції України (далі –
Концепція) є такі загальнометодологічні підходи.
Конституція України покликана стати основоположним законом
національної правої системи, актом, що закріплює засади інноваційної моделі
розвитку суспільства та держави. Доцільно, щоб конституційні зміни
охоплювали норми як преамбули, так і всіх розділів Основного Закону
України, розвивали і конкретизували їх. При цьому визначальними мають
стати засадничі положення чинної Конституції України, узагальнення
практики її реалізації, загальновизнані міжнародно-правові стандарти,
європейські цінності свободи, демократії, прав людини, принцип
верховенства права, досягнення і тенденції сучасного конституціоналізму.
З метою забезпечення принципу справедливості та утвердження
демократичної, правової, соціальноорієнтованої держави пріоритетом
конституційного оновлення має бути принцип людиноцентризму. Йдеться
про визнання пріоритету загальнолюдських цінностей, таких як життя,
здоров'я, честь, гідність, свобода, недоторканність, безпека, а також про
створення відповідної цим цінностям інституційної основи реалізації,
гарантування та захисту основних прав і свобод людини.
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Збереження
встановлених
чинною
Конституцією
України
фундаментальних засад, що стосуються конституційного ладу, цілісності і
недоторканності України, пріоритетності прав і свобод людини, тощо.
Оптимальне використання національного, європейського і світового
досвіду конституційного розвитку.
Системність і комплексність змін до Конституції України, їх наукова
обґрунтованість,
вилучення
застарілих
конституційних
положень,
модернізація відповідних статей та доповнення Основного Закону України
новими статтями.
Концепція передбачає внесення деяких коректив у структуру
Конституції України, зумовлених пропонованими змінами, уніфікацію
категоріально-понятійного апарату, що матиме важливе значення для
формування системного підходу щодо діяльності державного механізму.
Особлива увага в Концепції приділяється:
посиленню гарантій прав і свобод людини як найвищої цінності;
обмеженню державної влади в інтересах людини (зокрема має бути
гарантовано неприпустимість надмірного втручання держави, її органів у
суспільне життя, у приватне життя людей);
подальшій розбудові громадянського суспільства в Україні на основі
чіткого конституційного регулювання відносин між людиною і державою;
розвитку демократичної, соціальної і правової держави, удосконаленню
принципу здійснення державної влади, що ґрунтується на засадах її поділу на
законодавчу, виконавчу та судову, чіткому визначенню функцій та
повноважень органів державної влади шляхом встановлення дієвої системи
стримувань і противаг;
зміцненню засад парламентаризму;
забезпеченню реальної правової, організаційної та фінансової
самостійності місцевого самоврядування, сталого територіального розвитку.
Очевидною є проблема реалізації положень Конституції України як норм
прямої дії. У цьому зв'язку необхідно забезпечити умови щодо
неприпустимості відмови від їх застосування, насамперед у сфері захисту
прав і свобод людини, внаслідок відсутності конкретизуючих законів, інших
нормативно-правових актів.
Концепція передбачає конституційно-правову модель і засади
подальшого реформування судоустрою і здійснення правосуддя в Україні.
У Концепції визначені засади реформи місцевого самоврядування, а
також здійснення адміністративно-територіальної реформи у контексті
децентралізації державної влади.
Норми Основного Закону України мають охоронятися державою. З цією
метою в Конституції України і законах України повинно бути встановлено
відповідний механізм. Зокрема, у законі про набуття чинності та введення в
дію закону про внесення змін до Конституції України необхідно встановити
порядок та строки прийняття законів, передбачених Основним Законом
України.
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Водночас Конституційна Асамблея виходить з того, що принциповим
питанням для успішного розвитку держави є не лише якісний політикоправовий зміст та потенціал Конституції України, а й неухильне додержання
її вимог насамперед державними органами та органами місцевого
самоврядування, їх посадовими особами, громадянами України, що
безпосередньо пов'язано з досягненням належного рівня правосвідомості,
політичної та правової культури, беззаперечної поваги до основоположного
закону держави. Після прийняття Конституції України в результаті існуючих
у суспільстві проблем розвитку демократії, відсутності належної правової
відповідальності, передусім політичних еліт, на різних етапах
державотворення конституційні зміни ставали результатом численних
політичних компромісів, у результаті досягненні яких істотно порушувались
принцип верховенства права, процедура внесення змін до Конституції
України, легітимізація цього процесу.
З огляду на ці обставини нині існує об'єктивна потреба у модернізації
Основного Закону України шляхом внесення до нього відповідно до розділу
XIII Конституції України, змін які мають ґрунтуватися на підготовленій
Конституційною Асамблеєю Концепції внесення змін до Конституції
України. Відповідно до Положення про Конституційну Асамблею Концепція
є основою для підготовки законопроекту (законопроектів) про внесення змін
до Конституції України.
Пропонована структура Конституції України
Преамбула
Розділ I «Засади конституційного ладу»
Розділ II «Основні права і свободи»
Розділ III «Народне волевиявлення»
Розділ IV «Верховна Рада України»
Розділ V «Президент України»
Розділ VI «Кабінет Міністрів України. Центральні та місцеві органи
виконавчої влади»
Розділ VII «Суди і правосуддя»
Розділ VIII «Прокуратура»
Розділ IX «Адміністративно-територіальний устрій»
Розділ X «Автономна Республіка Крим»
Розділ XІ «Місцеве самоврядування»
Розділ XІI «Конституційний Суд України»
Розділ XIIІ «Внесення змін до Конституції України»
Розділ XIV «Прикінцеві положення»
Преамбула
Пропонується у цілому зберегти ціннісні орієнтири і висхідні цілі,
закріплені нині у преамбулі Конституції України.
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Принципово важливим є відображення в преамбулі положення про те,
що установча влада належить виключно Українському народу – носію
суверенітету і єдиному джерелу влади, який реалізує свою волю, зокрема
через своїх вільно обраних представників до Верховної Ради України. Такий
підхід кореспондується з конституційно закріпленим принципом народного
суверенітету та визначеним Основним Законом держави порядком внесення
до нього змін, дозволяє зосередитись на встановленні меж здійснення
державної влади як демократичного інституту організації суспільства,
спрямованого на забезпечення людської гідності, безпеки та сталого
розвитку.
Ураховуючи, що преамбула Конституції України є її невід'ємною
складовою, необхідно доповнити її положеннями, пов'язаними із зміцненням
соборності і єдності України, забезпеченням благополуччя та добробуту
народу, усвідомленням Української держави як такої, що ґрунтується на
повазі до людини та її прав і свобод, засадах громадянського суспільства та
правової держави.
У зв'язку з цим пропонується закріпити такі цінності, як свобода,
справедливість, демократія, верховенство права, безпека і суспільний та
соціальний прогрес, підтримка гармонійних міжнародних відносин на основі
взаємної поваги та мирного співіснування відповідно до загальновизнаних
принципів і норм міжнародного права.
Розділ І
Засади конституційного ладу
Мета розділу – удосконалення викладення засад конституційного ладу.
Основний зміст положень розділу І «Загальні засади» Конституції
України пропонується здебільшого зберегти.
Водночас оскільки норми цього розділу за своєю юридичною природою
є також нормами прямої дії, його положення за нормативним змістом
потребують конкретизації.
Уточнюючи положення статті 3 чинної Конституції України про те, що
людина, її життя і здоров'я, свобода, честь, гідність є найвищою цінністю,
необхідно цю статтю у розділі викласти другою за черговістю, визначивши
що ці цінності мають загальний у всіх сферах буття, а не лише соціальний
характер.
Необхідно посилити дієвість конституційно-правових механізмів
народовладдя та узгодження їх з дією принципу верховенства права, зокрема,
уточнити зміст частини другої статті 5 чинної Конституції України,
передбачивши, що народне волевиявлення здійснюється через вибори,
референдуми, організація і порядок проведення яких визначаються
Конституцією України та законами України, та інші форми безпосередньої
демократії.
Окрім цього з урахуванням перегляду концептуальних підходів до назв
розділів Основного Закону України, а також з метою уникнення можливих
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ускладнень з інтерпретацією та правозастосуванням окремих норм необхідно
трансформувати зміст частини третьої статті 5 Конституції України у
положення, відповідно до якого право визначати і змінювати засади
конституційного ладу належить виключно Українському народу. Це право
не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
У статті 6 розділу має бути удосконалено принцип поділу державної
влади, що ґрунтується на засадах чіткого розподілу функцій та повноважень
шляхом встановлення дієвої системи стримувань і противаг, забезпечення
єдності формування та реалізації державної політики.
Потребують конкретизації положення статті 7 щодо визнання і
гарантування місцевого самоврядування. Цей припис слід доповнити
положенням про те, що місцеве самоврядування здійснюється
територіальними громадами як безпосередньо, так і через органи місцевого
самоврядування.
Статтю 8 Конституції України пропонується в основному зберегти без
змін. Разом з тим її доцільно доповнити нормою про те, що закони
приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, інші
нормативно-правові акти приймаються на основі та на виконання
Конституції і законів України.
З метою удосконалення механізму взаємодії національної і міжнародної
правових систем у статті 9 Конституції України необхідно встановити
пріоритет міжнародних договорів України у сфері прав і свобод людини
щодо актів національного права у разі виникнення колізій між ними.
Мають бути поліпшені конституційні положення щодо економічних
відносин в Україні, зокрема, доцільно передбачити принцип розвитку
ринкової економіки, закріпити свободу економічної діяльності, а також
принцип розвитку соціально і екологічно орієнтованої економіки.
Слід усунути суперечності між положеннями статей 13, 14 чинної
Конституції України, чіткіше визначити норми про об'єкти права власності
Українського народу.
З метою захисту землі як основного національного надбання для
нинішніх та прийдешніх поколінь має бути сформульовано положення,
відповідно до якого закон має встановлювати особливі умови володіння,
користування та розпорядження землею. Закон також має встановити
особливий захист сільськогосподарських угідь.
Слід передбачити право кожного громадянина України користуватися
природними ресурсами у встановленому законом порядку, а також обов'язок
держави дбати про забезпечення раціонального природокористування,
стабільного розвитку і екологічної безпеки.
Пропонується закріпити положення щодо засад подальшого розвитку
громадянського суспільства, оптимізації його відносин з державою, а також
взаємної їх відповідальності.
Положення частини другої статті 15 Конституції України слід уточнити,
зазначивши, що жодна політична ідеологія не може визнаватися державою як
домінуюча у суспільстві та бути обов'язковою.
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У розділі слід передбачити виключні конституційні засади делегування
окремих суверенних прав Української держави наднаціональним органам.
Потребує оновлення стаття 20 Конституції України щодо Державного
Герба України. Слід визначитися у питанні дуалізму його конституювання, а
також встановити вимогу, що детальний опис Державного Герба України,
інших державних символів України, а також порядок їх використання
встановлюються законом.
Доцільно викласти в окремій статті положення щодо статусу столиці
України.
Розділ II
Основні права і свободи
Мета розділу – підвищення рівня людиноцентричності Конституції
України, змістовне збагачення основних прав і свобод, приведення їх
переліку у відповідність до європейських стандартів та інших міжнародноправових зобов’язань України.
Пропонується низку статей розділу наповнити чітким нормативноправовим змістом відповідно до надбань європейського конституціоналізму,
максимально уникаючи відсилочних норм до законів, які мають бути лише у
випадках виникнення складнощів у реалізації права як безпосередньо
діючого на основі положень Конституції України.
Реалізуючи принцип пропорційності, цей розділ має містити положення
щодо можливості встановлення обмежень прав і свобод на конституційному
рівні, крім випадків, безпосередньо передбачених Конституцією України із
зазначенням мети та правових меж їх застосування. При цьому підстави
обмеження прав і свобод повинні бути скориговані у спосіб, що не допускає
їх розширення порівняно з міжнародно-правовими актами.
Кожна людина при здійсненні своїх прав і свобод може зазнавати тільки
таких обмежень, які встановлені з метою забезпечення належного визнання і
поваги прав і свобод інших людей, забезпечення справедливих вимог моралі,
національної безпеки і громадського порядку.
При закріпленні прав і свобод, передусім соціально-економічних,
культурних, необхідно визначити відповідні позитивні обов'язки держави
щодо умов і порядку забезпечення кожного з цих прав. Оскільки соціальноекономічні права для забезпечення їх реальності потребують активних зусиль
держави, умови і порядок їх здійснення мають відбуватися на основі законів.
Необхідно сформулювати положення щодо цих прав у такий спосіб, щоб їх
реалізація і захист безпосередньо забезпечувалися судом.
Вимагає вирішення питання щодо доповнення розділу новими правами і
свободами у відповідності з міжнародно-правовими актами та забезпечення
їх гарантованості.
Потрібно конкретизувати повноваження державних органів та органів
місцевого самоврядування щодо забезпечення та захисту прав і свобод,
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посилити персональну відповідальність посадових осіб цих органів за
невиконання своїх обов’язків у зазначеній сфері.
Необхідно передбачити ефективні механізми впливу та контролю
громадянських об’єднань за додержанням прав і свобод та їх реалізацією.
Розділ має бути доповнений правом на участь у здійсненні суспільного
контролю за діяльністю державних органів, органів місцевого
самоврядування, а також державних і комунальних підприємств, установ,
організацій. Форми організації та способи здійснення такого контролю мають
визначатися законом.
Пропонується статтю 53 чинної Конституції України доповнити
положенням про те, що держава сприяє академічній свободі та автономії
університетів, у тому числі у використанні матеріальних ресурсів та коштів
відповідно до своїх статутних завдань.
Принциповим положенням має стати поширення на юридичних осіб та
інших відповідних суб’єктів права положень щодо прав і свобод, гарантій їх
реалізації та захисту за умови, що ці положення за своїм змістом можуть
бути на них поширені.
У розділі має бути конкретизовано коло суб’єктів прав і свобод
відповідно до європейських стандартів та практики.
Слід наповнити новим змістом загальну заборону будь-якої
дискримінації, водночас розширивши підстави недискримінації.
Розділ III
Народне волевиявлення
Мета розділу – наповнення новим змістом механізмів народного
волевиявлення.
Для забезпечення чесності та прозорості виборів і референдумів в
Україні, суспільної довіри до їх результатів важливо доповнити Конституцію
України принципами періодичності проведення виборів, особистого і
однократного голосування, поширити універсальні принципи виборчого
права на реалізацію прав брати участь у референдумі.
Необхідно посилити гарантії реалізації виборчих прав громадян як
основної форми здійснення безпосередньої демократії:
обмеження щодо виборчого права, виборчі цензи мають
встановлюватися виключно на конституційному рівні;
визначити зміст виборчих прав як сукупності прав громадян України,
зокрема, голосувати, висувати кандидатів, вести агітацію;
передбачити, що порядок реалізації виборчих прав, у тому числі
встановлення обмежень у здійсненні цих прав, визначається законом.
Доцільно передбачити, що вимоги до реєстрації кандидатів та фінансування
виборів мають носити пропорційний (розумний) характер та здійснюватися у
розмірах, що забезпечують доступність реалізації права бути обраним.
Потрібно закріпити положення про те, що питання організації і
проведення виборів народних депутатів України, Президента України,
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депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів регламентуються кодифікованим
законодавчим актом, що приймається та змінюється за ускладненою
порівняно зі звичайними законами процедурою.
При цьому такий законодавчий акт в частині виду виборчої системи,
засад територіальної організації виборів, утворення та діяльності органів
адміністрування виборчого процесу, порядку висування та реєстрації
кандидатів на виборні посади не може бути змінений за два роки до дня
виборів, що може стати однією з інституційних гарантій стабільності
виборчого законодавства в Україні.
Слід замінити інститут призначення чергових та позачергових виборів
на їх проголошення у строки, визначені Конституцією України та законами
України.
Потрібно переглянути вимоги до обсягу активного та пасивного
виборчого права на загальнонаціональних та місцевих виборах з метою
приведення цих вимог у відповідність з європейськими стандартами
виборчого права. Так, необхідно вирішити питання щодо обмеження
пасивного виборчого права, пов'язаного зі строком проживання в Україні та
наявністю судимості за вчинення будь-якого умисного злочину. Також
пропонується запровадити обмеження пасивного виборчого права для
окремих категорій посадових осіб, зокрема, прокурорів, суддів,
військовослужбовців, державних службовців.
З метою забезпечення конституційних гарантій проведення виборів в
Україні пропонується закріпити положення, згідно з якими особа вважається
обраною виключно за результатами виборів. Результати виборів мають
встановлюватися у строки та порядку, визначеному законом, але не пізніше
дня закінчення строку повноважень виборних органів, що переобираються.
Необхідно закріпити положення, що всеукраїнський референдум може
бути призначений (проголошений) лише з предмету, визначеного
Конституцією України.
Стаття 73 чинної Конституції України потребує уточнення, згідно з яким
міжнародні договори України з питань зміни території України, входження
України до міждержавного об'єднання або міжнародної організації із
делегуванням
окремих
суверенних
прав
Української
держави
наднаціональним органам підлягають обов'язковому затвердженню
всеукраїнським референдумом.
З метою недопущення ситуації підміни легітимно сформованих органів
влади застосуванням форм безпосередньої демократії потрібно визначити,
що предметом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою
(ініціативний референдум) може бути лише питання скасування закону, який
набрав чинності (інститут «народного вето»).
Ініціативний референдум може бути проголошений за умови підтримки
такої ініціативи не менш ніж двома мільйонами громадян України, які мають
право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано
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не менш як у двох третинах існуючих регіональних адміністративнотериторіальних одиниць і не менш як по сто тисяч підписів у кожній із них.
Слід передбачити, що позитивне рішення ініціативного референдуму
щодо скасування закону означає втрату чинності цим законом відразу після
офіційного оприлюднення рішення референдуму без додаткового
затвердження такого рішення будь-яким органом державної влади чи
посадовою особою. При цьому повторне прийняття Верховною Радою
України закону зі змістом, ідентичним скасованому ініціативним
референдумом, можливе не раніше, ніж через три роки із дня проведення
такого референдуму.
Має бути також врегульовано питання щодо умов, необхідних для
визнання всеукраїнського референдуму таким, що відбувся, а також визнання
рішення, винесеного на всеукраїнський референдум, ухваленим.
Пропонується встановити, що такий референдум відбувся, якщо в ньому
взяли участь більше половини від загальної кількості громадян України, що
мають право голосу. Рішення буде вважатись ухваленим, якщо за нього
проголосує більшість громадян України, які взяли участь у всеукраїнському
референдумі. Аналогічні підходи слід запровадити для місцевих
референдумів.
З метою з'ясування позиції громадян України з того чи іншого
важливого питання загальнодержавного значення доцільно передбачити
інститут дорадчого опитування (плебісцит), яке може бути проведено за
рішенням Верховної Ради України та Президента України у порядку,
визначеному
законом.
Результати
такого
опитування
матимуть
рекомендаційний характер.
Доцільно запровадити інститут народної законодавчої ініціативи,
передбачивши, що законопроекти з питань, віднесених до сфери
регулювання законом, можуть бути внесені до Верховної Ради України за
ініціативою не менш ніж ста тисяч громадян України, які мають право
голосу, і такі законопроекти розглядатимуться парламентом невідкладно.
Потребує свого подальшого розвитку безпосередня місцева демократія. З
цією метою пропонується закріпити за територіальною громадою право
ініціювати та вирішувати на місцевому референдумі питання, що належать
до повноважень місцевого самоврядування відповідного рівня, а також
обов'язковість для органів влади та посадових осіб рішень, прийнятих на
місцевих референдумах.
Мета розділів IV,V,VI Конституції України — вирішення низки
державотворчих завдань, в основі яких лежать зміцнення засад
парламентаризму, удосконалення системи стримувань та противаг в
організації державної влади, її децентралізації. При цьому конституційні
зміни щодо змісту розділів IV,V,VI можуть бути пов'язані з обранням
Верховної Ради України на чергових парламентських виборах у 2017 році.
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Розділ IV
Верховна Рада України
Зберігаючи існуючий конституційно-правовий статус парламенту –
Верхової Ради України як єдиного органу законодавчої влади в Україні,
пропонується розширити повноваження Верховної Ради України щодо
формування складу Кабінету Міністрів України і здійснення контролю за
його діяльністю, зокрема у таких формах як розгляд питання про вотум
довіри і вотум недовіри, заслуховування звітів Кабінету Міністрів України та
його окремих членів.
Пропонується визначити обсяг недоторканності народних депутатів
України виключно Конституцією України, що означає неможливість його
збільшення або обмеження законом. В Основному Законі України необхідно
встановити, що народний депутат України не може бути затриманий або
взятий під варту без згоди парламенту до винесення обвинувального вироку
щодо нього, за винятком затримання на місці вчинення тяжкого чи особливо
тяжкого злочину.
Необхідно передбачити, що Президент України після проведення
консультацій з Головою Верховної Ради України, керівниками депутатських
фракцій приймає рішення про дострокове припинення повноважень
Верховної Ради України та проголошує позачергові парламентські вибори,
якщо:
протягом визначеного Конституцією України строку пленарні засідання
чергової сесії Верховної Ради України не можуть розпочатися;
Верховна Рада України у визначені Конституцією України строки не
сформувала персональний склад Кабінету Міністрів України.
У сфері законодавчої діяльності пропонується уточнити коло суб'єктів
права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України. Порядок здійснення
права
законодавчої
ініціативи
народними
депутатами
України
встановлюється законом.
Коло суб'єктів права законодавчої ініціативи може бути розширене у разі
запровадження інституту народної законодавчої ініціативи.
Право законодавчої ініціативи щодо внесення проекту закону про
Державний бюджет України та змін до нього має належати виключно
Кабінету Міністрів України. При цьому доцільно передбачити, що законом
про Державний бюджет України можуть регулюватися лише питання
державних доходів та видатків.
Для забезпечення сталості правової системи пропонується запровадити
поділ законів залежно від важливості, пріоритетності предмета їх правового
регулювання та встановити спеціальну кількість голосів народних депутатів
України, необхідну для прийняття цих законів.
Президент України підписує та офіційно оприлюднює закони або
використовує право вето. У разі непідписання закону і незастосування права
вето закон невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради
України і опубліковується за його підписом.
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Потребує уточнення в частині предмета та порядку реалізації право
народного депутата України на депутатський запит і звернення.
Слід запровадити процедуру інтерпеляції, яка передбачає ініціативне
проведення обов'язкових слухань з питань діяльності Кабінету Міністрів
України або його окремих членів. При цьому встановити, що інтерпеляція
ініціюється від імені кількісно визначеної групи народних депутатів України.
Розділ V
Президент України
Для забезпечення збалансованості та ефективного функціонування
змішаної форми державного правління необхідно уточнити роль глави
держави в частині забезпечення стабільності функціонування всього
державного механізму, оскільки у нинішньому конституційно-правовому
статусі Президент України за своїми повноваженнями наближений до
виконавчої влади.
Пропонується зберегти чинний порядок обрання Президента України та
строк, на який він обирається, уточнивши при цьому строки проголошення
виборів Президента України.
Необхідно розглянути питання заміни такої вимоги як строк проживання
громадянина України, який балотується на пост Президента України, на
строк перебування у громадянстві України.
Положення цього розділу мають містити застереження стосовно того, що
одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два
строки підряд. Це обмеження має діяти щодо конкретної особи незалежно від
внесення конституційних змін.
Має бути підтверджено конституційно-правовий статус Президента
України як глави держави.
Доцільно передбачити розмежування повноважень Президента України,
які здійснюються: самостійно; за поданням Кабінету Міністрів України; а
також за умови контрасигнації (скріплення) актів Президента України
підписами Прем'єр-міністра України та міністра, відповідального за акт та
його виконання.
З метою підвищення дієвості інституту контрасигнування необхідно
встановити, що акти Президента України, які підлягають контрасигнації,
набирають чинності лише після такої контрасигнації.
У Конституції України пропонується змінити повноваження Президента
України щодо призначення та звільнення Прем'єр-міністра України, інших
членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів
виконавчої влади, утворення, реорганізації, ліквідації міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, скасування актів Кабінету Міністрів
України та актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Водночас
передбачити участь глави держави у процесі формування Уряду шляхом
внесення до парламенту кандидатури Прем’єр-міністра України з
урахуванням результатів виборів до Верховної Ради України.
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Необхідно уточнити, що керівник Служби безпеки України, керівник
Служби зовнішньої розвідки України призначаються за згодою Верховної
Ради України та звільняються з посади Президентом України.
Має бути закріплене положення, що повноваження Президента України
визначаються виключно Конституцією України і не можуть бути розширені
чи обмежені законами.
Пропонується змінити порядок імпічменту Президента України за
звинуваченням у вчиненні злочину. При цьому має бути запроваджено
спеціальну процедуру, відповідно до якої звинувачення висувається
більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення
щодо імпічменту Президента України приймається не менш як двома
третинами від конституційного складу Верховної Ради з урахування
висновку Конституційного Суду України.
Розділ VI
Кабінет Міністрів України.
Центральні та місцеві органи виконавчої влади
Однією з головних проблем організації державної влади є недостатня
самостійність Кабінету Міністрів України щодо участі у визначенні
державної політики та її реалізації.
Пропонується змінити окремі положення цього розділу з метою
удосконалення відносин між главою держави, парламентом і урядом
відповідно до засад змішаної форми правління.
Мають бути закріплені положення про те, що Кабінет Міністрів України
забезпечує реалізацію державної політики, у тому числі шляхом видання
правових актів і їх впровадження та координації діяльності міністрів.
Ключовими є питання, пов'язані з формуванням Верховною Радою
України складу Кабінету Міністрів України.
Необхідно передбачити, що відносини Кабінету Міністрів України та
Верховної Ради України забезпечуватимуться шляхом схвалення Програми
діяльності Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу
Верховної Ради України. Таке схвалення має здійснюватися одночасно з
формуванням складу Кабінету Міністрів України. Вимоги до Програми
діяльності Кабінету Міністрів України, порядку утворення, ліквідації та
реорганізації міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
посадовий склад Кабінету Міністрів України мають визначатися законом про
Кабінет Міністрів України.
Доцільно запровадити конструктивний вотум недовіри, коли Верховна
Рада України може відправити у відставку Кабінет Міністрів України
одночасно з призначенням нового Прем’єр-міністра України.
Кабінет Міністрів України заявляє про свою відставку перед
новообраною Верховною Радою України. Кабінет Міністрів України,
відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати
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свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів
України.
Рішення про відставку окремих членів Кабінету Міністрів України
ухвалюються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра
України.
Необхідно передбачити право Кабінету Міністрів України призначати на
посади та звільняти з посад заступників міністрів, керівників інших
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та
координується відповідним міністром, а також голів місцевих державних
адміністрацій.
У цьому розділі мають бути визначені центральні органи виконавчої
влади зі спеціальним статусом. Порядок призначення та звільнення
керівників таких органів встановлюється Конституцією України.
Повноваження і порядок діяльності центральних органів виконавчої влади зі
спеціальним статусом визначаються законом.
Повноваження місцевих державних адміністрацій мають бути
переглянуті та зведені до виконання тих повноважень, які не можуть
підлягати децентралізації, зокрема, щодо координації діяльності
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, нагляду за відповідністю актів органів місцевого самоврядування
Конституції та законам України, контролю за виконанням органами
місцевого самоврядування делегованих державою повноважень.
Необхідно закріпити принцип деполітизації та позапартійності цивільної
служби. Має бути створена Вища рада цивільної служби як колегіальний
орган, відповідальний за формування вищого корпусу цивільної служби.
Засади функціонування цивільної служби мають визначатися законом.
Слід передбачити, що виключно законом затверджуються загальна
структура, чисельність, визначаються функції органів охорони правопорядку,
органів виконавчої влади, які мають право на використання зброї.
Розділ VII
Суди і правосуддя
Мета розділу – удосконалення конституційних засад для продовження
судово-правової реформи, зміцнення справедливої та незалежної системи
правосуддя.
При визначенні напрямів удосконалення конституційних засад
організації і діяльності судової влади взято до уваги, що у липні 2013 року
Президентом України внесено на розгляд Верховної Ради України проект
Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення
гарантій незалежності суддів».
Конституційним Судом України 19 вересня 2013 року надано Висновок
№ 2-в/2013, згідно з яким зазначений законопроект визнано таким, що
відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
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Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України
щодо посилення гарантій незалежності суддів» (реєстр. № 2522а) попередньо
схвалено Верховною Радою України 10 жовтня 2013 року.
Позиція Європейської Комісії «За демократію через право»
(Венеціанська Комісія) щодо запропонованих змін до Конституції
висловлена у Висновку від 15 червня 2013 року № 722/2013 (СDL(2013)014)
щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України
щодо посилення гарантій незалежності суддів» (включаючи пояснювальну
записку та порівняльну таблицю) та щодо змін до Конституції,
запропонованих Конституційною Асамблеєю.
Пропозиції щодо вдосконалення конституційного врегулювання у
вищезазначеній сфері, які напрацьовані Конституційною Асамблеєю,
значною мірою кореспондуються з положеннями законопроекту, внесеного
главою держави на розгляд Верховної Ради України, зокрема щодо:
– вилучення з Конституції України положень про обрання суддів
безстроково та звільнення їх з посад Верховною Радою України;
– скасування положень щодо призначення на посаду судді вперше на
п'ятирічний термін з одночасним підвищенням вимог до осіб, які можуть
претендувати на зайняття посади судді;
– запровадження конкурсного відбору при призначенні суддів на посади,
а також переведенні їх до суду вищого рівня;
– розмежування підстав для звільнення судді і для припинення
повноважень судді, зміна такої підстави для звільнення з посади судді, як
«порушення
присяги»,
притягненням
його
до
дисциплінарної
відповідальності за вчинення передбаченого законом дисциплінарного
правопорушення, несумісного з подальшим перебуванням судді на посаді;
– закріплення положення, згідно з яким більшість у Вищій раді юстиції
складатимуть судді, обрані з’їздом суддів України;
– віднесення до повноважень Вищої ради юстиції вирішення питання
про надання згоди на затримання чи взяття під варту судді;
– зміна підходів щодо утворення, реорганізації та ліквідації судів,
визначення їх мережі, і віднесення цих питань до предмета регулювання
законом;
– закріплення за Верховним Судом України повноважень щодо
забезпечення однакового застосування норм законодавства України судами
загальної юрисдикції;
– доповнення принципів побудови системи судів новим принципом –
інстанційності;
– закріплення у розділі «Права, свободи та обов'язки людини і
громадянина» права кожної особи на справедливий і гласний розгляд справи
упродовж розумного строку незалежним і неупередженим судом, утвореним
законом.
3. Водночас у перспективі подальше вдосконалення конституційного
регулювання у сфері правосуддя та організації і діяльності судової влади
мало б базуватися на таких підходах.
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Положення щодо конституційно-правового регулювання судів і
правосуддя пропонується викласти в одному розділі проекту Конституції
України «Суди і правосуддя». У зв’язку з цим словосполучення «суди
загальної юрисдикції» замінити поняттям «суди».
З метою забезпечення правової стабільності у сфері організації й
діяльності судової влади, а також виходячи з її високої суспільної значимості
пропонується передбачити, що закони, які визначатимуть судоустрій та
статус суддів, мають прийматися не менш як трьома п'ятими від
конституційного складу Верховної Ради України.
Підтримуючи пропозицію щодо призначення суддів на посаду
безстроково Президентом України виключно на підставі та згідно з поданням
Вищої ради юстиції, пропонується закріпити, що прийняття рішення про
звільнення судді з посади, а також про переведення судді до іншого суду має
бути віднесено до повноважень Вищої ради юстиції.
Необхідно закріпити право судді оскаржити до суду рішення про
притягнення його до дисциплінарної відповідальності, а також про
звільнення його з посади.
Слід передбачити положення, згідно з яким за вплив на суддю у
будь-який спосіб винні особи притягаються до юридичної відповідальності.
Необхідно встановити обсяг недоторканності суддів, передбачивши, що
суддя не може бути без згоди Вищої ради юстиції затриманий чи взятий під
варту до винесення обвинувального вироку судом щодо нього за винятком
затримання його на місці вчинення злочину.
Пропонується передбачити, що повноваження судді можуть бути
призупинені Вищою радою юстиції у разі обвинувачення судді у вчиненні
злочину або для усунення ним порушення вимог щодо несумісності.
Має бути закріплено право суддів об'єднуватися у професійні асоціації
для захисту своїх професійних інтересів.
Голови судів та їх заступники (крім Голови Верховного Суду України та
його заступників) повинні призначатися Вищою радою юстиції за
пропозицією зборів суддів відповідного суду у порядку, встановленому
законом. Щодо Голови Верховного Суду України та його заступників слід
зберегти існуючу конституційну процедуру обрання.
Пропонується змінити підходи до конституційного врегулювання
питання системи судів в Україні та закріпити основні принципи її побудови:
територіальність, спеціалізація, інстанційність. У Конституції України
необхідно передбачити доступність правосуддя для кожної особи в порядку,
встановленому законом; зберегти серед основних засад правосуддя
забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду.
Має бути визначений конституційно-правовий статус Верховного Суду
України як найвищого судового органу в системі судів, основним завданням
якого є забезпечення у визначених законом процесуальних формах
однакового застосування судами відповідно до принципу верховенства права
норм матеріального та процесуального права.
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Слід запровадити інститут мирових судів, судді яких обираються в
порядку, визначеному законом.
Необхідно усунути перепони щодо визнання Україною юрисдикції
Міжнародного кримінального суду в контексті Рішення Конституційного
Суду України від 11 липня 2001 року №3-в/2001.
У розділі про основні права і свободи, крім врахованої пропозиції
Конституційної Асамблеї щодо доповнення статті 55 Основного Закону
України положеннями статті 6 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, пропонується закріпити право особи, вина якої у
вчиненні злочину встановлена судом, на перегляд судом вищої інстанції
факту визнання її винною або винесеного їй вироку, як це передбачено
статтею 2 Протоколу № 7 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод.
4. Пропонується визначити статус Вищої ради юстиції як незалежного
державного органу, що відповідає за формування високопрофесійного
суддівського корпусу, гарантування незалежності суддів.
Необхідно передбачити функціонування Вищої ради юстиції на
постійній основі.
Повноваження Вищої ради юстиції мають визначатися виключно
Конституцією України.
Пропонується вилучити із повноважень Вищої ради юстиції питання
щодо дисциплінарної відповідальності прокурорів та порушення ними вимог
щодо несумісності.
Більшість у Вищій раді юстиції мають складати судді (50% + 1), обрані
з'їздом суддів України. До складу Вищої ради юстиції також мають
обов'язково входити адвокати, науковці, представники правозахисних та
інших громадських організацій, що здійснюють діяльність у галузі права, які
обираються у порядку, визначеному законом. Доцільно збільшити
чисельність складу Вищої ради юстиції та передбачити створення у її
структурі кваліфікаційної та дисциплінарної колегій.
Розділ VІII
Прокуратура
Мета розділу – встановлення конституційно-правового статусу
прокуратури, який відповідатиме європейським демократичним стандартам,
що створить належне правове підґрунтя її функціонування, забезпечить
ефективну роль прокуратури у механізмі державного захисту прав і свобод
людини, інтересів суспільства і держави.
Відповідно до зобов'язань України перед Радою Європи, а також з
урахуванням рекомендацій Європейської Комісії «За демократію через
право» (Венеціанська Комісія) та Комітету міністрів Ради Європи вилучити
пункт 9 Перехідних положень Конституції України та визначити, що
прокуратура як державний орган становить єдину систему, на яку
покладаються:
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– здійснення державного обвинувачення в суді;
– нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють досудове
розслідування, оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність;
– нагляд за додержанням законів щодо виконання судових рішень у
кримінальному судочинстві, а також при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи
людини;
– захист суспільних і державних інтересів та їх представництво в суді у
випадках, визначених законом.
Зберігши встановлений Конституцією України порядок призначення
Генерального прокурора України, передбачити:
– подовження строку повноважень Генерального прокурора України до
7 років;
– дострокове припинення повноважень Генерального прокурора України
виключно з підстав, передбачених законом;
– вилучення із тексту Конституції України положення щодо висловлення
Верховною Радою України недовіри Генеральному прокуророві України, що
має наслідком його відставку з посади.
Доцільно, щоб порядок організації і діяльності прокуратури, статус та
повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій, порядок
зайняття посади та звільнення з посади, питання дисциплінарної
відповідальності та прокурорського самоврядування визначалися законом.
Розділ IX
Адміністративно-територіальний устрій
Мета розділу – підвищення рівня забезпечення та захисту прав, свобод і
законних інтересів особи, визначення раціональної просторової основи
організації влади для забезпечення децентралізації, доступності та якості
надання
адміністративних
послуг,
посилення
спроможності
та
відповідальності громад за свій розвиток, створення передумов для сталого
розвитку територій.
На зміну положень чинної Конституції України пропонується
запровадити трирівневу систему адміністративно-територіального устрою:
регіони (Автономна Республіка Крим, області, місто Київ, Севастополь);
райони; громади – одне або декілька поселень, зокрема, місто, село, селище з
прилеглими до них територіями.
Доцільно
передбачити
законодавче
врегулювання
питань
адміністративно-територіального устрою України, зокрема визначення
категорії, статусу, порядку створення, реорганізації, найменування,
перейменування, зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, а
також особливостей організації місцевого самоврядування у містах з
районним поділом.
Для втілення нових підходів в організації адміністративнотериторіального устрою України розділ необхідно доповнити принципами,
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що мають гарантувати належну та таку, що відповідає європейським
стандартам, територіальну основу місцевого самоврядування, – повсюдність
місцевого самоврядування, спроможність територіальних громад та їх
органів здійснювати повноваження, надані Конституцією і законами України.
Принцип повсюдності місцевого самоврядування передбачає поширення
юрисдикції територіальних громад та їх органів на територію, що включає
землі населених пунктів, а також прилеглі до них території, необхідні для
розвитку
економічної,
соціально-культурної,
транспортної,
іншої
інфраструктури та забезпечення охорони довкілля, спроможності відповідних
територіальних громад у здійсненні своїх прав. До складу громад не можуть
бути віднесені території, особливий статус яких визначається законами
України.
Необхідно визначити, що територія адміністративно-територіальної
одиниці або її частина не може входити до складу території іншої
адміністративно-територіальної одиниці того ж рівня.
Є потреба у конституюванні нової адміністративно-територіальної
одиниці — громади, яка має утворюватися в порядку, визначеному законом, з
урахуванням історично сформованої спільності соціально-економічної
інфраструктури, наявності умов і можливостей для надання населенню
публічних послуг відповідно до встановлених стандартів і забезпечення
належного функціонування місцевого самоврядування.
Розділ Х
Автономна Республіка Крим
Мета розділу – удосконалення конституційно-правового статусу
Автономної Республіки Крим як невід'ємної складової частини України з
урахуванням історичних, економічних, екологічних, географічних,
національно-культурних та інших особливостей регіону, забезпечення його
комплексного і сталого розвитку.
Необхідно встановити положення щодо відповідальності Ради міністрів
Автономної Республіки Крим перед Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, підзвітності та підконтрольності перед Кабінетом
Міністрів України в частині виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади.
Доцільно включити до передбаченої нині частиною п'ятою статті 136
Конституції України правової основи регулювання повноважень, порядку
формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради
міністрів Автономної Республіки Крим Конституцію Автономної Республіки
Крим.
Слід уточнити конституційно-правове регулювання щодо того, що
Верховна Рада України законом затверджує Конституцію Автономної
Республіки Крим, зміни до неї, а також визначення місця Конституції
Автономної Республіки Крим у правовій системі України.
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Необхідно уточнити перелік питань, віднесених статтею 137 Конституції
України до предмета нормативного регулювання Автономної Республіки
Крим.
Підлягають уточненню конституційно-правові засади делегування
органам влади Автономної Республіки Крим окремих повноважень Кабінету
Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, зокрема, щодо фінансування державою здійснення цих повноважень у
повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або
фінансового забезпечення їх виконання в інший спосіб.
Слід закріпити положення про запровадження консультацій державних
органів України з органами влади Автономної Республіки Крим при
прийнятті рішень з питань, віднесених до відання Автономної Республіки
Крим, та делегованих повноважень органів виконавчої влади.
Потребують конкретизації правові засади відносин органів влади
Автономної Республіки Крим з органами місцевого самоврядування із
зазначенням того, що органи влади Автономної Республіки Крим
взаємодіють з органами місцевого самоврядування, зокрема, можуть
делегувати окремі повноваження органам місцевого самоврядування,
визначати порядок і умови виконання делегованих повноважень,
здійснювати контроль за їх виконанням, затверджувати спільні з органами
місцевого самоврядування програми і проекти для спільного вирішення
питань, віднесених до їх компетенції, проводити консультації з органами
місцевого самоврядування з питань, що стосуються інтересів територіальних
громад та їх органів. Порядок взаємодії органів влади Автономної Республіки
Крим з органами місцевого самоврядування визначається Конституцією
України та законами України.
Необхідно передбачити норми щодо обов'язковості до виконання на
території Автономної Республіки Крим Конституції Автономної Республіки
Крим, правових актів органів влади Автономної Республіки Крим, прийнятих
в межах повноважень, визначених Конституцією та законами України.
З метою гарантування належної економічної основи Автономної
Республіки Крим слід віднести до відання органів влади Автономної
Республіки Крим управління об'єктами власності Автономної Республіки
Крим, а також об’єктами, переданими в управління Автономної Республіки
Крим; надати можливість органам влади Автономної Республіки Крим
затверджувати самостійні програми соціально-економічного та культурного
розвитку, раціонального природокористування та охорони довкілля;
зміцнити бюджетно-фінансові засади економічного розвитку регіону.
Слід закріпити положення про те, що Верховна Рада Автономної
Республіки Крим здійснює права власника від імені Автономної Республіки
Крим в межах, визначених Конституцією України. Безпосереднє управління
об'єктами власності Автономної Республіки Крим здійснює Рада міністрів
Автономної Республіки Крим у порядку, визначеному Верховною Радою
Автономної Республіки Крим.
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Необхідно передбачити, що відповідальність органів влади Автономної
Республіки Крим, їх посадових осіб, підстави дострокового припинення їх
повноважень мають встановлюватися Конституцією і законами України,
Конституцією Автономної Республіки Крим.
Розділ XI
Місцеве самоврядування
Мета розділу – зміцнення конституційно-правових засад місцевого
самоврядування, підвищення ефективності функціонування системи
місцевого самоврядування, здатної забезпечити оптимальні умови для
реалізації прав і свобод людини на рівні громади, району та регіону,
сприяння подальшому розвитку форм безпосередньої демократії та
децентралізації влади.
Необхідно
привести
конституційно-правові
засади
місцевого
самоврядування у відповідність з положеннями Європейської хартії
місцевого самоврядування та протоколів до неї, визначити конституційноправові умови реалізації невід'ємного права членів територіальних громад на
участь у здійсненні місцевого самоврядування, посилити гарантії правової,
організаційної
та
матеріально-фінансової
самостійності
місцевого
самоврядування.
Місцеве самоврядування має визначатися не лише як право, але й як
спроможність територіальної громади безпосередньо або через органи
місцевого самоврядування та їх посадових осіб здійснювати регулювання і
управління суспільними справами місцевого значення в межах, визначених
Конституцією і законами України.
Місцеве самоврядування має здійснюватися на рівні громади, району,
регіону.
У цьому розділі необхідно закріпити принципи субсидіарності та
спільної відповідальності, повноти повноважень місцевого самоврядування.
Доцільно встановити також засади муніципального дуалізму, що
передбачає можливість територіальної громади, органів місцевого
самоврядування вирішувати питання місцевого значення, а також
передбачити участь органів місцевого самоврядування у вирішенні
державних справ шляхом виконання делегованих повноважень, уточнивши
чинне конституційне визначення.
Підлягає перегляду конституційно визначений обсяг повноважень
територіальних громад у напрямі розширення предмета їх відання для
забезпечення задоволення важливих потреб життєдіяльності територіальних
громад.
Доцільно, щоб статус територіальної громади визначався статутом,
прийнятим територіальною громадою у порядку, встановленому законом.
Необхідно закріпити базовий перелік форм безпосередньої місцевої
демократії, зазначивши при цьому, що цей перелік не є вичерпним і має
включати у тому числі, проведення консультацій з органами місцевого
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самоврядування під час прийняття органами державної влади рішень, які
безпосередньо стосуються питань, віднесених до повноважень місцевого
самоврядування.
Потребує розширення конституційно-правове регулювання статусу
органів самоорганізації населення, зокрема, визначення органів
самоорганізації населення як однієї з форм участі членів територіальних
громад у вирішенні питань місцевого значення та складової системи
місцевого самоврядування, закріплення можливості створення одноосібної
форми самоорганізації населення в поселеннях, які входять до складу
територіальних громад; гарантування обов'язковості передачі органам
самоорганізації населення фінансових, матеріально-технічних та інших
ресурсів, необхідних для здійснення повноважень; закріплення механізму
контролю за виконанням органами самоорганізації населення переданих їм
повноважень.
Важливо встановити на конституційному рівні право органів місцевого
самоврядування на співробітництво (партнерство), а також об'єднання з
метою ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів
територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку.
Необхідно передбачити право на добровільне об'єднання не лише
сільських, а й інших територіальних громад. Добровільне об'єднання
територіальних громад має здійснюватися в порядку, визначеному законом.
Доцільно створити конституційну основу для створення обласними та
районними радами власних виконавчих органів.
Слід закріпити за місцевими радами право самостійно визначати
систему, структуру власних виконавчих органів, загальну чисельність
апарату ради та її виконавчих органів, обсяг видатків на їх утримання в
межах коштів місцевого бюджету; відображення принципу підконтрольності
та підзвітності виконавчих органів місцевого самоврядування відповідним
радам.
Необхідно надати повноваження міським радам вирішувати питання не
лише організації управління районами у місті, але й утворення, реорганізації
та ліквідації таких районів.
Слід закріпити вимогу щодо відповідності фінансових ресурсів функціям
та повноваженням місцевого самоврядування, що має стосуватися як
власних, так і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування,
кожні з яких повинні забезпечуватися за рахунок відповідних бюджетних
коштів.
Необхідно уточнити основні повноваження районних і обласних рад
щодо управління комунальною власністю територіальних громад;
передбачити, що районні, обласні ради вирішують відповідно до закону
питання щодо використання природних ресурсів місцевого значення, які
перебувають у комунальній власності територіальних громад; гарантувати
самостійну бюджетно-фінансову основу органів місцевого самоврядування
районного та обласного рівнів.
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Слід передбачити право органів місцевого самоврядування відповідно до
закону за рахунок коштів місцевого бюджету утворювати органи охорони
правопорядку, визначати їх склад, призначати і звільняти керівників цих
органів.
Має бути підтверджено, що особливості здійснення місцевого
самоврядування у місті Києві, Севастополі визначаються окремими
законами.
Розділ XІІ
Конституційний Суд України
Мета розділу – посилення гарантій незалежності Конституційного Суду
України, більш чітке визначення правового статусу суддів Конституційного
Суду України, удосконалення порядку його формування, організації та
діяльності Конституційного Суду України, що сприятиме ефективності дії
правових механізмів охорони Конституції України, захисту основних прав і
свобод людини.
Пропонується в положеннях окремого розділу Конституції України
закріпити питання конституційно-правового статусу єдиного в Україні
органу конституційної юрисдикції та його суддів.
Необхідно змінити порядок формування складу Конституційного Суду
України шляхом призначення на паритетних засадах половини складу
Конституційного Суду України Президентом України та половини складу
Конституційного Суду України Верховною Радою України. Зменшити
загальний склад Конституційного Суду України до 14 осіб.
Слід підвищити віковий ценз кандидатів на посаду судді
Конституційного Суду України орієнтовно до 45–50 років, вимоги до
наявності досвіду професійної діяльності у правовій сфері до п'ятнадцяти
років. Водночас визначити, що граничний вік перебування судді
Конституційного Суду України на посаді становитиме не більше 70 років.
Передбачити створення кваліфікаційної комісії при Конституційному Суді
України із залученням представників громадських об'єднань, науковців,
суддів Конституційного Суду України у відставці, що буде здійснювати
добір кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України з числа
авторитетних фахівців насамперед у державно-правовій, науковій сферах у
порядку, визначеному законом.
У цьому розділі доцільно визначити засади конституційного
судочинства, зокрема, верховенства права, незалежності, колегіальності,
гласності, змагальності та рівності сторін. Проведення закритих засідань
Конституційного Суду України допускається лише у випадках, передбачених
законом.
Мають бути закріплені гарантії незалежності функціонування
Конституційного Суду України та недоторканності суддів Конституційного
Суду України.
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Необхідно запровадити нову процедуру складення присяги суддями
Конституційного Суду України – на спеціальному пленарному засіданні
Конституційного Суду України, в порядку, визначеному законом. Складення
присяги суддями Конституційного Суду України повинно відбуватися
публічно. Текст присяги має бути закріплений у Конституції України.
Доцільно передбачити норму, відповідно до якої повноваження судді
Конституційного Суду України припиняються у випадку закінчення строку,
на який його призначено, але не раніше дня вступу на посаду судді
Конституційного Суду України особи, яка призначена замість нього.
Орган, який здійснює призначення на посаду судді Конституційного
Суду України, повинен здійснити таке призначення не пізніш ніж у
тридцятиденний строк з моменту припинення повноважень судді
Конституційного Суду України.
Висновок з питання дострокового припинення повноважень судді
Конституційного Суду України з підстави, зокрема, порушення ним вимог
щодо несумісності має приймати Конституційний Суд України в порядку,
визначеному законом.
Необхідно уточнити види актів, щодо яких вирішується питання про
відповідність Конституції України (конституційність), — закони та інші
правові акти Верховної Ради України, правові акти Президента України,
правові акти Кабінету Міністрів України, правові акти Верховної Ради
Автономної Республіки Крим.
Доцільно вилучити з переліку повноважень Конституційного Суду
України повноваження щодо офіційного тлумачення законів України.
Потрібно доповнити повноваження Конституційного Суду України
положеннями щодо розгляду:
конституційних скарг стосовно порушення прав і свобод;
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надається
Верховною Радою України;
питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум.
Доцільно доповнити коло суб'єктів права на конституційне звернення
органами місцевого самоврядування з питань, які стосуються місцевого
самоврядування, захисту прав та інтересів територіальних громад.
Має бути надано право народним депутатам України щодо звернення до
Конституційного Суду України з питань відповідності Конституції України
чинних міжнародних договорів України та тих міжнародних договорів, що
вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість.
Пропонується у Конституційному Суді України створити дві палати: з
питань конституційності законів та інших правових актів та з розгляду
конституційних скарг.
Необхідно закріпити положення про те, що повноваження, засади
формування та організації Конституційного Суду України визначаються
Конституцією України, а порядок діяльності Конституційного Суду України,
процедура розгляду ним справ та виконання рішень Конституційного Суду
України визначаються законом.
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Розділ XIII
Внесення змін до Конституції України
Мета розділу – усунути неоднозначності та удосконалити порядок
внесення змін до Конституції України з урахуванням практики її
застосування, необхідності забезпечення стабільності функціонування
Основного Закону України.
Необхідно змістовно та редакційно уточнити частину першу статті 157,
частину другу статті 158 чинної Конституції України.
Має бути змінена стаття 159 Конституції і встановлено, що законопроект
про внесення змін до Конституції України, попередньо схвалений Верховною
Радою України, приймається парламентом за наявності консультативного
висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту
вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Має бути встановлено порядок підписання закону про внесення змін до
Конституції України, передбачивши положення щодо незастосування до
нього права вето Президентом України.
Доцільно запровадити також наступний конституційний контроль,
зокрема, за додержанням конституційної процедури при внесенні змін до
Конституції України – до набрання чинності та введення в дію
конституційних змін. У зв'язку з цим необхідно визначити предмет, підстави,
обсяг і порядок здійснення вказаного контролю та його правові наслідки.
При цьому слід встановити, що Конституційний Суд України не може
здійснювати конституційний контроль щодо закону України про внесення
змін до Конституції України, який набрав чинності, оскільки такий закон стає
невід'ємною частиною Основного Закону України.
Слід передбачити можливість прийняття окремих законів про введення в
дію законів про внесення змін до Конституції України, зі встановленням, що
такі закони приймаються тією ж кількістю голосів народних депутатів
України, як і закон про внесення змін до Конституції України.
Проект
Пояснювальна записка
до проекту Концепції внесення змін до Конституції України
Указом Президента України від 17 травня 2012 року № 328 створено
Конституційну Асамблею як спеціальний допоміжний орган при
Президентові України для підготовки законопроекту (законопроектів) про
внесення змін до Конституції України.
Відповідно до пункту 4 Положення про Конституційну Асамблею серед
основних завдань Конституційної Асамблеї визначено узагальнення
практики реалізації Конституції України, пропозицій і рекомендацій щодо її
вдосконалення з урахуванням досягнень і тенденцій сучасного
конституціоналізму, підготовка та схвалення Концепції внесення змін до
Конституції України, подання її Президентові України.
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У роботі над Концепцією внесення змін до Конституції України (далі —
Концепція) Конституційна Асамблея керувалася визначеними на першому її
засіданні Президентом України В. Януковичем пріоритетами, маючи на меті
зберегти і розвинути демократичний потенціал чинної Конституції України,
забезпечити наступництво у конституційному регулюванні суспільних
відносин.
У рамках діяльності Конституційної Асамблеї проведено чотири
пленарних засідання, прийнято п'ятнадцять рішень. Зокрема:
– підтримано пропозиції щодо необхідності внесення змін до
статті
98 Конституції України в частині розширення повноважень
Рахункової палати та подано Президенту України відповідний законопроект.
Верховною Радою України схвалено конституційну ініціативу глави держави
і 19 вересня 2013 року прийнято Закон України «Про внесення змін до статті
98 Конституції України», що набрав чинності;
– заслухано доповіді усіх комісій Конституційної Асамблеї стосовно
узагальнення практики реалізації Конституції України та пропозиції щодо її
вдосконалення, прийнято відповідні рішення;
– підтримано розроблені Комісією Конституційної Асамблеї з питань
правосуддя загальні підходи і напрями щодо системних концептуальних
засад конституційно-правової модернізації правосуддя в Україні та
необхідності створення механізмів посилення гарантій незалежності суддів з
метою забезпечення й гарантування ефективного захисту прав і свобод
людини в Україні;
– взято за основу проект Концепції внесення змін до Конституції
України для подальшого доопрацювання;
– визначено позицію Конституційної Асамблеї щодо процедури
прийняття змін до Конституції України, яка полягає у тому, що у своїй
діяльності Конституційна Асамблея виходить з того, що зміни до
Конституції України мають вноситися виключно у порядку, встановленому
розділом XIII Конституції України. Підтримано позиції окремих членів
Конституційної Асамблеї щодо вдосконалення в установленому порядку
Закону України «Про всеукраїнський референдум», у тому числі з
урахуванням рекомендацій Європейської Комісії «За демократію через
право» (Венеціанська Комісія), висловлених у Висновку «Про Закон України
«Про всеукраїнський референдум», схваленому на 95-му пленарному
засіданні Венеціанської Комісії 14–15 червня 2013 року.
Для підготовки пропозицій і рекомендацій з питань внесення змін до
Конституції України, а також з інших питань, визначених завданнями
Конституційної Асамблеї, на її першому пленарному засіданні 20 червня
2012 року сформовано координаційне бюро Конституційної Асамблеї та
комісії Конституційної Асамблеї, затверджено їх персональний склад.
Відбулося одинадцять засідань координаційного бюро Конституційної
Асамблеї, які проводяться не рідше одного разу на місяць, присвячених
методології роботи Конституційної Асамблеї та з інших питань, прийнято
дев'ятнадцять рішень. Зокрема, 5 лютого 2013 року члени координаційного
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бюро Конституційної Асамблеї мали зустріч з Головою Європейської Комісії
«За демократію через право» (Венеціанська Комісія) Д. Букіккіо та
Секретарем цієї Комісії Т. Маркертом.
З урахуванням назв розділів Конституції України та необхідності її
удосконалення, Конституційна Асамблея створила сім комісій, якими
здійснено аналіз положень чинної Конституції, опрацьовано міжнародний та
вітчизняний досвід конституційно-державного будівництва, загальновизнані
міжнародні стандарти та вимоги міжнародно-правових документів у сфері
прав людини. Враховувалися висновки і рекомендації Європейської Комісії
«За демократію через право» (Венеціанська Комісія) та Парламентської
Асамблеї Ради Європи, бралися до уваги висновки і рішення
Конституційного Суду України, напрацювання громадських, зокрема
правозахисних, організацій, думки вчених, передусім провідних фахівців у
галузі конституційного і адміністративного права, громадян України,
пропозиції, що висловлювалися у засобах масової інформації.
З метою наукового забезпечення підготовки Концепції Комісією
Конституційної Асамблеї з питань конституційного ладу та порядку
прийняття і введення в дію змін до Конституції України також було
започатковано проведення постійно діючого методологічного семінару
«Сучасний конституційний процес в Україні: питання теорії і практики».
Відбулося чотири його засідання. На першому засіданні обговорювалися
методологічні та методичні питання конституційного процесу; друге
засідання було присвячене питанню удосконалення конституційних засад
правосуддя, третє – вдосконаленню інституту народовладдя в процесі
сучасної конституційної модернізації в Україні; четверте засідання
стосувалося питань удосконалення проекту Концепції внесення змін до
Конституції України.
За участю членів Конституційної Асамблеї проведено низку науковопрактичних конференцій, круглих столів, семінарів. Зокрема:
науково-практична конференція «Конституційні засади модернізації
України» (Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 26 червня
2012 року);
міжнародна науково-практична конференція «Правове забезпечення
ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду
з прав людини» (Національний університет «Одеська юридична академія»,
Одеса, 15 вересня 2012 року);
круглий стіл «Конституційно-правові механізми забезпечення
народовладдя та підвищення ефективності діяльності представницьких
органів влади» (Національний університет «Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого», Харків, 19 вересня 2012 року);
круглий стіл «Шляхи реформування місцевого самоврядування в
Україні» (Севастополь, 27–28 вересня 2012 року);
міжнародна
наукова
конференція
«Цінності
сучасного
конституціоналізму» (V Тодиківські читання) (Національний університет
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«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Харків,
28–29 вересня 2012 року);
всеукраїнська науково-теоретична конференція «Правові реформи в
Україні» (Національна академія внутрішніх справ, Київ, 11 жовтня 2012 р.);
всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми та стан
дотримання захисту прав людини в Україні» (Національна академія
внутрішніх справ, Київ, 29 листопада 2012 року);
науково-практична
конференція
«Правова
політика
України:
концептуальні засади та механізми формування» (Національний інститут
стратегічних досліджень, Київ, 5 грудня 2012 року);
круглий
стіл
щодо
концептуальних
питань
удосконалення
конституційних засад правосуддя в Україні за участю віце-президентів
Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія)
Х. Сухоцької та К. Туорі, Секретаря Європейської Комісії Т. Маркерта, члена
Венеціанської Комісії Є.Танчева, заступника члена Венеціанської Комісії
Д. Гамільтона, експерта, професора права Л. Бахмайер Вінтер (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 6 грудня 2012 р.);
всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Консолідація
Українського народу: конституційно-правові
аспекти» (Львівський
національний університет імені Івана Франка, Львів, 28 лютого 2013 р.);
міжнародна науково-практична конференція «Права людини в
сучасному світі» (Інститут міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, Київ, 20 березня 2013 року);
навчально-методичний семінар «Роль законодавця у зміцненні
верховенства права на основі європейських та міжнародних стандартів»
(Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 25–26 березня
2013 р.);
науково-практична конференція «Місце та роль Верховного Суду
України в системі судів загальної юрисдикції» (Національний університет
«Одеська юридична академія», Одеса, 12 квітня 2013 р.);
круглий стіл «Захист прав і свобод людини як пріоритет у діяльності
органів внутрішніх справ у контексті реформування правоохоронної системи
України» (Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, 25 квітня
2013 р.);
науково-практична конференція «Правові реформи в Україні: досвід,
проблеми, перспективи» (Національна академія внутрішніх справ, Київ,
29 квітня 2013 р.);
міжнародна науково-практична конференція «Правове життя сучасної
України» (Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса,
16-17 травня 2013 р.);
науково-практична конференція «Свобода, рівність та гідність особи в
правовій теорії та юридичній практиці» (Інститут держави і права імені
В. М. Корецького НАН України, Київ, 23 травня 2013 р.);
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міжнародна
науково-практична
конференція
«Сучасний
конституціоналізм, актуальні проблеми теорії і практики» (Інститут держави
і права імені В. М. Корецького НАН України, Київ, 25 червня 2013 р.);
науково-практична конференція «Конституційний процес в Україні:
сучасний стан і стратегічні пріоритети» (Інститут законодавства Верховної
Ради України, Київ, 25 червня 2013 р.);
наукова доповідь про засади конституційної реформи в Україні
директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України,
заступника Голови Конституційної Асамблеї Ю. С. Шемшученка (засідання
президії Національної академії наук України, Київ, 26 червня 2013 р.);
міжнародна науково-практична конференція «Конституційне право на
об’єднання громадян в Україні та Польщі (питання теорії і практики)»
(Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 1 липня
2013 р.);
міжнародна науково-практична конференція «Правове забезпечення
ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду
з прав людини» (Національний університет «Одеська юридична академія»,
Одеса, 20–21 вересня 2013 р.);
міжнародна наукова конференція «Верховенство права як основа
сучасного конституціоналізму» (VI Тодиківські читання) (Національний
університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Харків,
27–28 вересня 2013 р.);
всеукраїнська науково-теоретична конференція «Правові реформи в
Україні: проблеми та перспективи» (Національна академія внутрішніх справ,
Київ, 16 жовтня 2013 року).
У рамках співпраці Конституційної Асамблеї з Агентством США з
міжнародного розвитку (USAID) в Україні з метою обговорення питань
внесення змін до Конституції України у частині правосуддя 3 червня 2013 р.
відбулася зустріч членів Конституційної Асамблеї з суддею Федерального
суду штату Міннесота (США) Д.Тунхеймом.
У рамках співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID) ухвалено програму підтримки створення комунікативної стратегії
Конституційної
Асамблеї,
проведення
заходів
щодо
суспільної
просвітницької та інформаційної роботи стосовно мети та завдань
конституційного процесу.
Інформаційно-аналітичному забезпеченню діяльності Конституційної
Асамблеї на принципах відкритості, прозорості і гласності сприяє відкриття
на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України
сторінки «Конституційна Асамблея», на якій розміщуються рішення
Конституційної Асамблеї, протоколи, стенограми засідань, інші офіційні
документи. Члени Конституційної Асамблеї, а також фахівці, експерти мають
змогу подавати свої статті до рубрики «Публікації».
Згідно з проектом за сприяння Фонду підтримки конституційної
реформи в Україні у газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр», на сайті
інформагентства «Укрінформ» та в інших провідних виданнях були створені
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«колонки» Конституційної Асамблеї, де публікуються матеріали щодо її
діяльності.
За рекомендацією Європейської Комісії пленарні засідання
Конституційної Асамблеї транслюються в режимі онлайн.
Підписані угоди про співробітництво між Конституційною Асамблеєю
та Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, редакцією
журналу «Право України» та Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID) (проект «Справедлива, незалежна та відповідальна судова влада»).
Спільно з Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського
видано дев’ятнадцять номерів бюлетеня інформаційно-аналітичних
матеріалів «Конституційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності».
У квітні 2013 року вийшов перший номер журналу «Вісник
Конституційної Асамблеї» як додаток до юридичного журналу «Право
України».
Конституційна Асамблея на пленарному засіданні 21 червня 2013 року
прийняла за основу для подальшого доопрацювання Концепцію з
урахуванням зауважень, рекомендацій, застережень, висловлених на
засіданні Конституційної Асамблеї, а також пропозицій, що надійшли від
комісій Конституційної Асамблеї, окремих членів Конституційної Асамблеї,
експертів, у тому числі професорів права Є. Танчева та Л. Бахмайер Вінтер,
громадських організацій і громадян.
Координаційним бюро Конституційної Асамблеї утворено робочу групу
з доопрацювання Концепції (далі – Робоча група).
Робоча група спільно з членами координаційного бюро Конституційної
Асамблеї, а також за участі провідних експертів та фахівців забезпечила
узагальнення пропозицій до Концепції і підготувала її доопрацьований текст
для розгляду в установленому порядку на пленарному засіданні
Конституційної Асамблеї.
Забезпечуючи узагальнення пропозицій до Концепції, Робоча група
прагнула оптимізувати та удосконалити її текст як основу для майбутніх змін
до Конституції України.
Обговорення пропозицій в Робочій групі відбувалося у відвертій,
діловій, творчій обстановці, часом у гострих дискусіях, з переважної
більшості яких було досягнуто консенсусу або ж узгоджених компромісних
фахових підходів, що знайшло своє відображення у тексті Концепції.
Проте залишилися питання, що потребують подальшого обговорення,
зокрема щодо:
– переходу до президентської республіки;
– доцільності існування інституту Президента України;
– запровадження двопалатної моделі парламенту;
– реформування засад організації та діяльності судової влади, зокрема,
виборності суддів місцевих судів;
– переходу до федеративного устрою України.
Більшість із зазначених питань, як правило, мають політичний характер і
повинні бути предметом не лише фахових, а й політичних дискусій
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(Офіційний
сайт
Конституційної
Асамблеї
України
(http://cau.in.ua/ua/news/id/dlja-shirokogo-gromadskogo-obgovorennja-proektkoncepciji-vnesennja-zmin-do-konstituciji-ukrajini-792). – 2014. – 28.01).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Дуднік, старш. наук. співроб. Фонду Президентів України НБУВ, канд. іст. наук

Результати конституційних референдумів у ХХІ ст.:
адекватність стану громадської думки та рівню
відповідальності законодавців
(На прикладі Арабської Республіки Єгипет)
В останні понад два десятиріччя у світі досить поширеним явищем стали
референдуми. Звичайно, цьому сприяли кардинальні зміни в системі
міжнародних відносин, зокрема розпад СРСР й утворення Європейського
Союзу. Так, більшість установчих договорів ЄС й угод про приєднання до
нього нових держав-членів схвалювалася на референдумах у країнахкандидатах. Водночас шляхом референдумів здобули незалежність багато
країн світу, зокрема й Україна. Крім того, завдяки цьому механізму було
схвалено й набрало чинності чимало конституцій країн світу, розв’язувалися
міждержавні територіальні суперечки, питання адміністративних реформ й
оптимізації адміністративно-територіальних устроїв.
Нині процеси регіональної інтеграції, що супроводжуються
формуванням регіональних міжнародних організацій фактично на всіх
континентах світу – від Європи й Північної Америки і до Латинської
Америки, Африки й Азії, знову надали референдумам актуального значення
як у плані визначення участі чи неучасті в нових інтеграційних процесах
окремих країн того чи іншого регіону, так і щодо розбудови чи зміни їхнього
конституційного ладу, відповідного цим інтеграційним процесам.
Іншим чинником проведення референдумів стають так звані регіональні
ланцюгові революції. Прикладом можуть служити революційні події
2010–2011 рр. – так званої «арабської весни» в країнах Північної Африки й
Близького Сходу.
У 2013 р. в Україні теж згадали про можливість проведення
референдуму
як
механізму
визначення
головного
напрямку
зовнішньополітичної й економічної інтеграції країни: західного – ЄС чи
східного – Митний і Євразійський союзи, а також для зміни Конституції
країни, яка б дала змогу здійснити інтеграцію, насамперед у східному
напрямку. З цією метою до Конституції України був внесений закон про
референдум.
З огляду на зазначене в статті здійснена спроба показати доцільність
проведення референдуму, насамперед у країнах з так званою «керованою
демократією та перехідною економікою». Під словом «доцільність»
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розуміємо таке проведення загальнонародного голосування, коли його
результати адекватно відображають громадську думку населення країни й
рівень відповідальності законодавців.
Для досягнення поставленої мети в статті коротко розглядається сутність
та історія виникнення референдуму, досвід його використання провідними
державами світу, зокрема Європи й Північної Америки, а як безпосередній
приклад сучасності взято останній досвід Арабської Республіки Єгипет
(АРЄ), у якій майже за сім останніх років (2007–2014) було проведено три
конституційні референдуми. При цьому головну увагу акцентовано як на
внутрішніх, так і зовнішніх умов проведення референдумів, передусім
конституційних.
Уперше термін «референдум» з’явився в ХІV ст. у зв’язку з діяльністю
новоутвореного сейму Швейцарського Союзу, засідання якого були
нерегулярним. Представники союзних земель у сеймі були не депутатами, а
послами, які вели справи від імені своїх урядів, а тому не були пов’язані
«рішенням сейму». Відносно таких справ у послів не було повноважень, тому
рішення щодо них приймалося аd referendum, тобто «для доповіді…» (в
перекладі з латинської означає, що рішення повинно бути повідомленим) [4].
У 1802 р. у Швейцарії відбувся перший аналог сучасного
загальнонаціонального референдуму. Його причина – схвалення другої
Конституції Гельветичної республіки, яка проіснувала лише п’ять років
(1798–1803), а з’явилася внаслідок захоплення швейцарських кантонів
військами наполеонівської Франції. Згідно з референдумом кантони були
позбавлені суверенітету. Згодом почалася громадянська війна, яка призвела
до повалення республіканського уряду й повернення кантонам їхніх
суверенних прав, а Швейцарії – статусу федерації. Тобто референдум мав
фактично вимушений характер й обмежував автономію кантонів.
Спочатку під референдумом учені розуміли народне голосування із
законопроекту, прийнятого парламентом, після якого законопроект набирав
силу закону. У наш час цей термін означає голосування виборців для
схвалення державних або самоврядних рішень. Прийняте шляхом
референдуму рішення вважається рішенням народу, а його юридична сила
нерідко вища юридичної сили законів, прийнятих парламентом [4].
Отже, референдум – це акт прямого народовладдя, що виступає
важливим джерелом сучасного конституційного права зарубіжних країн
передусім з демократичним режимом. Референдум – один з інститутів
безпосередньої демократії поряд з народною ініціативою, плебісцитом,
прямим правлінням. Завдяки референдуму представницька демократія
перетворюється на безпосередню або пряму.
Але нині в наукових і політичних колах Швейцарії закріпилася думка,
що, у зв’язку з необхідністю прийняття ретельно опрацьованих рішень,
значення референдуму буде зменшуватися, адже результати голосування
здебільшого є неадекватними стану громадської думки, а почуття
відповідальності законодавців у зв’язку з проведенням референдуму
притупляється. Французькі дослідники вважають, що референдум поки що не
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став нормальною і звичайною процедурою політичного життя. Його сенс і
сутність часто перекручуються, перетворюючись на своєрідну ставку в
політичній боротьбі, а закон, схвалений на референдумі, перебуває в тому ж
ряду, що і звичайний. Цю досить спірну асиміляцію у 1990 р. затвердила й
Конституційна рада Франції [15].
У Великобританії після 1970 р. референдум проводився п’ять разів
(один загальнонаціональний і чотири регіональні), що підтверджує поступове
включення цієї практики в традицію парламентського правління.
До референдуму вдаються в разі відсутності як в парламенті, так і в
суспільстві єдності поглядів з політичних питань загальнонаціонального
значення. У країнах Східної Європи існують дві протилежні думки щодо
референдуму. Перша виходить з того, що головну роль у процесі прийняття
нових законів, поправок і доповнень до них повинен відігравати референдум.
Це твердження є доказом недостатньо адекватного відображення думки
народу представницьким інститутом (парламентом). Друга думка виходить з
того, що парламенти й так володіють мінімумом легітимності, тому
використання референдуму «може стати останньою соломинкою, що зламає
парламентаризм».
Загалом референдум не суперечить опосередкованій демократії, хоча
відомі приклади використання референдуму проти представницьких установ.
Конституційна практика знає випадки, коли на референдум виносився
законопроект, підготовлений без фахового обговорення – з метою прийняття
політично вигідного рішення.
Референдум може бути використаний виконавчою владою проти
парламенту, якщо виконавча влада, що розробила законопроект, вправі
виступати ініціатором референдуму.
У більшості країн світу референдум ідентичний плебісциту, останній
використовується як його синонім. Але у Франції плебісцит відрізняється від
референдуму особистою спрямованістю (голосують не за програму або
проект, а за довіру до особистості політика).
Інститут референдуму має обмежене застосування (за винятком
Швейцарії). Найчастіше референдум застосовується в штатах федеративних
держав (США). Референдум узагалі нехарактерний для політичних традицій
ряду країн. Так, жодного разу він не застосовувався в Нідерландах.
Політичний клас Франції, схильний до представницької системи, загалом
вороже сприймає ідеї референдуму, вбачаючи в ньому небезпеку
авторитарного ухилу режиму і своєрідний виклик парламенту.
Закони, схвалені шляхом референдуму, перевірці на конституційність,
зазвичай, не підлягають, оскільки являють собою безпосередній прояв
народного суверенітету. Конституційний закон, прийнятий на референдумі
або схвалений суб’єктами федерації, не затверджується главою держави в
США, Франції, на Мадагаскарі, а також у колишній Югославії.
Зазвичай на референдум виносяться найбільш важливі рішення,
прийняття яких не може бути виключною прерогативою політиків. Водночас
неприпустимо виносити на референдум питання надзвичайного чи
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невідкладного характеру, що вимагають спеціальної підготовки, а також тих,
відповідь на які відома. У Швейцарії на референдум не виносяться закони
про податки й бюджет, про амністію й помилування, про уповноваження на
ратифікацію міжнародних договорів; у Данії – на проекти законів про
фінанси, про додаткові й тимчасові кредити, про державну позику, про штат
адміністративних установ, про розміри окладів і пенсій під час виходу у
відставку, закони про надання прав громадянства, про примусове відчуження
майна, проекти законів, що випливають з чинних договорів. В Іспанії
референдум не проводиться в період дії надзвичайного або військового стану
й упродовж 90 днів після їх відміни, а також упродовж 90 днів до і 90 днів
після проведення на тій же території виборів або іншого референдуму.
Предмет або вид референдуму визначається актом, який затверджується:
установчий, конституційний, міжнародно-правовий адміністративноправовий, законодавчий. Законодавчий референдум проводиться відносно
актів поточного законодавства, проектів або чинних законів. Відхиляючі
референдуми допускають повну або часткову відміну тексту закону (Італія,
Швейцарія). Стверджуючі референдуми ратифікують законопроект
(Франція). Референдуми з міжнародно-правових питань стали широко
застосовуватися в останні 20 років: у Франції, Данії, Ірландії, Норвегії,
Великобританії, Фінляндії і Швеції з питань про прийом чи перебування в
ЄС. Референдуми поділяться на обов’язкові, що проводяться за умов точно
встановлених у законі, і на факультативні, проведення яких залежить від
рішення певного органу [15].
В Італії, Швейцарії, РФ допустимо використання референдуму на
центральному, регіональному й місцевому; у США й Канаді – на
регіональному та місцевому рівні. У Німеччині, країнах Бенілюксу, Греції й
Португалії референдум не проводиться на загальнодержавному рівні.
Проведення референдуму може залежати від вираження волі певної частини
парламенту (в Австрії, Данії, Італії). Для схвалення винесеного на
референдум питання потрібно, щоб у ньому брала участь більшість виборців
і було зібрано більшість дійсних голосів (Італія); кількість виборців, які
підтримали питання референдуму, повинно бути більше, ніж кількість тих,
що висловилися проти, але не менше 40 % внесених у виборчі списки
(Данія); кількість тих, що проголосували певним чином, повинно
перевищувати кількість тих, які дотримуються протилежної думки (Франція,
США) [15].
Часте проведення референдумів не є рисою демократичності країни й
здебільшого не має позитивних наслідків. Сучасним прикладом може
служити АРЄ. У вересні 2005 р. у Єгипті відбулися президентські вибори, на
яких уп’яте поспіль переміг генерал армії Х. Мубарак. Через півтора року,
27 березня 2007 р., на загальнонародному референдумі 75,9 % його учасників
схвалили конституційні поправки, які вніс президент. Після чого вони були
затверджені парламентом країни. Поправки дали змогу ввести в дію закони,
якими можна було припиняти діяльність опозиційних політичних сил,
передусім ісламістів. Схвалені 34 конституційні правки забороняли
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використовувати релігію для політичної діяльності й водночас давали змогу
розробки нового антитерористичного закону й розширили повноваження
поліції в плані арешту й спостереження, а президента – щодо розпуску
парламенту й здійснення певних судових процедур з контролю за виборами.
Референдум 2007 р. став результатом занепокоєної політичної верхівки
країни зростаючим впливом ісламських радикальних течій. Проте він не
допоміг, і вже в лютому 2011 р., унаслідок ряду ланцюгових революцій
(відомих як «арабська весна»), що прокотилися в країнах Близького Сходу й
Північної Африки у 2010–2011 рр., президент Єгипту Х. Мубарак змушений
був піти у відставку. Але при цьому він передав свої повноваження Вищій
раді збройних сил Єгипту (ВРЗСЄ) на чолі з міністром оборони маршалом
Х. Тантаві. Як наслідок, єгипетська військова машина, як основа «режиму
Х. Мубарака», продовжила функціонувати в незмінному вигляді й далі.
ВРЗСЄ повністю контролювала країну, призупинивши дію Конституції,
розпустивши парламент і здійснюючи вищі владні функції.
Улітку 2012 р. у Єгипті відбулися позачергові й перші за останні 30
років демократичні загальнонародні президентські вибори. Главою держави
став 61-річний М. Мурсі – перший за останні 60 років (з 1952 р.) представник
цивільних, а не військових. Він представляв консервативну Партію свободи і
справедливості (ПСС) – політичне відгалуження поміркованого
ісламістського руху «Мусульманське братство» (МБ). Саме тому такий
президент Єгипту не задовольняв інтересів передусім військових і лібералів,
які відстоювали ідею збереження світської держави і відповідно свої
корпоративні інтереси [2, 22].
Тільки завершилися президентські вибори ВРЗСЄ відразу (червень 2012)
розпустила парламент країни – Народні збори (обраний наприкінці 2011 – на
початку 2012), оскільки більшість у ньому вперше отримали ісламісти.
М. Мурсі намагався виправити становище і в липні 2012 р. своїм указом
відновив роботу парламенту, а 22 листопада 2012 р. вніс ряд поправок до
Конституційної декларації країни (тимчасової Конституції Єгипту, схваленої
у 2011 р. після революції). Згідно з поправками президент розширив свої
владні повноваження, отримавши право ухвалювати будь-які укази,
необхідні для захисту революції. Аналогічно конституційним деклараціям і
законам, підписаним главою держави, такі укази ставали остаточними й
оскарженню не підлягали. Крім того, конституційні поправки позбавляли
права суддів розпускати Конституційну асамблею, створену для розробки
нової Конституції країни, і наділяли законодавчими повноваженнями Раду
шури (верхню палату парламенту), яка виконувала до того часу тільки
консультативні функції [13]. Усі ці дії президента ВРЗСЄ сприймала як
виклик, а його поправки до Конституційної декларації стали приводом для
перших після революції 2011 р. масових виступів опозиції, яка звинуватила
М. Мурсі в узурпації влади. Тоді, зокрема, екс-глава МАГАТЕ М. ЕльБарадеї назвав М. Мурсі «новим фараоном Єгипту», а єгипетські судді
закликали до загального страйку на знак протесту проти президентського
декрету. Декларація М. Мурсі була також засуджена організаціями із захисту
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прав людини – Amnesty Intrnational, Human Rights і Watch Freedom House
[20].
Прихильники ліберальних реформ почали порівнювати єгипетський
режим з абсолютною монархією, а самого М. Мурсі з новим фараоном.
Поправки, введені М. Мурсі, викликали хвилю масових заворушень у столиці
(Каїрі). У зв’язку з цим Вища судова рада запропонувала президенту піти на
компроміс – не скасовуючи президентського указу, обмежити його дію.
Президент погодився, поправки стали стосуватися тільки «суверенних
питань» і мали тимчасовий характер, тобто до часу ухвалення нової
Конституції країни. Президент заявив, що він «поважає судову владу та її
представників і не може допустити конфронтації з нею, тому обидві сторони
повинні поводитися зважено та обережно» [13].
Після того Конституційна асамблея Єгипту, більшість членів якої були
прихильниками ісламістського руху «Брати-мусульмани» (БМ), схвалила
проект нової Конституції країни, який 1 грудня підписав президент і виніс на
всенародний референдум, призначений на 15 грудня 2012 р. Як наслідок, у
ставленні до нового проекту Конституції і, відповідно, до референдуму
населення країни розділилося на два протилежні табори – ісламістів, які
підтримували референдум і їхніх противників – прихильників світської
держави. Між ними виникали сутички, спричинені протилежними поглядами
щодо майбутнього країни, яке мало визначитися за підсумками проведення
референдуму. Опозиція вимагала скасувати рішення про проведення
референдуму (або хоча б перенести його), а також вимагала від М. Мурсі
відмовитися від узятих на себе диктаторських повноважень. Тільки після
виконання цих вимог вона була готова припинити протести й сісти з
М. Мурсі за стіл переговорів. Загострення ситуації напередодні референдуму
загрожувало громадянським протистоянням. За таких обставин, 9 грудня
2012 р., М. Мурсі видав нову Конституційну декларацію, якою наділив армію
поліцейськими повноваженнями, зокрема давши змогу військовим
заарештовувати цивільних осіб з метою гарантування безпеки й захисту
державних установ. Ці повноваження мали діяти до оголошення результатів
конституційного референдуму.
Крім того, нова Конституційна декларація передбачала проведення
прямих виборів до Конституційної комісії, яка мала займатися створенням
нового проекту Основного закону країни в разі, якщо єгиптяни не
підтримають проекту Конституції, винесеного на референдум 15 грудня
2012 р.
Опозиція Єгипту відкинула нову конституційну декларацію і виступила
із закликом до світських сил вийти на масові демонстрації проти наміченого
конституційного референдуму. Зокрема, Фронт національного порятунку
(ФНП) засудив Конституційну декларацію і виступив проти референдуму,
оскільки вважав документ одностороннім і неузгодженим з усіма
політичними силами країни й соціальними верствами суспільства.
Представники ліберальної опозиції назвали нову Конституцію такою, що «не
відповідає інтересам єгипетського народу». Опозиціонери закликали всі
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прогресивні сили Єгипту виходити на площі своїх міст для протесту проти
політики, яку проводить М. Мурсі, і висловлювання незгоди з проведенням
референдуму [14].
Через нестачу суддів, які погодилися вести спостереження за процесом
голосування, референдум проходив у два етапи: перший – 14–15 грудня,
другий – 22 грудня 2012 р. Під час першого туру референдуму ЦВК Єгипту
продовжила на дві години час голосування до 23:00 год, оскільки кількість
громадян, охочих висловити своє ставлення до проекту Основного закону,
перевищила всі очікування. У голосуванні брало участь майже 26 млн
єгиптян у 10 провінціях і в найбільших містах країни – Каїрі й Олександрії.
Представники опозиційного ФНП заявили, що під час голосування
виявили більше сотні порушень. Зокрема, на окремих дільницях виборці
робили відмітки в бюлетенях маркерами, які можуть бути стерті. За даними
ФНП, були виявлені бюлетені з помилками, на яких питання розміщувалися
невідповідно затвердженому зразку; на декількох десятках листів для
голосування були відсутні печатки. За словами опозиціонерів, «Братимусульмани», які контролювали роботу комісій, намагалися в будь-який
спосіб «протягнути» свій проект Основного закону [3, 20].
Всенародний референдум 2012 р. схвалив нову Конституцію, що
проголосила шаріат єдиним джерелом права. Відтоді демонстрації опозиції
практично не припинялися й досягли свого апогею в червні 2013 р. У країні
виникла політична криза, спричинена новою хвилею протистояння між
ісламістами, які підтримували президента М. Мурсі, і світською опозицією,
яка заявляла, що президент втратив легітимність. У кривавих сутичках між
ними в Каїрі та інших єгипетських містах загинули сотні й поранені тисячі
учасників демонстрацій. 29 червня громадянські активісти заявили, що під
час акції «Тамарруд» («Бунт») вони зібрали 22 млн підписів єгипетських
громадян, що вимагають відставки президента М. Мурсі. Опозиція
звинуватила М. Мурсі в монополізації влади БМ, у прискореній ісламізації
країни, невиконанні своїх передвиборних обіцянок і в нездатності керувати
країною, що й стало причиною економічної й політичної кризи у Єгипті. У
другій половині червня 10 єгипетських міністрів і три губернатори, які не
підтримували політики президента М. Мурсі, подали у відставку, що стало
одним із проявів кризи влади.
3 липня 2013 р. військові усунули від влади президента країни М. Мурсі
й скасували Конституцію країни 2012 р. Експерти неоднозначно оцінили ці
події. Одні називали їх контрреволюцією та поразкою єгипетської революції
11 лютого 2011 р., інші – її продовженням і новим етапом, треті –
«перезавантаженням революції», а четверті вважали, що революції у Єгипті,
у прямому значені цього слова, узагалі не було, оскільки реальна влада як
була, так і залишилася в руках єгипетського генералітету [2].
Більшість держав світу назвали ці події державним переворотом,
зокрема й США, а ті, що підтримали переворот, заявляли, що зміна влади
відбулася на законних підставах. Вони посилались на Указ М. Мурсі від
9 грудня 2012 р., яким він наділив армію поліцейськими повноваженнями,
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хоча цей указ президента скасовувався з набранням чинності Конституції
2012 р.
Військові запропонували розробити новий Основний закон. Спочатку
над його текстом працювали експерти-правознавці, а у вересні 2013 р. проект
Конституції було передано на доопрацювання в спеціальний
консультативний орган – «Рада-50». Згідно з висунутою армією дорожньою
картою – планом виведення країни з кризи, рада мала завершити розробку
нової Конституції. До ради ввійшли представники основних політичних
партій, громадянського суспільства, світської опозиції, релігійних громад,
профспілкових організацій, студентських об’єднань і жіночих рухів. На
доопрацювання нової Конституції раді було відведено 60 днів. Рада
працювала в закритому режимі через розбіжності щодо повноти влади
президента, повноважень армії й заборони на створення політичних партій на
релігійній основі. Референдум планувалося провести не пізніше грудня [8].
Усередині грудня 2013 р. проект Конституції був остаточно узгоджений
«Радою-50». Тоді тимчасовий президент Єгипту А. Мансур заявив, що
важливий для Єгипту референдум щодо нової Конституції країни відбудеться
14–15 січня 2014 р. Він закликав громадян підтримати документ, який, за
його словами, прокладе шлях до сучасної демократичної держави. А. Мансур
передусім звернувся до опозиції зі словами: «Я закликаю опозицію мати
сміливість, відмовитися від упертості та опору, адже ці речі впливають на
нашу безпеку, на інтереси народу. Приєднуйтеся до національного маршу, а
не женіться за міражем та ілюзіями». За словами А. Мансура: «Це – перший
крок до імплементації плану політичної трансформації, що його просувають
військові після усунення від влади президента-ісламіста М. Мурсі. Новий
документ змінить Конституцію, написану ісламістами й затверджену на
референдумі торік, яка наділила релігію визначальною роллю в суспільстві й
водночас обмежила людські права і свободи» [5].
Прийти на референдум єгиптян закликав і генерал А.-Ф. ас-Сісі, який
віддав наказ про розпуск уряду ісламістів і якого вважають одним з головних
кандидатів на посаду президента Єгипту. Підтримка нового Основного
закону країни відкривала для А.-Ф. ас-Сісі можливість перемогти на
майбутніх парламентських і президентських виборах. Сам він заявляв, що
балотуватиметься лише в тому разі, якщо його попросить народ. Генерал
сподівався, що перехід військових на бік народу під час перевороту 3 липня
сприятиме його широкій підтримці єгиптянами на президентських виборах,
адже чимало людей вбачали в ньому майбутнього кандидата в президенти
[21]. «Ця Конституція – це ще один крок вперед до майбутнього Єгипту. Я не
казатиму, що Конституція – на вашій відповідальності, але я скажу, що
відповідальність за Єгипет лежить на вас» [6].
Однак проти нової Конституції виступили прихильники заборонених БМ
й усунутого президента М. Мурсі. Адже в оновленому Основному законі
закріплено положення про заборону формування політичних рухів і партій за
релігійним принципом, допускається можливість судити цивільних у
військових судах, що суперечить демократичним принципам [21]. Друга нова
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Конституція мала визначити подальший розвитку Єгипту після трьох років
нестабільності й насильства. Проте як і Конституція 2012 р. вона знову
розділила єгипетське суспільство на два протилежні табори – прихильників і
противників. За останні півроку маніфестації ісламістів проти схвалення
другого Основного закону часто переростали в запеклі сутички з поліцією.
Саме тому під час референдуму влада вдалася до посилених заходів безпеки,
залучивши 200 тис. поліцейських і 150 тис. бійців підрозділів
спецпризначення.
Водночас регулярне застосування сили проти демонстрантів, зокрема
прибічників ісламістів, не додало популярності військовому керівництву
країни [16].
Конституційний референдум 14–15 січня 2014 р. у Єгипті став третім
після початку «арабської весни» 2011 р. Незважаючи на посилені заходи
безпеки, дводенний референдум супроводжувався насиллям. У перший день
загинуло щонайменше 11 людей і було арештовано понад 400 представників
руху БМ. Також перед початком голосування дві невеликі бомби спрацювали
в передмісті Каїра і в Махаллі на півночі Єгипту. Щоправда, обійшлося без
жертв [19].
Другий день голосування пройшов спокійніше. Посилені заходи безпеки
з боку тимчасової влади не дали змоги ісламістам провести під час
референдуму «марш мільйонів», тобто вивести на вулиці мільйони
противників референдуму й перетворити голосування в предтечу нової
революції. Саме це оглядачі назвали великим прогресом у
внутрішньополітичному житті 80 млн арабської країни [9].
19 січня Верховна виборча комісія (ВВК) Єгипту офіційно повідомила,
що з понад 55 % виборців-єгиптян, які прийшли на референдум, нову
Конституцію країни підтримало 98,1 % [12]. Для порівняння: під час
конституційного референдуму 2012 р. явка виборців становила 39 %, з них
64 % громадян схвалили прийняття Конституції.
Нова Конституція 2014 р., на відміну від Основного закону 2012 р.,
містить 247 статей і забороняє не тільки створення політичних партій і рухів
за релігійним принципом, а й залишає країну без верхньої палати
парламенту.
Документ не містить ісламістських постулатів, тому її ініціатори вірять,
що він гарантуватиме особисті й релігійні свободи, а також права жіноцтва,
чого бракувало Конституції М. Мурсі. Критики ж заявляють, що новий текст,
натомість, надасть надто великі привілеї військовим [9].
Конституційний референдум 2014 р., передусім його результати, стали
важливим досягненням тимчасового уряду. Адже референдум є одним з
етапів реалізації дорожньої карти – плану стабілізації політичної та
економічної ситуації в країні, розробленого тимчасовим урядом, який постав
за підтримки військових після усунення президента М. Мурсі. Наступним
етапом дорожньої карти передбачено проведення через два тижні після
референдуму парламентських виборів, а через півтора-два місяці –
президентських [22]. Проте, на думку експертів, повна реалізація дорожньої
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карти сприятиме поверненню до керування країною представників вищого
військового складу Єгипту, як це було в попередні часи, зокрема в період
президентства А. Садата й Х. Мубарака, які, будучи кадровими військовими,
стали президентами Єгипту. Тому невипадково згаданий колишній президент
Єгипту Х. Мубарак також закликав громадян АРЄ підтримати нову
Конституцію країни, оскільки, за його словами, її прийняття зможе
допомогти створити нову державу [11].
Надважливим завданням для генералів-політиків було забезпечити
високу явку виборців на референдум. Як наслідок, військові зуміли
мобілізувати приблизно таку ж кількість голосів, яку влітку 2012 р. на
президентських виборах отримав кандидат-ісламіст М. Мурсі, випередивши з
незначною перевагою (у понад 3 % голосів) найближчого свого
переслідувача – екс-прем’єра, генерала військово-повітряних сил А. Шафіка.
(за М. Мурсі проголосувало 51,7 % , за А. Шафіка – 48,3 %) [12].
Серед чималої групи населення, яке не брало участі в референдумі
2014 р. були не тільки ісламісти, а й ліберали, які свідомо проігнорували
всенародне волевиявлення. Велика частина представників ліберального
табору – це представники тих сил, які взимку 2011 р. повалили режим
Х. Мубарака. З огляду на це, хто б не став новим президентом країни чи
депутатом нового єгипетського парламенту, їх чекає складна робота з
консолідації єгипетського суспільства, яке поки що не зробило рішучих
кроків для уникнення громадянського протистояння.
Водночас значна частина виборців, яка підтримала нову Конституцію,
насправді проголосувала за міністра оборони генерала А.-Ф. ас-Сісі, який
тепер має скласти із себе міністерські повноваження й зареєструвати свою
кандидатуру на президентських виборах. Ці люди вірять, що тільки нова й
«сильна людина» Єгипту, якою вони вважають генерала, зможе покласти
край терору, політичним чварам й економічній кризі. Конституція в цьому
контексті сприймалася ними як допоміжне знаряддя, яке сприятиме в
майбутньому новому президенту домогтися як політичної, так й економічної
стабілізації в країні [17].
За одностайною оцінкою експертів, міністр оборони А.-Ф. ас-Сісі, який
очолював військовий переворот і вже заявив про свій намір стати наступним
президентом понад 80-мільйонного Єгипту, має усі шанси перемогти на
лютневих виборах [11].
Проте опозиція й заборонений судом Єгипту у вересні 2013 р. рух БМ
(позбавлений права займатися політичною діяльністю й статусу
некомерційної громадської організації) не визнали результатів голосування,
заявивши про те, що принаймні половина виборців на референдум не
прийшла.
Більше того, і найвпливовіша опозиційна партія Єгипту (ФНП) також
звинуватила нинішню владу в підтасовуванні результатів референдуму, який,
за їхніми словами, пройшов із серйозними порушеннями. Опозиційні партії
Єгипту намагалися оскаржити підсумки референдуму в комісії з виборів і
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вимагали провести розслідування порушень щодо оголошення офіційних
результатів голосування [18].
Результативним проведенням референдуму єгипетські військові
намагалися показати внутрішнім і зовнішнім опонентам свої можливості в
мобілізації громадської думки, здатність спрямувати її в потрібне для
стабілізації політичних процесів русло, що мало гарантувати тимчасовій
владі підтримку на міжнародній арені. У результаті Брюссель і Москва
позитивно оцінили результати референдуму. Так, МЗС РФ заявило, що
організація й порядок проведення голосування в АРЄ загалом відповідали
міжнародним стандартам, а його результати створили базу для продовження
керівництвом країни реформ на основі загальнонаціональної згоди і в
інтересах усіх верств і груп населення. Референдум став важливим етапом
для реалізації керівництвом дорожньої карти, адже заклав конституційну
основу виведення країни на шлях сталого розвитку в умовах ефективного
функціонування демократичних органів влади, економічного зростання й
забезпечення належного рівня прав і свобод людини [10].
Але для Каїра було значно важливіше нормалізувати взаємовідносини з
основними західними партнерами, передусім США. Адже з часу липневих
подій 2013 р. американсько-єгипетські відносини були ґрунтовно підірвані.
Військові Єгипту сприймалися в Білому домі й на Капітолійському пагорбі
як радикальна націоналістична хунта, що здійснила державний переворот. У
відповідь на недемократичні дії єгипетських військових Вашингтон
призупинив деякі збройні контракти й розпочав згортання фінансової
допомоги Каїру. Запровадження генералами-політиками Єгипту перехідного
процесу у вигляді дорожньої карти надало шанс вирівняти двосторонні
відносини до прийнятного рівня. Конституційний референдум мав стати
першим кроком до примирення американської адміністрації з новою
єгипетською «демократичною» реальністю під протекторатом армійської
верхівки. Конституційні зміни 2014 р. мали гарантувати і свободу діяльності
ЗМІ, зокрема роботу журналістів, фоторепортерів і кореспондентів
міжнародних медіа, а також громадських організацій. Адже з приходом до
влади тимчасового уряду в липні – серпні 2013 р. єгипетські сили безпеки
переслідували представників міжнародних медіа, як наслідок п’ятеро з них
було вбито. У країні були заборонені деякі інформаційні канали, зокрема
єгипетська філія Al Jazeera. Суди поставили поза законом Freedom and
Justice – друковане видання БМ. Водночас їх оголосили терористичною
організацією. Єгипетська влада проводила обшуки в офісах закордонних ЗМІ
й журналістів.
У переддень конституційного референдуму агенти безпеки арештували
чотирьох кореспондентів англомовної служби Al Jazeera, троє з яких і після
референдуму залишаються за ґратами. Журналістів звинуватили в
незаконних зустрічах з представниками забороненої організації БМ, у
веденні передач з нелегально влаштованого бюро, «поширенні неправдивої
інформації», у «підбурюванні до заколоту», «нанесенні шкоди національній
безпеці» [11].
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Проте на відміну від Москви й Брюсселя, які дали позитивну оцінку
референдуму, Вашингтон зайняв вичікувальну позицію, хоча неофіційно
підтримав генералів у їхньому намаганні дотримуватися виробленої
дорожньої карти. Після референдуму держсекретар США Дж. Керрі закликав
владу Єгипту забезпечувати права, закріплені в новій Конституції країни [7].
Незважаючи на критику з боку Вашингтона, єгипетські генерали не
поспішають відмовлятися від посиленого контролю над ЗМІ, від заборони
масових зібрань громадян і посиленого переслідування популярної серед
значної частини населення ісламістської «фронди». Адже це дає їм змогу
довести до «логічного кінця» свою легітимність при владі.
Антиконституційні дії генералів стають можливими через втому більшості
громадян країни від нескінченних внутрішніх потрясінь. У Каїрі та інших
великих міських агломераціях арабської країни наростає суспільне
замовлення на набуття жаданої стабільності. Але забезпечити її можуть
тільки військові, оскільки вони є на сьогодні в Єгипті єдиною силою, що
відрізняється монолітністю, організованістю, внутрішнім консенсусом і
зовнішньою підтримкою. Російські політики й експерти підтримують такі дії
військових Єгипту, зазначаючи: «Нехай навіть ця сила діє і в не зовсім
демократичному стилі, проте в майбутньому він може бути скоригований»
[1].
Отже, конституційні зміни, які підтримали на референдумі виборці,
теоретично є бар’єром для акцій влади щодо обмеження свободи діяльності
ЗМІ, громадських організацій, зібрань громадян та інших демократичних
прав і свобод. З огляду на це, тимчасовий уряд Єгипту зазнає постійної
міжнародної критики. Зокрема, Віденський міжнародний інститут преси (IPI)
закликав тимчасове керівництво АРЄ дотримуватися схваленої на
референдумі Конституції, вимагає він нього звільнити ув’язнених
журналістів і дозволити відновити роботу забороненим медіа. Адже новий
Основний закон проголошує гарантії свободи преси, свободи друку й
незалежності ЗМІ, з-поміж яких – захист від цензури, конфіскацій і
тимчасового та постійного закриття медіа.
IPI закликав керівництво країни дотримуватися букви й духу нової
Конституції, поважаючи свободу медіа. Щоб довести це, уряд має негайно
звільнити журналістів, яких утримують у досудовому ув’язненні, зняти
обмеження на заборонені ЗМІ й пообіцяти провести ретельні незалежні
розслідування загибелі представників медіа під час торішніх заворушень.
IPI наголошує, що Єгипет має давню традицію сильних друкованих та
електронних медіа, однак нинішнє державне втручання й залякування лише
підриває цей фундамент [11].
Висновки. З часу революційних подій так званої «арабської весни»
2011 р. у Єгипті відсутня суспільно-політична стабільність. Проведення двох
конституційних референдумів не тільки не сприяло стабілізації
внутрішньополітичного життя в країні, а навіть загострило його. Це
спостерігалося як напередодні й після проведення референдуму 2012 р., так і
референдуму 2014 р. Нова Конституція Єгипту 2012 р., зігравши на
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релігійних почуттях однієї частини громадян, посилила роль шаріату в
правовій системі країни та істотно розширила повноваження новобраного
президента М. Мурсі, заклавши підвалини для посилення його одноосібного
правління. Водночас основний документ викликав невдоволення іншої
частини суспільства, наслідком чого став розколов країни на два ідейно
протилежні табори. Противники референдуму 2012 р. у Єгипті – світська
опозиція, ліберальні прошарки населення і військові – вважали себе
обманутими, позбавленими демократичних прав, а також влади й розпочали
боротьбу проти режиму М. Мурсі.
Неспроможність сторін порозумітися, знайти компромісне рішення чи
отримати остаточну перемогу над опонентами дало змогу військовим
скористатися ситуацією й здійснити контрреволюційний державний
переворот – повернути владу у свої руки. Свої дії військові обґрунтовували
намаганням припинити процеси дестабілізації в країні та вивести її із
внутрішнього суспільно-політичного хаосу. Проте їхній план виходу з кризи,
який знову включав проведення конституційного референдуму, викликав
невдоволення усунених від влади ісламістів, а також лібералів. Адже проект
нової Конституції тепер не враховував інтересів перших і подібно
Конституції 2012 р. – других.
Відносна стабільність і необхідні результати конституційного
референдуму 2014 р. були досягнуті завдяки посиленим засобам безпеки, які
могли гарантувати тільки військові. Водночас дорожня карта й Конституція
2014 р. сприятимуть тому, що військові залишаться при владі ще мінімум на
кілька років, ігноруючи виконання схваленої з їхньої ініціативи Конституції
2014 р.
Жоден з Основних законів, прийнятих у Єгипті упродовж семи останніх
років, особливо півтора року тому – грудень 2012 і січень 2014 р., не
враховував інтересів усіх верств суспільства й передусім її ліберальної
частини. Якщо конституційні референдуми 2007 і 2014 р. проводилися
насамперед для обмеження політичної діяльності мусульман і їхніх
прихильників, а також для гарантування влади військових, то
конституційний референдум 2012 р. мав забезпечити переваги мусульман,
зокрема БМ, у суспільно-політичному житті країни.
Отже, досвід АРЄ щодо проведення конституційних референдумів
доводить, що такий механізм безпосередньої і прямої демократії не можна
віднести до найвищих проявів демократії, особливо якщо вони проводяться в
умовах обмеження не тільки політичних, а й узагалі демократичних прав і
свобод громадян і ЗМІ країни, тобто в країнах з «керованою чи перехідною
демократією».
Такі референдуми можуть використовуватися як механізм упровадження
авторитарного й навіть диктаторського режиму та є атрибутом
слаборозвинутих країн третього світу. Досвід проведення конституційних
референдумів у Єгипті є негативним, адже вони не були вільними й
гарантувалися тільки завдяки посиленими засобами безпеки.
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Референдуми в Єгипті показали свою недоцільність у плані
демократизації суспільно-політичного життя держави, адже вони
проводилися політичними силами, які не мали повної внутрішньої й
зовнішньої підтримки, а їхні підсумки не стали адекватними стану
громадської думки й рівню відповідальності законодавців. Останні діяли
тільки в інтересах правлячих політичних сил.
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Е. Бусол, старший научный сотрудник «СІАЗ» НБУВ, кандидат юридических наук

Поправка к Конституции Российской Федерации
«О Верховном Суде Российской Федерации
и прокуратуре Российской Федерации»
и отдельные коституционные аспекты
реформирования судебной системы Украины
Российские юристы активно обсуждают вопрос проведения судебной
реформы в Российской Федерации и в частности вопрос объединения
Верховного и Высшего арбитражного судов РФ.
Высший арбитражный суд Российской Федерации (ВАС РФ) – высший
судебный орган по разрешению экономических споров и иных дел,
рассматриваемых арбитражными судами России, который осуществляет в
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный
надзор за их деятельностью и даёт разъяснения по вопросам судебной
практики.
В настоящее время система арбитражных судов построена следующим
образом: Высший арбитражный суд Российской Федерации; федеральные
арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды); арбитражные
апелляционные суды; арбитражные суды первой инстанции в республиках,
краях, областях, городах федерального значения, автономной области,
автономных округах; Суд по интеллектуальным правам.
Основными задачами арбитражных судов РФ при рассмотрении
подведомственных им споров являются: защита нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учреждений,
организаций (далее – организации) и граждан в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности; содействие укреплению законности и
предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Председатели, заместители председателей, судьи федеральных
арбитражных судов округов и арбитражных судов субъектов Российской
Федерации назначаются на должность в порядке, установленном
Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации» и Законом Российской Федерации
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации».
Председатели, заместители председателей и судьи арбитражных
апелляционных судов назначаются на должность при соблюдении
требований и в порядке, которые установлены Федеральным
конституционным законом от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» для
председателей, заместителей председателей и судей федеральных
арбитражных судов округов.
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Ни одно лицо не может быть представлено к назначению на должность
судьи без согласия соответствующей квалификационной коллегии судей.
Прекращение полномочий судьи допускается только по решению
соответствующей квалификационной коллегии судей.
ВАС РФ функционирует в составе пленума ВАС РФ, президиума ВАС
РФ и двух судебных коллегий (по рассмотрению гражданских споров; и
административных споров).
Существует шесть судебных составов ВАС РФ: по корпоративному
праву, по имущественному праву, по договорному праву, административный,
налоговый, экспертный.
Высший арбитражный суд РФ в качестве суда первой инстанции
рассматривает: дела об оспаривании нормативных и ненормативных
правовых актов президента, правительства, федеральных органов
исполнительной власти, а также Совета Федерации, Государственной думы и
правительственной Комиссии по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций, которые затрагивают права в сфере предпринимательской
деятельности; экономические споры между РФ и субъектами Федерации,
либо между субъектами Федерации.
Основной задачей ВАС РФ является рассмотрение в порядке надзора
дел по проверке вступивших в законную силу судебных актов нижестоящих
арбитражных судов, в том числе их пересмотр по вновь открывшимся
обстоятельствам. Также он изучает и обобщает практику применения
арбитражными судами законов и иных нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, даёт
разъяснения по вопросам судебной практики и разрабатывает предложения
по совершенствованию законодательства в указанной сфере деятельности
(имеет право законодательной инициативы).
Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) действует в составе
пленума Верховного суда Российской Федерации; президиума Верховного
суда Российской Федерации; Апелляционной коллегии ВС РФ; Судебной
коллегии по административным делам; Судебной коллегии по гражданским
делам; Судебной коллегии по уголовным делам; Военной коллегии. Кроме
того, действуют аппарат Верховного суда Российской Федерации и Научноконсультативный совет ВС России. Также существует Судебный
департамент при Верховном суде РФ – ведомство для обеспечения
деятельности нижестоящих судов общей юрисдикции, подчиняющееся
председателю ВС России и Совету судей России.
Пленум издаёт разъяснения по судебной практике и практике
применения судами
законодательства,
неофициально
являющиеся
обязательными для всех судов общей юрисдикции в России.
Президиум ВС Российской Федерации обладает следующими
полномочиями: рассматривает по надзорным жалобам и представлениям
судебные дела в порядке надзора, а уже рассмотренные в порядке надзора –
рассматривает по вновь открывшимся обстоятельствам; рассматривает
материалы изучения и обобщения судебной практики, анализа судебной
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статистики; рассматривает вопросы организации работы судебных коллегий
и аппарата Верховного суда Российской Федерации; оказывает помощь
нижестоящим судам в правильном применении законодательства,
координируя эту деятельность с Судебным департаментом при Верховном
суде РФ; осуществляет другие полномочия, предоставленные ему
законодательством.
Апелляционная коллегия ВС РФ рассматривает в качестве суда второй
(апелляционной) инстанции гражданские, административные и уголовные
дела по жалобам и представлениям на решения, приговоры, определения и
постановления, вынесенные Судебной коллегией по гражданским делам,
Судебной коллегией по административным делам и Военной коллегией
Верховного суда России в качестве суда первой инстанции; рассматривает в
пределах своих полномочий судебные дела, уже рассмотренные в
вышеуказанном порядке, по вновь открывшимся обстоятельствам.
Судебные коллегии ВС России рассматривают в пределах своих
полномочий дела в качестве первой инстанции, в кассационном порядке [по
жалобам и представлениям на приговоры, определения и постановления
судов областного (военных судов окружного) уровня], в порядке надзора (по
жалобам и представлениям на приговоры, определения и постановления
нижестоящих судов) и по вновь открывшимся обстоятельствам. Судебные
коллегии изучают и обобщают судебную практику, анализируют судебную
статистику и осуществляют другие полномочия, предоставленные им
законодательством. Особенностью Военной коллегии ВС Российской
Федерации является то, что это непосредственно вышестоящая судебная
инстанция по отношению к окружным и флотским военным судам,
действующая в составе (ст. 10 ФКЗ «О военных судах Российской
Федерации»). Военная коллегия образуется в составе председателя коллегии,
его заместителя, судей-членов коллегии.
Военная коллегия рассматривает в первой инстанции дела об
оспаривании ненормативных актов президента России, нормативных актов
правительства России, Минобороны России, иных федеральных органов
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба, касающихся прав, свобод, охраняемых законом интересов и
обязанностей военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы (в
период прохождения таких сборов); дела о преступлениях особой сложности
или особого общественного значения, которые Военная коллегия вправе
рассмотреть в установленных законом случаях.
В свете последних событий следует сказать о законопроекте президента
РФ В. Путина, внесенного им в Государственную думу РФ, о присоединении
Высшего арбитражного суда РФ к Верховному суду РФ. В. Путин впервые
предложил эту идею еще 21 июня 2013 г. на Санкт-Петербургском
экономическом форуме. Также он предложил внести в связи с этим
соответствующие поправки в Конституцию РФ.
8 октября 2013 г. В. Путин внес в Государственную думу поправки к
Конституции РФ «О Верховном суде и прокуратуре РФ». Согласно
63

поправкам, ВАС будет упразднен, а его полномочия переданы Верховному
суду, состав которого будет сформирован заново. Полномочий частично
лишится и генеральный прокурор Ю. Чайка – назначать и освобождать его
заместителей теперь будет Совет федерации по представлению президента.
Судебное сообщество ответило на это громким демаршем: в отставку
подали сразу семь судей из опытнейшей «старой гвардии» ВАС, назначенной
еще в 1992 г., в том числе председатель судебного состава Высшего
арбитражного суда О. Козлова. Источники в ВАС не исключают, что число
«отставников» может возрасти до двух десятков, и это при том, что в
Высшем арбитраже работают всего 53 судьи. Аналитики расценивают это
таким образом, что опытные специалисты просто не захотели проходить
процедуру подтверждения квалификации. Специально для принятия
квалификационных экзаменов и дальнейшей рекомендации к работе в
Верховном суде создается коллегия из 27 человек, которая будет
рассматривать кандидатуры судей и предлагать их президенту РФ В. Путину,
который в свою очередь подаст их на утверждение Совету Федерации.
Судейское сообщество однозначно расценило добровольную отставку судей
как демарш против реформы.
Чем вызвана такая реакция на новый этап судебной реформы?
Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных
инстанциях, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской
Федерации М. Барщевский говорит о том, что он лично отстаивал эту идею
еще с 2002 г. По его мнению, объединение высших судов необходимо в
целях единообразия судебной практики – чтобы закон применялся
одинаково, как в спорах юридических, так физических лиц.
В настоящее время у судебной системы РФ – два независимых друг от
друга главных судебных ведомства – Верховный суд и Высший арбитражный
суд. По понятным причинам эти два высоких суда иногда принимают
решения, которые противоречат друг другу. Например, в делах о возмещении
вреда за счет государства Верховный суд в качестве ответчика называл
Министерство финансов РФ,
Высший арбитражный – конкретные
профильные министерства или ведомства. С другой стороны, Высший
арбитражный суд считал допустимым при выплате возмещения по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО) не учитывать износ деталей автомобиля, а
Верховный суд посчитал это необходимым. Перечень противоречий можно
продолжить.
Как мы уже отметили, разговоры о возможном объединении высших
судебных органов в том или ином формате шли давно. Судейское
сообщество в своем отношении к реформе раскололось. Сначала его страх
перед реформой порождала неопределенность. На уровне неофициальных
обсуждений предполагалось, что объединению подвергнется полностью вся
система арбитража и суды общей юрисдикции, что сделать сложно по
причине их различной «архитектуры». Так, по подчиненности Верховный
суд РФ является главным органом над областными судами, которым, в свою
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очередь, подчинены районные суды. А вот первое звено арбитража
располагается сразу на уровне региона. Дальше следуют апелляционные
суды, далее – суды специализированных арбитражных округов и только
потом – Высший арбитражный суд РФ.
Соединить эти совершенно разные судебные «этажи» в едином здании
представлялось невозможным. Однако, выход из ситуации предложил
В. Путин. Так, по его законопроекту, будут объединены только Высший
арбитражный суд РФ и Верховный суд РФ. Член Общественной палаты
адвокат А. Кучерена считает, что, скорее всего, при Верховном суде будет
создана отдельная судебная коллегия для рассмотрения экономических дел.
Сегодня при нем уже существует аналогичная военная коллегия, на которой,
как на высшее звено, замыкается обособленная система военных судов со
всеми ее «этажами» и спецификой.
Второе опасение противников реформы состояло в том, что объединение
ударит по качеству работы арбитражных судов. Большинство юристов
признают, что сегодня арбитражные суды работают намного качественнее и
эффективнее, чем общегражданские, а реформа может эту разницу
уничтожить. «За последние годы Высший арбитражный суд заметно повысил
единообразие судебной практики по экономическим спорам, – такое мнение
высказал изданию “Русский репортер” А. Корельский, управляющий партнер
адвокатского бюро “Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры”. – Возможно,
авторы реформы считают, что при слиянии судов арбитражный блок сможет
выступить катализатором реформ внутри системы судов общей юрисдикции
и самого Верховного суда. Но вопрос в том, удастся ли небольшой группе
людей, которые перейдут из Высшего арбитражного суда под начало
Верховного суда, повлиять на ситуацию в нем? Если не удастся, то может
произойти обратное».
В конце декабря 2013 г. Государственная дума РФ приняла в первом
чтении президентский пакет из трёх законопроектов, которые касаются
объединения Верховного и Высшего арбитражного судов. Документы
определяют порядок и механизмы формирования судебного органа.
Предполагается, что после объединения Верховный суд, к полномочиям
которого добавится и рассмотрение дел по экономическим спорам, будет
функционировать в Санкт-Петербурге. В нём будут работать 170 судей. В
свою очередь, поправки к Конституции РФ о создании в России единого
Верховного суда нижняя палата приняла 22 ноября.
Рассмотрев одобренный Государственной думой Федерального собрания
Российской Федерации 22 ноября 2013 г. проект закона Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном
суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», в
соответствии со ст. 108 и 136 Конституции Российской Федерации Совет
Федерации Федерального собрания Российской Федерации постановил:
«1. Одобрить проект закона Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации «О Верховном суде Российской
Федерации и прокуратуре Российской Федерации».
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2. Считать принятым Закон Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации «О Верховном суде Российской
Федерации и прокуратуре Российской Федерации».
3. Направить Закон Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации «О Верховном суде Российской Федерации и
прокуратуре Российской Федерации» и настоящее постановление в
законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия».
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 4 марта 1998 г.
№ 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции
Российской Федерации», председатель Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации В. Матвиенко подписал Уведомление о
Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации от 27 ноября 2013 г. № СФ-6 «О Верховном суде Российской
Федерации и прокуратуре Российской Федерации», в котором говорится:
«Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации
22 ноября 2013 г. и Советом Федерации Федерального собрания Российской
Федерации 27 ноября 2013 г. одобрен проект закона Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном суде
Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации».
В соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 4 марта
1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к
Конституции Российской Федерации» и Постановлением Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации от 27 ноября 2013 г.
№ 442-СФ «О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации “О Верховном суде Российской Федерации и
прокуратуре Российской Федерации”» указанный Закон Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации считается
принятым 27 ноября 2013 г.
На основании ст. 136 Конституции Российской Федерации Закон
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О
Верховном суде Российской Федерации и прокуратуре Российской
Федерации» вступает в силу после его одобрения органами законодательной
власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.
Закон, вносящий поправки в Конституцию РФ и предусматривающий
упразднение Высшего арбитражного суда с передачей его полномочий в
юрисдикцию Верховного суда РФ, сенаторы одобрили 27 ноября
единогласно. Поправки к Конституции были направлены на рассмотрение
законодательных собраний регионов. По закону, после одобрения Советом
федерации поправки должны одобрить не менее двух третей (55)
законодательных собраний регионов, на это им дается один год. После
получения решений регионов Совет федерации утверждает их на заседании.
После повторного рассмотрения поправок к Конституции Советом
федерации семь дней отводятся на возможное обжалование закона в
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Конституционном суде РФ. Если обжалований не будет, то документ будет
отправлен на подпись президенту РФ. До вступления в силу поправок к
Конституции РФ устанавливается переходный период сроком шесть месяцев.
«Эти два закона и поправки в федеральный конституционный закон о
судебной системе продолжают и развивают те положения, которые уже
отражены в законе о внесении поправок в Конституцию Российской
Федерации. Очень важно качественно и в срок рассмотреть эти
законопроекты для того, чтобы новый состав суда был сформирован на
основании новых правил в течение шести месяцев с момента вступления в
силу поправок в Конституцию», – отметил заместитель председателя
Комитета Госдумы РФ по конституционному законодательству и
государственному строительству, член фракции «Единая Россия» Д. Вяткин.
«Мы поддержали принятие конституционного федерального закона об
объединении судов. Имеется в виду Верховный и Арбитражный суд. И
одновременно еще мы приняли закон о Верховном суде. Всё это направлено
на то, чтобы улучшить судебную деятельность и обеспечить полнокровную
защиту прав наших граждан, чтобы была одинаковая правовая практика», –
подчеркнул лидер ЛДПР В. Жириновский.
«Естественно, мы поддержим эти обеспечительные законопроекты
президента в надежде на то, что и судебная ветвь власти свою власть
употребит таким образом, чтобы преступлений, коррупционного характера,
прежде всего казнокрадства, было как можно меньше. Есть и возможность у
Верховного суда сегодня вносить отдельные предложения по тому, как
реализовать эту важнейшую задачу», – считает член Комитета ГД РФ по
транспорту, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия»
О. Нилов.
Совершенно иное мнение на этот счет у некоторых российских
политиков. Так, член Комитета ГД по охране здоровья, первый заместитель
руководителя фракции КПРФ С. Решульский отметил: «Мы не
поддерживаем этот шаг, не поддерживаем не только потому, что у нас
вызывает сомнение необходимость в такой скороспешной, быстрой операции
по объединению судов. Мы не будем поддерживать этот законопроект,
поскольку мы бы хотели получить четкие разъяснения, каким образом эта
реформа будет проводиться».
КПРФ выступила против, предупредив, что на фоне упразднения
Высшего арбитражного суда «все заявления о поддержке бизнеса
превращаются в пыль».
Представитель президента РФ в Государственной думе Г. Минх
признал, что судьбу наработанных ВАС решений «предсказывать сложно».
Судебная реформа в свое время была инициирована и в Украине.
Однако на практике это привело к многочисленным проблемам, одна из
которых – отсутствие единообразия судебной практики.
Украинская реформа началась еще в начале 1990-х годов. Ее целью
было формирование судов как независимых властных институций,
призванных обеспечивать эффективность правоприменения во всех сферах
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жизнедеятельности общества. До 2013 г. судебная реформа прошла
несколько этапов развития и на сегодняшний день не завершена.
В контексте вопроса о системе судов общей юрисдикции можно
утверждать, что реализация судебной реформы привела к установлению
четырехступенчатой системы судов. Так, согласно ч. 2 ст. 17 Закона Украины
«О судоустройстве и статусе судей» (далее – Закон), систему судов общей
юрисдикции составляют: 1) местные суды; 2) апелляционные суды;
3) высшие специализированные суды; 4) Верховный Суд Украины.
Высшим
судебным
органом
в
системе
судов
общей
юрисдикции является Верховный Суд Украины. Высшими судебными
органами специализированных судов являются соответствующие высшие
специализированные суды. Единство системы судов общей юрисдикции
обеспечивается: единственными принципами организации и деятельности
судов; единым статусом судей; обязательностью для всех судов правил
судопроизводства, определенных законом; обеспечением Верховным Судом
Украины одинакового применения судами (судом) кассационной инстанции
норм материального права; обязательностью исполнения на территории
Украины судебных решений единым порядком организационного
обеспечения деятельности судов; финансированием судов исключительно из
государственного бюджета Украины; решением вопросов внутренней
деятельности судов органами судейского самоуправления.
Согласно ст. 18 Закона, суды общей юрисдикции специализируются на
рассмотрении гражданских, уголовных, хозяйственных, административных
дел, а также дел об административных правонарушениях. В судах общей
юрисдикции может вводиться специализация судей по рассмотрению
конкретных категорий дел.
Согласно ст. 21 Закона, местными общими судами являются районные,
районные в городах, городские и горрайонные суды. Местными
хозяйственными судами являются хозяйственные суды Автономной
Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя. Местными
административными судами являются окружные административные суды, а
также другие суды, предусмотренные процессуальным законом.
В соответствии со ст. 26 Закона, в системе судов общей юрисдикции
действуют апелляционные суды как суды апелляционной инстанции по
рассмотрению гражданских и уголовных, хозяйственных, административных
дел, дел об административных правонарушениях.
Апелляционными судами по рассмотрению гражданских, уголовных
дел, а также дел об административных правонарушениях являются
апелляционные суды областей, апелляционные суды городов Киева и
Севастополя, Апелляционный суд Автономной Республики Крым.
Апелляционными судами по рассмотрению хозяйственных дел,
апелляционными судами по рассмотрению административных дел являются
соответственно апелляционные хозяйственные суды и апелляционные
административные суды, которые образуются в апелляционных округах в
соответствии с Указом Президента Украины.
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Согласно ст. 31 Закона, в системе судов общей юрисдикции действуют
высшие специализированные суды как суды кассационной инстанции по
рассмотрению гражданских и уголовных, хозяйственных, административных
дел. Высшими специализированными судами являются: Высший
специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и
уголовных дел, Высший хозяйственный суд Украины, Высший
административный суд Украины.
Исторически первой была выстроена вертикаль арбитражных судов.
Сейчас их функцию выполняют хозяйственные суды. Создание Высшего
арбитражного суда было предусмотрено законом Украинской ССР 1991 г. К
компетенции арбитражных судов были отнесены все хозяйственные споры,
возникающие между юридическими лицами, государственными и иными
органами – таким образом, Высший арбитражный суд Украины стал, по сути,
правопреемником Государственного арбитража УССР.
В 2002 г. Верховная Рада Украины приняла ряд законов, которые стали
составляющими так называемой «малой судебной реформы». Один из них –
«О судоустройстве Украины» от 7 февраля 2002 г. № 3018-III –
предусматривал создание Высшего административного суда Украины. В
обеспечение исполнения этих законов Указом Президента Украины от
1 октября 2002 г. № 889/2002 в системе судов общей юрисдикции был
образован Высший административный суд Украины. В 2004 г. были
образованы местные и апелляционные административные суды.
В соответствии с Указом Президента Украины № 810/2010 от
12 августа 2010 г. кассационным судом стал Высший специализированный
суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, который
действует как суд кассационной инстанции для общих судов.
Кроме того, в рамках судебной реформы Указом Президента Украины
от 14 сентября 2010 г. № 900/2010 были ликвидированы военные
апелляционные и военные местные суды В связи с этим перестала
существовать и военная коллегия в Верховном Суде Украины.
Таким образом, на сегодняшний день в Украине сформирована четкая
и структурно целостная система судов, внутреннее построение которой
основано на принципе специализации.
Согласно ст. 38 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»,
Верховный Суд Украины является высшим судебным органом
в системе судов общей юрисдикции.
Верховный Суд Украины: 1) пересматривает дела по основаниям
неодинакового применения судами (судом) кассационной инстанции одной и
той же нормы материального права в подобных правоотношениях в порядке,
предусмотренном процессуальным законом; 2) пересматривает дела в случае
установления международным судебным учреждением, юрисдикция
которого признана Украиной, нарушения Украиной международных
обязательств при решении дела судом; 3) дает заключение о наличии или
отсутствии в действиях, в которых обвиняется Президент Украины,
признаков государственной измены или другого преступления; вносит по
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обращению Верховной Рады Украины письменное представление о
невозможности исполнения Президентом Украины своих полномочий по
состоянию здоровья; 4) обращается в Конституционный Суд Украины
относительно конституционности законов, иных правовых актов, а также
относительно официального толкования Конституции и законов Украины.
В
состав
Верховного
Суда
Украины
входят
48
судей, из числа которых избираются Председатель Верховного Суда
Украины, первый заместитель Председателя Верховного Суда Украины и
четыре заместителя Председателя Верховного Суда Украины.
В Верховном Суде Украины действуют: 1) Судебная палата по
административным делам; 2) Судебная палата по хозяйственным делам;
3) Судебная палата по уголовным делам; 4) Судебная палата по гражданским
делам.
Таким образом, именно Верховный Суд Украины должен стать
органом, ответственным за унификацию практики применения норм права.
Вместе с тем в Украине именно вопрос о полномочиях Верховного Суда
Украины, а также о механизмах достижения тех целей, которые поставлены
перед наивысшим судебным органом, является наиболее сложным и
болезненным.
В частности, с июля 2010 г. пленум Верховного Суда Украины лишен
возможности давать судам разъяснения о применении норм права, поскольку
такие полномочия не предусмотрены Законом Украины «О судоустройстве и
статусе судей».
В соответствии со ст. 45 этого Закона, пленум Верховного Суда
Украины является коллегиальным органом, полномочия которого
определяются Конституцией Украины и настоящим Законом. В состав
пленума Верховного Суда Украины входят все судьи Верховного Суда
Украины. Пленум Верховного Суда Украины: 1) избирает на должности и
освобождает от должностей Председателя Верховного Суда Украины, его
заместителя в порядке, установленном настоящим Законом; 2) назначает на
должность из числа судей Верховного Суда Украины по представлению
Председателя Верховного Суда Украины и освобождает от должности
секретаря пленума Верховного Суда Украины; 3) заслушивает информацию
Председателя Верховного Суда Украины, заместителя Председателя
Верховного Суда Украины об их деятельности; 4) дает заключения по
проектам законодательных актов, касающихся судебной системы и
деятельности Верховного Суда Украины; 5) принимает решение об
обращении
в
Конституционный
Суд
Украины
по
вопросам
конституционности законов и других правовых актов, а также относительно
официального толкования Конституции и законов Украины; 6) дает
заключение о наличии или отсутствии в действиях, в которых обвиняется
Президент Украины, признаков государственной измены или другого
преступления; вносит по обращению Верховной Рады Украины письменное
представление о невозможности исполнения Президентом Украины своих
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полномочий по состоянию здоровья; 7) утверждает Регламент пленума
Верховного Суда Украины.
Ранее постановления пленума этого суда принимались во внимание не
только нижестоящими судами, но и участниками правоотношений, ведь они
могли касаться любых вопросов применения норм права, по которым сам
Верховный Суд Украины указывал на конкретные проблемы или же
предполагал их возникновение. На данный момент такого инструмента в
арсенале Верховного Суда Украины нет. Более того, стоит вопрос о том, а
можно ли вообще теперь использовать постановления пленума ВСУ, которые
содержат разъяснения законодательства и были изданы до принятия нового
Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (2010 г.).
Полномочия по обобщению практики применения норм материального
и процессуального права были перераспределены в пользу пленумов высших
специализированных судов. Согласно ст. 36 этого Закона, пленум высшего
специализированного суда действует в составе всех судей высшего
специализированного суда для решения вопросов, связанных с обеспечением
единства судебной практики по делам соответствующей юрисдикции, и
других вопросов, отнесенных к его полномочиям настоящим Законом.
Сегодня именно эти суды призваны обеспечить одинаковое
применение законодательных предписаний, для чего, кроме прочего, им
предоставлено право давать разъяснения рекомендательного характера по
вопросам применения законодательства. В то же время следует учитывать
один специфический момент: эти разъяснения даются в рамках дел
конкретной судебной юрисдикции.
До июля 2010 г. и пленум ВСУ мог издавать постановления о практике
применения норм какого-либо правового института, например в гражданских
делах. Однако в случаях, когда разъясненные нормы применялись и
хозяйственными судами, Высший хозяйственный суд Украины либо
информационными письмами, либо в своих постановлениях по конкретным
делам, как правило, прямо указывал нижестоящим судам на необходимость
учитывать выводы ВСУ. Так было, в частности, с постановлением пленума
Верховного Суда Украины № 9 от 6 ноября 2009 г. «О судебной практике
рассмотрения гражданских дел о признании сделок недействительными», на
необходимость использования которого Высший хозяйственный суд
Украины обратил внимание в информационном письме хозяйственным судам
№ 01-08/632 от 27 ноября 2009 г.
Теперь же кассационные (высшие специализированные) суды
пытаются решить проблему самостоятельно, путем дублирования правовых
позиций. В качестве примера можно привести вопрос о юрисдикции споров
по искам банков о взыскании задолженности солидарно с основного
должника, являющегося юридическим лицом, и поручителя – физического
лица. С 2011 г. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению
гражданских и уголовных дел придерживается позиции, согласно которой в
таких делах предъявление единого солидарного требования является правом
кредитора, а поскольку одной из сторон процесса является физическое лицо,
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то соответствующий спор подведомственен именно общим судам. Данная
правовая позиция была изложена в Постановлении пленума этого суда № 5
от 30 марта 2012 г. «О практике применения судами норм законодательства
при разрешении споров, возникающих из кредитных правоотношений». В
связи с этим, аналогичный подход к решению вопроса был использован и при
подготовке Постановления пленума Высшего хозяйственного суда Украины
«О практике разрешения споров, возникающих из исполнения кредитных
договоров».
Юрист А. Кот в своем блоге замечает, что, несомненно, такие
стремления кассационных судов следует оценивать позитивно, однако эти
меры лишь свидетельствуют о существовании достаточно серьезных
препятствий на пути унификации практики применения законодательства
высшими специализированными судами. Более того, по его мнению, отнюдь
не исключаются случаи, когда кассационные суды не смогут прийти к
общему знаменателю по вопросу применения той или иной нормы. Он
приводит пример определения судов, к компетенции которых относится
разрешение споров физических или юридических лиц с субъектом властных
полномочий по обжалованию решений последнего о передаче земли в
пользование или в собственность, заключении договоров аренды и т. п. Так,
Верховный Суд Украины, Высший хозяйственный суд Украины и Высший
специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и
уголовных дел придерживаются мнения о том, что такие дела являются по
своей природе частно-правовыми и подлежат рассмотрению хозяйственными
или общими судами в зависимости от участия физического или
юридического лица. Эта позиция обосновывается, среди прочего, тем, что
органы государственной власти и местного самоуправления в отношениях по
распоряжению земельными участками реализуют полномочия собственника.
Напротив, Конституционный Суд Украины и Высший административный
суд Украины настаивают на том, что в указанных правоотношениях органы
власти действуют именно как субъекты властных полномочий и
соответствующие споры подведомственны административным судам. В
итоге, правовая неопределенность сохраняется до сих пор и может быть
исправлена только внесением изменений в законы. Аналогичная проблема
конфликта юрисдикций существует и при рассмотрении споров с участием
Антимонопольного комитета Украины.
Принимая во внимание изложенное, единственной возможностью для
Верховного Суда участвовать в унификации практики применения норм
права, по мнению юриста А. Кота, остается пересмотр решений
кассационных судов в связи с разным применением одной и той же нормы. В
то же время и этот путь на данный момент предполагает наличие многих
сложностей, которые если и не устраняют полностью, то существенно
нивелируют роль Верховного Суда Украины как наивысшего судебного
органа в обеспечении единообразия правоприменения.
Во-первых, основанием для пересмотра судебных решений Верховным
Судом может быть различное применение одной нормы кассационными
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судами, вследствие чего были приняты разные по смыслу судебные решения;
оба судебных акта, обжалуемый и на который сделана ссылка в качестве
доказательства разного применения нормы, должны разрешать спор по
существу или оставлять в силе один из актов нижестоящих судов; оба
судебных акта должны быть приняты в рамках схожих правоотношений, что
на практике толкуется как аналогичный предмет спора, основание иска,
установленные фактические обстоятельства. Иными словами, вопрос разного
применения нормы практически сузился до уровня аналогии всего дела с
противоположным судебным решением.
Во-вторых, вопрос о допуске заявления о пересмотре решения
кассационного суда к производству в Верховном Суде решается коллегией из
пяти судей кассационного суда, который принял обжалуемое решение.
Несмотря на то что в состав коллегии не входят судьи, которые принимали
решение, такой подход законодателя все же представляется достаточно
спорным – как свидетельствует практика, далеко не все заслуживающие
пересмотра дела попадают в Верховный Суд Украины.
И, наконец, в-третьих, приведенные выше в качестве примеров
ситуации не случайно касаются вопросов юрисдикции споров. Ведь одним из
нововведений нового Закона о судоустройстве образца июля 2010 г. было
законодательное исключение возможности пересмотра судебных решений
Верховным Судом Украины по мотивам разного применения норм
процессуального права. И именно в вопросе о надлежащей юрисдикции это
чревато серьезными препятствиями на пути обеспечения эффективной
защиты нарушенных прав и интересов участников правоотношений.
В этом контексте Председатель ВСУ с 1994 по 2002 г., член
редакционного совета журнала «Безопасность и Закон» В. Бойко в интервью
журналу высказал мнение о проводимых в Украине реформах судебной
власти: «Сегодня судебная реформа, как и политическая, остановилась на
полпути. Судебная система оказалась недостроенной. Естественно, это
порождает массу проблем. Например, и судьи, и другие юристы остро
ощущают отсутствие в судебной системе единого центра, который
реагировал бы на различные противоречивые трактовки законодательства в
судах разной юрисдикции. Согласно Конституции, таким центром должен
быть Верховный Суд. Но пока что он этой функции не выполняет».
Заметим, что, объединение же Верховного и Высшего арбитражного
судов в Российской Федерации проводилось именно с целью обеспечить
одинаковое применение законов. Такой серьезный шаг в российской реформе
судебной власти, как объединение двух одинаково высоких судов,
проводилось также в надежде на уменьшение проявлений правонарушений
коррупционного характера.
Принимая во внимание статистические данные правоохранительных
органов, исследования зарубежных и отечественных экспертов, можно
говорить о том, что в результате судебной реформы, которая проводилась в
Украине, уменьшения количества коррупционных правонарушений в
судебной системе пока не наблюдается. Неоднозначность применения
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законов судами Украины разных юрисдикций признаётся сегодня всеми
юристами и происходит повсеместно (Веселов А. Судьи недовольны новой
судебной реформой (http://expert.ru/russian_reporter/2013/41/ob_edinenievyisshego-s-verhovnyim). – Русский репортер. – № 41 (319). – 2013. – 17.10;
Первый канал (http://www.1tv.ru/news/polit/248099). – 2013. – 11.12;
Коммерсант.Ru (http://www.kommersant.ru/doc/2380739. – 2014. –8.01; Блог
Алексея Кота. Опыт создания единого Верховного Суда Украины: в
поисках
единообразия
(http://zakon.ru/blogs/opyt_sozdaniya_edinogo_verxovnogo_suda_ukrainy_v_po
iskax_edinoobraziya/8917). – 2013. – 1.11; С. Нестеренко. Независимость
судьи
–
это
миф
или
реальность?
(http://www.chz.com.ua/articles/law_sec/boyi).

ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ, ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ,
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Колишній міністр юстиції С. Головатий різко виступив проти такої
структури, як Конституційна Асамблея, яка має напрацювати нову
Конституцію України.
Він заявив, що ця юридична структура була створена за особистою
ініціативою одіозного проросійського політика В. Медведчука.
С. Головатий глибоко впевнений, що «Конституційна Асамблея – це
“проект Медведчука” із самого початку. Ідею Конституційної Асамблеї
озвучив Президент В. Янукович в січні 2012 року на інавгураційному
засіданні комісії з верховенства права, яку я очолював. Його виступ щодо
завдань цієї комісії готував я, але раптом від Президента звучать слова, мною
не писані: про те, що треба подумати про створення Конституційної
Асамблеї. Для мене це стало великою загадкою».
Далі С. Головатий продовжив: «Проте два тижні виявилося достатньо,
щоб напрацювати концепцію Асамблеї як дорадчого органу. Я тоді взагалі не
знав, до чого веде Президент і чого він хоче. Я відіслав проект концепції на
укладання до Венеціанської комісії. І тільки вже тому “мав неприємності”.
Після цього мені, як голові Комісії з верховенства права, було заборонено
безпосередньо звертатися до Венеціанської комісії за висновками. Тоді мені
було сказано: “ще не час” давати хід цьому процесу. Відповідно, я зрозумів,
що є якась стратегія, коли вже буде “саме час”. Уявіть собі: три роки писали
“концепцію нової Конституції”... Чи не абсурд?».
Тому, на думку С. Головатого, це все – «фіговий листок», щоб прикрити
«інтимне місце». «Маю свою здогадку: проект вже нової Конституції давнимдавно вже написаний. І ніким іншим, як “путінсько-медведчуківськими”
структурами. І – для вкорінення “непідписання у Вільнюсі”. Для цього влада
за своєю суттю має залишитися незмінною в 2015 році», – припускає
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С. Головатий (Преса України (http://uapress.info/uk/news/show/14253). –
2014. – 18.01).
***
Компромісом між владою та опозицією може стати повернення до
Конституції 2004 р. Таку думку висловив під час прес-конференції політолог
В. Карасьов.
За його словами, на сьогодні повернення до Конституції 2004 р. може
бути для політиків більш дієвою умовою, ніж підняття питання про
дострокові президентські вибори. «Я думаю, що навколо повернення до
Конституції 2004 року, а потім і теми удосконалення парламентськопрезидентської форми правління в рамках конституційних зборів, асамблеї
або ради, можна рухатися далі. Сьогодні навколо цього може бути
сформований консенсус еліт – і опозиційних, і провладних», – зазначив він
(For-Um (http://ua.for-ua.com/politics/2014/01/24/161216.html). – 2014. –
24.01).
***
Для врегулювання ситуації, що склалася в Україні, необхідно
насамперед внести зміни до Конституції, що можна зробити через
майданчик оновленої Конституційної Асамблеї. Про це політолог
В. Цибулько заявив під час круглого столу на тему: «Політична ситуація в
Україні: стан та перспективи».
«Очевидно, що потрібно починати із змін до Конституції. Для цього
варто використати майданчик оновленої Конституційної Асамблеї, у якій
були б представлені всі сторони», – сказав він.
Політолог підкреслив, що наразі необхідно говорити про ту модель змін
і модернізації держави, яка б дала змогу гарантувати конституційні права
громадянину, можливості економічної реалізації та особисту безпеку. «Зміни,
які потрібні Україні, необхідно обговорювати на багатьох рівнях», –
підсумував
В.
Цибулько
(Укрінформ
(http://www.ukrinform.ua/ukr/news/tsibulko_proponue__virishuvati_situatsiyu_
v_ukraiini_cherez_onovlenu_ka_1902669). – 2014. – 25.01).
***
Президент Украины В. Янукович согласился на изменение
Конституции и готов создать рабочую группу для перехода к
парламентско-президентской республике. Об этом заявил первый
заместитель главы Администрации Президента А. Портнов.
«В связи с тем, что один из лидеров, Олег Ярославович Тягныбок, имеет
свои предложения по изменениям в Конституцию и другие лидеры имеют
свои предложения, мы определили, что мы можем совместно создать группу
и попросить поработать или над изменениями Конституции через способ
принятия в парламенте, или через механизм всеукраинского референдума», –
цитирует А. Портнова пресс-служба главы государства.
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По его словам, главы оппозиции отметили, что механизм всеукраинского
референдума, указанный в законе о референдуме, является подлежащим
возможным изменениям. «Наша сторона согласилась на сотрудничество в
этом вопросе: на создание рабочей группы, о том, чтобы изменить
законодательство о референдуме и предложить, возможно, через такой
механизм изменения к украинской Конституции», – отметил первый
замглавы
АП
(Независимое
бюро
новостей
(http://nbnews.com.ua/ru/news/111777). – 2014. – 25.01).
***
В Україні не буде майбутнього без парламентсько-президентської
моделі управління. На цьому наголосив під час круглого столу в Києві експрезидент Л. Кучма.
«Взагалі я вважаю: майбутнього в України без парламентськопрезидентської моделі не буде. Треба, щоб парламент відповідав за те, що
відбувається в країні... З точки зору тієї ситуації, яка є, треба терміново
повернутись до Конституції 2004 року», – підкреслив Л. Кучма, додавши при
цьому, що в парламенті нині немає відповідальності, «буду не буду, як
скажуть, так і проголосую».
Політик також зазначив, що наразі перед країною стоять завдання
набагато складніші, ніж просто розійтися з Майдану.
У свою чергу Л. Кравчук додав, що не можна просто механічно
повернутися до Конституції 2004 р., проголосувавши її у Верховній Раді, «бо
тоді Конституція перетвориться в ганчірку». «…Ні Конституційний Суд, ні
Верховна Рада не можуть повернути Конституцію. Конституцію можна
повернути тільки через процес внесення змін і голосування. А якщо
потрібно, то й через референдум», – підкреслив він (УкрІнформ
(http://www.ukrinform.ua/ukr/news/ukraiina_ne_matime_maybutnogo_bez_parl
amentsko_prezidentskoii_modeli___kuchma_1903247). – 2014. – 27.01).
***
Оппозиция настаивает на возвращении Конституции 2004 г. и хочет
формировать правительство уже на ее основе. Об этом заявил в
Верховной Раде депутат «Батьківщини» А. Аваков.
По его словам, если бы Премьер Н. Азаров (28 января Н. Азаров подал в
отставку. – Ред.) решился подать в отставку раньше, то в Украине кризис не
набрал бы такого размаха.
Также одним из пунктов он назвал отставку правительства, которая «уже
очевидна». «И четвертый пункт, это изменение Конституции. Мы говорим о
системной смене власти. Мы настаиваем на восстановлении Конституции
2004 года», – сказа депутат.
«Когда мы получим парламентско-президентскую республику, тогда
правительство будет формировать новое большинство. И тогда будет новое
правительство и новый баланс власти. И новая Конституция продиктует
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новую дату президентских выборов», – добавил он (Украинская правда
(http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/01/28/7011639). – 2014. – 28.01).
***
Возвращение Украины к Конституции образца 2004 г. без внесения
изменений в документ станет временным решением политического
кризиса. Принятие такого документа не будет способствовать
урегулирования политического кризиса, а лишь усугубит его, считает глава
правления Института украинской политики К. Бондаренко.
Одним из требований оппозиции является возвращение Украины к
Конституции 2004 г., которая вводит в стране парламентско-президентскую
форму правления и существенно урезает полномочия главы государства.
Конституционная реформа была отменена после прихода к власти
В. Януковича в 2010 г.
«Я считаю, что принятие Конституции 2004 года принесет в нашу страну
хаос, поскольку она имеет большое количество несогласованностей и
юридических коллизий, она не сможет нормально работать. Сперва в
Конституцию 2004 года нужно ввести правки, а это займет некоторое время»
– сказал К. Бондаренко.
По его мнению, депутатам стоит создать некий «переходной» вариант
Основного закона вместо действующей Конституции, поскольку создание
новой Конституции займет длительное время.
По результатам переговоров В. Януковича с лидерами оппозиции в
Администрации Президента заявили, что руководство страны готово
обсуждать возможность возвращения к Конституции 2004 г. Оппозиция
предлагает парламенту создать временную следственную комиссию по
наработке изменений в действующую Конститутуцию (Корреспондент
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3298179-konstytutsyia-2004-hodavverhnet-stranu-v-khaos-polytoloh). – 2014. – 28.01).
***
Вопрос изменения Конституции Украины и создание нового
варианта Основного закона требует специальной работы специалистов и
не может происходить быстро. Об этом на брифинге сообщил лидер
фракции Партии регионов А. Ефремов.
Он подчеркнул, что оппозиция и власть договорились о создании
специальной комиссии, которая начнет заниматься в парламенте данным
вопросом. «В оппозиции продолжается дискуссия по данному вопросу, что,
мол, если мы создадим совместную комиссию, то смогут ли они затем выйти
со своими предложениями, как оппозиция. Мне кажется, что это совсем
неправильный подход, ведь наша Конституция принимается для государства.
И любой человек заинтересован, чтобы документ был выписан правильно и
большинство с этим согласилось», – сказал А. Ефремов.
Он призвал оппозицию не ставить в центр вопрос избрания кого-то на
руководящие должности или протежированием кого-то.
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Нардеп отметил, что новая Конституция выписывается не для этого,
намекая на возможность А. Яценюка возглавить правительство с большими
полномочиями, которые ему предоставит Конституция образца 2004 г.
По словам А. Ефремова, по вопросу внесения изменений в Конституцию
еще
продлится
дискуссия
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/~/1/2014/01/28/317813). – 2014. – 28.01).
***
Измененная Конституция может заработать в сентябре текущего
года. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил председатель фракции
«Батьківщина» А. Яценюк, передает корреспондент НБН.
«Мы считаем, что эти сроки (внесения изменений в Конституцию. –
НБН) должны быть как можно короче. Наши политические оппоненты
настаивают на том, что для этого нужен год, но если внимательно посмотреть
Конституцию и если есть согласие сторон, то мы можем уже в сентябре
текущего года окончательно утвердить новую редакцию украинской
Конституции», – сказал А. Яценюк.
При этом, по его словам, сейчас идет очень широкая дискуссия
относительно внесения изменений в Конституцию. Вместе с тем А. Яценюк
подчеркнул, что оппозиция не желает принимать такую Конституцию,
которую Конституционный Суд сможет отменить за один день и вернуть в
Украине президентскую форму правления. «Поэтому второй путь решения –
это конституционная комиссия, которая четко определяет, каким образом
будет изменяться украинская Конституция, а именно что мы переходим с
президентско-парламентской
к
парламентско-президентской
форме
правления и сроки внесения изменений в Конституцию», – добавил он
(Независимое бюро новостей (http://nbnews.com.ua/ru/news/111777). – 2014.
– 29.01).
***
Повернення України до парламентсько-президентської республіки
відновить баланс сил у владних колах. Про це заявила голова фракції
«Зелених» у Європарламенті Р. Хармс, передає УНН з посиланням на
німецький портал Zeit Online.
Лідер європейських «зелених» впевнена, що консенсусу можна досягти
не формальною заміною членів уряду, а поверненням до Конституції 2004 р.
«Протестувальники не зможуть просто прийняти маріонетковий уряд. Вони
не погодяться, якщо просто змінити тільки персонал в уряді. Компромісу
можна досягти, якщо домогтися повернення Конституції 2004 року, що
відновить рівновагу сил між парламентом та Президентом”, – сказала
Р. Хармс.
Також Р. Хармс розкритикувала Європейський Союз за бездіяльність по
відношенню до подій в Україні. «Я була дуже засмучена, що ніхто не бачив,
що відбувається тут, у Києві. Тільки тоді, коли ситуація загострилася, і були
вбиті люди, пішла якась реакція», – зазначила вона.
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Як відомо, у Києві та інших містах України тривають акції громадських
активістів й опозиції під загальною назвою Євромайдан, які були
спровоковані рішенням уряду про призупинення євроінтеграції від
21 листопада 2013 р.
Після того як в ніч з 29 на 30 листопада 2013 р. бійці спецзагону міліції
«Беркут» жорстоко розігнали мирну акцію протесту на майдані
Незалежності, громадянські акції Євромайдану переросли в політичний
протест,
що
призвів
до
суспільно-політичної
кризи
(УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1298531-konstitutsiya-2004-roku-vidnovitbalans-v-ukrayini-r-kharms). – 2014. – 29.01).
***
Крым в случае окончательной дестабилизации в Украине,
безболезненно и не нарушая ни одного закона, может для защиты своих
граждан вернуться к Конституции, принятой в автономии в 1992 г.
К такому мнению пришли участники круглого стола, собранного в
Симферополе по инициативе первого президента Крыма Ю. Мешкова. Как
считает Ю. Мешков, крымчанам в сложившейся ситуации не стоит защищать
власти автономии. «Нельзя выбирать из двух зол меньшее. Сейчас в Крыму
часть людей выступила на защиту. На защиту кого? Кого защищать? В ужасе
от “СС-Галичины»” мы защищаем Вермахт, то есть оккупантов, Президента,
который, представляя государственную силу, уничтожил свободу и
независимость Крыма», – сказал он, принимая участие в работе круглого
стола по видео-мосту.
По мнению Ю. Мешкова, настало время создать на полуострове так
называемый общественный парламент Крыма. «Он обеспечит воплощение в
жизнь итогов референдума 1991 года, провозгласившего Республику Крым
самостоятельной и независимой и восстановление действия Конституции
1992 года», – сказал первый президент Крыма.
Как добавил его товарищ, депутат ІІ созыва крымского парламента
В. Мордашов, возвращение к документу, принятому более 20 лет назад,
юридически обосновано. «Сегодня ряд регионов вышли из правового поля
Украины и практически оказались сепаратистами, и никто их за это не
наказывает. Но сегодня Украина стоит буквально на грани развала.
Конституция Республики Крым от 6 мая 1992 года принята Верховным
Советом Крыма, и высший Совет Крыма её не отменял – она сегодня
запрещена законом Украины. Конституция 1998 года была утверждена
законом Украины. Сегодня в Украине происходит нарушение
конституционного поля, и если правовое поле Украины прекратит свое
действие, то прекращает свое действие Конституция Крыма, утвержденная
законом Украины, и вступает в силу Конституция, которую отменила
Украина, а Крым не отменял», – заявил он.
В поддержку этого решения возможной проблемы выступил и еще один
экс-депутат крымского парламента П. Хриенко. «Древневосточная поговорка
говорит, что всякий выход там, где и вход. Если западные регионы пытаются
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выйти из правового поля, то мы должны войти, чтобы защитить крымчан в
этих условиях, используя все нормативно-правовые акты и законы», – сказал
он.
Кроме того, по мнению П. Хриенко, Севастополь в случае раскола
Украины получит статус российского города: «Стенографический отчет
заседания совбеза ООН по Севастополю гласит, что единственное, что
определяет сегодняшний статус Севастополя – это договор о дружбе и
сотрудничестве России и Украины. А в этой ситуации какая дружба? То есть
де-юре Севастополь становится русским. Но последней фразой в отчете
значится, что ООН продолжит рассматривать вопрос. То есть правового поля
города пока нет».
Примечательно, что депутат Верховной Рады Крыма от партии «Союз»
С. Савченко отдельно подчеркнула: несмотря на заданную тему круглого
стола, именно крымчане выступают самыми ярыми государственниками на
территории Украины. «Они защищают конституционный строй. Двадцать
три года в Украине боролись с пророссийскими организациями, а беда
пришла совсем с другой стороны», – отметила С. Савченко.
Участники дискуссии договорились о том, что в ближайшее время
состоится второй тур круглого стола (Сводка независимых новостей
(http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/1143311). – 2014. – 29.01).
***
Бывший народный депутат, полевой командир Майдана-2004,
представитель
инициативы
«Третья
украинская
республика»
Т. Стецькив считает ошибочным предложение оппозиции создать
специальную комиссию для разработки новой Конституции. Об этом он
сказал в интервью «Главкому».
«То, что оппозиция сама внесла предложение о создании комиссии, –
ошибка. Любое создание комиссии – это попытки медлить и затянуть
процесс», – отметил Т. Стецькив.
По его словам, есть абсолютно реалистичный выход, о котором говорят
юристы. «Существует закон 4180, который в сентябре 2004 года получил
позитивный вывод Конституционного Суда. Позже из данного закона было
забрано несколько положений, и в декабре был проголосован закон 2222,
который был отменен в 2010 году. Но закон 4180 с выводом
Конституционного Суда есть, и он возвращен в Верховную Раду. 4 февраля
Верховная Рада может спокойно проголосовать его один раз 300 голосами –
и Конституция 1996 года будет отменена, а вступит в силу Конституция
2004 года в версии закона 4180», – рассказал Т. Стецькив.
Таким образом, по его словам, уже в феврале можно будет на основании
новой Конституции формировать переходное или техническое правительство
и уже точно знать дату досрочных президентских и парламентских выборов.
«Зачем создавать комиссии, которые закончатся ничем?!» – не понимает
Т. Стецькив (Главком (http://glavcom.ua/news/181832.html). – 2014. – 31.01).
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***
Українці не вміють і ніколи не жили за Конституцією, каже
президент Інституту виборчого права 64-річний Ю. Ключковський. У
1996 р. її прийняли, 1999 р. почалися спроби змінити, 2004 р. – вона таки
змінена, а за два роки набрала чинності. Чотири роки тому була скасована й
ми повернулися до першої редакції. Нині знову говорять про зміни.
«Конституцію в нас постійно намагаються змінити, – зазначає він. – Все
залежить від того, хто і яку писатиме. Їй дуже не таланить. Конституція
редакції 1996 року не стала перешкодою для концентрації необмеженої влади
в руках Президента. В цьому її треба міняти. Але навіть якщо змінити в
конституційний спосіб, то треба, щоб потім її дотримувалися. Та коли взагалі
вносять зміни з колін, то нею потім крутять як циган сонцем.
Можна багато думати і говорити про зміни. На першому місці стоїть
проблема формування уряду. Це ключове питання влади. Якщо він не буде
відповідальним перед парламентом, то далеко ми не зайдемо. Сьогодні уряд
залежить від Президента, тому в країні одноосібна авторитарна влада. Треба
щонайменше забезпечити формування уряду через парламент. Хоча й це не
гарантує парламентського авторитаризму від більшості.
Нам не потрібна якісно нова Конституція. Але необхідний якісно новий
порядок її дотримання, повага до законів. Багато відповідальності лягає на
плечі людей. Саме суспільство має вимагати від влади дотримання
законності і конституційного ладу» (Газета (http://gazeta.ua/articles/politicsnewspaper/_konstitucieyu-mozhna-krutiti-yak-cigan-soncem/539267). – 2014. –
31.01).
***
3 февраля 2014 г. состоялась пресс-конференция на тему:
«Конституционный вопрос». В пресс-конференции приняли участие
советник Президента Украины, руководитель Главного управления по
вопросам
конституционно-правовой
модернизации
Администрации
Президента Украины, член Европейской комиссии «За демократию через
право» (Венецианская комиссия), секретарь Конституционной Ассамблеи
М. Ставнийчук, член Конституционной Ассамблеи, судья Конституционного
Суда (1996–2003) Н. Козюбра, а также глава правления Центра политикоправовых реформ И. Колиушко.
В ходе своего выступления спикеры высказали мнение о необходимости
внесения изменений в Конституцию Украины. Основные направления
предполагаемых изменений изложены в Концепции внесения изменения в
Конституцию, размещенной на веб-сайте Конституционной Ассамблеи для
общественного обсуждения.
К этим направлениям, по словам М. Ставнийчук, следует отнести
пересмотр положений Конституции, регламентирующих права и свободы
человека, детализацию положений о децентрализации власти в Украине,
переосмысление положений о судебной власти, Конституционном Суде и
прокуратуре, а также модификацию института народовластия. По-прежнему
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нерешенными остаются такие вопросы, как переход к президентской
республике; целесообразность существования института Президента
Украины; введение двухпалатной модели парламента; реформирование основ
организации и деятельности судебной власти, в частности выборности судей
местных судов; переход к федеративному устройству Украины.
«Большинство из указанных вопросов, – отметила М. Ставнийчук, – как
правило, имеют политический характер и должны быть предметом не только
профессиональных, а также политических дискуссий» (СУДЕБНОЮРИДИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА (http://sud.ua/news/2014/02/03/60078-segodnyasostoyalas-press-konferentsiya-na-temy-konstitytsionnij-vopros). – 2014. – 3.02).
***
Верховна Рада має спочатку повернутися до Конституції 2004 р.,
переобрати керівництво парламенту, а вже потім формувати уряд. Таку
думку висловив український політолог, історик О. Палій на пресконференції, повідомляє кореспондент «Укрінформу».
«Першим кроком має бути повернення до Конституції 2004 року, це
робиться простим голосуванням парламенту», – сказав О. Палій.
Експерт зазначив, що це буде швидше політико-правове рішення, ніж
суто правове, але на це треба йти, оскільки «скасування конституційної
реформи (у 2010 р. – Ред.) було ще більш неправовим рішенням».
Далі, за словами О. Палія, має бути переобране керівництво Верховної
Ради, і лише після цього відбутися формування уряду (УкрІнформ
(http://www.ukrinform.ua/ukr/news/vr_mae__spochatku_povernutisya_do_konst
itutsiii_2004_roku_a_potim_formuvati_uryad___politolog_1905185). – 2014. –
3.02).
***
Лидер «Украинского выбора» В. Медведчук – за Конституцию
2004 г. В интервью известному изданию «Лента.ру» В. Медведчук объяснил,
почему он лично считает парламентско-президентскую модель правления
наиболее оптимальной для современной Украины.
В. Медведчук напомнил, что именно благодаря конституционной
реформе, непосредственным автором которой он в свое время являлся,
Украинское государство получило парламентско-президентскую модель
правления с более чем развитым парламентаризмом современного
европейского образца.
Лидер «Украинского выбора» утверждает, что Конституцией 2004 г.
исключалась возможность концентрации госвласти в одних только руках, а
также закрывался путь к авторитаризму. Сейчас все оппозиционные силы
активно поддерживают переход именно к парламентско-президентской
форме правления, так как в Украине не должно быть лишь одного центра
власти, когда Президенту подотчетна, кроме парламента и правительства,
еще и судебная власть, заявил В. Медведчук. Он также рассказал, что с
момента прихода в Администрацию целых два года активно занимался
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разработкой важнейшей конституционной реформы и до сих пор не изменил
точку зрения: наиболее оптимальная модель для современной Украины – это
именно парламентско-президентская форма госправления.
Политик уверен, что незаконно отменена Конституционным Судом
Украины Конституция 2004 г. привела к масштабной противозаконной
монополизации рынков, возникновению преференций отдельно взятым
представителям бизнеса, непосредственному подчинению фискальных
органов только одному человеку. А вот если бы в стране действовала и
дальше Конституция 2004 г., то пресловутых событий на Грушевского
никогда не было бы. Они – результат недовольства нынешней властью, а не
просто озвученного отказа от курса на евроинтеграцию.
Лидер «Украинского выбора» утверждает, что и дальше выступает за
статус русского языка как официального государственного, за федеративное
устройство как главное лекарство от раскола страны, за вступление в
современный Таможенный союз, как единый правильный выход из
возникшего экономического кризиса. В. Медведчук выступает против
многих действий современных властей, против коррупции, достигшей
невиданных сейчас размеров, а также явной зависимости судебной системы
страны, передают эксперты раздела «Новости Европы» известного онлайнжурнала «Биржевой лидер» (Биржевой лидер (http://www.profiforex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008197627.html). – 2014. –
4.02).
***
Первый замглавы АП А. Портнов убежден, что оппозиция не сможет
неконституционным способом вернуться к Конституции 2004 г. Об этом
заявил в комментарии изданию «Закон и бизнес».
По словам чиновника, «попытки неконституционным способом
вернуться к Конституции 2004 года, в отношении которой имеются
многочисленные заключения Парламентской ассамблеи Совета Европы и
Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианской
комиссии), не позволят получить желаемый результат.
«Совершенно очевидно, что это – напрасный труд, не имеющий
юридических перспектив, учитывая препятствия, зафиксированные в
резолюциях ПАСЕ № 1346 (2003), 1466 (2005), выводах Венецианской
комиссии от 13.06.2005 и 20.12.2010, а также в докладе Мониторингового
комитета ПАСЕ (10676). В этих документах констатированы десятки
системных замечаний к тексту Конституции Украины образца 2004 года, а
также к процедуре ее принятия», – подчеркнул А. Портнов (Главред
(http://glavred.info/politika/pornov-uveren-chto-oppoziciya-ne-smozhet-vernutkonstituciyu-2004-goda-270222.html). – 2014. – 4.02).
***
Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов
В. Журавский утверждает, что Конституция Украины образца 2004 г.
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неоднократно становилась предметом сокрушительной критики со
стороны ведущих европейских институтов – Венецианской комиссии,
ПАСЕ и уважаемых международных экспертов.
«Странные метаморфозы происходят в последнее время вокруг
Конституции 2004 года. Девять лет назад оппозиционеры с боями пытались
не допустить ее принятия. Сегодня они диаметрально противоположно
изменили свое мнение. Этот оппозиционный парадокс объясняется очень
просто – они действуют, исключительно учитывая личные выгоды, на
интересы народа Украины им плевать», – отметил В. Журавский, сообщает
пресс-служба ПР.
Он также напомнил, что в 2004 г. положения той Конституции
подверглись уничтожающей критике ведущих европейских институтов.
«Нормы Конституции 2004 года действительно были противоречивыми и не
соответствовали европейским стандартам. Более того, они противоречили
украинским обязательствам, принятым при вступлении в Совет Европы,
требовали дополнительных разъяснений, определялись потенциальными
источниками конфликтов между Президентом и правительством», – пояснил
политик.
По его словам, ключевые замечания со стороны Венецианской комиссии
касались несовместимости привязки мандата народного депутата к членству
в парламентской фракции, учитывая то, что парламентарии должны
представлять народ, а не свои партии. Венецианская комиссия также указала
на несоответствие процедуры формирования коалиции депутатских фракций
свободе выбора и принятия решений, гарантированным политическим
партиям Конституцией в соответствии с европейскими стандартами.
Европейцы указывали на угрозы потенциального политического кризиса
в случае неспособности парламента сформировать стабильное большинство
для формирования правительства, возможного наложения полномочий
Президента и правительства, что, в свою очередь, является угрозой
политических конфликтов между ними. Таким образом, выходит, что
оппозиции глубоко плевать на выводы Венецианской комиссии, а именно на
то, что конституционные изменения 2004 г. не позволяют (!!!) достичь цели
конституционной реформы – установления сбалансированной и
функциональной системы правления.
Кроме того, по словам народного депутата, аналогичная критика
изменений в Конституцию Украины в 2004 г. неоднократно высказывалась
Парламентской ассамблеей Совета Европы в ряде ее резолюций в течение
2004–2010
гг.,
посвященных,
в
частности,
функционированию
демократических институтов в Украине и состоянию демократии в Европе
(КИД (http://zadonbass.org/news/all/message_75879). – 2014. – 4.02).
***
Конституция Украины 2004 г., к которой призывают вернуться
оппозиционные партии в Верховной Раде, была несовершенна и
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закладывала конфликт внутри государства, заявил депутат парламента
от правящей Партии регионов В. Лукьянов.
«Были ущемлены права местного самоуправления, заложен конфликт
внутри самой власти, правительство могло принять решение, а Президент
мог их отменить. Я думаю, что эти вопросы нужно исправить, и сделать это
можно только законным путем», – сказал В. Лукьянов в кулуарах ВР, его
цитирует пресс-служба Партии регионов.
Депутат-«регионал» предостерег коллег из оппозиции от попыток
принять изменения в Конституцию в спешке, минуя предусмотренные
законом процедуры. «Я готов поддержать изменения в Конституцию, но
лишь при том условии, что они будут хорошо проработаны и их потом не
будут отменять суды», – сказал народный депутат.
В 2004 гог.у была введена в действие новая украинская Конституция, по
которой часть президентских полномочий перешла к парламенту и
правительству. Закон о переходе к парламентско-президентской республике
был признан неконституционным решением Конституционного Суда
30 сентября 2010 г. в первый год президентских полномочий В. Януковича.
Таким образом, полномочия Президента снова усилились, а страна вернулась
к президентско-парламентской форме правления. Оппозиция хочет, чтобы
страна вновь вернулась к парламентско-президентской республике, считая,
что это позволит разрешить сложившийся политический кризис в стране
(РИА
новости
(http://ria.ru/world/20140204/992987732.
html#13916009382234&message=resize&relto=login&action=removeClass&val
ue=registration). – 2014. – 4.02).
***
Во время последних переговоров представители парламентского
большинства предложили оппозиционерам проголосовать за новую
Конституцию Украины в Верховной Раде не раньше 15 апреля 2014 г.,
поскольку до этого времени этот вопрос необходимо еще детально
изучить. Но как бы там ни было, «регионалы» все равно считают абсурдной
идею возвращения Конституции 2004 г. Об этом на брифинге журналистам
сообщил председатель парламентской фракции «Партии регионов»
А. Ефремов.
«Мы предложили: если вы хотите быстро внести изменения в
Конституцию, то давайте создадим комиссию, максимум за два месяца она
наработает предложения, чтобы до 15 апреля внести эти предложения в
парламент и проголосовать», – заявил А. Ефремов.
Однако, по его словам, оппозиция отклонила это предложение. Также он
подчеркнул, что изучил экспертную оценку всех европейских институтов по
данному документу, и она явно не на пользу прежней редакции Основного
закона. «Нет ни одного человека в Европе, который не был бы знаком с этой
проблемой и негативно не высказался бы об этой Конституции. Мы хотим
“автоматом” все проблемы, которые были с 2005 по 2010 год, вернуть назад?
И это делается якобы под давлением народа, который якобы этого хочет?! Я
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думаю, что это не так», – отметил А. Ефремов (Новости мира
(http://novostimira.com/novosti_mira_92109.html). – 2014. – 4.02).
***
Экс-премьер Ю. Тимошенко требует от фракции «Батьківщина»
отказаться от возвращения Конституции 2004 г. Соответствующее письмо
прочитал на заседании фракции защитник экс-премьера С. Власенко,
сообщают источники «Украинской правды».
Также Ю. Тимошенко требует выйти из всех переговоров с
В. Януковичем и не соглашаться на любые конфигурации правительства с
участием оппозиции.
По даннм источника, Ю. Тимошенко просила не рассказывать о сути
письма прессе.
Такую же информацию распространил внефракционный депутат
В. Балога. По его информации, Ю. Тимошенко просит готовиться к
досрочным выборам Президента.
Как известно, оппозиция внесла в парламент Конституционный акт,
предусматривающий возвращение страны к Конституции 2004 г. За эту идею
высказывались все оппозиционные фракции, часть внефракционных и, по
словам
В.
Кличко,
часть
«регионалов»
(Украинская
правда
(http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/02/4/7012655). – 2014. – 4.02).
***
4 февраля на заседании Президиума Верховной Рады Крыма
решили начать процесс подготовки к возможному внесению изменений
в Конституцию Автономной Республики, отметив, что «Крым – это
российская автономия».
Во время очередного обсуждения политической ситуации в государстве
депутат ВР Крыма, «регионал» В. Клычников отметил, что «сегодняшнее
положение Конституции Крыма грубо попирается законодательством
Украины». По его мнению, в условиях нынешнего политического кризиса и
«рвению к власти групп национально-фашистского толка» хотят
ликвидировать статус автономии Крыма, передает depo.ua. Поэтому, по
словам В. Клычникова, местная власть должна проявить политическую волю
и защитить права и свободы крымчан.
«Я предлагаю Президиуму Верховной Рады Крыма включить в повестку
дня февральской сессии следующие вопросы. Первое, о создании рабочей
группы относительно изменений и дополнений к Конституции АРК и
Конституции Украины, о проведение общекрымского опроса общественного
мнения о статусе Крыма. Второе, принять обращение к Президенту и
Законодательному собранию Российской Федерации выступить гарантом
незыблемости статуса автономии Крыма, а также незыблемости прав и
свобод наших граждан», – сказал В. Клычников.
Инициативу «регионала» поддержал спикер парламента Крыма
В. Константинов и дал поручение юристам изучить эти вопросы. Также
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попросил секретариат подготовить письмо к руководству Российской
Федерации о помощи и защите автономии. С такой инициативой выступил
депутат С. Цеков из партии «Русское единство».
«Мы просто обязаны обратиться к Российской Федерации с учетом того,
что Крым – это русская автономия, русская по национальности, по культуре
и языку. Понятно, что это многонациональная территория, на которой
проживают представители разных национальностей в мире и согласии, но,
тем не менее, нашим защитником может быть только Российская Федерация.
Поэтому я призываю Президиум и Верховный Совет АРК подготовить
соответствующее обращение к Российской Федерации в поддержку помощи
и защиты», – сказал С. Цеков.
Эти инициативы депутаты Верховной Рады Крыма рассмотрят на своем
заседании 19 февраля.
Отметим, недавно спикер крымского парламента выступил с
инициативой запретить жителям Западной Украины въезд на территорию
полуострова
(ТСН
(http://ru.tsn.ua/politika/krym-hochet-perepisat-svoyukonstituciyu-347246.html). – 2014. – 4.02).
***
Набрання чинності Конституції 2004 р. і проведення нових виборів
повинні стати умовою отримання фінансової допомоги від Євросоюзу,
вважає голова комітету Європарламенту в закордонних справах Е. Брок.
Про це він заявив в інтерв’ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung.
«Набрання чинності Конституції 2004 року і проведення нових виборів в
Україні повинні стати умовою отримання фінансової допомоги від
Євросоюзу», – сказав він.
Він вважає, що в результаті конституційної реформи повинні бути
посилені повноваження парламенту й ослаблена президентська влада. «Перед
цим необхідно переробити виборче законодавство, інакше велика небезпека
фальсифікації результатів волевиявлення виборців», – додав Е. Брок (РБКУкраїна (http://www.rbc.ua/ukr/news/politics/konstitutsiya-2004-i-novye-vyboryv-ukraine-dolzhny-stat-usloviem-05022014092600). – 2014. – 5.02).
***
В. Колесниченко, народный депутат Партии регионов, уверен, что
все разговоры о переходе к парламентско-президентской республике –
это элементы борьбы за власть определенных деятелей. Поэтому, считает
политик, такие существенные вопросы должны решать не политики, а народ
на референдуме.
«В одну и ту же реку войти нельзя. Нужно четко определять принципы
нынешнего и будущего устройства государства, а не восстанавливать старые
правила. В частности, меня не устраивает в старой Конституции
пропорциональная избирательная система. Ее введение означает то, что
депутаты становятся рабами своих партийных лидеров, которые решают свои
личные вопросы.
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Кроме того, на данный момент мы остро нуждаемся в том, чтобы
рассмотреть вопрос федеративности нашего государства. Это можно делать
поэтапно, начиная с децентрализации бюджета и децентрализации
полномочий. Следует выделить три, четыре или пять областей, которые
могли бы иметь свой бюджет и самостоятельно вести ту деятельность,
которая отображала бы интересы региона.
Сейчас необходимо перераспределение тех властных полномочий,
которое не предусматривает Конституция 2004 года. Ключевые рычаги
власти должны быть у органов местного самоуправления. Сегодня, увы, они
многое понимают, но сделать самостоятельно ничего не могут, ждут, когда
им “сверху” упадут дотации», – считает народный депутат (Сводка
независимых
новостей
(http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-ikultura/1154744). – 2014. – 5.02).
***
«Основательный плюс Конституции версии 2004 года состоит в
установлении нормального цивилизованного соотношения полномочий
между различными ветвями власти», – считает В. Яворивский,
народный депутат партии «Батьківщина». «Парламентарии выполняют
законодательную функцию и имеют возможность формировать Кабинет
Министров. Парламент, наконец, становится самостоятельной ветвью власти,
что мы потеряли в 2010 году.
Также важно, что народ голосовал за Президента именно по
Конституции 2004 года. Люди выбрали главу государства, который имеет
ограниченные полномочия, а не те, которые позже ему передал
Конституционный Суд.
При этом Конституция 2004 года – далеко не идеальный документ. В ней
есть свои ахиллесовы пяты. В частности, есть положение об императивном
мандате. Это предполагает, что депутат становится привязанным к своей
партии. В этом случае партия решает, как он должен голосовать, и нардеп
вынужден подчиняться. Это, на мой взгляд, наибольший минус Конституции
2004 года», – убежден В. Яворивский (Сводка независимых новостей
(http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/1154744). – 2014. – 5.02).
***
«Главным преимуществом Конституции 2004 года является
установление баланса власти и включение парламента в активный
процесс управлением государства. Таким образом повышается
политическая ответственность как самих депутатов, так и министров,
которые могут в любой момент быть отозваны большинством Верховной
Рады», – убежден П. Розенко, народный депутат от партии УДАР.
«А сейчас парламент действительно отодвинут от принятия решений.
Однако принятие Конституции 2004 года ставит перед депутатским корпусом
массу вопросов, над которыми надо работать. В первую очередь это вопросы
местного самоуправления и слишком жесткой централизации власти.
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Необходимо передавать часть полномочий и финансовых ресурсов регионам,
чтобы они имели возможность развиваться», – говорит народный депутат
(Сводка независимых новостей (http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-ikultura/1154744). – 2014. – 5.02).
***
Ю. Сиротюк, народный депутат ВО «Свобода» считает, что главный
плюс Конституции 2004 г. – это переход к парламентско-президентской
форме и ограничения полномочий главы государства.
«Хотя и минусов в этом документе немало. Эта Конституция
предполагает
перераспределение
власти
между
Президентом,
правительством и Верховной Радой. А сегодня главное, чтобы доступ к
власти имел народ. Соответственно, необходима административная реформа
и другие перемены, которые бы предполагали влияние общественности на
органы власти», – подчеркивает депутат (Сводка независимых новостей
(http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/1154744). – 2014. – 5.02).
***
Голова ВКДКА наголосив на важливості неухильного дотримання
процедури конституційного процессу в разі відновлення Конституції
2004 р. В іншому разі ухвалення або набрання чинності її законами, за
рішенням Конституційного Суду, визнається неконституційним повністю чи
в окремій частині.
Так голова Вищої дисциплінарно-кваліфікаційної комісії адвокатури
В. Загарія прокоментував імовірне відновлення Конституції України в
редакції, яка була прийнята Верховною Радою 8 грудня 2004 р. «Згідно з ч. 1
ст. 152 Конституції України закони, якщо вони не відповідають Конституції
України або якщо була порушена встановлена Конституцією України
процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності, за рішенням
Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи
в окремій частині», – ідеться в повідомленні ВКДКА.
У комісії також зазначили на необхідності суворого дотримання
процедури конституційного процессу, неодноразово висловлювалися
статутні й дорадчі органи Ради Європи.
Так, у Резолюції 1466 (2005) ПАРЕ зауважила, що під час внесення змін
до Конституції України мають суворо дотримуватись всі положення чинної
Конституції і мають бути повністю враховані рекомендації Венеціанської
комісії.
Голова ВКДКА висловив свою позицію щодо пропозиції негайно на
засіданні Верховної Ради прийняти акт, яким відновити дію Основного
закону України у редакції від 8 грудня 2004 р. На його думку, прийнявши
такий акт, парламент фактично внесе зміни до Конституції. Згідно з ч. 2 ст. 8
Конституція України має найвищу юридичну силу, а закони та інші
нормативно-правові акти приймаються на її основі та повинні відповідати їй.
Зазначені вимоги стосуються і внесення змін до Конституції. Єдиним
89

органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада (ст. 75
Конституції України). Водночас п. 1 ч. 1 ст. 85 чітко закріплює, що внесення
змін до Конституції здійснюється Верховною Радою, але виключно в межах і
порядку, передбачених розділом ХІІІ Основного закону України.
«Передбачена ст. 159 Конституції України особлива процедура розгляду
законопроекту про внесення змін до Конституції України спрямована на те,
щоб не допустити внесення змін до Основного Закону України всупереч
вимогам ст. 157 і 158 Конституції України», – наголосив голова ВКДКА
(УкрІнформ
(http://www.ukrinform.ua/ukr/news/ks_moge_viznati_
povernennya_do_konstitutsiii_2004_nekonstitutsiynim___golova_vkdka_190593
0). – 2014. – 5.02).
***
Опозиція зареєструвала проект змін до закону про Конституційний
Суд, який дасть змогу здійснити конституційну реформу. Про це BBC
Україна повідомив П. Петренко, депутат від «Батьківщини», який курирує
юридичні питання.
«Опозиція зареєструвала проект змін до закону про Конституційний суд.
КС отримає повноваження роз’яснювати свої рішення та переглядати їх.
Можливий варіант, що ми ухвалюємо цей закон, і КС виправляє свою
помилку 2010 р. (ідеться про рішення, яким суд визнав чинною Конституцію
1996 р., яка визначала президента центральною фігурою влади. – Ред.). Судді
можуть вказати, що їхнє рішення не означало автоматичного повернення
Конституції 1996 р., і це питання вимагало розгляду в парламенті. Таким
чином КС поставить крапку та поновить Конституцію 2004 р.», – сказав
П. Петренко.
«Крім того, представники різних фракцій узгоджують текст зміни, який
300 депутатів можуть внести у парламент. Тобто відбувається швидке
повернення до Конституції 2004 р., а депутати проведуть у Верховній Раді
поправки до Конституції – за процедурою, упродовж двох сесій. Але в цей
час уже діятиме Конституція 2004 р.», – пояснив депутат (ВВС Україна
(http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/02/140205_or_petrenko_co
nstitution_reform.shtml). – 2014. – 5.02).
***
Конституція, переписана шляхом революційної доцільності, принесе
додаткові проблеми для держави. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив
голова Вищої ради юстиції О. Лавринович.
«Якщо хтось вважає, що шляхом революційної доцільності можна
переписати Конституцію, то це на короткий історичний проміжок, який
обов’язково принесе додаткові проблеми для держави», – сказав
О. Лавринович.
За його словами, в критичній ситуації потрібно знаходити політичне
рішення, яке може бути реалізоване в межах чинних законів і чинної
Конституції. «Якщо глава держави сьогодні сказав, що він готовий до того,
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щоб ішла робота по переходу від президентської республіки до
парламентської в Україні, значить, потрібно над цим працювати та відповідні
конституційні норми тоді формулювати», – заявив голова Вищої ради
юстиції.
Не менш важливе, за його словами, це процедура, яка повинна дати
«якісний матеріал у вигляді правових норм, які будуть зрозумілі, підтримані і
політичними силами, і суспільством». Для цього, каже О. Лавринович,
спеціально й існує кілька етапів розгляду і в парламенті, і в КСУ.
«Тому говорити сьогодні про якийсь одномоментний крок, що можна
отримати нову редакцію чи зміни, які змінять систему керування в державі, я
думаю, що це необґрунтовані сподівання, які не дадуть позитивного
рішення»,
–
наголосив
він
(Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/25255583.html). – 2014. – 6.02).
***
Президент В. Янукович будет пытаться оттянуть конституционную
реформу как можно дольше. Об этом во время пресс-конференции сообщил
директор Института глобальных стратегий В. Карасев, передал
корреспондент. Он также считает, что сейчас главная задача В. Януковича –
тянуть время и использовать конституционную реформу, как элемент
тактической игры с оппозицией, выматывая ее. «Он будет играть на то,
чтобы усиливались расхождения между Майданом и парламентской
оппозицией. Майдан и так не доволен тем уровнем переговоров, которые
ведет оппозиция с властью», – отметил В. Карасев. Он также выразил
мнение, что в лучшем случае президентская сторона закончит
конституционный процесс осенью 2014 г. «В 2015 г. будут выборы
Президента. Может быть тогда конституционная реформа – распределение
власти в пользу парламента будет выгодна действующему президенту.
Поэтому, скорее только, 2014 будет годом конституционной реформы в
парламенте», – подытожил В. Карасев, добавив, что сейчас оппозиции вряд
ли удастся набрать необходимое количество голосов для того, чтобы вернуть
Конституцию
2004
г.
(Сводка
независимых
новостей
(http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/1159003). – 2014. – 7.02).
***
Підготовлений опозицією проект нової Конституції України
передбачає позбавлення Президента права призначати уряд і
ліквідовувати облдержадміністрації. Як повідомляє Еспресо.TV, про це зі
сцени Майдану заявив лідер фракції «Батьківщина» А. Яценюк.
«Президент має бути позбавлений диктаторських повноважень і не мати
права призначати уряд. Уряд повинна призначати Верховна Рада, яка
обирається народом», – заявив А. Яценюк.
«Усі члени Кабінету Міністрів повинні призначатися коаліцією
парламент фракцій, які також обираються народом. Кабмін повинен
відправлятися у відставку Верховною Радою. В. Янукович, чи будь хто
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інший, хто отримує посаду президента, повинен знати – його повноваження
обмежені волею українського народу та українського Майдану. У країні не
буде тиранів, диктаторів і тих, хто знущається з нашої гідності. Президент
перестане призначати генпрокурора, главу СБУ, главу Антимонопольного
комітету. Усі ці права – парламенту», – розповів А. Яценюк положення нової
Конституції.
Також А. Яценюк додав, що відповідно до нової Конституції, потрібно
спростити процедуру імпічменту Президента.
«У проекті нашої Конституції – ліквідація облдержадміністрації.
Вистачить васалів. Народ сам обирає облраду, виконавчий комітет і голову
виконавчого комітету. Це ваші права», – додав А. Яценюк.
«У нашому проекті Конституції є основний пункт – повернення
українському народу права керувати у своїй країні, через свій парламент,
свій уряд і свого президента. Кожен з яких повинен знати – він
відповідальний перед народом. Якщо народ скаже ні – вшию всіх з
кабінетів»,
–
заявив
А.
Яценюк
(Високий
замок
(http://www.wz.lviv.ua/ukraine/125716). – 2014. – 9.02).
***
Голова Верховної Ради В. Рибак допускає винесення на референдум
деяких питань конституційної реформи. Про це він заявив в інтерв’ю
телеканалу «Рада» 10 лютого, повідомляє прес-служба ВР.
За словами спікера, усі пропозиції щодо внесення змін, які надходять, а
також напрацювання Конституційної Асамблеї «потребують узгодження та
винесення на розгляд парламенту відповідно до процедури, яка визначена в
основному законі».
«Неможливо ухвалити зміни до Конституції за один день», – заявив він.
При цьому В. Рибак не виключив, що деякі питання потребуватимуть
винесення на референдум.
Голова ВР нагадав, що він підписав розпорядження про створення
робочої групи уповноважених представників депутатських фракцій з
напрацювання узгодженого законопроекту про внесення змін до Конституції.
За його словами, робоча група провела своє засідання минулої п’ятниці.
«Було багато зауважень, є напрацювання в усіх фракціях», – сказав
В. Рибак.
Разом з тим керівник парламенту заявив, що є розбіжності позицій
опозиційних фракцій щодо внесення змін до Конституції. «Є розбіжності між
позицією фракцій УДАР і “Батьківщина”, фракція “Свобода” каже, що
підтримує “Батьківщину”, але узгоджених дій немає, пропозицій немає», –
сказав В. Рибак.
«Сьогодні новий тиждень, і ніхто над Конституцією не працює», –
заявив він і вказав, що як керівник робочої групи «не може її зібрати,
оскільки немає чого розглядати».
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Водночас за словами В. Рибака, у парламенті зареєстровано 2100 законів
від різних суб’єктів законодавчої ініціативи, 700 законопроектів розглянуті
комітетами, у тому числі такі, що потребують першочергового розгляду.
Спікер заявив, що «не можна ставити розгляд соціально важливих
законопроектів у залежність від внесення змін до Основного закону».
Водночас віце-спікер Р. Кошулинський у понеділок заявив, що депутати
склали свої пропозиції щодо змін до Конституції, проте дата позачергового
засідання парламенту ще не визначена. За словами Р. Кошулинського, Партія
регіонів
свої
пропозиції
не
надавала
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/10/7013338/). – 2014. – 10.02).
***
Второй Президент Украины Л. Кучма выступает за скорейшее
возвращение Конституции в редакции 2004 г. в правовом поле и без
промедления.
«Необходимо вернуться к Конституции 2004 г. Я ратую за Конституцию
2004 г. не потому, что она совершенна. Нет. У нас не остается времени.
Украина как государство трещит по швам. Садитесь потом,
совершенствуйте!» – сказал Л. Кучма.
По его словам, тот факт, что на этом этапе возврат к Конституции 2004 г.
рассматривается как главное условие преодоления политического кризиса,
является «убедительным свидетельством правильности политреформы
2004 г.». «Это опровергает разного рода утверждения, что тогдашние
конституционные изменения были надуманы или под кого-то
инициированы», – отметил он.
«На самом деле, это был механизм защиты от перетекания
централизации и концентрации власти в автократию, а далее – в диктатуру»,
– выразил мнение экс-президент.
Л. Кучма отметил, что в парламенте рассматриваются разные варианты
возвращения к Конституции 2004 г., но главными при выборе путей
восстановления конституционной реформы он назвал два момента.
«Во-первых, учитывать остроту политического кризиса и напряжение в
обществе. Отсюда очевидно, что конституционный процесс … никак нельзя
затягивать», – считает Л. Кучма.
«Во-вторых, этот процесс должен происходить в правовом поле. Для
этого, на мой взгляд, нужно исправить серьезную правовую ошибку, а
вернее, неправовой способ восстановления Конституции 1996 г.», – пояснил
он
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/rus/news
/2014/02/10/7013287/). – 2014. – 10.02).
***
Конституционная реформа, о которой
представители власти и оппозиции, не
удовлетворения Майдана, а может стать
напряжения в противостоянии. Об этом на

сейчас ведут переговоры
является панацеей для
лишь элементом снятия
пресс-конференции заявил
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председатель Совета Лаборатории законодательных инициатив
И. Когут, передает корреспондент УНН.
«Люди вышли на Майдан не потому, что Президент сконцентрировал
чрезмерную власть в своих руках, но и против всей политической системы и
моральных принципов ее функционирования. Когда в США писали
Конституцию, то основатели пользовались ожиданиями тогдашнего
американского общества по поводу узурпации власти. И основным
элементом их дискуссии было сделать так, чтобы были все предохранители
против узурпации власти. В 2004 г. в Конституции Украины не нашли
противовеса, который бы сделал невозможным узурпацию власти. Поэтому в
Украине не осмелились дойти до реформы децентрализации власти, усиления
местного самоуправления», – отметил эксперт.
Он резюмировал, что Конституцию 2004 г. нужно существенно изменять
и об этом должны как можно быстрее договориться между собой власть и
оппозиция, чего от них ожидают украинцы на улицах (Новости мира
(http://novostimira.com/novosti_mira_92932.html). – 2014. – 10.02).
***
Улучшить ситуацию в Украине могут новое правительство,
конституционная реформа и проведения справедливых президентских
выборов.
Об этом говорится в выводах Совета министров ЕС по результатам
заседания, которое состоялось в понедельник в Брюсселе.
«Новый всеобъемлющее правительство, конституционная реформа,
которая вернет равновесие сил, а также подготовка к свободным и
справедливым президентских выборам – именно это способно вернуть
Украину на путь реформ», – говорится в документе, обнародованном
представительством Евросоюза в Украине.
В ЕС считают, что о экономической помощи Украине целесообразно
говорить именно с новым правительством.
«На основе нового правительства Украины, которое бы осуществляло
экономические и политические реформы, ЕС готов и в дальнейшем –
совместно с международным сообществом и международными финансовыми
институтами – осуществлять усилия для помощи Украине найти
жизнеспособный выход из ее сложного экономического положения», –
обещают европейские министры.
В ЕС отметили, что они «с большой тревогой» следят за ситуацией в
Украине и готовы «быстро отреагировать на любое ее ухудшение».
«Совет ЕС встревожен ситуацией с правами человека в Украине, в
частности проявляениями насилия, исчезновениями людей, пытками и
запугиваниями. Также Совет ЕС выражает свое глубокое сожаление по
поводу смертей и ранений с обеих сторон. Министры призывают все стороны
воздержаться от насилия и отмежеваться от радикальных действий», –
подчеркивается в заявлении.
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Украинскую власть в ЕС призвали уважать и защищать права граждан,
принять меры для пресечения умышленных атак на организаторов и
участников мирных протестов, а также на журналистов, и провести
«расследование всех актов насилия и привлечь виновных к ответственности».
«Атмосфера безнаказанности, которая сейчас царит и делает проявления
насилия возмощными, должна быть устранена. ЕС также просит
правительство Украины незамедлительно назначить своего представителя в
Консультационную группу Совета Европы по расследованию ситуации», –
отметили министры.
Евросоюз планирует продолжить участвовать в решении конфликта в
Украине, поддерживая «присутствие на высоком уровне». Также в ЕС в
очередной раз напомнили о готовности подписать Соглашение об
ассоциации с Украиной «как только она будет к этому готова».
«Совет ЕС выражает убеждение, что Соглашение об ассоциации не
является конечной целью сотрудничества между ЕС и Украиной», –
говорится в документе.
«У нас была хорошая дискуссия, мы обсудили все элементы наших
отношений с Украиной, и один из них – о том, является ли это (Соглашение)
всем (что есть у ЕС в отношениях с Украиной. – Ред). (Эти) Слова означают
то, что было сказано – это не конец, и много может произойти в будущем», –
прокомментировала эту фразу верховный представитель ЕС по вопросам
внешней политики и политики безопасности К. Эштон (Украинская правда
(http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/02/11/7013473/). – 2014. – 11.02).
***
Конституционная реформа в Украине состоится, и Основной закон
будет усовершенствован, так как есть политическая воля для таких
изменений, уверен представитель Президента Украины в Верховной
Раде, народный депутат (фракция Партии регионов) Ю. Мирошниченко.
Как сообщает пресс-служба Партии регионов, в эфире радио «Эра FM»
Ю. Мирошниченко заметил, что вопрос изменений в Конституцию «является
не только решением или желанием политиков, сегодня это спрос со стороны
общества,
сегодня
есть
осознанное
понимание
необходимости
совершенствования Основного закона всеми субъектами политического
процесса».
В этом контексте он напомнил о работе Конституционной Ассамблеи:
«Многие наработки, связанные не только с перераспределением полномочий
в треугольнике “президент – парламент – правительство”, но и в других
разделах, уже отработаны этой Конституционной Ассамблеей. Сейчас
присоединились представители парламентских фракций. О необходимости
внесения изменений в Конституцию говорят люди, которые вышли на
майданы, говорят ученые, говорят международные эксперты, и, учитывая
такой свершившийся факт необходимости этой работы, мы работаем в
Верховной Раде».
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Ю. Мирошниченко также подчеркнул, что когда вспоминают
Конституцию 2004 г., в основном имеется в виду не тождество текста или
полное соответствие текста. «Некоторые нормы из переходных положений
уже воплотить нельзя, потому что время прошло, но говорят о направлении
реформы или конечной цели реформы – это изменение формы
государственного правления с президентско-парламентской республики в
парламентско-президентскую. Вот как раз этот акцент был заложен в
реформе Конституции в 2004 г., это пытаются реализовать участники этого
процесса и сейчас. Но говорить о том, что этот текст был совершенным, и его
можно просто механически перенести на сегодняшний день, наверное, было
бы некорректно и безответственно».
Политик напомнил, что не удалось создать временную специальную
комиссию, как это предлагал и спикер парламента, и представители Партии
регионов, но депутаты от оппозиции не были готовы голосовать за
постановление о создании такой комиссии. Де-факто рабочая группа, где
работают юристы со стороны различных фракций, собиралась уже один раз,
отметил он.
«Мы готовы были сегодня собираться, но, к сожалению, мы не получили
предложения от фракции УДАР, которая должна была еще до воскресенья
нам прислать свои предложения, согласовав их с коллегами из
“Батьківщини” и “Свободы”, ведь “Батьківщина” и “Свобода” наработали
общую позицию, представили ее в виде поправок в Основной закон и
должны были согласовать с позицией УДАРа. Я не буду комментировать, что
произошло, я лишь скажу о факте, что УДАР не предоставил свои
предложения, и оппозиционные фракции не согласовали между собой свое
видение реформирования», – пояснил Ю. Мирошниченко.
В то же время, по его убеждению, конституционная реформа состоится и
Основной закон будет усовершенствован, поскольку «есть политическая воля
менять Конституцию, у нас есть конечная цель, то есть та модель, к которой
мы стремимся, и сегодня мы можем говорить лишь о сугубо юридической
работе, где мы должны взвешенно пройти каждую статью, в которую
предлагаются изменения, и оптимально, исходя, в том числе, из
рекомендаций Венецианской комиссии, выписать сам текст» (Телеграф
(http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/1108650-pr-konstitutsiya-ukrainyibudet-usovershenstvovana.html). – 2014. – 11.02).
***
Одесский нардеп С. Кивалов считает, что «настало время готовить
Конституцию для Одесчины».
«В последнее время из многонациональных Брюсселя и Вашингтона,
румынского Бухареста, польской Варшавы и украинского, но одновременно
и польско-австрийского душой Львова все громче звучат советы, как жить
дальше Украине, родной Одесчине и всем нам, ее коренным жителям. Как
гражданина Украины, как одессита, как отца и деда меня это не может не
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беспокоить», – заявил С. Кивалов. Он предложил в ближайшее время
выработать для Одесчины альтернативу нынешнему курсу.
В
частности,
заслуженный
юрист
Украины
предложил
«конституционную автономию с центром в Одессе и полномочиями не
меньшими, чем у Автономной Республики Крым, а по ключевым вопросам –
более широкими», сообщает Единый информационно-аналитический центр
Eurasia Inform. «Нужен свой парламент, свое правительство, свой лидер,
ответственный, в первую очередь, перед жителями Одесчины. Нужно право
вето в отношении международных договоров Украины, доходных статей
госбюджета, видов и ставок общегосударственных налогов и сборов (в части
территории и населения Одесчины)…
Поэтому нужно приступать к разработке проекта Конституции нашего
родного края, его экспертизе и обсуждению. Следует поспешить, ведь
автономия Одесчины потребует еще и изменения Конституции Украины, и
нужно успеть зарегистрировать и рассмотреть оба конституционных проекта
в Верховной Раде, пока та еще работает. Народные депутаты Украины –
участники межфракционного депутатского объединения “Одесса” не должны
быть в стороне от этого процесса», – заключил нардеп (Новости Mail.Ru
(http://news.mail.ru/inworld/ukraina/ua_south/108/politics/16903459/). – 2014.
– 11.02).

ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Ф. Веніславський, фахівець з конституційного права України,
кандидат юридичних наук, м. Харків

Серед усіх конституційних цінностей пріоритет належить
ідеї найвищої соціальної цінності людини
У будь-якій сучасній демократичній державі Конституція вважається
актом установчої влади народу, який шляхом її прийняття насамперед
закріплює: а) безумовні соціальні та правові цінності, які визнаються й
поділяються переважною більшістю громадян держави, виступають
консолідуючою основою її народу; б) права людини та основоположні
свободи, реалізація яких покликана забезпечити гідні умови її життя у
суспільстві та державі; в) чіткі правові межі, за які держава, її органи та
посадові особи не можуть виходити за жодних обставин.
Системний аналіз змісту ст. 5 Конституції України, відповідно до якої
«носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ», дає змогу
зробити однозначний висновок, що Конституція України поза всяким
сумнівом також є актом реалізації установчої влади Українського народу.
Такий висновок повністю підтверджується і правовою позицією
Конституційного Суду України (єдиного органу, наділеного правом офіційно
тлумачити Конституцію та Закони України), сформованою у його Рішенні від
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3 жовтня 1997 р. (справа про набрання чинності Конституцією України), де
Конституційний Суд України зазначив, що «Конституція України як
Основний Закон держави за своєю юридичною природою є актом установчої
влади, що належить народу. Установча влада народу по відношенню до так
званих установлених влад (законодавчої, виконавчої та судової. – Прим.
наша) є первинною» (абзаци 2 та 3 п. 2 мотивувальної частини).
Таким чином, Основний закон України, як акт установчої влади
Українського народу, закріпив безумовні соціальні та правові цінності які є
загальнообов’язковими і для кожної людини, і для суспільства, і для держави
та її органів, та одночасно визначив їх ієрархічне співвідношення між собою.
Більше того, за своєю політико-правовою природою та головним
призначенням у державно-організованому суспільстві, Конституція,
передусім, вважається актом, який покликаний обмежити державу від
свавільного втручання у сферу індивідуальної свободи людини та у сферу
вільного функціонування інститутів громадянського суспільства. Адже, на
відміну від людини, якій дозволяється будь-яка поведінка, прямо не
заборонена законом, органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, їхны посадові та службові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами, що, власне й закріплено ч. 2 ст. 6 та ч. 2 ст. 19 Конституції України
– нормами, що також відноситься до системи базових конституційних
цінностей.
Не маючи на меті здійснити повний та детальний аналіз дотримання всіх
базових цінностей, що закріпив Основний закон України, акцентуємо увагу
лише на найважливіших з них, оскільки саме відверте та системне їхнє
порушення є найболючішим для всіх і кожного, та одночасно –
найнебезпечнішим для демократичної, правової держави, якою народ
проголосив Україну.
Насамперед слід відмітити, що засади ієрархії всіх соціальних цінностей
визначено ст. 3 Конституції України, яка проголосила людину, її життя та
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною
цінністю, а утвердження та забезпечення її прав і свобод – головним
обов’язком держави, встановила відповідальність держави перед людиною за
свою діяльність. Тобто серед усіх конституційних цінностей пріоритет
належить саме ідеї найвищої соціальної цінності людини. І зовсім не
випадково Розділ ІІ Конституції України «Права, свободи та обов’язки
людини і громадянина» є найбільшим за змістом, а ст. 22 Основного закону
України, проголосивши, що «конституційні права і свободи гарантуються і
не можуть бути скасовані» прямо забороняє при прийнятті нових законів або
при внесенні змін до чинних законів звужувати зміст і обсяг існуючих прав і
свобод. Що означає «звуження змісту і обсягу існуючих прав і свобод»
розтлумачив Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 22 вересня
2005 р. (справа про постійне користування земельними ділянками):
«Скасування конституційних прав і свобод – це їх офіційна (юридична або
фактична) ліквідація. Звуження змісту та обсягу прав і свобод є їх
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обмеженням. У традиційному розумінні діяльності визначальними поняття
змісту прав людини є умови та засоби, які становлять можливості людини,
необхідні для задоволення потреб її існування та розвитку. Обсяг прав
людини – це їх сутнісна властивість, виражена кількісними показниками
можливостей людини, які відображені відповідними правами, що не є
однорідними та загальними. Загальновизнаним є правило, згідно з яким
сутність змісту основного права в жодному разі не може бути порушена»
(абзац четвертий, підпункту 5.2. мотивувальної частини).
Виходячи з таких основоположних ідей спробуємо здійснити
неупереджений конституційно-правовий аналіз політичної ситуації в Україні
в хронологічній послідовності за останніх два місяці.
Як відомо, причиною перших мирних масових акцій в Україні була різка
зміна напрямку зовнішньої політики України, здійснена Президентом
України та Кабінетом Міністрів України наприкінці листопада 2013 р., що
проявилося у відмові глави держави від підписання угоди про асоціацію
України з Європейським Союзом. Як абсолютно слушно зазначали у зв’язку
з цими подіями у своїх коментарях відомі і в Україні, і за її межами
правознавці В. Буткевич і В. Речицький, Кабінет Міністрів України,
ухваливши 21 листопада 2013 р. Розпорядження № 905-р «Про призупинення
процесу підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з
атомної енергії та їх державами-членами, з іншої сторони», відверто порушив
п. 5 ч. 1 ст. 85 Конституції України, за якою «визначення засад внутрішньої і
зовнішньої політики» відноситься до повноважень Верховної Ради України»,
та ст. 11 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від
1 липня 2010 р., відповідно до якої «забезпечення інтеграції України в
європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття
членства в Європейському Союзі» віднесено до засад зовнішньої політики
України. Тобто уряд демонстративно вийшов за межі своїх конституційних
повноважень, відверто порушивши одну з основоположних конституційних
вимог – функціонування органів державної влади у встановлених
Конституцією України правових межах. Так само й Президент України,
відмовившись 28–29 листопада від підписання цієї угоди, порушив свою
присягу, текст якої закріплено ст. 104 Конституції України. Відповідно до
присяги він, зокрема, зобов’язувався додержуватися Конституції і законів
України (у тому числі – і Закону України «Про засади внутрішньої і
зовнішньої політики». – Прим. наша).
Другою знаковою подією в аспекті нашого аналізу став розгін у ніч з 29
на 30 листопада 2013 р. мирної на той час акції протесту на майдані
Незалежності в м. Київ. Працівники спецпідрозділу міліції громадської
безпеки «Беркут», намагаючись звільнити майдан Незалежності,
продемонстрували зневагу до людини, її честі і гідності, недоторканності і
безпеки (як найвищої соціальної цінності в Україні), і одночасно – відверте й
публічне порушення цілої низки статей Закону України «Про міліцію» та
Постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1991 р. № 49, якою
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затверджено «Правила застосування спеціальних засобів при охороні
громадського порядку» (якими, зокрема, заборонено нанесення гумовими та
пластиковими кийками ударів по голові, шиї, животу, статевих органах).
Таким чином, такі дії є свідченням зневаги та порушення працівниками
міліції щонайменше двох базових конституційних цінностей: ставлення до
людини як до найвищої соціальної цінності та істотний вихід органу
державної влади (яким є органи міліції) за межі законодавчо визначених
повноважень. Більше того, такі дії, безсумнівно, містять склад цілої низки
злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України.
Не менш показовою є відсутність фактично будь-якої реакції на вказані
відверті порушення закону працівниками міліції з боку міністра внутрішніх
справ України, який, відповідно до ст. 7 Закону України «Про міліцію»,
здійснює керівництво всією міліцією України, а відповідно до підпункту 5
п. 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого
Указом Президента України від 6 квітня 2011 р., організовує та контролює
виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента
України, актів Кабінету Міністрів України в органах внутрішніх справ, та
Президента України, як гаранта додержання прав і свобод людини і
громадянина. Адже Президент України, відповідно до п. 10 ст. 106
Конституції України має конституційне право прийняти одноособове
рішення про припинення повноважень як всього складу уряду України, так і
окремих міністрів. А отже, відсутність з його боку будь-якої реакції на дії
працівників міліції та, відповідно, на бездіяльність міністра внутрішніх справ
України може бути розцінена, з одного боку, як мовчазне схвалення
відвертого порушення базових конституційних цінностей, а з другого, знову
ж таки – як пряме порушення присяги, якою він, зокрема, взяв на себе
зобов’язання «обстоювати права і свободи громадян».
Третя знакова подія – прийняття Верховною Радою України 16 січня
2014 р. з відвертим порушенням процедури, встановленої Законом України
«Про Регламент Верховної Ради України», низки законів України,
спрямованих на: а) відверте обмеження, звуження змісту та обсягу існуючих
конституційних прав і свобод людини (права на мирні масові зібрання;
свободи пересування; свободи слова, свободи зібрань, свободи об’єднань
тощо); б) посилення відповідальності за порядок організації та проведення
масових заходів – при тому, що власне законодавчої регламентації цього
порядку в Україні не існує взагалі, оскільки за всі 23 роки незалежності так і
не ухвалено закону про свободу мирних зібрань; в) істотне розширення
повноважень органів державної влади, надання їм права обмежувати права
людини без судового рішення (наприклад, надання Національній комісії з
питань зв’язку та інформатизації права приймати рішення про обмеження
доступу абонентів до мережі Інтернет). При цьому, незважаючи на відверте
порушення процедури ухвалення зазначених Законів, очевидну
неконституційність багатьох їх положень, Президент України їх підписав і
офіційно оприлюднив, свідомо розділивши з парламентською більшістю
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політичну відповідальність за їх прийняття, і, відповідно, черговий раз
продемонстрував відверту зневагу до базових конституційних цінностей.
Четверта знакова подія, яка найбільш очевидно демонструє зневагу
влади до конституційних цінностей, є загострення масових акцій протесту та
переростання їх у відкрите силове протистояння. Безумовно, неприпустимим
є застосування сили як з боку протестувальників, так і з боку працівників
органів внутрішніх справ України. При цьому все-таки необхідно
акцентувати увагу саме на діях останніх, як представників органів державної
влади, які зобов’язані діяти в чітко визначених правових межах, навіть
здійснюючи заходи з охорони чи відновлення громадського порядку в
надзвичайних умовах, якими, поза всяким сумнівом, є події, що
розгортаються в Україні. Однак, як показує практика, саме дії
правоохоронців черговий раз продемонстрували повну зневагу до людини, її
життя та здоров’я, честі та гідності, недоторканності та безпеки як найвищої
соціальної цінності, повний та зухвалий вихід органів влади за межі своїх
повноважень і відсутність будь-якої адекватної реакції на ці дії як з боку
міністра внутрішніх справ України, органів, до повноважень яких віднесено
нагляд за діяльністю органів внутрішніх справ, так і з боку Президента
України. Визнаним владою фактом є смерть щонайменше чотирьох
учасників акцій протесту. Ефіри телеканалів заповнені документально
підтвердженими сюжетами про цілеспрямоване та масове заподіяння
працівниками міліції тяжких тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту
(наприклад, втрата багатьма з них зору на одне око); про відверті та
демонстративно публічні приниження честі й гідності людини, застосування
щодо неї катування (роздягання людини догола на 15-градусному морозі, та
мовчазне спостереження за цими діями старших офіцерів міліції, які, тим
самим, схвалюють їх); про цілеспрямоване перешкоджання діяльності
журналістів (за час акцій протесту в Україні постраждало більше
журналістів, ніж в деяких країнах, де йдуть бойові дії); про цілеспрямований
напад на лікарів і розгром пунктів надання медичної допомоги. Як
обґрунтовано зазначають експерти в галузі міжнародного права, такі факти –
це не лише свідчення абсолютного виходу органів міліції за межі своїх
повноважень, а й порушення чи не всіх правил ведення війни, встановлених
міжнародними конвенціями. І знову очевидний висновок: відсутність будьяких спроб притягнути до відповідальності працівників «Беркута» –
свідчення мовчазного схвалення цих дій з боку влади.
П’ята знакова подія – це прийняття Кабінетом Міністрів України
22 січня 2014 р. Постанови № 12, якою затверджено «Порядок проведення
додаткових заходів захисту безпеки громадян». Цим Порядком уряд надав
органам внутрішніх справ в особі відповідного керівника право тимчасово
обмежувати рух транспортних засобів на вулицях, дорогах, об’єктах
(територіях) і тимчасово обмежувати доступ громадян на окремі ділянки
місцевості та об’єкти. Ця Постанова є ще одним свідченням
демонстративного виходу уряду за межі своїх конституційних повноважень,
оскільки відповідно до п. 1 ст. 92 Конституції України, права і свободи
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людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов’язки
громадянина визначаються виключно законами України. У зв’язку з цим слід
звернути увагу на повноваження Президента України, закріплене підпунктом
16 ст. 106 Конституції України, а саме: право скасовувати акти Кабінету
Міністрів України. Однак, як показує практика, і в цьому випадку глава
держави жодними чином не відреагував на очевидно неконституційну
постанову Кабінету Міністрів України.
І, нарешті, шоста знакова річ, що супроводжує останні політичні події в
нашій державі: сотні судових рішень по всій Україні про обрання такого
запобіжного заходу, як тримання під вартою щодо учасників масових акцій
протесту та жодного факту не лише застосування судом такого ж
запобіжного заходу щодо принаймні одного працівника міліції, але й
звернення до суду з боку прокуратури та інших правоохоронних органів
щодо його обрання.
Загалом усе викладене, на наш погляд, переконливо демонструє, що
влада, за активної участі, чи з мовчазної згоди якої в державі та суспільстві
стало можливим подібне системне й масове, відверто демонстративне та
абсолютно безкарне порушення базових конституційних цінностей, вочевидь
втратила легітимність і в очах, і у відчуттях переважної більшості народу, як
носія суверенітету та єдиного джерела влади в державі. А єдиним
конституційним засобом відновлення легітимності влади у будь-якій
демократичній, правовій державі завжди були та залишаються дострокові
вибори. На наш погляд, на сьогодні – це чи не єдине зважене рішення, здатне
як зняти напруження в суспільстві, так і запобігти подальшим людським
жертвам та зняти потенційну загрозу порушення територіальної цілісності
України
(Права
людини
в
Україні
(http://www.khpg.org/index.php?do=print&id=1390898563). – 2014. – 28.01).
К. Сокульская, журналист

Переговорный процесс: Все на Конституцию
Внеочередная сессия ВР Украины прошла под знаком отмены «законов
16 января» и споров о формате амнистии участников акций протестов. Но
еще один бурно обсуждаемый вопрос остался нерешенным. На кону еще
может оказаться Конституция страны. Изменять ее, похоже, готовы все. Но и
сроки, и подходы у сторон существенно разнятся.
Торг здесь уместен
Призывы переписать Основной законы очень быстро вошли в канон
протестных настроений, активно поддерживаемых парламентской
оппозицией. Причина тому очевидна: отмена Конституции-2004 решением
Конституционного Суда до сих пор остается «открытой раной»
отечественной политики. Кроме того, считается, что возвращение к
парламентско-президентской республике позволило бы избежать таких
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поворотов, как резкая приостановка подготовки к подписанию Соглашения
об ассоциации с ЕС, и принципиально укрепило бы контроль над действиями
исполнительной власти. «Нужно найти пути, и предложить людям решение
сегодняшнего кризиса и план будущего развития страны…. Сменить
правительство недостаточно, нужно изменить правила игры», – объяснял уже
25 января лидер УДАРа В. Кличко. Собственно, под правилами игры в
широком смысле зачастую подразумевается именно смена формы
государственного правления, благо опыт оной у Украины уже был.
За месяцы протестов возвращение политреформы-2004 закрепилось в
списке самых часто звучащих требований. Более того, во время переговоров
между властями и оппозицией «конституционный» пункт встречается
регулярно. Но если парламентские «меньшевики» желают скорейшего
возвращения к былым (или сопоставимым с ними) нормам, то представители
руководства страны перспективы оценивают осторожнее. И пока главной
«уступкой» служит предложение собрать специальную парламентскую
комиссию. «В ближайшее время парламент рассмотрит вопрос создания
временной специальной комиссии по вопросам проведения конституционной
реформы. В ней будут участвовать представители всех фракций Верховной
рады Украины. Целью ее работы будет подготовка текста изменений в
Конституцию Украины, которые сбалансируют отношения между ветвями
власти и введут парламентско-президентскую республику. Все участники
переговоров осознают, что Конституция должна изменяться исключительно
конституционным путем», – формулировала вводную министр юстиции
Е. Лукаш.
Как оказалось, во время внеочередной сессии Верховной Рады народным
избранникам так и не довелось вплотную заняться перспективами Основного
закона. После того как большинство поддержало «амнистионный»
законопроект своего соратника Ю. Мирошниченко, заседание было закрыто.
Сейчас спикер В. Рыбак заверяет, что с рассмотрения постановления о
создании «конституционной» комиссии начнется следующая парламентская
сессия. Проект тематического постановления – авторства «регионала»
В. Писаренко – уже был зарегистрирован. Он предполагает, что упомянутая
комиссия (как вариант – под руководством «меньшевика» Р. Князевича)
должна быть создана к марту 2014 г., а заниматься проектом Конституции
Украины ей предстоит до 1 октября. Но, судя по всему, оппозиционеров и
сама идея создания комиссии, и предполагаемые сроки ее работы не слишком
вдохновляют. «Мы считаем, что, соблюдая все процедуры, к парламентской
республике можно окончательно перейти в сентябре 2014 г.», – уверен
А. Яценюк.
Настороженное отношение оппозиционеров к потенциальному
«забалтыванию» проблемы предсказуемо. Подготовка новой редакции
Основного закона – дело долгое. Конституционная ассамблея (а с ней
«меньшевикам» уже предлагали объединить усилия) работает уже несколько
лет, а в ближайшее время она планирует утвердить только новый вариант
концепции изменений КУ. В силу чего оппозиционная сторона, по всей
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видимости, рассматривает альтернативные варианты законотворчества. «Уже
подготовлены проекты по изменению Конституции, причем один из проектов
выписан так, что изменения Конституции должно произойти одним
голосованием в 226 голосов», – анонсировал нардеп от «Батьківщини»
А. Парубий. А вот какими будут эти проекты – покажет время и повестка
следующей сессии. Варианты возможны: от подачи сугубо оппозиционного
проекта – до экстренного возвращения пресловутой Конституции-2004.
Пока сложно предположить, какой именно сценарий оппозиция
предпочтет взять на вооружение, особенно, если речь зайдет о
необходимости собрать конституционное большинство в парламенте. В том,
что официальное большинство может пойти навстречу возникают некоторые
сомнения. Ведь следует учитывать, что среди правящего лагеря популярна
идея «Только референдум!». «Подобное решение можно принимать только
на референдуме – так полагают представители фракций, входящих в
большинство. Однако в парламенте ходят эмиссары от оппозиции, пытаются
склонить наших депутатов к тому, чтобы они поддержали конституционную
реформу, дают какие-то обещания», – негодует «регионалка» А. Герман.
Показательно и то, что переговорщик со стороны Банковой – А. Портнов – в
контексте изменения Основного закона также упоминал о возможностях
коррекции законодательства о референдуме… А какими могут быть другие
пути?
Помимо очевидного (принятие поправок (или даже новой редакции)) к
Конституции обычным путем, похоже, рассматриваются и более экзотичные
варианты. Так, некоторые экс-законодатели упоминают о возможности
«разогнать процесс» нынешней работы, опираясь на былые наработки. И
чаще всего в таком контексте упоминается одобренный КСУ проект, который
лег с основу реформы-2004. «Можно считать, что законопроект № 4180, по
сути, возвращен в ВРУ. И если этот законопроект в той редакции, которая
получила одобрение КСУ, сегодня получил бы 300 голосов в парламенте, это
было бы завершением начатого в 2004 г. конституционного процесса», –
допустил экс-народный депутат Ю. Ключковский.
Другой вариант (еще более смелый) уже даже учтен Верховной Радой.
Во время внеочередной сессии был зарегистрирован законопроект
внефракционника С. Мищенко. Этот документ предлагает делегировать
Конституционному Суду полномочия оценивать конституционность еще и
собственных решений – в том числе, и по собственной инициативе. А итогом
такого рассмотрения результатов рассмотрения может стать признание
вердиктов «ничтожными и отмена их полностью или в отдельной части».
Оригинальный подход к решениям, которые сейчас являются
«окончательными и пересмотру не подлежат», с остроактуальной точки
зрения выглядит интересно, но рискует оказаться юридическим аналогом
ящика Пандоры. За время своего существования КСУ принял много решений
(вплоть до касающихся «совместительства» мандатов нардепов с другой
деятельностью или числа допустимых сроков президентского правления), и
возможность отменять их постфактум может внести непредсказуемое
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оживление в политические реалии. Впрочем, обсуждение легитимности
выводов о судьбе Конституции-2004 длится годами и нередко принимает
форму «КСУ нужно ликвидировать» (с такой инициативой выступала та же
«Батьківщина»). Рискнут ли парламентарии выпускать этого джинна из
бутылки – большой вопрос. Не меньший вопрос, правда, вызывают
перспективы самого законопроекта – окончательность решений КС
закреплена не только в профильном законе, но и в основном. Хотя, не
исключено, что депутаты решат: игра стоит свеч. Но что это за игра?
Меняем все?
Ожидать, что идеи о переменах в Конституции найдут понимание у всех,
не приходится. Те же представители власти, хотя не отрицают
гипотетической необходимости переписать Основной закон (старт этому
процессу президент дал давно), но к возможным поправкам относятся
опасливо. «Конституция принимается для государства. И любой разумный
человек заинтересован в том, чтобы по ней было комфортно жить в нашем
государстве. И если мы поставим это во главу угла, этот документ будет
выписан правильно. А если опять за основу будут взяты политические
интересы, то этот путь приведет в тупик», – убежден лидер фракции ПР
А. Ефремов.
Как бы то ни было, такой вариант нельзя назвать легко и быстро
реализуемым. Для того, чтобы изменить те самые «правила игры» в
ближайшее время, для этих правил нужна общепонятная основа. «Вернуть
Конституцию-2004!» – это не только лозунг, но и хотя бы минимально
предсказуемый сценарий. Совсем уж оптимальным его, пожалуй, назвать
нельзя. Та Конституция имела свои недостатки: начиная от огрехов схемы
перераспределения
рычагов
влияния,
заканчивая
банальными
несостыковками, вроде разных сроков полномочий мэров и местных
советов… Но ее возвращение служит, как минимум, сравнительно четким
переходом к той самой парламентско-президентской республике.
К слову, отношение политических сил к смене формы правления
разнится. Поклонники оной есть и среди «регионалов», а вот «свободовцы» –
концептуально против. «Если брать “Свободу”, то у нас своя отдельная
позиция: мы жестко критиковали Конституцию 2004 года и мы ее как
таковую не поддерживаем, мы против парламентско-президентской формы
правления, поскольку, по нашему варианту Конституции, мы выступаем за
президентскую форму правления при определенном балансе разных ветвей
власти», – признает О. Тягныбок. И все же сейчас представители ВО,
очевидно, не собираются идти против общеоппозиционной линии.
Теоретически возвращение к предыдущей версии Основного закона
могло стать промежуточным вариантом (и порой это оговаривается), вслед за
которым мог бы последовать тот самый, дорогой сердцу «регионалов»
референдум. Причем, прежде чем утверждать в ходе плебисцита текст
Конституции в целом, можно было бы еще предварительно пробежаться по
основным новеллам. Хотя, в 2000 г. это уже пытались сделать –
безрезультатно, как быстро выяснилось. Однако в таком случае можно было
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бы «срезать» народное мнение по поводу формы правления, избирательной
системы, состава парламента (ведь идея о двух палатах всплывает
регулярно), схемы административного устройства или все той же
неприкосновенности и количества государственных языков… Но многое
зависит и от окончательности принятого решения – до сих пор стремление
переписать Конституцию у политиков нередко объяснялось не столько
заботой о грядущих десятилетиях, сколько нуждами момента. А вопрос:
должна ли «перелицовка» Основного закона служить решением каждого
кризиса – пока остается риторическим.
В то же время стоит отметить, что политики регулярно предпринимают
попытки откорректировать те самые правила игры, используя более гибкие и
доступные инструменты. Например, 29 января народные депутаты от
«Батьківщини» зарегистрировали очередной законопроект, пытающийся
запустить многострадальную административную реформу – вернее, тот ее
второй этап, до которого у властей не доходят руки с 2010 г. В этом варианте
предполагается сузить полномочия государственных администраций на
местах, и сделать районные и областные исполкомы органами
соответствующих советов (по образцу с городскими).
Подобным образом можно отвечать на многие чаяния избирателей –
правда, все больше теоретически, ведь парламент не покидают не только
многие подобные инициативы, но и казалось бы, более насущные – вроде
объявления «зависших в воздухе» выборов в столице. И, вполне возможно,
что в таких условиях рецепт заключается в ужесточении ответственности и
подотчетности власти. А уже какой вариант будет выбран: расширение
полномочий парламента, смена избирательной системы (тут снова на первый
план может выйти многолетняя дискуссия о том, что лучше – незамутненная
«мажоритарка» или «пропорционалка» с открытыми списками), упрощение
процедуры президентского импичмента и отзыва депутатов любого уровня,
обсуждаемые Конституционной Ассамблеей народные законодательная
инициатива и вето – зависит от многих факторов. Сейчас главными из них
могут стать «антикризисные» позиции властей и их политических
оппонентов. А ведь изменение Конституции – это вопрос куда более
широкий, чем структура действующей сегодня вертикали власти или
возможность провести досрочные выборы. Но все ли участники
переговорного процесса готовы и хотят об этом помнить? (Подробности
(http://podrobnosti.ua/analytics/2014/02/03/956587.html). – 2014. – 3.02).
О. Витягов, політконсультант

Чи варто відміняти рішення Конституційного Суду
від 30 вересня 2010 року
Те, що ідея опозиції – повернення до Конституції 2004 р. – не найкращий
варіант розв’язання затяжної та глибокої суспільно-політичної кризи, яка
106

охопила Україну, було зрозуміло із самого початку. Ні, це зовсім не значить,
що сама ідея – змінити баланс сил між гілками влади шляхом повернення до
парламентсько-президентської форми правління в державі – помилкова чи
неслушна. Мова не про це. Просто, засіб – Конституція 2004 р. –
неефективний.
Вважати, що Конституція 2004 р. знизить градус напруження в
суспільстві – ілюзія.
Повернення до її редакції можна розглядати з великою натяжкою, лише
як сатисфакцію для опонентів В. Януковича. Опозиція вважає, рішення
Конституційного Суду від 30 вересня 2010 р., згідно з яким перехід до
парламентсько-президентської
республіки
ухвалений
парламентом
наприкінці 2004 р. був визнаний неконституційним, нелегітимним
(Конституційний Суд у такий спосіб підмінив Верховну Раду). Позиція
влади, яку озвучив перший заступник глави Адміністрації Президента
А. Портнов, протилежна. Зокрема, він нагадав про резолюції ПАРЄ, висновки
Венеціанської комісії щодо Конституції-2004.
«У цих документах констатовані десятки системних зауважень до тексту
Конституції зразка 2004 року, а також стосовно процедури її прийняття», –
вважає А. Портнов.
Позиція сторін зрозуміла. Проте, є ще одна позиція – позиція
Ю. Тимошенко. І вона кардинально відрізняється від позиції опозиції.
Зокрема, позафракційний депутат В. Балога повідомив, що екс-прем’єр
Ю. Тимошенко вимагає від фракції «Батьківщина» відмовитись від ідеї
повернення Конституції 2004 р. Про це Ю. Тимошенко написала в листі, який
прочитав на засіданні фракції захисник екс-прем’єра С. Власенко. Більш
того, екс-прем’єр у листі вимагає: «негайно виходити з переговорного
процесу» і «готуватися до дострокових виборів Президента. Кандидата поки
не оголошено».
Звісно, представники фракції спростували вимогу Ю. Тимошенко –
відмовитися від повернення Конституції 2004 р. «Був лист, але там не було
такої вимоги. Юлія Володимирівна застерігає від можливих варіантів дій з
боку Партії регіонів, яка може втягнути нас у нескінченний Конституційний
процес, який нічим не закінчиться», – заявив народний депутат фракції
«Батьківщина» В. Бондаренко.
Основне запитання: хто цей загадковий кандидат? Відповідь – наріжний
камінь усієї конструкції – листа Ю. Тимошенко. Гадаю, ніхто не
сперечатиметься з тим, що для Ю. Тимошенко та її близького оточення
відповідь на запитання однозначна. Цей кандидат – Ю. Тимошенко (!). Без
варіантів. Про це в грудні минулого року заявив нардеп М. Томенко,
коментуючи питання щодо висунення єдиного кандидата у президенти від
опозиції. Політик сказав, що висунення єдиного опозиційного кандидата у
президенти
намагаються
перетворити
на
фарс,
«коли
вони
самопроголошуються ледь не зі сцени Євромайдану». «Саме це вимагає від
нас ухвалювати рішення про єдиного кандидата після рішення
Європейського суду з прав людини (за словами політика, воно очікується в
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квітні), оскільки якщо це робити зараз, то вийде, що не розглядатиметься
варіант найрейтинговішого кандидата від опозиції», – зазначив М. Томенко.
Що може спонукати Президента В. Януковича піти на дострокові
вибори? Відповідь очевидна – подальше загострення суспільно-політичної
ситуації та загроза збройного громадянського конфлікту в державі. Що на
сьогодні стримує протистояння на вулиці Грушевського? Переговори. Отже,
все вказує на те, що Ю. Тимошенко зацікавлена в ескалації конфлікту, щоб
досягнути мети – дострокові вибори президента. А вимога до фракції
відмовитися від ідеї повернення Конституції 2004 р.? Лише димова завіса.
Ю. Тимошенко, відповідно до роз’яснень В. Бондаренка, у листі не говорить,
що її редакція неефективна для подолання громадянського протистояння,
вона взагалі проти Конституційного процесу з владою. Це значить, що експрем’єр апріорі не зацікавлена обмежувати повноваження майбутньому
переможцю президентських перегонів, у ролі якого вона бачить лише себе.
Влади багато не буває.
Гадаю, А. Яценюк, якого Ю. Тимошенко фактично усунула від
керівництва «Батьківщиною», з відповіддю не забариться. Якою вона буде?
Поживемо, побачимо. Проте, вже зараз можна говорити, що ситуація на
політичній українські шахівниці змінилася. Ще вчора говорили, що фракція
Партії регіонів тріщить по швах, і з дня на день у парламенті утвориться нова
більшість на основі опозиційних фракцій, а сьогодні намітився розкол у
фракції «Батьківщина».
При всій патовості ситуації рішення існує. І як не дивно, після появи
листа Ю. Тимошенко, воно (рішення) стало більш реалістичним. Мова йде
про створення коаліційного чи технічного уряду. Шлях для подолання
взаємної недовіри теж існує, про нього вже неодноразово говорилося –
підписання сторонами коаліційного договору, до якого сторони можуть
внести такі питання: персонального складу кабміну, реформування судової
гілки влади та правоохоронних органів, прийняття нової Конституції, із
зазначенням курсу на перехід до парламентсько-президентської форми
правління тощо. За крок до колапсу політики мають усвідомити, що час для
рейтингів чи власних амбіцій минув. Для виходу з тупика, у якому опинилася
Україна, потрібно лише одне – їхня політична воля. Рішення є, часу немає.
На кону недопущення кровопролиття та збереження цілісності української
держави
(ТВі
(http://blogs.tvi.ua/2014/02/05/pro_konstytuciyu_2004
_roku_lyst_tymoshenko_ta_koaliciynyy_uryad). – 2014. – 5.02).
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В. Стоякин, директор Центра политического маркетинга;
С. Шевчук, экс-консультант Конституционного Суда, доктор юридических наук, профессор;
П. Бурковский, политический эксперт

Изменение Конституции как выход из кризиса –
аналитика
Может ли смена конституционного строя решить политический кризис
в Украине, в эфире радио «Голос Столицы» обсудили директор Центра
политического маркетинга В. Стоякин, доктор юридических наук, профессор
С. Шевчук и политический эксперт П. Бурковский.
Изменить Конституцию. Для решения вопроса действия Основного
закона оппозиция решила выбрать два пути. И оба для них тернистые.
Первый – уже заявленный ранее конституционный Акт о восстановлении
легитимности конституционного правопорядка в Украине. Его принятие
позволит вернуться к Основному закону десятилетней давности. Второй путь
– еще более сложный, и скорее всего, длинный, потому что это – проект
новой Конституции. Его уже раздали всем фракциям для ознакомления. Что
должно измениться в основном законе, по версии оппозиции, озвучил
накануне лидер «Батьківщини» А. Яценюк.
Первый путь их оппоненты – провластные депутаты – уже
раскритиковали. Регионал В. Олейник высказал мнение, что возвращение
Конституции десятилетней давности повлечет за собой лишь перевыборы в
ВР, а там пропорциональная система и дальнейшее формирование коалиции.
Депутат выступает за расширение изменений к Конституции. Но уверен, что
пойти вторым путем оппозиции можно только через референдум.
Возврат к Конституции 2004 г. – ни что более, чем
политтехнологическая схема оппозиции, считает директор Центра
политического маркетинга В. Стоякин.
«Когда во время этого политического кризиса появилась идея возврата к
Конституции 2004 года, это с самого начала была политтехнологическая
схема оппозиции. Смысл чисто политический. Никакого отношения к
конституционного строя страны он не имеет. Мысль была такая: во-первых,
президент теряет значительную часть своих полномочий. Это такая себе
полуотставка В. Януковича на требование Майдана. Во-вторых, по
Конституции 2004 года срок полномочий президента – четыре года, а не
пять. Это означает, что очередные президентские выборы должны состояться
в текущем году, а не в следующем. А это необходимость перевыборов
парламента, потому что в нынешнем парламенте сформировать коалицию
большинства, как этого требует Конституция 2004 года, невозможно. То есть
это одним выстрелом, с точки зрения оппозиции, убивает трех зайцев.
Предлагается заведомо идиотская схема принятия какого-то там акта с
неопределенным юридическим содержанием, чтобы следующий президент,
например, В. Кличко, своим указом отменил этот конституционный акт,
потому что он никаким законам не отвечает. Все замечательно, президенту
возвращаются полномочия по ныне действующей Конституции, и мы
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продолжаем жить дальше в таком же духе. Схема настолько прозрачна, что
даже как-то немного смешно было на него смотреть», – отмечает политолог.
Кроме того, В. Стоякин считает, что Конституция 2004 г. сейчас даже
более актуальна, чем во время ее принятия. «Давайте вернемся в 2004 год и
вспомним, зачем и принималась Конституция парламентско-президентской
схеме. У нас закончился период первоначального накопления капитала,
который сам по себе требовал довольно жесткой власти. Должен был
появиться новый политический режим, который бы гарантировал уже
имеющиеся права собственности, и давал бы возможность представительства
всем политическим и бизнес-группам, которые существуют в стране,
присутствовать в государственной власти. Вот в этом был смысл
Конституции 2004 года. Сейчас она даже более актуальна, чем тогда», –
считает В. Стоякин.
Пока депутаты, юристы, общественные деятели обсуждают, какой
должна быть новая Конституция, Конституционный Суд молчит. А тем
временем в парламенте появился законопроект от внефракционного
народного депутата Ю. Деревянко об изменении состава Конституционного
Суда Украины путем увольнения судей, избранных по квоте парламента.
В то же время глава высшего Совета юстиции А. Лавринович считает
недопустимым сейчас, в момент нестабильности в стране, менять ее
Основной закон. Об этом он заявил в интервью одному из телеканалов.
А. Лавринович уверен, что руководство страны и оппозиция должны найти
взаимопонимание политическим решением.
Акт о восстановлении легитимности конституционного правопорядка в
Украине недопустимо, поскольку противоречит нынешней Конституции,
считает экс-консультант Конституционного Суда, доктор юридических
наук, профессор С. Шевчук.
«Конституция – это, в первую очередь, юридический документ. Он
имеет высшую юридическую силу. Те изменения, которые сейчас
предлагаются, – это делают политики, которые к юриспруденции не имеют
никакого отношения. Очень сомнительным является Акт о возврате
Конституции 2004 года. Он сейчас обсуждается в парламенте, говорят, он
должен быть принят только парламентом, без подписи президента, и
большинством голосов. Это недопустимо, поскольку изменения в
Конституции должны происходить по Конституции. Из всех этих вариантов
такой акт не предусмотрен Конституцией».
Кроме того, эксперт объяснил роль Конституционного Суда в процессе
изменения конституционного строя страны.
«Роль Конституционного Суда в этом процессе является ключевой,
потому что он дает заключения на предмет конституционности внесения
изменений в Конституцию. Эти выводы являются обязательными в этом
процессе. То есть когда Верховная Рада вносит изменения в Конституцию,
она обязательно должна учесть эти выводы. Если же она отвергает выводы и
дописывает себя в законопроект том, что не было предметом рассмотрения
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Конституционного Суда, – это нарушение процедуры. Это и констатировал
Конституционный Суд в 2010 г., когда он вернул Конституцию 1996 г.».
Оппозиция написала новый проект Конституции. Власть не против
изменений, но настаивает на отсутствии спешки в таком серьезном вопросе.
И настаивает на создании комиссии по реформированию Конституции. Если
власть не хочет возвращаться к Конституции 2004 г., то наиболее быстрый
выход из кризиса – досрочные президентские выборы. Об этом накануне
заявил В. Кличко.
Насколько реален такой сценарий, радиостанция «Голос Столицы»
узнала у политического эксперта П. Бурковского.
«Сейчас у В. Януковича, по моему мнению, есть два выхода: силовой
сценарий и постепенная передача власти. Этот вариант тоже может иметь два
пути: быстрое принятие конституционной реформы, другой путь –
проведение внеочередных выборов. По Конституции предусматривается
проведение внеочередных президентских выборов. Это подача заявления об
отставке, и соответственно отдельные полномочия президента исполняет
премьер-министр. Для того, чтобы провести внеочередные президентские
выборы, нужно сначала сформировать Кабмин и назначить премьерминистра, который будет исполнять полномочия президента. Все эти
варианты с постепенной передачей власти требуют у В. Януковича
понимание, что силовой вариант является неприемлемым. Внеочередные
выборы президента назначаются в случае, если президент досрочно слагает
полномочия в случае отставки, невозможности исполнять полномочия по
состоянию здоровья, в случае проведения импичмента и в случае смерти.
Реалистичный сценарий – это отставка, когда человек сам принимает
решение, и начинаются выборы.
Кроме того, я поддерживаю мнение В. Мусияки, который недавно
предложил следующий вариант. Существует проект 4180, который можно
проголосовать хоть сейчас, и забрать у президента контроль над Кабмином.
Это то, чего сейчас добивается оппозиция. Это вполне реально. И известный
конституционалист обосновал, что это будет конституционный путь. Это мог
бы быть выход из кризиса. Перед В. Януковичем – или отставка, или
принятия конституционной реформы, или силовой вариант. Очевидно, что
наименее уязвимым для него является принятие конституционной реформы»,
– утверждает эксперт.
Напомним, что лидер фракции ПР А. Ефремов заявил, что представители
Партии регионов будут участвовать в наработке изменений к Конституции,
однако новый вариант основного закона страны может быть принят не ранее
сентября текущего года. Ефремов также добавил, что ранее сентября
законная процедура изменения Конституции просто невозможна.
До этого лидер парламентской фракции «Батьківщина» А. Яценюк
заявил, что оппозиция подготовила проект новой Конституции и предлагает
вынести его на голосование.
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При этом лидер парламентской фракции подчеркнул, что «оппозиция
подготовила проект новой Конституции, которая четко соответствует
требованиям украинского народа и критериям Венецианской комиссии».
По словам А. Яценюка, в соответствии с предложенными изменениями,
Украина возвращается к парламентско-президентской республики:
Верховная Рада назначает всех членов Кабинета Министров Украины,
Генерального прокурора и от имени народа Украины выступает как
законодательный
орган
(Сitynews.net.ua
(http://www.citynews.net.ua/ukrainenews/31603-izmenenie-konstitucii-kakvyhod-iz-krizisa-analitika.html). – 2014. – 7.02).
Б. Беcпалий, народний депутат України 3, 4 і 5-го скликань

Конституція-2004 – вихід чи глухий кут?
Євромайдан вимагає Конституції-2004. А тоді всі його діячі були проти.
Крім Ю. Луценка, який був від О. Мороза.
«За» Конституційну реформу були Партія регіонів, КПУ, СПУ, СДПУ
(о).
«Наша Україна» пручалась до останнього. А наостанок вирішила
голосувати вільно і більшість голоснула «за». Позаяк О. Мороз пригрозив,
що інакше поверне проти В. Ющенка.
Перевіряти, чи була у О. Мороза «золота акція», ми не ризикнули, бо
розрив між кандидатами був незначний, а при поразці наших людей, не
захищених мандатами, просто розтерли б.
БЮТ залишився проти, позапарламентська опозиція, зокрема
націоналісти, також. «Свобода» проти й досі.
На виборах-2012 жодна успішна партія не обіцяла Конституції-2004.
Було б за чим жалкувати! Її дія: вересень 2005 – вересень 2010 р. – то час
утрачених можливостей.
Цинічна символіка: і кучмівська, і ющенківська Верховна Рада закінчила
неокучмівською більшістю зі всепогодним спікером В. Литвином.
Конституційна реформа і законність
У виборчій програмі-2012 лише «Батьківщина» згадала незаконне
скасування Конституції-2004 Конституційним судом. Але запропонувала
скасувати сам високий Суд, а не його низьке рішення.
Так, у 2004-му Конституційна реформа проведена у неконституційний
спосіб. У цій частині рішення Конституційного суду № 20-рп/2010 від
30.09.2010 вірне.
Невірно, що КС взагалі взяв цю справу до розгляду. Він може
розглядати лише чинні закони, а Закон № 2222-IV від 08.12.2004 «Про
внесення змін до Конституції України» на тоді вже втратив чинність.
Закон про зміни завжди тимчасовий, доки всі зміни наберуть чинності.
Більшість змін стали чинними з 1 вересня 2005 р., решта – з 12 травня 2006 р.
112

Отож КСУ скасував уже нечинне. З тим же успіхом він міг скасувати
«Руську правду» Я. Мудрого.
Чи можна переглянути рішення КСУ? На жаль, ніколи і ніяк, його
рішення є «остаточними і не можуть бути оскаржені» (ст. 15 Конституції). А
пропонований опозицією Конституційний Акт – третє беззаконня з одного
приводу.
До слова, подібне започаткував Конституційний договір 1995 р.,
продавлений президентом Л. Кучмою, аби придавити парламент. До того
часу навіть вихід України зі складу СРСР був конституційно бездоганним.
Утім, з переходом до тексту Конституції-2004 жодних правових
проблем: процедура детально розписана у 13-му нещасливому розділі
Конституції. Повернення можливе вже у вересні.
Та може справа така нагальна, що Бог із нею, із законністю? Зважимо:
1. Невже чинна Конституція спричинила повстання?
2. Невже повернення до Конституції-2004 його припинить?
3. Що світить з нею у майбутньому?
Чинна Конституція і причини повстання
У математиці існує поняття «мимобіжні прямі» – це прямі, розташовані
у просторі так, що не перетинаються. Так само як і Конституція з
повстанням. Коли ні, то яке положення Конституції його спричинило?
Якби всі дійові особи точно виконували конституційні приписи і зайшли
у глухий кут, діватися нікуди – винувата Конституція, давай її кромсати.
Та все із точністю до навпаки: не точне дотримання Конституції збурило
ситуацію, а нехтування нею. Якщо діяти за принципом «законів не читати,
дубинок не жаліти», яка різниця що в законі писано?
Якщо Конституція не причина повстання, то може його мета? Може
заради її зміни люди вийшли?
Також ні. Не заради Конституції, а заради асоціації з ЄС.
Конституційна тематика виникла пізніше. Але як! У грудневому
Програмному маніфесті Майдану йдеться про «ухвалення нової Конституції
України», а не про повернення до Конституції-2004!
Конституція-2004 і кінець повстання
Наша мова така гнучка, що будь-які два слова можна поєднати в одному
реченні. Зокрема такі далекі як «Конституція» і сучасне «повстання».
Як ми щойно бачили, ні причиною, ні метою повстання Конституція аж
ніяк не є.
Можливо, це спочатку вона метою не була, а потім стала? Будьмо
логічними, тоді у разі відновлення Конституції-2004 повстання припиниться,
барикади розберуть, повстанці роз’їдуться. Хтось так думає?
Так, Конституція не пальне для повстання. Але й не вогнегасник. Вона
взагалі ні при чому.
Хтось розраховує, що повернення Конституції-2004 дасть дострокові
вибори? Жодним чином.
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У 2004-му їх не було, і у проекті Конституційного акту їх немає. Якщо
вони й відбудуться (швидше ні), то лише через перевагу повстанців над
владою. Байдуже яка Конституція діятиме.
Конституційна реформа та перспективи
Через тиждень спливає час ультиматуму про заручників. З цим пов’язані
трагедійні ризики. Навмисно чи ні, але нав’язана конституційна дискусія
лише відволікає увагу від цієї загрози.
Якщо на високому політичному рівні конституційна дискусія невчасна,
то на експертному вона ніколи не зайва. Політика шукає оптимальне
рішення, теорія – ідеальне.
Повернення до Конституції-2004 для сьогодення байдуже, та може це
запобіжник на майбутнє? Від президентської диктатури, його домінування
над парламентом?
У 2007 р. третій президент розігнав парламент силоміць. При
Конституції-2004.
Якщо президент діяв відповідно до неї, мусимо визнати: вона парламент
сплюндрувала та спаплюжила, перетворила у ніщо. Якщо ж президент
лютував всупереч Конституції, то де б він мав бути зараз? Мовчок.
Тож і про збалансування владних повноважень та підвищення ролі
парламенту за Конституції-2004 краще помовчати. Як і про її повернення.
Звісно, серед її норм є й варті уваги. Однак повернемось до цієї
академічної дискусії іншим, більш сприятливим часом.
Відтак, жодних об’єктивних підстав для повернення Конституції-2004
немає. Але ж вожді опозиції люди раціональні, для нічого вони щось робити
не стануть.
Вибори проводити навчились, а що робити між ними – не дуже.
Позитивних вимог бракує, а повстання лише «проти» – це бунт. От і дістали
на здогад буряків зі скрині Медведчука-Мороза занафталінену конституційну
реформу.
Між тим, вигадувати нічого не треба: вихід із глухого кута там же, де і
вхід. Угода про асоціацію Україна з ЄС – це і підстава Євромадану, і вихід із
ситуації, і осяжна перспектива.
Її безумовного та негайного підписання й треба вимагати від обох
сторін, кожна з яких до цього наразі не готова.
Українському уряду без М. Азарова час переглянути своє тупе та
тупикове рішення від 21 листопада, і європейським партнерам час оцінити
наслідки та відмовитись від упертого пов’язання угоди зі сторонніми
питаннями
(Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/25258249.html). – 2014. – 9.02).
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Конституційні процеси зарубіжних країн
Велика Британія
Премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон в очередной раз
обратился к шотландцам с настоятельной просьбой не выходить из
Соединенного королевства. Британский премьер призвал жителей северной
части острова остаться в самой «лучшей стране в истории». Для того, чтобы
спасти ее, предупредил он 6 февраля слушателей на велодроме в лондонском
Олимпийском парке, осталось совсем немного – всего семь месяцев.
Исторический референдум о самоопределении Шотландии назначен на
18 сентября этого года.
А. Сэлмонд, первый министр Шотландии и лидер Шотландской
национальной партии (SNP), увидел в речи Д. Кэмерона признаки паники,
охватывающей Даунинг стрит 10 по мере того, как опросы общественного
мнения показывают медленный, но верный рост националистических
настроений в Шотландии. На мысль о панике в резиденции британского
премьера сторонников независимости Шотландии, возможно, натолкнуло
предложение Д. Кэмерона всем англичанам взять телефоны и позвонить
родным и знакомым в Шотландию и попросить их голосовать в сентябре
против независимости.
«Вместе мы как один бренд, мощный бренд, – заявил премьер
Д. Кэмерон. – Удалить Шотландию из этого бренда это то же самое, что
разделить воды реки Туид (по ней проходит граница между Англией и
Шотландией) и Северного моря».
Главным сейчас вопросом, на который следует готовиться отвечать как
Лондон, так и Эдинбург в случае победы на референдуме сторонников
независимости, это вопрос валюты. В Шотландии рассчитывают продолжать
пользоваться фунтом стерлингом, однако консерваторы считают, что это
будет очень рискованно и склоняются к мнению, что независимой
Шотландии следует перейти на другую валюту, потому что валютный союз
окажется губительным как для Британии без Шотландии, так и для самой
Шотландии. В этом их, кстати, что бывает редко, полностью поддерживают
лейбористы.
Сторонники и противники независимости выдвигают свои аргументы.
Националисты, самым известным представителем, которых, пожалуй,
является сэр Ш. Коннери, утверждают, что, свергнув иго английских
евроскептиков, они обеспечат независимой Шотландии блестящее будущее,
потому что будут сами распоряжаться нефтью в Северном море.
SNP утверждает, что выплаты государственный пенсий начнутся на год
раньше запланированной даты и что примерно 200 тыс. семей смогут
увеличить детские пособия. Бизнесменов сторонники независимости
пытаются привлечь на свою сторону обещаниями снижения налогов для того,
чтобы дать толчок развитию шотландской экономики и привлечь инвестиции
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из-за рубежа. Немаловажное место в их доводах занимает и обещание вывода
ядерных подводных лодок с базы в Клайде.
Противники независимости спорят с националистами по всем пунктам.
Они, к примеру, уверены, что шотландцы станут жить беднее, что в стране
поднимутся цены на все, начиная от продуктов питания и заканчивая
услугами. Они указывают, что шотландцы живут сейчас лучше англичан,
потому что на среднего жителя Шотландии приходится на 1200 фунтов
больше всевозможных выплат, чем на жителя Англии.
Шотландия лишится фунта стерлингов, на реке Туид появятся
пограничные посты, которые сделают жителей усеченного королевства
иностранцами.
Лондон в случае выхода Шотландии из Соединенного королевства тоже
ждут большие потери. Все их представить сейчас крайне трудно, но главные:
потеря нефтяных миллиардов, необходимость открытия новой базы для
подводных лодок, которая будет стоить тоже миллиарды; и смена названия и
флага, из которого исчезнет синий цвет, лежат на поверхности.
В Брюсселе к независимости Шотландии относятся отрицательно и не
особенно скрывают это. Евросоюз уже предупредил Эдинбург, что, если
Шотландия выйдет из Великобритании, то об автоматическом вступлении в
ЕС и тем более вступлении в еврозону ей придется забыть. Все процедурные
вопросы она будет решать в общем порядке так же, как, например, те же
Турция или Сербия. Европарламент готовится сделать официальное
заявление по вопросу независимости Шотландии и возможности быстрого
вступления в ЕС, на которое рассчитывают националисты, в марте или
апреле. С большой долей вероятности можно предположить, что ответ будет
отрицательный
(Эксперт
(http://expert.ru/2014/02/10/chetyire-novyihgosudarstva-kotoryie-mogut-poyavitsya-na-karte-evropyi/). – 2014. – 10.02).
Королівство Данія
Очень туманное будущее ждет мечтающих о независимости
гренландцев, строящих надежды на лучшее будущее без Дании на своих
богатых полезных ископаемых. Экономисты считают, что эти надежды
сильно преувеличены.
Таков главный вывод группы из 13 экспертов из скандинавских стран,
созданных университетами Копенгагена и Нуука, административного центра
Гренландии. Гренландцам, утверждает датская газета Politiken, не выжить без
субсидий Копенгагена, которые составляют сейчас 3,6 млрд датских крон
(655 млн дол.), т. е. почти две трети бюджета автономной области Датского
королевства. Подняться на ноги и стать по-настоящему независимыми они
смогут не раньше, чем лет через 25, и то при условии, что сумеют открыть
24 крупных шахты или карьера для добычи полезных ископаемых, каждая из
которых стоит 5 млрд крон. Очень большой проблемой будет нехватка
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рабочей силы, так как население Гренландии составляет всего 57 тыс.
человек.
Конечно, к подобным исследованиям следует относиться с известной
долей скептицизма или хотя бы доверять им полностью независимым
экспертам. Очевидно, этой точки зрения придерживается и гренландский
премьер-министр А. Хаммонд, которая в ответ на просьбу журналистов
прокомментировать результаты исследования, заявила, что по-прежнему
мечтает, чтобы Гренландия обрела независимость еще при ее жизни.
Гренландия обладает широкой автономией и имеет свой парламент и
правительство, а также сама распоряжается своими богатейшими
природными ресурсами. Особый интерес представляют крупные
месторождения редкоземельных металлов. По оценкам геологов,
крупнейший на планете остров может иметь 9,16 % их мировых запасов.
Кроме них, в Гренландии есть большие запасы углеводородов, алмазов,
золота, металлических руд и т. д. Дания провозгласила Гренландию своей
колонией в 1776 г. И хотя через два столетия, в 1979 г., Нуук получил
внутреннюю автономию, главой острова остается датская королева Маргрет
II. В ноябре 2008 г. 76 % гренландцев проголосовали за самоуправление.
22 мая закон о полном самоуправлении Гренландии был утвержден датским
парламентом. Сейчас под юрисдикцией гренландцев находятся суды,
полиция и береговая охрана.
Копенгаген сохранил контроль над обороной, внешней политикой и
валютными операциями. Только теперь датчанам необходимо советоваться с
гренландцами при принятии решений, которые будут затрагивать и их
остров. По новому соглашению между Копенгагеном и Нууком, первые
75 млн крон, заработанные гренландцами, должны идти в бюджет острова, а
все, что превышает эту сумму, будет делиться с Данией пополам (Эксперт
(http://expert.ru/2014/02/10/chetyire-novyih-gosudarstva-kotoryie-mogutpoyavitsya-na-karte-evropyi/). – 2014. – 10.02).

Королівство Іспанія
Каталонцы мечтают о независимости от Мадрида не меньше, чем
шотландцы – от Лондона. Они свой референдум о независимости намерены
провести 9 ноября этого года. Жителям Каталонии предстоит ответить на два
вопроса: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством?» и «Если
хотите, то хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым
государством?».
Отличие шотландского референдума от каталонского не только в дате,
но и в том, что Лондон против референдума не возражает, а Мадрид
категорически против.
В Мадрид после голосования в каталонском парламенте в середине
января было отправлено требование разрешить проведение референдума, но
предугадать ответ правительства М. Рахоя нетрудно. Так же, как раньше, оно
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ответит, что проведение референдума о выходе из состава королевства
противоречит конституции страны 1978 г.
Мнения каталонцев разделились. О том, что независимость не
пользуется у них стопроцентной поддержкой, говорят и результаты
голосования в парламенте: «за» проголосовали 87 депутатов, «против» – 43.
За независимость, согласно опросам, выступает немногим больше половины
населения, составляющего 7,5 млн человек.
Многие в Каталонии считают, что Мадрид грабит регион, отдавая в виде
субсидий намного меньше, чем забирает налогов. Президент регионального
правительства А. Мас резко критикует федеральное правительство за
несправедливое распределение ресурсов и надеется, что независимость
поможет достичь Каталонии, которая сейчас, между прочим, имеет самый
высокий среди регионов долг, невиданного процветания.
Сторонники независимости намерены отделиться от Испании, но хотят
при этом остаться в Евросоюзе и сохранить как валюту евро. Однако
президент Еврокомиссии Ж. Мануэль Баррозу подтвердил на проходившем в
Кадисе в самом конце 2012 г. Иберо-Американском саммите, что каталонцам
придется вступать в ЕС на тех же правах, что и всем остальным – то есть
долго и нудно. При этом Испания наверняка блокирует ее вступление. Такая
же ситуация, судя по всему, и с членством Каталонии в ООН и НАТО.
Между тем, опросы показывают, что численность каталонцев, выступающих
за отделение, упадет до 37 %, если при этом им придется покинуть ЕС.
Еще одним немаловажным препятствием на пути независимости может
стать экономика. А. Мас много говорит о самодостаточности каталонской
экономики, которая дает 19 % ВВП Испании. Однако немало крупных
компаний уже заявили, что в случае объявления независимости уйдут из
региона.
Во-первых, крупному бизнесу не нужны дестабилизирующие перемены,
без которых при отделении не обойтись; а во-вторых, бизнесмены
предпочитают расширяться, а не сокращаться. При отделении же их ждет не
первое, а второе.
Президент крупнейшего испанского издательства Planeta Х. Мануэль
Лара Бош уже предупредил, что, если Каталония станет независимым
государством, то он переведет штаб-квартиру из Барселоны в другой город.
Похожие настроения царят и в руководстве многих других крупных
компаний.
Не стоит забывать и то, каким титаническим трудом является создание
государственных институтов. В Каталонии есть своя полиция, но у нее нет
Центробанка, дипломатической службы и бесчисленного множества других
управлений, департаментов и агентств.
Мадрид, конечно, приложит все силы, чтобы не допустить отделения
Каталонии. Министр иностранных дел Испании Х. Мануэль ГарсияМаргальо назвал референдум «юридическим переворотом», а его коллега по
кабинету, министр юстиции А. Руис-Галлардон, считает, что отделение
Каталонии будет означать конец Испании как государства. Дело в том, что за
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ней в скором будущем наверняка последует Страна басков, в парламенте
которой сепаратистам принадлежит две трети мест.
Без Каталонии и Страны басков экономика Испании уменьшится на
четверть, а доход на душу населения – на 5 %. Не следует забывать, что через
два этих региона проходит большинство железных и автомобильных дорог,
связывающих
Испанию
с
Францией
(Эксперт
(http://expert.ru/2014/02/10/chetyire-novyih-gosudarstva-kotoryie-mogutpoyavitsya-na-karte-evropyi/). – 2014. – 10.02).

Республіка Молдова
Лидер Либеральной партии, депутат парламента Молдавии
М. Гимпу утверждает, что истинными целями принятия в 1991 г.
«декларации о независимости Республики Молдова», отраженными в ее
тексте, являлись не только «отрыв от советской империи», но и
последующее объединение с Румынией. Как сообщили 27 января в прессслужбе Либеральной партии, об этом молдавский политик заявил во время
состоявшейся в Бухаресте церемонии награждения молдавских депутатов от
Либеральной
и
Либерально-реформаторской
партий
румынскими
государственными наградами, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Сегодня мы можем сказать вещи, которые не говорились раньше, –
заявил М. Гимпу. – Румынская нация и весь мир должны знать, что в 1991 г.,
когда была принята декларация о независимости в Кишиневе, наши мысли –
тех, кто сформировал Движение национального освобождения – были о том,
чтобы на первом этапе добиться независимости, отрыва от советской
империи, а на втором – того, что завещал румынам Бог – единой страны.
Доказательством служит сама декларация о независимости, в которой, если
прочесть внимательно, мы увидим, что ее содержание, по сути, – больше
декларация об объединении, а не о независимости».
По словам лидера молдавских либералов, борьба за реализацию этих
идеалов будет продолжена и «доведена до конца». «Было бы большой
несправедливостью, чтобы второе румынское государство шло в большую
европейскую семью с фальшивой идентичностью. Мы, представители
Либеральной партии, убеждены в том, что правда о румынской идентичности
победит, как победил румынский язык. Мы, с правого и левого берегов
Прута, едины и являемся одним народом и одной нацией – румынами.
Уверен, что рано или поздно мы достигнем нашего идеала, и наше единство
станет реальностью», – заявил М. Гимпу.
По его словам, последнее решение Конституционного суда Молдавии,
объявившего государственным языком в стране «румынский» язык, является
для румыноунионистов «еще одной выигранной битвой».
В свою очередь, президент Румынии Т. Бэсеску отметил, что для него
честь – вручить румынские национальные награды тем, кто добился
признания «румынского языка» государственным языком в Молдавии
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(соответствующий запрос в Конституционный суд Молдавии был направлен
депутатами-либералами и «либерал-реформаторами». – Прим. ИА
REGNUM). «То, что вы сделали – это очень важно не только для Румынии,
но, в первую очередь, для Республики Молдова – страны, которая выбрала
путь в сторону Евросоюза, в котором идентичность каждой нации очень
важна. Тот факт, что румынский язык стал официальным языком Республики
Молдова – это сильнейший элемент идентичности», – заявил Т. Бэсеску. Он
также поблагодарил за «мудрость» Конституционный суд Молдавии,
который «подтвердил то, о чем мы говорим много лет – что это единый
народ в двух румынских государствах».
Напомним, 5 декабря Конституционный суд Молдавии принял решение
о том, что государственным языком в стране, вопреки тексту конституции,
является «румынский». КС постановил, что «румынский» и молдавский
языки можно считать идентичными, а текст декларации о независимости
Молдавии, где упоминается «румынский язык» (в декларации о
независимости синтагма «румынский язык» упомянута в рамках отсылки к
законам 1989 г. о провозглашении молдавского языка государственным и о
«возврате» ему латинской графики, притом что в самих этих документах
язык, как и в принятой в 1994 г. конституции Молдавии, назван молдавским),
превалирует над текстом конституции, где он назван молдавским.
13 декабря президент Румынии Т. Бэсеску заявил, что группа депутатов
парламента Молдавии, подавших запрос в Конституционный суд о
признании «румынского языка» государственным языком страны, будут
удостоены румынских государственных наград «за значительный личный
вклад в признание румынского языка официальным языком Республики
Молдова»
(Архангельские
новости
(http://www.arnews.ru/news/1759447.html). – 2014. – 28.01).
***
Относительно «соблюдения конституции Республики Молдова»
властями Гагаузии, стоит отметить, что официальный Кишинев
последовательно подвергает сомнению положения собственного закона об
особом статусе Гагаузии о праве автономии на внешнее самоопределение в
случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании
внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся
интересов Гагаузии, а периодически и сам статус автономнотерриториального образования. В связи с этим, а также ввиду полного
игнорирования властями Молдавии позиции Гагаузии и ее населения,
2 февраля в Гагаузской автономии состоялся референдум, на котором за
отложенный статус независимости Гагаузии проголосовали 98,09 %
принявших участие в плебисците, против – 1,9 %, за вступление в
Таможенный союз – 98,47 %, против – 1,52 %, за вступление в ЕС – 2,57 %,
против – 97,43 %. Власти Молдавии назвали гагаузский референдум
«незаконным», а также заявили о решимости не допустить подобных
мероприятий в других районах страны. В свою очередь правящая
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Либерально-демократическая партия Молдавии выступила с инициативой
подписания местными властями в тех регионах страны, руководство которых
поддерживает внешнеполитический курс Кишинева, декларации в поддержку
«евроинтеграции» и с осуждением «сепаратистских действий» на примере
Гагаузии
(ИА
REGNUM
(http://www.regnum.ru/news/fdabroad/moldova/1764380.html#ixzz2tHcesmoa). – 2014. – 7.02).
***
Консультативный референдум, состоявшийся 2 февраля в Гагаузии,
проведен «законно»,
считает Социалистическая партия Молдовы
(СПМ).
Как передает агентство «Инфотаг», в ее заявлении говорится, что
референдум позволил части граждан Молдовы воспользоваться
конституционным правом и высказать свое мнение относительно курса
внешней политики страны.
«СПМ заявляет о своей поддержке исполнительной и законодательной
власти Гагаузии, сумевшей, несмотря на беспрецедентные нажимы,
предоставить возможность гражданам автономии реализовать их
конституционные права», – отмечается в документе.
Социалистическая партия уверена, что подобный конституционный
референдум необходимо провести на всей территории РМ. В связи с этим
СПМ призвала все политические формирования «отложить деструктивные и
безрезультатные полемики и решить вопрос о проведении республиканского
референдума по вопросу геополитического развития Молдовы».
«Многие силы в руководстве страны боятся конституционного
референдума, как черт ладана, а между тем демократия – это власть народа, и
не учитывать его мнение – не что иное, как диктатура», – подчеркивается в
заявлении СПМ.
Партия обращается к депутатам от Партии коммунистов (ПКРМ),
которые декларировали позицию приоритетного развития в рамках
Таможенного союза, на деле подтвердить свои заявления в приверженности
данному курсу.
«В парламенте ПКРМ представлена 34 депутатами, это ровно треть
общего состава парламента, плюс голоса депутатов, заявивших о поддержке
интеграции в Таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном – это
гораздо больше, чем необходимо для инициирования республиканского
референдума», – отмечает СПМ.
Она призывает тех, кто высказался в поддержку восточного вектора
развития Молдовы, выступить с законодательной инициативой о проведении
республиканского конституционного референдума по определению
будущего
Молдовы
(Новости
Mail.Ru
(http://news.mail.ru/inworld/moldova/politics/16923319/). – 2014. – 13.02).
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Грузія
Президент Венецианской комиссии Дж. Букиккио заявил, что
«Конституция Грузии должна быть улучшена», чтобы в условиях
лучшего баланса сил демократические институты могли работать
эффективнее в стране.
Президент Венецианской комиссии Дж. Букиккио и секретарь комиссии
Т. Маркерт побывали с визитом в Тбилиси и 16 января провели встречи с
премьер-министром
Грузии
И.
Гарибашвили,
президентом
Г. Маргвелашвили, председателем Парламента Д. Усупашвили и с членами
созданной под его руководством Государственной конституционной
комиссии, а также с членами Интерфракционной парламентской группой,
работающей по вопросам избирательной реформы; с председателем
Конституционного суда Грузии Г. Папуашвили, а также провели встречи в
Министерстве юстиции.
На совместной пресс-конференции по итогам визита Д. Букиккио и
Д. Усупашвили приветствовали то гибкое сотрудничество, которое
продолжается между Грузией и Венецианской комиссии в течение
нескольких лет.
Президент Венецианской комиссии приветствовал запланированную
конституционную реформу и заявил, что этот процесс должен стать
платформой сотрудничества между политическими силами, так как «сейчас
вам нужно примирение, а не месть».
«На базе возможного широкого консенсуса между политическими
силами мы можем сделать хорошее дело для вашего будущего», – заявил
К. Букиккио, – «Вы не нуждаетесь в новой Конституции, но, давайте,
используйте эту возможность для того, чтобы улучшить не только
подвергнутые критике (Венецианской комиссией в 2010 г. при принятии
новой конституционной модели) положения, но и другие положения,
которые нуждаются в улучшении».
Наряду с конституционными вопросами Грузия планирует тесно
сотрудничать с Венецианской комиссией и в связи с ожидаемыми
изменениями в Избирательном кодексе и новой модели финансирования
партий, которые, по словам Д. Усупашвили, будут осуществлены в
ближайшие месяцы. Также вскоре комиссии на экспертизу будет
переправлен проект законодательных изменений, подготовленный
Министерством юстиции в рамках второй фазы реформы системы
правосудия.
«Все эти инициативы продвигаются в правильном направлении, чтобы
улучшить ситуацию этой страны на пути достижения большей демократии»,
– заявил К. Букиккио на пресс-конференции 16 января.
По его заявлению, на проведенной в Министерстве юстиции встрече он
выслушал приемлемые для него мнения о том, что «прокуратура должна
быть независимой от исполнительной власти» институцией. Ранее
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прокуратура была независимой структурой, но в результате осуществленных
в октябре 2008 г. конституционных изменений, прокуратуры присоединилась
к Министерству юстиции.
В связи с законопроектом о создании Комиссии по установлению
недостатков правосудия, процедуры обсуждения которого, по решению
правительства, приостановлены, президент Венецианской комиссии заявил,
что по этому «очень сложному вопросу» Венецианская комиссия «посчитала
приемлемой эту идею, которая не так просто может быть приемлемой для
всех» с тем условием, что окончательные решения по пересмотру дел
должны приниматься судом, а комиссия должна исполнять функцию
определенного «фильтра» для подбора тех дел, которые на самом деле
нуждаются в судебной ревизии.
«Мне сказали, что этот вопрос вскоре вновь будет выдвинут… и
начнутся процедуры (обсуждения)», – заявил К. Букиккио.
Глава Парламента Грузии Д. Усупашвили заявил, что окончательное
решение пока не принято, однако как один из возможных путей обсуждается
возможность подключения Конституционного суда к процессу установления
недостатков правосудия, чтобы именно он принимал окончательное решение
по
пересмотру
приговоров
(Civil.Ge
(http://www.civil.ge/rus/article.php?id=25592). – 2014. – 17.01).

Туніс
Національна установча асамблея Тунісу переважною більшістю
голосів затвердила проект нової Конституції країни. «За» висловилися
200 депутатів із 217.
За їхніми словами, ухвалення документа стане історичним днем для
країни. Гострі політичні розбіжності дали змогу розробити Конституцію, що
задовольняє всіх, лише через два роки після «жасминової революції», яка
повалила президента Б. Алі. Рашид Ганнуші, лідер партії «Ен-Нахда» заявив:
«Нашому народові вдалося здійснити мирну революцію, на яку відгукнувся
весь світ. Нам удалося уникнути громадянської війни в нашій країні. Тепер
ми досягли консенсусу». Також у неділю тимчасовий прем’єр-міністр Тунісу
представив президентові країни склад «технічного» уряду. Усі міністри –
безпартійні. На них очікує непроста робота – підготувати Туніс до
президентських і парламентських виборів. Аналітики вважають, що
волевиявлення відбудеться ніяк не раніше осені цього року (День
(http://www.day.kiev.ua/uk/news/280114-parlament-tunisu-shvaliv-proektnovoyi-konstituciyi). – 2014. – 28.01).
***
Освободившись от колониальной зависимости, Тунис, упразднив к
тому же в 1957 г. монархию, приступил к формированию новой
Конституции, которая и была принята 1 июня 1959 г. Во многом
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положения Конституции 1959 г. повторяли Конституцию Франции,
предоставив исполнительной власти и, в первую очередь, Президенту
значительные полномочия, что позволило в марте 1975 г. провозгласить
Х. Бургибу пожизненным Президентом Туниса.
Конституционным итогом Первой жасминовой революции стало
развитие политической системы Туниса и признание многопартийности.
Конституция 1959 г. тщательно регулировала отношения правового статуса
человека и гражданина, закрепляла основополагающие права и свободы
человека, четко регулировала отношения между высшими органами
государственной власти. Однако высокий уровень безработицы среди
молодежи (здесь необходимо отметить, что в Тунисе один из самых высокий
показателей в мире по наличию высшего образования у молодежи – 95 %), а
также консервативность власти и ее сращение с бизнесом послужили
толчком к перевороту 14 января 2011 г. Любая революция требует изменения
конституционных основ. Так, уже в октябре 2011 г. созывается
Учредительное собрание, призванное разработать текст новой Конституции
страны, закрепляющий достижения тунисской демократии.
Итогом и стало принятие 26 января 2014 г. новой Конституции Туниса.
Основным ее достижением, конечно же, стоит назвать существенное
расширение прав и свобод человека и гражданина. Особое внимание
уделяется правам женщины. Принцип равенства граждан и гражданок
провозглашен в ст. 21. Кроме того, в ст. 46 государство обязуется защищать
права женщин, гарантирует равные возможности мужчин и женщин во всех
областях, стремится достичь паритета между женщинами и мужчинами в
выборных органах власти, а также принимает необходимые меры по
искоренению насилия в отношении женщин. Эти положения заслуживают
особого внимания, т. к. зачастую не присутствуют и в конституциях самых
демократических государств мира.
Также новая тунисская Конституция уделяет особое внимание
социальным правам граждан, провозглашая и гарантируя право на научные
исследования, на обязательное бесплатное образование до 16 лет, на
бесплатное здравоохранение. Кроме того, государство защищает инвалидов
от дискриминации, предоставляя право на пособие по инвалидности, в
зависимости от характера инвалидности, и обеспечивает полную интеграцию
в общество (ст. 48). Необходимо отметить, что положения главы 2
Конституции носят отнюдь не декларационный характер. Уже на протяжении
многих десятилетий в Тунисе сформировался эффективный механизм
реализации данных положений Конституции, в связи с чем, эти статьи
следует воспринимать уже как констатацию реальности и подтверждение
продолжения курса на гармоничное развитие человека в Тунисе. Вопросам
защиты демократических прав и свобод также посвящена деятельность
специальных независимых конституционных органов созданных в
соответствии с главой 6 Конституции: по выборам, по правам человека, по
информации, по устойчивому развитию и правам будущих поколений, по
борьбе с коррупцией. В результате Второй жасминовой революции
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ограничено права занимать должность президента страны в совокупности
более двух сроков (ст. 75).
Таким образом, основными достижениями Конституции Туниса 2014 г.
следует считать ее социальную направленность, равенство мужчин и
женщин, защита женщины, широкий объем политических, личных,
социальных прав человека и гражданина, жесткая регламентация
взаимоотношений между ветвями власти. Несомненно, Конституция 2014 г.
является достойным и логическим продолжением курса страны на
демократизацию общества и достойного положения человека и гражданина
(ЦентрАзия (http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1391765460). – 2014. –
7.02).

Лівія
Выборы Конституционной ассамблеи Ливии, которой предстоит
составить проект нового основного закона страны, назначены на
20 февраля, передает агентство Рейтер.
«Мы хотим, чтобы весь ливийский народ и все партии объединились и
поддержали эти выборы», – заявил глава Всеобщего национального
конгресса Ливии Нури абу Сахмин после оглашения даты выборов.
После избрания ассамблеи, куда войдут 60 депутатов, новому органу
предстоит в течение 120 дней составить проект конституции, который будет
вынесен на общенародный референдум. В случае его одобрения выборы в
новый парламент страны могут состояться уже во второй половине 2014 г.
(РИА
Новости
(http://ria.ru/world/20140130/992281735.
html#13914274047414&message=resize&relto=login&action=removeClass&val
ue=registration). – 2014. – 30.01).

Арабська Республіка Єгипет
Несмотря
на
достаточно
продолжительную
историю
конституционного развития, Египет не может похвастаться
существенными достижениями на этом поприще. Первая Конституция
Египта была октроирована королем Ахмедом Фуадом I 19 апреля 1923 г.
вскоре после отмены британского протектората и воспроизводила
конституционные достижения, принятые в стране начиная с 1881г. Несмотря
на временную приостановку действия, просуществовала до 1952 г. С этого
момента Египет находился в состоянии конституционной реформы:
конституции то принимались (1956 г., 1964 г.), то приостанавливались, то
действовали конституционные декларации, пока, наконец, на референдуме
11 сентября 1971 г. не была одобрена новая Конституция Египта,
заложившая основы египетского общества и государства. Несмотря на то что
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ее положения носили скорее декларационный характер, она просуществовала
до 13 февраля 2011г.
С этого момента в Египте опять предпринимались попытки принятия
Конституции: первоначально в 2011 г. была принята Временная конституция,
которую сменила новая Конституция, принятая на референдуме 15 и
22 декабря 2012 г. и подписанная президентом Египта 26 декабря 2012 г.,
однако, ее действие было приостановлено египетской армией 3 июля 2013 г.
после импичмента президента. И лишь 14–15 января 2014 г. на референдуме
была одобрена действующая Конституция Египта. Однако вопрос о ее
долголетии стоит оставить открытым. Дело в том, что в отличие от Туниса
Египет в Конституции 2014 г. прописывает идеалы египетского общества,
которые только еще предстоит достигнуть, а на практике полностью
отсутствует механизм реализации конституционных норм и деклараций.
Законодатель достаточно подробно описал порядок формирования и
взаимодействия высших органов государственной власти, ограничил
полномочия президента двумя четырехлетними сроками (ст. 140), ввел запрет
на формирование партий по религиозному принципу (ст. 74). Что касается
прав человека и гражданина, то, несмотря на обилие норм, регулирующих
политические, гражданские, социальные, экономические права, эти нормы
носят лишь декларационный характер и скорее выражают желания и чаяния
египетского общества, которые, увы, далеки от современной
действительности.
В частности, в вопросах здравоохранения (ст. 18), образования (ст. 19)
которые декларируются как права человека, государство обязуется еще
только создать соответствующую систему и выделять деньги в процентах от
ВВП (3 и 4 % соответственно) с условием постепенного увеличения сумм до
достижения мирового уровня. При этом необходимо отметить, что в стране
еще до сих пор не ликвидирована безграмотность, и в ст. 25 государство
обязуется еще только разработать всеобщий план искоренения алфавитной и
цифровой неграмотности среди всех граждан всех групп и разработать
механизмы реализации с участием институтов гражданского общества в
соответствии с определенным графиком.
Права женщин рассмотрены в контексте семьи, как основы общества
(ст. 10). Опять же государство в соответствии с положениями данной статьи
лишь обязуется достичь равенства между женщинами и мужчинами во всех
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных
правах в соответствии с положениями Конституции, и предпринимать
необходимые меры для обеспечения надлежащего представительства
женщин в палатах парламента в порядке, определенном законом.
Список деклараций Конституции Египта можно перечислять еще очень
долго. Практически все положения глав 2–4, а это 95 статей, не имеют
механизма реализации. Таким образом, народ Египта в январе 2014 г.
голосовал лишь за свои мечты, которые власть на сегодняшний день
воплотить не в состоянии. Именно в этом состоит прискорбное отличие от
Туниса, закрепившего в своей Конституции реальные основы современного
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тунисского
общества
(ЦентрАзия
(http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1391765460). – 2014. – 7.02).
***
Чимало аналітиків Єгипту вважають конституційний референдум
початком політичного процесу, що призведе до демократичних змін.
Участь у референдумі взяли менше 40 % виборців. Утім, з тих єгиптян, хто
голосував, нову конституцію підтримали понад 98 %.
Деякі аналітики впевнені, що новий Основний закон прокладає прямий
та безперешкодний шлях до президентства військовому очільнику країни
генералу ас-Сісі. Однак, аби здобути підтримку більшості, йому ще
доведеться переконати молодь, яка проігнорувала референдум з міркувань,
що нова конституція поверне країну до ери Х. Мубарака.
«Більшість людей проголосували “за”, бо багато з них просто втомилися
і деякі вірять, що конституція покращить рівень життя. Деякі проголосували
тому що не сприймають і бояться “Братів-мусульман”»,– каже аналітик
Г. Ейд.
Ісламісти бойкотували референдум, бо вважають його проведення
нелегітимним і звинувачують нинішню владу у заколоті, що повалив законно
обраного президента. Нова версія конституції не містить жодних доповнень,
зроблених ісламістами під час головування М. Мурсі (Euronews
(http://ua.euronews.com/2014/01/20/backing-for-egypt-s-new-constitutionmisleading/). – 2014. – 20.01).
***
Итоги референдума, во время которого 14–15 января 98 % голосов
была принята новая Конституция Египта, порадовали епископов коптокатолической Церкви.
В беседе с представителями фонда «Помощь Церкви в нужде» трое
иерархов копто-католической Церкви – Кирилл Вильям Самаан, епископ
Асьютский, Антоний Азиз Мина, епископ Гизский, и Иоанн Закира, епископ
Луксорский, – выразили глубокое удовлетворение в связи с тем, что новая
Конституция гарантирует основополагающие права всем египтянам, вне
зависимости от расы, пола, религии или возраста.
Епископы, в частности, подчеркнули, что нынешняя Конституция – в
отличие о той, что была принята в 2012 г., – в предоставляет все права
женщинам, детям и инвалидам. Они также отмечают, что новый Основной
закон предоставил все необходимые права христианам – в частности,
парламенту Египта предписано как можно скорее подготовить законопроект
о строительстве новых церквей.
Преамбула Конституции, в частности, гласит, что египетский народ
«чтит Деву Марию и Ее Младенца, нашедших здесь пристанище во время
бегства в Египет, и выражает уважение и восхищение христианской
религией»
(Благовест-Инфо
(http://www.blagovestinfo.ru/index.php?ss=2&s=3&id=55974). – 2014. – 23.01).
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З фондів НБУВ
В. Волковинська, молодший науковий співробітник інформаційно-аналітичного відділу ФПУ НБУВ

Конституції та конституційний процес: реферативнобібліографічна база даних Фонду Президентів України
Бібліографія країн Європи, Азії та Америки
Arkin William M. American coup: how a terrified government is
destroying the Constitution = [Американський переворот: як заляканий уряд
руйнує Конституцію]. – Little: Brown and Company, 2013. – 357 p.
У «Американському перевороті» В. Аркін розкриває переворот у верхах
влади гуртком «сірих людей» організації національної безпеки. Оперуючи
між рядків Конституції ця потужна та невиборна група бореться, щоб
врятувати країну від «терору» і зброї масового знищення, водночас
змінюючи та підриваючи саму суть країни. Багато книг написано про
таємниці, спостереження за урядом та його правопорушеннями, ніхто так
сильно не розкрив правду про повсякденне життя в цьому стані війни.
Cádiz 1812. Origen del constitucionalismo español = [Кадіс 1812.
Походження іспанської конституції]. – Madrid: Dykinson, 2013. – 471 p.
Прийнятий та опрелюднений 19 березня 1812 р. Генеральними
Кортесами, що зібрались в Кадісі, документ, який вважається першою
іспанською Конституцією в історії. Ця книга стосується історії створення,
вступу в дію та подальшого відродження першої конституції Іспанії.
Judson Karen The Constitution of the United States = [Конституція
Сполучених штатів Америки]. – Berkeley Heights, NJ: Enslow, 2013. – 104 p.
Книга дає можливість дізнатися про історію Конституції Сполучених
Штатів, про те, хто брав участь у її написанні.
Koppelman Andrew The tough luck constitution and the assault on health
care reform = [Конституції жорстокої вдачі та напад на реформу охорони
здоров’я]. – Oxford: Oxford University Press, 2013. – 182 p.
Е. Коппельман пояснює, як консерватори Суду прийняли аргументи
лібертаріанського руху, спрямовані на розхитування сучасного стану
соціального забезпечення. Замість цього вони виступають із тим, що
Е. Коппельман називає філософією «не пощастило»: якщо ви переживаєте
важкі часи, тим гірше для вас. Він стверджує, що запропоноване правило –
уряд не може змусити громадян купувати речі – не має нічого спільного з
Конституцією.
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Loughlin Martin The British Constitution: a very short introduction =
[Британська конституція: дуже короткий вступ]. – Oxford: Oxford University
Press, 2013. – 135 p.
Починаючи з Великої хартії вольностей в 1215 р., ряд документів – не
один документ, як у Сполучених Штатах, – склали британську конституцію.
Які основні характеристики своєрідних конституційних механізмів
Великобританії? Автор показує, як традиційна ідея конституції була
збережена, які проблеми були отримані в результаті адаптації традиційного
підходу до сучасного політичного світу, яким може бути майбутнє
британської конституції.
Бібліографія країн СНД
Зелинская С. В. Конституционализм и демократические тенденции
либеральной политической мысли в России на рубеже XIX–XX вв. /
С. В. Зелинская // Известия Иркутского государственного университета.
Серия «Политология. Религиоведение». – 2013. – № 1 (10). – С. 140–146.
Аналізуються демократичні тенденції розвитку ліберальної політичної
думки Росії на рубежі XIX–XX ст. Розглядається процес становлення та
розвитку ліберальної ідеї конституціоналізму в політико-правових умовах
самодержавної влади Росії на рубежі XIX–XX ст. Обґрунтовується висновок
про особливості ліберальної ідеї конституціоналізму та демократії в
історичній дійсності Росії на рубежі століть.
Лафитский В. И. Памятники конституционного правотворчества: от
первых конституций до конституции Российской Федерации 1993 г. /
В. И. Лафитский // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного
правоведения. – 2013. – № 3. – С. 372–392.
У статті простежується еволюція конституційного простору, основні
риси та особливості великих пам’ятників конституційної правотворчості від
перших конституцій епохи американської та Великої французької революцій
до Конституції Російської Федерації 1993 р.
Миц Д. С. Основы конституционно-правового регулирования в сфере
противодействия
противоправным
посягательствам
на
конституционный строй: ценности и механизмы / Д. С. Миц // Журнал
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2013. –
№ 3. – С. 499–519.
У статті піддаються порівняльно-правовому аналізу конституційні
цінності та конституційно-правові механізми з питань, пов’язаних з
протидією протиправним посяганням на конституційний лад. Автор
відзначає особливості законодавства в окремих державах з досліджуваної
проблематики.
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Пастухов В. Б. У конституционной черты. Вызовы и ответы
российского конституционализма / В. Б. Пастухов // Полис. – 2013. – № 1.
– С. 7–31.
Автор аналізує конституційний процес в Росії та його перспективи.
Росія стоїть на конституційному роздоріжжі, де рухатися можна тільки або
вперед, або назад. Або треба від проголошення принципів переходити до їх
реалізації на практиці, або треба відкрито відмовлятися від цих принципів.
Политическая система современной Японии: уч. пособие /
[П. А. Калмычек и др.]. – М. : Аспект Пресс, 2013. – 381 с.
У навчальному посібнику показано основні етапи політичної історії
Японії післявоєнного періоду з наголосом на події останніх двох десятиліть,
розглянуті особливості японської політичної культури, конституції,
законодавчого процесу, державного ладу та системи адміністративного
керування, місцевого самоврядування, партійно-політичної системи та
електоральної поведінки в післявоєнній Японії.
Право и власть: международные институциональные стандарты в
российском контексте / под общ. ред. И. М. Клямкина. – М. : Фонд
«Либеральная миссия», 2013. – 156 с.
Про те, що головним пунктом політичного порядку денного в Росії має
стати перехід від влади персон до влади інститутів, останнім часом сказано
достатньо. Але якими мають бути самі ці інститути? Які зміни необхідно
внести в російську Конституцію і чи потрібні такі зміни взагалі? Як повинні
бути влаштовані державна служба та судова система? Якою повинна бути
республіка:
парламентською,
президентською,
президентськопарламентською чи прем’єрсько-президентською? Такі основні питання, над
якими розмірковують автори книги, зібраної з матеріалів дискусій у фонді
«Ліберальна Місія».
Слинько Е. А. Трансформация политических институтов Украины в
условиях переходного периода: 1991-2010 гг.: дис. ... кандидата
политических наук: 23.00.02 / Слинько Елена Александрова. – СПб., 2013. –
199 с.
У 1991 р. Україна здобула незалежність і вступила на шлях
формування нової демократичної держави. Але, незважаючи на регулярні
вибори та демократичну Конституцію, процес транзиту досі залишається
незавершеним. Ключовою проблемою є інституційні чинники –
несформованість, неструктурованість і неефективність політичних
інститутів. Такий базовий етап процесу державного будівництва як
ухвалення цілісної несуперечливої Конституції до теперішнього часу ще не
завершений. Інститут виборів народних депутатів і президента України
також перебуває в стані постійного реформування.
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Смотрова
Л.
Н.
Конституционные
основы
реализации
информационных прав человека / Л. Н. Смотрова // Конституционные
основы информационной политики в России и за рубежом: IV
Международный Конституционный Форум, посвященной 95-летию
юридического факультета СГУ имени Н. Г. Чернышевского. – Саратов:
Саратовский источник, 2013. – С. 271–272.
Старилов Ю. Н. Реализация конституционных гарантий и
модернизация
административно-правового
регулирования
/
Ю. Н. Старилов // Административное право и процесс. – 2013. – № 6. –
С. 2–13.
У статті з позиції реалізації конституційно-правових норм розглядається
політика та практика модернізації російської держави та окремих видів
державної діяльності.
Товорун С. О. Зарубежный опыт конституционного регулирования
равенства прав человека независимо от имущественного положення /
С. О. Товорун // Конституционные основы информационной политики в
России и за рубежом: IV Международный Конституционный Форум,
посвященной
95-летию
юридического
факультета
СГУ
имени
Н. Г. Чернышевского. – Саратов: Саратовский источник, 2013. – С. 74–78.
Хабриева Т. Я. Конституционные основы, тенденции и проблемы
развития российского законодательства: 20-летний опыт и современное
состояние / Т. Я. Хабриева // Журнал зарубежного законодательства и
сравнительного правоведения. – 2013. – № 4. – С. 556–563.
У статті висвітлюються основні питання, пов’язані з реалізацією
Конституції Російської Федерації і розвитком галузі конституційного
законодавства. Виділено три основних етапи в розвитку конституціоналізації
сучасного законодавства Росії: «формаційний», «адаптаційний» і сучасний
«модернізаційний».
Бібліографічні ресурси України
Берназюк Я. О. Конституційні основи правотворчості президента
України / Я. О. Берназюк. – К.; Херсон: Гельветика, 2013. – 511 с.
Берназюк Я. О. Особливості видання Президентом України актів, які
не передбачені Конституцією України / Я. О. Берназюк // Публічне право. –
2013. – № 1. – С. 38–44.
Автором здійснено дослідження особливих конституційних актів
Президента України, відмінних від указів і розпоряджень, які приймаються
ним у процесі реалізації конституційних функцій, за результатами якого
запропоновано шляхи удосконалення законодавчого регулювання відповідної
правотворчої практики глави держави.
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Бєлов Д. М. Конституційний процес та реалізація конституційноправових норм: окремі аспекти / Д. М. Бєлов // Порівняльно-аналітичне
право. – 2013. – № 1. – С. 39–48.
Розкриваються основні поняття державної політики та її складових
частин. Приділено увагу співвідношенню змісту державної політики й змісту
конституції. Аналізуються можливі шляхи розвитку принципів державної
політики, виходячи з основних положень конституції.
Кобрин В. С. Конституційно-правовий статус глав урядів країн ЄС з
монархічною формою правління / В. С. Кобрин // Порівняльно-аналітичне
право. – 2013. – № 2. – С. 87–91.
У статті проведено аналіз конституційно-правового статусу глав урядів
країн ЄС з монархічною формою правління. Приділено увагу порядку
призначення на посаду, функціям і повноваженням глав урядів європейських
монархій. Наведено думки вчених щодо особливостей функціонування
інституту глави уряду у монархічних державах.
Куян І. А. Суверенітет: проблеми теорії і практики: конституційноправовий аспект / І. А. Куян. – К. : ВЦ «Академія», 2013. – 560 с.
Монографію присвячено з’ясуванню місця та ролі ідеї суверенітету у
функціонуванні держави та суспільства. З позицій конституційного права
визначено сутність і співвідношення державного, народного та
національного суверенітету.
Манюк П. Т. Право вето Президента України у контексті правової
охорони конституції України / П. Т. Манюк // Порівняльно-аналітичне
право. – 2013. – № 3–2. – С. 87–89.
Стаття присвячена проблемі застосування права вето Президентом
України як заходу, спрямованого на забезпечення правової охорони
Конституції України. У роботі розглянуто роль гаранта Основного Закону –
Президента України у системі суб’єктів правової охорони Конституції
України. Обґрунтовується необхідність теоретичного вивчення проблеми
заходів правової охорони Основного Закону, які здійснює Президент
України.
Марцеляк О. В. Конституционные принципы избирательного права
Украины (общетеоретическая характеристика) / О. В. Марцеляк // Право
України. Юридичний журнал. – 2013. – № 5. – С. 38–45.
У статті підкреслюється, що конституційні принципи виборчого права
України виступають умовою законності формування представницьких
владних інститутів. Вони є опорними правовими точками, орієнтирами
всього виборчого процесу, визначають межі, в яких функціонує механізм
виборчих правовідносин. Ці принципи відіграють важливу роль у реалізації
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безпосереднього волевиявлення народу, формування та розвитку виборчого
права, виступають його найбільш важливими і стабільними складовими.
Оніщук М. В. Організація влади в Україні: шляхи конституційного
удосконалення / М. В. Оніщук, М. В. Савчин // Держава і право. Юридичні і
політичні науки. – 2013. – № 60. – С. 70–79.
Переш І. Є. Розвиток інституту конституційного правосуддя (досвід
Чесько-Словацької Федеративної Республіки в процесі демократичних
перетворень) (1989–1992 рр.) / І. Є. Переш // Порівняльно-аналітичне право.
– 2013. – № 1. – С. 20–24.
Наукова стаття присвячена історико-правовому та теоретико-правовому
дослідженню питань розвитку та функціонування інституту конституційного
правосуддя Чесько-Словацької Федеративної Республіки в процесі
демократичних перетворень протягом 1989–1992 рр.
Скрипнюк В. Н. Демократия и проблемы конституционного
обеспечения развития государственной власти / В. Н. Скрипнюк // Право
України. Юридичний журнал. – 2013. – № 8. – С. 90–99.
У статті аналізуються актуальні проблеми конституційного
забезпечення демократичного розвитку державної влади в Україні.
Спираючись на матеріал конституційної компаративістики, автор звертається
до питань взаємодії між гілками державної влади, а також порядку їх
формування. Досліджується специфіка взаємодії між різними гілками влади в
контексті оновлення Конституції України. Автор досліджує конституційний
досвід України, вказує на проблеми, які виникали в процесі взаємодії глави
держави, виконавчої та законодавчої гілок влади після прийняття
Конституції України 1996 р.
Ставнийчук
М.
И.
Выборы
как
ключевой
институт
демократического конституционного строя современной Украины /
М. И. Ставнийчук // Право України. Юридичний журнал. – 2013. – № 5. –
С. 18–29.
У статті досліджені конституційні засади функціонування та розвитку
інституту виборів в сучасній Україні в контексті модернізації Конституції
України та удосконалення виборчого права. Автор аналізує значення виборів
у розвитку конституційного ладу демократичної держави, обґрунтовує роль
виборчої системи у процесі забезпечення народного волевиявлення та
формування представницьких органів державної влади та місцевого
самоврядування.
Стецюк П. Б. Выборы в механизме функционирования
конституционного государства / П. Б. Стецюк // Право України.
Юридичний журнал. – 2013. – № 5. – С. 30–37.
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Висвітлюються питання місця та ролі виборів у механізмі
функціонування
сучасної
конституційної
держави,
особливостей
конституційно-правового регулювання інституту виборів в Україні, окремих
аспектів проблеми реалізації виборчого законодавства. Зокрема, звертається
увага на еволюцію змісту поняття «конституційна держава» починаючи з
часів його виникнення, ролі в цьому процесі інституту «політичних виборів»,
а також практики їх закріплення в текстах перших конституцій.

134

