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Від першої особи
Л. Кравчук: Після того як документ схвалить Президент, члени КА працюватимуть над
законопроектом «Про внесення змін до Конституції України»
Конституційна Асамблея підготує проект змін до Основного закону у
2014 р., а затвердити її можуть на референдумі. Про це заявив Л. Кравчук у
своїй статті на Forbеs.
Глава Асамблеї розповів, що передбачувані зміни займуть близько 20–25
сторінок.
«Після того як документ схвалить Президент, члени КА працюватимуть
над законопроектом “Про внесення змін до Конституції України”. Думаю, він
буде готовий у 2014 р., після чого ми передамо його Президентові, а він – у
парламент», – повідомив Л. Кравчук.
Він нагадав, що згідно із законодавством зміни до Конституції вносяться
парламентом і для цього необхідно 300 голосів.
«Але може настати момент істини, коли Верховна Рада в силу своїх
політичних амбіцій не зможе прийняти (зміни. – Ред.)», – вважає глава КА.
У такій ситуації Л. Кравчук не виключає можливості винесення цього
питання на всеукраїнський референдум.
«Користуючись V розділом діючої Конституції, де йдеться про те, що
джерелом влади в Україні є народ, Президент може виносити питання
внесення змін до Основного закону на всеукраїнський референдум», –
припустив
Л.
Кравчук
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2013/09/11/6997728/). – 2013. – 11.09).

Члени Конституційної Асамблеї
про вдосконалення конституційного процесу
І. Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ,
член Конституційної Асамблеї

Зауваження та пропозиції до проекту Концепції внесення змін до
Конституції України, взятого за основу Конституційною
Асамблеєю
Загальні зауваження
Насамперед, слід зауважити, що більшість труднощів написання та
обговорення проекту Концепції внесення змін до Конституції України є
результатом відмови Конституційної Асамблеї від раціональної методології
організації роботи. Згідно з якою першим підготовленим і затвердженим
документом Конституційної Асамблеї повинен був стати «Аналіз проблем
реалізації Конституції України та недоліків її змісту». Він мав би давати
відповідь на питання які положення Конституції доцільно змінювати і чому.
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А отже, можна було б зробити обґрунтований висновок щодо технології
конституційної реформи – внесення окремих точкових змін чи підготовка
нової редакції Конституції. Без такого аналізу, без обґрунтувань і навіть
належних пояснень Концепція викладається чомусь у формі Концепції нової
редакції Конституції України.
Ще однією недоречністю проекту є вступні частини кожного розділу, в
яких
викладаються
«проблеми,
які
зумовлюють
необхідність
удосконалення…». Проте викладаються надто абстрактно. Саме в
попередньому документі вони мали б бути представлені, причому значно
повніше й конкретніше. Концепція конституційної реформи, як цілісний
документ, може містити вступ чи вступний розділ, у якому узагальнюється
аналіз проблем реалізації Конституції та обґрунтовується висновок щодо
необхідності її реформування та його спосіб (внесення окремих змін чи
викладення в новій редакції). Розділи ж, які представляють зміст оновлених
конституційних положень, уже не повинні перериватися вставками про
проблеми.
Звичайно, обидва методи конституційного реформування є можливими:
–
повний перегляд Конституції, включаючи зміну назв розділів,
переформулювання більшості конституційних положень, тобто виклад
Конституції у новій редакції;
–
внесення змін до окремих положень при збереженні чинної
структури Конституції.
Але, вибираючи між ними, слід врахувати, що повний перегляд
Конституції є ризикованим, оскільки може привнести проблеми в ті
конституційні інститути, які досі функціонували добре. Крім того, виклад
Конституції у новій редакції може бути виправданим для запровадження
справді досконалішого концептуального підходу до конституційного
регулювання суспільних відносин. А значить треба було б провести серйозну
дискусію про це, попередньо обговорити й затвердити структуру нової
редакції Конституції. Цього не було зроблено.
Прикладом структури Конституції, яка виправдовує викладення її в
новій редакції, може бути такий варіант:
Преамбула
1. Засади конституційного ладу
2. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина
3. Місцеве самоврядування
4. Регіональне самоврядування
5. Парламент
6. Президент
7. Уряд, центральні та місцеві органи виконавчої влади
8. Суд і правосуддя
9. Конституційний Суд
10. Внесення змін до Конституції України
Прикінцеві та перехідні положення
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Цей новаторський варіант структури Конституції відображає суспільну
побудову, яка необхідна для утвердження правовладдя та демократії:
спочатку – людина, потім – громада, а потім – держава.
Ця структура більшою мірою, ніж традиційна, відповідає цілям
субсидіарності
державної
влади
та
розвитку
територіального
самоврядування, без яких складно досягнути демократії і добробуту країни.
Втілення такої ідеї у життя могло б стати внеском у розвиток не лише
українського, а й світового конституціоналізму.
Тим не менше, в умовах сьогоднішнього процесу конституційної
реформи більш доцільним видається саме другий підхід. Проблеми розвитку
українського
конституціоналізму,
що
спричинили
необхідність
конституційної реформи, лежать не стільки в площині недоліків
формулювань конституційних положень, скільки у небажанні вищих органів
влади підпорядкувати себе Конституції. Це породжувало маніпулювання
конституційними положеннями та їх недотримання. Тож конституційна
реформа покликана, насамперед, встановити додаткові гарантії, які б
унеможливлювали зловживання повноваженнями.
Ще одним загальним недоліком проекту Концепції внесення змін до
Конституції України є надмірна декларативність та неконкретність багатьох
її положень. Багато з них написані так, що їх результатом можуть стати
діаметрально протилежні за суспільним впливом норми в проекті
Конституції чи закону про внесення змін до Конституції. Фактично на основі
знайомства з цим проектом неможливо сказати якою буде написана на його
основі Конституція. А саме для цього пишеться Концепція.
При підготовці даних зауважень та пропозицій використано
напрацювання та пропозиції всіх експертів Центру політико-правових
реформ (Повну версію статті див. на офіційному сайті Конституційної
Асамблеї,
режим
доступу:
http://cau.in.ua/ua/news/id/ikoliushkozauvazhennja-ta-propoziciji-do-proektu-koncepciji-vnesennja-zmin-dokonstituciji-ukrajini-774).
В. Тихий, член Конституційної Асамблеї, суддя Конституційного Суду України у відставці, академік
Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

Пропозиції до проекту Концепції внесення змін
до Конституції України
При теоретичному обґрунтуванні Концепції внесення змін до
Конституції України потрібно наголосити на тому, що ідейною основою
(суттю) Конституції України і змін до неї є забезпечення прав людини, адже
їх неухильне дотримання єдина ідейна платформа, яка об’єднує всіх людей.
У зв’язку з цим потребує більш ретельного конституційного
урегулювання розподіл влад. Саме він забезпечує рівновагу, за якої жодна
влада не може узурпувати права іншої і поставити себе вище.
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Щодо надання права законодавчої ініціативи Верховному Суду України
необхідно врахувати таке.
Відповідно до ст. 103 Конституції (Основного закону) України 1978 р. (із
змінами і доповненнями) Конституційному Суду України і Верховному Суду
України належало право законодавчої ініціативи. Практика показала, що при
здійсненні цього права Верховний Суд України ставав безпосереднім
учасником законодавчої процедури і повинен був разом з Верховною Радою
України нести відповідальність за конституційність прийнятих законів. При
наданні права законодавчої ініціативи Конституційному Суду України та
Верховному Суду України вони стають порушниками конституційного
принципу поділу влади. Інтереси верховенства права, захисту прав та свобод
людини і громадянина, авторитету, незалежності, безсторонності і
неупередженості суду говорять про неможливість надання права
законодавчої ініціативи Конституційному Суду України і Верховному Суду
України.
Зауваження щодо офіційного (нормативного і казуального) тлумачення
законів України.
За радянською системою влади, виходячи з формального верховенства
вищого представницького органу, наділеного також формально всією
повнотою державної влади, право офіційного (нормативного) тлумачення
Конституції та законів належало Верховній Раді. Конституція України
закріпила розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу та судову
(ст. 6) і з відання Верховної Ради України право офіційного тлумачення
Конституції та законів України передала до самостійних повноважень
Конституційного Суду України (ч. 2 ст. 147, п. 2 ч. 1 ст. 150), який визнала
єдиним органом конституційної юрисдикції України (ч. 1 ст. 147).
Збереження за Верховною Радою України функції офіційного
(автентичного) тлумачення (роз’яснення) Конституції України та законів
України не тільки створювало б небезпеку внесення змін у зміст цих
нормативно-правових актів з метою надання їм зворотної дії, а й позбавляло
б остаточності рішення судів, вело б до їх перегляду та скасування, підривало
б стабільність законодавства, робило б парламент суддею у своїй (власній)
справі, чим порушувало б відповідний загальновизнаний принцип. Якщо
Верховна Рада України має намір створити нові правові норми, то вона може
це зробити з допомогою прийняття закону.
Тлумачення Конституції та законів України, як і інших норм права, – це
функція суду. Адже застосування норм права неможливе без їх тлумачення.
При цьому суди, розглядаючи і вирішуючи конкретні судові справи,
здійснюють офіційне казуальне тлумачення норм права і виробляють
однозначну прецедентну практику правозастосування. Тлумачення завжди є
більш виваженим, зрозумілим і переконливим з урахування конкретного
фактичного матеріалу стосовно конкретних питань. Зміна суспільства і
відповідно законодавства веде і до змін прецедентів. Може виявитись, що
попередній прецедент є застарілим. Але його скасування вимагає від судів
обґрунтування нового прецеденту, який відповідає сучасному реальному
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розвиткові суспільства. При застосуванні прецедентів виключається зворотня
дія нормативно-правових актів.
На наш погляд, принципи правової, демократичної держави,
верховенство права, гарантування захисту прав та свобод людини і
громадянина виключають офіційне нормативне тлумачення законів. Інше
вирішення цього питання порушує принцип незалежності суддів,
гарантований Конституцією і законами України (ч. 1 ст. 126); судді при
здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону (ч. 1 ст. 129).
Тому необхідно внести відповідні зміни в Конституцію України і позбавити
Конституційний Суд України повноважень офіційного (нормативного)
тлумачення законів України.
Одночасно необхідно надати Конституцією України фізичним і
юридичним особам право на звернення до Конституційного Суду України
щодо неконституційності законів. В іншому разі позбавлення
Конституційного Суду України повноважень з офіційного (нормативного)
тлумачення законів автоматично скасовує право фізичних і юридичних осіб
на звернення до Конституційного Суду України за захистом своїх
конституційних прав та свобод шляхом офіційного тлумачення законів
України
(Офіційний
сайт
Конституційної
Асамблеї
(http://cau.in.ua/ua/news/id/tihij-vp-propoziciji-do-proektu-koncepcijivnesennja-zmin-do-konstituciji-ukrajini-786/). – 2013. – 12.09).
В. Колісник, член Конституційної Асамблеї, завідувач наукового відділу конституційно-правових
проблем державного будівництва Науково-дослідного інституту державного будівництва та
місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, член-кореспондент
Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

Зауваження та пропозиції до Концепції внесення змін
до Конституції України
1. Варто погодитися зі структурою Конституції України, передбаченою
Концепцією внесення змін до Конституції України.
2. Згідно з Концепцією у преамбулі передбачається виокремити «таку
конституційну мету, як соціальна справедливість». Не заперечуючи загалом
проти такого підходу, варто зазначити, що в цьому контексті прикметник
«соціальна» виглядає зайвим і може дещо переобтяжувати текст. Натомість і
в преамбулі, і в розділі 1 слід наголосити на пріоритеті свободи та вільного
розвитку особи. При цьому в преамбулі має йтися про свободу як мету, а у
розділі 1 головний наголос має бути зроблено на гарантуванні (забезпеченні)
свободи у всіх її проявах (тобто інтелектуальної, економічної, політичної
свободи – свободи слова, совісті, пересування, підприємництва, політичної
діяльності, виборів тощо).
3. Обґрунтовуючи необхідність внесення змін до розділу 1 Конституції
України, у Концепції зазначається: «Попри те, що поняття “конституційний
лад” є фундаментальним у сучасному конституціоналізмі, воно не отримало
9

належного конституційного визначення, хоча й застосовується у тексті
Основного Закону України (ст. 5, 17, 37 Конституції України)». Далі
вказується, що «визначення основ конституційного ладу в чинній
Конституції України не є системним, воно не дає уявлення про характер
суспільного устрою та державного устрою України. Бракує послідовності у
конституюванні основ суспільного ладу, немає єдиного критерію у
групуванні окремих положень, що визначають політичні, економічні,
соціальні, національні, екологічні та культурні засади суспільного життя в
Україні». До того ж передбачається створення «єдиного нормативного блоку
“засад конституційного ладу”, згрупованих за “видовою” ознакою (політичні,
економічні, соціальні, національно-культурні, екологічні засади), зі зміною
розташування та нумерації відповідних статей даного розділу й Конституції
України в цілому».
З таким підходом погодитися важко, адже Конституція не має
перетворюватися на навчальний посібник чи довідник й до того ж
конституція жодної з держав, що досягли значного поступу у запровадженні
засадничих ідей сучасного конституціоналізму та розвитку демократії, не
містить ні дефініції конституційного ладу, ні жорсткої наукової класифікації
положень, що становлять засади конституційного ладу. Наприклад, у
Конституції Швейцарії 1999 р. розділ 1 містить лише шість статей
(Швейцарська конфедерація, мета, кантони, мови країни, принципи правової
держави, індивідуальна та суспільна відповідальність). У Конституції Італії
1947 р. на першому місці стоїть розділ, який має назву «Головні принципи»
(власне республіканському устрою присвячені ст. 1 та ст. 5; людині, її
гідності, рівноправності та правам громадян присвячено ст. ст. 2, 3, 4;
мовним меншинам – ст. 6; відносинам держави і церкви та рівноправності
різних конфесій – ст. 7 і ст. 8; духовно-культурній сфері, охороні природи та
історичної й художньої спадщини – ст. 9; засадам правопорядку та статусу
іноземців – ст. 10; міжнародній співпраці з метою збереження миру – ст. 11;
державному прапору – ст. 12). В Основному законі Фінляндії глава 1 має
лише п’ять коротких за змістом статей (параграфів): державний лад;
демократичні та правові принципи; парламентаризм та розмежування
державних функцій; територія Фінляндії; громадянство. У Норвегії, яка
посідає перше місце за рейтингом демократичності (рейтингом розвитку
демократії), взагалі діє Конституція 1814 р., розділ 1 якої складається лише з
двох статей (у ст. 1 ідеться про обмежену монархію, а в ст. 2 – про свободу
совісті та державну релігію). Саме тому з огляду на досвід конституційного
регулювання інших держав варто зберегти існуючу нумерацію статей чинної
Конституції України (зокрема її розділу 1), уточнивши при цьому окремі
конституційні норми та підсиливши гарантії вільного розвитку особистості,
вільного підприємництва, свободи конкуренції, недопущення монополізації,
свободи політичної діяльності, вільних виборів тощо.
4. Вміщені в Концепції пропозиції щодо «структурної будови розділу І
та логічної послідовності викладу засад конституційного ладу» виглядають
дещо спрощеними та навіть схематичними, передусім у зв’язку зі спробою
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розмежувати базові цінності, доктринальні та інституційні положення. Адже
зазначені категорії самі по собі є доволі дискусійними і разом з тим тісно
взаємопов’язаними. Наприклад, ідея народовладдя є однією з базових
цінностей так само як і ідея свободи, прав людини, демократії, верховенства
права тощо. Концепція мала б зорієнтувати перш за все на з’ясування та
уточнення ієрархії базових цінностей конституційного ладу, поставивши на
перше місце ідею свободи (на чому неодноразово наполягали дослідники).
Спроба ж викласти спочатку перелік базових цінностей, потім –
доктринальні підходи, а згодом – вмістити основи майбутніх інституційних
механізмів призведуть скоріше за все до переобтяження розділу 1. Крім того,
такий підхід може призвести до того, що виникне потреба кілька разів
повертатися до одного й того ж феномена лише в іншому контексті.
Виходить, що таким чином може бути спричинено численні повтори схожих
чи близьких положень.
5. Стосовно проблем, які зумовлюють необхідність удосконалення
конституційно-правового статусу людини і громадянина, у Концепції
зазначається, що «конституційний статус переважної більшості передбачених
прав і свобод поставлено в залежність від їх подальшого законодавчого
регулювання, чим ускладнюється пряма дія норм Конституції України». Але
ж це не питання Концепції та й не питання конституційного регулювання.
Достатньо визнання того, що «Конституція України має найвищу юридичну
силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі
Конституції України і повинні відповідати їй» (ч. 2 ст. 8 Конституції
України). Взагалі некоректно писати про «конституційний статус прав і
свобод». Можна вести мову про «конституційний статус» суб’єкта
конституційно-правових відносин (людини, громадянина, судді, народного
депутата, глави держави, уряду), але не «статус прав і свобод». У Концепції,
напевно, ідеться про правовий механізм реалізації більшості передбачених
прав і свобод. Однак якщо поточне законодавче регулювання «ускладнює
пряму дію норм Конституції України» (як пишуть укладачі Концепції), тоді
вирішальне слово має сказати єдиний орган конституційної юрисдикції –
Конституційний Суд України. У разі, якщо підзаконне правове регулювання
спотворює зміст конституційних прав і свобод та унеможливлює їх
реалізацію, тоді має бути задіяна система судів (перш за все
адміністративних). Тобто насправді чи стануть конституційні приписи
правовими нормами прямої дії залежить не від самої Конституції чи
посилення (уточнення) зазначених формулювань, а перш за все – від
належного функціонування судової системи. Тобто в Концепції здійснена
спроба з’ясувати причину нехтування та спотворення конституційних норм у
процесі реалізації, виходячи винятково з їх змісту, без встановлення
численних умов та факторів, що, власне, і впливають безпосередньо на
механізм правового регулювання.
6. Недостатньо обґрунтованим виглядає положення про те, що «питання
виборчого права регламентуються законом, що приймається не менш як
двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і не
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може бути змінений за рік до дня проведення виборів». Зазвичай досягнення
консенсусу в парламенті щодо ухвалення будь-яких рішень є доволі
складним з огляду на їх неоднакове бачення та сприйняття різними
політичними силами. Особливо це стосується виборчого законодавства. Саме
тому ухвалення виборчих законів не менш як двома третинами від
конституційного складу Верховної Ради України виглядає надмірно
жорсткою вимогою, здатною заблокувати виборчий процес. Достатньо лише
передбачити, що виборче законодавство не може змінюватися пізніше, ніж за
рік до дня проведення виборів.
7. Не зовсім зрозуміло про що йдеться, коли в Концепції стверджується,
що «практика реалізації Основного Закону України виявила недоліки
правового регулювання статусу і діяльності Конституційного Суду України,
що знаходять свій прояв у недостатньому врахуванні його особливої ролі в
державному механізмі, здійсненні властивих тільки йому функцій як єдиного
органу конституційної юрисдикції». У подальшому жодних уточнень чи
пояснень не подається й саме тому можна лише гадати, про які саме вади
йдеться.
8. Складається загальне враження, що Концепція внесення змін до
Конституції України виглядає незавершеною та містить низку зайвих або ж
необґрунтованих положень і пропозицій. Дивно виглядає, наприклад, така
пропозиція: «Зберігаючи існуючий статус Верхової Ради України як єдиного
законодавчого органу пропонується конкретизувати повноваження Верховної
Ради України щодо формування Кабінету Міністрів України…» Не зовсім
зрозуміло, як саме можна конкретизувати повноваження парламенту, котрих
він на сьогодні не має. Адже Верховна Рада України лише надає згоду на
призначення Президентом України Прем’єр-міністра України, а власне склад
уряду призначається главою держави за поданням глави уряду (п. 10 ч. 1
ст. 106 Конституції України).
9. Зовсім непереконливо та відірвано від політичних реалій виглядає й
таке положення, вміщене до тексту Концепції: «Проблема відповідальності
Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України актуалізується
також у зв’язку з практикою реалізації одного з основоположних елементів
легітимації Уряду – схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів
України. У цьому контексті потребують перегляду процедури призначення та
звільнення Прем’єр-міністра України й членів Кабінету Міністрів України,
керівників інших центральних органів виконавчої влади». Наочною є логічна
помилка. Справа в тому, що чинна Конституція України вже містить
імперативну вимогу, згідно з якою уряд зобов’язаний внести Програму своєї
діяльності до парламенту, а останній зобов’язаний розглянути таку Програму
(п. 11 ч. 1 ст. 85 Конституції України, ч. 4 ст. 114 Конституції України,
ст. 227 Регламенту Верховної Ради України). Проте Кабінет Міністрів
України Програму своєї діяльності до парламенту не вносив ні у 2010 р., ні у
2012 р. і працює вже понад три з половиною року взагалі без офіційно
схваленої парламентом Програми. Однак на це порушення демократичної
конституційної процедури чомусь не звертають жодної уваги ні
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парламентська більшість, ні опозиційні парламентські фракції. Верховна
Рада України практично самоусунулася від здійснення функції
парламентського контролю за урядовою діяльністю. Вочевидь і український
парламент, і громадськість позбавлені можливості проаналізувати результати
діяльності уряду під кутом зору виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України (оскільки така Програма взагалі відсутня).
10. Причина такої кричущої безвідповідальності і парламенту, і уряду
лежить не в недосконалості конституційного тексту, а в площині згубної
політичної практики, яку навряд чи можна назвати процесом
державотворення. Оскільки до цього часу процедура внесення Програми
діяльності уряду до парламенту та її розгляду попри імперативні вимоги
Основного закону все ще не стала одним з головних елементів системи
«стримувань і противаг», то і в подальшому будь-яке текстуальне
вдосконалення цього механізму навряд чи зможе позитивно вплинути на
систему взаємовідносин між парламентом і урядом. Саме тому не слід
плекати ілюзії і щодо «перегляду процедури призначення та звільнення
Прем’єр-міністра України та членів Кабінету Міністрів України, керівників
інших центральних органів виконавчої влади» (як це запропоновано в
Концепції). Особливо з огляду на практику конституційного реформування
2004 р., результатом якої стали розбалансування механізму здійснення
державної влади та втрата керованості в державному апараті (Офіційний
сайт Конституційної Асамблеї
(http://cau.in.ua/ua/news/id/kolisnik-vpzauvazhennja-ta-propoziciji-do-koncepciji-vnesennja-zmin-do-konstitucijiukrajini-788/). – 2013. – 17.09).
М. Мельник, член Конституційної Асамблеї, науковий консультант з правових питань громадської
організації Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова, доктор
юридичних наук, професор

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
до проекту Концепції внесення змін до Конституції України
Аналіз тексту проекту Концепції внесення змін до Конституції України
(далі – проект Концепції), який було роздано (надіслано) членам
Конституційної Асамблеї до її засідання 21 червня 2013 р., дає змогу
констатувати таке.
І. Загальні зауваження
1. Проект Концепції є дуже «розмитим» документом.
Багато його положень викладено складно і неоднозначно. Вони
сформульовані так, що по-різному можуть бути конкретизовані в проекті
змін до Конституції. До того ж виклад різних розділів проекту Концепції не
уніфіковано. Це фактично унеможливлює визначення змісту майбутньої
Конституції.
З проекту Концепції не зрозумілим є те, на що спрямована ця Концепція,
– на підготовку змін до чинної Конституції чи нової Конституції.
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У проекті Концепції результат її реалізації визначається як:
«модернізована Конституція», «оновлений Основний Закон», «оновлений
текст Конституції», «змінена Конституція», «реформований Основний
Закон», «реформований Основоположний Закон України», «акт, який
закріплює засади інноваційної моделі суспільного та державного розвитку»
тощо.
Не дають однозначної та чіткої відповіді на це базове запитання й
вживані в проекті Концепції позначення змістовної діяльності, спрямованої
на досягнення кінцевого результату конституційного реформування:
«удосконалення
конституційно-правового
статусу…»,
«перегляд
конституційно визначеного обсягу…», «уточнення конституційного
визначення…», «розширення конституційно-правової регламентації…»,
«приведення конституційно-правової основи у відповідність…», «здійснення
системного та комплексного оновлення конституційного регулювання
суспільних
відносин»,
«конституціювання
засад…»,
«оновлення
конституційного регулювання суспільних відносин» тощо.
Складається враження, що всі ці складні і часто не зрозумілі
термінологічні конструкції покликані приховати до певного часу справжню
мету діяльності Конституційної Асамблеї та її основний «продукт».
На моє глибоке переконання, для прийняття нової Конституції України
немає об’єктивних підстав і об’єктивної потреби. По-перше, чинна
Конституція є сучасним Основним законом, який передбачає усі правові
засоби, необхідні для демократичного і правового розвитку нашої держави.
По-друге, потенціал чинної Конституції значною мірою є невикористаним.
Нинішні проблеми українського суспільства та держави пов’язані головним
чином не з недосконалістю Конституції, а з: ігноруванням Основного закону;
порушенням принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та
судову; не забезпеченням дії принципу верховенства права; відсутністю
дієвого громадського контролю над діяльністю влади; високим рівнем
корупції тощо. По-третє, за нинішніх політико-правових умов і тенденцій
нова Конституція не буде кращою за чинну Конституцію – вона однозначно
буде гіршою.
2. Проект Концепції передбачає звуження конституційних права та
свобод людини і громадянина.
Це робиться під виглядом, зокрема, «універсалізації конституційних
права і свобод», «забезпечення системності та обґрунтованої послідовності у
конституційному викладі прав і свобод», «посилення гарантованості прав та
свобод». Так, під посиленням гарантованості прав і свобод розуміється …їх
зменшення. У проекті Концепції сказано: «Доцільно зменшити кількість тих
конституційних норм щодо прав і свобод людини і громадянина, здійснення
яких є неможливим без попередньої законодавчої регламентації його підстав
і порядку. Це дозволить підвищити питому вагу тих норм, які зможуть мати
справді пряму дію» (с. 12).
Тобто, замість того, щоб «підтягувати» законодавчу регламентацію
реалізації права та свобод до конституційного рівня, вживати усіх можливих
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заходів щодо їх забезпечення та захисту, пропонується просто зменшити
кількість закріплених чинною Конституцією таких прав і свобод. Це означає
погіршення конституційного статусу людини і громадянина.
Натомість автори проекту Концепції вважають, що це дасть можливість:
«розширити і змістовно збагатити конституційно-правовий статус людини і
громадянина в Україні; підвищити реалістичність таких прав і свобод;
привести рівень захищеності людини до міжнародних стандартів»; «створити
умови для прозорого і більш відповідального ставлення держави до її
головного обов’язку − утвердження і забезпечення прав і свобод людини»
(с. 13).
3. У певних положеннях проекту Концепції вбачається відхід від
демократичних засад функціонування державної влади.
Зокрема, це стосується передбаченого чинною Конституцією принципу
поділу державної владу на законодавчу, виконавчу та судову. У проекті
Концепції одним із загальнометодичних підходів зміни Конституції
визначено спрямування майбутнього конституційного регулювання на
«побудову публічної влади, що ґрунтується на принципах єдності, що
реалізуються через збалансованість та взаємосприяння, зниження рівня
конфліктності, убезпечення від авторитаризму. При цьому має бути
забезпечено реалізацію державної влади на засадах чіткого розподілу її
функцій та повноважень шляхом встановлення дієвої системи стримувань і
противаг» (с. 2).
Принцип поділу державної владу на законодавчу, виконавчу та судову
відійшов на задній план. Головним принципом побудови публічної влади
визначено «принцип єдності». До того ж з тексту проекту Концепції не
зовсім зрозуміло, що вкладається в розуміння цього принципу. Можливо, під
нього хочуть підвести ту тенденцію, яка на сьогодні спостерігається в
Україні, – зосередження політичної влади в одних руках, нівелювання
самостійності та незалежності гілок влади, фактичне адміністративне
підпорядкування їх одній особі. І в такий спосіб «конституювати» ті
вочевидь неконституційні рішення, які були ухвалені останнім часом, у т. ч.
стосовно зниження конституційного статусу парламенту, розширення
повноважень Президента, посилення залежності судової влади.
За таких обставин потрібно вести мову не про захист від «абсолютизації
принципу поділу влади» (на що вказується у проекті Концепції), а про
«спасання» цього принципу, який сьогодні тотально ігнорується на всіх
владних рівнях, передусім – на найвищих.
4. Проект Концепції створює ризик нівелювання принципу верховенства
права.
Концептуальною новелою розділу І «Загальні засади» Конституції є
пропозиція доповнити принцип верховенства права принципом
конституційної законності (с. 9). Видається, що така пропозиція не є
достатньо юридично обґрунтованою. Адже принцип конституційної
законності по суті є складовою (частиною) універсального принципу
верховенства права. Це відображено в ст. 8 чинної Конституції, яка
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закріплює, що: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні
відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії».
«Роздвоєння» принципу верховенства права призведе до вихолощення
його змісту та до певного протиставлення принципу конституційної
законності. Тому не вбачається жодних підстав для виокремлення й
закріплення на найвищому нормативному рівні принципу конституційної
законності.
5. Проект Концепції передбачає істотну зміну існуючого на сьогодні
балансу політичної влади на користь Президента.
У проекті Концепції прямо зазначається: «Метою конституційної
реформи щодо Президента України є зміцнення важливої ролі Глави держави
у забезпеченні, зокрема, стабільного функціонування державного механізму»
(с. 18). Для досягнення цієї мети «пропонується запровадити положення, які
б дозволяли Президенту України реалізовувати функції політичного
арбітражу» (с. 19). При цьому в проекті Концепції не розкривається, що
розуміється під політичним арбітражем.
Водночас пропоновані зміни до Конституції, які стосуються статусу
Президента, навряд чи можна віднести до так званого політичного арбітражу.
Вони більше вказують на намагання зосередити в руках Президента більше
влади, розширити його повноваження щодо фактичного керівництва усією
системою державної влади, адміністративно вивершити Президента над
усіма гілками влади, збільшивши його вплив на них. Особливо це стосується
законодавчої та судової гілок влади.
Так, пропонується наділити Президента правом припиняти
повноваження Верховної Ради з підстав несформування персонального
складу Кабінету Міністрів України у визначений Конституцією України
строк.
За проектом Концепції Президент матиме визначальний вплив на судову
владу через наділення його виключним правом формувати суддівський
корпус – до його повноважень пропонується віднести право призначати
суддів на посади безстроково та звільняти їх з посад, а також переводити
суддів з одного суду до іншого. Передбачається збільшення впливу
Президента і на Конституційний Суд – якщо за чинною Конституцією він
призначає третину суддів Конституційного Суду, то за проектом Концепції у
майбутньому
Президент
уже
призначатиме
половину
суддів
Конституційного Суду та звільнятиме їх. Це обґрунтовується «метою
забезпечення демократичної легітимності порядку формування складу
Конституційного Суду України, відкритості процедури добору кандидатів на
посаду судді Конституційного Суду» (с. 42–43).
Під «відкритістю» процедури автори Концепції, напевно, розуміють те,
що «кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України главі
держави могли би пропонувати з’їзд суддів України, Національна академія
правових наук України, Міністр юстиції України». Якщо виходити з
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нинішніх реалій, то пропонований підхід зможе забезпечити хіба що
бутафорну «демократичність» та «відкритість».
На мій погляд, досвід функціонування державної влади в Україні
однозначно свідчить про те, що для забезпечення демократичного розвитку
нашої країни потрібно посилювати не інститут Президента, а відстоювати та
зміцнювати парламентаризм. Бо надмірна влада однієї особи, тим більше за
відсутності належного рівня демократії та дії принципу верховенства права є
надзвичайно небезпечною для демократичного розвитку України.
6. Обґрунтованість багатьох передбачених проектом Концепції змін до
Конституції випадках є неналежною або сумнівною.
У проекті Концепції необхідність конституційних змін обґрунтовується
причинами (проблемами), які не мають відношення до змісту чинного
Основного закону. Тобто ці причини є надуманими або «притягнутими за
вуха». Нерідко вони взагалі сформульовані загально, так би мовити, для
годиться.
Для прикладу можна навести обґрунтування змін, які пропонуються в
розділі IV проекту Концепції «Верховна Рада України». У ньому причини,
які зумовлюють необхідність удосконалення у сфері конституційноправового статусу Верховної Ради України, сформульовані так: «Зі змісту
Конституції України випливає низка питань щодо практики взаємодії між
Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів
України. Це стосується, зокрема, питань формування та відповідальності
вищих органів держави, дострокового припинення повноважень Верховної
Ради України, процедур, пов’язаних із прийняттям та набуттям чинності
законами України тощо. Потребують оновлення також норми, що стосуються
функціонування інститутів парламентаризму, зокрема стосовно обсягу
недоторканності народних депутатів України, недієвості механізмів
забезпечення їх особистої відповідальності за ухвалювані рішення,
неврегульованості дотримання принципу несумісності депутатського
мандата з іншими видами діяльності, низької якості законопроектної
діяльності» (с. 16).
Отже, причини зміни розділу стосовно парламенту описані двома
фразами, які зводяться до того, що «зі змісту Конституції України випливає
низка питань щодо…» та «потребують оновлення також норми…». Водночас
залишається без відповіді питання про те, у чому полягає суть причин і з чого
саме випливає необхідність оновлення певних конституційних норм. І це
йдеться про зміну Конституції! Що ж тоді говорити про обґрунтування зміни
звичайних законів чи підзаконних актів?
У випадку із судовою владою «конституційними проблемами», які
зумовлюють необхідність зміни конституційного регулювання її організації
та діяльності, вказуються проблеми, які не мають жодного відношення до
недосконалості чинної Конституції. Згідно з проектом Концепції «основними
конституційними проблемами забезпечення в Україні незалежного,
ефективного та справедливого правосуддя» є, зокрема, те, що: «не всі
проголошені гарантії забезпечення незалежності суддів отримали реальне
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закріплення в законодавстві і відповідно не повною мірою реалізовані на
практиці, що передусім стосується належних умов фінансування діяльності
судової влади та забезпечення соціальних гарантій і безпеки суддів та їхніх
сімей; не створено ефективних та прозорих механізмів, які б, з одного боку,
забезпечили захист суддівської незалежності, а з іншого – дозволили б
судовій системі звільнятися від недостатньо компетентних та таких, які
принижують гідність і авторитет органів судової влади, суддів» (с. 23).
Але ж вказані проблеми не є проблемами відсутності конституційного
регулювання, його неповноти чи нечіткості. Ідеться про те, що відповідні
конституційні положення не реалізовані на законодавчому рівні та не
впроваджені в практичну діяльність. Однак це не може бути причиною зміни
Конституції. Це є причиною змінювати ставлення до Конституції – до її
виконання та приведення у відповідність до неї законодавчої бази.
«Шедевром» у зазначеному сенсі є обґрунтування необхідності зміни
Конституції в частині територіального устрою України. Проблеми, які
зумовлюють необхідність удосконалення конституційного регулювання у
сфері територіального устрою України, у проекті Концепції сформульовано
так: «Упродовж дії Конституції України, її положення щодо територіального
устрою значною мірою так і залишилися нереалізованими, зокрема, не
прийнято закон про територіальний устрій України, про місто-герой
Севастополь, не визначено на законодавчому рівні порядок вирішення
питань адміністративно-територіального устрою. Водночас існуючий
адміністративно-територіальний устрій не приведено у відповідність із
конституційною моделлю.
Це унеможливлює чітке розмежування компетенції між органами
місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади, що
функціонують у різних адміністративно-територіальних одиницях,
призводить до дублювання їх повноважень, ускладнює земельні та
бюджетно-фінансові відносини, розмежування об’єктів комунальної
власності, призводить до неточного, а в деяких випадках і до відсутності
визначення на місцевості меж адміністративно-територіальних одиниць. За
таких умов неможливо забезпечити реалізацію європейських стандартів
щодо повсюдності місцевого самоврядування, повноти та виключності його
повноважень.
…Проблемною залишається реалізація гарантованого Конституцією
України принципу територіального устрою України щодо збалансованості
соціально-економічного розвитку регіонів, який має здійснюватися з
урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і
демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. Основними
проблемами регіонального розвитку є зростання регіональних диспропорцій;
незадовільний стан соціально-виробничої інфраструктури; низький рівень
інвестиційної привабливості та інноваційної активності регіонів; різка
диференційованість рівня життя населення; критичний стан основних фондів
житлово-комунального господарства тощо» (с. 33–34).
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З такого детального описання причин необхідності зміни Конституції
виникає закономірне запитання: у чому ж «вина» чинної Конституції? З
якого часу невиконання Основного закону зумовлює його зміну?
7. Проект Концепції знижує нормативно-правовий статус вітчизняного
Основного закону.
Багато положень, пропонованих проектом Концепції для закріплення в
Конституції, не є предметом її регулювання – вони можуть і повинні
регулюватися звичайними законами.
Так, у розділі ІІІ «Безпосереднє народовладдя» «вбачається за доцільне»
конституційним приписом покласти на ЦВК та інші державні органи
обов’язкову перевірку підписів про призначення всеукраїнського
референдуму в порядку, визначеному законом (с. 15). Але хіба це питання
потребує конституційного регулювання?
Проектом Концепції пропонується «положеннями модернізованої
Конституції …ввести поняття “публічна служба”, до корпусу якої мають
належати службовці, які виконують свої повноваження на професійній основі
і забезпечують реалізацію прав і свобод людини і громадянина» (с. 22). Хіба
регулювання цих питань – рівень Конституції?
Проектом Концепції пропонується «передбачити участь зборів суддів у
призначенні голови відповідного суду» (с. 25). Але хіба питання призначення
голови суду (статус якого з управлінської точки зору формально-юридично
сьогодні є нижчим від статусу керівника апарату суду) є питанням Основного
закону?
ІІ. Зауваження та пропозиції до розділу «Судова влада»
1. Включення розділу VII «Судова влада» до проекту Концепції
відбулося маніпулятивним шляхом.
Профільна комісія Конституційної Асамблеї – Комісія з питань
правосуддя – цього розділу не готувала і не схвалювала. 15 травня 2013 р.
відбулося її засідання, у порядок денного якого було включено питання про
проект Пропозицій до розділу VII Концепції модернізації Конституції
України «Судова влада». Цей документ було підготовлено без участі членів
Комісії з питань правосуддя, яких навіть не було поінформовано про процес
його підготовки.
Слід зазначити, що розгляд на комісії цього документа був алогічним і
незрозумілим, оскільки:
– його зміст суперечив Концептуальним засадам удосконалення
конституційного регулювання правосуддя в Україні, розроблених та
схвалених комісією 4 грудня 2012 р., а також підтриманих Конституційною
Асамблеєю 6 грудня 2012 р. Таким чином на сьогодні є дві різні концепції
конституційного реформування судової влади, одна з яких схвалена
Конституційною Асамблеєю 6 грудня 2012 р., друга – взята нею за основу
21 червня 2013 р. При чому вони містять діаметрально протилежні підходи
щодо зазначеного реформування. Таке роздвоєння Конституційної Асамблеї
є ненормальним! Але в результаті застосованих керівництвом
Конституційної Асамблеї маніпуляцій така ненормальність стала реальністю;
19

– перед цим комісія уже розпочала підготовку власного законопроекту
про внесення змін до Конституції в частині правосуддя на зовсім інших
концептуальних засадах. Але за чиєюсь вказівкою потім різко загальмувала
цей процес і упродовж трьох місяців взагалі не проводила своїх засідань;
– ключові положення цього документа збігалися з положеннями проектів
законів «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій
незалежності суддів» та «Про внесення змін До Конституції України щодо
удосконалення судової системи та засад здійснення правосуддя в Україні»,
які були підготовлені Адміністрацією Президента і один з яких голова
Конституційної Асамблеї Л. Кравчук надіслав до Венеціанської комісії (не
маючи на це відповідних повноважень). Це свідчить про те, що головним
призначенням проекту вказаних Пропозицій було з використанням
Конституційної Асамблеї «заднім числом» підвести концептуальну
(теоретичну) базу під вказані законопроекти.
Разом з тим проект Пропозицій до розділу VII Концепції модернізації
Конституції України «Судова влада» на засіданні Комісії з питань
правосуддя 15 травня 2013 р. «не пройшов» – він не набрав необхідної
кількості голосів членів комісії. За його схвалення проголосувало усього
шість із присутніх на засіданні членів комісії (відповідно до Регламенту
Конституційної Асамблеї необхідний мінімум для прийняття рішення – сім
членів комісії). Не зважаючи на це, голова комісії В. Маляренко оголосив, що
з врахуванням письмових заяв двох відсутніх на засіданні членів комісії про
підтримку цього документа (Регламент такого способу голосування не
передбачає) рішення вважається прийнятим 1. У цей же день на веб-сайті
Президента з’явилося інформаційне повідомлення про ухвалення Комісією з
питань правосуддя вказаного рішення 2. На початку червня 2013 р. у своєму
щорічному Посланні до парламенту Президент повідомив, що «на даний
момент усіма комісіями Конституційної Асамблеї підготовлені пропозиції
щодо проекту Концепції внесення змін до Конституції України. Очікується,
що проект Концепції буде розглянуто на найближчому засіданні
Конституційної Асамблеї» 3.
Насправді ж юридично рішення про схвалення вказаного документа
Комісією з питань правосуддя ухвалено не було 4. «Ухвалення» таким чином
цього рішення, а також обставини надсилання Л. Кравчуком законопроекту
до Венеціанської комісії свідчать про те, що через Конституційну Асамблею
¹ Див.: Кириенко О. Рожденные Конституцией. – Юридическая практика. – 2013. – 21 мая. – С. 20.
² Відбулося чергове засідання Комісії Конституційної Асамблеї з питань правосуддя. – Режим
доступу: http://www.president.gov.ua/news/27684.html.
³ Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє
становище України в 2013 році». – Режим доступу: http://president.gov.ua/docs/poslannia2013.pdf.
4
Відповідно до Регламенту Конституційної Асамблеї (п. 33) рішення комісії приймаються шляхом
відкритого голосування більшістю від її затвердженого складу. При цьому визначено, що член комісії
голосує особисто (http://www.president.gov.ua/news/25526.html). Станом на 15 травня 2013 р. до складу
Комісії з питань правосуддя входило 13 членів. Таким чином, для прийняття комісією з вказаного питання
рішення потрібно було, щоб «за» особисто проголосувало мінімум сім присутніх на її засіданні членів.
Натомість «за» запропоноване головою комісії В. Маляренком рішення проголосувало шість присутніх на
засіданні членів комісії.
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лише «протягувалися» потрібні Адміністрації Президента рішення з
ігноруванням навіть формально-юридичних моментів.
2. Проект Концепції хибно визначає підстави конституційного
реформування функціонування судової влади.
У ньому констатовано, що «існуюча конституційна модель організації та
діяльності судової влади так і не забезпечила повною мірою її незалежність
та самостійність, здатність ефективно виконувати свою основну функцію –
здійснення справедливого, безстороннього та публічного правосуддя в
розумні строки» (с. 22–23). Насправді головна проблема утвердження в
Україні незалежного та справедливого суду полягає не у вадах «існуючої
конституційної моделі», а у її свідомому викривленні та ігноруванні, що,
зокрема, особливо виразно виявилося у ході так званої судової реформи
2010 р.
3. Розділ VII «Судова влада» проекту Концепції «скальковано» з
президентського проекту Закону «Про внесення змін до Конституції України
щодо посилення гарантій незалежності суддів».
Фактично положення цього розділу відображають ключові положення
вказаного законопроекту. Однак це нонсенс – готувати концепцію змін, які
уже не лише «матеріалізовані» в конкретному законопроекті, але й
розглянуті парламентом та направлені до Конституційного Суду. Це свідчить
про те, що вся попередня робота Конституційної Асамблеї у цій сфері була
прикриттям «справжньої» реформи, яку до пори до часу приховували від
членів Конституційної Асамблеї та суспільства.
4. Проект Концепції передбачає легалізацію запроваджених у вітчизняне
законодавство в результаті так званої судової реформи новел, які не
узгоджуються з чинною Конституцією (по суті – є неконституційними).
Ідеться, зокрема, про: наділення Вищої ради юстиції правом призначати
суддів на адміністративні посади; розширення повноважень Президента в
частині ліквідації судів; обмеження повноважень Верховної Ради та
профільного парламентського комітету щодо вирішення питань обрання та
звільнення суддів.
5. Замість задекларованого «усунення політичних структур з процедури
призначення та звільнення суддів» проект Концепції передбачає усунення з
цієї процедури лише однієї такої структури – Верховної Ради. Інша політична
структура – Президент – не лише залишається в цій процедурі, а й істотно
розширює свої можливості в цій сфері.
Таким чином, пропоновані проектом Концепції зміни продовжують
розпочату в результаті так званої судової реформи 2010 р. концентрацію
повноважень щодо судової влади в руках Президента та передбачають її
закріплення на конституційному рівні. До судової реформи (такий стан речей
певною мірою зберігається й сьогодні) політичний вплив на цей процес було
«розпорошено» у двох політичних інститутах – Президента (призначення
суддів на посаду вперше, переведення таких суддів з одного суду до іншого,
звільнення з посади суддів, які призначені вперше) та Верховної Ради
(обрання суддів на посаду безстроково, переведення таких суддів з одного
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суду до іншого, звільнення з посади суддів, обраних безстроково). Проектом
Концепції усі повноваження щодо прийняття рішень про набуття статусу
судді, позбавлення цього статусу та переведення судді з одного суду до
іншого пропонується віднести до компетенції Президента. Відтак, усі кадрові
рішення щодо формування суддівського корпусу зосереджуються в руках
Президента.
Вважаю, що в нинішній ситуації, за якої судова влада є істотно
залежною від інших гілок влади, а передусім від Президента, таке рішення
буде не додатковою гарантією незалежності правосуддя, а навпаки – стане
згубним для нього. Воно порушить існуючий баланс політичних впливів на
судову владу, який сьогодні по суті є єдиним запобіжним повної політизації
судової системи. Пропоновані законопроектом повноваження дають
можливість Президенту за бажання сформувати «свій» склад будь-якого
суду, включаючи Верховний Суд України.
Для того, щоб позбутися політичного впливу на формування
суддівського корпусу питання призначення (обрання) на посаду судді та
переведення суддів слід виключити з компетенції не тільки Верховної Ради, а
й Президента, і віднести ці питання до компетенції спеціального державного
органу, відповідального за формування суддівського органу – Вищої ради
юстиції (перед цим забезпечивши її справжню незалежність). Інакше її роль у
механізмі формування суддівського корпусу буде бутафорною.
У проекті Концепції підкреслюється, що повноваження Президента
щодо призначення суддів на посади та звільнення їх з посад, а також
переведення суддів мають здійснюватися на підставі та згідно з поданням
Вищої ради юстиції. Тобто вони «будуть виключно церемоніальними і
водночас кореспондуватимуться з його конституційним статусом» (с. 25).
Слід зазначити, що пропоновані зміни фактично нічого не змінюють у
чинному порядку призначення на посаду судді Президентом. І сьогодні
Президент не може призначити особу на посаду судді інакше, як «на підставі
та згідно з поданням Вищої ради юстиції». Це прямо випливає зі ст. 131
Конституції, законів України «Про Вищу раду юстиції» та «Про судоустрій і
статус суддів» (зокрема, ст. 72). І сьогодні за Конституцією і законами
України Президент не вправі не призначити особу на посаду судді, стосовно
якої Вищою радою юстиції внесено відповідне подання, ухвалене відповідно
до Конституції і вказаних законів. Тобто в такому розумінні сьогодні роль
Президента у питанні призначення на посаду судді є також фактично
церемоніальною. Пропоновані проектом зміни по суті її не змінюють. Тому,
акцентування уваги, що «такий підхід дасть змогу усунути ризики політизації
в процесі формування суддівського корпусу» (с. 25), є некоректним і
юридично необґрунтованим.
6. Не вбачається підстав для того, щоб питання визначення мережі судів,
утворення, реорганізація і ліквідація судів вирішувалися з ініціативи і за
пропозицією Президента.
Це повністю «замкне» організацію діяльності судів та функціонування
судової системи на Президенті, що є вкрай небезпечним для незалежності
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суддів. Правильним і обґрунтованим (передусім з точки зору гарантій
незалежності судової влади) є надання права на внесення пропозицій щодо
визначення мережі судів, утворення, реорганізації і ліквідації судів
відповідним органам судової влади, які найкраще обізнані із ситуацією в
судовій системі.
Таким чином буде виключено можливість додаткового впливу на судову
владу з боку такого політичного інституту як Президент. При цьому для
виконання функції гаранта додержання Конституції, прав і свобод людини і
громадянина у Президента зберігається можливість втрутитись у вирішення
цього питання на стадії набуття відповідним законом чинності шляхом
застосування до нього права вето.
7. Проектом Концепції пропонується передбачити, що призначення
суддів на адміністративні посади та звільнення суддів із адміністративних
посад у судах загальної юрисдикції, крім Верховного Суду України,
здійснюються Вищою радою юстиції.
Такий підхід щодо призначення суддів на адміністративні посади з точки
зору забезпечення незалежності суддів та самостійності судів є
необґрунтованим.
По-перше, будь-яке рішення щодо призначення на адміністративну
посаду ставить того, кого призначили, в певну (більшу чи меншу) залежність
від суб’єкта, який його призначив. У даному разі цим суб’єктом є орган, який
не входить до судової системи. За суворої централізації судової влади та
фактично знищеного суддівського самоврядування запропонована проектом
Концепції участь зборів суддів у призначенні голови відповідного суду
створюватиме лише видимість демократичності процесу.
По-друге, це призведе до зосередження в одному органі (Вищій раді
юстиції) надмірних повноважень щодо вирішення кадрових питань у судах.
Така концентрація повноважень (як і концентрація аналогічних повноважень
у Президента) об’єктивно збільшує небезпеку стороннього впливу на суди.
Ця небезпека багатократно зростає в умовах відсутності реального поділу
державної влади, нівелювання дії принципу верховенства права, звуження
демократичних інститутів.
По-третє, однією з основних цілей судової реформи, яку проголосили її
автори, є кардинальне зменшення повноважень голів судів, позбавлення їх
будь-яких повноважень щодо втручання у судовий процес чи розгляд
судових справ, мінімізація повноважень щодо управління апаратом суду
тощо. За таких обставин, посада голови суду та заступника голови суду
втрачає свою попередню вагу і зводиться до вирішення окремих внутрішньо
організаційних питань діяльності суду.
З огляду на викладене, правильним буде віднести питання щодо
призначення суддів на адміністративні посади до компетенції органів
суддівського самоврядування, наприклад, Ради суддів України.
8. Проектом Концепції пропонується змінити підходи до
конституційного врегулювання питання системи судів в Україні, не
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встановлюючи конкретну ієрархію судів, а закріплюючи на конституційному
рівні основні принципи її побудови.
Визначення мережі та утворення інших судів пропонується вирішувати
на рівні закону, що буде прийматися парламентом. На думку авторів проекту
Концепції, це дасть змогу на законодавчому рівні вирішити питання
спрощення системи судів, передбачивши судову систему, яка
забезпечуватиме доступність правосуддя для кожної особи і усуватиме ризик
процесуальних затримок.
На мій погляд, потрібно йти іншим шляхом – закріпити в Конституції
триланкову судову систему, яку становлять місцеві, апеляційні суди та
Верховний Суд.
Така модель судоустрою є найбільш оптимальною для України, оскільки
вона:
– найбільшою мірою відповідає адміністративно-територіальному
устрою нашої держави (район, область, центр), її історичним і правовим
традиціям, існуючій в Україні правовій системі;
– є простою, зрозумілою та найбільш доступною для людей (у т. ч. з
точки зору місця розташування судів та можливостей звернення до них);
– базується на трьох головних процесуальних функціях – розгляді
справи по суті, апеляційному та касаційному перегляді судового рішення;
– забезпечує оперативність судового розгляду, правову визначеність
судового рішення, однакове застосування закону всіма судами;
– є найменш фінансово та матеріально затратною для держави.
Необхідність повернення до триланкової судової системи підтверджують
результати експериментування з вітчизняним судоустроєм: запровадження
чотирьохрівневої побудови судової системи (шляхом утворення і
«підведення» вищих спеціалізованих судів під Верховний Суд та
«виштовхування» його із судової системи) і штучне породження ситуації з
«подвійною» касацією; суцільна спеціалізація судів, за якої не спеціалізовані
суди доповнюють систему загальних судів, а навпаки – загальні суди
поступово перетворюються в додаток до спеціалізованих судів; автономізація
«спеціалізованих гілок» судової системи (фактичне створення та існування
кількох судових систем); нівелювання конституційного статусу Верховного
Суду та перетворення його на декларативний судовий орган.
Цей експеримент виявився невдалим – він не привів до істотного
поліпшення якості правосуддя, не забезпечив утвердження самостійності
судів та незалежності суддів, не підвищив ефективність судового захисту
прав і свобод людини та ступінь довіри громадян до суду. Це стосується і
адміністративних судів, створення яких аргументовалося як запровадження
абсолютно незалежних судових органів для розв’язання спорів між державою
і громадянином. На практиці (і це підтверджують результати соціологічних
досліджень) вони є більш залежними від політичної влади, ніж звичайні
загальні суди.
У результаті реформування судоустрою судова система України стала
громіздкою, надмірно ускладненою і незрозумілою не лише для звичайних
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громадян, але навіть і для фахівців-юристів. Як зазначено у Висновку
Венеціанської комісії на проект Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» від 12–13 березня 2010 р., «у надто складній та премудрій судовій
системі таїться ризик затягування провадження».
Потворність нинішнього вітчизняного судоустрою яскраво демонструє
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних
справ – судовий орган з незрозумілим правовим статусом і місцем у судовій
системі. Він одночасно поєднує в собі спеціалізований і загальний суд, що
суперечить Конституції і логіці побудови судової системи.
Так, виходячи з назви та Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» (ст. 31), цей суд є вищим спеціалізованим судом. Відповідно до
ст. 125 Конституції України вищий суд є вищим судовим органом
спеціалізованих судів. В Україні на сьогодні існує два види спеціалізованих
судів – адміністративні і господарські. Відповідно підсистеми цих судів
очолюють Вищий адміністративний суд України і Вищий господарський суд
України. Загальні місцеві та апеляційні суди, які розглядають цивільні,
кримінальні справи та справи про адміністративні правопорушення, не є
спеціалізованими судами. Тому відповідно до Конституції Вищий
спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ України як
вищий спеціалізований суд не може очолювати підсистему загальних судів –
районних, міських, міськрайонних та апеляційних.
Водночас Законом він наділений повноваженнями щодо перегляду їх
рішень у касаційному порядку і фактично та юридично є вищим судовим
органом стосовно цих судів. Судді цього вищого спеціалізованого суду
входять до складу Ради суддів загальних судів.
За доцільність запровадження триланкової судової системи висловились
українські судді, що зафіксовано в рішенні VIII позачергового з’їзду суддів
України. Такої ж позиції дотримуються провідні вітчизняні політичні сили, у
тому числі провладна Партія регіонів, яка в розробленому нею проекті
Конституції України передбачила, що «відповідно до закону діють місцеві,
апеляційні та Верховний Суд України». Із системного аналізу висновків
Венеціанської комісії вбачається, що ця авторитетна міжнародна організація
виступає за спрощення існуючої в Україні судової системи, у тому числі за
зменшення кількості судових інстанцій.
9. Проектом Концепції змінюються підходи щодо статусу, порядку
формування та функціонування Вищої ради юстиції.
Пропонується передбачити функціонування Вищої ради юстиції на
постійній основі та закріпити за цим органом усі повноваження щодо судової
влади. Вища рада юстиції має діяти у складі 15 членів, з яких дев’ять членів
призначаються з’їздом суддів України з числа діючих суддів, суддів у
відставці; Національна академія правових наук України, з’їзд представників
юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначатимуть
по два члени Вищої ради юстиції, з’їзд адвокатів України – двох членів
Вищої ради юстиції з числа адвокатів. Члени Вищої ради юстиції
призначаються на п’ять років.
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Загалом запропонований варіант формування складу та засад діяльності
Вищої ради юстиції є кращим від передбаченого чинною Конституцією та
пропонованого президентським законопроектом змін до Конституції.
Разом з тим більш оптимальним видається формування Вищої ради
юстиції двома суб’єктами – з’їздом суддів України з числа суддів та
Верховною Радою. За нинішніх умов – це найбільш демократичний спосіб
формування цього органу, який може забезпечити максимальну його
незалежність.
10. Вважаю за необхідне закріпити в Конституції положення про те, що
судочинство в Україні здійснюється українською мовою.
11. Видається за доцільне в перехідних положеннях Конституції
передбачити правову основу для здійснення люстрації суддівського та
прокурорського корпусу, без якої подальший процес утвердження в Україні
незалежного й справедливого суду є неможливим.
Проект Концепції є вкрай «сирим» документом, який містить велику
кількість неоднозначних, незрозумілих, необґрунтованих та хибних
положень, що несе в собі істотні ризики для конституційного процесу. Цей
документ не дає чіткої уяви про майбутній зміст Основного закону України.
З нього навіть не можна зрозуміти, на що він спрямований – на зміну чинної
Конституції чи на ухвалення нової Конституції. Тому він не може бути
покладений в основу конституційної реформи. Якщо конституційну реформу
здійснювати на засадах, які визначені проектом Концепції, то цього взагалі
краще не робити.
Незрозумілою є фактична роль Концепції. За своїм статусом вона має
передувати процесу реформування Конституції, визначати його напрям,
засади й ключові положення. У реальності розроблювана Концепція внесення
змін до Конституції уже давно опинилася за межами практичного
конституційного процесу. У той час як ця Концепція «натхненно» готується
Конституційною Асамблеєю (яка створена Президентом спеціально для
підготовки змін до Конституції), Адміністрація Президента продукує свої
зміни до Конституції, оформляє їх у відповідні законопроекти, що
направляються до парламенту (уже направлено два такі законопроекти –
стосовно Рахункової палати та правосуддя). У зв’язку з цим виникає
закономірне запитання: кому і для чого потрібна ця Концепція? (Офіційний
сайт Конституційної Асамблеї (http://cau.in.ua/ua/news/id/melnik-mizauvazhennja-ta-propoziciji-do-proektu-koncepciji-vnesennja-zmin-dokonstituciji-ukrajini-785/). – 2013. – 13.09).

Новини про діяльність Конституційної Асамблеї
Пропозиції органів місцевого самоврядування Дніпропетровської
області щодо проекту Концепції внесення змін до Конституції України в
частині місцевого самоврядування. Про редакцію розділу Концепції
внесення змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування.
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З метою вдосконалення конституційних засад проекту Концепції
внесення змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування,
організації та функціонування системи місцевого самоврядування в Україні,
розглянувши пропозиції до редакції розділу проекту Конституції України в
частині місцевого самоврядування, схвалені 21 червня 2013 р.
Конституційною Асамблеєю, а також пропозиції органів місцевого
самоврядування області, Дніпропетровська регіональна дорадча рада з
питань взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої
влади вирішила:
1. Взяти до відома інформацію директора Дніпропетровського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України С. Серьогіна стосовно
Концепції внесення змін до Конституції України в частині місцевого
самоврядування, схваленої 21 червня 2013 р. Конституційною Асамблеєю.
2. Підтримати Концепцію внесення змін до Конституції України в
частині місцевого самоврядування в редакції, що пропонується, з
доповненнями та зауваженнями органів місцевого самоврядування
Дніпропетровської області (додаються).
3. Звернутися до Асоціації міст України, Української асоціації районних
та обласних рад, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад із
пропозицією щодо врахування позиції органів місцевого самоврядування
Дніпропетровської області з цього питання.
4. Це рішення направити до Конституційної Асамблеї, українським
асоціаціям органів місцевого самоврядування, членам Дніпропетровської
обласної асоціації органів місцевого самоврядування та оприлюднити на вебсайті ресурсно-інформаційного центру обласної асоціації (Офіційний сайт
Конституційної Асамблеї України (http://cau.in.ua/ua/news/id/propozicijiorganiv-miscevogo-samovrjaduvannja-dnipropetrovskoji-oblasti-schodoproektukoncepciji-vnesennja-zmin-do-konstituciji-ukrajini-v-chastini-miscevogo samov
rjaduvannja-772/). – 2013. – 2.09).
Додаток до рішення регіональної дорадчої ради
Пропозиції та зауваження органів місцевого самоврядування Дніпропетровської
області щодо Концепції внесення змін до Конституції України в частині місцевого
самоврядування.
Проектом Концепції внесення змін до Конституції України в частині місцевого
самоврядування (далі – Концепція) враховано більшість проблемних питань, які на цей
час існують у діяльності органів місцевого самоврядування та потребують вирішення
шляхом внесення змін до чинної Конституції України.
У цілому проект Концепції є відпрацьованим документом і може бути наданий
відповідним інституціям для подальшого опрацювання.
Разом з тим проектом Концепції передбачено прийняття на конституційному та
законодавчому рівнях норм, які суперечать окремим базовим положенням Європейської
хартії місцевого самоврядування і в подальшому можуть призвести до звуження кола
повноважень органів місцевого самоврядування.
У процесі обговорення на рівні територіальних громад області та за результатами
обговорення Концепції на засіданні Дніпропетровської регіональної дорадчої ради з
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питань взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади були
внесені такі пропозиції та зауваження до положень Концепції:
Ураховуючи прагнення України до європейського правового простору,
пропонується взяти за основу Концепції визначення та тлумачення, що надані в
Європейській хартії місцевого самоврядування (далі – Хартія).
Визначити, що суб'єктом місцевого самоврядування є органи місцевого
самоврядування, а не територіальні громади.
2. Визначити громадівську модель організації місцевого самоврядування як базову
модель цього інституту публічної влади з гарантією автономності своїх функцій, шляхів і
засобів здійснення цих функцій, а також достатності ресурсів, необхідних для їх
виконання.
3. Останній абзац частини 1 розділу 1 Концепції доповнити словами: „Нині діюча
адміністративно-територіальна система була сформована у тридцяті роки минулого
століття і в подальшому вдосконалювалась та головним її призначенням залишалося
забезпечення трудовими ресурсами суб’єктів господарювання з державною формою
власності.
На сьогодні за багатоукладної економіки, коли головною є приватна власність на
засоби виробництва, пріоритетним завданням органів місцевого самоврядування є
забезпечення належних умов для життєдіяльності мешканців територіальних громад та
надання їм необхідних адміністративних і публічних послуг відповідно до
загальновизнаних стандартів.
4. Установити конституційну норму забезпечення державної підтримки та гарантій
місцевого самоврядування.
5. Ввести конституційну норму щодо повноважень, якими наділяються органи
місцевого самоврядування – вони, як правило, мають бути повними і виключними. Вони
не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим центральним або регіональним органом
державної влади, якщо це не передбачено законом.
Якщо повноваження делегуються органам місцевого самоврядування центральним
чи регіональним органом державної влади, органи місцевого самоврядування, по
можливості, мають право пристосовувати свою діяльність до місцевих умов.
Установити, що делегування функцій держави органами місцевого самоврядування
може бути лише у виключних випадках за умови повного фінансування державою
відповідних заходів.
6. Закріпити норму диференційованого підходу до формування місцевих бюджетів
усіх рівнів у залежності від забезпеченості територіальної громади трудовими,
фінансовими, природними та іншими ресурсами, які не є однаковими для кожної громади.
Визначити норму самодостатності громад для реалізації ними повноважень та
надання послуг населенню згідно з прийнятими стандартами за рахунок бюджету
вирівнювання та порядок формування місцевих бюджетів «знизу – догори».
7. Установити конституційні повноваження стосовно меж і обсягів контрольних
функцій місцевих державних адміністрацій щодо
діяльності органів місцевого
самоврядування.
8. Залишити норму висловлення недовіри відповідною обласною та районною
радами голові обласної, районної державної адміністрації.
9. Визначити конституційне поняття територіальної громади – це жителі населеного
пункту (території) чи адміністративно-територіальна одиниця.
10. Визначитися з поняттям «суб'єкти місцевого самоврядування», якими
вбачаються: територіальна громада, органи місцевого самоврядування, виконавчі органи
місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування.
11. Установити, що формами самостійної або безпосередньої участі жителів,
громадян, членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є вибори,
місцеві збори, місцевий референдум.
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12. Органи самоорганізації населення, референдум та інші форми прямої демократії
визначаються окремими законами і до місцевого самоврядування мають опосередковану
належність.
Зважаючи на це, пропонується частини 12, 13 розділу 3 Концепції виключити.
13. Привести у відповідність до положень Хартії поняття «публічні послуги» та
«гарантовані державою стандарти», а також другий абзац статті 1 та статтю 3 розділу 3
Концепції. Погодити між собою положення статті 4 цього розділу.
14. Внесення змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування є
неможливим без одночасних змін у адміністративно-територіальному устрої України.
Повсюдність місцевого самоврядування потребує здійснення повноважень органів
місцевого самоврядування не лише в межах населених пунктів, а й на територіях навколо
них, визначених законом.
Це поняття має бути базовим.
Базові адміністративно-територіальні одиниці повинні мати спільні межі (як при
межуванні районів та областей) (Офіційний сайт Конституційної Асамблеї України
(http://cau.in.ua/ua/news/id/propoziciji-organiv-miscevogo-samovrjaduvannjadnipropetrovskoji-oblasti-schodo-proektu-koncepciji-vnesennja-zmin-do-konstituciji-ukrajiniv-chastini-miscevogo-samovrjaduvannja-772/). – 2013. – 2.09).

***
Під час семінару для представників органів місцевого
самоврядування президент Української асоціації районних та обласних
рад, голова Харківської обласної ради С. Чернов поінформував загал
про Концепцію внесення змін до Конституції України в частині
місцевого самоврядування.
За словами С. Чернова, чинною Конституцією України, ухваленою
28 червня 1996 р., закладені принципи, правові та інституційні основи
місцевого самоврядування. Проте модель місцевого самоврядування,
викладена головним чином у XI розділі Основного закону, є спробою
пристосувати інститут локальної демократії до політико-правових реалій, що
існували в державі на той час. У тому числі в цю модель закладено
збереження механізмів централізації влади на місцевому рівні.
«Але через півтора десятиліття стало зрозуміло, – зазначив С. Чернов, –
що існуюча в Україні перехідна модель місцевого самоврядування вичерпала
свої можливості і не відповідає міжнародним обов’язкам, взятим Україною.
До того ж сучасні глобалізаційні світові тенденції та інтеграційні процеси,
від яких наша держава не може бути осторонь, ставлять нові вимоги до
вітчизняного законодавства, у тому числі, у частині, що стосується
управління регіонами. Про численні недоліки існуючої системи місцевого
самоврядування в Україні говорять і ті, хто безпосередньо працює в цій
системі, і експерти, які аналізують законодавство і спроможність державних
інститутів».
Як повідомив президент асоціації, проект Концепції внесення змін до
Конституції України був розглянутий на пленарному засіданні
Конституційної Асамблеї 21 червня 2013 р. і був взятий за основу. Оскільки
розділ XI «Місцеве самоврядування» не викликав суттєвих зауважень членів
Конституційної Асамблеї, його можна розглядати як майбутню
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конституційну модель місцевого самоврядування (Офіційний сайт
Конституційної Асамблеї України (http://cau.in.ua/ua/news/id/predstavnikiregioniv-ukrajini-obgovorili-majbutnju-konstitucijnu-model-miscevogosamovrjaduvannja-789). – 2013. – 19.09).
***
Рішення координаційного бюро Конституційної Асамблеї від
17 вересня 2013 р. № 18 «Про робочу групу з доопрацювання проекту
Концепції внесення змін до Конституції України».
З метою забезпечення виконання Рішення Конституційної Асамблеї
«Про проект Концепції внесення змін до Конституції України» від 21 червня
2013 р. № 14 координаційним бюро Конституційної Асамблеї ухвалено
рішення:
1. Утворити робочу групу з доопрацювання проекту Концепції внесення
змін до Конституції України (персональний склад додається). У разі потреби
для вирішення окремих питань щодо змісту Концепції внесення змін до
Конституції України можуть залучатися інші члени Конституційної Асамблеї
та експерти.
2. Визначити секретаря Конституційної Асамблеї М. Ставнійчук
координатором робочої групи з доопрацювання проекту Концепції внесення
змін до Конституції України.
3. Робочій групі з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до
Конституції України до 15 жовтня 2013 р. забезпечити спільно з членами
координаційного бюро Конституційної Асамблеї узагальнення пропозицій до
проекту Концепції внесення змін до Конституції України та підготувати
доопрацьований проект Концепції внесення змін до Конституції України для
розгляду в установленому порядку на пленарному засіданні Конституційної
Асамблеї (Офіційний сайт Конституційної Асамблеї України
(http://cau.in.ua/ua/results/id/rishennja-koordinacijnogo-bjuro-konstitucijnojiasambleji-vid-17-veresnja-2013-roku-18-690). – 2013. – 19.09).

Аналітичний ракурс
Е. Бусол, старший научный сотрудник «СІАЗ» НБУВ, кандидат юридических наук

Евроинтеграция Украины: «за» и «против»
15 мая текущего года Европейская комиссия одобрила проект решения
Совета Европейского Союза (ЕС) о подписании Соглашения об ассоциации с
Украиной. Президент Украины В. Янукович заявил, что Украина работает
над выполнением критериев Европейского Союза для подписания
Соглашения об ассоциации.
По заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны
Украины (СНБО) А. Клюева в Брюсселе на совместной пресс-конференции с
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Комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства
Ш. Фюле, Украина надеется подписать Соглашение об ассоциации с
Европейским Союзом, включающее создание зоны свободной торговли, этой
осенью. Вместе с тем он подчеркнул, что Украина планирует сохранять и
продолжать углубление отношений и «интеграционные процессы с Россией,
странами евразийского сообщества, другими мировыми лидерами и новыми
центрами экономического развития».
К. Лисек, депутат Европарламента от Польши, проинформировал, что
все без исключения политические группы Европарламента поддерживают
подписание Соглашения об ассоциации Украина – ЕС. К. Лисек отметил, что
ему не часто приходилось наблюдать такое единодушие среди коллегевропарламентариев. «Это было впервые за много лет. Все
европарламентарии согласились с тем, что существует острая необходимость
подписать Соглашение уже в этом году на Вильнюсском саммите».
Одновременно евродепутат осудил действия России, которая пытается
сорвать евроинтеграцию Украины, и назвал такие действия неприемлемыми.
Перед этим украинская делегация во главе с Премьером Н. Азаровым
провела консультации в Москве, после которых первый вице-премьер РФ
И. Шувалов заявил журналистам, что российская сторона считает
бессмысленным продолжение дальнейших переговоров о перспективах
одновременного участия Украины в зоне свободной торговли с Евросоюзом
и в Таможенном союзе (ТС).
Напомним, ранее Россия ограничила украинский импорт в страну, что,
по мнению многих аналитиков, фактически является давлением на
официальный Киев с целью принудить его к интеграции в Таможенный союз.
Вместе с тем Россия опровергает обвинения в том, что Москва
заставляет Украину присоединиться к ТС, и просит ЕС не допускать
подобных оценок, которые искажают суть вопроса. «Мы не навязываем
Украине решений, их украинское руководство и украинский народ должны
принять самостоятельно. Мы руководствуемся заявлениями Президента и
правительства Украины о стремлении сохранить и развивать
привилегированные,
взаимовыгодные
экономические
контакты
с
государствами ТС, укреплять производственную кооперацию с ними, не
потерять свою долю на нашем рынке», – заявил официальный представитель
МИД РФ А. Лукашевич. «Призываем ЕС не искажать реальность и давать не
эмоциональные, а объективные, экономически обоснованные оценки
сценариев социально-экономического развития Украины после подписания
Соглашения об ассоциации», – подчеркнул А.Лукашевич. «Хотели бы
подчеркнуть, что, в отличие от политиков ЕС, мы никогда не выступали
против “европейского выбора” Украины. Более того, в Декларации о
Евразийской экономической интеграции от 11 ноября 2011 г. президенты
России, Белоруссии и Казахстана, по сути, зафиксировали и наш
“европейский выбор”, высказавшись за укрепление всестороннего,
взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с ЕС, с выходом на
создание общего экономического пространства, за взаимное сближение
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интеграционных процессов в Евроатлантике и Евразии», – сказал
А. Лукашевич.
Однако не все российские политики так демократично реагируют на
евроинтеграционные намерения Украины. Так, советник президента РФ
С. Глазьев в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что Украина,
подписав Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, перестанет быть для
России стратегическим партнером и фактически лишится статуса субъекта
международного права, так как все свои действия в торговой сфере она
должна будет согласовывать с Евросоюзом. «Мы не понимаем, зачем
Украина добровольно отдаёт свой суверенитет в Брюссель, отказываясь от
сотрудничества с нами на преференционных условиях», – сказал он. По
словам С. Глазьева, «это катастрофа для Украины и большой удар для
России». «Мы всеми силами хотели бы этого избежать», – подчеркнул
С. Глазьев.
Он сообщил украинским журналистам о трех вариантах развития
событий. Если Украина подпишет в ноябре Соглашение об ассоциации с ЕС,
то Россия будет вынуждена ужесточать таможенное администрирование,
чтобы избежать реимпорта европейских товаров через украинскую
территорию: «Возможно, будет поставлен вопрос о прекращении отношений
свободной торговли с Украиной, изучением этого вопроса уже занимается
Евразийская экономическая комиссия». Кроме того, Россия может свернуть
сотрудничество в ряде важнейших для украинской экономики проектов – в
атомной энергетике, оборонно-промышленном комплексе, ракетнокосмической, авиационной промышленности. «Потому что Украина берет на
себя слишком жесткие обязательства в части выполнения европейских
технических регламентов и следования европейской оборонной и внешней
политике», – пояснил он.
Второй вариант предполагает, что Киев откажется от евроинтеграции и
начнет переговоры об интеграции в евразийские структуры: «Мы снизим для
вас цены на газ до уровня наших внутренних, будем поставлять нефть без
пошлин. Общий эффект – Украина до 2030 г. получит +7 % валового
продукта (в сумме это 220 млрд дол. дополнительного объема производства).
Будут полностью реализованы все намеченные проекты. Кстати, РФ является
главным инвестором в Украине, а российский бизнес дает 40 % прямых
инвестиций в страну. Все это будет развиваться».
Последний вариант предполагает, что все останется как есть. «Будем
реализовывать намеченные ранее программы по разным секторам, сближать
наши системы контроля на границе, технические системы, будем
гармонизировать наше законодательство, в частности внешнеторговые
операции, и развивать секторальное сотрудничество», – сказал С. Глазьев.
Первый вице-премьер России И. Шувалов предупреждает, что Россия
может ввести для Украины единый таможенный тариф в случае подписания
ею Соглашения об ассоциации. В целом шаги, которые может предпринять
Россия в случае такого развития событий, могут быть самыми разными,
отметил он. «От создания специальных механизмов таможенного контроля
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до механизмов введения единого таможенного тарифа на все группы товаров,
которые с территории Украины пересекают таможенную границу на
госгранице России, и применять, таким образом, полное таможенное
оформление, единый таможенный тариф, который сейчас не применяется ко
всем таможенным товарам», – заявил И.Шувалов.
В самой Украине отношение к курсу евроинтеграции неоднозначно.
Нет единства по данному вопросу даже среди «регионалов». Так,
народный депутат Украины от Партии регионов В. Колесниченко
акцентирует внимание на том, что евроинтеграция подразумевает передачу
части национального суверенитета Украины наднациональному органу –
Европарламенту, что несет в себе определенные риски. «Евроинтеграция –
процесс неоднозначный, несущий в себе не только позитивы, ведь это и
передача части национального суверенитета, падение духовности, введение
ювенальной юстиции, разделение славянского мира», – сказал
В. Колесниченко.
Напомним, что В. Колесниченко зарегистрировал в Верховной Раде
Украины проект закона «О внесении изменений в законодательство
Украины» (относительно внешнеполитического курса Украины) от
20.08.2013 г., который предусматривает отмену положений законов Украины
«Об основах внутренней и внешней политики» и «Об основах национальной
безопасности Украины», устанавливающих внешнеполитической целью
Украины получение членства в Европейском Союзе.
В частности, законопроектом предлагается отменить нормы законов и
отдельные законодательные акты Украины: п. 12 ч. 2 ст. 11 Закона Украины
«Об основах внутренней и внешней политики», устанавливающий целью
Украины членство в Европейском Союзе; в абзаце 5 ч. 2 ст. 8 Закона
Украины «Об основах национальной безопасности Украины» № 964-IV от
19.06.2003 исключить слова «обретение членства в Европейском Союзе»;
отменить Указ Президента Украины «Об утверждении Стратегии интеграции
Украины в Европейский Союз»; некоторые «евроинтеграционные»
распоряжения Кабинета Министров Украины.
Как прокомментировал данную инициативу В. Колесниченко, «по
данным различных социологических опросов в украинском обществе
отсутствует объединяющая, или хотя бы доминирующая, позиция
относительно
вектора
внешнеполитического
курса
государства:
присоединение к
Таможенному союзу Евразийского экономического
сообщества или к Европейскому Союзу. Мнение украинского народа по
этому вопросу разделились примерно в соотношении 50/50, зачастую, даже с
преимуществом в сторону присоединения к Таможенному союзу.
Поэтому закрепление в украинском законодательстве Верховной Радой
Украины, без учета общественного мнения, единственного вектора
внешнеполитической интеграции – «обретение членства в Европейском
Союзе» является нарушением Конституционного принципа народного
суверенитета, изложенного в ст. 5: носителем суверенитета и единственным
источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть
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непосредственно и через органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Право определять и изменять конституционный строй в
Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано
государством, его органами или должностными лицами».
«Вопрос внешнеэкономического курса должен решать исключительно
украинский народ, поскольку любая интеграция тянет за собой частичную
потерю государственного суверенитета страны. А игнорирование мнения
народа может привести к негативным изменениям в государстве и
обществе», – подчеркнул депутат.
«В то же время обеспечение стратегического партнерства Украины не
только с Европейским, но и с Таможенным союзом является одним из
проявлений многосторонней либерализации. А согласно оценкам Института
экономики и прогнозирования, общий положительный эффект вступления в
Таможенный союз для нашей страны оценивается в 219 млрд дол. (в ценах
2010) или плюс 12,2 млрд дол. к отечественному ВВП ежегодно (то есть в
среднем около 6 % дополнительного роста ВВП). При этом в первые годы
интеграции возрастет экспорт из Украины в Россию продукции
машиностроения, удельный вес которой в структуре прироста составит
36–40 %, а металлургической продукции – 22–42 %. Тогда как при
вступлении в Европейский Союз Украина столкнется с падением ВВП в
среднем на 2–3 % в год, а также с закрытием ряда производств.
Направление курса украинского развития только с европейским
вектором противоречит как законодательству, так и экономической
целесообразности», – заявил В. Колесниченко. «Уверен, что принятие закона
будет способствовать реализации конституционного принципа народного
суверенитета, приведет к реализации Украиной наиболее выгодной и
продуктивной внешнеполитической стратегии, что будет способствовать
развитию национальной экономики, построению гражданского общества и
достижению высоких социальных стандартов», – считает депутат.
Со своей стороны замглавы фракции ПР М. Чечетов заявил, что
законопроект народного депутата В. Колесниченко, которым предлагается
отменить пункт о евроинтеграции в Законе Украины «Об основах внутренней
и внешней политики», вряд ли поддержит фракция ПР. «Фракция пока не
рассматривала законопроект и, скорее всего, его не поддержит, так как он не
совпадает с внешнеполитической линией Президента и правительства», –
заявил М. Чечетов. А идею В. Колесниченко о необходимости провести
референдум по вопросу евроинтеграции М. Чечетов считает логичной.
«Необходимо признать, что с юридической точки зрения позиция
В. Колесниченко неуязвима, поскольку он апеллирует к воле народа в
ключевом для страны вопросе. Любая интеграция требует от страны
пожертвовать частью суверенитета, и народ должен определять сам, кому он
готов отдать», – сказал он.
По словам же лидера «Украинского выбора» В. Медведчука, политики,
провозгласившие своей целью вступление Украины в ЕС, прикрываются если
не национальными идеями, то уж точно национальными интересами.
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Красной нитью через все их программы проходит провозглашение
национального суверенитета Украины как высочайшей ценности. Но это не
мешает «евроукраинцам» громко ратовать за вступление в Евросоюз,
отмечает политик. Чтобы заметить, насколько противоречат друг другу эти
два тезиса, он предлагает сопоставить положения Конституции Украины с
нормами Договора о Европейском Союзе (ДЕС) и Договора о
функционировании Европейского Союза (ДФЕС), которые с 2007 г.
определяют механизм функционирования Европейского Союза и его
институций.
Сторонникам евроинтеграции, считающим, что ЕС является
объединением стран, в основе которого лежат принципы равенства пола и
сексуальной ориентированности, В. Медведчук считает необходимым
напомнить: Европейская конституция потерпела фиаско: ее проект не был
утвержден на референдумах государств-членов ЕС. Граждане Украины
должны знать, что именно неприятие европейцами такой Конституции
привело к подписанию на саммите ЕС 13 декабря 2007 г. документа под
названием «Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о
Европейском Союзе и в Договор об учреждении европейского сообщества».
Напомним, что с вступлением в силу Лиссабонского договора 1 декабря
2009 г. начался новый период в развитии Европейского Союза. Положения
Лиссабонского договора предусматривают ряд существенных изменений,
направленных как на укрепление институций ЕС, так и внутренней
интеграции в целом. Наряду с получением Евросоюзом международной
правосубъектности основные изменения произошли в институционной
сфере, а также в механизмах принятия решений в самом Европейском Союзе.
Введены новые руководящие должности – Президент Европейского совета и
высокий представитель по вопросам иностранных дел и политики
безопасности, а также создан новый орган – Европейская служба
внешнеполитической
деятельности (дипломатическое ведомство ЕС,
которое практически будет играть роль «министерства иностранных дел»).
Относительно возможного влияния Лиссабонского договора на
отношения между Украиной и ЕС следует отметить, что в Договоре об
основании ЕС остаётся ст. 49, которая предусматривает право каждой
европейской страны на вступление в ЕС. Юридически не закреплено нового
критерия получения членства в ЕС известного как «способность к
расширению»
ЕС,
включение
которого
в
изначальный
текст
Конституционного договора ЕС активно лоббировали некоторые крупные
государства-члены ЕС. Критерии получения членства в ЕС стали
значительно жёстче из-за того, что институтам ЕС даны значительно более
широкие дискреционные полномочия по регулированию процесса
расширения ЕС. Кроме того, в тексте документа есть ссылка на
Копенгагенские критерии вступления новых государств-членов ЕС, что
наделяет их юридически обязывающим значением.
В своем заявлении от 10 декабря 2012 г. Совет иностранных дел ЕС
выразил надежду на проведение в Украине конституционной реформы. В
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связи с этим народный депутат, член парламентской фракции Партии
регионов, председатель подкомитета по вопросам судоустройства и статуса
судей Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Д. Шпенов
отметил, что заявление Совета иностранных дел ЕС свидетельствует о том,
что Европа заинтересована в проведении конституционной реформы в
Украине и считает ее одной из важнейших составляющих на пути
евроинтеграции Украины.
Некоторые политики высказываются о несоответствии европейского
курса Украины Конституции страны. Так, народный депутат от Партии
регионов О. Царев опубликовал на своем сайте правовое заключение по
вопросу соответствия норм Конституции Украины положениям проекта
Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
О. Царев заявил, что шесть пунктов Соглашения об ассоциации с
Европейским Союзом противоречат Конституции Украины.
«Содержательный анализ Соглашения однозначно свидетельствует, что
подписание его Украиной невозможно без изменения или исключения ряда
положений Конституции Украины, определяющих принципы независимости
государства, в соответствии с которыми суверенным и единственным
источником власти является народ, признается и действует принцип
верховенства права, а Конституция Украины имеет высшую юридическую
силу (ст. 1, 2, 5, 8 разд. I “Общие положения” Основного закона Украины)», –
отмечается в заключении Независимого украинского центра правовых
инициатив и экспертиз «Правовое государство».
Определение общего объема компетенции Совета ассоциации и
Комитета ассоциации, а также обязательность их правовых решений де-юре
и де-факто устанавливают принцип их высшей юридической силы
относительно национального украинского законодательства, следовательно,
возникает необходимость изменять фундаментальные принципы и
положения Конституции Украины, определенные разд. I «Общие
положения», относительно образования государства. «Такие положения
Соглашения не корреспондируются с предписаниями ст. 17, 115
Конституции Украины и противоречат конституционно закрепленным
принципам народного и государственного суверенитета, содержание которых
определяется ст. 5 Основного закона Украины», – отмечают авторы
заключения.
В заключении также указывается, что, согласно ч. 3 ст. 463 Соглашения,
Совет ассоциации вправе вносить поправки в Приложения к Соглашению,
которые регламентируют, в том числе, вопросы пошлин и импортных квот,
транспорта и связи, налогообложения, предпринимательства, социальной
политики, здравоохранения и образования. Таким образом, решения по
указанным выше вопросам будут приниматься на министерском уровне,
поскольку Совет ассоциации состоит из представителей органов
исполнительной власти, в то время как ст. 92 Конституции Украины
закрепляет, что подобные вопросы определяются или устанавливаются
исключительно законами Украины.
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По мнению экспертов, кроме того, противоречит Конституции также
норма Соглашения, обязывающая к ратификации и имплементации Римского
статута Международного уголовного суда 1998 г. и его соответствующих
инструментов, так как Конституция не предусматривает дополнений системы
национальной юрисдикции международным субъектом уголовной юстиции.
Эксперты отмечают, что анализ ст. 22, закрепляющей гарантии прав и свобод
граждан, ст. 55 о судебных способах защиты таких прав и ст. 124
Конституции Украины в их совокупности дает основания утверждать, что
функционирование Международного уголовного суда как дополнительного
института уголовного преследования сужает объем прав и свобод граждан
Украины и противоречит конституционным принципам правосудия
Украины.
Принимая во внимание то обстоятельство, что Римский статут
Международного уголовного суда 5 не ратифицирован Украиной, а его
положения противоречат нормам Конституции Украины (согласно выводу
Конституционного Суда Украины от 11 июля 2001 г. № 5-в. – Прим. авт.),
Соглашение, обязывающее ратифицировать и имплементировать Римский
статут Международного уголовного суда, априори не может быть подписано
украинской стороной. Таким образом, предписания положений, которые
лежат в основе Соглашения, противоречат ст. 5, 6, 17, 22, 55, 124 и 150
Основного закона Украины, а их реализация «сопряжена с сужением объема
прав и свобод граждан Украины», считают эксперты.
«Согласно ч. 2 ст. 9 Основного закона Украины, заключение
международных договоров, противоречащих Конституции Украины,
возможно только после внесения соответствующих изменений в
Конституцию Украины», – подчеркивается в заключении. В то же время
эксперты отмечают, что внести изменения в разд. I «Общие положения»
Конституции Украины без их утверждения на всеукраинском референдуме
невозможно.
Таким образом, предписания положений, которые лежат в основе
Соглашения, противоречат ст. 5, 6, 17, 22, 55, 124 и 150 Основного закона
Украины, а их реализация «сопряжена с сужением объема прав и свобод
граждан Украины».
По мнению В. Медведчука, есть все основания утверждать, что и
представители дипломатического корпуса Украины (в лице К. Елисеева,
представителя Украины при Еврокомиссии и других структурах Евросоюза в
Брюсселе), и еврокомиссар по вопросам расширения и политики
добрососедства Ш.Фюле преднамеренно умалчивают о действительных
обстоятельствах и условиях вступления стран в ЕС. На самом деле,
утверждает политик, в соответствии с положениями этого договора Украина
5

Ри́мский стату́т Междунаро́дного уголо́вного суда́ (англ. Rome Statute of the International Criminal Court)
– международный договор, учредивший Международный уголовный суд. Принят на дипломатической
конференции в Риме 17 июля 1998 г. и вступил в силу с 1 июля 2002 г. По состоянию на май 2011 г., договор
ратифицировало 114 государств, всего Римский статут подписало 139 государств, но ратифицировали
соглашение не все. Среди прочего, Устав устанавливает функции, юрисдикцию и структуру суда.
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при вступлении в ЕС теряет не только часть своего суверенитета, но и статус
государства как такового.
По комментариям В. Медведчука, ряд статей Конституции Украины
устанавливает основные принципы суверенитета нашей страны.
Единственным источником власти в Украине является народ, в стране
действует принцип верховенства права, Конституция имеет высшую
юридическую силу. Земля и природные ресурсы – объекты права
собственности украинского народа; наше государство имеет внеблоковый
статус. Все это вступает в прямое противоречие с положениями ДЕС и
ДФЕС, а также делает невозможным получение членства в Евросоюзе без
отказа от изложенных выше основных принципов украинского суверенитета.
Договор о функционировании устанавливает право Евросоюза
принимать законы и юридические акты, обязательные для всех членов
объединения. Причем сами страны имеют право проводить законодательную
политику лишь в рамках полномочий, установленных ЕС, а также для
выполнения правовых актов союза. Де-факто положения вышеназванных
европейских договоров устанавливают принцип высшей юридической силы
законодательных актов ЕС относительно национального законодательства
государств-членов. Что несовместимо с Конституцией Украины в ее
нынешней редакции, утверждает В. Медведчук.
Точно так же наднациональные органы ЕС определяют основы
совместной
внешней
и
оборонной
политики,
регулируют
предпринимательскую деятельность и использование природных ресурсов
страны. Руководящие органы Евросоюза имеют исключительное право
вмешательства во внутренние дела государств-участниц с целью
«установления правил конкуренции, нужных для функционирования
внутреннего рынка». На этом фоне уж совсем незначительным кажется
несоответствие относительно двойного гражданства, которое допускается в
Евросоюзе и категорически запрещается Конституцией Украины.
Таким образом, по мнению В. Медведчука, европейская интеграция
противоречит самому понятию суверенитета Украины, как и любой другой
страны, которая захочет стать членом ЕС. Он продолжает: «Единственный, в
духе классического идеализма, аргумент наших “евроукраинцев” – это
цивилизационный выбор страны. По их логике, европейцы, если мы
заключим договор об ассоциации и потом вступим в ЕС, помогут нам в
Украине построить “цивилизованную Европу”. У меня тут же возникает
множество наивных вопросов. Разве Договор об ассоциации или даже
членство в ЕС сможет гарантировать нам независимость нашей судебной
системы? Разве это поможет нам побороть коррупцию? И что, кроме
дежурных заявлений и угроз, которые никогда не будут исполнены, сможет
сделать Евросоюз с нарушением прав человека в Украине? Или к нам
европейцы приедут убирать мусор, менять сгоревшие в подъездах лампочки?
Или начнут делать настоящий европейский “ямочный ремонт” на дорогах?
Может, мы допустим европейцев к нашим выборам? Пусть за нас
проголосуют, а то сколько мы ни голосуем, все выбираем не тех, кого надо».
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Против вступления Украины в Евросоюз выступили и коммунисты.
Например, первый секретарь Луганского горкома Коммунистической партии
Украины М. Чаленко считает, что многие жители Луганской области
обеспокоены внешней политикой, которую проводит Президент, и
выступают против вступления в Евросоюз. «На данный момент многие
общественные организации и просто граждане, недовольны тем, что Украину
толкают в Евросоюз. Президент и другие органы власти должны
прислушаться к мнению народа», – уверен М.Чаленко.
Наряду с отрицательными высказываниями политиков и экспертов
относительно членства Украины в ЕС существуют, как сказано выше, и
противоположные мнения. В частности, Президент Украины В. Янукович
отмечает, что европейский выбор Украины закреплен в Законе Украины «Об
основах внутренней и внешней политики» и не подлежит сомнению. «Нам
нужно найти прагматичные решения, и наши национальные интересы всегда
будут положены в основу отношений Украины как с Европейским Союзом,
так и с Таможенным союзом», – сказал Президент.
В свою очередь председатель Конституционной Ассамблеи, первый
Президент Украины Л. Кравчук считает, что граждане страны делают
ценностный выбор: «В ЕС лучше законы, нравственность, ответственность,
моральные качества, защита от посягательств. У нас сегодня племянник
прокурора – начальник милиции, прокурор – кум, в Верховной Раде – отец,
брат, кум и так далее. Это невозможно в цивилизованной стране. Если мы
хотим жить, как живем сейчас, – тогда нам путь в Таможенный союз».
Бывший министр юстиции Н. Онищук, комментируя правовые аспекты
Соглашения, утверждает, что договор предусматривает равноправное
участие сторон, в том числе координацию и принятие решений по
обоюдному согласию.
«В случае с Евросоюзом говорится о координации, о согласовании
взаимных позиций, о взаимной торговой политике, но все это происходит на
основании договорных, равноправных отношений. Поэтому оснований для
утверждения, что подписание Соглашения об ассоциации нарушает
Конституцию, на самом деле нет», – заявил бывший министр.
В то же время Соглашение об ассоциации не предусматривает создание
каких-либо наднациональных органов, угрожающих суверенитету страны. А
вот о Таможенном союзе этого сказать нельзя. Если бы Украина сейчас стала
членом Таможенного союза, то должна была бы согласиться со всеми
правилами и выполнять в обязательном порядке решения так называемого
Единого органа регулирования.
По мнению А. Охрименко, президента Украинского аналитического
центра, подписание Соглашения об ассоциации Украина – ЕС приведет к
снижению стоимости доллара на украинском рынке ниже отметки 8 грн/дол.
за счет увеличения притока валюты, который будет превышать ее отток из
страны. «Договор об ассоциации с ЕС, прежде всего, покажет всем
международным инвесторам, что наша страна окончательно сделала
европейский выбор. Поскольку на данный момент, когда зарубежный
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инвестор думает об инвестициях в Украину, его пугает или точнее путает ее
непонятное будущее. Сложно инвестировать в страну, которая никак не
может четко определиться со своим вектором развития на будущее», – сказал
А. Охрименко.
«Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС приведет к
существенному росту зарубежных инвестиций в Украину, – считает
А. Охрименко. – Как следствие, приток валюты будет в несколько раз
превышать текущие инвестиции из-за рубежа. Это в первую очередь
отразится на возможности для украинских банков с зарубежными
собственниками привлекать валютные кредиты из ЕС. Кроме того, крупные
украинские компании, прежде всего принадлежащие нашим олигархам,
обретут возможность получать кредиты в западноевропейских банках.
Поэтому не удивительно, что олигархи поддерживают договор с ЕС. Во
многом этот договор решит их амбициозные задачи по привлечению
инвестиций в развитие своего бизнеса. Опыт работы с Россией показал, что
там нет дешевых кредитов и условия торговли ухудшаются с каждым годом.
Поэтому ориентация на ЕС для многих наших олигархов – это выход из
сложившейся ситуации, когда они смогут благодаря особым условиям
ассоциации получить доступ к западноевропейским деньгам».
Оценивая потенциальный объем иностранных инвестиций в экономику
Украины после подписания СА с ЕС, А. Охрименко привел пример Польши:
после заключения Соглашения об ассоциации с ЕС эта страна получила
около 20–30 млрд дол. иностранных инвестиций.
Подобного мнения придерживается и экономический эксперт
Международного центра перспективных исследований И. Газизуллин. По его
словам, Соглашение об ассоциации с Евросоюзом позволит Украине
привлекать втрое больше прямых иностранных инвестиций, чем сейчас. В
эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ он отметил, что западные
инвесторы вкладывают в экономику нашего государства почти 4 млрд дол.
ежегодно, и выразил уверенность, что ассоциация с ЕС поможет
модернизировать национальное производство, улучшить инвестиционный
климат и ускорит реформы. «Это будет очень серьезный сигнал для
инвесторов, которые будут вкладывать деньги в Украине в производство, в
новые компании, тогда мы уже сможем усилить свое присутствие на
европейском рынке. Это усилит наши связи – промышленные, финансовые
связи с европейскими компаниями, и это позволит нам лучше чувствовать
себя на их рынках», – отметил эксперт.
Политолог И.Жданов отмечает: «Для страны выбор между ЕС и ТС – это
выбор системы ценностей. Для олигархов – выбор между европейским
рынком объемом 15 трлн дол., где правила игры четко определены, и
Таможенным союзом, в котором экономика зачастую подчинена политике и
где в первую очередь встанет вопрос о сборе всех таможенных платежей (это
примерно треть украинского бюджета) в общий котел», – подчеркнул
эксперт.
Глава Комитета экономистов Украины А. Новак высказал мнение, что в
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случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС через
несколько лет этого же захочет и Российская Федерация. Он отметил, что
«сейчас идёт много разговоров о том, что если мы подпишем ассоциацию c
ЕС, то Россия от нас отвернётся». Экономист напомнил, что похожая
ситуация была пять лет назад, когда Украина вступала во Всемирную
организацию торговли (ВТО): «Некоторые представители также кричали, что
с вступлением в ВТО будет трагедия и СНГ будет для нас закрыто. Стало
СНГ закрытым? Нет. Более того, через четыре года в ВТО вступила и РФ».
Мотивацией у России, по мнению эксперта, будет то, что «рынок ЕС в 15 раз
объёмнее, чем рынок СНГ, и при этом он намного более платежеспособный».
Рассматривая поднятую тему, стоит отметить, как относятся к
евроинтеграционным устремлениям Украины в странах СНГ. Так,
генеральный секретарь ГУАМ, первый посол Грузии в Украине
В.Чечелашвили отмечает: «Украина – большое европейское государство, с
которым невозможно не считаться. Украина обречена на то, чтобы играть
очень серьезную роль, роль регионального лидера в юго-восточной Европе.
Поэтому от судьбы Украины зависит, какой будет конфигурация
международных отношений в этом регионе».
По мнению В.Чечелашвили, подписание Соглашения об ассоциации с
ЕС, которое ожидается на Вильнюсском саммите в ноябре, только углубит
сотрудничество в рамках ГУАМ. «Зона свободной торговли, образованная
странами ГУАМ – Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой,
функционирует на тех же условиях, что и ЕС. Поэтому евроинтеграция этих
стран откроет новые возможности для сотрудничества», – полагает он.
В. Чечелашвили считает, что взаимодействие на постсоветском
пространстве и ассоциация с ЕС – не противоречат друг другу. В будущем,
прогнозирует политик, наше государство вместе с другими странами ГУАМ
сформирует новое пространство сотрудничества в юго-восточной Европе. «И
очень важно, что украинское правительство, украинские президенты
демонстрируют последовательность и приверженность этому европейскому
курсу. Я думаю, что соответствующее подтверждение европейским
стремлениям как Грузии, так и Украины будет дано на будущем саммите
Европейского Союза в Вильнюсе, на который мы все возлагаем очень
большие надежды», – убежден В. Чечелашвили.
Новый посол США в Украине Дж. Пайетт высоко оценивает шансы
Украины на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, о чем он рассказал в
интервью «Событиям недели» на телеканале «Украина». На вопрос о том,
высока ли вероятность подписания соглашения, 50/50 или выше, он ответил: «Я
думаю выше, чем это – правда, так думаю. Я так говорю на основе услышанного
от руководителей правительства, от оппозиции, а также от моих европейских
коллег. Есть некоторые критически важные шаги, которые должно совершить
правительство для выполнения условий, сформулированных Европой для
подписания Соглашения об ассоциации. В этом мы очень поддерживаем
миссию Кокса – Квасьневского. Мы видим ее, как неизменный способ
продвинутся вперед».
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Подытожив мнения отечественных и зарубежных политиков, экспертов,
аналитиков, выступающих с высказываниями «за» и «против» европейского
курса Украины, а также с заявлениями о несоответствии Конституции
Украины некоторых положений проекта Соглашения об ассоциации между
Украиной и Европейским Союзом, можно сказать, что руководство страны
окончательно сделало свой выбор в пользу евроинтеграции. Вместе с тем
мнения украинского общества по этому вопросу до сих пор неоднозначны. В
этой связи социологи отмечают, что украинское общество в
действительности ещё не сделало однозначный выбор в пользу одного или
другого направления внешней политики. Распределение мнений зависит
даже от того, как формулируются вопросы: при жестком противопоставлении
направлений интеграции получается одна картина, при ответах,
предполагающих сочетание сотрудничества с ЕС и ТС, – совершенно другая.
А. Потіха, науковий співробітник СІАЗ НБУВ

Великий Державний герб України: історія питання
і перспективи в оцінках експертів
Тривалий час в Україні ведеться дискусія щодо великого Державного
герба України, але до сьогодні єдиної точки зору стосовно цього питання не
вироблено. Як відомо, 18 липня 2009 р. Кабінет Міністрів України затвердив
Положення про великий Державний герб України і парламент мав
розглянути його вже у вересні або на початку жовтня цього ж року. У разі
затвердження, Україна отримала б великий герб. У ст. 20 (§ 3–4) Конституції
зазначається: «Великий Державний Герб України встановлюється з
урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська
Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від
конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом
великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира
Великого (малий Державний Герб України)». Уряд ухвалив як великий герб
проект колективу О. Івахненка, що є доопрацюванням попередніх кількох
проектів і відрізняється від них суто косметично. Проект включав
зображення малого герба в центрі, по боках від нього – фігури лева і
запорізького козака, знизу – синьо-жовта стрічка, а зверху – княжа корона.
На жаль, у проекті залишилася низка помилок і неточностей, тому його так і
не було внесено на розгляд Верховної Ради України.
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Проект великого герба України авторського колективу О. Івахненка (2009 р.)

У Європі великі герби – а деякі країни ще й середні (!) – мають Бельгія,
Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва,
Люксембург, Нідерланди, Португалія, Сербія, Чехія і Швеція.
Разом з тим, як зазначають експерти, не мають їх Австрія, Азербайджан,
Боснія і Герцеговина, Вірменія, Греція, Ірландія, Іспанія, Молдова,
Німеччина, Норвегія, Польща, Росія, Румунія, Словаччина, Словенія,
Угорщина, Фінляндія, Хорватія, Чорногорія та Швейцарія. Такі країни, як
Білорусь, Італія, Македонія, Франція та Туреччина взагалі мають герби, що
не відповідають жодним правилам геральдики.
Дехто з експертів вважає впровадження в Україні великого герба
виправданим і потрібним. Головна вимога при цьому – чітко розподілити
сфери використання великого та малого герба України.
У процесі розробки проекту нової Конституції України фахівці ще
остаточно не визначились щодо великого Державного герба. Проте, як
зазначив перший Президент України, голова Конституційної Асамблеї (КА)
Л. Кравчук, Основний закон має містити лише одне поняття – «герб», без
уточнення, малий чи великий, тому малий герб повинен мати повноправний
статус. Зокрема, Л. Кравчук зазначив, що великий герб варто було узаконити
ще на початку незалежності. Оскільки цього не сталося, то час згаяно, і
питання впровадження великого герба втратило свою актуальність. У зв’язку
з цим можливі відповідні зміни до Основного закону – вилучення з
Конституції України положення про «великий державний герб».
Цю інформацію підтвердив член Конституційної Асамблеї, перший
посол України в Росії М. Крижанівський. «Колись питання герба треба
вирішувати. У проекті конституційних змін положення про герб може бути
винесеним з розділу про основи конституційного ладу. Можливо, що
державним гербом буде залишений нинішній, а про великий мова вже не
йтиме», – повідомив М. Крижанівський.
Повертаючись до історії питання, доктор історичних наук, провідний
науковий співробітник Львівського відділення Інституту української
археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, співавтор
малого Державного герба А. Гречило зазначив, що коли у 1996 р. ухвалювали
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Конституцію і в ст. 20 розписували державні символи, то розділили
державний герб на дві частини – великий та малий. «За пропозицією
геральдичного товариства до тексту Основного закону включили тільки один
герб. Проте в конституційну ніч після суперечок записали малий та
великий», – наголосив А. Гречило.
При цьому, за його словами, великий герб описали поверхнево: його
обов’язковими елементами мають бути малий герб та символ Війська
Запорізького.
За словами А. Гречила, ще в 1991 р. він розробив проект великого герба,
проте тоді його затвердження заблокували. Малий герб став результатом
компромісу з комуністичною більшістю у Верховній Раді. «Коли 1991 р. в
Україні відбувався конкурс на проект Державного герба, були ілюзії, що
держава розвиватиметься в цивілізований спосіб. Тому в нашому проекті
(який я готував разом з І. Турецьким) і була пропозиція великого герба, який
розширював би уявлення про країну», – зазначив А. Гречило.
За його словами, цей проект переміг у конкурсі. Було запропоновано і
малий, і великий герб. У малому зберегли тризуб в оливковому вінку, що
апелював до традиції УНР. У проекті великого герба були ще дві фігури
щитотримачів, а саме: давньоруський ратник і запорізький козак. Перший
підкреслював спадкоємність від Київської Русі, другий – традиції Війська
Запорозького та Гетьманщини. «Нас викликали до Києва для остаточного
узгодження деталей проекту Державного герба, який мала затвердити
Верховна Рада. Під час обговорення усунули оливковий вінок: мовляв, не
треба натяків на УНР. Оскільки більшість у парламенті становила тоді
прокомуністична “група-239”, ми погодилися, що не варто подавати проект
великого герба, щоб його не забалакали та провалили», – підкреслив
А. Гречило.
Він повідомив, що остаточний варіант разом з ними розробляв
київський графік О. Кохан (він увійшов до призерів конкурсу, на який також
подавав проекти великого й малого герба). Однак, оскільки колізії все одно
виникали, вирішили в проекті постанови згадати й про великий герб, який
колись буде. Тобто питання великого та малого герба повернулось як
політичний компроміс. «Проте 19 лютого 1992 р. у Верховній Раді постанова
не набрала потрібної кількості голосів. І тоді Президент Л. Кравчук
звернувся до комуністичної більшості: мовляв, Україна вже й так незалежна
держава, необхідно видавати паспорти, розвивати дипломатичну мережу,
друкувати гроші (а радянські грошові знаки вже не функціонували), тому все
одно потрібен новий герб, затвердьмо тризуб як малий герб, а там видно
буде», – зазначив експерт.
І додав, що така пропозиція була затверджена того ж дня. Про великий
герб надалі ніхто не згадував аж до 1996 р., коли розглядали проект
Конституції. «Я тоді підготував пропозиції від Українського геральдичного
товариства, за якими вдалося переконати членів Конституційної комісії, що
достатньо лише одного герба. Таке формулювання й було включено в
остаточний законопроект», – наголосив А. Гречило.
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Проте, за його словами, обставини склалися так, що найбільші
суперечки виникли навколо ст. 10-ї – про мову, 20-ї – про символи, та про
статус Криму. Очевидно, що не це основне в Конституції, але така була
ситуація. Знову як компроміс постало питання про великий герб, і в ст. 20
вписали, що колись він буде.

Проект великого герба України авторського колективу О. Івахненка (1996 р.)

Після 1996 р. було створено кілька державних комісій, які розробляли
проекти великого герба. Було досягнуто попередньої згоди, що елементами
великого герба будуть тризуб, галицький лев та козак з рушницею. Проте
деталі тонули в суперечках, і жоден проект не міг претендувати на 300
голосів у сесійному залі. Зокрема, у січні 2001 р. до Верховної Ради України
надійшов законопроект «Про великий Державний герб України» (реєстр.
№ 5274-1). Документом пропонувалося затвердити великий Державний герб
України, який є зображенням на синьому щиті золотого Знаку Княжої
Держави Володимира Великого (малого Державного герба України); над
щитом – відтворення великокняжого вінця і синьо-золотого шатра. По
обидва боки щита зображено щитотримачів: справа – золотого лева, зліва –
козака з мушкетом. Під щитом – стрічка, що поєднує національні кольори, –
синій та жовтий; під стрічкою – золоті колоски пшениці, скріплені кетягом
калини.
Запропонований варіант, на думку експертів, мав низку помилок і
неточностей, частину з яких згодом виправили. Геральдисти вважають, що
використання корони в гербі не відповідає ні історичній традиції, ні
теперішньому державному устрою України. Справа в тому, що корони
використовуються або на гербах монархій, або як данина історичній
традиції – так, корона Св. Стефана на гербі Угорщини є історичною короною
Угорського королівства, символом угорської державності протягом кількох
століть. Між гербовим щитом і короною в проекті О. Івахненка розміщено
намет. У геральдиці намет використовується переважно як прикраса для
лицарського шолома і не несе практично ніякого символічного
навантаження. Крім того, українській територіальній традиції намет не
властивий. Присутність намету в Державному гербі можна трактувати хіба як
непотрібну декоративну прикрасу між короною (влада) і щитом із Тризубом
(народ).
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Крім того, на думку фахівців, козак, поданий у проекті як герб Війська
Запорозького, не відповідає йому ні іконографією, ні кольорами і, фактично,
є новим гербом. Так, на запорозькому гербі козак повернутий корпусом у
протилежний від проектного бік (через це фігура козака в проекті є
неприродньою), в оригіналі козак має демократичний червоний, а не золотий,
багато розшитий жупан. Таким чином, не виконується ст. 20 Конституції
України, де чітко зазначається, що «Великий Державний Герб України
встановлюється з урахуванням … герба Війська Запорізького…».
Фахівці також зауважили, що жупан з візерунками фігурував на гербі
при тих гетьманах, які прагнули встановити своє одноосібне правління,
обмежити козацьку демократію.
Експерти зауважують, що в іконографії лева відчувається невпевненість
(невеликий крок) і скутість (деякі анатомічні вади на деяких проектах). Крім
того, лев, поданий у деяких проектах як герб Галицько-Волинської держави,
не може так трактуватися, оскільки не має золотої корони галицького лева.
Щитотримачі, які повинні символізувати соборність України, не виконують
цієї ролі, оскільки не покривають усіх українських земель: поза соборністю,
зокрема, опинилися Слобожанщина і Крим.
Також, на думку експертів, у геральдиці фігури, зображені неприродно
перевернутими, символізують смерть, занепад, зворотне трактування
символу. У проекті великого герба під щитом лежать перевернуті колоски
пшениці, що геральдисти трактують як занепад сільського господарства,
голод, злидні.
Тим часом Міністерство культури України з 23 жовтня 2007 р. по
1 вересня 2008 р. проводило конкурс проектів великого Державного герба
України. Персональний склад комісії затверджувався урядом. Діяльність
комісії здійснювалася на громадських засадах. Згідно з положенням, комісія
була консультативно-дорадчим органом при Кабміні, основним завданням
якої був відбір проектів ескізів, поданих на конкурс на найкращий ескіз
великого герба України, і визначення його переможців. Як сказано в
положенні, усі свої рішення Комісія з проведення конкурсу на найкращий
ескіз великого Державного герба України приймала відкритим голосуванням
простою більшістю. Рішення ж щодо підсумків конкурсу вона приймала
таємним голосуванням двома третинами голосів присутніх на засіданні
членів комісії. У цьому випадку остаточного рішення також не було
прийнято.
За словами автора одного з проектів великого герба О. Руденка, великий
Державний герб не був затверджений виключно через особисті амбіції
політиків. «Кожному хочеться, щоб його ім’я було поруч із рішенням, а
фахівців слухати не бажають», – зазначив експерт.
При цьому, як зазначає А. Гречило, з точки зору геральдики, великий
Державний герб Україні не властивий. За його словами, великі герби – це
спадок геральдичних традицій імперій, коли кожне нове територіальне
придбання відображали в титулі монарха, а також фіксували на великому
гербі, який доповнювали геральдичним символом новопридбаного чи
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завойованого краю. Це добре видно, на прикладі Габсбурзької та Російської
імперій. Так, наприкінці XVIII – на початку XIX ст. кордони монархії
Габсбургів змінювалися ще кілька років. Після кожної зміни цісар видавав
декрет, який визначав новий повний імператорський титул і великий герб. А
взагалі великі герби формують за різними принципами – або шляхом
доповнення головного символу знаками основних провінцій, або коли так
званий малий герб отримує додаткові геральдичні елементи: щитотримачі,
вінки, девізні стрічки тощо. Нині великі герби мають переважно старі
монархії. Наприклад, у державному гербі Данії є три сині короновані леви та
дев’ять червоних сердець на золотому щиті. Великий герб (його ще
називають королівським) доповнено й династичними знаками, і
провінційними, і щитотримачами, девізом, орденом та іншими деталями.
Унаслідок Першої світової війни розпалися імперії, утворилися республіки, і
політики молодих держав іноді теж бавилися в малі та великі герби.
Наприклад, на початку 1920-х років у Латвії та Чехословаччині, які були
республіками, затвердили навіть не по два, а по три герби. Якщо в малому
гербі ЧСР поєднали символи Чехії та Словаччини – двох основних складових
молодої держави, то в середньому гербі ще з’явилися знаки Сілезії,
Підкарпатської Русі та Моравії, а на великому була символіка дрібніших
адміністративних земель і різні позащитові елементи. Натомість у Латвії
середній і великий герби включали незмінний малий герб, доповнений
новими позащитовими деталями. Великі герби використовують скрізь вищі
органи державної влади, а малі – в усіх інших випадках.
Сьогодні ті ж Польща і Російська Федерація не мають великого герба,
хоча це країни з давніми монархічними традиціями. «Герби у них досить
прості – щит, одна фігура й максимум два кольори», – зауважує А. Гречило.
На думку експертів, великий герб зазвичай з’являється тоді, коли в
державу входять кілька самобутніх територій зі своїми традиційними
символами. Україна ж є унітарною державою, і тому великий герб їй не
потрібен.
Експерти зазначають, що сьогодні великі герби використовуються тільки
главами держав або вищими державними органами. У структурах державної
влади зазвичай використовують прості герби. «Нинішній український герб
апелює до ідеї соборності. Тризуб був затверджений ще в 1918 р., він несе
ідею об’єднання українських земель, апелюючи до спадку Київської Русі.
Для України великий герб як такий не потрібен», – підсумовує А. Гречило.
О. Руденко, зазначаючи зі свого боку, що комбінація проекту великого
герба з галицьким левом, козаком та тризубом подобається, погоджується:
«Тверезо дивлячись на ситуацію, єдиним гербом має бути нинішній малий».
Експерти переконані, що політичні спекуляції не залишають шансів на
досягнення компромісу стосовно великого герба. Крім того, не дуже
зрозуміло, хто і як буде використовувати такий символ. Наприклад, заміна
національних і закордонних паспортів на екземпляри з великим гербом може
стати суттєвою фінансовою витратою.
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«Сенсу в затверджені великого герба дійсно немає. Час, коли це можна
було зробити безболісно, вже минув. Існуюча символіка сприйнята країною й
себе виправдала», – вважає А. Гречило.
Подібну думку висловив історик та мистецтвознавець В. Скуратівський.
За його словами, розпочинати через майже чверть століття існування
держави дискусію про структуру чи будову герба недолуго. «Ми маємо герб,
і починати знову розмови, кого і як помістити на великий державний герб
недоречно», – зазначив він.
Утім, не всі вважають великий герб зайвим. Колишній віце-прем’єрміністр М. Жулинський, який на початку двотисячних років очолював
комісію з розробки великого герба, наголошує на його стратегічному
призначенні. «Комісія схвалила ескіз герба: передбачалося поєднати Україну
символічними образами галицького лева та запорозького козака. Великий
герб має бути символом об’єднаної України», – вважає М. Жулинський.
Ряд експертів погоджуються з подібним твердженням і вважають, що
великий Державний герб мав би бути атрибутом незалежної держави. Його
створення не повинно бути предметом ані політичних та ідеологічних
суперечок, ані довільного мистецького фантазування, пошуками навмання.
Крім того, на їхню думку, створення Державного герба не може
відбуватися поза громадським обговоренням. У протилежному випадку воно
може перетворитися на закулісні політичні інтриги. Вони переконані, що
герб держави мусить бути втіленням її національної ідеї, фокусувати в собі
головні етапи її становлення та багатовікового розвитку. І водночас все це
має вміщуватися в канони геральдики (Леонід Кравчук: великий державний
герб Україні не потрібен // http://mydim.ua. – 2013. – 22.08; Україна може
залишитись без великого герба // http://www.bbc.co.uk – 2013. – 21.08;
Україна може позбутися свого великого герба // http://tsn.ua/politika - 2013.
- 21.08; Малий та великий герб України // http://www.gazeta.lviv.ua – 2013. –
29.08).

Позиція влади, політичних партій,
громадських організацій
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении
изменений в ст. 98 Конституции Украины относительно полномочий
Счетной палаты. За это решение проголосовало 380 народных депутатов,
передает корреспондент News24UA.
Данный законопроект предполагает расширение полномочий Счетной
палаты, а именно – предоставляет ей право контролировать не только
расходы, но и доходы госбюджета.
Кроме того, в законопроекте закреплена норма, согласно которой каждая
из парламентских фракций будет иметь по одному представителю в СП.
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После подписания Президентом Украины документ будет направлен в
Конституционный Суд, а затем на следующей сессии парламента будет снова
вынесен на рассмотрение ВР, где за него должно будет проголосовать
конституционное большинство депутатов, чтобы изменения в Конституцию
вступили в действия.
Кроме того, Рада приняла за основу в первом чтении законопроект
№ 2600 о реформировании государственных и коммунальных печатных
средств массовой информации. За это решение проголосовали 333 народных
депутата (Сводка независимых новостей (http://svodka.net/posledniesvodki/svodki/918919). – 2013. – 19.09).
***
Конституционный Суд признал соответствующим требованиям
ст. 157 и 158 Конституции «евроинтеграционный» законопроект о
внесении изменений в Основной закон об усилении гарантий
независимости
судей,
предложенный
Президентом
Украины
В. Януковичем.
Это следует из заключения КС, которое было принято 19 сентября и
опубликовано 24 сентября.
Как сообщалось, Верховная Рада 5 сентября поддержала направление в
КС предложенных главой государства изменений к Конституции Украины в
части усиления гарантий независимости судей.
Законопроект предусматривает обеспечение права внести изменения в
Конституцию, предусмотрев право каждого лица на справедливое и гласное
рассмотрение дела на протяжении разумного срока независимым,
непредвзятым судом.
Кроме того, в законопроекте предусматривается внести изменения в
Конституцию и усовершенствовать порядок назначения и увольнения судей.
Предлагается, чтобы судья суда общей юрисдикции назначался на должность
бессрочно президентом Украины (предлагается отменить первоначальный
пятилетний срок назначения судьи). При этом закрепляется, что решения
главы государства о назначении судей или увольнение их с должностей
принимаются исключительно в соответствии с представлением Высшего
совета юстиции.
В законопроекте устанавливается, что в случае его принятия судьи судов
общей юрисдикции, назначенные на должность на пятилетний срок, получат
статус судей, назначенных бессрочно.
Также предлагается исключить из Конституции положение о сроке
полномочий Генерального прокурора Украины.
В законопроекте предлагается предоставить Верховному Суду Украины
полномочия
по
обеспечению
одинакового
применения
норм
законодательства Украины всеми судами общей юрисдикции. Также
предлагается установить, что согласие на задержание или арест судьи дается
Высшим советом юстиции по представлению Высшей квалификационной
комиссии судей.
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Также в Конституции предлагается изменить порядок прекращения
полномочий судьи Конституционного Суда в связи с окончанием срока
полномочий, на который он был назначен. Предлагается также установить,
что предельный возрастной срок пребывания на должности судьи
Конституционного Суда повышается до 65 лет.
Кроме того, в Конституции предлагается закрепить положение о том, что
переведение судьи возможно только по его согласию, а переведение в суд
высшей инстанции осуществляется только на конкурсной основе.
В Конституции также предлагается изменить норму, касающуюся
полномочий и состава высшего совета юстиции. В частности, предлагается
установить, что 12 из 20 членов Высшего совета юстиции будут представлять
судьи, назначенные Съездом судей Украины. Съезд адвокатов, а также Съезд
представителей юридических высших учебных заведений и научных
заведений будет назначать по два члена Высшего совета юстиции. Кроме
того, в состав Высшего совета юстиции по должности войдут председатель
Конституционного Суда, председатель Верховного Суда, председатель
Совета судей Украины и Генеральный прокурор. При этом предлагается
установить, что Генеральный прокурор не будет принимать участия в
голосованиях при принятии решений Высшим советом юстиции
(Подробности (http://podrobnosti.ua/power/2013/09/24/931898.html). – 2013. –
24.09).
Коментар
Голова Європейської комісії «За демократію через право» Венеціанська комісія
Дж. Букіккіо позитивно оцінює «євроінтеграційний» законопроект про внесення змін до
Конституції України про посилення гарантій незалежності суддів, запропонований
Президентом України В. Януковичем.
«Такі зміни до Конституції є дуже позитивним кроком. Я із задоволенням відзначив,
що недавно вони були схвалені переважною більшістю членів Верховної Ради», – сказав
він в ексклюзивному інтерв’ю, опублікованому на сайті газети «Закон і бізнес»
24 вересня.
«Я сподіваюся, що зміни до Конституції будуть прийняті, однак ми повинні
розуміти, що це лише перший крок. Має бути прийняте відповідне законодавство, і зміни
повинні застосовуватися на практиці», – додав Дж. Букіккіо.
При цьому на запитання, як оцінює Венеціанська комісія процедуру добору суддів
згідно з новим законопроектом, її голова відповів: «Ми вітаємо те, що Верховна Рада як
політичний орган більше не буде залучена до призначення суддів – вирішальну роль у
даному питанні буде грати Вища рада юстиції, де більшість представляють судді, які, у
свою чергу, також обрані іншими суддями».
«Проте ми усвідомлюємо, що незалежність суддів також залежить від інших
елементів. Судді повинні почуватися вільними від тиску з боку прокурорів. Проект закону
про прокуратуру забезпечить поліпшення у цій сфері. Крім того, повинні бути вжиті
заходи для подолання корупції у судовій системі... І, нарешті, незалежність – це також
питання правової культури, яка змінюється повільніше, ніж тексти законів», – додав він.
Дж. Букіккіо також зазначив, що направлений до Венеціанської комісії для висновків
законопроект «Про прокуратуру» є «дуже хорошою основою для всебічної реформи
прокуратури», але його текст потребує удосконалення. «Ми головним чином стурбовані
надмірними повноваженнями, якими користуються прокурори, коли вирішують,
представляти в суді інтереси особи або ж держави... Положення щодо вказівок, які
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прокурори вищого рівня дають прокурорам нижчого рівня, також повинні бути
переглянуті та уточнені. Є низка інших зауважень, але ... їх можна врегулювати досить
швидко», – зазначив голова Венеціанської комісії (ForUm (http://ua.forua.com/politics/2013/09/24/182234.html). – 2013. – 24.09).
Коментар
Н. Онищук, экс-министр юстиции:
Решение Конституционного Суда по законопроекту было ожидаемо положительным:
очевидно, что изменения, которые хотят внести, никак не влияют на права и свободы
граждан. Проект прошел оценку Венецианской комиссии и в целом был одобрен. Это дает
надежду, что закон будет принят и значительно изменит организацию судопроизводства в
Украине.
Положительные моменты – повышение роли Высшего совета юстиции (ВСЮ) в
формировании судейского корпуса. Президенту остается, по сути, церемониальная
функция – формализация решения. Введение конкурсного набора судей позволяет
предположить, что мы получим более качественный «судейский материал». Важно также,
что в формировании ВСЮ больше полномочий получат съезды судей. То, что судьи
теперь будут сразу назначаться бессрочно, а не на пять лет (при первом вступлении в
должность), станет дополнительной гарантией их независимости.
Главные минусы – в текст законопроекта не внесли внедрение института мировых
судей, которых бы выбирали напрямую в городах и районах, и которые бы рассматривали
мелкие дела. Это сняло бы нагрузку с судов общей юрисдикции, упростило бы доступ к
правосудию и повысило бы уровень независимости судей – они зависели бы только от
своих избирателей.
Плохо, что «пенсионный ценз» судей повышен до 70 лет не только в судах высшей
инстанции, но и в местных судах. Представьте себе 70-летнего судью местного суда, где в
день рассматриваются 170–180 дел. Это притом, что есть десятки тысяч молодых
специалистов, готовых занять эти должности, а мы искусственно замораживаем им доступ
к судейской деятельности.
Теперь качество судопроизводства будет почти полностью зависеть от
беспристрастности, профессионализма и ответственности ВСЮ при выборе кандидатов. В
будущем это может оказаться как положительным, так и отрицательным моментом.
В. Мусияка, юрист, экс-нардеп, один из авторов текста Конституции:
Этот текст подготовила Администрация Президента, а не Конституционная
Ассамблея (КА). Его подали на рассмотрение КС, якобы, для того, чтобы успеть
выполнить обязательство перед ЕС до Вильнюсского саммита. Но это прямой обман. По
Конституции, изменения в нее вносятся в течение двух сессий. Максимум, что можно
успеть до саммита – одобрить законопроект в ВР. Окончательное голосование может
пройти не раньше следующего года.
Этот законопроект не отвечает нуждам общества. Он окончательно подчиняет
судебную систему президентской власти, окружению президента и тем, кто организовал
судебную реформу 2010 г. Если бы его не вырывали из контекста, а подали вместе с
другими изменениями, которые сейчас готовит КА, стало бы очевидно, что происходит
концентрация власти в руках В. Януковича. Но сейчас разработчики могут сослаться на
то, что передать президенту право назначать судей предложила Европа. Пора
остановиться. Голосование в ВР не пройдет. То, что сейчас происходит – попытка
узаконить неконституционные положения, в том числе положения судебной реформы.
Раньше кандидатуру каждого судьи рассматривали в комитетах. Я лично принимал
участие в сотне таких дел. Мы создавали комиссии, ездили на места и проверяли сигналы
по конкретным судьям.
Поборники этого проекта говорят, что президент будет, как английская королева,
выполнять церемониальные функции. Но о каком церемониале может идти речь, если он
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назначает судей своим указом? Решающее значение тут имеет не мнение ВСЮ, который
подает кандидатуру, а именно воля президента.
Л. Изовитова, член Высшего совета юстиции:
Первый плюс этого законопроекта – то, что он позволяет повысить пенсионный
возраст судей. Много молодых судей, у которых нет достаточного опыта, могут
совершить много ошибок.
Украину часто упрекали в том, что недостаточно членов ВСЮ избираются самими
судьями. В новом законопроекте этот пробел будет исправлен.
Сейчас судей бессрочно назначает политический орган – парламент. Это плохо,
поскольку иногда депутаты отказываются голосовать за судей, которые приняли
законные, но неугодные этим депутатам решения. После принятия законопроекта эти
полномочия перейдут к ВСЮ, который имеет достаточную квалификацию для того, чтобы
оценивать кандидатов с профессиональной точки зрения.
Конечно, в законопроекте есть и недочеты. Они есть везде и стимулируют нас к
движению вперед.
В. Олийнык, народный депутат от Партии регионов:
В документе недостатков нет. Его согласовала Венецианская комиссия, текст
выверен до последней запятой.
Главная цель – лишить Раду права назначать судей. Ни в одной стране одна ветвь
власти не формирует другую. Парламент должен разрабатывать правила, по которым
судей назначают на должность, но не влиять на их назначение.
Второй важный аспект – меняется подход к формированию ВСЮ. Из 21 члена будет
14 судей. Не будет министров, генерального прокурора и прочих. Будут судьи разных
специализаций, которые могут оценивать ситуацию с правовой, а не с политической точки
зрения. Таким образом снизится давление извне на судей. Будет развиваться судебное
самоуправление: автоматизируется система распределения дел, так что глава суда не
сможет решить, кому какое дело расписать.
Президента и власть обвиняют в «узурпации», а ведь глава государства отказывается
от двух важных полномочий: назначения судей и права создавать, реорганизовывать и
ликвидировать суды. Скорее всего, эти права тоже получит ВСЮ.
Думаю, изменения внесут после нового года. Европейцы видят, что процесс идет.
Они понимают, что есть временные рамки и процедуры, которые нельзя нарушать. Для
них важно, чтобы мы приняли эти законы, а произойдет это до или после саммита – не
имеет значения.
Партия регионов единогласно поддержит этот законопроект. Думаю, оппозиция
тоже. Когда голосовали за передачу этого документа в КС, они тоже много возмущались,
но в итоге проголосовали «за». Мне кажется, им просто обидно, что евроинтеграционные
законы принимает не их власть, и не их президент подпишет соглашение об ассоциации.
С. Соболев, народный депутат от «Батьківщини»:
Фракция «Батьківщина» не будет голосовать за этот законопроект. В первом чтении
мы голосовали только для того, чтобы запустить процесс внесения изменений в судебную
систему. Более того, мы подготовили свой вариант законопроекта – правда, его почему-то
не регистрируют в аппарате ВР, хотя он имеет точно такие же права, как и проект,
разработанный АП.
Нельзя слепо копировать закон с европейской модели, где парламент не участвует в
назначении судей, но где и судьи не представляют, как можно принимать решение не по
закону, а по приказу власти. Мы знаем, что в Украине дела обстоят совсем иначе, и
парламент должен иметь возможность контролировать законность действий судей.
Этот законопроект абсолютно не решает проблему независимости судей, наоборот –
делает их и генерального прокурора еще более зависимыми от президента. Поэтому мы
ждем, когда зарегистрируют наш законопроект, в котором все проблемные вопросы
учтены. Предлагается выборность судей и намного более прозрачная программа
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отстранения судей от должности. Там есть четкий порядок назначения генерального
прокурора.
Законопроект Администрации президента обходит стороной вопрос срока
полномочий генерального прокурора – это может быть и 10 лет, и 20. Парламент лишается
каких-либо средств контроля над деятельностью судей. Все полномочия передаются
органу (имеется в виду ВСЮ. – Forbes), полностью подконтрольному президенту.
Абсолютно неясным остается статус Верховного суда – от него остается одно название.
Этот закон также не определяет порядок создания и расформирования судов (Forbes.ua
(http://forbes.ua/nation/1358578-za-i-protiv-zakonoproekta-yanukovicha-o-nezavisimostisudej). – 2013. – 25.09).

***
Опозиціонери люблять розповідати вітчизняним журналістам і
зарубіжним гостям про те, як гаряче вони підтримують інтеграцію у
Європейський Союз. Але ціна слів політиків визначається їх справами, а
депутатів – результатами їх голосувань у Верховній Раді. А з цим в
опозиціонерів ніяк не складається. Про це заявив народний депутат України,
перший заступник голови парламентської фракції Партії регіонів М. Чечетов,
передає УНН із посиланням на прес-службу політсили.
Одним із ключових напрямів євроінтеграції є реформа правосуддя,
зазначив парламентарій. Він проінформував, що Конституційний Суд вже
схвалив президентський законопроект поправок до розділу «Правосуддя»
Конституції України. Венеціанська комісія прямо сказала, що очікує його
якнайшвидшого прийняття. Її голова Дж. Букіккіо зовсім недавно підтримав
законопроект глави держави і назвав пропоновані зміни «позитивним
кроком».
«Але думка європейських юристів, схоже, не цікавить доморощених
опозиційних “правознавців”, оскільки заважає їм діяти за принципом “чим
гірше – тим краще”», – підкреслив народний депутат.
Він зазначив, що колишній адвокат С. Власенко, більше відомий як
захисник Ю. Тимошенко, уже розкритикував документ, схвалений
Венеціанською комісією.
«Однопартійці вже взяли під козирок і пообіцяли за нього не голосувати.
Хоча для прийняття євроінтеграційних законів часу залишається обмаль.
С. Власенко знає, чим загрожує Україні зрив голосування. Але йде на
свідомий підрив співпраці влади та опозиції. Очевидно, що єдино можливе
визначення таких дій – це саботаж. Політичний саботаж. У чиїх інтересах
діють політичні диверсанти – теж не секрет», – резюмував М. Чечетов (УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1253788-m-chechetov-opozitsiya-sabotuyeyevropeysku-integratsiyu). – 2013. – 15.09).
***
19 вересня в Києві відбулося спеціальне експертне засідання
Національного круглого столу «Порозуміння заради європейського
майбутнього» на тему: «Нова Конституція та євроінтеграція України».
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Цим заходом організатори відкривають цикл дискусій, присвячених
проблемним питанням зі списку вимог єврокомісара Ш. Фюле, необхідних
для підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
За словами координатора Робочої групи НКС з євроінтеграції
С. Бондарчука, немає сумнівів, що Україна потребує нового суспільного
договору між владою та суспільством, проте до змін Основного закону
потрібно підходити відкрито та виважено – саме на цьому неодноразово
наголошували представники ЄС.
«Представники Євросоюзу постійно звертали увагу української сторони
на потребу підходити до змін у Конституції виважено та прозоро, адже
Конституційний процес в Україні завжди характеризувався політичними
протистояннями та намаганнями використати його відповідно до кулуарних
інтересів різних політичних гравців», – сказав С. Бондарчук.
Він також закликав інші ініціативні групи, які працюють над змінами до
Основного закону, до діалогу.
«Ми представимо та надішлемо наші пропозиції всім ініціативним
групам, а також закликаємо Л. Кравчука та лідерів опозиції представити
напрацювання їхніх команд та знайти новий формат співпраці, який би
виконував вимоги ЄС – відкритість та включеність у цей процес усіх сторін»,
– наголосив С. Бондарчук.
Своє бачення конституційного процесу висловив один з авторів діючої
Конституції, професор Києво-Могилянської академії В. Мусіяка.
«На мою думку, Конституційна Асамблея напрацьовує не концепцію
змін до Конституції, а проект протоколу про наміри її переформувати, при
цьому поводячись некоректно з текстом Основного закону. Така зневажлива
критика є неприпустимою. У кримінальному кодексі є стаття за наругу над
Державними символами, у цю статтю також варто включити пункт за наругу
над Конституцією», – сказав В. Мусіяка.
Він також детально проаналізував конституційні ініціативи влади і
дійшов висновку, що ці зміни лише посилять її централізацію.
«Цей проект змін може привести країну до плебісцитарної монархії,
коли всі повноваження закріплені за однією особою. Президенту не потрібно
стільки повноважень, він не зможе їх виконувати. Окрім того, те, що
називається нарисом до конституційних змін, є першими з тих намірів, які не
можна допустити, адже вони небезпечні з точки зору втілення цих ідей», –
вважає В. Мусіяка.
Суддя Конституційного Суду у відставці, кандидат юридичних наук,
доцент НаУКМА М. Савенко поставив під питання статус Конституційної
Асамблеї.
«Асамблея мала бути всенародно обраним органом, а в нас вона є лише
органом при президентові, який він може корегувати за власним бажанням.
Єдине, чого бракує цій концепції це: президент є головою державної влади,
тобто і виконавчої, і законодавчої й судової», – вважає колишній голова КС.
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На переконання члена Конституційної Асамблеї, директора Центру
політико-правових реформ І. Коліушка, проблема конституційного
процесу в тому, що відкинута нормальна методологія роботи.
«Спочатку повинна бути оцінка практики виконання Конституції та
помилок в її тексті. Дискусії з цього питання велись, але жодного цілісного
документу підписано не було. Я не заздрю модераторам конституційного
процесу, адже одні пишуть повну редакцію Конституції, а інші лише точкові
зміни», – сказав І. Коліушко.
На його думку, створення Конституційною Асамблеєю робочої групи
для доопрацювання Конституції є конструктивним кроком, проте результат
нікого не влаштує на 100 %.
«Ніхто не вірить, що концепцію буде реалізовано, так як не видно
бажання влади виконувати цей Основний закон. Значить не буде
виконуватись і наступний – отже перспективи сумні», – резюмував експерт.
Під час обговорення також узяли участь суддя Конституційного Суду у
відставці, доктор юридичних наук, завкафедри державно-правових наук
НаУКМА М. Козюбра, політолог, експерт Корпорації стратегічного
консалтингу «Гардарика» К. Матвієнко, науковий консультант Центру
Разумкова М. Мельник, а також активіст громадської ініціативи «Збережи
старий Київ» І. Луценко.
Національний круглий стіл продовжить працювати по темі Конституції
для того, щоб сформувати позицію громадського суспільства в цьому питанні
та запропонувати її владі та опозиції (Сайт НКС «Порозуміння заради
європейського
майбутнього»
(http://nks-ua.blogspot.com/2013/09/blogpost_19.html). – 2013. – 19.09).
***
Службу безопасности Украины могут переформатировать, изменив
ради этого Конституцию. Об этом, как сообщает Кореспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/1607978-v-sluzhbe-bezopasnostiukrainy-gotovyat-reformu-kotoraya-mozhet-zatronut-konstituciyu-izdanie),
заявляют источники из нескольких відомств.
В частности, пакет изменений от СНБО уже якобы передали в
Министерство юстиции и Администрацию Президента, пишет Капитал.
«Группа работает над вопросами реформирования всего силового блока.
Готов проект концепции по СБУ. Кроме того, законопроект о СБУ должен
быть передан Венецианской комиссии уже в октябре», – прокомментировал
близкий к А. Клюеву источник.
Сейчас ведомства отказываются от комментариев к проекту.
Неофициально известно, что СБУ останутся дела, связанные с
преступлениями против государства, шпионажем, террористической
деятельностью, военными делами, а также с контрабандой наркотиков,
радиоактивных материалов и оружия.
Кроме того, служба может быть частично демилитаризована, военным
останется только центр спецопераций по борьбе с терроризмом и
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контрабандой наркотиков и оружия. Главное следственное управление
продолжит заниматься экономическими преступлениями, а также начнет
совершать надзор над предприятиями, учреждениями, организациями в части
соблюдения законов.
Управление будет отныне сопровождать международные договора, а
затем и выявлять нарушения среди работников МВД. Такие меры, по словам
собеседников, приняты во избежание ситуации с газовыми контрактами в
2009 г.
При этом бывший замглавы СБУ А. Скипальский считает, что
экономические расследование все-таки лучше переложить на Службу
внешней разведки. «Это результат того, что не могут найти место для
разведки. У СБУ нет ресурса, чтобы знать экономические планы
конкурентов. Это работа СВР», – подчеркивает он.
Примечательно, что если в СБУ начнется частичная демилитаризация, то
она потребует внесения изменений в Конституцию, так как это орган особого
значения
для
государства
(Кореспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/1607978-v-sluzhbe-bezopasnostiukrainy-gotovyat-reformu-kotoraya-mozhet-zatronut-konstituciyu-izdanie).
–
2013. – 26.09).

Експертна думка
Ю. Кириченко, доцент кафедри політології та права Запорізького національного технічного
університету, кандидат юридичних наук

Пояснювальна записка щодо обґрунтування необхідності зміни
статті 32 Конституції України
Право на невтручання в особисте та сімейне життя, яке закріплене в
ст. 32 Конституції України [1], займає особливе місце серед основних прав і
свобод людини і громадянина, є невід’ємним і фундаментальним правом
людини та діє не виокремлено, а у взаємодії з іншими правами і свободами.
Невтручання в особисте та сімейне життя надає людині можливість відчувати
себе недоторканною, певною мірою незалежною від інших, у тому числі від
суспільства та держави. Тільки кожна людина має право окреслювати межу
між собою та іншими, якої не можна перетинати всупереч її бажанням.
Нормативне закріплення даного права базується не лише на нормах
Основного закону України, а й на нормах Загальної декларації прав людини
1948 р., Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р. і
багатьох інших міжнародних і регіональних угодах, зокрема, Європейської
конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. При
цьому слід зауважити, що в зазначених міжнародно-правових актах
закріплені лише основні принципи приватного життя людини, залишаючи
можливість національним законодавчим органам самостійно формулювати
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правові норми в цій сфері та визначати важелі правового впливу за їх
недотримання.
Право на невтручання в особисте та сімейне життя закріпили на
конституційному рівні переважна більшість європейських держав.
Проведений нами порівняльно-правовий аналіз змісту положень конституцій
Азербайджану (ст. 32), Албанії (ст. 35), Андорри (ст. 14), Білорусі (ст. 28),
Бельгії (ст. 22), Болгарії (ст. 32), Боснії і Герцеговини (п. 3 ст. 2), Вірменії
(ст. 23), Греції (ст. 9), Грузії (ст. 20, 44), Іспанії (ст. 18), Латвії (ст. 96), Литви
(ст. 22, 25), Македонії (ст. 18, 25), Монако (ст. 22), Молдови (ст. 28, 34),
Нідерландів (ст. 10), Польщі (ст. 47, 51), Португалії (ст. 26, 35), Росії (ст. 23,
24), Румунії (ст. 26, 31), Сербії (ст. 42), Словаччини (ст. 16, 19), Словенії
(ст. 35, 38), Туреччини (ст. 20), Угорщини (§ 59), Фінляндії (§ 10), Хорватії
(ст. 35, 37, 38), Чехії (ст. 7, 10 Хартії основних прав і свобод), Чорногорії
(ст. 40, 43, 51) та Швейцарії (ст. 13) дає підстави стверджувати, що
докладніше це право виписано в конституціях постсоціалістичних і
пострадянських країн, при цьому більшість з них розділяють право на
невтручання в особисте і сімейне життя та на таємницю листування,
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, одночасно
доповнюючи конституційну норму забороною збирання інформації про
приватне життя людини. Але, порівняно з зазначеними конституціями,
найбільшу кількість можливостей людини у сфері особистого та сімейного
життя закріпила Конституція України.
Ч. 1 ст. 32 Основного закону України декларує, що «ніхто не може
зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків,
передбачених Конституцією України» [1]. Проте в зазначених країнах
конституційне регулювання цього права здійснюється дещо по-іншому. Так,
норми конституцій Азербайджану, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Вірменії,
Греції, Іспанії, Македонії, Румунії, Туреччини, Хорватії як охороняєме благо
виділяють недоторканність особистого та сімейного життя; конституціями
Андорри, Бельгії, Естонії, Молдови, Монако, Португалії, Словаччини, Чехії,
Чорногорії, Швейцарії захищається приватне й сімейне життя; Литви,
Польщі, Росії – приватне, особисте та сімейне життя; Албанії – приватне та
особисте життя; конституціями Білорусі, Грузії, Угорщини – тільки особисте
життя, а Латвії, Нідерландів, Словенії, Фінляндії – тільки приватне життя.
Наприклад, у ст. 25 Конституції Республіки Македонії від 17 листопада
1991 р. записано, що «гарантується повага та недоторканність особистого та
сімейного життя кожного громадянина» [2]; у ст. 28 Конституції Республіки
Білорусь від 24 листопада 1996 р. у редакції від 17 жовтня 2004 р. зазначено,
що «кожен має право на захист від незаконного втручання в його особисте
життя» [3]; у ч. 1 ст. 10 Конституції Королівства Нідерландів від 17 лютого
1983 р. закріплено, що «кожна особа має право на недоторканність
приватного життя» [4].
Крім того, аналіз положень конституцій Азербайджану (п. 3 ст. 32),
Андорри (ст. 14), Білорусі (ст. 28), Боснії і Герцеговини ((F) п. 3 ст. 2),
Вірменії (ч. 5 ст. 23), Греції (п. 1 ст. 9), Грузії (ч. 1 ст. 20), Іспанії (ст. 18),
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Латвії (ст. 96), Литви (ч. 2 ст. 22), Монако (ст. 22), Польщі (ст. 47), Португалії
(п. 3 ст. 35), Росії (ч. 1, 2 ст. 23), Туреччини (ст. 20), Угорщини (п. 1 § 59),
Фінляндії (ч. 1 § 10), Хорватії (ст. 35), Чехії (п. 1 ст. 7 Хартії основних прав і
свобод) та Швейцарії (п. 1 ст. 13) показує, що законодавець цих країн,
відтворюючи положення ст. 12 Загальної декларації прав людини 1948 р., в
одній нормі під егідою вказаного права об’єднав такі самостійні, хоча й
органічно пов’язані, конституційні права, як: фізичну приватність (повага до
честі й гідності); територіальну приватність (недоторканність житла);
комунікаційну приватність (таємниця листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонденції). Наприклад, у ч. 1 ст. 23 Конституції
Російської Федерації від 12 грудня 1993 р. зазначено, що «кожен має право
на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист
своєї честі і доброго ім’я», а в ч. 2 цієї статті – «кожен має право на таємницю
листування, телефонних розмов, поштових, телеграфних та інших
повідомлень» [5]. При цьому слід зазначити, що повага до честі та гідності,
недоторканність житла, таємниця будь-якої кореспонденції є окремими
проявами особистого життя, а тому право людини на невтручання в її
особисте та сімейне життя є загальними щодо вказаних прав. І тому ми
вважаємо вірним те, що Конституція України, так само як і більшість
конституцій європейських держав, закріпила ці права окремо в спеціальних
нормах (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 30, ст. 31).
Також слід зазначити, що техніко-юридична конструкція ч. 1 ст. 32
Конституції України сформульована таким чином, що це скоріше за все не
право, яке належить людині, а кореспондуючий обов’язок оточуючих
утриматися від його порушення. Тому ми вважаємо, що в цій нормі частину
речення «ніхто не може зазнавати втручання», яке частково запозичене зі
ст. 17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р.,
необхідно замінити на «кожному гарантується право на невтручання», що
насамперед нормативно закріпить у чинній Конституції України гарантію
зазначеного права, більше забезпечить його реалізацію та захист, а також не
викличе подвійного тлумачення, оскільки буде мати логічно побудовану
конструкцію.
У теорії прав людини не існує єдиного підходу щодо визначення терміна
«особисте життя». Цей термін є досить поширеним і використовується для
позначення різноманітних стосунків, що виникають між людьми. Так, на
думку А. Венгєрова, «особисте життя – це різноманітні стосунки між людьми
(сімейні, дружні тощо), а також стосунки, пов’язані зі способами відпочинку,
використання вільного часу, ставлення людини до природи, до визначення
духовних і матеріальних потреб та засобів їх задоволення» [6, с. 3], а
П. Рабінович і М. Хавронюк вважають, що особисте життя включає в себе
«право встановлювати, підтримувати та розвивати зв’язки з іншими людьми,
тому воно виходить як за межі інтимного життя, так і за межі роботи, інших
ділових інтересів» [7, с. 173–174].
Крім зазначених точок зору в науці конституційного права існує й
протилежна думка, згідно з якою замість терміна «особисте життя» слід
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вживати термін «приватне життя». Так, Г. Лановенко вважає, що «оскільки
правом на невтручання у приватне та сімейне життя охороняється не сама
людина, а певна специфічна сфера її життєдіяльності, то до позначення цієї
сфери найбільш адекватно підходить саме термін “приватний”» [8, с. 112].
Узагальнюючи існуючих в юридичній науці точок зору В. Серьогін
виокремлює два основні підходи до визначення поняття приватного життя.
Перший полягає у переліченні елементів його змісту, а другий – у прагненні
не перелічувати всі елементи приватного життя, а виокремити його найбільш
суттєву, констатуючу ознаку чи декілька таких ознак [9, с. 179, 185].
Остаточне вирішення питання щодо позначення відповідної сфери життя
людини є неможливим без розкриття змісту термінів «особисте» та
«приватне» життя. Згідно з Великим тлумачним словником сучасної
української мови терміни: 1) «особистий» означає «який є власністю окремої
особи, безпосередньо належить їй; персональний, власний. Який
безпосередньо стосується якої-небудь особи, пов’язаний з нею. Який виражає
індивідуальні особливості, нахили якої-небудь особи. Який здійснюється
безпосередньо, не через інших осіб. Який здійснюється ким-небудь від
власного імені»; 2) «приватний» – «який належить окремій особі (особам); не
державний, не суспільний. Який утримується коштом однієї або кількох осіб.
Пов’язаний з індивідуальним господарюванням. Який займається
індивідуальним господарюванням, володіє чим-небудь індивідуально»
[10, с. 685, 926]. Схожі значення цих термінів надаються й в інших виданнях.
Тобто йдеться про те, що за своїм змістом термін «приватний» є більш
прийнятним для позначення цієї сфери життя людини ніж термін
«особистий». На нашу думку, він більше охоплює своєрідне автономне
середовище життя людини, природні особисті інтереси, спосіб їх реалізації
тощо, а також взаємовідносини з іншими особами та із зовнішнім світом.
Крім того, у п. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод 1950 р. і правозастосовній практиці Європейського Союзу з прав
людини пріоритет віддається терміну «приватне життя», а також цей термін
уже пропонувався закріпити і в проекті Народної Конституції В. Ющенко,
згідно з яким «кожному гарантується невтручання в його приватне життя»
[11].
Тому, враховуючи викладене та з метою усунення суперечностей між
міжнародним і національним законодавством, пропонуємо термін
«особистий» виключити із ч. 1 ст. 32 Конституції України та замінити його
на термін «приватний».
Аналізуючи положення ч. 2 ст. 32 Основного закону України,
Конституційний Суд України відзначив, що вітчизняним законодавцем не
повністю визначено режим збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу, що свідчить про наявність нагальної
потреби в чіткій законодавчій регламентації, яка б встановлювала мету та
процедуру збору конфіденційної інформації [12]. Під цим терміном
А. Колодій та А. Олійник розуміють «відомості з обмеженим доступом, що
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знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних
та юридичних осіб» [13, с. 180].
Норму про заборону збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу на конституційному рівні закріпили
тільки вісім європейських країн: Азербайджан (п. 3 ст. 32), Албанія (п. 2
ст. 35), Вірменія (ч. 2 ст. 23), Литва (ч. 3 ст. 22), Польща (ч. 2 ст. 51), Росія
(п. 1 ст. 24), Сербія (ч. 2, 3 ст. 42) та Словенія (ч. 1, 2 ст. 38). Наприклад, у
п. 3 ст. 32 Конституції Азербайджанської Республіки від 12 листопада 1995 р.
у редакції від 29 серпня 2002 р. зазначено, що «не допускається збирання,
зберігання, використання та поширення відомостей про чиє-небудь особисте
життя без його згоди» [14], у п. 2 ст. 35 Конституції Республіки Албанія від
21 жовтня 1998 р. встановлено, що «збирання, використання та поширення
матеріалів про приватне життя тієї або іншої особи здійснюється з його
згоди, крім випадків, визначених законом» [15]; а у ч. 3 ст. 22 Конституції
Литовської Республіки від 25 жовтня 1992 р. вказано, що «інформація про
приватне життя особи може збиратися лише на підставі вмотивованого
рішення суду та тільки відповідно до закону» [16].
На наш погляд, у ч. 2 ст. 32 Конституції України більш прийнятним буде
замість терміна «не допускається» застосувати термін «забороняється», який
згідно згадуваного словника означає «не дозволяти робити, здійснювати щонебудь. Не допускати, не дозволяти користуватися чим-небудь, уживати
щось, відбуватися, існувати чому-небудь. Захищати від когось-, чого-небудь»
[10, с. 282]. Звідси випливає, що заборона – це покладання прямого
юридичного обов’язку не здійснювати ту або іншу дію. У зв’язку з
зазначеним, пропонуємо термін «не допускається» виключити із цієї частини
і замінити його на термін «забороняється».
Також варто зазначити, що в цьому положенні не встановлено коло
суб’єктів, які збирають інформацію (персональні дані) про осіб, і які у разі
неправомірного втручання в їх особисте та сімейне життя повинні нести
юридичну відповідальність. Тобто це право повинно захищати людину не
тільки від незаконних дій державних органів та їх посадових осіб, але й від
приватних структур та інших людей. Тому погоджуючись з точкою зору
А. Іщенка та М. Гуренка про те, що «недержавні установи та приватні особи,
які збирають та нагромаджують інформацію про особу, фактично не несуть
ніякої юридичної відповідальності не тільки за подібні дії, але й за її
використання та поширення» [17, с. 150], ми пропонуємо доповнити цю
частину переліком суб’єктів, кому забороняється без згоди особи
здійснювати названі дії, а саме: органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, юридичні та фізичні особи. Зазначене коло суб’єктів у
тексті Конституції можна визначити терміном «будь-кому».
Крім того, у ч. 2 ст. 32 Конституції України простежується відхід від
послідовного викладення аналізованого права, передбаченого п. 2 ст. 8
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [18]. Тобто в
цьому положенні відтворено довільно лише деякі підстави обмеження
інтересів, які закріплені в цьому міжнародно-правовому акті. До речі, перелік
60

підстав для обмежень, передбачених ч. 2 ст. 8 Конвенції, більш узгоджується
зі змістом ч. 3 ст. 34., яку П. Рабінович вважає доцільним «… виокремити у
самостійну статтю та розмістити її в тій частині розділу II Конституції, яку
присвячено саме обов’язкам людини і громадянина» [19, с. 56]. Враховуючи
зазначене, ми вважаємо, що закріплювати в конституційній нормі припис
«… і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав
людини» є зайвим, тому що, по-перше, такий припис як правило, робиться
тоді, коли здійснюється обмеження відповідно до закону якого-небудь права
чи свободи людини і громадянина; по-друге, вся діяльність держави та її
органів згідно зі ст. 3 Конституції України спрямована на забезпечення
названих інтересів та є її головним обов’язком [1].
Зі змісту положень ч. 3 ст. 32 Основного закону України випливає, що
кожний громадянин має право звертатися до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, установи чи організації з вимогою щодо
надання йому можливості ознайомитися з відомостями, що стосуються його
особисто. А зазначені органи та організації зобов’язані безперешкодно та
безоплатно надати йому таку можливість, а також власники відповідної
інформації повинні вживати заходи щодо запобігання несанкціонованому
доступу до неї.
У зарубіжній практиці це право зазвичай закріплюється в конституціях
тих держав, де раніше існував тоталітарний політичний режим. У Європі
право кожного на ознайомлення з відомостями про себе на конституційному
рівні, крім України, закріпили: Албанія (п. 3 ст. 35), Вірменія (ч. 3 ст. 23),
Грузія (п. 1 ст. 41), Естонія (ч. 3 ст. 44), Литва (ч. 5 ст. 25), Македонія (ст. 18),
Молдова (п. 2 ст. 34), Польща (ч. 3 ст. 51), Росія (п. 2 ст. 24), Румунія (п. 2
ст. 31), Сербія (ч. 4 ст. 42), Словенія (ч. 3 ст. 38), Чорногорія (ч. 3 ст. 43, ч. 1
ст. 51) та Португалія (п. 1,6 ст. 35). Наприклад, у ч. 3 ст. 23 Конституції
Республіки Вірменія від 5 липня 1995 р. у редакції від 27 листопада 2005 р.
вказано, що «кожен має право на ознайомлення з відомостями, що його
стосуються, у державних органах і органах місцевого самоврядування» [20].
У тексті більшості конституцій європейських держав, як правило, таким
суб’єктом може бути кожна людина, яка позначається тільки безособовим
терміном «кожен». Тому, на нашу думку, слід погодитись із В. Сивухіним,
який пропонує «закріпити право громадянина на ознайомлення з
відомостями про себе, як право людини (ч. 3 ст. 32 Конституції України)»,
що надасть можливість розширити коло суб’єктів аналізованого права»
[21, с. 11]. У зв’язку з цим, пропонуємо термін «кожний громадянин»
виключити із ч. 3 ст. 32 і замінити його терміном «кожен».
У п. 3 ст. 35 Конституції Республіки Албанія від 21 жовтня 1998 р.
встановлено, що «кожен має право бути ознайомленим з зібраним про нього
матеріалами, крім випадків, передбачених законом» [15]. При цьому слід
зазначити, у цьому положенні відсутній перелік органів, куди особа може
звертатися для ознайомлення з такими відомостями. В аналогічній нормі
Основного закону України закріплено коло органів, установ і організацій, в
яких людина може ознайомитися з відомостями про себе, але таке
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регулювання стосується тільки діяльності державних органів, установ і
організацій. Проте безліч приватних підприємств і закладів для своїх потреб
накопичують всесторонній та докладний масив інформації кількісного та
змістовного характеру про різних осіб. По суті їх діяльність стосовно
збирання відомостей про особу не врегульована на конституційному рівні.
Враховуючи, що сфера збирання інформації та доступ до неї вийшла за межі
монополії держави ми пропонуємо ч. 3 ст. 32 Конституції України перед
словами «установах і організаціях» доповнити словами «підприємствах», а
після цих слів – «усіх форм власності».
На нашу думку, було б доцільним і логічним положення ч. 4 виключити
із тексту ст. 32 Конституції України. По-перше, гарантія судового захисту
дублює ч. 1 ст. 55; по-друге, право вимагати вилучення будь-якої інформації
на конституційному рівні закріпили, крім України, тільки три країни –
Албанія (п. 4 ст. 35), Вірменія (ч. 4 ст. 23) та Польща (ч. 4 ст. 51); по-третє,
право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди дублює спеціальну
ст. 56 Основного закону України, і взагалі це право закріплено лише в
Конституції Македонії (ч. 2 ст. 18).
Отже, ретельний порівняльно-правовий аналіз норм конституцій
України та держав континентальної Європи, у яких закріплено право на
невтручання в особисте та сімейне життя, показує необхідність корегування
положення ст. 32 Конституції України, яку ми пропонуємо викласти в такій
редакції:
«Кожному гарантується право на невтручання в його приватне та
сімейне життя, крім випадків, передбачених законом.
Забороняється будь-кому збирання, зберігання, використання та
поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків,
передбачених законом.
Кожен має право на ознайомлення в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях усіх
форм власності з відомостями про себе, що не становлять державної або
іншої захищеної законом таємниці».
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Пояснювальна записка щодо обґрунтування необхідності зміни
статті 48 Конституції України
Серед численних прав людини, котрі передбачає Основний закон
України, особливе місце посідає право на достатній життєвий рівень, яке
вперше в історії України закріплено в ст. 48 [1]. Це право є об’єктом
правового регулювання та міжнародного законодавства: воно закріплено в
ч. 1 ст. 25 Загальної декларації прав людини 1948 р. [2], у ст. 11
Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. [3]
та в інших документах про права людини. Водночас підкреслимо, що
незважаючи на ратифікацію всіма країнами континентальної Європи
Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, положення
ст. 11 цього Пакту були втілені в окремій конституційній нормі, крім
України, лише п’ятьма державами: Білоруссю, Вірменією, Молдовою,
Нідерландами та Словенією. Конституції інших європейських держав це
право не регулюють.
Право на достатній життєвий рівень ґрунтується на одному з вихідних
принципів соціальної держави та, безперечно, належить до найважливіших
конституційних соціальних прав людини і громадянина, яке за
висловлюванням В. Мацокіна, «… є інтегруючим соціальним правом, яке
об’єднує собою не лише всі інші соціальні права в одну цілісну систему, але
одночасно зумовлює, певним чином, сутність та зміст правового
регулювання більшості громадянських і політичних прав» [4, с. 6]. І далі він
стверджує, що «при неможливості особою забезпечити елементарні умови
свого існування, коли якість її харчування не забезпечує простого
відтворення фізичних сил, коли вона не має будь-якого житла та одягу, тоді
всі інші права просто втрачають своє соціальне значення» [4, с. 3].
Як зазначає Ж. Пустовіт, сутністю цього права «…є можливість
достатнього харчування, одягу, житла з метою забезпечення, досягнення
певного життєвого рівня. Змістом є право на соціальне благо як гарантія
існування і прояву можливостей особи. Формою є право на певні умови
життя» [5, с. 266].
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При цьому слід наголосити, що конституційне закріплення права на
достатній життєвий рівень ще не означає, що Українська держава бере на
себе зобов’язання забезпечити кожній людині достатнє харчування, одяг і
житло. Зрозуміло, що держава не може і не повинна роздавати всім
громадянам матеріальні блага, але вона зобов’язана, як учасник
Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та держава,
яка проголосила себе соціальною, створювати належні соціальні умови для
кожної людини, щоб та змогла знайти роботу, придбати у власність житло і
тим самим забезпечити достатню матеріальну базу життєдіяльності для себе
та своєї сім’ї. Тобто держава не є пасивним спостерігачем при реалізації
соціальних прав, а є її активним учасником.
Особливістю закріпленого в ст. 48 Конституції України положення
«достатній життєвий рівень» є відсутність меж цієї достатності, його
рекомендаційне формулювання та постійна змінюваність залежно від рівня
соціально-економічного розвитку країни та інших чинників. Термін
«достатній життєвий рівень» є оціночним поняттям, має відносний характер і
не підлягає точному визначенню. Як виключення можна навести приклад ч. 1
ст. 47 Конституції Королівства Іспанія від 27 грудня 1978 р., в якій зазначено,
що «всі іспанці мають право на достойне, упорядковане житло» [6]. При
цьому слід відзначити, що ця норма розташована не серед статей про права і
свободи, а в главі третій, яка має назву «Про основні принципи соціальноекономічної політики» і, отже, на думку В. Маклакова і Б. Страшуна, «не
формує суб’єктивного конституційного права, яке захищається судом»
[7, с. 220]. Тобто кожна людина сама для себе визначає рівень, який
відповідає її уявленням про достатній життєвий рівень свого життя.
Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови
термін «достатній» означає: «який задовольняє що-небудь або відповідає
яким-небудь потребам // Обґрунтований належною мірою, переконливий»
[8, с. 243]. На нашу думку, положення міжнародних документів, в яких
ідеться про «достатній життєвий рівень», включає в себе такі можливості, як
право на достатнє харчування – це насамперед якісне та висококалорійне
харчування, щоб людина не відчувала голоду; право на достатню кількість
одягу – щоб людина не була роздягненою; право на достатність житла – щоб
людина мала можливість задовольнити свої, хоча б мінімальні, потреби на
житло; а, крім того, задоволення життєвих потреб у предметах домашнього
господарства, у послугах, в отриманні медичної допомоги, освіти та
культури. Наприклад, у п. 1 ст. 47 Конституції Республіки Молдова від
29 липня 1994 р. зазначено, що для достатнього життєвого рівня крім
харчування, одягу та житла, ще потрібно «медичний догляд і необхідне
соціальне обслуговування» [9].
Справа ж держави не тільки визначати та встановлювати мінімальні
стандарти, нижче яких життєвий рівень громадян знижуватися не може, а
вона ще зобов’язана постійно піклуватися про те, щоб це право було
реалізоване, а також про неухильне поліпшення умов життя своїх громадян,
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як того вимагає положення п. 1 ст. 11 Міжнародного пакту про економічні,
соціальні і культурні права.
Варто звернути увагу на те, що зміст першого речення п. 1 ст. 11
зазначеного Пакту майже дослівно відтворено тільки в ч. 2 ст. 21 Конституції
Республіки Білорусь від 24 листопада 1996 р. у редакції від 17 жовтня
2004 р., а саме: «Кожен має право на достатній рівень життя, що включає
достатнє харчування, одяг, житло та постійне поліпшення необхідних для
цього умов» [10]. У той час у тексті ст. 48 Основного закону України
відсутнє право кожного на неухильне поліпшення умов життя. Тому,
враховуючи те, що Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні
права зобов’язує кожну державу, яка підписала Пакт, «вжити в максимальних
межах наявних ресурсів заходів для того, щоб забезпечити поступово повне
здійснення визнаних у цьому Пакті прав усіма належними способами» (п. 1
ст. 2) [3], ми пропонуємо в чинній ст. 48 закріпити право кожної людини на
неухильне поліпшення умов свого життя. Тим самим держава забезпечить
впровадження в національну правову систему міжнародно-правових
стандартів щодо досліджуваного права.
Загальновизнано, що будь-якому суб’єктивному праву в соціальній сфері
завжди відповідає чийсь обов’язок. Обов’язок гарантування конституційних
прав і свобод покладається передусім на державу. Але зміст ст. 48
Конституції України у такому формулюванні, на думку П. Шляхтуна, «надає
праву декларативного характеру» [11, с. 189–190]. Тобто держава на
конституційному рівні не бере на себе жодних зобов’язань щодо реалізації
цього права.
У той час у конституціях Вірменії, Молдови, Нідерландів і Словенії
передбачено обов’язок держави здійснювати відповідні заходи щодо
реалізації права на достатній життєвий рівень. Так, у ст. 34 Конституції
Республіки Вірменія від 5 липня 1995 р. у редакції від 27 листопада 2005 р.
зазначено, що «держава вживає потрібні заходи для здійснення цього права
громадян» [12]; у п. 1 ст. 47 Конституції Республіки Молдова від 29 липня
1994 р. вказано, що «держава зобов’язана здійснювати заходи щодо
забезпечення кожній людині достатнього життєвого рівня…» [9]; у п. 2 ст. 22
Конституції Королівства Нідерландів від 17 лютого 1983 р. встановлено, що
«державні органи зобов’язані піклуватися про забезпечення населення
достатнім життєвим рівнем» [13], а в ст. 78 Конституції Республіки Словенія
від 25 червня 1991 р. записано, що «держава надає громадянам можливість
для забезпечення гідних умов життя» [14].
Під час аналізу змісту ст. 48 Конституції України складається таке
враження, що вітчизняний законодавець при формулюванні права на
достатній життєвий рівень використав таку юридичну конструкцію, яка
дозволила б, проголосити це право та задовольнити тим самим соціальні
сподівання людей, у той же час не допустивши подання від громадян
України позовів до суду до держави з вимогою забезпечити їм достатній
життєвий рівень на підставі цієї конституційної норми. Тому ст. 48
Основного закону України є найскладнішою для правового захисту і, як
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зазначив О. Скрипнюк, «… до різних категорій прав у Конституції
використано одне й те саме формулювання: “кожен має право на…”,
незважаючи на те, що захист більшості із цих прав не може забезпечуватися
судом безпосередньо (це стосується принаймні ст. 43, 48, 50)» [15, с. 190]. На
неможливість захисту цього права в суді звертають увагу й фахівці
Харківської правозахисної групи – автори проекту нової Конституції
України, які взагалі вважають присутність аналізуємого права в Основному
законі «невиправданим» [16]. З такою точкою зору не можна погодитись. Як
слушно зазначили Г. Хабрієва та В. Чиркин «неможливо в умовах соціальної
держави відмовитися від закріплення в конституціях соціально-економічних
прав, … але і проголошення юридично не забезпечених прав недоцільно»
[17, с. 170].
У праві кожного на достатній життєвий рівень розкривається важливий
аспект соціальної, правової держави. І тому держава зобов’язана постійно
здійснювати заходи позитивного характеру для матеріального поліпшення
умов життя своїх громадян, а також зобов’язана забезпечувати їм можливість
захищати своє право на гідне життя. При цьому, як вважає П. Шляхтун,
«якщо держава і зобов’язана гарантувати достатній життєвий рівень, то
тільки своїм громадянам, але не іноземцям та особам без громадянства
(кожному)» [11, с. 190]. З цією тезою можна погодитись частково. Так, зі
змісту аналізованої норми випливає, що суб’єктом права на достатній
життєвий рівень може бути будь-яка людина, яка є громадянином України та
іноземці і особи без громадянства, що перебувають на території України на
законних підставах, і які позначені в тексті ст. 48 Конституції України
терміном «кожен». Цей термін є рівнозначним терміну «кожна людина». Так
само визначений суб’єкт і в конституціях Білорусі, Вірменії та Молдови. У
той час згідно п. 2 ст. 22 Конституції Нідерландів носієм права на достатній
життєвий рівень встановлено «населення» [13], а згідно зі ст. 78 Конституції
Словенії – «громадяни» [14].
Ми вважаємо, що в ст. 48 Основного закону України вірно визначений
суб’єкт права на достатній життєвий рівень. По-перше, це відповідає ч. 1
ст. 26 Конституції України, у якій зазначено, що «іноземці та особи без
громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах,
користуються тими самими правами … як і громадяни України» [1]. Подруге, це співвідноситься з п. 1 ст. 11 Міжнародного пакту про економічні,
соціальні і культурні права, в якому визначено, що «держави, які беруть
участь у цьому Пакті, визнають право кожного на достатній життєвий
рівень…» [3].
У разі встановлення на конституційному рівні обов’язку держави
вживати належних заходів щодо забезпечення здійснення цього права, то
держава дійсно повинна створювати для своїх громадян умови для
забезпечення їх правом на працю, на житло, на соціальний захист, що є
своєрідним стандартом, до якого повинна у своїй політиці прагнути держава.
З метою посилення гарантованості права на достатній життєвий рівень
П. Рабінович слушно вважає, що «при закріпленні всіх прав (особливо
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економічних, соціальних, культурних) подавати вказівку й на відповідні
позитивні обов’язки держави щодо їх забезпечення» [18, с. 51]. І далі він
пропонує ст. 48 Конституції України доповнити частиною другою, а саме:
«Це право забезпечується встановленням мінімального розміру пенсії, інших
видів соціальних виплат і допомоги, а також заробітної плати, не нижчого
ніж прожитковий мінімум, визначений законом» [18, с. 57]. Але викладення
ч. 2 ст. 48 у такій редакції, на наш погляд, дублює ч. 3 ст. 46 та ч. 4 ст. 43
Конституції України, і тому є не доречним.
З огляду на це, пропонуємо чинний текст ст. 48 Основного закону
України у запропонованій нами редакції вважати частиною першою та
одночасно доповнити цю статтю частиною другою такого змісту: «Держава
зобов’язана створювати умови для здійснення громадянами цього права».
Ми вважаємо, що наведене формулювання повніше відтворює
положення ст. 11 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні
права та дає підстави для оскарження, у тому числі й у судовому порядку,
саме бездіяльність державних органів.
Висновки. Отже, підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що
право на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї – одне з важливих
соціальних прав, яке безпосередньо залежить від економічного розвитку
країни й ресурсів суспільства та тісно пов’язано з правами на працю, на
соціальний захист, на медичну допомогу тощо. Тому його забезпечення та
захист набуває дедалі більшого значення та зумовлює нагальну потребу
теоретичного переосмислення змісту права, закріпленого в ст. 48 чинної
Конституції України.
Враховуючи те, що Україна є учасницею Міжнародного пакту про
економічні, соціальні і культурні права, у зв’язку з чим вона зобов’язана
застосовувати його положення в національному законодавстві, а також
європейський досвід щодо регулювання на конституційному рівні права на
достатній життєвий рівень, ми пропонуємо ст. 48 Конституції України
викласти в новій редакції:
«Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що
включає достатнє харчування, одяг, житло, і на неухильне поліпшення умов
життя.
Держава зобов’язана створювати умови для здійснення громадянами
цього права».
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Конституційні процеси зарубіжних країн
Іспанія
Каталонские сепаратисты, выступающие за сецессию от Испании, в
очередной свой национальный праздник провели громкую на всю
Европу пропагандистскую акцию. 11 сентября жители Каталонии
составили живое кольцо протяженностью в 400 км от Барселоны до
Пиренейских гор. Живая цепь протянулась по территории 86 населенных
пунктов. В демонстрации приняли участие 400 тыс. человек. В течение дня
были перекрыты: магистральное шоссе, ведущее во Францию, многие
проспекты и улицы Барселоны и других городов Каталонии. Порядок
обеспечивали около 2 тыс. каталонских полицейских и почти 5 тыс.
добровольцев. Для перевозки участников демонстрации были использованы
более тысячи автобусов. Часть автобусов приехала даже из соседней
Франции. Акция получила название «Каталонский путь к независимости».
Демонстрация была приурочена к историческому событию – 299-й
годовщине взятия Барселоны испанскими войсками и ликвидации формально
независимого статуса Каталонии в составе испанской короны. Новая
демонстрация служит делу придания нового импульса действиям
сепаратистов накануне 2014 г., который они воспринимают в качестве своего
решающего года в борьбе за независимость. В этот год они планируют
провести референдум о независимости Каталонии от Испании. В
предшествующем 2012 г. в Барселоне прошли демонстрации с 1 млн
участников в пользу независимости Каталонии. Для нынешней акции
каталонские активисты в качестве образца избрали пример жителей Эстонии,
Латвии и Литвы, составивших в 1989 г. живую цепь протяженностью в
600 км с требованием выхода прибалтийских республик из СССР. Нынешние
организаторы живой цепи в Каталонии сравнивают центральное
правительство Испании с центральными органами СССР.
Организатором акции выступила т. н. Национальная каталонская
ассамблея. Ее активисты ратуют за создание независимой «Великой
Каталонии». Территориально Великая Каталония должна включить в свой
территориальный состав не только каталонские области Испании, но и части
испанских Валенсии, Арагона, Балеарские острова, части территории
Франции и Италии. В организации живой цепи за каталонскую
независимость приняли участие еще 14 неправительственных групп.
Нынешнее сепаратистское движение в Каталонии имеет как политическую
составляющую в виде четырех региональных партий в местном парламенте,
так и низовой – прямо не связанный с партиями активизм. Вот эти
активисты-сепаратисты и составили костяк акции живой цепи. На каждые
500 м цепи полагался один координатор. Специальные приложения для
мобильных телефонов давали демонстрантам практическую информацию об
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их части живой цепи. За рубежом Испании каталонцы провели аналогичные
акции в десятках городов от Токио до Цинциннати (Докладніше див.
Додаток)
Додаток:
Каталония является наиболее промышленно развитым регионом Испании. Ее
местное население в значительной степени уверовало в то, что центральное правительство
Испании дискриминируют Каталонию и каталонцев в отношении их языка и культуры, а
также выкачивает в виде налогов гораздо больше средств, чем возвращает провинции в
виде инвестиций. Крайне болезненная для Испании рецессия только усилила споры по
поводу государственных и региональных финансов и подняла градус сепаратистских
настроений в Каталонии. Начавшийся весной 2012 г. новый этап финансового кризиса в
Испании, порожденный несостоятельностью испанского банковского сектора, сразу же
перешел на региональный уровень с особенной болезненностью именно в Каталонии.
Нынешний виток напряженности между Барселоной и Мадридом стартовал в марте
2012 г., когда в стране была поднята дискуссия о частностях проведения политики
экономии в регионах. Сразу же встал вопрос об отношении богатых и бедных регионов
Испании. Вспомнили, что в 2009 г. Каталония дала федеральному правительству 19,49 %
бюджетных поступлений, а получила от Мадрида всего 14,3 % от общей суммы
бюджетных расходов. Надежды каталонских сепаратистов на «лучшую жизнь»
подогревает простая арифметика. Всего в Каталонии живет 7,2 млн человек, что
составляет 16 % населения Испании. При этом область обеспечивает 19 % национального
ВВП всей страны. Вот эта разница в 3 % и вселяет в местных сепаратистов надежду, что
без Мадрида Каталония в условиях кризиса может сама решить свои проблемы и жить
лучше. В случае гипотетической независимости Каталония своими параметрами будет
близка другому независимому государству на Пиренеях – Португалии.
В сентябре 2012 г. глава правительства Каталонии А. Мас пошел на региональный
политический кризис, чтобы через досрочные выборы усилить свои позиции перед лицом
Мадрида. Однако случилось ровным счетом наоборот. На выборах произошло
перераспределение мандатов между двумя ведущими партиями, выступающими за
сецессию Каталонии. Партия А. Маса – «Конвергенция и Союз» (Convergencia і Unio de
Catalunya – CiU) потерпела частичную неудачу на ноябрьских выборах 2012 г. В новом
составе регионального парламента Каталонии увеличилось соперничество между
четырьмя каталонскими партиями, выступающими за независимость от Испании. Прямым
результатом выборов стало то, что референдум о независимости Каталонии от Испании
стал менее вероятен.
Однако 19 декабря 2012 г. две ведущие региональные каталонские партии заключили
соглашение о политическом сотрудничестве, одним пунктом которого стало проведение в
2014 г. референдума о независимости Каталонии. Закона о подобного рода мероприятии в
регионе нет. 23 января 2013 г. в Барселоне региональный парламент Каталонии
проголосовал за декларацию о суверенитете, которая не имела под собой практического
основания.
Референдум, запланированный на 2014 г. двумя ведущими политическими партиями
Каталонии, вызывает противодействие со стороны центрального правительства.
Испанская Конституция не предусматривает отделения от страны ее отдельных регионов.
Официальный Мадрид утверждает, что не допустит раздела государства. Мадрид обещает
заблокировать действия каталонских сепаратистов конституционным путем. В
противостоянии с региональными властями Каталонии правительство Испании премьера
М. Рахоя пользуется пониманием и поддержкой Брюсселя и соседних с Испанией стран,
самое главное – Франции.
В минувшие дни, предшествующие демонстрации, настроения каталонских
сепаратистов были частично поколеблены противоречивыми заявлениями о графике
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предлагаемого референдума о независимости Каталонии. В радиоинтервью на прошлой
неделе А. Мас заявил, что он не верит в то, что правительство Испании разрешит
проведение референдума в следующем 2014 г., добавив, что каталонцам, по-видимому,
придется согласиться на проведение парламентских выборов в 2016 г. по существующей
схеме. А. Мас полагает, что результаты вот этих самых выборов и получили бы силу
референдума о независимости Каталонии.
Заявление А. Маса немедленно спровоцировало выступления второй по величине
партии в каталонском парламенте – Республиканских левых Каталонии (ERC). Партия
А. Маса CiU имеет соглашение с ERC, основанное именно на обязательстве провести в
2014 г. референдум. На фоне жесткой критики А. Масу пришлось пойти на попятную и
заявить, что референдум о независимости Каталонии будет проведен любой ценой.
Возможно, описанные маневры А. Маса в вопросе о референдуме связаны с его
закулисными переговорами с премьер-министром Испании М. Рахоем. По-видимому,
М. Рахой готов согласиться предоставить больше автономии для Каталонии при условии
уменьшения налоговых взносов с региона. Отметим, что А. Мас и его партия составляют
умеренное крыло в лагере каталонских сепаратистов. В сепаратистский процесс они
включились достаточно поздно.
При всей внешней внушительности состоявшейся 11 сентября 2013 г. демонстрации
в Каталонии, она не гарантирует успеха на референдуме, поскольку в уличной акции
приняло участие лишь гиперактивное и шумное меньшинство. Положительный исход
референдума за независимость Каталонии от Испании до сих пор не очевиден. В
частности, свое веское слово в любой момент может сказать Брюссель. Угроза Евросоюза
поставить независимую Каталонию перед необходимостью снова вступать в Европейский
Союз автоматически уменьшает число сторонников независимости в Каталонии.
***
В настоящее время Испания состоит из 17 автономных регионов, самым крупным из
которых и является Каталония. Сам каталонский сепаратизм имеет под собой
историческую почву. Испания, как централизованное государство, начала складываться в
конце ХV в. В ней на протяжении столетий только три исторических региона
пользовались широкими правами автономий – это Страна Басков, Наварра и Каталония.
Последняя утратила право самостоятельно решать вопросы, касающиеся внутреннего
законодательства и управления, лишь в начале ХVIII в. Нынешний каталонский вопрос
усугубляет конфликтная история Испании ХХ в. В 1931 г. Каталония уже провозглашала
неудачно свою независимость. Она обрела автономию в 1936 г. при правительстве
Народного фронта, одним из оплотов которого она и стала в последовавшей гражданской
войне с испанскими националистами. После победы в ней генерал Ф. Франко
ликвидировал автономию Каталонии, создав централизованное авторитарное государство.
После смерти Ф. Франко в 1975 г., в Испании Конституцией 1978 г. вместе с
демократией было установлено федеральное устройство с разделением страны на
17 автономных регионов. В 1979 г. Каталония получила желанный автономный статус, за
которым последовало официальное признание каталанского языка. Осенью 2005 г.
Парламент Каталонии одобрил новый статут региона. Затем он был направлен на
рассмотрение и утверждение в обе палаты испанского парламента – Генеральные кортесы
и сенат. После одобрения в этих инстанциях весной 2006 г., текст статута был вынесен для
утверждения на референдум, который прошел в Каталонии 18 июня 2006 г. На
референдуме 2006 г. Каталонцы высказались за большую независимость от Мадрида. В
таких областях, как языковая, законодательная, юридическая, налоговая, внешние связи и
т. Д., статут предлагает модель, свойственную скорее независимому государству, а не
поликультурному автономному сообществу, интегрированному в испанское государство.
Региональный парламент по новому статуту получил дополнительные права в деле
местного налогообложения и судопроизводства. Спустя несколько лет Каталония
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потребовала и де-факто своей независимости. В Барселоне в июле 2010 г. Прошла
массовая манифестация сторонников сепаратизма. По проекту новой Конституции
Каталонии, поддержанной манифестантами, каталонцы объявлялись отдельной от
испанской нацией. Их язык становился в Каталонии даже не равноправным с испанским, а
«предпочтительным» языком. Конституционный суд Испании, признав все это
незаконным, вызвал массовые сепаратистские выступления в Барселоне в сентябре 2012 г.
После этого положение дел в Каталонии остается нестабильным (ИА REGNUM
(http://regnum.ru/news/polit/1707025.html). – 2013. – 13.09).

***
«Конституция Испании 1978 г. не предусматривает ни возможности
раздела нашей страны, ни проведения плебисцитов на эту тему», –
заявил DW профессор Мадридского университета политолог Х. Вильяр.
По его словам, легально организовать референдум по вопросу о
независимости Каталонии не удастся. Даже если бы испанское правительство
«очень хотело избавиться от Каталонии, оно не могло бы этого сделать». Ну
а в данном случае и «правительство Испании, и народ, включая большинство
каталонцев, против сепаратизма».
Профессор Х. Вильяр также отметил, что в случае гипотетического
отделения, Каталония «не сможет сохранить членство в Евросоюзе». Он
привел недавние высказывания министра иностранных дел Испании
Х. Мануэля Гарсиа-Маргальо о том, что «выйдя из состава Испании,
Каталония автоматически покинет ЕС».
Ну а возобновить свое членство она не сможет, поскольку для этого
потребуется согласие всех союзных государств, включая Испанию.
Последняя «никогда не согласится на интеграцию в европейские структуры
сепаратистского региона». Таким образом, Каталония окажется в изоляции,
что «пагубно скажется на ее экономике и жизни населения», подчеркнул
испанский
исследователь
(ИноСМИ.RU
(http://www.inosmi.ru/world/
20130915/212968470.html). – 2013. – 15.09).
***
Как
информирует
издание
«Новый
регион»
(http://www.nr2.ru/policy/460491.html), Мадрид ответил категорическим
«нет» планам Каталонии провести референдум о независимости от
Испании. Так, премьер-министр Испании М. Рахой отклонил запрос властей
Каталонии на проведение в 2014 г. референдума о независимости. Напомним,
в начале года парламент Каталонии принял декларацию, в которой
автономия провозглашается «суверенным политическим и правовым
субъектом», разрешив себе провести референдум об отделении от Каталонии.
На прошедшем 11 сентября марше длиной в 400 км премьер-министр
автономии А. Мас и другие лидеры сепаратистов пообещали провести такой
референдум уже в начале следующего года.
Между тем, отдельные представители Евросоюза уже пообещали
каталонцам принять их в ЕС в случае победы над Мадридом. По мнению
некоторых политологов, накрывшая Европу эпидемия сепаратизма на уровне
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провинций – бывших карликовых государств прошлых столетий, поощряется
Брюсселем. Причина этому – желание чиновников Евросоюза отобрать
реальные рычаги власти у крупнейших стран-лидеров ЕС.
«Раньше обо всем договаривались два главных создателя ЕС – Германия
и Франция, а остальные к ним добровольно присоединялись. Сейчас
остальных стало так много, что уговорить сразу всех присоединиться стало
практически невозможно... Нужно искать другие механизмы. Принимать все
решения только единогласным одобрением – не подходит. Куда это годится,
когда развитие экономической группировки с населением в полмиллиарда
человек может заблокировать какая-нибудь полумиллионная Мальта?
Принцип “одна страна – один голос” тоже не вариант – слишком
разномастные государства входят в ЕС. Нельзя же уравнивать в степени
влиятельности миллион эстонцев и 80 млн немцев.
Поэтому единственный и неизбежный выход для ЕС – это переход к
стандартной системе, где решения принимаются простым большинством
голосов, а голоса в свою очередь распределяются между странамиучастницами пропорционально населению» – рассуждает в статье портала
SLON.ru корреспондент М. Саморуков.
Сейчас при пропорциональной системе принятия решений голосов всего
четыре из пяти европейских грандов (Германия, Франция, Великобритания,
Италия и Испания) хватит для того, чтобы навязать свою волю остальным 23
менее населенным государствам ЕС. Для изменения этой системы
достаточно сделать так, чтоб небольшие, но многочисленные страны ЕС, в
сумме давали больше населения, чем три-четыре крупных.
Сейчас население Испании гораздо выше среднего по странам ЕС –
46 млн человек. Но если вычесть из них 7,5 млн жителей Каталонии, плюс
северную часть Валенсии и Балеарские острова, где большинство тоже
говорит по-каталонски, то останется всего 36 млн. А еще есть
2,5 млн человек в Стране Басков, которые тоже не против отделиться. И вот
уже Испания перестает выделяться на фоне Восточной Европы и
Скандинавии.
Разделение крупнейших стран Европы на несколько более мелких
«исторических» государств может значительно повысить управляемость
объединенной Европы. Тогда управленческий аппарат ЕС получит, наконец,
реальную роль в общеевропейской политике. И сможет игнорировать
призывы той же Великобритании сократить финансирование бесконечных
брюссельских комитетов по надзору за комитетской деятельностью
комитетов (NR2.Ru (http://www.nr2.ru/policy/460491.html). – 2013. – 17.09).
***
Официальный Брюссель 16 сентября заявил, что в случае
выделения Каталонии в самостоятельную государственную единицу, она
вряд ли сможет рассчитывать на признание стран-участниц ЕС. Таким
образом, Европейская комиссия недвусмысленно дала понять, что Каталония
превратится в «страну третьего мира», на это указала пресс-секретарь
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Еврокомиссии Пиа Аренкильде Хансен. Договоры, действующие сейчас
между Испанией и остальным европейским сообществом, на отделившийся
субъект распространяться не будут. Независимая Каталония должна будет в
таком случае обращаться с просьбой о вступлении в ЕС, и эта просьба
выносится на голосование, положительным итогом которого может считаться
только абсолютный, единогласный вотум.
Госпожа Аренкильде Хансен оставила без комментариев высказывания
премьер-министров Литвы и Латвии о готовности признать Каталонию как
независимое самостоятельное государство: «Это не входит в мою
компетенцию. Комиссия не может давать оценки внутреннему
государственному
устройству
членов
ЕС»
(Испания
по-русски
(http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/politica/421703). – 2013. –
16.09).
Угорщина
Парламент Венгрии одобрил поправки в Конституцию, которые
отменяют ограничения на деятельность средств массовой информации,
восстанавливают полномочия Конституционного суда, а также
Центрального банка, как того требовал Европейский Союз.
Накануне вечером венгерские законодатели проголосовали за
законопроект, подготовленный правительством В. Орбана после того,
Европейская комиссия пригрозила Венгрии юридическими санкциями за
попытки ограничить демократию в стране.
В преддверии предстоящих в начале 2014 г. Парламентских выборов в
Венгрии, восстановлено право
политических партий проводить
предвыборные кампании как в государственных, так и в частных СМИ,
отменено конституционное право правительства вводить новые налоги при
«непредвиденных финансовых обязательствах государства», возникших по
решению международных судов, отменена сомнительная судебная реформа.
Ранее венгерская правящая партия «Фидес» и ее лидер В. Орбан
отвергали критику ЕС, который призывал Будапешт отказаться от реформ, не
соответствующих европейским нормам демократии и свободного рынка
(Радио Свобода (http://www.svoboda.org/content/article/25108665.html). –
2013. – 17.09).
Грузія
Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Грузии
призвали парламент Грузии установить процедуру проведения двух
голосований для внесения поправок в Конституцию 2/3 голосов.
Ожидается, что парламент приступит к обсуждению инициированных
Грузинской мечтой конституционных поправок, которые предусматривают
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сохранение кворума в размере 2/3 голосов для внесения поправок в
Конституцию страны.
Согласно новым конституционным положениям, которые войдут в силу
с момента инаугурации избранного 27 октября нового президента, кворум в
2/3 голосов членов парламента, необходимый для внесения поправок в
Конституцию, будет увеличен до ¾ (113 голосов). Однако предложение
Грузинской мечты, против которого выступает Национальное движение
президента М. Саакашвили, предусматривает сохранение кворума на уровне
2/3.
В опубликованном 18 сентября совместном заявлении содокладчики
ПАСЕ по Грузии М. Йенсен из Дании и Б. Чилевич из Латвии заявили, что
нужно найти баланс между гибкостью, необходимой для конституционной
реформы, и конституционной стабильностью.
«Поэтому, мы советуем, чтобы парламент достиг консенсуса по
разумному компромиссу, каким является система проведения двух
голосований с кворумом 2/3 в трехмесячном интервале, что рассматривается,
в целом, как приемлемый промежуточный вариант между гибкостью и
конституционной стабильностью», – заявили содокладчики.
Они также призвали парламент Грузии, учесть замечания Венецианской
комиссии при обсуждении этих конституционных поправок (Civil Georgia
(http://www.civil.ge/rus/article.php?id=25206). – 2013. – 18.09).
***
Полномочия новоизбранного президента Грузии будет определять
только Конституция, а не другие вытекающие из Конституции законы,
как это было до сих пор. Министерство юстиции Грузии разработало новый
законопроект, вытекающий из уже внесенных в Конституцию Грузии
поправок, и этот законопроект вместе с конституционными поправками
вступит в силу после президентских выборов 2013 г.
По информации Минюста, законопроект уже одобрен правительством и
в ближайшее время будет представлен на утверждение парламента.
Согласно этому проекту, те полномочия президента Грузии, которые не
будут записаны в новом варианте Конституции, будут распределены между
правительством и его органами.
Законопроект формирует новые отношения между правительством и
парламентом, правительством и президентом, и правительство становится
подотчетным только перед парламентом.
Компетенции правительства Грузии не будут ограничиваться только
рамками Конституции, они будут определяться и другими законами Грузии.
Законом будет определяться порядок осуществления премьерминистром контрассигнации на правовые акты президента Грузии.
Ответственность за подлежащие контрассигнации правовые акты будет
возложена на правительство. Таким образом, правовой акт президента,
который требует контрассигнации премьер-министра, будет выноситься на
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обсуждение правительства Грузии, и если правительство его одобрит,
премьер подпишет этот правовой акт.
Главой правительства станет премьер-министр, который без
согласования с президентом будет иметь право назначать и увольнять с
занимаемой должности любого члена правительства и заместителя министра.
В подчинение премьера перейдет и целый ряд учреждений спецназначения
(таких, как служба разведки), которые до сих пор подчинялись президенту,
но нормативные акты этих учреждений с представления премьера будет
утверждать правительство. Губернаторов будет назначать и увольнять
правительство, и право отмены правовых актов губернаторов также будет
иметь только правительство.
Ранее в Конституцию Грузии были внесены поправки, существенно
ограничившие полномочия президента Грузии и увеличившие полномочия
премьера (ИА REGNUM (http://regnum.ru/news/polit/1705509.html). – 2013. –
10.09).
Арменія
Политическая осень в Армении будет активной, и связано это как с
предстоящей сессией Национального собрания, так и с заявлениями о
возможной конституционной реформе. Об этом 3 сентября на прессконференции заявил глава фракции Республиканской партии Армении (РПА)
Г. Саакян.
По его словам, процесс конституционных реформ требует времени и
довольно трудоемкий, будут проведены обсуждения, предложения
представят общественности и лишь затем состоится референдум.
Обратившись же к вопросу о переходе на парламентскую систему
управления, парламентарий отметил, что не является сторонником подобного
шага, поскольку «это опасно для страны».
В ответ на вопрос, возможна ли смена власти в результате проводимых в
последнее время акций протеста, депутат ответил категорическим
несогласием: «Нет, поскольку нет никаких предпосылок для смены власти».
Г. Саакян считает, что политические силы в Армении пассивны и есть
дефицит политического капитала (Panorama.am (http://www.panorama.am/
ru/politics/2013/09/03/sahakyan/). – 2013. – 3.09).
***
Как известно, 4 сентября глава армянского государства С. Саргсян,
руководствуясь ч. 6 ст. 55 Конституции РА, исходя из необходимости
повышения эффективности управления и обеспечения баланса в системе
власти, подписал указ о создании Специализированной комиссии по
конституционным реформам при президенте Армении. Как передавала
пресс-служба президента РА, устав и состав комиссии будет установлен
согласно соответствующему регламенту. В указе президента РА отмечается,
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что комиссия до 20 апреля 2014 г. должна представить главе государства
концепцию проведения конституционных реформ и в случае ее одобрения
разработать соответствующий проект. Секретарем Специализированной
комиссии по конституционным реформам при президенте Армении
приказано было назначить референта главы государства С. Саакян.
На эту тему корреспондент Panorama.am побеседовал с доцентом
кафедры
конституционного
права
Ереванского
государственного
университета (ЕГУ) В. Айвазяном.
«В вопросе конституционных реформ существует два подхода: первый –
системные изменения Конституции и второй – фрагментарные изменения, то
есть ситуативные изменения, исходя из определенной целесообразности», –
заявил специалист, отметив, что лично он выступает за проведение в
Армении системных конституционных реформ. Эксперт полагает, что если
изменения не будут носить системный характер, то бессмысленно идти на
такой шаг.
«Конституция – это целостная система, которая обеспечивает гармонию
между государственной структурой и правовой системы», – пояснил ученый.
По словам В. Айвазяна, для обеспечения этой гармонии члены комиссии
по конституционным изменениям должны поставить себе целью определение
общечеловеческих ценностей, поскольку именно на них базируются
конституции всех стран.
«Если комиссия сформулирует понятие общечеловеческих ценностей, то
тогда можно будет сказать, что она владеет всеми конституционными
объектами и может производить изменения конституционного характера», –
отметил В. Айвазян.
Как полагает эксперт, должны быть даны четкие формулировки всех
конституционных объектов, чтобы они однозначно трактовались и не давали
повода для различных толкований.
«Если мы говорим о свободе вероисповедания, то нужно четко
сформулировать понятие религии. Если говорим, что власть принадлежит
народу, то нужно четко сформулировать понятие народ в качестве субъекта.
Должны быть даны четкие формулировки государству и государственности»,
– подчеркнул специалист.
По мнению В. Айвазяна, конституционные изменения должны нести
системный характер, чтобы можно было привести в соответствие,
синхронизировать национальные ценности с общечеловеческими.
Юрист также отметил, что для обеспечения эффективности
конституционных реформ недостаточно одной лишь их реализации: «Власти
должны разработать соответствующий план действий, доктрину, чтобы
наряду с конституционными изменениями стали ясны механизмы, которые
нужно использовать для повышения уровня политических знаний нашего
общества».
Специалист добавил, что если в конституцию будут внесены только
текстовые изменения, которые общество не воспримет, то никакого
позитивного результата не будет зафиксировано, поскольку Конституция в
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первую
очередь
предназначена
для
общества
(Panorama.am
(http://www.panorama.am/ru/popular/2013/09/13/v-ayvazyan). – 2013. – 13.09).
Молдова
За последние 10 лет Конституция Молдовы подверглась
изменениям, которые ученые считают ошибкой. Об этом сообщил
корреспонденту «ИНФОТАГ» доктор юридических наук, один из экспертов в
разработке особого статуса Приднестровского региона Республики Молдова
(1994 г.) представитель конституционной комиссии по разработке
Конституции РМ, профессор А. Смокинэ.
По его словам, на научно-практичной конференции, посвященной 22-й
годовщине провозглашения Декларации о независимости РМ, подведены
итоги анализа институтов власти.
«Если в 1994 г. мы придумали формулу парламент – президент –
правительство и дали им полномочия и обязанности, сегодня многое
изменилось. Власть хочет, чтоб республика была парламентской, но сейчас
действует смешанная система власти» – сказал ученый.
По
его
мнению,
нынешние
власти
«просто
разрушают
функциональность Конституции, превышая свои полномочия».
Главный научный секретарь Академии наук Молдовы, доктор хабилитат
в области права, профессор И. Гучак высказал мнение, что власти должны
закрепить европейские цели в Основном законе.
«Молдова должна разработать современный подход к суверенитету, мы
в Конституции должны признать европейские взгляды. Наше правительство
должно изучить досконально законы Евросоюза и постараться осуществить
их в РМ» – считает он (Инфотаг (http://www.infotag.md/news/750712/). –
2013. – 30.08).
***
Как
информирует
издание
«Новый
Регион»
(http://www.nr2.ru/kishinev/456962.html), ряд политических деятелей
Молдовы унионистского толка предлагает изменить Конституцию, так
как она якобы не соответствует основным положениям Декларации о
независимости.
В частности, председатель первого парламента А. Мошану заявил, что
«речь не идет только о ст. 13, которая устанавливает, что государственным
языком является молдавский. В Конституции проводятся главные идеи
молдовенизма сталинского толка».
В. Матей, один из авторов Декларации о независимости РМ, утверждает,
что Конституция не соответствует духу и содержанию Декларации о
независимости в отношении разделения власти в стране, соотношения
центрального управления государства с территориальным и местным, а
также фундаментальной стратегической направленности Республики
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Молдова
во
внешней
политике
(http://www.nr2.ru/kishinev/456962.html). – 2013. – 29.08).

(NR2.ru

***
Как
информирует
издание
«Новый
регион»
(http://www.nr2.ru/kishinev/459579.html), в сообщении для прессы
Конституционного суда отмечается, что рассмотрение запроса депутата
А. Гуцу о толковании названия государственного языка в Конституции
Республики Молдова откладывается.
Статья 13 Конституции Молдовы гласит, что государственным языком
Республики Молдова является молдавский язык на основе латинской
графики. Депутат А. Гуцу требует, чтобы Конституционный суд уточнил
ответ на следующий вопрос: «Можно ли семантически уравнять синтагму
ст.
13
Конституции Республики
Молдова
“молдавский
язык,
функционирующий на основе латинской графики” с синтагмой “румынский
язык”, раз синтагма “румынский язык” совершенно пригодна с научной
точки зрения, что доказано современными лингвистическими изысканиями и
без исключения применяется в образовательных и научных реалиях РМ?»
(NR2.ru (http://www.nr2.ru/kishinev/459579.html). – 2013. – 12.09).
***
Группа депутатов от Либеральной партии Молдавии направила в
Конституционный суд ходатайство с требованием объявить
государственным языком страны «румынский». Как сообщил 17 сентября
кишиневский телеканал Publika TV, свое требование либералы
аргументируют тем, что в декларации о независимости страны от 1991 г.
присутствует синтагма «румынский язик», в то время как в принятой в
1994 г. конституции государственным языком провозглашен молдавский.
«Имея в виду то, что Основной закон не должен противоречить
декларации о независимости, в которой говорится, что официальным языком
является румынский, а не молдавский (в декларации о независимости
Молдавии 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 –
прим. ИА REGNUM), требуем от КС устранить эти несоответствия», – заявил
лидер либералов М. Гимпу. По его словам, «пришло время поставить точку в
этом беззаконии»: «Нельзя говорить о нашей стране, пренебрегая
декларацией о независимости. Не может быть принята конституция или
закон в обход декларации. Это значит, что мы не признаем это государство».
Другой депутат-либерал К. Фусу считает, что путаница с названием
госязыка является одной из причин, по которым Молдавия находится в
длительном переходном периоде. «К сожалению, у власти в Молдавии не
было тех, кто был в силе принимать решения и служить национальным
интересам. Эти государственные чиновники не осмеливались называть вещи
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своими именами. Молдавский язык является проектом Российской
Федерации. Наши чиновники не хотят признавать оккупацию Бессарабии
28 июня 1940 г. советской армией (в декабре 1917 г. Румыния оккупировала
принадлежащую России Бессарабию, аннексия которой никогда не
признавалась СССР. В 1924 г. на территории Приднестровья и сопредельных
районов Украинской ССР была образована Молдавская Автономная ССР в
составе УССР. 28 июня 1940 г. СССР вернул Бессарабию, в результате
присоединения которой к МАССР была создана Молдавская Советская
Социалистическая Республика – прим. ИА REGNUM). Если инстанция
серьезно изучит наше ходатайство, мы будем гордиться тем, что Молдавия
распутала этот гордиев узел, а общество не будет поделено на молдаван и
румун», – заявила К. Фусу.
Следует отметить, что в Конституционном суде уже находится на
рассмотрении схожая инициатива депутата от группы «либералреформаторов» А. Гуцу. Она попросила инстанцию высказаться по вопросу о
том, может ли записанный в Конституции страны в качестве
государственного языка «молдавский язык на основе латинской графики»
быть приравнен к «румынскому».
Справка ИА REGNUM: Согласно конституции Молдавии, государственным
языком в стране является «молдавский язык на основе латинской графики». В то же время
во всех учебных заведениях на протяжении всех лет молдавской независимости изучаются
предметы «Румынский язик» и «Румынская література», а дисциплина по истории за
исключением периода с 2006 по 2011 г. называется «История румун». Молдавский и
румынский языки, несмотря на ряд региональных отличий, выражающихся в том числе в
использовании кириллицы либо латиницы, представляют один и тот же язык, а вопрос
идентичности является политическим маркером для населения Молдавии. При этом
румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской. Понятия
«румыны», «румынский народ» и «румынский язик», созданный трансильванскими
лингвистами на латинице, были изобретены в конце XVIII в. Молдавская же
письменность существует на кириллице с XVI в. 31 августа 1989 г. Верховный совет
Молдавской ССР принял Закон о статусе государственного языка МССР и Закон о
«возврате» молдавского к латинской графике, в то время как молдаване Приднестровья
сохранили изначальную кириллическую графику молдавского языка.
Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также
бессарабскими сторонниками румыноунионизма, Молдавия является «вторым румынским
государством», молдаване – «румунами», молдавский язык – «румынским». При этом,
согласно официальным данным переписи 2004 г., обнародованным Национальным бюро
статистики Молдавии, румынами себя назвали 2,2 % жителей страны, молдаванами –
75,8 %, 78,4 % молдаван родным языком указали молдавский язык, 18,8 % – румынский. В
то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румунах»
искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически
вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на
части территории современной Румынии – в Валахии и Молдавии – во второй половине
XIX в., когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина – в составе
Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 гг. и с 1941 по
1944 гг. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих
территорий «румунами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и
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присутствия в регионе (ИА REGNUM (http://www.regnum.ru/news/1708889.html). – 2013. –
17.09).

Росія
В рамках осенней сессии Госдума рассмотрит поправку к
Конституции об объединении Верховного и Высшего арбитражного
судов, заявил спикер палаты С. Нарышкин. «Мы планируем в осеннюю
сессию рассмотреть законопроект, вносящий изменение в Конституцию в
части объединения двух высших судов», – сказал С. Нарышкин. При этом он
отметил, что сейчас нет каких-либо юридических, социально-экономических
и тем более политических аргументов и предпосылок для того, чтобы
кардинальным образом менять Конституцию или вносить в нее
кардинальные изменения. Но отдельные изменения в Конституцию могут
вноситься, и такие изменения уже были – был увеличен срок полномочий
президента и Госдумы, а также введена норма об обязательном ежегодном
отчете правительства перед Госдумой за свою работу в предыдущий год,
добавил спикер (Новые известия (http://www.newizv.ru/politics/2013-0905/188403-deputaty-gotovy-obsuzhdat-popravki-v-konstituciju-strany.html).
–
2013. – 5.09).
***
Председатель российского правительства Д. Медведев провел для
учеников 11-го класса средней школы № 14 во Владимире урок,
посвященный Конституции РФ, на котором рассказал о ее принятии, а
также не исключил, что когда-нибудь в будущем она может быть
изменена.
«В 1993 г. она была принята не потому, что происходил слом одного
строя на другой, а потому что за нее проголосовал народ», – приводят слова
премьера интернет-СМИ.
«Конституция у нас довольно молодая, практически не подвергалась
никаким изменениям, несколько изменений было всего. Но, как правильно
вы сказали, Конституция – это живой организм, который должен
приспосабливаться к тому, как существует общество, какие в нем
существуют настроения, складываются общественные отношения,
экономика. Поэтому не исключаю, что когда-нибудь наша Конституция тоже
будет меняться, как, собственно, это происходило и во многих других
странах»,
–
добавил
Д.
Медведев
(Росбалт
(http://www.rosbalt.ru/federal/2013/09/02/1171002.html). – 2013. – 2.09).
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Єгипет
Поддерживаемое армией правительство Египта объявило о созыве
конституционной ассамблеи, которая в течение 60 дней должна
подготовить конституционные поправки для удаления статей, которые
внесли в Основной закон «Братья-мусульмане» и другие исламистские
партии, передает Reuters.
Пересмотр Конституции является частью «дорожной карты»,
представленной египетскими властями и претворяемой в жизнь после
свержения армией президента Мохаммеда Мурси 3 июля с. г., отмечает РБК.
В Египте пройдут парламентские и президентские выборы после того,
как Конституция будет одобрена всенародным референдумом.
Поправки могут отнять право у мусульманских богословов выражать
свое мнение о государственных делах и снять запрет на занятие
государственных должностей некоторыми из чиновников режима
Х. Мубарака.
Черновик Конституции создан «комитетом экспертов» из 10 человек,
назначенных постановлением правительства. В нем также предусматривается
сохранение привилегированного положения армии, которая ограждается от
надзора гражданского общества (IslamRF.Ru (http://islamrf.ru/news/world/wnews/28930/). – 2013. – 2.09).
***
Как сообщает египетская газета Al-Masry Al-Youm, Абдулла аль
Наггар (Abdullah al-Naggar), который является представителем
университета аль-Азхар, мирового исламского образовательного центра,
и одним из 50 членов комитета, корректирующего текст Конституции,
заявил: «Конституция в хороших руках; ничто не будет изменено в
ущерб исламу или исламской идентичности».
Абдулла аль Наггар призвал салафитов сотрудничать в разработке новой
Конституции, и в то же время позволить другим мыслям быть выраженными.
Университет аль-Азхар в Каире считается самым престижным учебным
заведением суннитского ислама. По словам аль Наггара, неоспоримая ст. 219,
которая дает объяснение тому, что представляет собой право исламского
вероисповедания, до сих пор еще не была изменена.
Эта часть дополняет ст. 2 Конституции, которая определяет принципы
исламского права, шариата, как источник права. Обе статьи текста
конституции 2012 г. были подвергнуты критике со стороны светских и
других немусульманских групп.
Напомним, недавно в Египте была созвана новая законодательная
комиссия. Она состоит из 50 участников – представителей различных сфер
общественной деятельности. Среди избранных присутствуют, в том числе, и
представители с христианским вероисповеданием, прежде всего
православные копты. Также есть католики и протестанты. Всего в состав
комиссии входят 20 христиан, что в процентном соотношении достаточно
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много
(Katolik.ru
(http://katolik.ru/pod-odnim-nebom/116436-ekspertkonstitutsiya-egipta-prodolzhaet-nosit-islamskij-kharakter.html). – 2013. –
12.09).
Фіджі
Прем’єр-міністр Фіджі комодор Ф. Баінімарама повідомив про
прийняття нової Конституції острівної держави, яка визначить порядок
демократичних виборів 2014 р., повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
За його словами, новий Основний закон забезпечить незалежність суду
та права людини.
Проте правозахисники побоюються, що тиск адміністрації на свободу
особистості продовжиться.
Нагадаємо, комодор Ф. Баінімарама захопив владу в результаті мирного
перевороту у 2006 р. (УНН (http://www.unn.com.ua/uk/news/1247215demokratichnu-konstitutsiyu-priynyali-na-fidzhi). – 2013. – 6.09).

З фондів НБУВ
Т. Добко, заввідділу НБУВ, кандидат історичних наук,
Н. Моісеєнко, науковий співробітник НБУВ,
Є. Коновалова, провідний бібліограф НБУВ

Конституційне
(державне)
право
України:
поняття,
характеристика, система, предмет та інститути (1993–2012)
(Бібліографічний список. Продовження в наступному випуску)
1. Процесуальні форми захисту приватних прав осіб в Україні та
країнах СНД : зб. наук. пр. / ред. О. Д. Крупчан ; Нац. акад. прав. наук
України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2011. – 247 с.
На основі норм чинного вітчизняного та зарубіжного законодавства
здійснено порівняльно-правовий аналіз проблем процесуальних форм
захисту праватних прав осіб в Україні та країнах СНД. Обґрунтовано
концептуальні засади превентивного захисту прав суб’єктів господарської
діяльності, житлових прав осіб, способи та процесуальні форми захисту в
підрядних відносинах. Визначено спільні та відмінні риси конституційних
засад судового захисту приватних прав у країнах СНД і Україні.
Ва750954
2. Речицкий
В. В.
Конституционализм.
Украинский
опыт
/ В. В. Речицкий. – Х. : Фолио, 1998. – 160 с. – (Права людини: бюллетень;
спецвипуск № 6).
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3. Совгиря О. В. Конституційно-процесуальне право України : навч.
посіб. / О. В. Совгиря. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 536 с.
Ва720089
4. Солов’євич І. В. Державна влада
в Україні і місце в ній
правоохоронної діяльності: конституційно-правові аспекти : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.02 / І. В. Солов’євич ; Нац. акад. внутр. справ
України. – К., 1997. – 16 с.
Ра298760
5. Степанюк О. І. Норми конституційного права України: проблеми
теорії : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. І. Степанюк ; Львів. ун-т
ім. І. Франка. – Л.,1993. – 160 с.
Дс42275
6. Стрижак А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду
України : аналіт. огляд та комент. / А. А. Стрижак. – К. : Ін Юре, 2010. –
629 с.
Наведено
результати
аналітичного
дослідження
практики
конституційного судочинства (рішення, висновки та процесуальні ухвали за
1997–2009 рр.) щодо реалізації Конституційним Судом України (КСУ)
гарантування верховенства Конституції як Основного Закону держави.
Визначено правові основи КСУ, а також наведено коментарі з питань
конституційності законів та інших правових актів, тлумачення Конституції та
законів України.
Ва724150
7. Томенко М. В. Конституційний процес як пошук стратегічних
пріоритетів України : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01
/ М. В. Томенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж.
ім. І. Ф. Кураса. – К., 2010. – 30 с.
Розглянуто етапи українського конституційного процесу у
співвідношенні з політичною історією й історією політико-правової думки в
Україні. Вдосконалено категоріальний апарат і методичні підходи, які
ефективні під час проведення політологічних досліджень конституційних
процесів: політичний режим, форми державного правління й устрою.
Проведено
аналіз
і
запропоновано
інтерпретацію
новітнього
конституціоналізму з виокремленням його уроків і можливих перспектив.
Ра374192
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10tmvspu.zip
8. Томенко М. В. Конституційний процес як пошук стратегічних
пріоритетів України : монографія / М. В. Томенко ; Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 299 с.
Вс48960
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9. Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни.
Біла книга державної політики / Ю. Г. Рубан, М. Т. Степико,
М. Г. Жулинський [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2009. –
224 с.
Ва723734
10. Харьковщенко Ю. Є. Концепція «християнської республіки» в
контексті державотворчих і конфесійних процесів в Україні : автореф. дис. ...
канд. філос. наук / Ю. Є. Харьковщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. –
К., 2008. – 18 с.
Розкрито роль християнського республіканізму в Конституції
П. Орлика, історіософських пошуках Кирило-Мефодієвського товариства,
українській релігійно-політичній думці кінця XIX – початку XX ст., розвитку
національного православ’я й унійних процесів в Україні. Зазначено, що
концепція «християнської республіки» та її релігійно-конфесійних
трансформацій набуває не лише ретроспективної теоретичної філософськобогословської самодостатності, а є, передусім, важливою дискурсною
рефлексією для осмислення еклезіального, конфесійного, помісного
відродження сутності українського християнства. Доведено, що
основоположні ідеї Respublica Christiana завжди були вмотивованим
чинником європейського шляху України і тому мають сприяти подоланню
кризових явищ у сучасному українському державотворенні, подальшому
становленню національних церков – Помісної Української Православної
Церкви й Української Греко-Католицької Церкви.
Ра356625
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08hyekpu.zip
11. Шаповал В. М. Історія Основного Закону (конституційний процес в
Україні в 1990–1996 роках) / В. М. Шаповал, А. В. Корнєєв. – Х. : Фоліо,
2011. – 111 с.
Ва744218
12. Ющик О. І. Теоретичні проблеми законодавчого процесу : автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук / О. І. Ющик ; НАН України. Ін-т держави і права ім.
В. М. Корецького. – К., 2005. – 44 с.
Проаналізовано передумови й етапи становлення вітчизняного
законодавчого процесу, особливості виявлення його загальної суті за умов
незалежної України та досліджено проблеми організації основних видів –
конституційного, ординарного (парламентського) та субститутного
законодавчого процесу.
Ра341112
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13. Авсєєвич В. П. Декларація про державний суверенітет як перший
етап конституційного процесу в Україні / В. П. Авсєєвич // Вісн. Запоріз.
юрид. ін-ту. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 4. – С. 54–63.
Ж69630
14. Авсєєвич В. П. До питання про періодизацію конституційного
процесу в Україні 90-х років ХХ ст. / В. П. Авсєєвич // Наук. пр. іст. фак.
Запоріз. держ. ун-ту. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 10. – С. 165–173.
Ж69253
15. Бабинов Ю. А. Конституционный процес в Крыму как фактор
достижения стабильности / Ю. А. Бабинов // Материалы второй
межвузовской конференции «Политическая стабилизация: методологические
проблемы и опыт Крыма» (16 апреля 1999 г.). – Симферополь, 1999. – С. 85–
87.
16. Батрименко
В. І.
Становлення
державності
України
і
конституційний процес: історико-правовий аспект / В. І. Батрименко //
Політолог. вісн. – К., 1994. – Вип. 3. – С. 76–82.
Ж6868
17. Бєлов Д. М. Конституційний процес в Україні: окремі аспекти /
Д. М. Бєлов // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. – Ужгород, 2007. – Вип. 1. –
С. 125–129.
18. Бишкова І. Б. Реалізація конституційного принципу презумпції
невинності в кримінально-процесуальному праві України / І. Б. Бишкова //
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. – 2001. – Вип. 11.
– С. 473–477.
Ж69395
19. Білоус А. Конституційний процес в Україні: проблеми
перспективи / А. Білоус // Нова політика. – 1996. – № 1. – С. 4–6.
Ж14860

і

20. Бориславський Л. В. Деякі міркування з приводу конституційного
процесу в Україні / Л. В. Бориславський // Концепція розвитку законодавства
України : матеріали наук.-практ. конф., Київ, трав. 1996 р. / Ін-т
законодавства Верх. Ради України. – К., 1996. – С.139–141.
Ва568015
21. Борисова О. В. Проблеми новітнього конституційного процесу в
Україні / О. В. Борисова // Проблеми, досвід, перспективи реалізації
Конституції України : [збірник]. – Луганськ, 1997. – С. 68–72.
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22. Ганжуров Ю. Конституційний процес у контексті основних
документів Верховної Ради України / Ю. Ганжуров // Наук. зап. Ін-ту політ. і
етнонац. дослідж. – 2003. – Вип. 24. – С. 93–99.
Ж69635
23. Гаряева А. М. Украинский конституционный процесс (надежды и
тревоги) / А. М. Гаряева, Е. Л. Муренко // Вестн. Hац. техн. ун-та «ХПИ». –
Х., 2011. – № 30 : Актуальные проблемы развития украинского общества. –
С. 49–55.
Ж29210
24. Грабовська І. Проблема гендерної рівності в конституційному
процесі доби української визвольної революції / І. Грабовська // Українська
Центральна Рада: поступ націєтворення та державобудівництва : [збірник] /
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Центр українознавства. – К., 2002. – С. 80–
86.
Ва637178
25. Євгеньєва А. Внесення змін до Конституції України: правове
забезпечення ролі громадськості / А. Євгеньєва // Наук. зап. НаУКМА. Серія :
Юридичні науки. – 2008. – Т. 77. – С. 17–22.
Розглянуто процедурні аспекти внесення змін до Конституції України
крізь призму законодавчого забезпечення належної ролі громадськості в
цьому процесі. Увагу приділено низці проблемних та актуальних питань
формування правових механізмів, покликаних забезпечити реалізацію
базових елементів безпосередньої та консультативної демократії в контексті
зміни конституційних положень.
Ж69184/Юрид. наук.
26. Калиновський Б. В. Конституційний процес в Європейському Союзі
та
його
значення
для
удосконалення
законодавства
України
/ Б. В. Калиновський. // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. – 2007. –
№ 2. – С. 42–49.
Про етапи конституційного процесу в Європейському Союзі,
проблемні аспекти прийняття Конституції Європейського Союзу і набрання
нею чинності.
Ж69968
27. Кривенко Л. Конституційний процес. Кому вигідне «перетягування
ковдри»? / Л. Кривенко // Віче. – 2004. – № 2. – С. 9–14.
Щодо модернізації конституційної моделі Верховної Ради України.
Ж14474
28. Куненко І. С. Проблеми конституційного процесу у контексті
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рішень Конституційного Суду України / І. С. Куненко // Держава і право.
Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 41. – С. 229–236.
Ж69395
29. Куненко І. С. Проблеми правового регулювання референдуму як
форми участі громадян у конституційному процесі України / І. С. Куненко //
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 45.
– С. 234–241.
Ж69395
30. Лінецький С. В. Конституційний процес в Україні: проблеми і
перспективи / С. В. Лінецький // Державно-правова реформа в Україні :
матеріали наук.-практ. конф., (листоп. 1997 р.) / Верх. Рада України, Ін-т
законодавства. – К., 1997. – С. 75–77.
Ва579817
31. Мамонтова Е. В. Конституційний процес на сторінках молодіжної
преси / Е. В. Мамонтова // Пр. Одес. політехн. ун-ту. – 2001. – Вип. 2. –
С. 263–267.
Розкрито місце і роль молодіжної преси в розвитку конституційної
дискусії в Україні. На основі вивчення методів і стилю роботи деяких
популярних вітчизняних молодіжних газет проведено аналіз міри і чинників
їх впливу на хід конституційного процесу.
Ж69726
32. Мартинюк Р. За яким сценарієм розвиватиметься конституційний
процес в Україні / Р. Мартинюк // Юрид. Україна. – 2008. – № 9. – С. 14–18.
Ж24297
33. Мартинюк Р. С. Конституціоналізм в сучасній Україні як складова
світового конституційного процесу / Р. С. Мартинюк // Наук. зап. [«Остроз.
Акад.»]. Серія : Право. – Острог, 2000. – Вип.1. – С. 103–119.
Ж69992/Право
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