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Конституційний Суд у світлі судової реформи в Україні

К

онституційне правосуддя є важливою
складовою демократичної організації влади. Ініційовані Президентом
України П. Порошенком конституційні зміни
щодо судової реформи передбачають, зокрема, реформування Конституційного Суду
України (КСУ), який покликаний забезпечувати верховенство Конституції в Україні. Проте,
як засвідчують його рішення останніх років,
не завжди із цим справляється. Тому потребує
докорінних змін.
За даними соціологічного опитування,
проведеного Фондом «Демократичні
ініціативи» на замовлення Центру політикоправових реформ у грудні 2015 р., КСУ цілком
довіряють лише 1 % громадян України, 38,1 %
українців зовсім не довіряють КСУ, 30,3 % –
переважно не довіряють.
Фундаментом для реформування сфери
правосуддя, зокрема, Конституційного Суду
є зміни до Конституції в частині правосуддя,
які набрали чинності 30 вересня 2016 р. (Закон
України «Про внесення змін до Конституції
України (щодо правосуддя)»). Глава держави
висловив сподівання, що запровадження
новацій сприятиме відновленню справедливості
й авторитету Суду.
Президент також наголосив, що реформою
запроваджуються норми, які суттєво
посилюють незалежність Конституційного
Суду – звільняють його від непритаманних
функцій і розширюють повноваження.
Зокрема, відповідно до рекомендацій
Венеціанської комісії та з огляду на правову
природу Закон виокремлює Конституційний Суд
як самостійну та відмінну від судів інституцію,
оскільки він здійснює не правосуддя, а
конституційне судочинство. Таким чином,
його функція повністю відмінна від функції
суду. Це, у свою чергу, обумовлює і відмінність
статусу суддів КСУ. Так, зміни стосуються,
зокрема, порядку відбору кандидатур на посаду

судді КСУ; вимог до особи судді КСУ; окремо
встановлено підстави для звільнення з посади
судді КСУ, окремо – щодо припинення його
повноважень.
До складу Конституційного Суду України
входять 18 суддів. Глава держави, парламент
та з’їзд суддів України призначають по шість
суддів КСУ.
Відбір кандидатур на посаду судді КСУ
здійснюється на конкурсних засадах у
визначеному Законом порядку. Суддею може
бути громадянин України, який володіє
державною мовою, на день призначення
досяг 40 років, має вищу юридичну освіту і
стаж професійної діяльності у сфері права
щонайменше 15 років, високі моральні якості та
є правником з визнаним рівнем компетентності.
Суддя КСУ не може належати до політичних
партій, профспілок, брати участь у будь-якій
політичній діяльності, мати представницький
мандат, обіймати будь-які інші оплачувані
посади, виконувати іншу оплачувану роботу,
крім наукової, викладацької чи творчої. Суддя
КС призначається на дев’ять років без права
бути призначеним повторно.
Діяльність КСУ ґрунтується на принципах
верховенства
права,
незалежно сті,
колегіальності, гласності, обґрунтованості
та обов’язковості ухвалених ним рішень i
висновків.
Крім того, у Законі містяться положення,
спрямовані на посилення незалежності КСУ,
у вигляді гарантій щодо його фінансування
та належних умов для його діяльності. Так, у
Державному бюджеті окремо визначатимуться
видатки на діяльність КСУ з урахуванням
пропозицій його голови, а розмір винагороди
судді КСУ повинен встановлюватися законом
про Конституційний Суд України.
З переліку повноважень КСУ вилучено
тлумачення законів України – з огляду на
те, що така функція взагалі не властива
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конституційним судам чи іншим подібним
інституціям.
Істотним кроком в утвердженні верховенства
права шляхом зміцнення національної
системи захисту прав людини та приведення
її у відповідність із сучасними практиками
європейських країн є запровадження інституту
індивідуальної конституційної скарги, що
означає відповідне розширення повноважень
суду.
Як зазначив Президент П. Порошенко,
механізми реалізації зазначених змін мають
будуть закріплені в законопроекті «Про
Конституційний Суд України», який мав
бути проголосований у Верховній Раді до
30 вересня 2016 р., коли набрали чинності зміни
до Конституції України від 2 червня 2016 р.
Координатор Ради з питань судової реформи
О. Філатов повідомив, що робоча група з
підготовки законопроекту була сформована
в червні поточного року, одразу після
остаточного ухвалення парламентом змін до
Конституції в частині правосуддя. До складу
робочої групи увійшли українські науковціконституціоналісти, юристи-практики,
представники громадського сектору, які взяли
на себе ініціативу і запропонували свою
допомогу в роботі над законопроектом.
Але, експертне обговорення основних
положень проекту закону «Про Конституційний
Суд України», напрацьованих Робочою групою
з розробки імплементаційного закону «Про
Конституційний суд України», що працює при
Раді з питань судової реформи, відбулося без
офіційного тексту (8 та 12 вересня 2016 р.).
Співорганізаторами першого заходу стала
Рада з питань судової реформи та Координатор
проектів ОБСЄ в Україні.
12 вересня 2016 р. експертна дискусія
щодо імплементації конституційних змін була
продовжена на круглому столі «Конституційний
Суд України: імплементація конституційних
змін», організованому Центром політикоправових реформ та Реанімаційним пакетом
реформ за підтримки спільного проекту ЄС та
Ради Європи «Консолідація розробки реформ
у сфері юстиції в Україні». З доповідями
про європейські сучасні тенденції у
4

конституційному судочинстві на круглому столі
виступили заступник Голови Конституційного
суду Грузії, колишній член Венеційської комісії
РЄ К. Варджелашвілі, суддя Конституційного
суду Угорщини, член Венеційської комісії РЄ
А. Варга.
Член робочої групи з напрацювання
законопроекту «Про Конституційний Суд»,
екс-міністр юстиції С. Головатий поклав
відповідальність за зволікання з роботою над
законопроектом на Міністерство юстиції.
Оскільки, згідно з Законом, саме Міністерство
юстиції мало напрацювати текст законопроекту
і надати його для обговорення. Натомість
над текстом працюють експерти і науковці,
які не несуть відповідальності за готовність
законопроекту, наголосив екс-міністр.
Як зауважив національний радник
з юридичних питань, керівник відділу
верховенства права Координатора проектів
ОБСЄ в Україні О. Водянніков, зміни до
Конституції України потребують досить
копіткої роботи щодо їх імплементації до
національного законодавства України та
пошуку суспільного консенсусу стосовно
ключових моментів конституційної реформи,
у тому числі щодо нових повноважень КСУ.
На
думку
завідувача
кафедри
загальнотеоретичних та державно-правових
наук Національного університету «КиєвоМогилянська академія», судді КСУ у відставці
М. Козюбри, у цілому в законопроекті вдалося
передати специфіку і природу конституційного
судочинства, але робоча група має продовжити
роботу над його вдосконаленням.
Так, аналізуючи проект закону «Про
Конституційний Суд України» в частині
структури та організації роботи КСУ,
ректор Національної школи суддів України
М. Оніщук зазначив, що до Великої палати
входитимуть усі 18 суддів КСУ. Кожен Сенат
КСУ складатиметься з дев’ятьох суддів. До усіх
шести колегій КСУ входитимуть по три судді.
Стосовно повноважень, було відзначено,
що Велика палата КСУ здійснюватиме розгляд
таких питань: про відповідність Конституції
України Законів України, актів ВРУ, Президента
України, КМУ, ВР АР Крим, а також чинних
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міжнародних договорів України або тих
міжнародних договорів, що вносяться до ВРУ
для надання згоди на їх обов’язковість; про
офіційне тлумачення Конституції України; про
конституційність питань, які пропонуються
для винесення на всеукраїнський референдум
за народною ініціативою.
У свою чергу Сенат Конституційного Суду
розглядатиме питання щодо відповідності
Конституції України (конституційності)
законів України чи їх окремих положень за
конституційною скаргою особи (діятиме як
суд).
Колегія суддів КС вирішуватиме питання
щодо відкриття конституційного провадження
у справах за конституційними поданнями,
зверненнями, скаргами та діятиме як суд у
випадку відмови відкриття конституційного
провадження за конституційною скаргою (за
умови одностайного голосування).
Обговорюючи питання повноваження
посадових осіб, М. Оніщук відзначив, що
відповідно до законопроекту, Голова КС
здійснює загальне керівництво організацією
роботи Суду; скликає та проводить засідання,
спеціальні пленарні засідання Конституційного
Суду, пленарні засідання Великої палати Суду;
входить до одного із Сенатів і головує на його
засіданнях.
Заступник Голови Конституційного Суду
за дорученням Голови виконує окремі його
повноваження, входить до одного із Сенатів і
головує на його засіданнях.
Секретарі колегій суддів КСУ скликають
засідання колегії суддів та головують на
них, ініціюють перед головуючим у Сенаті
Конституційного Суду скликання засідання,
пленарного засідання Сенату Суду, Великої
палати Суду.
Як зазначив С. Головатий, однією з новацій
законопроекту є конкурсні процедури добору
кандидатів на посади суддів КСУ. Так, відповідно
до пропозицій робочої групи, кожен із суб’єктів
формування КСУ – Президент, Верховна
Рада, з’їзд суддів – створюватиме незалежну
конкурсну комісію, яка і відповідатиме за
добір кандидатів на посади суддів. Неможливо
створити одну конкурсну комісію, бо Президент

і Верховна Рада – це політичні структури, а
з’їзд суддів – аполітична. У них різні системи
узгодження інтересів, відтак кожна гілка має
визначатися із кандидатами окремо. При цьому
пропонується встановити загальні для всіх
критерії оцінювання кандидатів.
Як зауважив В. Лемак, завідувач кафедри
теорії та історії держави і права Ужгородського
національного університету, «у проекті
закладена європейська модель, суть якої
полягає в тому, що конституційна скарга
забезпечує баланс захисту прав конкретної
особи та удосконалення конституційного
правопорядку». Конституційна скарга є
одним з найбільш ефективних інструментів
захисту прав людини (хоч його і називають
субсидіарним), бо дозволяє бачити і вирішувати
«системні проблеми» в цьому напрямі.
Але, чимало положень законопроекту
викликали критику і навіть обурення в
учасників обговорення.
Експерт Центру політико-правових реформ
(ЦППР) М. Хавронюк наголосив, що єдиний
поки що доступний громадськості текст
законопроекту «Про Конституційний Суд»
передбачає ручний розподіл справ поміж суддями,
надмірну залежність суддів від голови КСУ,
занадто високу зарплату (300 тис. грн – викликає
питання з урахуванням соціально-економічної
ситуації, що склалася в Україні) і фактично
унеможливлює прозорий конкурс на посади судді
КСУ. Конституційний Суд став залежним від
політичних суб’єктів, не в останню чергу завдяки
порядку призначення та звільнення суддів КСУ.
У Голови КСУ будуть широкі повноваження; він
фактично матиме можливість впливати на суддів
КСУ, формувати під себе секретаріат.
За словами М. Хавронюка, робота КСУ
внаслідок прийнятих змін може виявитися
досить суперечливою.
Суддя КСУ у відставці, головний експерт
групи конституційної реформи РПР В. Шаповал
у свою чергу розкритикував запропоновану
процедуру розгляду конституційної скарги.
Він вважає «трійку» зайвою ланкою. Питання
початку провадження конституційної скарги
повинен розглядати Сенат, а «трійка» ускладнює
доступ громадян до правосуддя.
5
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Голова правління ЦППР І. Коліушко
зазначає, що у першу чергу треба напрацювати
дієвий механізм добору кадрів до КС. На його
думку, це має робити спеціальна комісія, до якої
входять судді КСУ у відставці з бездоганною
професійною репутацією. Комісія повинна
формувати відкритий для суспільства перелік
кандидатів на посаду судді КСУ. Політичні ж
суб’єкти при призначенні суддів КСУ мають
бути обмежені саме цим переліком осіб.
Очевидно неприйнятною є практика закритого
для суспільства призначення осіб на посаду
судді КСУ, виходячи з політичного інтересу.
З такою позицією згодні представники
громадськості, зокрема, М. Хавронюк,
який вважає, що конкурсна комісія має
відібрати гідних кандидатів із високими
моральними якостями і високою професійною
компетенцією, а далі гілки влади могли би
обирати з них представників для заповнення
своїх квот. Конкурсна комісія має працювати
не на суб’єкта призначення, а на українське
суспільство – визначати гідні кандидатури на
посаду судді КСУ.
На думку ж обраного 2014 р. парламентом
судді КСУ І. Сліденка, який до того займався
науковою діяльністю, проблеми з роботою
конституційних суддів з’явилися тоді, коли їхню
більшість, тобто 10 з 18, утворили професійні
судді з судів загальної юрисдикції. Завдяки їм
КСУ перетворився на політико-правових орган.
На сьогодні при реформування КСУ треба думати
про перезаснування цього суду. Аби викорінити
негативну практику кадрових призначень, він
пропонує під час добору конституційних суддів
запровадити квоту науковців з публічного
конституційного права.
Завідувач кафедри конституційного та
міжнародного права Національної академії
внутрішніх справ А. Колодій переконаний,
що, для забезпечення незалежності, КС мають
формувати з’їзд суддів, з’їзд адвокатів та з’їзд
представників юридичних ВНЗ і наукових
установ. При чому науковці мають формувати
половину від загального складу Суду. Крім
того, мають бути переважно спеціалісти з
конституційного права і здебільшого ті, які вже
є знаними.
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Щоправда, і науковці не завжди бувають
із бездоганною професійною репутацією. Як
зазначає заступник голови Конституційної
Комісії В. Буткевич, багато хто з прибічників
минулої влади, що зараз за кордоном і перебуває
в розшуку в Україні, – є докторами наук та
професорами. Попри це, він упевнений, що не
варто боятися реформувати КСУ, оскільки той
же Європейський суд з прав людини, який існує
понад 50 років, постійно проходив через такі
зміни. Адже його судді розуміють, що головне
– вдосконалювати свою роботу. Важливо, щоб
такою ж була позиція й конституційних суддів.
У
свою
чергу
експерт
ЦППР
Ю. Кириченко закликає науковців та експертівконституціоналістів об’єднатися навколо
обговорення цієї теми, аби виробити найкращий
механізм реформування КСУ.
Викликало нерозуміння у фахівцівправників і вимоги для зайняття посади судді
КС, зокрема, високі моральні якості та статус
правника із визнаним рівнем компетентності.
Безумовно, суддями мають бути особи з
відповідним професійним рівнем підготовки,
однак використання оціночних понять типу
«правник із визнаним рівнем компетентності»,
«високі моральні якості» може ускладнити
процедуру перевірки відповідності кандидата
обраній посаді. Використання такої законодавчо
невизначеної термінології може призводити до
суб’єктивного оцінювання особи на відповідність
вимогам високих моральних якостей, що може не
лише негативно позначитись на судовій системі,
але й створити додаткові підстави для корупції.
Суддя КС Н. Шаптала звернула увагу на
відсутність у новій редакції закону однієї з
важливих вимог – цензу проживання (осідлості).
Раніше суддею КСУ міг стати громадянин
України, «який проживає в Україні протягом
останніх двадцяти років». На її думку, це є
дуже вразлива та небезпечна річ, оскільки за
таких обставин суддею КСУ зможе стати будьхто, тобто навіть громадянин України, який
став їм вчора. При цьому суддя звернула увагу
на те, що в Конституції України залишилася
вимога щодо певного терміну проживання
відносно народних депутатів, президента,
тобто представників двох із трьох гілок влади.
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Зволікання з оприлюдненням тексту
законопроекту також викликає небезпідставні
побоювання щодо чергового прийняття в
парламенті надважливого законопроекту без
належного громадського обговорення і, не
виключено, з порушенням конституційної та
регламентної процедури його розгляду, що
є неприпустимим, вважає голова Комітету
Асоціації правників України з питань
конституційного права, адміністративного
права та прав людини А. Шуліма.
Виступаючи на Міжнародній конференції
«Конституційний контроль і процеси
демократичної трансформації у сучасному
суспільстві» з нагоди 20-ї річниці
Конституційного Суду України (7 жовтня
2016 р.), Голова Конституційного Суду України
Ю. Баулін відзначив важливість використання
досвіду іноземних колег у рамках підготовки
законопроекту про Конституційний Суд.
Конституційний контроль є невід’ємною
с к л а д о во ю
ко н с т и ту ц і й н о - п р а во во ї
системи кожної країни. Є два основні види
конституційного контролю – політичний і
юридичний. Політичний конституційний
контроль здійснюється політичними органами
і посадовими особами держави – Президентом,
парламентом, урядом, парламентським
уповноваженим з прав людини та ін. Діяльність
таких органів і посадових осіб має політичний
характер. Вони обираються чи призначаються
на певний строк, чергові або позачергові вибори
можуть повністю змінити політичний склад
органів і призвести до зміни здійснюваної ними
політики. Політичний конституційний контроль
пристосований до поточних політичних завдань
і за своїм характером і змістом не є стабільним
і високопрофесійним.
Юридичний конституційний контроль
здійснюється спеціалізованими і політично
нейтральними органами – судами загальної
юрисдикції, конституційними судами або
особливими квазісудовими органами.
Відповідно, юридичний конституційний
контроль є судовим конституційним контролем.
Є дві основні моделі судового конституційного
контролю – американська і європейська. За
американською моделлю конституційний

контроль здійснюється судами загальної
юрисдикції при розгляді конкретних справ.
При цьому в одних країнах конституційний
контроль здійснюється всіма судами загальної
юрисдикції, а в інших – тільки Верховним
Судом як найвищою судовою інстанцією.
За європейською моделлю конституційний
контроль
здійснюється
спеціальним
конституційним судом або особливим
органом
квазісудового
характеру.
Конституційний Суд є державним органом,
що здійснює конституційний контроль шляхом
конституційного судочинства. В одних країнах
конституційний суд вважається судом особливої
категорії і входить до судової системи, в інших
– є особливим органом контролю, що не
належить до судової влади. Найчастіше склад
конституційного суду визначається Основним
законом держави і відповідним законом про
орган конституційної юстиції. Визначальними
чинниками, що впливають на визначення
чисельного складу конституційного суду, є
його завдання (функції), структура, специфіка
держави, у якій він створюється, та інші
обставини. Внутрішні питання організації і
діяльності конституційних судів регулюються їх
регламентами, що приймаються самими судами.
Загалом у світі кількість суддів
конституційного суду коливається від 4
(Андорра) до 19 (Російська Федерація): у
Молдові – 6, Латвії та Казахстані – 7, Литві,
Словенії, Албанії, Азербайджані, Вірменії,
Грузії, Франції, Румунії – 9, в Угорщині – 11, в
Австрії, Болгарії, Іспанії – 12, Словаччині – 13,
Італії, Польщі, Чехії – 15.
Порядок утворення органів, що здійснюють
конституційний контроль, у різних країнах
неоднаковий і залежить від моделі їх організації.
За умов американської моделі на посади
суддів призначаються фахівці, як правило,
за рішенням глави держави, санкціонованим
парламентом. У США суддів Верховного суду
призначає президент за згодою сенату.
За європейською моделлю розрізняють
декілька способів формування конституційних
судів.
Виключно
законодавчою
владою
(парламентом) обираються судді у ФРН, Польщі,
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Македонії, Хорватії, Угорщини. Наприклад,
дев’ять суддів Конституційного суду Македонії
обираються більшістю голосів від загальної
кількості представників зборів, але двох суддів
пропонує президент. У ФРН вісім суддів
обирають бундестаг і бундесрат (палатами
парламенту). У деяких країнах кандидатури
на посаду судді конституційного суду подає
президент, а обирає парламент (Узбекистан,
Азербайджан, Словенія). У Словенії дев’ять
суддів обираються Скупщиною за поданням
президента.
Главою держави і парламентом обираються
судді в Чехії, Словаччині, Білорусії, Франції,
Румунії, Албанії. Суддів Конституційного суду
на семирічний строк призначає президент
Словацької Республіки з-поміж 20 кандидатів,
схвалених Національною радою. У Чехії суддів
призначає президент за згодою сенату.
У формуванні складу конституційного суду
беруть участь глава держави, парламент, органи
судової влади – в Іспанії, Грузії, Болгарії, Італії,
Литві, Молдові. Наприклад, Конституційний
суд Болгарії складається з 12 суддів, одна
третина яких обирається Народними зборами,
одна третина призначається президентом і
одна третина обирається загальними зборами
суддів Верховного касаційного суду та
Верховного адміністративного суду. В Іспанії
по чотири судді за пропозицією кожної з палат
парламенту, два – за пропозицією уряду, два –
за пропозицією головної ради судової влади
строком на дев’ять років. В Італії п’ять суддів
призначає президент, п’ять суддів – парламент
на спільному засіданні палат, п’ять суддів –
вищою судовою адміністрацією. У Литві по
три кандидата в судді Конституційного суду
призначаються сеймом із числа кандидатів,
запропонованих президентом Республіки,
головою Сейму та головою Верховного суду.
Різними є й строки перебування на посадах
суддів Конституційного суду: це п’ять років в
Таджикистані й Узбекистані; шість років – у
Молдові, Казахстані; вісім років – у Хорватії;
дев’ять років – у Болгарії, Грузії, Литві,
Польщі, Румунії, Сербії, Словенії, Албанії,
Чорногорії, Франції, Іспанії, Італії; 11 – у
Білорусі; 12 років – в Угорщині, Албанії, Росії,
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Словаччині. Як правило, не припускається
повторне переобрання суддів конституційних
судів. При цьому нерідко для забезпечення
спадкоємності й стабільності застосовується
часткове поновлення складу Конституційного
суду. Так у Франції, Болгарії, Литві, Іспанії,
Казахстані кожні три роки оновлюється третина
складу Конституційного суду. Також слід зауважити,
що, поряд з основним складом, у деяких країнах
передбачений інститут так званих неординарних
суддів (для вирішення окремих категорій справ), а
також запасних суддів, заступників судді. Наприклад,
в Австрії Конституційний суд складається з голови,
заступника голови, 12 суддів і 6 запасних членів суду
(ст. 147 Конституції Австрії). А Конституційний
суд Італії включає 15 ординарних суддів і
16 неординарних членів суду, які обираються
парламентом у тому ж порядку, що й судді
Конституційного суду. Поряд з основними
суддями, останні беруть участь у розгляді справ
про обвинувачення президента Республіки
(ст. 135 Конституції Італії). У Франції,
згідно зі ст. 56 Конституції та у Казахстані
(ст. 71 Конституції) до Конституційної Ради
пожиттєво входять (за правом ex oﬃcio) колишні
президенти цих країн.
У світовій практиці, як правило, є
загальновизнаними такі вимоги до суддів
конституційного суду: наявність громадянства,
висока професійна підготовка, віковий ценз,
бездоганна репутація. Професійний рівень суддів
конституційних судів у різних країнах зазвичай
високий. Практично в усіх країнах передбачена
компетентність, яка визначається наявністю
відповідної вищої освіти, стажу практичної,
наукової (педагогічної) роботи, вченого ступеня,
авторитету, бездоганної репутації. У багатьох
країнах встановлююся особливі вимоги до
кандидатів суддів конституційних судів. Як
приклад, у деяких країнах конституційним суддям
забороняється перебувати в політичних партіях.
Формування складу суду є важливою та
відповідальною стадією, від якої залежить не
лише підбір та призначення конкретної особи
на посаду судді, а значною мірою і якість
діяльності державного органу.
В аспекті незмінності зовнішньополітичного
курсу України на інтеграцію з Європейським

Аналітичний ракурс

Союзом питання співробітництва між
європейськими конституційними судами і
Європейським судом з прав людини є вкрай
важливими.
При реформуванні КС Україні слід врахувати
європейський досвід не тільки у питання його
формування, а й діяльності та співпраці з
іншими органами влади. Польський приклад
у вирішенні проблем реформування КС цієї
країни та роль у цьому процесі європейських
структур може стати цікавим і для України.
Конституційна криза в Польщі триває
з листопада 2015 р. Влада й опозиція
звинувачують одна одну в порушенні закону
під час призначення суддів КС, що призвело до
поглиблення кризи й ускладнення роботи цього
органу. Крім того, реформа наділяє парламент
правом усувати суддів Конституційного суду
з посад, а президента і мін’юст – правом
скаржитися на суддів, одночасно позбавляючи
суд права визнавати президента країни
нездатним виконувати свої обов’язки.
За новим законом Конституційний суд Польщі
має ухвалювати рішення більшістю у дві третини
голосів, тоді як раніше для цього було досить
простої більшості. Крім того, для ухвалення
важливих рішень, згідно з законом, потрібна
присутність не менше 13 з 15 суддів, а раніше для
цього вистачало присутності дев’яти суддів.
Критики побоюються, що через закон
Конституційний суд країни втратить більшість
своїх повноважень із нагляду за урядом та
парламентом.
З огляду на це, Конституційний суд Польщі
визнав рішення влади реформувати його
роботу таким, що не відповідає Основному
закону країни. У той же час прем’єр-міністр
Польщі Б. Шидло заявила, що уряд проігнорує
рішення КС й однаково проведе реформу, яка
вже спровокувала масові акції протесту.
У січні 2016 р. у суперечку втрутилася
Єврокомісія, розпочавши процес попередньої
оцінки стану верховенства права в Польщі.
За порушення європейських цінностей
передбачається навіть позбавлення права
голосу країни-члена ЄС.
Венеціанська комісія випустила формальне
попередження на адресу влади Польщі, заявивши,

що реформа національного конституційного суду
підриває засади правової держави і становить
загрозу демократичній системі, правам людини та
верховенству права.
Рада Європи також заявила, що реформа суттєво
ускладнить процес розгляду скарг Конституційним
судом та спричинить збільшення термінів
винесення ним рішень. Про неправомірність
такого шляху також попередив під час саміту
НАТО у Варшаві президент США Б. Обама.
Конфлікт навколо Конституційного суду
є головним, але не єдиним елементом у
процесі відходу від засад демократії та спроб
узурпації влади правлячою партією «Право і
справедливість». Польща під її керівництвом стала
на той же шлях, що й Угорщина за часи правління
прем’єра В. Орбана та його партії «Фідес».
Отже, утворення органу конституційної
юрисдикції України на засадах загальновизнаних
у світі цінностей є важливим кроком становлення
демократії, правової держави, побудови
громадянського суспільства. Становлення цього
органу має здійснюватися з використанням
і всебічним осмисленням світової практики
конституціоналізму, але лише творчий підхід та
урахування національних умов і особливостей
допоможе визначити прогресивний напрям
подальшого розвитку держави (Статтю
підготовлено з використанням інформації таких
джерел: офіційний веб-портал Верховної Ради
України(http://www.rada.gov.ua);веб-порталУрядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/); газета Сегодня
(http://ukr.segodnya.ua); сайт Deutsche Welle (http://
www.dw.com/uk/); сайт Центру політико-правових
реформ (http://pravo.org.ua/ua/); офіційне інтернетпредставництво Національного інституту
стратегічних досліджень (http://www.niss.gov.ua); вебсайт ГО Асоціація правників України (http://uba.ua/
ukr/); портал «Українське право» (http://ukrainepravo.
com); ГО Центр інформації про права людини
(https://humanrights.org.ua); сайт «ВЕСТИ» (http://
vesti-ukr.com); офіційний веб-сайт Конституційного
Суду України (http://www.ccu.gov.ua); электронная
библиотека юридической литературы «Правовед»
(http://www.pravoznavec.com.ua); КуляNEWS (http://
coolyanews.info); сайт NV.ua (http://nv.ua/ukr.html);
сайт «Лівий берег» (http://ukr.lb.ua); газета «Україна
Молода» (http://www.umoloda.kiev.ua).
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НОВИНИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
З 30 вересня набули чинності зміни до
Конституції в частині правосуддя і нова
редакція закону "Про судоустрій і статус
суддів".
Зміни до Конституції були проголосовані
Верховною Радою 2 червня.
Законом скасовується 5-річний строк
призначення суддів, і вони призначаються
виключно безстроково.
При цьому вони фактично втрачають
недоторканність, і можуть бути затримані
правоохоронцями за підозрою у здійсненні
тяжких або особливо тяжких злочинів.
Водночас скасовується можливість
притягнення судді до відповідальності за
винесення умисно неправосудного рішення або
за порушення присяги.
Також конституційні зміни передбачають
реорганізацію Вищої ради юстиції у Вищу
раду правосуддя (ВРП), кінцевим строком для
обрання його членів установлено 30 квітня
2019 року. Кількість членів ради збільшується на
один – до 21, але при цьому з її складу виключаються
міністр юстиції та генеральний прокурор.
Вища рада правосуддя матиме право
відстороняти, переводити, звільняти суддів
і подавати Президентові подання на їхнє
призначення. Також рада матиме право давати
згоду на затримання й арешт суддів.
Від Вищої кваліфікаційної комісії суддів до
ВРП переходить право притягувати суддів і
прокурорів до дисциплінарної відповідальності.
Крім того, ВРП отримує право призначати
керівництво Служби судової охорони та
Державної судової адміністрації – органу,
відповідального за матеріально-технічне
забезпечення судів.
Таким чином, президент і Рада втрачають
права звільняти суддів, але у глави держави
залишається право їх призначати.
Крім того, передбачене позбавлення
президента права створювати суди і закріплення
за парламентом повноважень щодо створення,
ліквідації та реорганізації судів.
Також передбачено позбавлення президента,
парламенту і з'їзду суддів права звільняти
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суддів Конституційного Суду – суддя зможе
бути звільнений тільки за рішенням не менше
2/3 складу КС.
Закон підвищує з 25 до 30 років мінімальний
вік для заняття посади судді й при цьому
вводить систему конкурсного відбору для
призначення суддів.
Також документом збільшується строк
повноважень генпрокурора з 5 до 6 років,
але забороняється йому обіймати цю посаду
2 строки підряд.
Крім того, вводиться інститут конституційної
скарги, тобто скарги на суперечності
Конституції застосованого в кінцевому
судовому рішенні закону при вичерпанні всіх
інших національних засобів правового захисту.
Вводиться
право
КС
визначати
конституційність пропонованих для винесення
на всеукраїнський референдум з народної
ініціативи питань (за зверненням Президента
або не менше 45 депутатів Ради).
У Конституції закріплюється, що прокуратура
втрачає функцію нагляду і займається тільки
поданням публічного обвинувачення в суді
та процесуальному керівництві досудовим
розслідуванням.
Також, відповідно до конституційних змін,
в Україні захищати громадян у суді можуть
тільки адвокати. Ця норма почне діяти з 1 січня
2020 року.
Крім того, у Конституції буде закріплено
можливість визнання Україною юрисдикції
Міжнародного кримінального суду (Гаага,
Нідерланди), однак це положення набуде чинності
через три роки з наступному після опублікування
закону дня, тобто 30 червня 2019 року.
Новим законом "Про судоустрій і статус
суддів" набула чинності передбачається
ліквідація вищих спеціалізованих судів і
створення нової структури Верховного Суду
як єдиного суду касаційної інстанції.
Новий Верховний Суд, відбір до складу якого
вперше буде проходити на конкурсній основі,
має бути сформований до 30 березня 2017 року.
Конкурсний відбір суддів Верховного Суду має
бути проведено до 30 листопада.
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Разом з тим, законом передбачене створення
Вищого антикорупційного суду, Вищого суду з
питань інтелектуальної власності та місцевих
окружних судів.
Вищий суд з питань інтелектуальної
власності (Вищий патентний суд) має бути
створено протягом року, тобто до 30 вересня
2017 року.
Строки створення Вищого антикорупційного
суду та місцевих окружних судів у законі не
визначені.
При цьому Апеляційні суди в нових
апеляційних округах мають бути створені до
30 вересня 2019 року.
Відповідно до закону, до 10 жовтня поточного
року Верховна Рада зобов'язана передати у
Вищу раду правосуддя матеріали стосовно тих
суддів, які претендують на обрання безстроково
і не розглянуті парламентом.
Законом
передбачене
проведення
моніторингу способу життя судді для перевірки
відповідності його рівня життя задекларованим
доходам. Також відтепер суддя повинен крім
декларації про доходи подавати декларацію
сімейних зв'язків і декларацію добропорядності.
Неподання зазначених декларацій може стати
основою для притягнення судді до кримінальної
відповідальності та звільнення.
Крім того, законом створюється Суспільна
рада добропорядності, що збирає та аналізує
інформацію стосовно судді й надає Вищій
кваліфікаційній комісії суддів висновок про
його невідповідність критеріям професійної
етики і добропорядності.
Дисциплінарні провадження стосовно суддів
будуть передані у Вищу раду правосуддя, а
Вища кваліфікаційна комісія судів (ВККС)
зосередиться на вирішенні кваліфікаційних
питань, включаючи проведення кваліфікаційного
оцінювання суддів, відкритих конкурсів на
посади, спеціального навчання суддів.
Законом передбачене істотне збільшення
окладів суддів, зокрема, з 1 січня 2017 року
зарплата суддів Верховного Суду підніметься
в 6 разів – з 13 до 75 мінімальних заробітних
плат (близько 110 тис. гривень).
Також передбачене створення Служби
судової охорони (до 1 січня 2018 року) і Єдиної

судової інформаційної (автоматизованої)
системи (Українська правда (http://www.
pravda.com.ua/news/2016/09/30/7122211/). –
2016. – 30.09).
Президент П. Порошенко наголосив,
що можливість, яка передбачена судовою
реформою щодо звернення громадян до
Конституційного суду з конституційними
скаргами збільшує права і свободи громадян.
Про це сьогодні сказав Президент України
Петро Порошенко під час Міжнародної
конференції "Конституційний контроль і
процеси демократичної трансформації у
сучасному суспільстві" з нагоди 20-ї річниці
Конституційного суду України, передає
кореспондент УНН.
"Це дуже важливо, що зараз громадяни,
яким реформа надає право звертатися до
Конституційного суду з конституційною
скаргою, у випадку, якщо особа вирішить, що
застосований в кінцевому судовому рішенні
у її справі закон не відповідає Конституції.
Це новація, яка значно збільшує рівень
захисту прав і свобод громадян", – наголосив
Президент (УНН (http://www.unn.com.ua/uk/
news/1608038-prezident-mozhlivist-zvernennyazi-skargami-do-ksu-zbilshuye-prava-i-svobodiukrayintsiv). – 2016. – 7.10).
Прем’єр-міністр України В. Гройсман
провів зустріч з Головою Венеціанської
комісії Дж. Букіккіо, під час якої сторони
обговорили реформи, що здійснюються в
Україні.
Глава Уряду зазначив, що в Україні
реалізується низка важливих реформ,
акцентувавши увагу співрозмовника на реформі
децентралізації влади, судовій реформі. Так,
Парламентом схвалено зміни до Конституції
в частині правосуддя та низку законів для
впровадження реформи судової системи.
«Це та гілка влади, яка має бути бездоганно
чистою, бездоганно відкритою, зрозумілою
і яка має отримати бездоганну репутацію і
довіру суспільства», – наголосив В. Гройсман.
Голова Уряду також підкреслив, що в
Україні створені ефективні механізми боротьби
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які запроваджують інститут конституційної
скарги, голова КСУ наголосив Ю. Баулін.
«На четвертий день після набрання
чинності змін до Конституції ми отримали
першу конституційну скаргу на 132 сторінки.
Подало приватне підприємство щодо
неконституційності частини другої та частини
третьої статті 67 закону про виконавче
провадження», – заявив Баулін.
Він заявив, що у КСУ очікують щорічного
надходження понад семи тисяч таких звернень.
Ю. Баулін зазначає, що можливість громадян
оскаржувати положення законів або весь
закон створює можливість для суспільства
контролювати парламент. «Зараз до нас теж
можуть звернутись щодо неконституційності,
але лише президент України, 45 народних
депутатів, уповноважений з прав людини,
Верховний суд і Верховна Рада АРК Крим. До
них тепер приєднається така кількість людей,
які грамотні, юридично підковані, вони можуть
звернутися і звернути увагу Конституційного
суду на ті моменти (окремі положення або весь
закон), які громадяни вважають суперечливими
Конституції», – зауважив голова КСУ.
Втім для розгляду таких скарг в
Конституційного суду ще немає законодавчих
підстав, бо закон про КСУ поки що залишається
в старій редакції.
Відповідно до змін до Конституції України
(щодо правосуддя), будь-яка особа може подати
конституційну скаргу до Конституційного
Конституційний суд України прийняв Суду, якщо вважає, що застосований в
першу конституційну скаргу від приватного остаточному судовому рішенні в його справі
підприємця. Це сталося через кілька днів закон України суперечить Конституції держави
після того, як 30 вересня набули чинності (Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/a/
зміни до Конституції у частині правосуддя, news/28037996.html). – 2016. – 7.10).
з корупцією. «Сьогодні весь інструментарій – і
законодавчий, і інституційний – боротьби з корупцією
фактично сформований», – зазначив В. Гройсман.
Голова Уряду підкреслив, що реформа судової системи
«дасть можливість замкнути схему невідворотності
покарання, в тому числі і за корупційні прояви».
Під час обговорення реформи децентралізації
В. Гройсман зазначив, що процес об’єднання
громад набирає обертів.
«Я вважаю, що треба більше працювати з
лідерами громад, допомагати їм об’єднуватися»,
– зазначив Глава Уряду.
Володимир Гройсман подякував Голові
Венеціанської комісії за підтримку перетворень
в Україні.
В свою чергу Дж. Букіккіо позитивно оцінив
зміни в Україні та запевнив у готовності і надалі
підтримувати країну на шляху реформ.
«Ви будете просуватися далі, оскільки всі
заходи, які здійснюються, відбуваються у
правильному напрямку», – сказав він.
Дж. Букіккіо, зокрема,
висловив
готовність Венеціанської комісії в експертизі
реформаторських законів, щоб «це були
гарні закони, які відповідають європейським
стандартам». «Ми існуємо для того, щоб
розповсюджувати і ділитися досвідом всієї
Європи», – зазначив Голова Венеціанської
комісії (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.
ua/control/publish/article?art_id=249387290). –
2016. – 7.10).
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КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ УКРАЇНИ
Конституційний суд України розпочав
розгляд справи щодо конституційності
позбавлення Віктора Януковича звання
Президента України. Відповідний закон
Верховна Рада ухвалила 4 лютого 2015 року.
Документ містив усього лише два речення.
Зазначимо, що відповідне рішення
парламенту оскаржує Петро Порошенко. У
своєму звернені до Конституційного Суду
глава держави зазначив, що звання Президента
України охороняється законом і зберігається за
ним довічно, і Верховна Рада не уповноважена
позбавляти цього звання.
Єдиний можливий випадок, який відповідає
Основному Закону, – це імпічмент. Якщо ж
депутати хотіли з інших причин позбавити
Януковича звання Президента, то спочатку
мали б внести відповідні зміни до Конституції.
"На думку суб'єкта права, на Конституційне
подання вирішення питання про позбавлення
Президента України звання не віднесене до
відання Верховної Ради України. Президент
України вважає, що закон не відповідає
Конституції України, згідно з якою звання
Президента України охороняється законом
і зберігається за ним довічно, якщо тільки
Президент України не був усунутий з посади
у порядку імпічменту", – зазначила суддя КСУ
Наталя Шаптала.
Як стало відомо, після оголошення звернення
суд вирішив проводити розгляд справи у
закритому режимі (5 канал (http://www.5.ua/
suspilstvo/ksu-pochav-rozghliad-spravy-prokonstytutsiinist-pozbavlennia-yanukovychaprezydentskoho-zvannia-128777.html). – 2016.
– 19.10).

"6 жовтня 2016 року до Конституційного
Суду України надійшло конституційне подання
Верховного Суду України щодо відповідності
(конституційності) окремих положень пунктів
4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII
„Прикінцеві та перехідні положення“ Закону
України „Про судоустрій і статус суддів“ від
2 червня 2016 року № 1402–VIII положенням
статті 6, частин першої, другої статті 8, частини
другої статті 19, частин першої, другої статті
24, частин першої, другої статті 55, частин
першої, п’ятої, шостої статті 126 Конституції
України", – йдеться у повідомленні суду (УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1607944-doksu-nadiyshlo-podannya-vid-vsu-schodo-zmindo-konstitutsiyi-u-chastini-pravosuddya). – 2016.
– 6.10).

Конституційний Суд України відмовився
відкривати конституційне провадження
у справі за поданням 48 народних
депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності)
Постанови Верховної Ради України “Про
перейменування міста Дніпропетровськ
Дніпропетровської області”, передає УНН із
посиланням на КСУ.
Як
повідомили
у
пре с-службі,
Конституційний Суд України на засіданні
розглядав питання щодо відкриття
конституційного провадження у справі за
конституційним поданням 48 народних
депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності)
Постанови Верховної Ради України “Про
перейменування міста Дніпропетровськ
Дніпропетровської області”.
“Суд прийняв Ухвалу про відмову у відкритті
До Конституційного суду України
надійшло подання від Верховного суду конституційного провадження”, – йдеться у
України стосовно конституційності змін до повідомленні (УНН (http://www.unn.com.ua/
Основного Закону у частині правосуддя. Про uk/news/1609465-ksu-vidmovivsya-rozglyadatiце повідомляється на офіційному сайті КСУ, podannya-nardepiv-pro-pereymenuvannyadnipropetrovska). – 2016. – 12.10).
передає УНН.
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СУСПІЛЬНА ДУМКА
А. Новосельцев, Ракурс: Погляд єретика на судову реформу
30 вересня 2016 року набули чинності
положення нової редакції Конституції і Закону
України «Про судоустрій і статус суддів», а
це означає, що почався новий етап кампанії
так званих реформ у сфері правосуддя.
Попри велику кількість критики на адресу
двох вищезазначених законодавчих новацій,
я оптимістично дивлюся на процеси, що
відбуваються, оскільки вони мають завершити
головне – остаточно розваливши нинішню
систему правосуддя, дискредитувати будь-які
кустарно зроблені реформи в судовій сфері й
шалених реформаторів на багато років вперед.
Цей процес має об'єктивний, закономірний
характер, тому не потрібно зайвих сліз. Так
влаштований світ – будь-яка революція в
короткостроковій перспективі обертається тим,
що країна починає жити без суду й слідства
в прямому і переносному сенсі цього слова.
Не ми перші, не ми останні. Згадаймо хоча б
історію Великої французької революції.
Будь-яка революція починається з того,
що революціонери, які дорвалися до влади,
жадають помсти і зводять рахунки зі старим
злочинним режимом. Тому летять голови.
Коли починають рубати з плеча, правосуддя
стає головним інструментом, можна сказати –
дубиною революції. Тому будьте поблажливі й
не вимагайте від дубини забагато. Але потім,
в середньостроковій перспективі, обов'язково
відбувається зворотний процес, назвіть
його як завгодно – реванш, контрреволюція,
нормалізація тощо, суть справи слова не
змінюють. Просто маятник історії спочатку
хитнувся в один бік, тепер він робить хід
назад. На цій стадії зазвичай, як вчить історія,
вчорашні опортуністи й ренегати, замасковані
адепти минулої влади, що діють під маскою
революції, беруть за комір і кидають на ешафот
вчорашніх героїв революції, закономірно
звинувачуючи їх у зраді її інтересів. Так було і
так буде – від Робесп'єра до Бухаріна.
А от потім, після ліквідації революційних
перегинів, починається найголовніше –
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робота з вибудовування державної машини на
довгострокову перспективу. Тому ми з вами ще
нічого не пропустили – просто влаштовуйтеся
зручніше, споглядайте й не заважайте колесу
історії.
Коли настане час і настане пора справжніх
реформ у сфері правосуддя, то перше питання,
на яке неминуче доведеться дати відповідь,
буде таким: чому протягом 25 років розбудови
незалежної України, попри неодноразові спроби
перекроїти судову вертикаль, остаточний
результат змінювався від поганого до гіршого?
Мабуть, «щось не так у консерваторії», і можна
вказати на кілька причин, чому виходить «не так».
По-перше, на найвищому державному рівні
давним-давно забули головну мету, призначення
будь-якого суду – це вершити правосуддя, тобто
захищати, відновлювати порушені або не визнані
права одних і притягати до відповідальності (в
широкому сенсі цього слова) тих інших, хто
порушив закон. Тому державна політика має
бути сфокусована на головному – на фактичному
забезпеченні правосуддя по суті, а не за формою.
У нас же склалася парадоксальна ситуація,
коли на перше місце будь-якої реформи кожен
новообраний президент ставить лише одне –
узурпацію судової влади, внесення таких змін
до законодавства, за яких суди перебували б на
службі у глави держави. Так було всі 20 років
з моменту ухвалення Конституції, і нічого досі
не змінилося. «Государю» ж це необхідно для
узурпації влади в країні і пролонгації особистої
влади на максимально тривалий період.
Та чи допомагає такий підхід хоча би у
вирішенні вищезазначеного «шкурного»
питання? Я нічого не хочу стверджувати,
просто пропоную побудувати графік досягнень
наших «гарантів»: Кучма просидів два терміни
і пішов зі скандалом, Ющенко ледь досидів
свій перший термін і пішов усіма зневажений,
Янукович «відкинувся» на рік раніше терміну
й досі вдячний долі, що лишився живий. Не
хочу спекулювати про перспективи нинішнього
гаранта Конституції, але тенденція очевидна.

Суспільна думка

Тому будь-яка судова реформа починається
з відповіді на принципове питання: для чого
проводять реформи й пишуть процесуальні
кодекси – для забезпечення результату у
вигляді остаточного рішення суду, яким будуть
усунені порушення матеріального права? Або
ж написання нових процесуальних законів є
самоціллю і весь їхній зміст зводиться до того,
що важливо не захищене право, а торжество
абстрактних процесуальних положень над усім
іншим – над матеріальним правом, над життям,
над здоровим глуздом?
Чи не здається вам, що такий стан речей
нагадує старий латинський афоризм Pereat
mundus et fiat justicia – Нехай гине світ,
але торжествує закон? Ці слова виведені
величезними літерами у внутрішньому дворику
величного палацу Вищого господарського
суду України. Кожного разу, читаючи цей
стародавній вислів, хочу запитати: навіщо ж
потрібен такий закон, через який загине світ?
Нехай світ живе, а закон ми перепишемо!
Колись давно один розумний чоловік
розповів анекдот про те, в чому полягає
відмінність римського права від єврейського
права на одному прикладі. Уклали договір
підряду на фарбування старого дерев'яного
паркану в жовтий колір. Виконавці працювали
старанно, але переплутали фарбу – і
пофарбували огорожу в зелений колір.
Що говорить римське право? Зобов'язання
виконане неналежним чином і не може бути
прийнято, умови правочину порушено,
тому за таку працю оплата не передбачена.
Більш того, є підстави говорити про шкоду,
заподіяну забору, – його тепер треба очищати
й перефарбовувати в належний колір, тобто ще
доведеться відшкодувати збиток власникові
забору.
Що говорить єврейське право? Ваш старий
старий паркан пофарбували? Він став кращим,
красивішим? Так, тепер паркан зелений,
але це теж хороший колір, просто ви ще не
придивилися. Походіть тиждень повз паркана
– і ви взагалі перестанете звертати увагу на
те, якого він кольору. Тож, можливо, не 100%,
але принаймні половину, якщо по совісті, таки
треба заплатити малярам.

У кожному жарті є лише частка жарту.
Насправді це приклад того, що матеріальне
право, написане в дусі Pereat mundus et ﬁat
justicia, погано регулює реальні приватноправові правовідносини. А суд, на підставі
таких законів, та ще керуючись процесуальним
кодексом, написаним у подібному дусі,
може винести рішення, яке стане вершиною
фарисейства й залишить після себе величезну
кількість скривджених простих людей.
Ми часто забуваємо, що правосуддя –
це необхідна функція кожної держави, яка
забезпечує найголовніше – її життєздатність.
Людині можна насильно пришити третє
вухо на спині й говорити про реформи
людського організму. Працювати воно
не буде, залишаючись лише потворною
безглуздою декорацією на кшталт Вищого
антикорупційного та Вищого патентного судів,
придуманих на вулиці Банковій і долучених як
п'яте колесо до возу українського правосуддя
відповідно до судово-конституційної реформі
2 червня 2016 року. Жити з цим якось можна,
але толку жодного. Та от без нирок людина жити
не може – тому що це життєво важливий орган,
який фільтрує кров від шкідливих домішок.
Так само і суд – законодавча влада встановлює
правила, виконавча влада намагається
організувати життя за цими правилами, а
судова влада покликана виправляти помилки в
процесі реалізації одного і другого. Суд просто
виконує роль коректора правовідносин – як
приватно-правових, так і публічно-правових,
без чого розбудова життєздатного суспільства
неможлива, як життя без нирок.
Нинішні реформатори наївно (а, можливо,
і цинічно) вважають, що головне в реформі
правосуддя – це позбутися списку одіозних суддів,
розігнати всі суди й набрати нових за конкурсом.
Насправді все це нескінченно далеко від реального
життя, бо проблема носить триєдиний характер:
1) матеріальне право, яке містить безліч надуманих
правил і не має потрібної гнучкості; 2) процесуальне
право, яке ставить власні норми вище за результат
у вигляді захищеного права й досягнутої
справедливості; 3) люди, які вершать правосуддя.
Проблема може бути вирішена тільки в
комплексі, якщо не буде рішення хоча би
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для одного компонента, то задача реформи
правосуддя стає безглуздою.
В рамках однієї статті неможливо вичерпно
викласти якісно інші підходи до реформи
правосуддя, але кілька штрихів до портрету
вказати можна.
По-перше, про суддів. Судді – це частина
суспільства, вони плоть від плоті народу, вони
не прибули з-за кордону і не прилетіли з Марса.
Не може бути кришталево чесних суддів у
корумпованому суспільстві, чия мораль лежить
нижче плінтуса. І навпаки – в тому суспільстві,
де є моральні орієнтири й моральні лідери, там
судді – не важливо, від сорому чи страху – не
ітимуть проти совісті та ухвалювати знущальні
рішення. Адже судді і суспільство – сполучені
посудини. Для хабара, як і для танго, завжди
потрібні двоє.
Ви запитаєте, як же поліпшити моральні
засади суспільства? Ніяк інакше – тільки
особистим прикладом вищих керівників
країни. Давно помічено, що там, де керівник
приходить вчасно в офіс, чітко і по справі, без
самодурства, веде роботу, вислуховує підлеглих,
там і колектив переймає найкращі риси свого
начальника. Там, де начальника вічно немає,
він постійно зайнятий, часто буває п'яний вже
в робочий час, на всіх кричить і дозволяє собі
міцне слівце – там і підлеглі того ж штибу.
Можна щодня виносити мозок телеглядачам
нескінченними промовами про боротьбу з
корупцією, а потім, одного разу, ніби між
іншим, сказати, що телеканал я не продам, і
не дочекаєтеся, а всі свої фабрики я передав
сліпому трасту – і весь ефект від телевізійної
боротьби зведено нанівець.
Можна написати тисячі статей для
популярного інтернет-видання, викриваючи
корупціонерів, а потім одного разу придбати
житло за 300 тисяч доларів – і більше тебе ніхто
всерйоз не сприйматиме.
Потрібні не слова – потрібні справи. Сталін,
попри весь свій цинізм, розумів просту істину:
не можна в країні, яка живе в бараках і носить
перешиті шинелі, ходити в костюмах від
«Бріоні» і носити золотий годинник, вартість
якого перевищує розмір зарплати пересічного
робітника за все його життя. І сина свого,
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Василя, уже генерала авіації, нещадно сік
ременем, як школяра, за те, що він не вмів жити
відповідно до аскетичних норм того часу.
За радянських часів райкоми партії суворо
стежили за тим, аби ніхто не будував собі
триповерхових котеджів, коли всі мають
максимум два поверхи. А злодії і корупціонери
з Середньої Азії змушені були ховати своє
накрадене добро, лише зрідка милуючись
ночами, коли ніхто не бачить.
Ніхто не вимагає від глави держави їздити на
тролейбусі, але коли ми постійно спостерігаємо
бенкет під час чуми – це розкладає мораль
суспільства. То чи не однаково, де братимуть
хабарі за призначення суддів – на Грушевського,
5, на Банковій, 11 або деінде?
Але є одна важливе, глибоко крамольне
міркування. Не можна суддів призначати на
посаду безстроково. Я знаю, що це звучить,
як єресь, це відкидає всі вимоги так званих
партнерів, але тут потрібно вибирати – або
«партнерам» прислужитися, або рятувати
країну і правосуддя. Неодноразово доводилося
спілкуватися з колишніми суддями – так от,
немає більших і непримиренніших критиків
судової системи, ніж вони. Часом, слухаючи їхні
викривальні промови, повні пафосу, мимоволі
хочеться запитати: де ж ви були раніше, коли до
вас зверталися «ваша честь»?
Очевидно одне: не можна людині давати
такий привілей – довічно перебувати в касті
недоторканних. Це розбещує й відриває
від життя, від суспільства. Попрацював два
терміни суддею по п'ять років – будь добрий,
звільни крісло, повернися в той світ, який ти
судив, побудь адвокатом, пізнай на своїй шкурі
зворотний бік правосуддя. І тоді деякий час
потому отримаєш право повернути собі чорну
мантію, але це буде вже інший суддя, який знає
життя з глибини. І судити про життя, в прямому
й переносному сенсі цього слова, він буде
трішки по-іншому.
По-друге і по-третє, це матеріальне і
процесуальне право, яке не спрощує життя, не
робить його логічним, а навпаки – остаточно
його заплутує. Наведу кілька прикладів. У
цивільному процесуальному кодексі України
від 18 березня 2004 року закладено, мабуть,
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занадто ортодоксальне тлумачення принципів
змагальності (ст. 10) і диспозитивності (ст. 11)
судового розгляду. Формально все написано
бездоганно, відповідно до найкращих
юридичних традицій континентальної Європи.
Реформа цивільного процесуального
законодавства 2004 року була спрямована
на те, щоби рішуче викоренити радянський
метод встановлення фактичних обставин
шляхом судового слідства («інквізиційний
процес»), замінити на, як здавалося багатьом,
більш прогресивний – змагальний процес,
за якого ініціатива (і відповідальність) щодо
встановлення фактів була цілком перекладена
на сторони.
Зрештою правосуддя у цивільних справах
почало носити формальний, глибоко байдужий,
пасивний характер.
Раптом виявилося, що суд ніяк не зацікавлений
у встановленні істини у справі, особливо якщо
заради цього суду необхідно здійснювати зайву
роботу – призначати експертизу, витребувати
документи, викликати свідків... Навіщо? Суд
просто сидить і споглядає, як вправляються в
демагогії, фарисействі та хитрощах адвокати
сторін у справі. І виграти має не той, хто правий,
а той, хто спритніший.
Цей формалізм приводить у захват юристівтеоретиків і породжує багато сліз пересічних
громадян, які не можуть у суді довести
елементарних речей, що трава зелена, а небо
блакитне.
Суд може безкарно «футболити» будь-який
позов із двох причин. Перша: позивач не зміг
довести суду ті обставини, на яких базуються
позовні вимоги. І не важливо, скільки
кілограмів документів ви докладете до вашого
позову. Якщо ваша фізіономія не сподобалася
судді, то, як би ви не танцювали, він має повне
процесуальне право відмовляти в позові на тій
підставі, що ви не переконали суд. І крапка.
Ніхто й ніколи в рішенні суду не вкаже, що було
не так, а ось так, що ось ці докази суд відкидає з
такої-от причини, тому що суд має інші докази,
з яких випливає інша картина правовідносин.
Буде написаний лише один рядок – в позові
відмовити через його необґрунтованість. Усе.
Як було насправді – суд абсолютно не турбує.

Друга причина: позивач обрав неправильний
спосіб захисту права. Це означає, що у своєму
рішенні суд напише: так, позивач правий, усі ті
обставини, на які він вказав, дійсно мали місце,
і його право справді порушено відповідачем.
Але прохальну частину «не вгадав» –
просив одне, а мав просити інше. Завдяки
реформі Цивільного процесуального кодексу
2004 року суд позбавлений права виходити за
межі позовних вимог в інтересах позивача,
тому що розглядає справу виключно в рамках
заявлених вимог і тільки на підставі тих доказів,
які нададуть учасники процесу, – ч. 1 ст. 11
ЦПК. Суд не може на свій розсуд «поправити»
прохальну частину на користь позивача, тому
просто в позові відмовляє! За формою все
правильно, по суті – знущання.
Порівняльний
аналіз
Цивільного
процесуального кодексу України від
18 березня 2004 року і Кодексу
адміністративного судочинства України від
6 липня 2005 року говорить про те, що вже під
час створення більш пізнього за часом КАСУ
автори відійшли від ортодоксальної доктрини
диспозитивності і змагальності, по суті,
протягуючи (підпільно) компромісний варіант
радянського (інквізиційного) судового процесу,
який містив три ключових постулати:
– суд може вийти за межі позовних вимог,
якщо це необхідно для повного захисту прав,
свобод та інтересів сторін чи третіх осіб – ч. 2
ст. 11 КАСУ;
– суд вживає передбачені законом заходи,
необхідні для з'ясування всіх обставин у справі,
зокрема щодо виявлення та витребування
доказів із власної ініціативи – ч. 4 ст. 11 КАСУ;
– суд мусить запропонувати особам, які
беруть участь у справі, подати докази або з
власної ініціативи витребувати докази, яких,
на думку суду, не вистачає – ч. 5 ст. 11 КАСУ.
Я зараз скажу крамольну єресь, за яку
будь-який доцент кафедри приватного права
готовий четвертувати на місці, але факти
– уперта річ. Якщо ми хочемо швидко й
ефективно відновити дієздатність судочинства
у цивільних справах, то нам треба рішуче
відкинути войовничу диспозитивність і
змагальне фарисейство, припинити із суду
17
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влаштовувати цирк і повернутися до моделі
судового слідства у викладі ст. 15 Цивільного
процесуального кодексу УРСР від 18 липня
1963 року, ухваленого на підставі Закону СРСР
від 8 грудня 1961 року «Про затвердження
Основ цивільного судочинства Союзу РСР і
союзних республік». Там у ст. 16 були написані
золоті слова: суд зобов'язаний, не обмежуючись
представленими матеріалами і поясненнями,
вживати всіх передбачених законом заходів
для всебічного, повного й об'єктивного
з'ясування дійсних обставин справи, прав і
обов'язків сторін. Суд мусить роз'яснювати
особам, які беруть участь у справі, їхні права й
обов'язки, попереджати про наслідки вчинення
або невчинення процесуальних дій і надавати
особам, які беруть участь у справі, сприяння у
здійсненні їхніх прав.
На жаль, ми в реформах судової системи
останні 20 років ішли шляхом деградації. І
тепер суд у нас не тільки нікому нічого не винен,
тим більше всебічно встановлювати якісь там
обставини у справі, але ще, з недавніх пір,
після реформи Конституції, – не зобов'язаний
ухвалювати законні рішення.
І ще одна причина низької ефективності
правосуддя, про яку не можна не сказати, – це
перевантаженість судів незначними справами,
які цілком можна було б вирішувати без
залучення суду, в досудовому порядку.
Завалом у своїй роботі суди багато в чому
зобов'язані бардаку в роботі органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, передусім

у сфері узаконення земельних ділянок і
приватної забудови, порушення житлових прав
громадян, дотримання будівельних, пожежних,
санітарних норм і правил, захисту прав
споживачів тощо. Все це в підсумку загнали в
позовне провадження і звалили на суд.
Сталося це зокрема і тому, що наші
реформатори рішуче знищили так званий
загальний нагляд за законністю в публічноправовій сфері, ухваливши рівно два роки тому,
14 жовтня 2014 року, нову редакцію закону
«Про прокуратуру». Якщо раніше багато
питань порушення прав громадян можна було
вирішувати через прокурорське реагування, в
робочому порядку, то тепер все переклали на
суд. А щоби життя суду медом не здавалося,
ще й навантажили купою скарг у кримінальних
справах, які раніше спокійнісінько розглядав
прокурор.
Уперта спроба спиляти два стовпи, на яких
ґрунтувалася колишня система, – це судове слідство
і загальний прокурорський нагляд за законністю,
– зрештою зіграла з реформаторами злий жарт.
Не розуміючи, як працювала стара система, і не
запропонувавши нічого життєздатного натомість,
вони просто знищили залишки права і правосуддя,
розтоптали законність, довели юстицію до
недієздатного стану.
І все ж, негативний результат – це теж
результат. Позитив полягає в тому, що тепер
ми точно знаємо, як не треба! (Ракурс (http://
ua.racurs.ua/1314-poglyad-ieretyka-na-sudovureformu). – 2016. – 11.10).

Н. Мамченко, «Судебно-юридическая газета»:
Судебная реформа: высокие ставки для всех

Л

юбой более-менее удачный менеджер
скажет, что проект можно воплотить
в жизнь только при четком формулировании его цели, шагов, которые нужно
совершить для ее реализации, начала и окончания этапов, необходимых для достижения
этой цели. Судебная реформа – это также
масштабный проект, который затрагивает
интересы не только украинских граждан, но
и наших международных партнеров, а также
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инвесторов, которые будут анализировать
новое законодательство и судебную практику на предмет целесообразности вложения
средств в украинскую экономику.
Пока что цели реформы декларируются
самые разные: «уволить всех старых судей
и назначить новых», повысить авторитет
судебной власти, упростить доступ к
правосудию и т. д. Политические силы и
общественные активисты, обыгрывая эти
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лозунги, зарабатывают дивиденды, будь то
поддержка граждан или донорская помощь.
Вместе с тем, судебная реформа – это
сложнейший механизм, который включает
массу процессов, зависимых друг от друга, как
звенья цепи. Стоит одному процессу пойти не
так, как может развалиться вся задумка. Таким
образом, проект этот имеет высокие риски.
Он может как быть очень успешным, так и
оказаться провалом для украинской власти. И в
условиях высоких ставок скорость реализации
реформы чрезвычайно важна.
Два ключевых органа
Верховный Суд и Высший совет правосудия
должны стать «зеркалом» судебной реформы.
От того, как они заработают, будет зависеть
50% ее успеха, если не больше. Вокруг этих
органов предрекается большая борьба, которая
уже фактически начата, судя по последним
событиям вокруг одного из членов ВСЮ.
Согласно изменениям в Конституцию,
Высший совет правосудия состоит из
21 члена, из которых 10 выбирает съезд судей
из числа судей или судей в отставке, 2 назначает
Президент, 2 выбирает Верховная Рада и еще
по 2 избирают съезд адвокатов, всеукраинская
конференция прокуроров, съезд представителей
юридических вузов и научных учреждений.
Глава ВС входит в ВСП по должности. Однако,
поскольку ВСП формируется на базе Высшего
совета юстиции, его члены продолжат
осуществлять свои полномочия максимум до
30 апреля 2019 г.
На данный момент в Совете 15 человек:
3 назначены Президентом, 2 – Верховной
Радой, 3 – от съезда судей и по 2 – от адвокатов,
ученого и прокурорского сообщества. И 15 – это
предельная цифра, при которой ВСП является
полномочным, т. е. в случае выбывания
одного человека работа органа может быть
заблокирована.
Согласно с изменениями в Конституцию,
съезд судей Украины избирает 3 членов Высшего
совета правосудия не позднее 3 месяцев после
вступления в силу закона, регулирующего
деятельность ВСП. Однако соответствующий
законопроект №5180 был зарегистрирован в

парламенте только 26 сентября, когда пленарная
неделя уже закончилась. Принятие же нового
закона ожидается не раньше середины
октября и, скорее всего, будет сопровождаться
политическими баталиями, поскольку
полномочия ВСП чрезвычайно широкие.
Именно ВСП будет назначать, увольнять,
переводить судей, привлекать их к
дисциплинарной ответственности, снимать
с них неприкосновенность и отстаивать
интересы судебной власти в отношениях
с другими ветвями власти. В частности,
Совет будет выполнять абсолютно новые
функции: утверждать по представлению
Государственной судебной администрации
нормативы
финансового,
кадрового
материально-технического обеспечения судов
и согласовывать перераспределение средств
между ними, что, как правило, вызывает у
самих судов немало споров.
Рискует ВСП столкнуться и с
организационными проблемами. К примеру,
Высшая квалификационная комиссия
судей (ВККС), ранее отвечавшая не только
за отбор судей, но и за привлечение их
к дисциплинарной ответственности, с
30 сентября такую функцию теряет. Это значит,
что 13 тыс. нерассмотренных жалоб, которые
скопились в ВККС, теперь будут переданы
в ВСП, где уже лежат нерассмотренными
несколько тысяч своих жалоб, поступивших
в ВСЮ. Сможет ли ВСП обработать такой
массив жалоб до истечения срока их давности,
большой вопрос. Тем более, что сейчас такая
работа оказалась заблокированной. Так,
ВККС сможет «дорассмотреть» только те
жалобы, производство по которым открыто до
30 сентября. Новые должен обрабатывать ВСП,
но поскольку закон не принят, отсутствует
и соответствующий механизм. Впрочем,
у народных депутатов есть предложение
увеличить срок для привлечения судей к
ответственности, что может стать выходом, но,
опять-таки, породить споры.
Новый Верховный Суд должен быть
сформирован к марту 2017 г. Но остается
вопросом, насколько реально запустить его
работу до этого срока, поскольку само по
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себе кадровое наполнение – только один из
аспектов. Ключевым этапом в этом плане
является внесение изменений в процессуальное
законодательство, где должен быть определен
механизм передачи дел и т. д. Напомним, в
п. 6 «Переходных положений» нового Закона
«О судоустройстве и статусе судей» значится,
что кассационные суды действуют в пределах
их полномочий, определенных процессуальным
законом, до начала работы Верховного Суда в
составе, определенном законом, и до вступления
в силу соответствующего процессуального
законодательства, регулирующего порядок
рассмотрения дел Верховным Судом в составе
не менее 65 судей. Другими словами, от того,
насколько быстро будут приняты изменения
в процессуальное законодательство, зависит
реализация судебной реформы в целом.
Концептуально основы создания ВС
выписаны в новом Законе «О судоустройстве
и статусе судей». Впрочем, для того, чтобы
запустить механизм отбора в новый ВС,
Высшей квалификационной комиссии судей
необходимо принять не менее 30 локальных
нормативных актов. Как отмечают в Комиссии,
процесс по подготовке к конкурсу в ВС идет
полным ходом. На сегодня уже проведен ряд
рабочих встреч с донорами и по их итогам
создан комитет доноров. Работают тестологи.
«Даже сегодня в стенах Комиссии проводится
тренинг с разработчиками тестов. Есть
стратегия, как они будут ревизоваться. Это
делается для того, чтобы тесты не ходили из
рук в руки, ими не торговали заинтересованные
лица. Тестов будет достаточное количество,
они будут опубликованы на сайте Комиссии
и доступны для ознакомления», – отметил
в комментарии нашему корреспонденту
секретарь квалификационной палаты ВККС
Станислав Щотка. Также эксперты работают
над еще одной составляющей экзамена –
практическими заданиями.
ВККС провела 4 видеоконференции с
представителями Португалии, Хорватии,
Польши и др., чтобы обобщить особенности
создания верховных судов и кассационных
инстанций в других европейских странах.
Доноры предоставили материалы о концепции
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отбора судей. Обязательными будут
психологические тесты и тесты на выявление
общих знаний и развития, уже отобрана
институция, которая будет обеспечивать
функции по такому тестированию.
Кроме того, Комиссия уже наработала
новый регламент своей работы, который будет
утвержден в ближайшее время, разработаны
декларация родственных связей и декларация
добросовестности.
Концептуально определено, как будет
формироваться Общественный совет
добросовестности. Объявление о его создании
может быть опубликовано уже на текущей
неделе, и ожидается, что к середине ноября
состоится собрание по избранию ОСД.
Несмотря на проделанную работу, со стороны
экспертов, в частности РПР продолжает звучать
критика. Например, эксперт М. Жернаков
считает, что на сегодня у общественности нет
информации для четкого понимания, сколько
людей сразу будут отбираться в ВС: 65 или
200, будет ли устная часть экзамена, по какому
принципу комиссия принимает решения: по
уровню забранных баллов или по какому-то
другому.
Дефицит кадров
Ключевым вопросом остается нехватка
кадров в судах в условиях массового увольнения
судей. Напомним, каждый из судей, у кого
истекает 5-летний срок полномочий, должен
принимать участие в конкурсе на свою же
должность.
К началу 2016 г. в стране было 7,4 тыс.
судей. Из них к концу сентября уволились или
ожидают увольнения почти 2 тыс. При этом в
августе-сентябре масштабы увольнения судей
приняли угрожающий характер. Постепенно
пустеют целые суды, особенно апелляционной
и кассационной инстанций. Например, в
сложном кадровом положении оказались
палата по рассмотрению уголовных дел
Апелляционного суда Киева и весь Высший
административный суд (ВАСУ), в котором при
штатной численности судей 97 человек сейчас
реально работают лишь 49. Как правило, из
судов уходят достаточно опытные судьи. Надо
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учесть и то, что сейчас у почти 900 судей,
ранее назначенных на 5-летний срок, уже
закончились полномочия. По данным ВККС,
ответственной за отбор судей, сейчас в судах
первой инстанции разной специализации
некомплект судей составляет в среднем
10–12%, а в апелляционной – 40%. Причем есть
2 районных суда, где вообще не осталось судей
с полномочиями, а значит, в целых районах не
осуществляется правосудие.
У ВККС же приоритетными задачами на
ближайшее время являются формирование
Верховного Суда, квалификационное
оценивание судей апелляционных инстанций
и конкурсы на вакансии, которые там
открываются. Т. е. до какого-нибудь районного
суда, где не хватает судей, дело может дойти
лишь года через полтора-два.
Такой дисбаланс влечет колоссальную
нагрузку на судей, которые еще работают,
поскольку на них, помимо поступающих
новых дел, перераспределяются и все дела
уволившихся коллег. Например, в 2015 г.
на каждого судью обычного районного
суда приходилось в среднем 60 дел разной
сложности в месяц, а сейчас реальная нагрузка
на оставшихся судей еще выше. Ситуации,
когда рассмотрение дел назначается на дату,
которая наступит только через несколько
месяцев, давно стала нормой.
Впрочем, как отмечают в ВККС, есть
надежда, что теперь дела пойдут быстрее.
Назначать судей теперь будет не парламент,
а Высший совет правосудия, который
должен профессионально подходить к
кадровому вопросу. Вполне вероятно, что из
800 претендентов (представления об избрании
которых «зависли» в ВР на годы) получить
назначения от ВСП смогут более половины
судей, к которым нет особых вопросов.
Еще одним вариантом решения кадрового
вопроса является возможность проявить
себя для действующих помощников судей,
которые после специальной подготовки
смогут претендовать на должности судей. Так,
Национальной школой судей была разработана
Программа
специальной
подготовки
кандидатов на должность судьи, имеющих

стаж работы в должности помощника минимум
3 года. «В ходе реализации судебной реформы
на сегодняшний день действительно крайне
остро стоит проблема кадрового обеспечения
судейского корпуса. С целью решения этой
проблемы, а также для того, чтобы открыть
путь к должности судьи тем, кто имеет опыт
и понимание работы в суде, законодатель
предусмотрел возможность отбора кандидатов,
имеющих стаж работы в должности помощника
судьи не менее 3 лет. Законодательством, в
частности, установлено, что особенности отбора
таких претендентов будет определять ВККС.
Сейчас Национальная школа судей активно
работает над тем, чтобы соответствующая
норма закона могла быть реализована – уже
подготовлены соответствующие рекомендации,
проекты нормативных документов, программы
специальной подготовки, учебный план», –
отмечает проректор Национальной школы
судей Украины, судья Верховного Суда
Украины в отставке В. Мазурок.
Те помощники, которые будут отвечать
требованиям к кандидатам на должности
судей, пройдут отборочный экзамен. Затем
кандидаты, подтвердившие должный уровень
знаний, будут направлены для прохождения
специальной подготовки. Таким образом, если
все пройдет удачно, в течение 2017 г. ВККС
рассчитывает постепенно ликвидировать
кадровый голод в судах.
Пока суть да дело…
Отношение судебной системы к реформе
в основном нейтрально-негативное. С
одной стороны, суды считают, что реформа
необходима, с другой – не поддерживают
механизм, с помощью которого она будет
реализоваться.
Похоже, больше всего недовольны
проводимой судебной реформой судьи
Верховного Суда Украины и Высшего
административного суда. На проходившем
29 сентября Пленуме ВАСУ руководство суда не
сдерживало себя в оценках происходящего. «К
сожалению, высокопоставленные чиновники
не понимают, что нельзя повысить авторитет
правосудия только сменой персоналий. Об
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этом прекрасно свидетельствует опыт полиции
и прокуратуры», – заявил председатель
Высшего административного суда Александр
Нечитайло. А секретарь Пленума ВАСУ
М. Смокович прямо назвал базовый для
судебной системы Закон «О судоустройстве и
статусе судей» принятым неконституционным
способом. «Закон был принят еще до того,
как были приняты изменения в Конституцию.
Т. е. фактически судебная система базируется
на политических договоренностях, а не
так, как требует Конституция», – рассказал
М. Смокович.
Очевидно, что основания для недовольства
судебной реформой у ВАСУ есть. Идея
создания Верховного административного суда,
не имеющего над собой Верховного Суда,
властями поддержана не была, несмотря на
рекомендации ряда международных экспертов.
Свой повод для недовольства, естественно,
есть и у Верховного Суда, судьи которого
фактически были поставлены перед дилеммой:
или уволиться, или идти на конкурс в новый

Верховный Суд. На сегодня ВСУ уже
подготовил обращение в Конституционный Суд
Украины с конституционным представлением
о конституционности отдельных положений п.
4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 разд. ХII
«Заключительные и переходные положения»
Закона от 02.06.2016 «О судоустройстве
и статусе судей». Эти пункты касаются
порядка реорганизации ВСУ в Верховный
Суд, увольнения судей-«пятилеток», порядка
получения судейского вознаграждения, а
также ежемесячного пожизненного денежного
содержания.
Впрочем, и сам КСУ должен быть
преобразован согласно реформе. Так, уже
готовится проект новой редакции Закона «О
Конституционном Суде Украины», который
сейчас нарабатывается рабочей группой
Совета по вопросам судебной реформы во
главе с ректором Национальной школы судей
Н. Онищуком (Судебно-юредическая газета (http://
sud.ua/publications/2016/10/05/96083-sydebnayareforma-visokie-stavki-dlya-vsekh-). – 2016. – 5.10).

О. Примаченко, Ракурс: Судова реформа: низький старт
30 вересня стартувала судова реформа, яка
готує нам неймовірну кількість різного роду
відкриттів, дивовижних тією чи іншою мірою
Цей історичний момент не можна не
відзначити належним чином. Тож «Ракурс»
відкриває нову рубрику, присвячену хроніці
судової реформи. Ми щиро сподіваємося,
хоча, може, й без особливих на те підстав, що
ця хроніка, всупереч деяким обґрунтованим
побоюванням, все ж не стане анамнезом, а
навпаки – перетвориться на розповідь про
великі й маленькі кроки назустріч такому
довгоочікуваному справедливому правосуддю.
Усіх зацікавлених, мислячих і компетентних
громадян «Ракурс» запрошує ділитися в
коментарях своїми спостереженнями за ходом
судової реформи.
Першим значимим її кроком має стати
формування Верховного суду.
Протягом двох років, поки над іншими
суддями загрозливо похитувався дамоклів
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меч, періодично відтинаючи окремі голови
(одним – справедливо, іншим – винятково
на замовлення, а бувало, що обидва ці
пункти щасливо збігалися), судді Верховного
суду України дивилися на цю метушню
відсторонено, із зарозумілою впевненістю у
власній недоторканності: «А нас-то за що?».
Голова ВСУ, свого часу благословенний
на посаду Андрієм Портновим, по всіх
усюдах послідовно й монотонно заявляв про
готовність до реформ, непохитно наполягав
на ліквідації вищих спеціалізованих судів,
відсторонено давав добро на притягнення
до відповідальності колег. Непорушність
небожителів із Верховного суду здавалася
непохитною. Саме цей «імунітет», що згодом
виявився оманливим, і зіграв фатальну роль для
квартирантів Кловського палацу правосуддя,
які філософськи споглядали на полювання,
відкрите на їхніх колег рангом нижче, доки
самі ненароком не вийшли в тираж буквально
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за одну ніч. Відповідно до судової реформи, що
два роки активно рекламувалася, проте, судячи
з рівня виконання, була в останню ніч поспіхом
приведена до спільного знаменника.
Два роки тому судді мали реальний шанс,
визнавши свої, м'яко кажучи, помилки, заявити
привселюдно, а головне – продемонструвати на
ділі, що вони готові стати на шлях виправлення.
Та професійне співтовариство так і не зуміло за
цей час згрупуватися, розбірливо подати свій
голос і довести готовність змінитися, заради
збереження свого стану, якому є що втрачати,
постановити, нарешті: «бєспрєдєлу – ша»,
пожертвувати чиїмись особливо буйними
головами й почати нове життя. Таким чином
вони дістали би зокрема й шанс дати відсіч
публічним і підкилимним наїздам перших
осіб держави і взагалі не брати слухавку, коли
телефонує пан Філатов. Та кому потрібні такі
ризики, якщо в багатьох шафи зі скелетами
вже ломляться так, що настав час обладнати
гардеробну кімнату? Тому не було серед суддів
навіть ситуативної єдності, не змогли вони
продемонструвати готовність очиститися
зсередини, навіть усвідомлюючи реальну
небезпеку, не виявилося в них лідера. От і
розповідали вони приватно й публічно казки
про те, що вплинути на знахабнілих колег
«механізмів немає». Хоча механізми ці прості
й відомі з радянських часів. Але ж тоді й шини
застосовувалися лише за прямим призначенням,
без фантазії та вогника...
Ну, щодо засмучених суддів – співчуваючих
у них, певне, небагато, якщо не рахувати членів
сімей і близьких родичів. Головне, що, здавшись
без бою (про недолугі «позиційні сутички»
ВАСУ, який тотально скасовував рішення
ВРЮ щодо притягнення до відповідальності
суддів, і говорити не варто – це виявилося
самообороною шляхом харакірі), судді створили
всі передумови для реформування судової
системи абияк і ким доведеться. Зрештою те,
що станеться з розглядом спорів громадян у
судах починаючи з нинішньої осені, важко
буде описати без уживання медичних термінів
«параліч» чи «колапс». Причиною тому є не
лише реформатори, які не завжди розуміють,
що коять, та яких душать необхідністю

компромісів, але й судді, яких безжально й
масовано, справедливо й не дуже звинувачує
перший-ліпший, які зосередилися виключно на
тому, щоби пересидіти – може, пронесе.
Показовий штрих з інтерв'ю «Лізі»
заступника глави Адміністрації президента
пана Філатова, суть питання й відповіді можна
звести до наступного. Що за новоутворення
з чудовою спеціалізацією у вигляді
Антикорупційного суду в нас з'явилося?
На це чиновник відповідає: активісти дуже
хотіли й активно вимагали. Запитання про те,
куди взагалі в цій новоствореній нестрункій
судовій структурі його «притулити» і як він
функціонуватиме, залишилося без відповіді.
Виявилося, що активісти обіцяли підготувати
законопроект, але не підготували, а тому так і
пішло в законі – навіть не напівфабрикат, а так,
протокол про наміри.
Приблизно в такому ж дусі «продумана»
значна частина нинішньої реформи.
А неймовірне досягнення – широко
розрекламоване усунення політичного впливу
на суддів – красивий міф з огляду на передбачену
перехідними положеннями «відстрочку
виконання». Пояснюють, вдаючись до рятівних
евфемізмів, що повноваження президента щодо
судової влади необхідні через «події на сході».
Можливо, колись потім, якийсь наступний глава
нашої держави раптом вирішить стати першим
українським президентом, який не намагається
підім'яти суди під себе під виглядом боротьби
за справедливе правосуддя для кожного.
Нинішня ж правова політика держави й
кулуарна практика щодо судової системи поки
що впевнено гарантує громадянам лише одне
– в осяжному майбутньому справедливого
правосуддя «на кожного» не вистачить.
Втім, справедливості заради слід
зазначити, що кількість суддів (близько 800),
які на нескінченно довгий час «зависли» в
невизначеному становищі з вини парламенту,
значно перевищувала число служителів
Феміди, які перебували в такому ж положенні
з вини президента. Виходить, з урахуванням
рівня правосвідомості та відповідальності
нашого політичного бомонду, що негативна
за визначенням «залежність від президента»
23
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(хоч сто разів назвіть її церемоніальною
функцією), так само, як і набагато більш приємне
на слух словосполучення «парламентський
контроль», без якого наших суддів теж начебто
лишати ніяк не можна, суть одного поля ягоди,
як не прикро.
Та безсумнівний позитив у цій своєрідній
реформі принаймні один є – тотальне
«перетрушування» за рецептом Лукашенка
недружнього суддівського колективу. Тепер він
переживе повне кваліфоцінювання з іншими
новітніми елементами, виробленими буквально
в процесі, а крім того – безпрецедентне для
судової влади нашої країни «переливання
крові» за рахунок приходу до Верховного суду
зовнішніх кандидатів – адвокатів і науковців.

Звісно, сумний досвід останніх двох років
вкотре показав, що «молода команда» сама
по собі не панацея. Надто часто нові обличчя
раптово «зморщуються», впевнено даючи фору
старим. Та оскільки, на переконання багатьох,
гірше, ніж є, бути вже не може – спробуємо.
На відміну від того, що назвали реформою
прокуратури, в цьому випадку передумови
для приходу до судів юристів із нормальною
мотивацією все ж є – нереальна за українськими
мірками офіційна зарплата. Але цей пряник
може привести до позитивного для суспільства
результату лише в поєднанні з батогом –
суворим, проте справедливим, але передусім
– невідворотним (Ракурс (http://ua.racurs.
ua/1308-sudova-reforma). – 2016. – 3.10).

С. Пограничный, Судебно-юредическая газета. Блог.:
Сможет ли судебная система избежать коллапса?

С

удебная власть Украины постепенно, но
верно, близится к катастрофе. Именно так, несмотря на все заклинания о
реформе, оценивают ситуацию, например, в
представительстве ОБСЕ в Украине.
Статистические данные подтверждают этот
вывод.
Например,вцентральномПечерскомрайонномсуде
Киева сейчас работают только 19 судей, хотя по штату в
суде должны работать 36 судей. В уголовной коллегии
этого суда, который рассматривает ходатайства
Генеральной прокуратуры и Национальной полиции,
сейчас осуществляют правосудие лишь шесть судей!
Уже сейчас все 13 судей, ранее рассматривавших
только гражданские и административные дела, уже
назначены следственными судьями.
Но даже это только частично может
компенсировать высокую нагрузку на судей,
поскольку только в I полугодии 2016 года в суд
были направлены 31 066 дел и материалов.В
2015 году за этот же период в Печерский райсуд
поступили 23 852 дела и материалов.
В среднем, в день в суд поступает не менее
150 разных дел, материалов и ходатайств. Уже
сейчас из-за нагрузки суд не в состоянии выделить
запасного судью на тот случай, если такая
необходимость возникнет. Это не говоря уже о том,
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что практику назначения в уголовную коллегию
«гражданских» судей, правильной не назовешь.
Это ярко показали события во время
массовых акций протеста 2013 – 2014 гг.,
когда такие судьи нередко допускали ошибки
при рассмотрении дел задержанных во время
уличных столкновений.
Но если в Киеве суды, пусть и с предельной
нагрузкой, но еще как-то справляются, то чем
дальше от столицы, тем дела обстоят хуже.
Уже сейчас в Украине есть восемь районных
судов, где вообще не осталось судей с
полномочиями. А по данным Государственной
судебной администрации, сейчас в стране
насчитывается 71 суд, где имеет полномочия только
один судья, и целых 124 суда, где работают лишь два
судьи с полномочиями. Нужно понимать, что даже
если в суде еще и осуществляет правосудие хотя
бы один судья, то о соблюдении всех стандартов
правосудия, говорить можно лишь условно,
поскольку все равно дела самых разных категорий
приходится рассматривать одному и тому же
судье, а выборка с помощью автоматизированной
системы, по сути, превращается в формальность.
Еще более катастрофической выглядит
ситуация в высших судах.В Верховном Суде
Украины из 48 судей, сейчас осуществляют
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правосудие 21 судья, а, например, в Высшем
административном суде при штатной численности
в 97 судей, сейчас работают лишь 49.
Надо полагать, что это еще не предел. Летомосенью этого года в Украине уже уволились
почти 2 тыс. судей, но пока что процесс массовых
увольнений приостановился тем, что, несмотря
на вступившие в силу изменения в Конституцию,
до сих пор не создан Высший совет правосудия.
Совет правосудия будет единолично решать
вопросы увольнения, назначения, перевода судей.
Можно предположить, что если увольнения судей
продолжатся, то уже к лету в украинских судах
осуществлять правосудие будет некому.
В сложившейся ситуации, удивительным
является то, что исполнительная и законодательная
власти делают вид, что проблемы просто не
существует. Комментарии народных депутатов
не оставляют сомнения – вопросы качественного
функционирования судебной системой для
них представляются чем-то второстепенным, а
главная цель состоит в увольнении максимально
возможного количества судей и назначения на их
должности неких «новых» судей.

Впрочем, определенные надежды сейчас
остаются на Высшую квалификационную
комиссию судей, которая теперь сосредоточится на
отборе кадров для обновленной судебной системы.
Назначать судей теперь все-таки будет не парламент,
а Высший совет правосудия, большинство в котором
будут составлять судьи. По расчетам ВККС из около
900 судей–«пятилеток», кандидатуры которых уже
три года не рассматриваются парламентом, реально
пройти через сито Высшего совета правосудия
и получить назначения смогут 600-700 судей, к
которым не возникнет особых вопросов. Также,
Комиссия намерена дать возможность проявить
себя действующим помощникам судей, которые
после специальной подготовки смогут претендовать
на должности судей, и рассчитывает на резерв,
образовавшейся от конкурсных отборов в судьи,
проведенных еще в 2012 – 2013 годах.
Таким образом, если все пройдет удачно, в течение
2017 года в судебной системе постепенно может быть
ликвидирован кадровый голод и судебная власть
пойдет на поправку (Судебно-юредическая газета
(http://sud.ua/blog/2016/10/17/96401-smozhet-lisydebnaya-sistema-izbezhat-kollapsa). – 2016. – 17.10).

Д. Шурхало, Радіо Свобода:
Судова система – перезавантаження почалося
30 вересня набрали чинності зміни до Конституції
в частині правосуддя та нова редакція закону «Про
судоустрій і статус суддів». Вони передбачають
новий порядок призначення суддів та обмеження
їхньої недоторканності, а також створення нової
системи судочинства в Україні. Крім правосуддя,
зміни також чекають і на систему прокуратури.
Відтепер парламент втрачає повноваження
щодо призначення та звільнення суддів. Саме
з огляду на ці новації 29 вересня відбулося
позачергове засідання Верховної Ради, аби
народні обранці востаннє змогли звільнити суддів.
Відтепер призначати та звільняти суддів, притягати
їх до дисциплінарної відповідальності має Вища
рада правосуддя. Наразі її функції виконуватиме
Вища рада юстиції, зі складу якої виводяться
генеральний прокурор та міністр юстиції. Все це
має слугувати деполітизації суддівської системи.
«В президента будуть практично церемоніальні
повноваження із призначення – за поданням Вищої

ради правосуддя. Але від моменту призначення
будь-який зв’язок судді із президентом обривається.
І це дуже важливо, бо суддя стає незалежним і не
змушений весь час озиратися на президента»,
– каже консультант-спостерігач конституційної
комісії А. Козлов.
Щоправда, парламент і президент
делегуватимуть до складу Вищої ради
правосуддя своїх представників, але
вирішального впливу вони там не матимуть.
Під особливим контролем
Подолання корупції було одним із головних
завдань реформи системи правосуддя. До суддів
відтепер будуть значно суворіші вимоги.
«Запроваджуються досить значні антикорупційні
запобіжники. Зокрема, однією з підстав для
звільнення судді стає неможливість пояснити
походження майна, причому, не лише власного, але
широкого кола повя’заних осіб. Тобто, буде досить
складно «переписати хату на кота». Крім того, всі
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судді призначатимуться на відкритих конкурсах. Це
дасть можливість поступово одержати вищу якість
правосуддя. А доступ до суддівської професії – в
тому числі, й до Верховного суду – отримають люди
з-поза меж системи», – розповідає А. Козлов.
Крім того, перший заступник голови
парламентського комітету з питань правової
політики та правосуддя Леонід Ємець (фракція
«Народного фронту») зазначає, що судді
подаватимуть додаткові декларації.
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«Всі чиновники будуть здавати одну
декларацію, а судді – три. Зокрема, декларацію
родинних зв’язків і декларацію доброчесності»,
– каже народний депутат.
З огляду на нові вимоги, напередодні
запуску реформи правосуддя судді почали
масово звільнятися. Так, лише на початку
серпня Вища рада юстиції розглянула і
передала на розгляд парламенту 238 заяв
суддів про відставку.
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ȱɧɮɨɝɪɚɮɿɤɚ ɐɟɧɬɪɭ ɩɨɥɿɬɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɬɚ «Ɋɟɚɧɿɦɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɚɤɟɬɭ ɪɟɮɨɪɦ»

27

Суспільна думка

Вузькі місця реформи
Головним недоліком судової реформи
називають те, що вона обмежує можливості
захисту і лобіює інтереси адвокатського
корпусу. Член парламентського комітету з
питань правової політики та правосуддя Наталія
Новак була одним із небагатьох членів фракції
«Блоку Петра Порошенка», яка не підтримала
конституційні зміни в частині правосуддя.
Свою позицію вона пояснює тим, що ця
реформа звужує доступ людей до правосуддя.
«Людина, будучи юристом і не будучи
адвокатом, могла бути представником у суді.
Тепер бути представником у суді може бути
лише адвокат. Відповідно, ціни на адвокатські
послуги зростуть», – вважає Наталія Новак.
Правозахисник Володимир Чемерис, який
спеціалізується на праві громадян на мирні
зібрання, також незадоволений тим, що
відтепер представляти інтереси в суді зможуть
лише адвокати. За його словами, ненормальною
є ситуація, коли «у нас генеральний прокурор
може бути людиною взагалі без юридичної
освіти, а захисником інтересів може бути лише
людина із серйозною спеціальною освітою,
званням і «корочкою».
Натомість Леонід Ємець наголошує, що це
питання ще має бути остаточно врегульоване
окремим законом.
«Не буде обов’язковим наймати адвоката для
справ соціального характеру і малозначущих.

А оскільки законом не визначено, що є
малозначущою справою, то – поки не буде
ухвалено окремого закону про адвокатуру, який
це розтлумачить – за громадянами залишається
право звертатися до осіб, яким він довіряє», –
пояснює він.
Зате тепер громадянин має додаткові
можливості отримати безкоштовні адвокатські
послуги. Адже досі безкоштовний адвокат був
передбачений лише у кримінальних справах.
Також Наталія Новак зазначає, що президент
на перехідний період зберігає вплив на суди,
залишаючи за собою право підписувати
рішення про призначення суддів.
«Звичайно, це радше церемоніальна функція.
Але не факт, що через неї не впливатимуть на
призначення чи не призначення того чи іншого
судді», – припускає Наталія Новак.
Натомість Андрій Козлов наголошує на
тому, що президент і так мав ці повноваження.
За його словами, «краще мати певні часові
рамки, ніж мати ситуацію, коли цей вплив не
був обмеженим».
Крім судів, реформа зачіпає також і
прокуратуру, повноваження якої мають
зменшитися. Зокрема, вона має бути позбавлена
права вести слідство. Але, фактично, це право
за нею залишатиметься до того часу, поки не
буде сформовано Державне бюро розслідувань
(Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.
org/a/28023868.html). – 2016. – 30.09).

Н. Позняк-Хоменко, Україна молода: «Правосуддя – це я»

С

хоже, судова реформа, затіяна парламентом, ще більше заплутала і так непросту
ситуацію з українським правосуддям.
Про що свого часу попереджав суддя Конституційного Суду Микола Мельник, зазначаючи
в «окремій думці», що «системі нового судоустрою України бракує чіткості, однозначності,
визначеності та завершеності. Її практичне
запровадження призведе до фактичного виключення з тексту Конституції України чіткого
визначення судової системи України; конституційної невизначеності системи судів; створення на конституційному рівні передумов для
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перетворень у сфері судоустрою, які можуть
спричинити додаткові ускладнення у доступі до
правосуддя, погіршити забезпечення судового
захисту прав і свобод людини і громадянина».
І ось не встигли конституційні зміни вступити
в дію, а вже пішли протести. Причому від
самих суддів. У понеділок пленум Верховного
Суду одноголосно прийняв рішення звернутися
до Конституційного Суду з вимогою визнати
неконституційними ліквідацію вищих
спеціалізованих судів та конкурсний відбір
суддів. «Повноваження щодо ліквідації судів
віднесені до повноважень Президента України.
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Але рішення про ліквідацію Верховного
Суду і вищих спецсудів чомусь прийняв
інший орган – Верховна Рада», – цитує слова
глави Верховного Суду Ярослава Романюка
«Українська правда». Нагадаємо, що 30 вересня
набули чинності конституційні зміни в частині
правосуддя і новий Закон «Про судоустрій і
статус суддів», згідно з яким вищі спецсуди
ліквідують і створюють новий Верховний Суд
як єдиний суд касаційної інстанції.
Експерти передбачають, що зараз може піти
і серія позовів від звільнених парламентом
минулого четверга суддів за порушення
присяги. Спікер парламенту Андрій Парубій
скликав депутатів на позачергову сесію для
голосування саме цього питання, оскільки з
30 вересня повноваження щодо звільнення чи
призначення суддів переходили до Вищої ради
правосуддя, а до її повноцінного запуску – до
Президента України. Але, за регламентом,
самих суддів про засідання мали попередити
не пізніше, нiж за три дні. А постанови за
деякими суддями-порушниками вносили в
останній момент, до того ж, частина з них не
була присутня в сесійній залі. Як наслідок
– на сьогодні 15 із 29 звільнених Верховною
Радою суддів уже оскаржили постанови про
звільнення до Вищого адміністративного суду
України.

Ще одна з перших ластівок цього процесу
– позов до Вищого адміністративного суду
України від скандально відомої судді Печерського
районного суду Києва Оксани Царевич, яка
оскаржує указ Президента про її звільнення за
порушення присяги. Цей процес може бути досить
показовим, адже, як розповів півроку тому відомий
громадський діяч Карл Волох, суддя Царевич дуже
розумна і кваліфікована, тож використовуватиме
всі дірки в законодавстві на свою користь. «Попри
те, вона абсолютно безпринципна людина.
Тобто вона може прекрасно розуміти, що ця
людина ні в чому не винна, і вона може винести
їй обвинувальний вирок, і, повірте, ніщо в ній
не здригнеться», – зазначив тоді Волох. Варто
додати, що ще 4 березня 2015 року Верховна Рада
абсолютною більшістю голосів зняла суддівський
імунітет із Сергія Вовка, Оксани Царевич та
Віктора Кицюка, однак питання звільнення цих
суддів до останнього лишалося відкритим.
Водночас найближчі два роки, доки не
запрацює Вища рада правосуддя, усі питання
призначення суддів, утворення та ліквідації судів
тощо перебуватимуть практично в одноосібній
компетенції Петра Порошенка, який, слідом за
Людовиком XIV може найближчі два роки сказати:
«Правосуддя – це я». Що з цього вийде – будемо
стежити (Україна молода (http://www.umoloda.
kiev.ua/number/3058/180/104331/). – 2016. – 6.10).

М. Кречетов, Karpatnews: Судова реформа: дім на піску?

Ч

асткове зняття суддівської недоторканності – ось, мабуть, головний елемент
капітальної суддівської реформи, що
вступила в силу два тижні тому.
Принаймні так вважає «широкий загал», оскільки
нюанси всіх змін невтаємниченій людині ось так
відразу усвідомити важко. І що ж? Перший же
затриманий на хабарі суддя вийшов на свободу під
заставу, що дорівнює сумі хабара. Прекрасний привід
для піару офіційних антикорупціонерів – дивіться,
мовляв, ми намагаємося, а ця «злочинна влада» (або,
якщо завгодно, «стара система») впирається. Але чи
все так однозначно? Розбираємося.
Ганьба зі звільненням парламентом «через
одне місце» 29 суддів 29 вересня, напередодні

набрання чинності змін до Конституції в
частині судоустрою – це ще квіточки порівняно
з тим, що взагалі відбувається сьогодні в
«реформованій» третій гілці влади. Квіточки,
щоправда, пахнуть дуже недобре –– великою
ймовірністю швидкого скасування швидкокнопкового звільнення суддів через цілий
букет порушень. А сама судова гілка скоріше
спиляна, ніж щеплена чимось багатообіцяючим
(якщо використовувати садові аналогії).
«Зірвався з гачка»
Здійснилося! Першого суддю «пов'язали»
на хабарі браві НАБУшники (раніше-то
затримувати суддів було не можна – тільки за
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згодою парламенту)! Подробиці цієї «радісної»
події: «7 жовтня детективи Національного
антикорупційного бюро України спільно з
працівниками департаменту внутрішньої
безпеки Національної поліції викрили суддю
Жовтневого районного суду міста Дніпро, який
вимагав та отримав неправомірну вигоду в
розмірі 10 тисяч доларів. Хабар суддя отримав
«за вплив на ухвалення рішення особою,
уповноваженою на виконання функцій держави
(маються на увазі поліцейські – Ред.)». Ну ось
же воно – те, за що боролися, Конституцію
перекроювали, гранти західні освоювали й
навіть шкарпетки дорогущі антикорупціонерам
купували!
Але вже за добу молодий червонощокий глава
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
(САП) Назар Холодницький випромінював
у соцмережах не оптимізм, а скорботу й
глибоке розчарування (хоча посада і навіть
прізвище зобов'язують його бути з холодною
головою). «Незважаючи на перешкоди з боку
деструктивних сил (це хто ж посмів?! – авт.),
прокурори САП і детективи НАБ України
продовжують у рамках чинного законодавства
боротьбу, здійснюючи копітку й нелегку роботу
зі знищення корупції в державі», – ось так почав
свою розповідь у Facebook глава САП. Далі –
короткий рапорт про затримання судді, а потім
головне: моторошна зрада! Цитата з того ж посту:
«Прокурори САП просили обрати зазначений
запобіжний захід (взяття під варту – Ред.), проте
постановою слідчого судді (Солом'янського суду
Києва – Ред.) підозрюваному «колезі» обрано
запобіжний захід у вигляді лише застави в сумі
260 тисяч грн».
Щоб довго не зупинятися на цій історії,
процитуємо коментар до цього несамовитого
посту пана Холодницького (з його фірмовою
припискою «далі буде...»). Так ось, якийсь
Леонід Маслов написав, що застосовувана
до судді стаття передбачає максимум 5 років
позбавлення волі й далі посилається на закон:
згідно з п. 3 ч. 2 ст. 183 КПК, тримання під
вартою в такому разі до раніше не засудженої
особи не може застосовуватися взагалі, якщо
вона не ховалась, не перешкоджала й не
отримувала інших підозр. Крім того, прокурори
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не могли вимагати лише взяття під варту, не
визначивши як альтернативу заставу й те, що її
граничний розмір у такому разі мав становити
29 тисяч гривень. Коментатор резюмує: «Яким
би не було моє ставлення до мерзотника,
вважаю неприпустимим так маніпулювати
громадською думкою, з натяками на «колегу»
й оскарження, мовляв, завдяки корпоративному
кумівству суддя Солом'янського суду щось
не таке ухвалив». Процитував я так рясно
незнайому людину тому, що абсолютно з нею
згоден, а плагіатом займатися не хочу.
Для довідки (цікаво ж): слідство вважає, що
скандальний суддя Вадим Галічий дізнавався
про матеріали кримінальних проваджень і
підозрюваних у них осіб. Потім знаходив цих
людей і пояснював, що в них великі проблеми,
проте він має значний вплив на слідчих і
може допомогти уникнути кримінальної
відповідальності за винагороду. І, кажуть,
допомагав. Вдома в нього знайшли 55 тисяч
доларів, 13 тисяч євро, 138 тисяч гривень та
ювелірні вироби. Ось із такими суддівськими
кадрами ми увійшли в еру нового правосуддя.
Кому що, а ось НАБУ для повного щастя не
вистачає права на самостійне прослуховування
й антикорупційних судів, на створення яких
найближчим часом сподівається глава відомства
Артем Ситник. Ким і як він збирається їх
укомплектовувати? І що вони будуть розглядати,
якщо в НАБУ немає жодної завершеної справи?
Але це предмет окремої публікації.
Суддю на мило?
Увага! Рада суддів України рекомендувала
припиняти судовий процес у разі загрози життю
й здоров'ю суддів, а також масових акцій. Про
це на брифінгу в понеділок повідомила голова
Ради суддів України Валентина Симоненко.
За її словами, сьогодні 53% суддів не мають
охорони! Ввечері того історичного дня, коли
набула чинності судова реформа, 30 вересня,
поліція взагалі зняла охорону з судів. Відновити
її частково вдалося лише за добу. Суть проблеми
така: відповідно до законодавства, охорону
суддів повинна забезпечити служба судової
охорони, а до її створення – бійці Нацгвардії
та Національної поліції. Симоненко нарікає:

Суспільна думка

«А тепер уявіть, що було б зі справами, що
перебувають у будівлях судів, серверами, в
які могли вторгнутися або просто викрасти.
Такими діями поліція намагається тиснути на
суди». Ось вона – турбота держави й особисто
міністра Арсена Авакова про право кожного
громадянина на справедливий суд!
Кому що, а ось НАБУ для повного щастя не
вистачає права на самостійне прослуховування
й антикорупційних судів, на створення яких у
найближчий час сподівається глава відомства
Артем Ситник. Ким і як він збирається їх
укомплектовувати? І що вони будуть розглядати,
якщо в НАБУ немає жодної закінченої справи?
Але це предмет окремої публікації.
Голова суддівського самоврядування
констатує: «Відсутністю охорони судів або
потуранням із боку правоохоронців активно
користуються й «громадські активісти», які
намагаються тиснути на суддів, погрожувати
їм і залякувати». І це не перебільшення – таких
фактів уже є кілька за останні дні. Наприклад,
5 жовтня, скориставшись відсутністю охорони
Одеського апеляційного суду та Господарського
суду Одеської області (вона була знята з
будівлі ще 20 квітня цього року) «громадські
активісти» увірвалися до залу засідань, де
проходив розгляд справи, й облили служителів
Феміди зеленкою. І таких випадків дуже багато.
Ну, справедливості заради, треба відзначити,
що наші суди, дуже м'яко кажучи, далеко не
завжди виносять законні рішення. Але якщо
поливати суддів зеленкою під час виконання
обов’язків, то це вже не прогресивне зняття
недоторканності з людей у мантії (коли вони
без мантії), а якесь Сомалі виходить (не в сенсі
зеленки, а за ступенем правового нігілізму).
Обережно, суд закривається
Ви десь чули про масовий набір нових суддів
і терміни запуску судів у різних регіонах?
А невисокого зросту лисуватий депутат не
оголосив ще себе головним консультантом
із судової реформи – наступної після
приголомшливо успішної реформи поліції?
Ось і автору статті нічого подібного поки
ніде не траплялося. Згадати про нову поліцію
тут цілком доречно – адже нам уже обіцяли

залізний правопорядок, а тепер от ґрунтовно
перетрушують систему правосуддя. Але ж із
внутрішніх органів масово викидали «ментів
поганих» (а не якихось там 29 «нещасних»
суддів) і набирали молодиків із палаючими
поглядами. А ось судді і самі масово
звільняються, і замінити їх поки ніким. Ви в
курсі, що зараз в Україні є вже 8 (!) судів, в яких у
всього складу суддів закінчились повноваження
або вони вже звільнилися? Глава Державної
судової адміністрації повідомляє, що взагалі
без чинних судів залишилися Магдалинівський
районний суд Дніпропетровської області,
Новогродівський міський суд Донецької
області, Яремчанський міський суд ІваноФранківської області, Карлівський районний суд
Полтавської області, Лохвицький районний суд
Полтавської області, Радивилівський районний
суд Рівненської області, Козівський районний
суд Тернопільської області, Шполянський
районний суд Черкаської області. А крім того,
зараз у країні є 71 суд, де має повноваження
лише один суддя, і 124 суди, де працюють два
судді з повноваженнями (загалом в Україні
налічується 801 суд).
Що це означає на практиці? Цитата
з брифінгу згаданої вище Валентини
Симоненко: «Потрібно розуміти, що навіть
якщо працює один суддя в суді, то це означає,
що автоматичний розподіл справ у суді
здійснюється формально, оскільки просто
немає вибору, на кого розподіляти справу. Крім
цього, в такій ситуації гостро стоїть проблема
зі слідчими суддями, оскільки не кожен суддя
виконує таку функцію. Складна проблема
виникає і зі спеціалізацією суддів, оскільки одні
й ті ж судді змушені розглядати кримінальні та
цивільні справи, і справи про адміністративні
правопорушення». Що ж краще – мати суддівхабарників, як схоплений у Дніпрі, суддівпорушників присяги, як звільнені парламентом
29 вересня, або не мати суддів взагалі? У
дівчинки в радянському фільмі «Подкидыш»
вибір був набагато простіший (пам'ятаєте:
«Скажи, маленька, що ти хочеш: щоб тобі
відірвали голову чи їхати на дачу?»).
У профільному законі й у змінах до
Конституції в частині судоустрою не вказані
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терміни того, скільки громадянам доведеться
чекати призначення нових суддів. Спочатку
має бути створена Вища рада правосуддя,
потім проведені конкурси й лише тоді
шлях до призначення нових суддів буде
відкритий. Правова держава з цілими

районами, позбавленими правосуддя?!
Яку ж таку реформу після поліцейської та
судової нам запропонують?.. (Karpatnews
(http://karpatnews.in.ua/news/124670sudova-reforma-dim-na-pisku.htm). – 2016.
– 12.10).

В. Трепак, Дзеркало тижня:
Правоохоронна реформа на фінішному старті
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онтрольована боротьба з корупцією як
засіб боротьби за владу
Ключова роль силових структур
в узурпації державної влади Януковичем
зумовила необхідність кардинальної зміни
їх системи, статусу і принципів діяльності.
Перед суспільством та новою владою постало
завдання замінити політизовані силові
структури на справжні органи правопорядку.
Завдання непросте, оскільки політичне
керівництво держави традиційно розглядало
такі органи як один з основних важелів
реалізації влади, її збереження і примноження.
Відтак, заміна силових структур на власне
правоохоронні органи вимагала від нового
політичного керівництва нового світогляду і
зовсім іншої правосвідомості. На жаль, такого
прориву не сталося, а тому правоохоронна
система залишається недореформованою, її
функціонування супроводжується постійними
міжвідомчими конфліктами, перетягуваннями
повноважень тощо. Досі не вироблено стратегії
реформи правоохоронної системи, вона
підміняється безсистемними й суб'єктивно
орієнтованими змінами, перетворюється на
імітацію, штучно гальмується, відчуваються
намагання скасувати досягнуте.
Якщо вживати спортивну термінологію, то
можна сказати так: не забезпечивши реформі
правоохоронної системи належного старту,
її прагнуть повернути до фінішу. Особливо
чітко це простежується на прикладі нових
антикорупційних органів (НАБУ, САП),
прокуратури та Державного бюро розслідувань
(ДБР). НАБУ і САП хочуть нейтралізувати,
прокуратурі намагаються залишити статускво, а то й розширити повноваження в частині
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досудового розслідування (що, власне, й
зроблено останніми змінами до Конституції), а
"запуск" ДБР вочевидь поставлено у залежність
від розвитку загальної ситуації та результатів
конкурсу з визначення його керівництва.
Спочатку було НАБУ
Слід зазначити, що нові антикорупційні
органи з'явилися в Україні головним чином
завдяки тискові на владу громадянського
суспільства та зусиллям міжнародних
партнерів України, передусім США і ЄС.
Утворення нових антикорупційних органів було
абсолютно правильним рішенням. Адже наявні
правоохоронні органи, з огляду на істотну
політичну залежність та серйозну корупційну
ураженість, не могли розірвати корупційного
спрута, що намертво оповив країну.
Ще до початку роботи НАБУ, створеного
для протидії елітній корупції, його директор
А.Ситник основним напрямом діяльності
цього органу визначив боротьбу з корупцією в
судах і правоохоронних органах. Мабуть, крім
усього іншого, керівник НАБУ виходив тоді
з суспільних настроїв, адже після Революції
Гідності суспільство готове було "на вилах
виносити" суддів та співробітників силових
структур, які вдавалися до відверто репресивних
заходів, допускали масове свавілля, грубе
порушення прав та свобод громадян. Тому,
безперечно, цей напрям для НАБУ важливий,
але він не може бути головним. Адже існує ще
більш небезпечний вид корупції – політична,
яка є ядром елітної корупції. Реальність України
така, що суди й правоохоронні органи були
поставлені на службу політичному керівництву,
а не суспільству і державі. Тому об'єктивно
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"вістря" НАБУ має бути сфокусоване передусім
на політичних структурах, зокрема парламенті,
уряді, адміністрації президента. Вони є центром
прийняття найважливіших державних рішень з
усіх важливих питань. Саме там "виробляється"
корупційна ідеологія, саме звідти корупційні
відносини проростають у нижні владні щаблі,
правосуддя та правоохоронну сферу, економіку,
банківський і фінансовий сектори тощо.
За невеликий період своєї діяльності
НАБУ зробило кілька кроків, спрямованих на
протидію політичній корупції, що не на жарт
налякало тих, хто зараховує себе до державного
керівництва. Оскільки, по-перше, ці кроки не
були погоджені "нагорі" (чого раніше в принципі
не могло бути), по-друге, вони потенційно
загрожували тим, хто на самій "горі". А тому не
могли залишитися без адекватного реагування.
Запрограмований конфлікт
Він поступово виникав спочатку у формі
суперечок між ГПУ, з одного боку, та НАБУ і
САП – з іншого за повноваження, суперечок
з приводу підслідності справ, взаємних
звинувачень у порушенні закону та претензій
стосовно неправомірних дій працівників
сторони-опонента. Кульмінацією стало
виявлення 12 серпня ц.р. співробітниками ГПУ
працівників НАБУ, які здійснювали зовнішнє
спостереження за одним із них, подальше їх
затримання та залучення спецпризначенців
НАБУ для їх визволення. До цього додався
"захід" скандально відомого слідчого ГПУ
Суса з обшуком до НАБУ.
Проте все це – лише видимий бік
конфлікту. Насправді ж він обумовлений не
недосконалістю законодавчого регулювання
повноважень ГПУ та НАБУ, а особистіснополітичними інтересами. Для розуміння суті
цього конфлікту важливі низка моментів.
По-перше, треба виходити з того, що в наших
реаліях боротьба з корупцією – це своєрідна
боротьба за владу і "долю" від її експлуатації.
Особливо коли йдеться про боротьбу з
корупцією посадовців вищого рівня. По-друге,
боротьба з елітною, а тим більше політичною
корупцією завжди була "в руках" президента.
Фактично, президент визначав, кого з VIP-

чиновників можна "брати", а кого – ні. Адже така
боротьба є потужним засобом "виховання" в
насельників високих владних кабінетів відчуття
особистої відданості найвищій посадовій
особі. Вона також є ефективним засобом
політичного піару, що його використовує
той, хто контролює перебіг такої боротьби
(сьогодні це проявляється як ніколи). По-третє,
традиційно президент мав повний контроль
над органами з антикорупційними функціями:
для прикладу, над СБУ таким контролем він
володів де-юре (за Конституцією), над ГПУ –
де-факто (всупереч Конституції). По-четверте,
ситуація стала кардинально змінюватися
після створення й початку діяльності НАБУ
і САП. Контрольована боротьба з корупцією
як один з основних важелів впливу на владу і
забезпечення безпеки почала "вислизати" з рук
глави держави.
Стало очевидно, що попередні заходи, вжиті
на етапі прийняття відповідних законів (коли
глава держави отримав можливість призначати
директора НАБУ, хоча Конституція таким
правом його не наділяє) і на етапі формування
НАБУ та САП (надання генеральських звань,
присутність на складанні присяги детективами
та на робочих нарадах, запрошення керівників
цих органів на різні заходи в АП тощо),
не забезпечили встановлення над новими
органами бажаного рівня контролю. Тому
не залишалося нічого іншого, як почати
"гальмувати" НАБУ і САП. Відтак, замість
спільної боротьби з корупцією у межах своїх
повноважень правоохоронні органи були
втягнуті у міжусобну війну.
Прикметно, що за розслідування
протистояння між ГПУ і НАБУ взялася
СБУ. Однак, з погляду неупередженості
розслідування, це неправильно, оскільки СБУ
(зокрема, в особі Главку "К") в цьому конфлікті,
фактично, була на боці ГПУ. Про приховану
участь співробітників СБУ в зазначеному
конфлікті може свідчити той факт, що оперативне
супроводження розслідування протистояння
між співробітниками ГПУ та НАБУ здійснює
управління внутрішньої безпеки СБУ, яке, за
визначенням, може "займатися" виключно
працівниками Служби. Крім того, якось дуже
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вчасно, саме в розпал протистояння СБУ склала
протокол про корупційне правопорушення на
співробітницю НАБУ.
У зв'язку з розслідуванням "подій,
які відбулися 12 серпня 2016 р. з участю
працівників ГПУ і НАБУ", генпрокурор
Ю.Луценко відсторонив від виконання
службових обов'язків трьох працівників ГПУ
(за наявною інформацією, у т.ч. слідчого
Суса). За словами голови СБУ В.Грицака,
слідчі СБУ також запропонували керівництву
НАБУ прийняти аналогічне рішення. Однак
інформації від НАБУ про таке відсторонення
наразі немає. Все якось затихло.
Далі буде…
Зазначені обставини зовсім не означають, що
конфлікт між ГПУ та НАБУ вичерпано. Судячи
з усього, він просто ввійшов у непублічну
стадію, під час якої сторони (безумовно, під
наглядом верховного арбітра) домовляються
з ключових питань "мирного" співіснування.
Для розуміння предмета "підкилимних"
домовленостей і їх наслідків важливі низка
обставин.
По-перше, цей конфлікт вигідний тим,
хто прагне політичного контролю над НАБУ
і САП, для кого такий контроль є життєво
необхідним. Конфлікт призводить до серйозних
репутаційних втрат НАБУ та САП, ослаблює
ці органи, не дає можливості повноцінно
працювати й нарощувати свою потужність,
а тому їхні опоненти всіляко підігріватимуть
цей конфлікт, аби досягти своєї мети. По-друге,
не можна виключати, що їм вдасться знайти
переконливі "аргументи", які зроблять
керівництво антикорупційних органів більш
поступливим і чутливим до позиції політичного
керівництва. По-третє, посилилися намагання
"вбити клин" між НАБУ і САП, які можуть
результативно працювати лише як одне ціле.
Судячи з усього (зокрема з публічних претензій
директора НАБУ щодо недосить активної
позиції прокурорів САП у судах), відносини
між цими органами дали тріщину – що однаково
згубно для кожного з них. По-четверте,
очевидно, що найближчим часом НАБУ не
отримає права на самостійне прослуховування
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телефонів та проведення інших специфічних
оперативних заходів, які зараз воно здійснює за
технічної підтримки (а отже, й під контролем)
СБУ. Цього не станеться, навіть попри вимоги
МВФ, який обумовив надання Україні чергового
кредитного траншу наділенням НАБУ таким
правом. Якщо НАБУ за чинної влади отримає
таке право, то це означатиме, що вона досягла
своєї мети і Бюро для неї вже не становить
серйозної загрози. По-п'яте, як прогнозувалося
ще влітку, зазначений конфлікт стане приводом
до звуження компетенції НАБУ за рахунок
законодавчого розширення повноважень
генпрокурора в частині вирішення спорів щодо
підслідності корупційних справ. Зрештою,
предметом "підкилимних" домовленостей
можуть бути певні справи, які перебувають у
провадженні НАБУ. Зокрема, хоч це комусь
може здатися дивним, справа судді Чауса.
Цей "служитель Феміди" з відомих причин
надзвичайно важливий для певних персон із
оточення президента. Тому може виявитися,
що він нікуди (ні в Крим, ні в Білорусь, ні
будь-куди) не тікав, а спокійно вдома чекає
політичної розв'язки своєї справи, якою до
цього ніхто активно не займатиметься.
Сукупно ці моменти нівелюють передбачену
законом незалежність НАБУ і перетворюють
його з ключового суб'єкта протидії елітній
корупції на бутафорний орган, котрий
діятиме на тих самих принципах, що й решта
правоохоронних органів, яким традиційно
уготована роль "обслуговування" інтересів
політичного керівництва держави.
Означену небезпеку добре розуміють
міжнародні партнери України, що доклали
величезних зусиль до появи в нашій державі
нових антикорупційних органів. Так, посол
США в Україні Марі Йованович відразу
висловила свою стурбованість внесенням
на розгляд парламенту законопроекту про
розширення повноважень генпрокурора в
частині визначення підслідності корупційних
справ. Більше того, за наявною інформацією,
недавно вона звернулася до президента зі
спеціальним листом, у якому попросила не
обмежувати незалежність та повноваження
НАБУ. Фактично, США пред'явили верховній
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владі України дипломатичний ультиматум,
невиконання якого матиме для неї негативними
наслідками. А це означає: головний стратегічний
міжнародній партнер України переконався в
тому, що політичне керівництво України взяло
курс назад у минуле; що його проєвропейська
риторика вочевидь не узгоджується його
реальними діями.
Судячи з усього, генпрокурор Ю.Луценко
намагався якось "згладити" критичне
ставлення до ідеї зазначеного законопроекту і
Генпрокуратури як ініціатора його розробки під
час особистої зустрічі з керівниками іноземних
дипломатичних представництв держав –
членів ЄС, США та Японії, коли запевнив їх
у тому, що його "відомство займає виключно
конструктивну позицію й не має намірів
посягати на незалежність новостворених
антикорупційних органів".
Конкурс як фарс
У розпал конфлікту між ГПУ та НАБУ я
також висловив припущення, що він призведе
до гальмування процесу створення Державного
бюро розслідувань. Такий висновок
напрошувався як із загальної логіки подій у
правоохоронній сфері, так і з аналізу складу
та діяльності конкурсної комісії з відбору
кандидатів на заміщення керівних посад ДБР.
Але, щоб розуміти суть цього конкурсу, варто
коротко зупинитися на діяльності новітніх
конкурсних комісій загалом.
У постреволюційний період конкурси
стали чи не головним трендом і ключовою
ознакою кожної реформи. Багато хто вбачав
у них панацею від політичної залежності та
корумпованості державної служби. Спочатку й
справді здавалося, що конкурси здатні змінити
принципи державної кадрової політики, суть якої
полягала у самозбереженні та самовідтворенні
влади. На хвилі революційних перетворень
нове політичне керівництво держави не могло
прямо відмовити громадським реформаторам
у необхідності запровадження кадрового
конкурсу, – цього спільнота просто не зрозуміла
б. Хоча внутрішньо воно його не сприймало й
усіляко намагалося контролювати конкурсний
процес.

Це було помітно вже на початковому конкурсі
з відбору кандидатів на посаду директора НАБУ.
Але тоді конкурсній комісії вдалося спрацювати
максимально незалежно (за вітчизняними
мірками). Цьому посприяли: 1) потужний
склад конкурсної комісії (до якої входили такі
відомі громадські діячі як, зокрема, Р.Чубаров,
В.Мусіяка, Ю.Бутусов, Я.Грицак, Є.Захаров,
Й.Зісельс, Є.Нищук,); 2) величезна суспільна
увага до конкурсу та широке його висвітлення
у ЗМІ; 3) надання великого значення цьому
конкурсу з боку міжнародних партнерів, які,
крім політичного впливу на вітчизняну владу,
допомагали новоствореному антикорупційному
органу матеріально й технічно.
Певною мірою "обпікшись" на НАБУ,
влада зробила для себе серйозні висновки і
вжила необхідних заходів (починаючи зі стадії
законодавчого регулювання конкурсу), щоб
надалі убезпечити себе від якихось кадрових
ексцесів, передусім у частині заміщення
ключових державних посад.
Сьогодні очевидно, що керівництво держави
успішно "опанувало" цей демократичний
інструмент кадрового добору і вправно почало
використовувати його задля своїх потреб.
Прикладами можуть слугувати результати
конкурсного відбору на посади голів
Миколаївської та Київської обласних державних
адміністрацій. В обох випадках результати
конкурсу були заздалегідь прогнозовані. І
Комісія з питань вищого корпусу державної
служби (до складу якої, до речі, парламент досі
не спромігся делегувати свого представника)
"не підвела": вона дала можливість прогнозам
повністю справдитись. У першому випадку
переможцем конкурсу оголошено кандидата,
якого пов'язують із групою Яреми–Даниленка,
у другому – кандидата, якого пов'язують
із Медведчуком та колишнім регіоналом,
нардепом Москаленком. А ниточки в обох
випадках тягнуться на Банкову, де й, фактично,
вирішуються ці питання.
Аналогічно все відбуватиметься і з
конкурсами на заміщенням суддівських
посад, що передбачено останніми змінами до
Конституції, названими "судовою реформою".
Для ручного керування конкурсами у цьому разі
35

Суспільна думка

достатньо встановлення політичного контролю
над двома органами – Вищою кваліфікаційною
комісією суддів та Вищою радою правосуддя
(донедавна – ВРЮ). Припускаю, що таке
завдання вже виконане, тому з такою легкістю
й з'явилося в Основному Законі положення про
конкурсний добір на суддівські посади.
Кадрові перипетії навколо ДБР
За таким самим сценарієм заплановано
і проведення конкурсу на заміщення
посад директора ДБР та його заступників.
Щонайменше, все йде до того, аби, в принципі,
виключити будь-який кадровий "ексцес" у
формуванні керівництва цього надважливого
органу, який у перспективі може стати
ключовим у всій правоохоронній системі,
акумулювавши значну частину повноважень
ГПУ, СБУ, МВС, ДФС, а також НАБУ (останнє
взагалі, за певними задумами, має стати
структурним підрозділом ДБР).
На це вказує низка обставин.
По-перше, склад конкурсної комісії.
Її більшість сформована з представників
двох політичних сил – БПП (президента) і
"Народного фронту". Отже, є висока ймовірність
того, що керівні посади в ДБР будуть просто
поділені за домовленістю між цими силами:
директор – від БПП (президента), заступник
(заступники) – від НФ. Не виключено, що до
пакету домовленостей ввійдуть й інші важливі
для обох політичних сил питання. Відтак, про
незалежність майбутнього керівництва ДБР,
а отже й самого правоохоронного органу,
говорити не доведеться в принципі.
Слід зазначити, що президентських
призначенців у цій комісії з самого
початку пов'язували з нардепом від БПП
О.Грановським, якого в політичних колах
називають "відповідальним" за ДБР. Ключовою
у президентській трійці членів конкурсної
комісії вважається адвокат Т.Сліпачук. До речі,
на початку жовтня президент надав їй звання
заслуженого юриста України, що, у контексті її
участі в конкурсній комісії, видається не зовсім
коректним.
По-друге, до роботи цієї комісії немає тієї
уваги з боку громадськості та міжнародних
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партнерів, яка була прикута до роботи комісії
з відбору кандидатури на посаду директора
НАБУ. Така байдужість позбавляє діяльність
комісії прискіпливого громадського контролю,
а отже розширює її можливості діяти "на
власний розсуд".
По-третє, перебіг конкурсу і проміжні
рішення комісії, які в загальному контексті
видаються вельми симптоматичними. Так,
показовим є рішення комісії відмовити, з
формальних підстав, в допуску до участі в
конкурсі на заміщення посади директора
ДБР керівнику департаменту спеціальних
розслідувань ГПУ С.Горбатюку. Ця відмова
була цілком очікуваною, виходячи з тих завдань,
для виконання яких добирається керівник
зазначеного органу.
Все вже вирішено "до нас"
Пригадуєте відомий вислів з фільму
"Операція "И", який стосувався інсценування
крадіжки на торговій базі: "Все вже вкрадено
до нас!"? Так і з кандидатурою на посаду
керівника ДБР, – її визначили ще до проведення
конкурсу ті, хто вважає себе уповноваженим на
прийняття всіх державних рішень. Конкурсу ж
відведено роль формальності, яка має лише
закріпити це "державне" рішення.
Безумовно, в основного претендента
на посаду директора ДБР є "дублери" на
випадок якихось несподіванок. На кшталт
тієї, що сталася недавно, коли на засідання
комісії вчасно не з'явився один із її членів,
а це завадило прийняти потрібне рішення.
Відтак, знадобилася пауза в роботі комісії
для виправлення цього "технічного збою".
Якщо хтось вважає, що тривала перерва у
проведенні зазначеного конкурсу зумовлена
скаргою одного з претендентів на неякісний
зміст тестових завдань, то він помиляється.
Слід чітко розуміти: конкурс триватиме доти,
доки в режисерів формування керівництва ДБР
не буде стовідсоткової впевненості в тому, що
місце його директора обійме "свій" кандидат.
Поза будь-якими сумнівами: названий
переможцем кандидат буде чітко зорієнтований
на групу політичних "кураторів" силового
блоку, які в СБУ "ведуть" Главк "К", у ГПУ
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мають "свій" департамент, а через недавню
так звану судову реформу взяли під повний
контроль судову владу.
Очевидно, що правоохоронна реформа
"загальмувала", так належним чином і не
розпочавшись. Ситуація з її проведенням лише
ускладнюватиметься, бо найсприятливіший
для цього період уже пройдено: чим далі від
Революції Гідності, тим менше стає шансів
на проведення демократичних перетворень
у державі загалом. Нова владна команда вже
досить зміцніла й почала функціонувати у
звичному режимі, орієнтуючись виключно
на забезпечення власних інтересів та
нейтралізацію загроз для свого існування.
Вона, як свого часу й попередня, головну ставку
робить не на правові засади функціонування
держави, а на силу, яку в потрібних їй випадках
мають застосовувати "силові" структури.
Наразі фактично завершено встановлення
політичного контролю над "старими"
правоохоронними структурами, зокрема
шляхом відновлення інституту "смотрящих",
які в окремих випадках уже "доросли" до
рівня заступників керівників правоохоронних
структур і готуються їх очолити. Активно йде
процес встановлення контролю над новими
органами, у т.ч. ще не утвореним ДБР. Його
абсолютно штучно "загнали" під президента

ще на етапі прийняття профільного закону,
встановивши, що директора ДБР призначає
президент. Тим часом Конституція, яка
передбачає виключний перелік повноважень
глави держави (про що неодноразово у своїх
рішеннях наголошував Конституційний
суд), таким правом його не наділяє. Відтак,
встановлений законом порядок призначення
директора ДБР з самого початку ставить
під сумнів легітимність (конституційність)
діяльності цього органу, що, у разі політичної
потреби, може призвести до блокування його
роботи та розвалу розслідуваних ним справ. До
того ж, як свідчить зовсім недавня вітчизняна
практика, такі неконституційні кроки ведуть до
узурпації влади.
Марна річ – сподіватися, що в керівництва
держави раптом "прокинеться совість", і воно
проведе ефективну правоохоронну реформу на
конституційних засадах та відповідно до потреб
суспільства. Ситуацію вже не виправлять і ті
чинники, які були визначальні для початку реформи:
тиск суспільства і міжнародний вплив на вітчизняні
управлінські та бізнесові еліти. Залишається одне
– поки ще не пізно, змінювати саму політичну
систему (Дзеркало тижня (http://gazeta.dt.ua/
internal/pravoohoronna-reforma-na-finishnomustarti-kontrolovana-borotba-z-korupciyeyu-yak-zasibborotbi-za-vladu-_.html). – 2016. – 22.10).

Ракурс: Верховний гастроном правосуддя

С

удово-конституційна реформа, ледь розпочавшись 30 вересня, вже на третій
день боїв за світле судове майбутнє
зазнала відчутних втрат від удару в спину: 3
жовтня 2016 року відбувся Пленум Верховного
суду України.
На Пленумі було ухвалено рішення звернутися
до Конституційного суду України щодо
невідповідності окремих положень п. 4, 7, 8, 9, 11,
13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу ХІІ «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України від 2 червня
2016 року №1402-VIII «Про судоустрій і статус
суддів» вимогам ст. 6, ч. 1, 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19, ч. 1, 2
ст. 24, ч. 1, 2 ст. 55, ч. 1, 5, 6 ст. 126 Конституції України
– тобто щодо неконституційності цього закону.

Голова Верховного суду Ярослав Романюк
у виступі на Пленумі зазначив, що йдеться
про ліквідацію Верховного суду України та
вищих спеціалізованих судів у не передбачений
Конституцією спосіб за наявності прямо
передбаченої процедури реорганізації цих судів.
Крім того, створюється правова
невизначеність у частині існування в судовій
системі України одночасно двох вищих судових
інстанцій, рішення яких є обов'язковими
для виконання органами державної влади та
судами; порушується доступність правосуддя
для громадян, які фактично втрачають право
на перегляд рішень у касаційному порядку
протягом розумного строку.
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Створюється правова невизначеність
положеннями про право участі у конкурсі
(а не переведення) на зайняття посади судді
Верховного суду особами, які вже є суддями
найвищого судового органу і не змінюють
при цьому рівня суду, і суддями, п'ятирічний
термін повноважень яких сплив, посада не є
вакантною і рівень суду також не змінюється.
Аналогічна проблема стосується ліквідації
судів першої та апеляційної інстанції,
утворення відповідних судів апеляційних
та місцевих округів. Все це свідчить про
порушення доступності правосуддя, а отже, і
права на судовий захист для громадян в цілому
на тривалий період.
Решта доповідачів на Пленумі виступили
із засудженням ухваленого закону «Про
судоустрій і статус суддів», додатково
нарікаючи на те, що нові порядки приховують
у собі небезпеку втручання в особисте і сімейне
життя, порушуючи вимоги ст. 32 Конституції.
Тим не менш, жодного відчутного ефекту ці
судомні спроби подовжити життя нинішньому
складу Верховного суду не справили. Більше
того, хоча критика закону «Про судоустрій і
статус суддів» багато в чому є справедливою,
не залишає відчуття, що судді змогли підняти
свій голос і згуртуватися лише в частині
рішення шкурного питання свого подальшого
працевлаштування. Впродовж місяців вони
сиділи і як мишки мовчали, сподіваючись, що
пронесе або розсмокчеться само собою. І тільки
коли стало очевидним, що ось вона, стрічка
фінішна, – тільки тоді вирішили вийти з окопів
і піти в рукопашну проти конституційного
закону...
На жаль – народжений повзати літати не
може. Навіть перед обличчям завершення
своєї кар'єри, коли втрачати нічого, учасники
Пленуму не змогли піднятися вище питань, які
хвилюють особисто суддів, але ж ніяк не все
суспільство, – тобто вийти за рамки проблем
реорганізації судових органів, проведення
конкурсу на посади суддів тощо.
Лише десь там, між іншим, було згадано
порушення права громадян на касаційне
оскарження судових рішень. Тільки доведеться
засмутити доповідачів Пленуму ВСУ – право на
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оскарження ухвал суду в апеляційному порядку
і безумовне право на касаційне оскарження
порушені зовсім не законом, беріть вище –
новою редакцією ст. 129 Конституції! Тож
пізно пити боржомі...
Помічаючи кожну смітинку у прикінцевих
та перехідних положеннях закону «Про
судоустрій і статус суддів», наш Верховний суд
не помітив конституційної «колоди»: справа в
тому, що після 21 лютого 2014 року в Україні
немає взагалі ніякої легітимної Конституції!
Причина проста: текст Основного Закону (як
випливає з інформації бази законодавчих актів
Верховної Ради) був опублікований в редакції
закону №742-VII від 21 лютого 2014 року –
нікчемного, нелегітимного з правової точки
зору конституційного «закону», ухваленого на
одній сесії парламенту без обов'язкового згідно
зі ст. 159 Конституції висновку Конституційного
суду щодо відповідності законопроекту
конституційним вимогам. Більш того, вже не
раз зазначалося, що сам законопроект не лише
не проходив експертизу в Конституційному
суді, але навіть до порядку денного парламенту
був внесений тільки наступного дня, 22 лютого
2014 року, вже після голосування.
Насправді ми не самотні у Всесвіті зі своїми
конституційними проблемами. Наприклад, у
парламенті Киргизстану днями несподівано
з'ясувалося, що зник оригінал Конституції. І
це в той час, коли йде процес конституційної
реформи. Місцеві парламентарі оцінили
цю ситуацію з належним почуттям гумору.
«Перш ніж вносити зміни, потрібно знайти
оригінал, інакше незрозуміло, куди ми вносимо
поправки», – заявила екс-прокурор республіки,
депутат Аїда Салянова.
Пораду наших киргизьких колег було б
непогано взяти на озброєння і депутатам
Верховної Ради, бо (маю підозру) у нас
не лише відсутній конституційний закон
№742-VII від 21 лютого 2014 року, а й безліч
інших нормативно-правових актів виявиться
фікцією під час більш детального розгляду...
Однак не це турбує наших верховних
суддів. Не доля країни й народу бентежить
їхній спокій. Про найбільш наболіле повідав
голова Верховного суду Ярослав Романюк,

Суспільна думка

чий зворушливий душевний монолог можна
прочитати на сайті ВСУ в інтерв'ю виданню
«Юридична практика» (№42 від 18 жовтня
2016 року). Цей шедевр треба читати дослівно:
Уявіть, що у великому магазині в центрі
міста працює жінка-продавець. Їй подобається
її робота, вона чесно відпрацювала 30 років,
заслужила повагу та авторитет колег, отримує
тільки подяки й не мала жодних стягнень, їй
ніхто не пред'являє особистих претензій. І тут
керівництво їй оголошує, мовляв, у суспільстві
склалася думка, що всі продавці крадуть,
всі обраховують і обважують покупців, всі
підсовують прострочений товар, наживаючись
тим самим на простих людях. У зв'язку з
такою громадською думкою цього продавця...
ні, не звільняють, але ставлять умову: якщо
хочеш продовжувати роботу, то мусиш пройти
конкурс на свою ж посаду. А в конкурсі
братимуть участь всі, хто хоче, зокрема й
чарівна блакитноока блондинка, яка тільки
вчора закінчила торговельний виш. І стануть
вони всі разом проходити довгі і складні
процедури, співбесіди, перевірку теоретичних
знань і практичних умінь. І в цьому випадку
ані досвід жінки-продавця, ані її авторитет, ані
особисті досягнення, ані роки чесної праці не
матимуть жодного значення.
Як ви гадаєте, як сприйме жінка-продавець
пропозицію пройти конкурс у таких умовах?
Звичайно, вона сприйме її негативно, оскільки
буде впевнена в тому, що після багатьох років
сумлінної роботи вона постарішала і стала
просто не потрібна, що її все одно звільнять,
адже її місце у великому, центральному
магазині знадобилося молодій блакитноокій
блондинці. Вона не братиме участі в конкурсі
й піде на пенсію, яку вже заробила, сумна та
ображена.
Дідусь Фрейд аплодує стоячи!
Я довго думав: з чим же порівнюють свою
роботу судді? З якою професією вони себе
асоціюють? І ось він – настав момент істини.
Професію судді багато що ріднить з іншими
сферами нашого життя. Суддя в якомусь сенсі
лікар, бо він «лікує» порушені правовідносини.

Він має бути таким саме мудрим, як старий
добрий шкільний учитель, бо не лише знанням
закону, а й життєвою мудрістю має керуватися
і вчити цьому інших. Часто суддя змушений
рятувати в прямому і переносному сенсі
людей від незаконних переслідувань органами
досудового слідства та ОРД. Адміністративні
суди вносять свою лепту в будівництво правової
системи держави, усуваючи протиріччя і
заповнюючи прогалини нашого законодавства.
Але щоби порівнювати себе з торгівцями?
Чудово зрозумілий цей скривджений пафос:
ми стільки років стояли «біля прилавка», ніого
не обважили й не обрахували (на цьому робить
особливий акцент голова ВСУ!), і тут – на
тобі, бабуся, Юріїв день!Прикро, що голова
ВСУ не пояснив: якщо судді такі досвідчені,
авторитетні, то чому бояться брати участь
на рівних із «блакитноокою блондинкою» в
конкурсі?
Дозволимо собі нагадати, що судді вищих
інстанцій не лише мають бути готовими
продемонструвати свій досвід і знання
молодшим колегам практично, зокрема й
на конкурсі. Передусім судді (і про це часто
забувають) мають демонструвати свою марку
суспільству, простим громадянам, з якими вони
щодня зустрічаються в залах судових засідань.
Півстоліття тому на екрани вийшов чудовий
фільм «Доживемо до понеділка». Кульмінацією
сюжету стала сцена діалогу між учителем
літератури (Ніна Меньшикова) і вчителем
історії (В'ячеслав Тихонов):
– Їм віддаєш всю себе до краплі, а вони...
– Що ми маємо, щоб віддати, ось питання...
– Дурні залишилися в дурнях – він пише, це
хто?
– Ну, в цьому випадку, боюся, що це ми з
вами. Якщо він не має рації, у нас є час, щоби
довести, що ми кращі, ніж про нас думають.
– Це кому я буду доводити?
– Їм. Кожен день, кожен урок. А якщо
не можемо... то давайте займатися іншим
ремеслом, де брак дешевше обходиться...
(Ракурс (http://glavcom.ua/digest/verhovniygastronom-pravosuddya-379065.html). – 2016.
– 23.10).
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Президент П. Порошенко заявив, що
зацікавлений не затягувати з внесенням
до Верховної Ради законопроекту про
Конституційний суд. Про це він сказав під час
Міжнародної конференції "Конституційний
контроль і процеси демократичної
трансформації у сучасному суспільстві" з
нагоди 20-ї річниці Конституційного суду
України, передає кореспондент УНН.
“Після підготовки експертами свого тексту
законопроекту про Конституційний суд, так
само як це було при підготовці Конституційною
комісією змін до Конституції, після його
обговорення я підпишу і внесу цей законопроект
до Верховної Ради”, – сказав він.
“Наголошую, я зацікавлений не затягувати
цей процес”, – зазначив Президент (УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1608032p-poroshenko-zatsikavleniy-ne-zatyaguvatiz-vnesennyam-zakonoproektu-do-vr-prokonstitutsiyniy-sudя). – 2016. – 7.10).
Голова Європейської комісії "За демократію
через право" (Венеціанська комісія) Джанні
Букіккіо вважає, що українці будуть менше
звертатися зі скаргами до Європейського суду з
прав людини, бо матимуть можливість подати
конституційні скарги до Конституційного суду
України. Про це він сьогодні сказав на спільному
брифінгу з головою КСУ Юрієм Бауліним у Києві,
передає кореспондент УНН.
"Переключення уваги українців на
Конституційний суд в Україні певним чином
зробить меншою справу Європейського суду з
прав людини у Страсбурзі. Якщо українці, які
мають сумніви або якісь претензії конституційного
плану, будуть звертатися до Конституційного
суду України, і навіщо їм звертатися до ЄСПЛ у
Страсбурзі", – наголосив він.
Дж.Букіккіо також не виключив, що українці
почнуть масово подавати до КСУ конституційні
скарги.
У зв'язку з цим, голова Венеціанської
комісії порадив Ю.Бауліну невідкладно почати
підготовку і суду, і кожного судді до розгляду
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конституційних скарг (УНН (http://www.unn.
com.ua/uk/news/1608058-u-venetsianskiykomisiyi-vvazhayut-sho-ukrayintsi-budutmenshe-zvertatisya-do-yespl). – 2016. – 7.10).
Якщо в суспільстві є кадровий резерв,
то реформу судової гілки влади потрібно
проводити максимально швидко і ефективно,
проте наш перехідний період буде тривати
близько п’яти років, повідомив міністр
внутрішніх справ України Арсен Аваков,
передає УНН з посиланням на МВС.
На думку міністра, сьогодні довіри
суспільства не мають ні судді, ну прокурори,
не мала її і міліція.
“Цю ситуацію можливо змінити, лише
одночасно рухаючи всі гілки влади. Але судова
– ключова. Старт реформи, яку почали у
Верховній Раді, – гігантський крок уперед. Але
я, як прихильник радикальних кроків вважаю,
що це половинчате рішення”, – наголосив
міністр.
За словами А.Авакова, реформа матиме
успіх при наявності кадрового резерву.
“Якщо він є, цей кадровий резерв, його треба
вимагати. А якщо його нема – ми повинні чесно
собі сказати, що живемо в перехідний період,
який буде тривати близько 5 років. Ми повинні
сказати собі чесно, що живемо у перехідний
період, де будуть присутні і хороші судді, і все
ще старі. І ми будемо тихенько це змінювати.
Якщо є воля і люди, то це потрібно зробити
швидко”, – резюмував міністр (УНН (http://
www.unn.com.ua/uk/news/1606427-perekhidniyperiod-u-sudoviy-reformi-trivatime-blizko-pyatirokiv-a-avakov). – 2016. – 1.10).
Зміни до закону “Про судоустрій і статус
суддів”, які відсьогодні набули чинності,
мають стати поштовхом до створення
антикорупційного суду. Хоча, щоб такий суд
повноцінно запрацював, потрібно внести ще
чимало змін в законодавство. Про це в ефірі “5
каналу” заявив директор НАБУ Артем Ситник,
передає УНН.
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Він наголосив, що без антикорупційного
суду прогрес в роботі Антикорупційного бюро
не буде відчутним – бо нині суди затягують із
розглядом справ проти корупціонерів.
“Тобто є такі приклади, коли ми направляли
справу у квітні – вона не складна і до цього часу
не розглянута. Обвинувальний вирок суду, який
набере чинності – це те, чого чекає суспільство.
Перше – топ-чиновник буде покараний за свої
дії. Друге – обвинувальний вирок суду відкриває
можливість звернути стягнення на ті активи, які
ми арештували в ході розслідування. Це значна
сума, яка перевищує мільярди, але це ті активи,
які заблоковані. Зараз ми не маємо без вироку
суду можливості їх повернути в бюджет”,
– зазначив директор НАБУ (УНН (http://
www.unn.com.ua/uk/news/1606418-zmini-dozakonu-pro-sudoustriy-i-status-suddiv-stanutposhtovkhom-do-stvorennya-antikoruptsiynogosudu-a-sitnik). – 2016. – 30.09).
Віце-спікер Верховної Ради О. Сироїд
стверджує, що Верховний суд проявив
безграмотність, оскарживши судову реформу
в Конституційному суді. Про це вона заявила
під час брифінгу.
"Я можу вам сказати вже як юристконституціоналіст, не як політик, що тільки вже
за це безграмотне твердження, за це безграмотне
рішення весь склад Верховного суду мав би
бути дискваліфікований і звільнений", – сказала
вона.
За словами Сироїд мова йде навіть не про
повноваження президента чи парламенту, а
"про установчу владу українського народу, яку
здійснює парламент, змінюючи Конституцію".
"І, якщо високоповажні судді Верховного
суду цього не знають, значить вони не мають
права перебувати на своїх посадах", – сказала
вона.
Сироїд додала, що, "якщо Конституційний
суд візьме це до провадження, це буде свідчити
про їхню нефаховість, некомпетентність або
корупційну залежність".
У свою чергу депутат від "Народного
фронту" Леонід Ємець під час брифінгу також
заявив, що Верховний суд не мав підстав для
такого звернення до КС.

"Та аргументація, яку вони висловили, а саме,
що ліквідація судів знаходиться у повноваженні
президента і Верховна Рада не мала права
ліквідовувати Вищий адміністративний, Вищий
господарський і Вищий загальний цивільний
суд – вона абсолютно суперечить тексту
Конституції України. Там прямо записано,
що саме законом визначається можливість
існування вищих спеціалізованих судів, що
Верховна Рада і зробила законом, відповідно
ліквідувавши Вищий адміністративний, Вищий
господарський і Вищий загальний цивільний
суди", – заявив він.
Л. Ємець переконаний, що судді Верховного
суду знали, що всі зміни відповідали
Конституції, але все рівно оскаржили їх.
Як відомо, у раніше Верховний суд попросив
Конституційний суд визнати неконституційним
ліквідацію вищих спеціалізованих судів та
конкурсний відбір суддів. Голова ВС Ярослав
Романюк заявив, що ліквідовувати суди
начебто може лише президент, а не Рада
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/
news/2016/10/4/7122591/). – 2016. – 4.10).
Оппозиционный
блок
готов
к
объединению со всеми, кто разделяет
идеологию
достижения
высоких
социальных стандартов демократическим
путем. Об этом заявил премьер-министр
Оппозиционного правительства Б. Колесников
в программе «Большое интервью» с Евгением
Киселёвым на телеканале «NewsOne»,
отвечая на вопрос о возможности проведения
досрочных парламентских выборов в
Украине, а также объединения либо
координации Оппозиционного блока с другими
политическими партиями.
По словам Б. Колесникова, следующие
выборы в Верховную Раду необходимо
проводить уже после принятия новой
Конституции.
«Выборы сами по себе ничего не значат. В
итоге просто-напросто представителей каких-то
партий в парламенте будет больше, а каких-то
меньше. Без новой Конституции проводить
выборы, по моему мнению, абсолютно глупо
и бесполезно», – отметил Б. Колесников.
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По убеждению лидера оппозиционеров,
действующая Конституция не позволяет
Украине полноценно развиваться.
«В результате недореформы 2004 г. Украина
получила однобокую Конституцию, которая не
развивает государство и которая закладывает
дуализм власти», – добавил оппозиционный
премьер-министр (Daily.com.ua (http://daily.
com.ua/politics/13-10-2016311046). – 2016.
– 13.10).
Из-за большого внимания к судам не хотят
работать судьями все большее количество
людей. Об этом заявил во время обсуждения
реформы судебной системы член Высшей
квалифиционной комисси судей Украины
С. Щотка.
«Система управления судьями в настоящее
время существенно разрушена. Это относится
к олигархам и политикам», – заявил член
Высшей квалифкомисси.
По его словам, сейчас количество желающих
работать судьями снизилось, поскольку к
судебной системе сейчас приковано огромное
внимание, к судьям большой интерес со стороны
общественности. Суд, как система стал более
открытым», – отметил Станислав Щотка.
Как отметил Станислав Щотка, сейчас
нужно постепенно менять риторику в
отношении судей. «Сейчас в суд стали
меньше стремиться те, кто воспринимал суд с
коммерческой точки зрения. Сотни судей уже
вообще уволились», – отметил член Высшей
квалифкомисси (Судебно-юредическая газета
(http://sud.ua/news/2016/10/17/96393-piramidaypravleniya-sydyami-razryshena--chlen-visshejkvalifkomissii-s-shchotka). – 2016. – 17.10).
Какой будет новая судебная система после
реформы? Об этом, во время выступления на
круглом столе «Международно-национальные
механизмы защиты прав человека» рассказала
председатель Совета судей Украины, судья
Верховного Суда Украины В. Симоненко.
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Она более подробно остановилась на
изменениях в Конституцию Украины и Закон
Украины «О судоустройстве и статусе судей»:
«Высший совет правосудия – это тот орган,
который сыграет очень важную роль после
вступления в силу изменений в Конституцию
Украины и Закон Украины «О судоустройстве
и статусе судей».
Хотя изменения пока не действуют, уже на
прошлом заседании Совета судей мы утвердили
нормативы бюджетного финансирования судебной
системы и они были значительно увеличены».
Также она отметила, что для надлежащего
совершения судебной реформы важно
урегулировать
вопрос
относительно
исполнения судебного решения.
«Не менее важным вопросом в разрезе
судебной реформы остается вопрос исполнения
судебного решения», – отметила председатель
ССУ.
Кроме этого, она остановилась и на
неразрешенных проблемах.
«Да, безусловно, есть проблемы по судьям«пятилеткам». Если со вступлением в силу
изменений судьи будут назначаться бессрочно,
то сейчас насущный вопрос остается с
неназначением судей-«пятилеток».
Кроме этого, стоит остро вопрос о том, что
есть требования, чтобы те судьи, у которых
заканчивается пятилетний срок, шли на
конкурс. Но мы будем защищать судей», –
отметила председатель Совета судей Украины.
Далее она подчеркнула, что в Украине –
113 уголовных производств относительно
влияния на судей. «Это очень большая цифра»,
– добавила Валентина Симоненко.
«Относительно иммунитета судей, то да, он
сужен. Однако, это международный стандарт. Речь
идет о сужении функционального иммунитета
судьи», – заявила председатель Совета судей
Украины (Судебно-юредическая газета (http://
sud.ua/news/2016/09/23/95644-konstitytsionnayareforma-povliyaet-na-nezavisimost-sydi--predsedatelsoveta-sydej-v-simonenko). – 2016. – 23.09).

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР
Ю. Кириченко, експерт ЦППР з конституційного права, керівник проектів

Зміни до Конституції, що запускають судову реформу.
Як це працюватиме? ІНФОГРАФІКА

2

червня 2016 року Верховна Рада ухвалила
зміни до Конституції в частині правосуддя.
Якщо зміни до Конституції будуть
деталізовані у відповідних законах, це дасть
шанс на проведення повномасштабної судової
реформи в інтересах суспільства. Того ж дня
2 червня Рада вже зробила перший крок на
цьому шляху, прийнявши нову редакцію закону
про судоустрій та статус суддів, який має
імплементувати конституційні зміни.
30 вересня зміни до Конституції набули
чинності.
Відповідно, подальшими першочерговими
кроками для парламенту повинні стати ухвалення

закону "Про Вищу раду правосуддя", яка замінить
сьогоднішню Вищу раду юстиції, та нової
редакції закону "Про Конституційний Суд".
Центр політико-правових реформ підготував
серію інфографік про те, що саме і у який спосіб
має змінитися у судовій системі.
"Суспільство хоче нових суддів"
Судова реформа неможлива без оновлення
суддівського корпусу.
Зміни до Конституції дають можливість
стати суддями Вищих судів правникам
з-поза судової системи – юристам, які готові
встановлювати справедливість, а не заробляти
на правосудді. Як це зробити, дивіться в
інфографіці.
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"Як змінюється порядок призначення
суддів?"
З 30 вересня у зв'язку з набранням чинності
конституційними зміни в частині правосуддя
змінюється порядок призначення суддів.
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Ця зміна спрацює на користь українського
суспільства, якщо нам вдасться сформувати
незалежну авторитетну Вищу раду правосуддя
та зробити справедливим попередній добір
суддів.

Експертний коментар

"Як зміни торкнуться прокуратури?"
Конституційні зміни, які набирають
чинності 30 вересня дають шанс нарешті

позбутися радянського статусу прокуратури.
Як змінюється конституційне регулювання
статусу прокуратури, дивіться інфографіку.
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"Вища рада правосуддя"
З 30 вересня Вища рада юстиції відповідно
до конституційних змін повністю змінює свій
статус: кількість членів, порядок формування
та повноваження. Без формування нової Вищої
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ради правосуддя складно уявити успішну
судову реформу.
Парламенте, де нова редакція закону "Про Вищу
раду правосуддя"? Без неї Вища рада правосуддя
не запрацює. Не блокуйте судову реформу!

Експертний коментар

"Звільнення суддів"
Останні роки суспільство бачило багато
випадків залишення на посаді суддів, щодо
яких є підозри в його доброчесності. Але
ми постали перед проблемою складності їх
звільнення з посади та відповідно оновлення
судового корпусу.

З 30 вересня, згідно з конституційними
змінами, змінюються підстави звільнення
суддів. Зокрема, якщо суддя порушить обов'язок
підтвердити законність джерел походження
свого майна, його можна буде звільнити.
Детальніше дивіться інфографіку.
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Єдине, парламент "забув" ухвалити нову
"Зміна повноважень КСУ"
Відповідно до конституційних змін у редакцію закону "Про Конституційний Суд
громадян та юридичних осіб з'являється нове України", чим унеможливлюється реалізація
ПРАВО – оскаржувати неконституційність нашого конституційного права.
законів України.
Чекаємо на нову редакцію.
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"Зміна порядку призначення та звільнення
суддів КСУ"
Конституційний Суд став залежним від політичних
суб'єктів, не в останню чергу завдяки порядку
призначення та звільнення суддів КСУ.
Так, фактично без будь-якої мотивації
політичні суб'єкти могли звільнити суддю
за формулюванням "порушення присяги".
Так само на власний розсуд без будь-якого
попереднього добору парламент, президент,
З'їзд суддів – могли призначати по шість суддів
КСУ.

Це
призвело
до
залежного
та
низькопрофесійного складу Конституційного
суду, який було використано, наприклад, для
узурпації влади режимом Януковича.
Відсьогодні порядок призначення та звільнення
суддів КСУ змінюється. Нам вдасться стати на
шлях побудови незалежного авторитетного КСУ,
якщо ми зможемо забезпечити справедливий
порядок попереднього добору суддів та тим
самим обмежимо політичних суб'єктів.
Детальніше про зміну порядку призначення
та звільнення суддів КСУ дивіться інфографіку.


(ɐɉɉɊ
(http://pravo.org.ua/ua/news/20871681-zmini-do-konstitutsiyi,-schozapuskayut-sudovu-reformu.-yak-tse-pratsyuvatime-infografika). – 2016. –
30.09).
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М. Савчин, доктор юридичних наук, директор Центру правотворчості УжНУ

Про цінності свободи, або
Як побудувати ефективну систему захисту прав людини в Україні

Д

Німецький правознавець Густав Радбрух,
який спочатку займав позицію юридичного
позитивізму, був шокований нацистськими
практиками і сформулював тест відповідності
законодавства певним критеріям людяності.
Цей тест, який і називається тестом Радбруха,
визнає, що непридатними до застосування
є беззмістовні або аморальні закони, в яких
відсутні елементарні гарантії захисту прав
людини. Саме на такій підставі нацисти вчиняли
злочини проти людяності і миру, зокрема,
злочини Голокосту, вбивства радянських
військовополонених та здійснення Ostpolitik
на окупованих радянських територіях, зводячи
місцеве населення до положення фактичних
рабів.
Виклики та загрози свободі
Поряд із Голодомором 1932/33 та
Механістичне сприйняття юриспруденції як
сукупності формальних логічних операцій свого сталінськими репресіями злочини нацистів
часу неабияк сприяло радянським опричним на території України докорінним чином
практикам переслідування дисидентів та змінили демографічну, соціальну, культурну та
впровадження системи тотального страху і економічну картину.
Як запобігти таким випадкам? І як не
контролю в суспільстві.
У свою чергу, нацистська юриспруденція допустити їх у майбутньому?
запозичила у Радянського Союзу багато
Запобіжники посяганням на особисті
нелюдських
практик
переслідування
інакомислячих,
побудови
системи свободи
То була ганьба: упродовж чверті століття
концентраційних таборів для "остаточного
вирішення певних питань". Усе це керуватися ухваленим фактично в режимі
обґрунтовувалося положеннями статті надзвичайного законодавства правовим актом,
Веймарської конституції 1919 року, які дозволяли який регулював одну з найфундаментальніших
президентові зупиняти дію низки конституційних свобод – свободу мирних зібрань. Адже правове
прав і "вживати необхідних заходів задля регулювання було здійснено Президією
(спеціальним органом, який діяв у період між
поновлення громадської безпеки і порядку".
Цілком у цьому руслі доволі дотепним і сесіями Верховної Ради СРСР) та без будьточним на діагнози щодо хвороб ліберальної якого суспільного обговорення.
А метою було створення легального
демократії був нацистський правознавець Карл
придушення
масового
Шмітт. Саме він сформулював сумнозвісну інструменту
тезу: "Сувереном є той, хто проголошує громадського руху в Радянському Союзі
надзвичайний стан". Із цих слів буквально епохи "перестройки". Як застосовувався цей
розпочинається його праця "Політична реакційний за духом і беззмістовний указ ми
теологія". Історія дала свій вирок нацистським побачили саме під час подій Революції Гідності.
Це мислення на рівні традиції не-права.
ідеологіям і практикам на Нюрнберзькому
Хочу лише нагадати, що один з підручників
процесі.
оволі часто (особливо серед вітчизняних юристів), коли йдеться про свободу,
то одразу говорять про моралізаторство. Виходить, що моральність ніби непритаманна компетентному правнику, оскільки він
має керуватися виключно раціональними та
формально логічними доводами.
Останнім часом висловлено стільки
суперечливих міркувань щодо розуміння
свободи і людських свобод, що навіть на
ментальному рівні видно перешкоди в захисті
прав людини. І це пов'язано з моральністю. А в
основі моральності лежить базова ідея – повага
до гідності і прав людини.
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російського державного права (яке вже там
конституційне право, засноване на засадах
обмеження свавілля влади та захисті прав
людини?) барона Нольде з місця в кар'єр
розпочинався саме з прерогатив імператора
щодо ухвалення надзвичайного законодавства.
Один з ідеологів Славної революції
Джон Локк вельми точно охарактеризував
ступені розпаду державності, початок якому
покладає правитель шляхом зловживання
своїми прерогативами. Далі це призводить до
привласнення повноважень інших інституцій
влади, тобто узурпації влади. Часто це
знаходить своє продовження в формі тиранії,
коли повноваження не лише привласнюються,
а й використовуються виключно в приватних
інтересах. Це стає причиною остаточного
розпаду державності, як в силу її внутрішньої
слабкості, так і в силу акту зовнішньої
агресії, коли зловтішний сусіда користується
внутрішньою слабкістю і розладом державності.
Вам це нічого не нагадує? Але така логіка
правління була саме під час урядування певних
кіл упродовж 2010-го – початку 2014-го років.
Саме про такого роду правителів з душею
внутрішнього раба Гуго Гроцій казав свого часу
буквально таке: "якщо цар або хто-небудь інший
зречеться влади або ж явно покине правління,
то потім щодо нього вважалося дозволеним все,
що допустимо по відношенню до приватних
осіб". Це також стосується людей, які тою чи
іншою мірою сприяли легітимації дій особи,
яка просто ганебно покинула своє правління
суто в гроціанівському прочитанні, призвівши
державу майже до розпаду і занепаду.
Як попередити і припинити такі зловживання
й напасті, як на державність, так і на сферу
приватної автономії індивіда?
Джон Локк надав цьому відповідь, адже
спротив тиранії навіть здійснюється не у формі
повстання, оскільки ще Святий Августин
говорив про гріховність стану терпіти тирана.
Англійський мислитель зазначив, що "…якщо
хто-небудь силою закону знищує законодавчий
орган, усталений в суспільстві, та закони,
створені цим органом у відповідності з довірою,
виявленою до нього членами цього суспільства,
то він таким чином руйнує третейський суд,

схвалений кожним задля мирного вирішення
всіх суперечок". Тому природнім засобом
подолання політичних чи конституційних
криз є дострокові парламентські вибори, за
результатами яких буде сформовано новий
склад кабінету і йому буде довірено державне
управління.
Але парламентська більшість схильна до
зловживань, а тому необхідний конституційний
контроль, щоб не було ситуацій гострих
громадських протистоянь у разі ухвалення
законів, які в доволі брутальний спосіб
ігнорують чи порушують права меншості. Тобто
парламентська демократія має бути побудована
також і на повазі прав меншості – інакше вона
делегітимізується і перетворюється згідно
із постулатами Шмітта в таку собі контору
міняйли.
Тому цілком справедливо професор
Університету Торонто Девід Дизенгаус вказує
на ваду поглядів стосовно верховенства
парламенту буквально таке: "…можна
завдячувати прикладу Дайсі про закон, який
постановив, що всім блакитнооким дітям має
бути заподіяна смерть" (Hence the fame of
Dicey's example of a statute which decreed that
all blue-eyed babies should be put to death).
Саме в такому руслі було схвалено
диктаторські закони 16 січня 2014 року, так
само мислять ініціатори міфічної "презумпції
поліцейської правоти". Наче й не існувало
фундаментального принципу презумпції
невинуватості.
Отже, має діяти задовільна система запобігання
ухваленню довільних, беззмістовних законів і
щоразу ця проблема не вирішується бунтом чи
революцією. Загалом, влада має засвоїти,що
довільне й безпредметне, всупереч конституційним
цілям, втручання в приватну автономію індивіда є
неприпустимим і свавільним.
А сваволя є антитезою свободи, запереченням
її сутності. Тому владні прерогативи мають
використовуватися обережно і під суворим
судовим контролем. Повноваження не можуть
використовуватися задля утисків приватності особи.
Тут ми підходимо до розуміння свободи та
меж її захисту за допомогою засобів судового
конституційного контролю.
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Свобода як конституційна цінність
Інтерпретація конституції через положення
законів є небезпечною справою. Одного разу
наш Конституційний Суд обпікся на цьому.
Саме на змінах положень Закону про Регламент
Верховної Ради ґрунтувалося рішення
Конституційного Суду щодо можливості
створення коаліції фракцій у парламенті за
участі позафракційних депутатів усупереч
положенням чинної на той час Конституції.
Нагадую, це стало першою сходинкою до
узурпації влади одним політичним діячем.
І це мало не закінчилося дисконтинуїтетом
(втратою) державності. Цьому завадила лише
Революція Гідності.
Міркування про свободу на кшталт того,
що вона не є абсолютною, що вона є однією в
низці конституційного переліку прав і свобод
і що вона не має конституційних гарантій як
фундаментальної цінності зводить розуміння
свободи лише до того, що записано на папері.
Насправді ж свобода є вираженням
суверенності людини як можливості робити
вільний і відповідальний вибір без будь-якого
зовнішнього тиску та зазіхань на вільний
розвиток людини як індивіда. Така вільна
можливість розвиватись, обирати рід заняття
та проживання, свобода пересування, свобода
комунікації виражають природу людської
істоти як вільної і самодостатньої особистості.
Тобто конституційний устрій має бути
спрямований на гарантування того, що
втручання в такий вибір особи має бути
обмеженим, легітимним і ґрунтуватися на
поважних підставах – правах і свободах інших
осіб, моральності, інтересах правосуддя.
Однак тут є один парадокс. З одного боку
необхідною умовою захисту прав людини є
належна державна організація суспільства.
А з іншого – держава є найпотенційнішим
порушником прав людини.
Це зумовлено природою прав людини як
вимоги особи до держави забезпечити захист
від неправомірного втручання в приватне життя
з боку окремих носіїв владних повноважень та
третіх осіб.
За таких умов навряд чи можна взагалі
ставити питання про сумлінність держави,
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оскільки її дії є об'єктивно обмежені приватною
автономією особи. Тут якраз відносини навпаки:
принцип довіри встановлює вимогу до держави
та носіїв повноважень розглядати кожну особу
як сумлінну, а її вимогу – як правомірну.
У цій площині дискурс про якісь там
презумпції поліцейських виглядає якимось
макабричним танцем. Та й статті 2 та 71(2)
Кодексу адміністративного судочинства прямо
встановлюють вимогу, що в разі розгляду скарги
приватної особи на дії посадовця, саме останній
зобов'язаний доводити правомірність своїх дій.
Тому справжнім виміром свободи може
служити лише незалежне правосуддя, оскільки
саме суду належить давати оцінку правомірності
застосовувати обмеження свободи, які визначені
в законі у формі певних оціночних понять. Саме
з цих міркувань сьогодні прийнятим стандартом
є розгляд конституційних скарг органами
конституційної юрисдикції чи аналогічні
процедури захисту основоположних прав.
Тобто коли йдеться про допустимі межі
обмеження свободи, ми переходимо в площину
розуміння сутнісного змісту прав людини.
Так от, мислення на рівні категорій
виключень, винятків із правил свідчить про
авторитарні тенденції і готовність носіїв такого
способу мислення зневажати гідність та права
людини.
Адже виключення з правил означає
заперечення стандарту обов'язку держави щодо
утвердження та забезпечення прав і свобод
людини.
Однак обов'язок влади утверджувати і
захищати права людини є основоположною
нормою конституційного порядку України. Це
є основоположне юридичне рішення в рамках
національної правової системи.
Тому міркування в стилі нациста Шмітта чи
барона Нольде про виняткові засоби або виключення
з правил та відповідні ініціативи в дусі "презумпції
правоти" посадовця є неприпустимими з огляду на
повагу до гідності людини.
Конституційна скарга: виклик правовій
системі та засіб захисту прав людини
Після падіння комуністичних режимів у
постсоціалістичних країнах Східної Європи
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із запровадженням інституту конституційного
правосуддя було імплементовано також
конституційну скаргу.
Конституційна скарга стала надійним
механізмом попередження для любителів
впровадження різного роду виключень з правил,
які прикривалися благими намірами безпеки
державності чи публічного інтересу. При
цьому вельми істотний вплив на застосування
інституту конституційної скарги мала
юриспруденція Федерального конституційного
суду Німеччини.
Також заслуговує на увагу досвід діяльності
Конституційного Трибуналу Польщі. Особливо,
коли йдеться про період чинності так званої
Малої Конституції, в якій був відсутній каталог
прав людини, а сам Трибунал інтерпретував
загальні принципи конституції відповідно до
її приписів про належну правову процедуру
та про справедливий суд. Ця юриспруденція
застосовується і понині, оскільки ухвалена
1997 року Конституція Польщі, в якій є
традиційний каталог прав людини, включила
цю юриспруденцію.
Це пов'язано з універсальним характером
принципів права, особливість яких може
бути зумовлена хіба що окремими рисами
судоустрою чи системою правозахисту.
Відсутність інституту конституційної
скарги стала однією з передумов того, що суди
свого часу застосовували правовий акт, який
я кваліфікую суто в імперській російській
традиції схильності до надзвичайщини в
законодавстві. Адже за жодних умов не
можна вважати Президію Верховної Ради
СРСР представницьким органом влади – вона
повністю вписується в прокрустове ложе статті
87 основних законів Російської імперії. Нагадаю,
що ця стаття легітимізувала надзвичайні
повноваження російського імператора (власне
з чого і починається підручник з державного
права барона Нольде).
Та й не можна вважати продукти таких
надзвичайних органів законом у його розумінні
як сукупності абстрактних і нейтральних
правил, сформульованих на основі відкритої
та публічної дискусії, що забезпечують баланс
інтересів більшості й меншості.

Я вже не буду обговорювати неймовірно
жорстке прислів'я в сфері неповаги до права:
закон як дишло: куди повернеш – туди і вийшло.
Це мислення суто в руслі надзвичайщини, а не
права як основи поваги до гідності людини.
Натомість
засто сування
т акого
екстраординарного законодавства суто в
дусі барона Нольде призвело до численних
зловживань і свавільного обмеження свобод,
зокрема й розстрілу Небесної сотні.
Адже практика судів загальної юрисдикції
щодо застосування цього зазначеного права
була неоднозначною і вони, як виявилося,
не володіли належними засобами визнання
неправомірними актів, що посягали на
сутнісний зміст права на мирні зібрання.
Тим більше, застосування такого роду указу
свідчить про відверте домінування серед
суддів юридичного позитивізму. Згідно з його
постулатами, суди зобов'язані застосовувати
акти, які навіть суперечать фундаментальними
принципам права, якщо такі акти не скасовано
сувереном.
Призначення конституційних судів
протилежне за змістом – застосовувати і
захищати універсальні принципи права і
здійснювати перевірку правових актів на
предмет їх конституційності.
У цій системі координат немає істотного
значення особливості законодавчого
регулювання критеріїв допустимості
конституційних скарг, оскільки в якості
таких Конституція визнає: а) порушення
конституційних прав і свобод; б) вичерпання
засобів правового захисту; в) коли до порушення
конституційних прав і свобод призводить
застосування законів, щодо яких є сумніви в
конституційності їх положень.
Насправді, важливим є те, як ці критерії
розкриватимуться в юриспруденції самого
Конституційного Суду. Досвід зарубіжних країн
свідчить, що такими критеріями, як правило,
виступають: а) істотна шкода фундаментальним
правам і свободам людини; б) реальна і
безпосередня загроза фундаментальним правам
і свободам, що вимагає оперативного втручання
з боку конституційного суду чи аналогічної
інституції; в) коли такі права вже не можна
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захистити іншими юридичними засобами;
г) коли порушення таких прав був вже
предметом розгляду в загальних судах і судові
рішення були оскаржувані у вищі інстанції.
На цих підставах Конституційний Суд може і
зупинити дію цих актів до вирішення справи
по суті.
Водночас слід мати на увазі практику
Європейського суду з прав людини щодо
розуміння права на захист. Згідно з нею загалом
гарантується право на апеляційне оскарження,
тобто не по кожній справі може бути рішення
суду касаційної інстанції. Також засоби
юридичного захисту мають бути ефективними,
а не ілюзорними чи декларативними. Якщо такі
засоби неефективні, то настають підстави для
негайного втручання, оскільки конституційним
правам і свободам у наслідок застосування
положення закону, яке викликає обґрунтовані
сумніви в конституційності, може бути
заподіяно істотної шкоди. Або може скластися
ситуація, коли навіть у разі встановлення
Конституційним Судом факту порушення
такого права та призначення компенсації,
поновити право не буде можливості і такий
захист перетворюються в ілюзію чи то марево.
Тому доктрина відмови розгляду нечинних
правових актів не відповідає обов'язку суду
захищати порушені права людини.
Практика адміністративних судів яскраво
засвідчила свою неспроможність. Адже за
формально-юридичними приписами нібито
нечинний згаданий указ Президії Верховної
Ради СРСР все одно застосовувався. Питання
полягає в тім, що саме суд є останньою
інстанцією у визнанні питання чинності чи
нечинності правових актів, якщо в перехідних
положеннях законів міститься формула про
розсуд суб'єкта правозастосування визначати
це питання.
Це юридично формальний аспект.
Змістовний аспект полягає в тому, що
нечинні акти певний час діяли, однак вони під
час перебігу своєї чинності заподіяли шкоди
чи істотної шкоди правам людини. Так от,
нечинність такого правого акту на сьогодні
не може служити підставою для відмови
його розгляду, адже порушені права людини
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слід поновити та призначити справедливу
сатисфакцію. Це однаковою мірою стосується
доктрин відмови від подолання прогалин та
подолання колізій у поточному законодавстві.
Адже все це вади закону, а такі вади не можуть
служити обґрунтуванням для відмови в
судовому захисті.
Це зумовить необхідність глибшого
застосування Конституційним Судом
юриспруденції Європейського суду з прав
людини. Також потребує ретельної уваги
практика розгляду конституційних скарг
у Німеччині, Чехії, Польщі, Словаччині,
Угорщині. Адже йдеться про застосування
універсальних принципів права та
універсальних прав людини.
Тому в новій редакції Закону про
Конституційний Суд має бути розширено
служби конституційних суддів, до яких мають
входити три-чотири наукових консультанти,
а не науковий консультант і помічник, як
це є сьогодні. Адже йдеться про серйозну
аналітичну роботу для суддів та про гарантії
доступу до конституційного судочинства і
захист прав людини, чому і покликана служити
держава.
Як пише професор Девід Дизенгаус, навіть
при застосуванні надзвичайних засобів захисту
конституційного порядку в ході боротьби проти
тероризму чи підривної діяльності, суб'єкт
правозастосування несе насамперед моральну
відповідальність.
А далі запускається механізм юридичної
відповідальності, і тоді такі особи несуть
відповідальність подвійно. Або вони стають,
згідно із Гуго Гроцієм, звичайними приватними
особами, які відмовилися від прерогатив
та обов'язків правителя та яких можна
переслідувати всіма законними методами.
Або до них застосовують звичайні механізми
кримінального переслідування.
Це ж саме стосується любителів
застосування надзвичайних заходів, коли
можна застосувати звичайні стандарти захисту
прав людини (Дзеркало тижня (http://gazeta.
dt.ua/internal/pro-cinnosti-svobodi-abo-yakpobuduvati-efektivnu-sistemu-zahistu-pravlyudini-v-ukrayini-_.html). – 2016. – 14.10).
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Президент Венеціанської комісії:
В Україні антикорупційний суд є справді необхідним

Н

(Інтерв’ю Європейської правди)

априкінці минулого тижня Україну відвідав президент Венеціанської комісії
Джанні Букіккіо. А вже наприкінці
нинішнього "Венеціанка" має винести нове
рішення щодо України, по законопроекту "Про
мирні зібрання".
Однак розмову з керівником комісії ми почали
з іншого питання – про очищення суддівського
корпусу, адже він приїхав до України на
урочистості з нагоди 20-річчя Конституційного
суду, до якого в Україні традиційно дуже багато
запитань.
Букіккіо став на захист КС, але підтримав
ідею масового очищення суддівського корпусу,
а також створення антикорупційного суду.
– Ви приїхали до України для участі в
урочистостях, організованих Конституційним
суду. Водночас в Україні побутує думка, що КС
– перший орган, який потребує очищення.
Тут досі працюють судді епохи Януковича,
в тому числі шість осіб, які голосували за
незаконну зміну Конституції в 2010 році. А ви
своєю присутністю підтримуєте цей орган!
– Так, і я підтримую всі конституційні суди
як в Європі, так і за її межами. Члени КС у
більшості країн (як і в Україні) обираються
за змішаною системою – частину призначає
президент, частину – обирає парламент, в деяких
країнах свою квоту мають вищі ради юстиції і
так далі. В деяких країнах, як в Німеччині, склад
суду повністю обирається парламентом.
А це означає, що парламентська більшість
може обирати суддів, близьких до партії або до
її ідей. Україна тут далеко не унікальна.
Але я завжди кажу, що конституційний
суд зобов’язаний "демонструвати свою
невдячність". Щойно суддя був призначений,
хай навіть за підтримки політичної партії – він
або вона має забути про цю підтримку і надалі
виносити неупереджені рішення.
– В тому й проблема – схоже, в Україні цього
не сталося.
– Але загальний принцип саме такий.
Це просто ілюстрація: той факт, що суддю

призначив Янукович або його партія, може
справді турбувати Україну, але не є підставою
для звільнення судді КС.
Для звільнення необхідно довести, що
цей суддя зробив свідому помилку або
кримінальний злочин.
– "Помилки" є. І не випадкові.
– Таке буває, в європейській практиці судді КС
також роблять помилки. Але попри це, рішення
Конституційного суду має виконуватися доти,
доки не буде доведена його незаконність.
Наскільки я розумію, в Україні зараз триває
відповідна юридична процедура стосовно
суддів КС. І доки звинувачення на їхню адресу
не будуть доведені – вони мають продовжувати
роботу в суді. Порушення цього принципу
означатиме вплив на суд та на його незалежність
з боку чинної влади.
– А тим часом в Конституційному суді, до
якого є такі питання, оскаржується судова
реформа, тобто зміни до Конституції в
частині правосуддя.
– Так, я теж чув про це. Хочу наголосити,
що КС може офіційно звернутися до нас
за висновком. У Венеціанській комісії є
окрема процедура, передбачена для звернень
конституційних судів. Вони можуть запитувати
нас про amici curiae позицію і ми надамо їм
порівняльні висновки, які допоможуть КС
схвалити рішення.
Наразі такого звернення до нас не було.
Водночас я сподіваюся, що учасники
процесу продемонструють достатню мудрість
та не поставлять під загрозу судову реформу,
справді якісну реформу, яка має тривати.
– Чи все з судовою реформою йде так, як ви
сподівалися?
– Як ви знаєте, конституційна реформа
була схвалена у відповідності до рекомендацій
Венеціанської комісії, тому тут нам немає на
що скаржитися. Але тепер все залежатиме від
імплементаційних законів. Це ключове – нам
потрібно продовжити співпрацю з українською
владою, щоби переконатися, що закони, які
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втілюватимуть конституційні положення, так
само відповідають міжнародним стандартам.
Я, звичайно говорив про це зі спікером та
депутатам про нашу готовність надати експертні
висновки. В першу чергу вам самим це треба.
Це в інтересах України – переконатися, що
закони добрі.
– Поки що цих законів немає – нема що
аналізувати.
– Так, їх немає, і для нас це – набагато краще.
Тобто ми, звичайно, хотіли би, щоб закони про
судову реформу були схвалені якнайшвидше
(адже просто конституційна реформа без
законів – це ніщо).
Але одночасно важливим є те, що ми воліємо
давати висновки до того, як закон схвалений.
Так є можливість за потреби виправити
проект закону, покращити його якість.
– Серед іншого, планується створити
спеціалізований Антикорупційний суд. В
жодній країні ЄС такого суду немає. Чи
можемо ми говорити про відповідність цього
підходу європейській практиці?
– Знаєте, я насправді не люблю створення
спеціалізованих судів, і антикорупційного
суду це також стосується. Звичайне судове
провадження має підходити для всіх випадків.
Але в нинішній Україні – в державі, де корупція
має таке поширення – це справді добрий підхід.
Я навіть визнаю, що у вас антикорупційний
суд є необхідним. І ми готові підтримати його
створення.
Це схоже на те, як ми підходили до очищення
вашого суддівського корпусу. Нам принципово
не подобається підхід, коли переважна більшість
суддів має бути звільнена. Але в особливій
ситуації – в Україні – це є можливим. Так само,
до речі, проходила зміна суддів в Албанії.
Ми маємо лишати для країни можливість
очистити систему. Адже з корумпованими
суддями порушення прав людей буде ще
масштабнішим.
Крім того, очищення системи правосуддя
є важливим, виходячи з суто економічних
міркувань. Якщо я – закордонний інвестор,
я не вкладатиму гроші до країни, де немає
впевненості в чесності суду. Мені потрібна
впевненість, що в разі конфлікту з партнерами я
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матиму до кого звернутися для неупередженого
рішення.
Саме тому ми підтримали цю ідею люстрації
суддів, попри те, що вона суперечить нашим звичним
принципам. Єдине побажання – на мій погляд,
буде корисним мати міжнародну присутність,
спостереження за цим процесом зсередини.
– Перейдемо до питання люстрації, але не
суддівської, а для широкого кола посадовців. В
цій темі взагалі щось відбувається, Україна
має з вами діалог? Адже закон про люстрацію,
по суті, не працює, обіцяні зміни до нього не
ухвалюються.
– Діалог є, адже ми надали Києву свої
рекомендації. Як я вже казав, особисто я не
люблю люстрацію. Є інші природні методи
очищення влади та країни, але часом цей
підхід справді є необхідним – Європа має такі
приклади.
Але якщо Україна хоче пройти цей шлях,
ви маєте забезпечити безумовне дотримання
міжнародних стандартів.
Саме тому ми порадили Києву внести деякі
зміни до закону про люстрацію, але ми досі
не бачили жодного проекту змін до закону.
Причому я би радив Києву порадитися з нами
до того, як ці зміни будуть схвалені. Інакше
ви можете опинитися в ситуації, коли знову
треба змінювати закон, який схвалений, але не
працює.
Більше того, ми готові працювати над
підготовкою такого проекту.
– Ще в 2013 році в своєму висновку
"Венеціанка" рекомендувала Україні схвалити
виборчу систему на основі відкритих списків.
Чи визнає Київ, що виборче законодавство
справді треба змінювати?
– Так, ми на зустрічі в парламенті присвятили
цьому чимало часу; спікер Парубій та депутати
запевнили нас, що вони готові проводити
реформу законодавства про вибори.
Наша порада – запровадити систему
регіональних відкритих списків, хоча
остаточний вибір електоральної системи
лишається за Україною, за парламентом. Я
розумію, що це непросте завдання, має бути
знайдений компроміс між партіями, кожна з
яких має свої міркування.
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Нас запевнили, що спробують запустити
цей процес. Ближчим часом має бути
формалізована, затверджена парламентська
група, яка вже зараз займається підготовкою
виборчого законодавства. Взагалі Венеціанська
комісія вже багато років співпрацює з Україною
з цього питання, щоправда, досі – без особливих
успіхів. Настав час показати результат.
– Окремим питанням є вибори на окупованих
територіях, проведення яких вимагають
Мінські домовленості.
– Наразі ми не залучені до цього процесу,
але ми готові надати свою думку, якщо буде
запит української сторони.
– Раніше Мін'юст звернувся до вас із
проектом закону про мирні зібрання. Яка ваша
думка щодо нього?
– Так, ми отримали від Києва такий запит
і вже підготували проект висновку, який буде
обговорений і схвалений наприкінці тижня у
Венеції. Я не можу розголошувати деталі цього
документа, але якщо говорити в цілому, то це –
справді добрий законопроект.
– Мабуть найболючіша тема для
"Венеціанки" – не українська, а польська.
Нова польська влада веде суперечку з
Конституційним судом, є офіційні претензії з
боку ЄС, від опозиції, але компромісу не видно
й близько. Яким є вихід з цієї кризи?
– Я не знаю, чесно. Ситуація справді
непроста.

І найбільше мене непокоїть, що це не поодинокий
випадок у Європі. Три роки тому була схожа ситуація в
Угорщині. Зараз в декількох країнах Європи є тиск на
конституційні суди. Ми намагаємося наголошувати
на важливості конституційних судів як захисників
Конституції.
Так, ви можете критикувати їхні рішення, але
вони мають безумовно виконуватися та поважатися.
Навіть якщо ви не згодні із суттю рішення, навіть
якщо воно суперечить позиції уряду чи парламенту.
Венеціанська комісія вже виносила кілька рішень,
рекомендації для Польщі. Цього тижня ми схвалимо
ще одне рішення, його проект вже готовий. Але
ми не можемо брати на себе ініціативу – мовляв,
ось ми обрали закон і його аналізуємо... До нас має
звернутися держава або орган Ради Європи чи ЄС.
– А тим часом в цих країнах ставлять під сумнів
і висновки "Венеціанки" і, що ще важливіше –
сумніваються в тому, що її рішення можуть бути
підставою для висновків ЄС, адже ВК не є органом
Євросоюзу.
– Запити від ЄС – досить рідкісна практика,
але ми не чули від ЄС жодних сумнів щодо наших
висновків.
Ми застосовуємо міжнародні стандарти,
які ґрунтуються на міжнародних конвенціях,
на Європейські конвенції з прав людини, а
також міжнародну практику. І немає жодних
підстав ставити їх під сумнів (Європейська
правда (http://www.eurointegration.com.ua/
interview/2016/10/13/7055823/). – 2016. – 13.10).

М. Лебедь, експерт правозахисної коаліції «Ні – поліцейській державі!»

"Спеціальна" свобода мирних зборів

В

Україну повертається дискусія про законодавче регулювання свободи мирних
зібрань разом із дванадцятим і тринадцятим в історії варіантами проектів спеціального закону про протести (№3587 та №3587-1).
Зареєстровані в парламенті ще півроку тому,
вони знову актуалізуються через прагнення
лобістів одного з них якомога швидше
"освятити" його текст у Європі. Роль такої
церкви зі святою водою для законопроектів для
української влади традиційно грає Венеційська

комісія: 14–15 жовтня її експерти спільно
з експертами Бюро з прав людини ОБСЄ
планують оприлюднити черговий висновок
щодо відповідності проектів європейським
стандартам. Черговий – бо кілька таких
висновків на попередні українські проекти вже
було. Вітчизняні ж лобісти як ідеї регулювання
свободи зібрань саме спеціальним законом,
так і конкретного варіанту законопроекту
традиційно планують назвати у ЗМІ свій
варіант "більш європейським" і поквапитися
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влаштувати голосування у Верховній Раді. Що
ж там насправді напише Венеційська комісія
– для рушіїв цього процесу буде традиційно
вторинним.
Розвиток усієї цієї історії, вочевидь,
збіжиться з подальшим розвитком цілком
закономірної дискусії про реальний стан
поліцейської реформи в Україні, а також із
просуванням уже анонсованих керівництвом
МВС та Нацполіції неадекватних законодавчих
ініціатив про "презумпцію правоти
поліцейського", покарання за "образу"
правоохоронців, збільшення часу затримання
людей за підозрою у скоєнні правопорушення
та заборону відеозйомок поліцейських.
Лобісти обох процесів – представники двох
різних ситуативних політичних угруповань.
Проте мій сумний восьмирічний досвід
захисника свободи зібрань підказує мені, що
вони все одно об'єднаються. Надто схожа
риторика. До того ж стан свободи зібрань в усіх
без винятку державах безпосередньо залежить
від дій або бездіяльності правоохоронців. Тому
зараз справедливо було б говорити одразу про
обидва небезпечних політичних процеси. Але в
цій статті я поки що обмежуся іншим питанням:
а чи справді сучасній Україні потрібен саме
спеціальний закон про мирні зібрання?
Політика, а не право
Дозволю почати з цитат судді
Конституційного Суду Станіслава Шевчука,
який недавно разом з іншими суддями у
своєму Рішенні № 6-рп/2016 поставив крапку
в давній спекулятивній дискусії навколо
радянського і пострадянського актів – визнав
неконституційними Указ Президії Верховної
Ради СРСР "Про порядок організації і
проведення зборів, мітингів, вуличних походів
і демонстрацій в СРСР"№ 9306–XI від 1988 р.
(до цього моменту про це йшлося в рішеннях
Верховного Суду України, Європейського суду
з прав людини, Вищого адміністративного
суду України та навіть рішеннях окремих
прогресивних місцевих адміністративних
судів) і пострадянський дозвільний порядок
проведення релігійних зібрань зі спеціального
закону про релігійні організації.
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У 2013 р., коли пан Шевчук входив до складу
Палати Європейського суду, в окремій думці ad
hoc до Рішення у справі "Шмушкович проти
України" він написав: "Конституція України
не вимагає прийняття будь-якого закону, від
якого залежало б право на мирні зібрання.
Стверджувати протилежне означає прийняти
стару позитивістську ідею про те, що положення
Конституції про права та основні свободи
людини не мають прямої дії і вимагають
прийняття "дозвільного" законодавства.
Але, на мій погляд, стаття 39 у поєднанні зі
статтею 8 Конституції, яка встановлює пряму
дію конституційних положень, підлягають
безпосередньому застосуванню судами, і кожен
може звернутися до суду безпосередньо для
захисту конституційних прав і свобод на основі
Конституції України (п. 3 статті 8) ...основна
проблема щодо мирних зібрань в Україні
полягає не у відсутності відповідного закону, а
в дивній спотвореній судовій практиці деяких
судів нижчих інстанцій, які застосовують
положення радянського законодавства замість
відповідних положень Конституції України.
...рішення щодо того, чи приймати спеціальний
закон, чи залишити це питання у рамках
судової практики, знаходиться в делікатній
сфері вибору національної правової політики.
...На мій погляд, при вирішенні питань,
пов'язаних із особистими свободами, Держава
повинна утримуватися від їх регулювання та
обмежуватися регулюванням таких обмежень,
які є необхідними у демократичному
суспільстві. ...Ми повинні врахувати складні
зв'язки між свободою зібрань і свободою слова,
і внутрішня логіка обох свобод не потребує
прийняття відповідного законодавства для того,
щоб ці свободи виконувалися в демократичному
суспільстві".
Крім того, Станіслав Шевчук тоді визнав,
що вимоги ухвалити саме спецзакон в Україні
мають політичне, а не правове підґрунтя, і
додає: "...Це питання було предметом палких
суперечок в Україні протягом останніх
двадцяти років. Багато було висловлено проти
введення такого закону, і ряд законопроектів з
цього питання було представлено на розгляд
парламенту. ...Я не беруся оцінювати [тодішні]
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законопроекти, представлені на розгляд
українського парламенту, але я усвідомлюю, що
цей момент може бути використаний деякими
політичними силами в Україні, щоб ввести таке
регулювання свободи зібрань, яке могло б мати
руйнівні наслідки для цивільного суспільства і
демократичного процесу в Україні".
Нижче я наведу цитати з найбільш
небезпечного нинішнього варіанту спецзакону
про зібрання, аби довести, що благими
намірами його лобісти не керуються. А поки
що лише скажу: вони стверджують, буцім
конституційний припис – "обмеження щодо
реалізації цього права може встановлюватися
судом відповідно до закону" – вимагає саме
ухвалення спеціального закону. Ось що про це
думає пан Шевчук: "У статтях 39 і 92 Конституції
України не міститься вимоги прийняття
спеціального закону. Стаття 39 має пряму дію,
і лише обмеження в інтересах національної
безпеки або громадського порядку повинні
бути чітко передбачені у законі українського
парламенту. У той же час ні стаття 39, ні
стаття 92 не забороняє парламенту приймати
спеціальний закон про мирні зібрання…"
І справді: спеціальний закон про зібрання чи
зміни до вже наявних законів, у яких сьогодні
згадуються різні питання зібрань, – це, як
і було сказано вище, нива делікатної сфери
вибору національної правової політики. Тобто
вибору як політичних сил, так і громадянського
суспільства України. Зокрема я належу до
адептів тієї правозахисної школи, яка стверджує,
що "обмеження ... судом відповідно до закону"
– це про процедуру судових обмежень зібрань,
яка вже виписана в такому українському законі
як Кодекс адміністративного судочинства
(КАС). А підстави для таких судових обмежень
містяться в тій самій статті Конституції ("в
інтересах національної безпеки та громадського
порядку – з метою запобігання заворушенням
чи злочинам, для охорони здоров'я населення
або захисту прав і свобод інших людей").
Звісно, все це зовсім не означає, буцім
зміни в законодавстві непотрібні. До КАС
варто вносити уточнення, щоб місцеві суди не
спекулювали, зокрема, на нечіткості в розумінні
словосполучення "громадський порядок". В

Закон про Нацполіцію варто прямо написати,
що поліцейські мають захищати учасників
будь-яких зібрань (бо, як з'ясувалося, вони
не завжди пам'ятають норму про те, що вони
мають захищати від правопорушень взагалі
будь-яких людей). А в Законі про Нацгвардію
треба взагалі заборонити військовослужбовцям
втручатися у зібрання під час якихось локальних
правопорушень всередині. Вирішити інші
проблеми зі свободою зібрань в Україні
покликані три вдалих з п'яти "неспеціальних"
законопроектів – проекти змін до наявного
законодавства, які вже зареєстровані у
Верховній Раді.
Але навіщо потрібен саме спеціальний закон
про протести? Чому парламентські лобісти
ідеї спецзакону не надіслали у Венеційську
комісію тексти інших семи "неспеціальних"
законопроектів?
Відповідь проста. В єдиний спеціальний
закон, який повністю регулює діяльність усіх,
хто забезпечує, реалізує чи обмежує свободу
зібрань, легко вставляти все нові й нові
обов'язки протестувальників.
Основні небезпеки проекту 3587
Я не описуватиму переваг альтернативного
проекту 3587-1. Він був зареєстрований, щоб
заблокувати 3587. Він майже ідеальний для будьякої європейської країни. Однак небезпечний
для пострадянської України воєнного часу,
де громадянське суспільство досі заслабе,
щоб систематично контролювати парламент,
де через два роки після Революції Гідності
поліцейська реформа загалом провалена,
судова – вкрай недостатня, а представники
влади різного рівня не знають, не розуміють
або ігнорують Конституцію. Небезпечний тому,
що, попри відсутність розділу про обов'язки
протестувальників, цей розділ там може легко
з'явитися голосами 226 депутатів під час
чергової політичної кризи.
Та набагато небезпечнішим є проект 3587.
Якщо його ухвалять, то правоохоронці на
власний розсуд визначатимуть, чи зібрання має
відбуватися, чи "втратило мирний характер",
а також "спонтанне" воно чи відбувається
всупереч судовій забороні:
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"Стаття 18. Дії Національної поліції
та Національної гвардії України та інших
правоохоронних органів у разі втрати зібранням
мирного характеру.
1. Національна поліція та Національна
гвардія України, інші правоохоронні органи
відповідно до компетенції оголошують про
втрату зібранням мирного характеру, якщо його
учасники масово застосовують насильство або
своїми діями перешкоджають затриманню
осіб, що вчиняють насильство в ході мирного
зібрання, та якщо іншим чином припинити
насильство не можливо.
2. В оголошенні про втрату зібранням
мирного характеру правоохоронні органи
повідомляють про:
1) надання часу для залишення місця
проведення зібрання для осіб, що не беруть
участь у актах насильства;
2) можливість реалізувати своє право
на мирне зібрання таким чином, щоб не
перешкоджати законним діям працівників
правоохоронних органів, у тому числі шляхом
проведення спонтанного зібрання".
Порушників будуть затримувати або силою
розганяти за "злісну непокору законному
розпорядженню або вимозі" (ст. 185 КУпАП),
"опір представникові правоохоронного
органу" (ст. 342 ККУ), "хуліганство" (ст. 173
КУпАП або ст. 296 ККУ), "групове порушення
громадського порядку" (ст. 293 ККУ), "масові
заворушення" (ст. 294 ККУ) чи невиконання
рішення суду (зміни законопроекту 3587 в
ст. 185-1 КУпАП, ст. 382 ККУ). Чому? Бо "учасник
мирного зібрання зобов'язанийдодержуватися
вимог Конституції, цього Закону та інших
законів України" (п. 1 ч. 3 ст. 6 законопроекту
3587).
Нагадаю, що нині в Україні про мирні
зібрання можна повідомляти владу в будьякий момент до їх початку. Але 3587 пропонує
зобов'язати організаторів повідомляти про
них не пізніше, ніж за 48 годин до початку
(ч. 1 ст. 7 законопроекту 3587). А суд зможе
отримати додатковий час, щоб заборонити
зібрання в будь-який момент до початку і
під час зібрання за наявності "обставин, які
зумовлюють необхідність звернення до суду"
60

(абзац 4 ч. 1 п.п. б п. 1 ч. 2 розділу "Прикінцеві
і перехідні положення" законопроекту 3587):
"Позовну заяву має бути подано
безпосередньо до адміністративного суду
протягом двадцяти чотирьох годин після
реєстрації повідомлення про проведення
мирного зібрання. Якщо обставини, які
зумовлюють необхідність звернення до суду,
виникли після закінчення цього строку, то
позовну заяву може бути подано не пізніше
двадцяти чотирьох годин з дня виникнення
таких обставин незалежно від того, чи почалося
мирне зібрання".
Як уже було сказано вище, правоохоронці
на власний розсуд визначатимуть, чи
зібрання "спонтанне". Тож для того, щоб
мати право протестувати без повідомлення,
треба буде довести правоохоронцям, що воно
"невідкладне" і про нього було "неможливо
повідомити в строк" 48 годин (п. 5 ч. 1 ст. 1
законопроекту 3587). До того ж несвоєчасність
або відсутність повідомлення про проведення
зібрання зможе бути додатковою підставою для
його заборони (ч. 7, ч. 2 ст. 16 законопроекту
3587): "Несвоєчасне подання повідомлення
про проведення мирного зібрання не зумовлює
його обмеження за відсутності підстав,
визначенихчастиною другою цієї статті".
Проблему близько п'ятдесяти місцевих
актів, норми яких, всупереч Конституції,
регулюють свободу зібрань, 3587 не пропонує
вирішити остаточно, а залишає "шпарину" для
репресивних дій місцевої влади (п. 4 ч. 2, ч. 4 і
ч. 5 розділу "Прикінцеві і перехідні положення"
законопроекту 3587):
"До відання виконавчих органів сільських,
селищних, міських рад належать:
... 3) вирішення відповідно до закону про
свободу мирних зібрань питань, пов'язаних із
забезпеченням проведення мирних зібрань;
вирішення відповідно до закону питань про
проведення спортивних, видовищних та інших
масових заходів; здійснення контролю за
забезпеченням при їх проведенні громадського
порядку".
Якщо ви прочитали все це і вам не стало
моторошно, то ви просто мало знаєте про
реальний стан так званих поліцейської і судової
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реформ чи про самодурство місцевих еліт регулювати цю сферу. Зокрема, є й ідеалісти,
які хочуть уніфікувати геть усе європейське
багатьох регіонів України.
законодавство під єдиний стандарт. І, звісно,
ці експерти не завжди враховують місцевий
Інший шлях
У деяких країнах світу і Європи свобода контекст. Тому стають несвідомими учасниками
зібрань регулюється спеціальними законами, в місцевих політичних ігор.
Власне, саме тому наша група
деяких – ні. Але для сьогоднішньої України цей
шлях набагато безпечніший, бо ми не маємо правозахисників днями звернулася до експертів
законотворчої традиції вписувати обов'язки Венеційської комісії та БДІПЛ ОБСЄ з єдиним
простих людей (протестувальників) у профільні проханням – готуючи висновок щодо 3587 та
закони про обов'язки правоохоронців, суддів, 3587-1, відсторонитися від політичних амбіцій
місцевої влади.
учасників цієї суперечки в Україні.
Обов'язку не чинити правопорушень, які
Наші ж опоненти, які були присутні на
виписані в кримінальному і адміністративному тій-таки зустрічі, просили в них іншого –
кодексах, українцям цілком достатньо. Решта підтримати ідею ухвалення саме спеціального
– спроби здійснити надмірне регулювання і закону про мирні зібрання. Під номером 3587...
бюрократизувати право.
(Дзеркало тижня (http://gazeta.dt.ua/internal/
Цікаво, що в європейських експертів зі specialna-svoboda-mirnih-zboriv-_.html). –
свободи зібрань теж різні погляди на те, як варто 2016. – 1.10).

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Південна Корея
У Південній Кореї переглянуть конституцію.
Президент Пак Кин Хе заявила про можливість
конституційної реформи, яка дозволить
перебувати на посту президента два терміни
поспіль.
Конституція, що обмежує президентські
повноваження одним терміном, була корисна
під час переходу до демократії, але зараз
застаріла, повідомляє Depo.ua.

Тепер президент має намір скликати урядовий
комітет для вивчення питання конституційної
реформи.
Представник президента Південної Кореї у
коментарі до ініціативи заявив, що сама Пак не зможе
скористатися можливістю піти на другий термін,
навіть якщо реформа буде здійснена (Depo.ua (http://
www.depo.ua/ukr/svit/v-pivdenniy-koreyi-pereglyanutkonstitutsiyu-24102016115200). – 2016. – 24.10).

Вели́ка Брита́нія
Шотландия планирует провести второй
референдум о независимости от Великобритании.
Первый министр Шотландии Никола
Стерджен сообщила, что законопроект о
проведении референдума будет опубликован на
следующей неделе, передает ВВС.
Стерджен заявила, что Шотландия имеет
право выбирать свой собственный путь, если
ей не дают защищать свои интересы "вместе с
Великобританией".

По ее мнению, Шотландия может отделиться
от Великобритании до того, как королевство
выйдет из Евросоюза. Она добавила, что выход
из Великобритании и сохранения членства в ЕС –
"необходимость, чтобы защитить наши интересы".
Первый шотландский референдум по выходу
из Великобритании состоялся 18 сентября
2014 года – 55% респондентов ответили,
что хотят остаться частью Соединенного
Королевства.
61

Конституційні процеси зарубіжних країн

24 июня в Великобритании прошел
референдум по выходу из Евросоюза,
на котором большинство респондентов
проголосовало за отделение от ЕС, однако 62%
проголосовавших шотландцев высказались
за сохранения членства в Евросоюзе. После

объявления результатов референдума
Стерджен заявила, что повторное голосование
по выходу Шотландии из Великобритании
"вполне возможно" (LB.ua (http://lb.ua/
world/2016/10/13/347860_shotlandiya_gotovit_
noviy_referendum.html). – 2016. – 13.10).

Італія
4 грудня громадян Італії запрошують
на референдум. Вони голосуватимуть за
законопроект з внесення змін до Конституції.
Ця реформа може занурити країну у глибоку
кризу і поставити під загрозу її майбутнє
в єврозоні. Водночас вона може призвести
й до інших, позитивних, змін і наслідків –
раціоналізувати роботу уряду і прискорити
законотворчий процес.
У чому полягає важливість цього
референдуму?
По-перше, італійці голосуватимуть за пакет
дуже важливих реформ. Якщо його схвалять,
то фактично це означатиме народження в Італії
Третьої республіки.
По-друге, на цю реформу зробив ставку
прем‘єр-міністр Італії Маттео Ренці. Від цього
голосування залежить його майбутнє на посаді.
Адже Ренці пообіцяв піти у відставку у разі
провалу реформи конституції.
Реформа може позначитись на майбутньому
Італії у складі ЄС, адже у разі її схвалення
громадянами вона надасть додаткові
можливості євроскпетикам, зокрема, Рухові

“П‘ять зірок”. Ця партія прагне винести на
референдум питання виходу Італії зі складу
європейського об‘єднання.
Що пропонує реформа?
Конституційна
реформа
пропонує
перетворення Сенату республіки у Сенат
регіонів. До складу останнього мають увійти
регіональні радники та мери. Склад сенату
скоротиться з 315 до 100. Це утворення матиме
законодавчу ініціативу лише у питаннях реформ
і внесення змін до Конституції. Щодо інших
питань сенат зможе висувати рекомендації
палаті депутатів Італії.
Також пропонується обмежити владу
регіонів: питання енергетики, стратегічної
інфраструктури і цивільної оборони буде
вирішувати президент.
Реформа змінює порядок організації
проведення референдумів. Щоб його
ініціювати, потрібно буде заручитися 800 тис
підписів замість нинішніх 500 тис. (Euronews
(http://ua.euronews.com/2016/10/17/renzireform-and-the-paradox-of-italy-s-referendum).
– 2016. – 17.10).

Угорщина
Премьер-министр Венгрии В. Орбан внес на
рассмотрение парламента поправки в основной
закон этой страны. В случае принятия их
венгерскими парламентариями 8 ноября
нормативно-правовые акты, как инструменты
прямого действия Евросоюза в отношении
обязательных квот по расселению мигрантов
из Азии, Африки и Ближнего Востока, должны
потерять свою силу на территории Венгрии.
Суть новых поправок сводится к тому, что
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без законодательного решения национального
парламента в Венгрии государственные
структуры не будут рассматривать коллективных
заявлений мигрантов на получение убежища, а
только в индивидуальном порядке.
Однако шансы узаконить эти поправки, по
мнению политиков оппозиционного лагеря,
слишком шаткие, поскольку провластным
партиям не хватает при голосовании две
трети голосов. К тому же 2 октября в Венгрии
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из-за низкой явки избирателей (чуть больше
41 процента) провалился референдум, за который
активно агитировала правоцентристская
правительственная коалиция. Из 8 миллионов
избирателей на избирательные участки пришли
всего 3,36 миллионов граждан Венгрии.
Позитивом для себя консерваторы считают,
что 98 процентов из них высказались против
обязательных квот ЕС на расселение мигрантов.
Впрочем, провал плебисцита стоимостью в
62 миллиона долларов США не останавливает
провластную коалицию от попыток изменить
конституцию.
Заседание Национального собрания Венгрии
началось с эмоциональных демаршей фракции
социалистов и партии «Демократическая
коалиция». Руководитель парламентской
фракции социалистов Берталан Тоут заявил,
что его партия отказывается участвовать в
работе согласительного совета шести партий,
где планируется обсуждать «скандальные»
поправки к конституции.
В свою очередь, члены партии
«Демократическая коалиция» под руководством
бывшего премьер-министра Венгрии Ференца
Дюрчаня сообщили коллегам-депутатам, что

после провального референдума и закрытия
оппозиционной газеты «Нейпсабадшаг»
они вообще будут бойкотировать пленарные
заседания парламента.
Представитель Партии зеленых Йожеф
Гал считает, что такие поправки не решат
мигрантского кризиса, а лишь отвлекают
внимание от решения внутренних венгерских
проблем.
Даже ситуативные союзники провластного
большинства с правоэкстремистской партии
«Йоббик» требуют обнародовать полный
текст поправок, чтобы после ознакомления
выработать позицию этой партии, хотя и
не исключают возможности совместного
голосования с провластными партиями.
Сопредседатель Венгерской Хельсинской
комиссии Марта Пардави считает, что внесение
новых поправок в конституцию страны отнюдь не
отменяет действия действующих нормативных
актов в работе мигрантских служб Венгрии, ведь
и сейчас статус беженца можно получить только
на основе индивидуальных, а не коллективных
заявлений иностранных граждан (Shraibikus
(http://shraibikus.com/politika/53729-vengriyakonstituciya-i-migranty). – 2016. – 12.10).

Туреччина
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган
закликав парламент країни у найкоротші
терміни ухвалити нову Конституцію.
Про це він заявив на відкритті сесії
парламенту після літніх канікул, повідомляє
depo.ua з посиланням на ТАСС.
"Нам треба в найкоротші терміни схвалити
нову Конституцію. Як мінімум необхідно
ухвалити масштабні поправки в основний
закон", – сказав Ердоган.
Він також позитивно оцінив перші кроки
щодо підготовки Конституції. "Як президент
підтримую роботу з підготовки Конституції,
яка передбачає вирішення всіх проблем на
основі національного волевиявлення. Як

всенародно обраний президент я в курсі своєї
відповідальності перед нацією", – наголосив
турецький лідер.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр країни
Ахмет Давутоглу заявляв, що нова конституція
Туреччини, яку готує правляча партія, буде
мати виключно світський характер.
Він запевнив, що новий документ
гарантуватиме право громадянина на вибір
віросповідання, рівну відстороненість
держави від усіх релігійних груп тощо
(Depo.Ua (http://www.depo.ua/ukr/svit/
erdogan-pidganyae-parlament-shvaliti-novukonstitutsiyu-01102016175700). – 2016.
– 1.10).
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Білорусь
Заявление А. Лукашенко, что может быть
изменена Конституция, породило волну
спекуляций в соцсетях, а СМИ опросили ряд
экспертов. В связи с вероятным референдумом
основных предположений три: будут
учреждены выборы в парламент по партийным
спискам; прерогативой избирать президента
наделят Палату представителей (и, возможно,
это значит, что Лукашенко наметил преемника);
будет поставлен вопрос об отмене смертной
казни.
«Нам надо создать группу мудрецов,
юристов, которые проанализируют Основной
закон. И если нужно будет, мы на это [изменение
Конституции] пойдем», – неожиданно
сообщил официальный лидер, выступая перед
парламентариями старого и нового созывов 7
октября в Минске.
В каком именно плане мыслится озадачить
мудрецов (ну кто же у нас пустит такой процесс
на самотек?), глава государства не уточнил.

На мой взгляд, такой острой нужды нет.
Во-первых, президент не привык делиться
даже символическими крохами власти. Он
несколько раз публично обрушивался на
предложения своего окружения дать старт
некоему развитию многопартийности (при том
что политтехнологи из окружения наверняка
предлагают вполне травоядный вариант а-ля
рюсс).
Во-вторых, Европа, добиваясь повышения
прозрачности, конкурентности белорусских
выборов, настаивает на изменениях в
Избирательном кодексе, а не в Основном
законе. Никто из-за рубежа не заявляет:
давай нам выборы по партийным спискам,
тогда признаем демократом и дадим кредиты.
Требуют допустить оппозицию в избиркомы,
урезать досрочное голосование, показывать при
подсчете каждый бюллетень. Такие новации
легко внедрить и без перекройки Конституции.
Другое дело, что не хочется.

Грядут выборы по партийным спискам?
Тема перехода к выборам по партийным
спискам муссируется давно. На роль партии
власти прочат общественное объединение
«Белая Русь». Перспективы партийной карьеры
запросто могут будоражить ум ряда здешних
номенклатурных деятелей, глядящих на дележ
синекур в российской Думе.
О
желательно сти
выборов
по
пропорциональной или смешанной системе для
развития партий не раз заявляла, представая
таким образом в прогрессивном облике, глава
Центризбиркома Лидия Ермошина. При этом она
подчеркивала, что если вести речь о выборах по
пропорциональной системе, то придется сначала
поменять Конституцию, исключить из нее
положение об отзыве депутатов (действительно,
как ты отзовешь партийного депутата, если он
не через округ избирался?).
Другой вопрос, есть ли у Лукашенко в
принципе нужда ломать привычную систему
избрания (или, как говорит оппозиция,
назначения) депутатов, давать некий хотя бы
условный простор партиям.

Президента станет избирать парламент?
Впрочем, если белорусские власти и
надумают менять систему избрания депутатов,
то скорее предпочтут смешанную, чем чисто
пропорциональную, чтобы не так резко
было. И в таком случае плебисцит может не
понадобиться (к слову, как и для моратория на
смертную казнь).
«В тексте Конституции Беларуси
избирательная система не прописана
напрямую», – подчеркнул в комментарии
для Naviny.by доктор юридических наук,
профессор, бывший судья Конституционного
суда Михаил Пастухов. Поэтому, считает он,
не обязательно изменять Основной закон для
введения выборов по партийным спискам,
особенно если часть депутатов по-прежнему
будет избираться по мажоритарной системе, то
есть зафиксированный в Конституции институт
их отзыва останется востребованным.
Вместе с тем, полагает Пастухов,
действующая власть может быть заинтересована
в проведении референдума, чтобы изменить
порядок избрания президента. Причем за
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образец могут взять армянский вариант,
считает юрист.
В декабре 2015 года на референдуме
в Армении был одобрен переход к
парламентской форме правления и выборам по
пропорциональной системе.
«Действующему президенту Беларуси в 2020
году, возможно, будет неудобно избираться в
шестой раз по старой схеме, – предполагает
Пастухов. – Новая же схема позволит сохранить
лицо перед своим народом и Европой. А при
желании можно предложить парламенту
избрать таким путем надежного человека из
окружения».
Юрист допускает, что ради сближения
с Европой Лукашенко может не только
перераспределить отдельные полномочия
в пользу парламента, но и провести через
референдум вопрос об отмене смертной казни.
Возможен и ряд других назревших корректив
Основного закона. Например, из него следует
убрать упоминание об упраздненной системе
хозяйственных судов, отметил Пастухов.
Постсоветские авторитаристы играют в
одни ворота
Если версия профессора Пастухова верна, то
это будет означать коренную смену властной
стратегии Лукашенко.
Вообще постсоветские авторитарные
лидеры весьма банальны в плане оформления
возможностей править до скончания века и
обеспечить передачу власти в нужные руки.
Для этого раз за разом перелицовывается
конституция.
Вот три примера лишь нынешнего года.
В мае Эмомали Рахмон, правящий
Таджикистаном в должности президента с
1994 года (как и Лукашенко Беларусью) в
результате референдума по изменениям в
конституцию (за них проголосовало 94,5%)
получил возможность переизбираться на
новый срок без ограничений. Также был
снижен с 35 до 30 лет минимальный возраст
для кандидатов в президенты. По мнению
аналитиков, эта поправка расчищает путь к
президентству на выборах-2020 старшему
сыну Рахмона – Рустаму Эмомали (ему тогда

будет 33). Несколькими годами ранее тоже в
результате конституционного референдума
срок полномочий президента Таджикистана
был увеличен с четырех до семи лет.
В Туркменистане, которым с 2006 года
правит Гурбангулы Бердымухамедов,
14 сентября новую конституцию приняли
парламентом. Отменен потолок в 70 лет для
кандидата в президенты, срок полномочий
главы государства увеличен с пяти до семи лет.
Также в минувшем месяце на референдуме
в Азербайджане были приняты поправки
в конституцию, которые предусматривают
увеличение срока полномочий президента с
пяти до семи лет, введение должностей вицепрезидентов, а также снятие возрастного ценза
для кандидатов на пост главы государства.
Тамошняя оппозиция, протестовавшая
перед плебисцитом под лозунгом «Нет –
монархии!», утверждает, что таким образом
действующий президент Ильхам Алиев
обеспечил возможность передать власть жене
или 19-летнему сыну.
Лукашенко дважды менял Конституцию на
референдумах, и оба раза в сторону усиления
авторитаризма. По итогам референдума-1996
Лукашенко обнулил отсчет очередного срока
своих полномочий, сами полномочия главы
государства были резко усилены, а парламент,
напротив, стал декоративным. В 2004 году по
итогам всенародного голосования было снято
ограничение в два срока для пребывания на
президентском посту.
Неужели сейчас бессменный президент
Беларуси развернет тренд в обратную сторону?
К ломке системы наверху не готовы
У Лукашенко много врагов, но и те признают
его политическое чутье, искусство лавировать,
наконец, харизму. Однако оборотная сторона
медали в том, что окружение сильного
авторитарного лидера является закономерно
серым. И если Лукашенко задумывается о
передаче власти, то для него большая проблема
– кому.
Ныне молва прочит в преемники Виктора
Лукашенко, старшего сына действующего
президента и его помощника по национальной
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безопасности. Отметим, что Лукашенкостарший всякие версии о династическом
наследовании власти гневно отвергает.
Так или иначе, у Виктора Лукашенко нет
бэкграунда публичного политика. С этой точки
зрения избрание нового президента узким
кругом благонадежных парламентариев имело
бы смысл.
Но это в теории. На практике бессменный
президент Беларуси усиленно демонстрирует
свой здоровый образ жизни (спорт,
сбалансированное питание) и, соответственно,
готовность править еще долго.
Гипотезу о том, что Лукашенко готовится
передать власть и потому намерен ввести
механизм избрания президента парламентом,
считает весьма сомнительной эксперт минского
аналитического центра «Стратегия» Валерий
Карбалевич.
«Во-первых, Лукашенко не собирается
никуда уходить, – отметил политолог в
комментарии для Naviny.by. – Во-вторых,
чтобы президента избирал парламент, нужно
в принципе переходить к парламентской
республике, то есть наделять законодательную
власть целым рядом серьезных полномочий».
Иначе говоря, в таком случае должна идти
речь о смене политической системы страны,
к чему очевидно не готовы ни действующий
президент, ни номенклатура, ни значительная
часть общества, полагает аналитик. Более того,
выступая на днях перед депутатами, Лукашенко
обвинял оппозицию в коварных намерениях
сломать существующий общественнополитический строй, напомнил Карбалевич.

Никаких ниш Лукашенко уступать не
собирается
Действительно, белорусский официальный
лидер хотя и любит аграрные занятия, даже
кормил лично выращенной морковкой
голливудского актера Стивена Сигала, но в
целом мало похож на римского императора
Диоклетиана, отошедшего от трона ради
разведения капусты.
Править символически, пожертвовав изрядной
долей полномочий в пользу Палаты представителей,
– такой вариант тоже вопиюще противоречит
властолюбивой натуре Лукашенко, которую за 22
года его правления хорошо изучили и эксперты, и
рядовые сограждане. К тому же, по моему мнению,
он не захочет делегировать реальную власть кому бы
то ни было из элементарных соображений личной
безопасности.
Зачем же эти намеки на возможную корректировку
Основного закона? Возможно, каких-то факторов
мы не знаем. Но если судить по тому, что известно,
то, похоже, пока это делается в пиаровских целях
– показать, что наверху не такой уж замшелый
консерватор.
Отсюда эти философизмы в Овальном зале,
обрамившие намек на изменение Конституции:
«Мир стремительно меняется. Мы должны
адаптироваться к меняющимся условиям, чтобы не
только не потерять занятые нами ниши, но и найти
новые».
Как видите, никому никаких ниш Лукашенко
уступать пока не собирается (Naviny.by (http://
naviny.by/article/20161010/1476103053lukashenko-izmenit-konstituciyu-chtobyperedat-vlast-vryad-li). – 2016. – 10.10).

Туркменістан
14 сентября 2016 года в Туркменистане
началась новая жизнь – президент Курбанкули
Бердымухаммедов под восторженные крики
и "бурные продолжительные апплодисменты"
собравшихся в Ашхабаде членов Совета старейшин и
Кабинета министров Туркменистана, представителей
общественности и иностранных дипломатов
подписал новую Конституцию Туркменистана,
обновленный Основной закон государства.
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Сразу после того, как новая конституция
была опубликована, среди политологов и прочих
специалистов по Туркменистану началось
активное обсуждение ее плюсов и минусов, а
главное – отличий от прежней редакции.
Изменились некоторые требования к
кандидатам в президенты Туркменистана, срок
президентских полномочий увеличен с 5 до
7 лет, введено упоминание новой должности
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– Уполномоченного представителя по правам
человека.
Сравнивая новую конституцию со старой,
наблюдатели пытаются ответить на главный
вопрос: какую реальную цель преследовал
Бердымухаммедов, запуская очередную
конституционную реформу – уже седьмую
с момента обретения Туркменистаном
государственной независимости.
С того же вопроса про обновленную
конституцию мы начали беседу с главным
редактором сайта "Гундогар", выпускником
юридического факультета ТГУ им. Махтумкули
1995 года Байрамом Шихмурадовым:
- Итак, Туркменистан получил новую
конституцию. Власти утверждают, что
это современный и практически совершенный
документ, соответствующий самым высоким
международным стандартам. Вы готовы с
этим согласиться?
- Я конечно соглашусь, но с одним
уточнением: совершенно не обязательно
для конституции соответствовать высоким
международным стандартам. Этим стандартам
должна соответствовать жизнь людей, чего в
Туркменистане, к сожалению, не происходит.
Изначальная и главная задача конституции
– ограничивать правителя, исходя из интересов
народа. По сути – это свод полномочий,
которыми граждане наделяют власть. А
Туркменистаном правит узурпатор, которому
абсолютно безразлично, что написано в
конституции.
- И все же, ему нужны юридические
основания для того, чтобы все выглядело
законно?
- Не нужны ему никакие основания, за кого
вы его принимаете? К тому же Конституция
Туркменистана не может дать таких оснований
и никому ничего гарантировать не может,
поскольку юридическими функциями она не
наделена. Она абсолютно фиктивна, то есть
существует лишь на бумаге, ни в коей мере не
соответствует реальной жизни и никак на нее не
воздействует. Это не основной закон, а сборник
политических лозунгов и пустых деклараций.
Туркменистан живет не по закону, а по
настроению президента, его фантазиям и

прихотям, выраженным в виде бесконечных
указов, распоряжений и постановлений,
которые зачастую противоречат друг другу, не
говоря уже о соответствии конституции.
Любопытно, что в Туркменистане этого
даже не скрывают. Местные пропагандисты
часто используют штампы, которые только
подчеркивают всю абсурдность происходящего,
например: "в обновленной конституции нашли
отражение происходящие в стране реформы".
Простите, что в чем должно отражаться?
- Есть еще другой популярный газетный
штамп о том, что конституция для
Туркменистана является "незыблемым
правовым фундаментом"…
- Да-да, конечно. Семь раз его уже
переделали! Чудесный правовой фундамент
7-го уровня незыблемости.
Открываем новую конституцию, там
черным по белому написано: основой
конституционного строя Туркменистана, а
также его внутренней и внешней политики,
являются резолюции Генассамблеи ООН "о
постоянном нейтралитете". То есть, мы имеем
государство, существующее на основе чьих-то
резолюций, а не собственной конституции.
- Зачем тогда Бердымухаммедову
понадобилось ее менять?
- Знаете, у Сары как-то спросили, зачем
евреи делают обрезание…
- И зачем же?
- Во-первых, чтобы было красиво. А
практического смысла никакого.
- Но ведь говорят, что конституция теперь
фактически обеспечивает Бердымухаммедову
пожизненное правление, так как не
предусматривает верхний предел возраста для
кандидата в президенты…
- Так говорят люди, которые плохо знакомы
с реалиями сегодняшнего Туркменистана.
Бердымухаммедов, конечно, будет цепляться
до последнего, но его власть иррациональна,
она достигнута и удерживается силой. Право и
конституция здесь абсолютно не при чем.
- Еще есть мнение, что, манипулируя
конституцией, Бердымухаммедов расчищает
путь к президентству для своего наследника –
сына Сердара или даже внука Керимкули.
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- А вот здесь я уже категорически не согласен
по существу. Ничего он не расчищает, там и без
того чисто, как в операционной.
- Уполномоченный представитель по
правам человека, он же омбудсмен – тоже для
красоты?
- Красивая, но абсолютно бессмысленная и
бесполезная в Туркменистане вещь.
Учредить
институт
омбудсмена
Б е рд ы м у ха м м ед о ву
предложили
консультанты из ОБСЕ в надежде, что это
хоть как-то ограничит правовой беспредел
в стране. В итоге они неизбежно получат
противоположный эффект – теперь в ответ
на любой неудобный вопрос туркменские
чиновники будут цитировать конституцию и
говорить: "Вот, у нас есть омбудсмен, права
человека надежно защищены", и диалог на
этом будет заканчиваться.
Кстати, в конституциях Швейцарии,
Австралии или, например, Сингапура, если
брать страны с наивысшими показателями
качества жизни, ничего про омбудсменов не
сказано, однако это не мешает людям жить
по-человечески. А в туркменской конституции
написано, что суды независимые. И что? Разве
это имеет какое-нибудь значение?
Омбудсмен нужен для того, чтобы
контролировать деятельность должностных
лиц и органов власти и обеспечивать
справедливое соблюдение интересов граждан
в любых ситуациях, когда эти интересы по
той или иной причине могут пострадать.
В Туркменистане это нереально. Только
представьте себе, что кто-то, руководствуясь
интере с ами
граждан,
попыт ает ся
проконтролировать правоохранительные
органы.
Теперь туркменским крючкотворам
придется поломать голову над тем, как вписать
этого омбудсмена в законодательство. Ведь
пока придумали только порядок его избрания,
и то очень приблизительно. Следующим
шагом должно стать принятие закона "Об
уполномоченном представителе по правам
человека в Туркменистане", в котором будет
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указано, что этот уполномоченный независим
и неподотчетен каким-либо государственным
органам и должностным лицам, включая
президента. Как вы себе это представляете?
Лично я – с трудом.
- Но ведь рано или поздно такой закон
будет принят?
- Вовсе не обязательно, есть масса
других эффективных возможностей.
Например, после президентских выборов
2017 года можно объявить, что на смену
эпохе могущества и счастья пришла
эпоха победившей справедливости, снова
отредактировать конституцию и выкинуть
оттуда этого омбудсмена к чертовой матери за
ненадобностью.
Собственно говоря, каждая последующая
редакция конституции именно такую цель
и преследовала – избавить туркменских
диктаторов от необходимости объясняться
с иностранными собеседниками. Чаще
меняй в тексте какую-нибудь ерунду, и в
любой момент можешь сослаться на то, что
реформа еще не завершена.
- И все же, на этот раз есть ли хоть
какое-то действительно существенное
изменение в конституции, к которому следует
отнестись серьезно?
- Такое изменение действительно есть, и
найдете вы его не где-нибудь в разделах и
главах, а в самой преамбуле. Казалось бы,
мелочь, никто и внимания на нее не обратил.
А на мой взгляд, именно в этой мелочи и
заключается основная суть происходящих в
Туркменистане "преобразований".
Раньше в преамбуле Конституции
Туркменистана говорилось, что туркменский
народ принимает Основной закон, стремясь
обеспечить мир и согласие в обществе. А в
новой редакции "мир и согласие" заменили
на "спокойствие и единство". Почувствуйте
разницу. Соглашаться никому ни с кем уже не
нужно, мир достигнут, все едины и спокойны,
как на кладбище (ЦентрАзия (http://www.
centrasia.ru/newsA.php?st=1476220500). –
2016. – 12.10).
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Киргизстан
Очередная конституционная реформа ни к
чему не приведет. Об этом на круглом столе на
тему «Политический сезон-2016: цели и риски»
заявил политолог Зайнидин Курманов.
По его словам, Кыргызстан – проблемная
страна, которая находится в постоянной
динамике, и политический процесс не поспевает
за общей ситуацией, в этом вся проблема.
«В Кыргызстане начинает формироваться
конституционное движение, которого раньше
не было. Ни одна такая реформа не достигла
поставленной цели. От этого народ не
стал богаче. Очередная реформа ни к чему
новому не приведет. Есть страны, менявшие
Конституцию 180 раз. Но жизнь от этого не
наладилась. Она станет лучше после того,
как поставят конкретные цели», – считает
Курманов.
Кроме того, эксперт отметил, что при
формировании власти заявлены цели, но не
обозначены механизмы их реализации.
«Все говорят, что мы парламентская
республика, но никто не знает, что это означает.
Все напоминают о заявленных целях, но никто
не приблизился к ним», – добавил политолог
(Knews (http://knews.kg/2016/10/zajnidinkurmanov-ocherednaya-konstitutsionnayareforma-ni-k-chemu-ne-privedet/). – 2016.
– 5.10).
Парламент Киргизстану приступив до
обговорення в другому читанні проекту закону
про призначення референдуму щодо зміни
конституції країни, на якому депутати заявили
про відсутність оригіналу Основного закону,
повідомляє Depo.ua.
"Перш ніж вносити зміни, потрібно знайти
оригінал, інакше незрозуміло, куди ми вносимо
поправки", – заявила екс-прокурор республіки,
депутат Аїда Салянова. Соціалісти також

зажадали створити спеціальну комісію для
пошуку оригіналу Конституції.
В кінці вересня парламент схвалив у
першому читанні закон про призначення
референдуму по внесенню змін до конституції
Киргизстану на 4 грудня. Проте 10 жовтня
президент Киргизстану підписав указ про
призначення місцевих виборів на 11 грудня, у
зв'язку з чим виникла необхідність перенесення
дати референдуму.
Під час обговорення законопроекту депутати
від фракції соціалістичної партії Ата-Мекен"
звернулися до представників органів державної
влади з проханням надати перший екземпляр
Основного закону країни, однак з'ясувалося, що
в міністерстві юстиції і апараті президента на
сьогоднішній день мають лише копії документу.
Як зазначалося на обговоренні, у 2014 році
Конституційна палата країни розглядала позов
правозахисників, які стверджували, що текст
конституції був підмінений і на референдум
2010 року внесли інший документ. У зв'язку з
цим вони вимагали внести зміни до Основного
закону. Тоді судді Конституційної палати
прийняли рішення не вносити в документ будьякі зміни до 2020 року.
У липні ряд політичних партій Киргизстану,
що входять до парламенту, на чолі з
президентом виступили з ініціативою змінити
конституцію. Чинна редакція документу,
прийнята на всенародному референдумі після
держперевороту в 2010 році, була схвалена
Венеціанською комісією. У ній є пункт, що
забороняє зміну Основного закону країни до
2020 року. Частина політичних партій, в тому
числі входять до коаліції більшості парламенту,
виступила різко проти реформування
Основного закону (Depo.ua (http://www.
depo.ua/ukr/svit/u-kirgizstani-zagubilikonstitutsiyu-19102016104700). – 2016. – 19.10).
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Азейбарджан
26 сентября в Азербайджане прошел
референдум о продлении полномочий
президента и реформе административной
структуры страны.
Всего жителям страны предлагали
высказать мнение о внесении в основной закон
Азербайджана 6 новых статей и 23 поправок – в
существующие, пишет Диалог.
Голосование началось в 08:00 и длилось до
19:00 по местному времени. По данным СМИ,
на избирательные участки пришли более 67%.
Центр мониторинга "Ряй" проводил
экзитполы. По выводам социологов, 92,5%
респондентов поддержали увеличение срока
президентских полномочий с 5 до 7 лет, а
91,1% – проголосовали за снятие возрастных
ограничений для кандидатов в президенты.
89,3% – согласились с введением института
вице-президента.
Кстати, среди вопросов было предложение о
понижении минимального возрастного порога
для избрания депутатом. Если сейчас на этот
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пост могут избрать гражданина страны не
моложе 25 лет, то новая статья предусматривает
снижение возраста до 18 лет. Кроме этого,
президент получает расширенные полномочия:
возможность роспуска парламента, назначать
досрочные выборы главы государства и т.п.
Инициатором референдума стал действующий
азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
Оппозиция выступила категорически против
подобного голосования и призвала общество
байкотировать его.
К слову, в прошлый раз, меняя Конституцию,
Алиев подарил себе возможность быть
избранным на пост президента третий раз.
Ильхам Алиев правит Азербайджаном с
2003 года, сменив на этом посту своего отца. По
прогнозам экспертов, сейчас президент меняет
законы и готовит почву для собственного
сына Гейдара Алиева-младшего (From-ua.com
(http://from-ua.com/news/387590-konstituciyapod-prezidenta-kak-ukreplyayut-diktatorstvo.
html). – 2016. – 27.09).
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