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Запровадження інституту конституційної скарги в Україні:
українські реалії та міжнародний досвід

С

вітова практика конституціоналізму
свідчить, що переважна більшість країн, проголошуючи себе демократичними, соціальними, правовими державами,
декларує, насамперед, прихильність загальнолюдському, гуманітарному виміру у здійсненні влади, забезпеченні прав і свобод людини й
громадянина. Обсяг конституційних прав кожного члена суспільства свідчить про розвиненість демократичного ладу, але без гарантій їх
повного захисту вони залишаються декларацією і в реальному житті часто не дотримуються державою.
Особливе місце в системі гарантій реалізації
і захисту конституційних прав і свобод людини
й громадянина займає судовий захист прав і
свобод як національними, так і міжнародними
судовими інстанціями, і, зокрема, органами
конституційної юстиції.
Серед процедур, які використовують
органи конституційної юрисдикції в багатьох
зарубіжних країнах для захисту прав та свобод
людини і громадянина, чи не найпопулярнішим
є розгляд конституційних скарг. Сутність
інституту конституційної скарги сьогодні
зводиться до права громадян звертатися до
органів судового конституційного контролю
з проханням про перевірку конституційності
владних актів, якими порушуються їхні
права і свободи. Конституційну скаргу варто
розглядати не просто як ще один механізм
судового захисту, а і як спосіб впливати на
якість національного законодавства. Однак в
Україні такий правовий інститут відсутній.
Інститут конституційної скарги є в першу
чергу винаходом європейської демократії.
Сьогодні його застосування можна віднайти в
більшості європейських країн. Тому очевидно,
що в процесі реалізації курсу на вступ в ЄС
Україна не може не сприйняти конституційну
скаргу у своїй національній правовій системі.

У ст. 3 Конституції України закріплено
положення, згідно з якими людина, її життя
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність
і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю. За конституційними
приписами права і свободи та їх гарантії
визначають зміст і спрямованість діяльності
нашої держави. Але сучасна реальність свідчить
не на користь захищеності конституційних прав
громадян засобами конституційного контролю.
Не секрет, що у багатьох випадках сама по собі
Конституція лише декларує основні права й
свободи громадян, але конкретних механізмів
та гарантій від порушення не містить.
Вдосконалення змісту Конституції
України та, зокрема, модернізація механізму
захисту прав і свобод людини й громадянина
Конституційним Судом України (КС), як
одного з її напрямів, є метою проведення
конституційної реформи в Україні.
Фахівці-конституціоналісти шукають
оптимальну модель Основного закону, яка
задовольнила б найрізноманітніші верстви
населення.
На думку директора Інституту держави
і права НАН України Ю. Шемшученка,
Конституція, яка діє сьогодні в Україні, доволі
непогана, але вона «втратила своє високе
призначення» через те, що її положення, з
огляду на надмірну декларативність, важко
виконати. До них потрібні норми законів,
щоб, порушуючи конституційні права і
свободи окремого громадянина чи навіть
усіх громадян у цілому, державні інституції
та окремі представники влади могли нести
відповідальність. Ю. Шемшученко вважає,
що слід посилити гарантії законності
та правопорядку в країні, передбачити
відповідальність за порушення основних прав
і свобод громадян на конституційному рівні.
Для цього потрібно доповнити Конституцію
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принципом конституційної законності,
закріпити засади судоустрою і судочинства,
удосконалити структуру і повноваження КС,
зокрема необхідно запровадити інститут
індивідуальної скарги громадян на порушення
їхніх конституційних прав і свобод.
Нині основною формою захисту прав людини
і громадянина в Україні відповідно до Закону
України «Про Конституційний Суд України» є
інститут конституційного звернення, що певною
мірою дещо компенсує відсутність інституту
індивідуальної конституційної скарги, проте
повноцінно замінити її не може. Як зазначив
суддя КС у відставці В. Кампо, у вітчизняному
законодавстві є лише право громадян на
конституційне звернення щодо тлумачення
Конституції і законів України, тому можна
говорити про звужену модель функціонування
інституту конституційної юстиції.
Дійсно, існуючий механізм захисту
конституційних прав громадян КС України
потребує модернізації, тому набуває особливої
актуальності з’ясування необхідності
та перспектив запровадження інституту
конституційної скарги в Україні як особливої
форми захисту порушених прав.
Цю нову для українського законодавства
форму захисту порушених прав містить
законопроект «Про внесення змін до
Конституції України (щодо правосуддя)»
(№ 3524 від 25.11.2015 р.), який вніс
до Верховної Ради Президент України
П. Порошенко.
У пояснювальній записці до законопроекту
йдеться, що зміни до Конституції України є
необхідними, насамперед, для утвердження
незалежності судової влади, зокрема шляхом її
деполітизації, для посилення відповідальності
судової влади перед суспільством, а також для
запровадження належних конституційних засад
кадрового оновлення суддівського корпусу.
Метою цих заходів є практична реалізація
принципу верховенства права та забезпечення
кожному права на справедливий судовий
розгляд справи незалежним і безстороннім
судом.
Безперечно новим і актуальним для України є
введення документом інституту конституційної
4

скарги. За проектом закону, конституційна
скарга – це звернення будь-якого громадянина
до Конституційного Суду з підстав, визначених
Конституцією та Законом. Зокрема, у проекті
такою підставою є застосування в остаточному
судовому рішенні у справі скаржника Закону,
що суперечить Конституції України, коли всі
інші національні засоби юридичного захисту
вичерпано.
Слід звернути увагу на те, що зміни
до Конституції щодо правосуддя, які
напрацювала Конституційна Комісія, отримали
рекомендацію до прийняття в Національній
раді реформ, позитивні відгуки й коментарі
від українських та міжнародних експертів,
схвалені Венеціанською комісією.
Актуальні
проблеми
судочинства
та реформи судової системи, зокрема
впровадження інституту конституційної
скарги, активно обговорювалися як
вітчизняними, так і зарубіжними експертами й
вченими-конституціоналістами.
Так, за підтримки Проекту ЄС «Підтримка
реформ у сфері юстиції в Україні» відбувся
ІV Судовий форум (1–2 жовтня 2015 р.), у
якому взяли участь, крім українських, іноземні
експерти низки міжнародних організацій.
У межах форуму зі спеціальними доповідями
на тему: «Конституційні скарги – дієвий
механізм захисту прав фізичних та юридичних
осіб. Українські реалії та міжнародний досвід»
виступили голова Конституційного Суду Литви
Д. Жалімас та суддя Конституційного Суду
України, професор НУ «Києво-Могилянська
академія», член-кореспондент НАПрН України,
член Науково-консультативної ради при ВСУ
та ВАСУ С. Шевчук.
Беззаперечно підтримуючи тезу щодо
важливості конституційної скарги як механізму
захисту прав людини, С. Шевчук підкреслив,
що «конституційна скарга потрібна, але вона
не вирішує всіх проблем», потрібні зміни до
відповідного законодавства.
У свою чергу голова Конституційного суду
Литви Д. Жалімас зауважив, що інститут
індивідуальної конституційної скарги захищає
не просто інтереси особи; а також громадські
інтереси та конституційний устрій у цілому.
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Питання запровадження інституту
конституційної скарги в Україні, вивчення
досвіду іноземних колег, зокрема, щодо змін
до Конституції та відповідного законодавства,
оптимізації структури суду та апарату,
можливого збільшення навантаження у зв’язку
із запровадженням конституційної скарги,
інших проблемних питань, з якими стикалися
суди у своїй діяльності у світлі запровадження
конституційної скарги, були обговорені на
Міжнародній науково-практичній конференції
з питань запровадження конституційної скарги
в Україні (18 грудня 2015 р., Київ).
Захід проходив у рамках співробітництва
Конституційного
Суду
України
з
Координатором проектів ОБСЄ в Україні та
з нагоди Всеукраїнського тижня права. У
роботі конференції взяли участь Голова та
судді Конституційного Суду України, судді
КС у відставці, очільники і судді органів
конституційної юрисдикції Грузії, Латвії,
Литви, Молдови, Польщі, представники
міжнародних організацій – Організації з
безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ),
Німецького фонду міжнародного правового
співробітництва, USAID.
Відкриваючи конференцію, Голова КС
України Ю. Баулін зазначив, оскільки інститут
конституційної скарги є складовою загальної
системи інститутів конституційного права,
важливим є з’ясування його системних зв’язків
з ними та визначення ролі цього інституту
у формуванні та вдосконаленні системи
права сучасної демократичної та правової
держави. З огляду на це, зауважив голова
КС, цей процес вимагає глибокого наукового
осмислення і врахування досвіду законодавчої
діяльності як вітчизняних, так і зарубіжних
учених-конституціоналістів.
На науково-практичній частині конференції
виступив суддя КС України М. Гультай. У
своїй доповіді «Перспективи запровадження
інституту конституційної скарги в правову
систему України» суддя наголосив, що попри
підвищений останнім часом інтерес до проблеми
конституційної скарги в правовій доктрині
України, її наукове дослідження на сучасному
етапі характеризується фрагментарністю,

певною концептуальною невпорядкованістю
та не завжди ґрунтується на єдиній теоретичній
і методологічній базі. Доповідач підкреслив, що
оптимальна модель конституційної скарги на
сучасному етапі розвитку нашої держави має
передбачати право громадян України, іноземців,
осіб без громадянства та юридичних осіб після
вичерпання всіх інших національних засобів
правового захисту подати скаргу до КС України
щодо конституційності законів України чи інших
правових актів Верховної Ради, актів Президента
та Кабінету Міністрів, правових актів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим у тих випадках,
коли застосування цих актів у конкретній справі
призвело до порушення закріплених у Конституції
України прав і свобод скаржників.
Про досвід запровадження конституційної
скарги розповів голова КС Латвійської
Республіки А. Лавіньш. У своїй доповіді
«Конституційна скарга як засіб захисту
свобод людини: досвід Латвії» він зупинився
на перевагах і недоліках латвійської моделі
конституційної скарги, наголосивши, що
Україна має обрати свою особливу модель.
Доповідь «Конституційна скарга і її статутне
місце в Грузії: огляд, розвиток та виклики»
представив голова КС Грузії Г. Папуашвілі.
Очільник КС Республіки Молдова
А. Тенасє представив доповідь «Питання, що
стосуються компетенції та конституційної
юрисдикції в Республіці Молдова, зокрема,
порядок розгляду виняткових випадків
неконституційності, як непряме звернення
громадян до Конституційного Суду Республіки
Молдова». Доповідач наголосив, що в його
країні інститут конституційної скарги відсутній,
але є інші інструменти, які стоять на захисті
конституційних прав громадян країни.
Про успішний досвід запровадження
інституту конституційної скарги у своїх країнах
розповіли суддя Конституційного Трибуналу
Республіки Польща М. Гранат («Регулювання
конституційної скарги в Польщі») та голова
КС Литовської Республіки Д. Жалімаса
(«Індивідуальна конституційна скарга: пошук
оптимальної моделі захисту прав людини»).
В обговоренні теми виступили суддя КС
України П. Стецюк («Проблеми запровадження
5
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інституту конституційної скарги в Україні:
суспільно-політичні та морально-етичні
моменти»), завідувач кафедри правосуддя
юридичного факультету Чернівецького
національного університету ім. Юрія
Федьковича О. Щербанюк («Конституційна
скарга як гарантія захисту прав та інтересів
громадян»), завідувач кафедри конституційного
права та порівняльного правознавства
юридичного факультету Ужгородського
національного університету Ю. Бисага
(«Запровадження моделі повної нормативноконституційної скарги в Україні як ефективного
правового інструменту для захисту основних
прав і свобод»), судді КС України у відставці
М. Савенко («Організаційні та процесуальні
питання запровадження конституційної
скарги в Україні») та М. Козюбра («Позитивні
наслідки та можливі ризики запровадження
конституційної скарги в Україні»), заступник
завідувача кафедри конституційного права і
правосуддя економіко-правового факультету
Одеського національного університету
ім. І. І. Мечникова К. Кармазіна («Умови
та можливості впровадження інституту
конституційної скарги в Україні») та інші
фахівці.
Також іноземний досвід у питанні
впровадження конституційної скарги голови
КС Литви, Грузії та Молдови запропонували
під час дискусії в Українському кризовому
медіа-центрі (17 грудня 2015 р., Київ).
Такі правові майданчики дають можливість
не тільки винести на широке обговорення
актуальні питання змін у законодавстві, а ще
й почути думку і познайомитися з досвідом
представників міжнародних організацій та
органів конституційної юрисдикції зарубіжних
країн.
Якщо прихильники впровадження інституту
конституційної скарги в Україні вбачають
його переваги у встановленні додаткових
гарантій захисту прав і свобод людини,
забезпеченні безпосереднього доступу осіб до
конституційного правосуддя та вдосконаленні
роботи КС України в цілому, то їхні опоненти
вказують на такі можливі негативні наслідки
нововведення, як: перевантаження КС України;
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неможливість розв’язання ним найважливіших
проблем суспільного життя, основоположних
проблем щодо прав людини; фактичне
перетворення органу конституційного
контролю на «четверту» інстанцію для справ,
що підлягають розгляду судами загальної
юрисдикції тощо.
Фахівці висловлюють побоювання, що
запровадження інституту конституційної скарги
сприятиме крену конституційного контролю
у бік контролю за судовою владою і може
призвести до перетворення конституційних
судів на найвищу інстанцію системи судів
загальної юрисдикції з характерним для них
прагматизмом у здійсненні правосуддя.
Також дехто піддає сумніву потребу
впровадження інституту індивідуальної
конституційної скарги, бо вважає, що
зневажені права можна відновити іншим
шляхом. На думку науковців, відсутність
інституту конституційної скарги компенсується
можливістю конституційного звернення
фізичних та юридичних осіб до КС щодо
офіційного тлумачення Конституції та
законів України, що відповідає європейським
стандартам прямого, індивідуального доступу
громадян до конституційного правосуддя.
Запровадження другої форми прямого доступу
– конституційної скарги – було б надмірним.
У проекті йдеться про можливість
оскарження лише законів. Натомість, поставити
під сумнів можна й інші нормативно-правові
акти. Зокрема, М. Савенко звертає увагу,
що в Україні багато питань регулюється
підзаконними актами, тому, на його думку,
варто поширити норму на всі нормативні акти,
зокрема й органів місцевого самоврядування.
Також деякі експерти говорять про
недоцільність закріплення права на звернення
до КС лише після того, як вичерпано всі інші
національні засоби юридичного захисту.
Правозахисники вбачають у цьому обмеження
доступу до правосуддя. Тому в Українській
Гельсінській спілці з прав людини наполягають,
що людина повинна мати необмежене право
подання конституційної скарги у випадку, коли
закон суперечить Конституції в частині, що
обмежує права людини.
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Як передбачає суддя М. Гультай,
запровадження інституту конституційної
скарги призведе до істотного збільшення
навантаження на суддів КС України. Тому,
розширення обсягу повноважень органу
конституційної юрисдикції внаслідок
запровадження інституту конституційної
скарги не повинно вплинути на ефективність
його діяльності. Для цього потрібно встановити
ряд обмежень (фільтрів) з метою розумного
обмеження потоку індивідуальних звернень
до КС, встановивши певні умови доступу
громадян до конституційного судочинства.
Такі вимоги є звичними для більшості країн,
у яких діє цей інститут. До найважливіших з
них належать – порушення законом чи іншим
правовим актом, застосованим у конкретній
справі, конституційних прав і свобод особи;
встановлене законом коло осіб, які мають
право на звернення з конституційною скаргою,
та перелік юридично визначених обставин,
однією з яких є вичерпання національних
засобів захисту; визначення строків звернення
з конституційною скаргою; добросовісне
користування правом на конституційну скаргу,
що виключає зловживання ним.
У разі невідповідності конституційної
скарги встановленим у законі вимогам, вона не
розглядається та повертається заявникові.
Суддя М. Козюбра також звертає увагу на
істотне збільшення кількості звернень до КС.
Тому, на його думку, варто передбачити, щоб
скарги розглядали колегії із трьох суддів. А його
колега М. Савенко радить уже сьогодні подбати
про залучення до підготовки скарг адвокатів.
Також багато фахівців сумніваються, що
норма ефективно запрацює на практиці.
Суддя КС П. Стецюк зазначив, що важливо
не допустити фальстарту та унеможливити
профанацію загалом позитивного потенціалу
конституційної скарги. У правовому плані
запровадження конституційної скарги має
супроводжуватись низкою системних заходів,
спрямованих насамперед на забезпечення її
фактичної дієвості, своєчасними й системними
змінами до національного законодавства.
На думку експертів, низка питань має
бути вирішена шляхом внесення змін до

низки законів, зокрема Закону України «Про
Конституційний Суд України». Але чи стане
новий механізм дійсно дієвим інструментом
захисту прав людини, залежатиме від практики
застосування відповідних норм.
На думку конституційного експерта
Української Гельсінської спілки з прав
людини, члена Конституційної Комісії України
В. Речицького, важливим є не саме
запровадження конституційної скарги, а
готовність Конституції до виконання такої
функції.
За допомогою конституційної скарги,
переконаний кандидат на посаду судді КСУ
В. Кравчук, Верховна Рада та Президент
України стають підконтрольними, а
громадянське суспільство отримає інструмент
безпосереднього конституційного контролю
над владою. Це відповідає конституційній
ідеї народовладдя і теперішнім потребам
українського суспільства.
Для розроблення української моделі
конституційної скарги доречно звернутися
до позитивного досвіду зарубіжних країн та
дослідити існуючі моделі конституційних
скарг.
Кожна сучасна демократія визнає право
громадян на захист своїх інтересів у суді,
зокрема у Конституційному Суді, який
повинен служити людині та громадянину,
бути засобом захисту їх прав і свобод. Право
подання конституційної скарги існує в багатьох
європейських державах (Австрія, Угорщина,
Бельгія, Німеччина, Іспанія) та державах
Латинської Америки (зокрема, у Бразилії),
Азії (Монголія, Сирія, Тайвань, Корея),
Африки (Бенін, Маврикій, Сенегал, Судан). В
останні десятиріччя інститут конституційної
скарги здобув широке визнання в країнах
Східної Європи та Балтії (Польща, Словенія,
Словаччина, Угорщина, Чехія, Латвія, Литва),
а також у деяких країнах СНД (Російська
Федерація, Киргизстан, Грузія, Казахстан).
У різних країнах КС розглядають доволі
різні за своїм змістом скарги громадян.
Якогось чіткого стандарту щодо інституту
індивідуальної конституційної скарги не існує
– кожна країна вирішує це питання по-своєму.
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Класичним прикладом країни, де
конституційна скарга є дієвим засобом захисту
порушеного права громадян, можна вважати
Федеративну Республіку Німеччина.
Спеціалізована система конституційного
контролю Німеччини враховує всі основні
характеристики демократичної, соціальної,
федеративної держави, якою вона визначається
Конституцією ФРН.
Аналіз конституційного законодавства дав
змогу виокремити елементи німецької моделі
конституційної скарги: суб’єктами звернення зі
скаргою до КС ФРН можуть бути фізичні особи,
юридичні особи, громади та об’єднання громад
у визначених законом випадках. Предметом
оскарження виступають будь-які нормативноправові акти (закони, правозастосовні акти, судові
рішення). Також оскаржити можна як дію, так
і бездіяльність виконавчої влади Федерації або
землі. Умовами подання конституційної скарги є
вичерпання всіх національних засобів правового
захисту, дотримання термінів, передбачених
для подання скарг (залежно від виду акта, що
оскаржується: від одного місяця до одного року), а
також доведення скаржником прямого зв’язку між
нормативно-правовим актом та порушеним правом.
Конституційна скарга може також подаватися без
її розгляду в загальному судовому порядку, якщо
скарга має суспільне значення або без її термінового
розгляду особа понесе тяжкі наслідки.
Заслуговує на увагу також досвід
європейських країн (зокрема, Австрії,
Іспанії), які, дотримуючись постулатів
класичної ліберальної теорії прав людини,
обмежують підставу конституційної скарги
порушенням лише так званих негативних прав
(основоположна група прав на незалежність
від влади) і не поширюють таку форму захисту
на позитивні (соціально-економічні права).
В Іспанії діє так звана «процедура ампаро»
– особлива процедура, що є засобом захисту
основних конституційних прав особистості,
тобто має виключно індивідуальний характер.
Зарубіжний досвід вказує на можливість
надання права подавати скаргу про порушення
конституційних прав і свобод до КС не лише
фізичним, а й юридичним особам, зокрема
об’єднанням громадян (Чехія, Швейцарія).
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У деяких країнах поряд з конституційними
скаргами окремих осіб для захисту їх основних
прав і свобод допускаються й так звані народні
скарги (actio popularis – право, притаманне
кожному члену суспільства здійснити юридичну
дію на захист суспільного інтересу). Вони
поширені головним чином у країнах Африки,
Центральної та Північної Америки (Бенін,
Гана, Конго, Бразилія, Венесуела, Колумбія,
Панама та ін.).
У деяких країнах поширюється тенденція
щодо визнання підставою конституційної
скарги порушення прав людини, закріплених
у міжнародно-правових договорах. Так, у
Туреччині, згідно зі ст. 148 Конституції,
кожний може подати індивідуальну скаргу до
КС у разі порушення державними органами
його основних прав і свобод, передбачених
у Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 р. Такий підхід
сприяє впровадженню міжнародних стандартів
правозахисту в національну правову систему.
Що стосується постсоціалістичних країн
Східної та Північної Європи, то інститут
конституційної скарги в них істотно
відрізняється від свого прототипу. Можна
виділити ряд ознак, існування яких обумовлено
специфікою конституційного розвитку цих
держав, а саме:
– будь-яка особа може звернутися зі скаргою
до КС, який розбирає претензії фізичних та
юридичних осіб (Польща);
– захисту підлягають лише права, визначені в
Конституції (Латвія, Польща, Угорщина, Чехія),
і основні права, передбачені міжнародним
договором, ратифікованим державою і
оприлюдненими в порядку, який визначається
законом (Словаччина);
– оформлення скарги здійснюється за
допомогою адвоката, який представляє інтереси
позивача на засіданнях (Польща, Чехія);
– конституційне судочинство розглядає
тільки відповідність нормативного акта або його
частини положень Основного закону, на підставі
яких органи винесли остаточне рішення. У
Латвії та Чехії, наприклад, обговоренню не
підлягають правильність і законність судових
рішень, а в Польщі – процедура їх ухвалення;
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– право звернутися зі скаргою настає в
разі, коли використані не тільки судові, а й всі
існуючі законні засоби відновлення прав;
– виробництво в КС забороняє до
моменту оголошення свого рішення розгляд
відповідного цивільного, кримінального або
адміністративного справи в суді загальної
юрисдикції;
– якщо невідповідність нормам Конституції
виявлено, попередні рішення скасовуються,
однак орган конституційного контролю не
може змінити їх на користь заявника, а лише
направляє справу на новий розгляд.
У порівнянні з класичною дана модель
конституційної скарги характеризується як
обмежена. Тому вчені Західної Європи в
цілому критично ставляться до функціонуючої
в постсоціалістичних країнах її модифікації,
так як будь-яке обмеження в умовах подачі
конституційної скарги ставить під сумнів
існування ідеї всеосяжної правової держави.
Для запровадження в Україні інституту
конституційної скарги, зокрема, корисним може
бути досвід Латвії, де її запроваджено у 2001 р.
Як розповів голова КС Латвії А. Лавінш, їхня
модель відрізняється від класичної німецької.
Так, у Латвії кожна особа може подати скаргу,
якщо будь-який нормативний акт порушує
її права, гарантовані Конституцією, після
проходження всіх інстанцій судового захисту.
Однак не підлягають розгляду факти утиску
прав, якщо вони допущені судом.
У Латвії, де проживає близько 2 млн
громадян, КС складається всього із семи суддів.
Щорічно до нього надходить 500–600 скарг. З
них такими, що відповідають формальним
вимогам, визнаються 200–250. Останні
направляються до колегій із трьох суддів, які
вирішують, чи відкривати провадження у
справі.
Строк звернення до КС Латвії – шість
місяців після винесення останнього судового
рішення. Такий термін законодавці визнали
оптимальним, аби в скаржника був час на
підготовку звернення, а органи влади не
перебували тривалий час у підвішеному стані.
При цьому А. Лавінш вважає, що це великий
строк, і посилається на Іспанію, де він становить

лише 20 днів. У Чехії, Угорщині, Словаччині та
Словенії – 60 днів, Німеччині – один місяць.
Правознавці зазначають як позитивні, так
і негативні наслідки такої моделі. Наприклад,
з одного боку, встановлення даного інституту
зміцнило механізм взаємного контролю
і противаг гілок влади, а також надало
особам право ефективно відстоювати свої
основні права від зазіхання влади. До того ж
обмеженість у поданні конституційної скарги
не допускає перевантаження КС Латвії, а
створює умови для обговорення тільки справ,
пов’язаних з інтересами всього суспільства. З
іншого боку, людина отримала тільки часткові
можливості для захисту своїх інтересів, тому
що в латвійському КС факти порушення
основних прав судами загальної юрисдикції та
адміністративними інституціями розгляду не
підлягають.
Виходячи з практики більшості європейських
держав, де даний інститут є реальним та
дієвим способом захисту прав людини, можна
зробити висновок, що запровадження інституту
конституційної скарги в Україні є необхідним.
Щоб розробити оптимальну модель для
України, необхідно здійснити порівняльне
дослідження моделей конституційних скарг
зарубіжних. Але важливо, використовуючи
досвід європейських країн, адаптувати його
до українських реалій, спрогнозувати як така
модель запрацює в Україні.
Отже, Україна як держава, орієнтована на
укріплення демократичних засад, має постійно
вдосконалювати свої механізми захисту прав і
свобод людини й громадянина. Одним з таких
механізмів і є інститут конституційної скарги,
вироблений у країнах Європи, США.
Запровадження конституційної скарги в
Україні сприятиме тому, що законодавча база
відповідатиме реаліям сьогодення за рахунок
її постійного оновлення (адже громадянам
зможуть звертатися до КС України щодо
перевірки конституційності положень законів,
які порушують або можуть спричинити
порушення конституційних прав і свобод
людини й громадянина; такі питання будуть
актуальними, оскільки виникають у процесі
правозастосування щодо окремих осіб, а їх
9
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вирішення сприятиме усуненню існуючих
нагальних проблем), буде максимально
спрямована на захист конституційних прав
людини та відображатиме високий правовий
рівень України як європейської держави
(Статтю підготовлено з використанням
інформації таких джерел: офіційне інтернетпредставництво Президента України
П. Порошенка (http://www.president.gov.ua);
офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua); Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua); офіційний веб-сайт

Міністерства юстиції України (https://minjust.
gov.ua/ua); офіційний веб-сайт Конституційного
Суду України (http://ccu.gov.ua/uk/index); веб-сайт
ГО «Український кризовий медіа-центр» (http://
uacrisis.org/ua/); сайт МФ «Центр суддівських
студій» (http://www.judges.org.ua); журнал
Верховної Ради України «Віче» (http://www.viche.
info); газета «Дзеркало тижня. Україна»(http://
gazeta.dt.ua); газета «Закон і Бізнес» (http://zib.com.
ua/#all); веб-портал Racurs.ua (http://ua.racurs.
ua); сайт Центру інформації про права людини
(https://humanrights.org.ua).

КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ УКРАЇНИ
22 березня Конституційний Суд України
у формі усного слухання продовжив розгляд
справи за конституційними поданнями
Верховного Суду України щодо відповідності
Конституції України (конституційності)
пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13
частини другої, частини третьої статті 3
Закону України «Про очищення влади»,
47 народних депутатів України щодо
відповідно сті
Конституції
України
(конституційності) частин третьої, шостої
статті 1, частин першої, другої, третьої,
четвертої, восьмої статті 3, пункту 2 частини
п’ятої статті 5, пункту 2 Прикінцевих та
перехідних положень цього Закону та
Верховного Суду України щодо відповідності
Конституції України (конституційності)
частини третьої статті 1, пунктів 7, 8, 9
частини першої, пункту 4 частини другої
статті З, пункту 2 Прикінцевих та перехідних
положень цього Закону.
Під час пленарного засідання Конституційний
Суд України розглянув низку заявлених
клопотань учасників конституційного
провадження.
Продовжуючи розгляд справи, судді
заслухали пояснення представника Президента
України – заступника завідувача відділу
представництва інтересів Президента України
в судах – завідувача сектору представництва
Президента України у Конституційному Суді
10

України Р. Михеєнка, пояснення залучених
до участі у розгляді справи представників:
Вищого адміністративного суду України –
начальника Правового управління ВАСУ
В. Демченка; Ради суддів України –
заступника голови Ради суддів України –
Б. Моніч; Української Гельсінської спілки
з прав людини – виконавчого директора
Української Гельсінської спілки з прав людини
А. Бущенка, а також пояснення залученого
до участі у розгляді справи експерта – суддю
Конституційного Суду України у відставці
І. Домбровського.
Після закінчення дослідження на
відкритому пленарному засіданні матеріалів
справи суд надав сторонам слово для
заключного виступу. Із заключними словами
виступили – народні депутати України
Ю. Мірошниченко та В. Німченко, суддя
Верховного Суду України О. Волков,
заступник завідувача відділу представництва
інтересів Президента України в судах –
завідувач сектору представництва Президента
України у Конституційному Суді України
Р. Михеєнко.
Конституційний Суд України оголосив
про перехід до закритої частини пленарного
засідання для прийняття рішення у справі
(Офіційний веб-сайт Конституційного
Суду Україні (http://www.ccu.gov.ua/uk/
publish/article/305378). – 2016. – 22.03).
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18 березня 2016 р. Конституційний Суд
України офіційно оприлюднив прийняте
15 березня Рішення у справі за конституційним
поданням 51 народного депутата України
щодо офіційного тлумачення положення
«на наступній черговій сесії Верховної
Ради України», яке міститься в статті 155
Конституції України.
В аспекті порушеного у конституційному
поданні питання щодо конституційної
процедури прийняття закону про внесення
змін до Конституції України, якщо відповідний
законопроект був попередньо схвалений
більшістю від конституційного складу
Верховної Ради України, але не розглядався
на черговій сесії Верховної Ради України,
положення «на наступній черговій сесії
Верховної Ради України», застосоване у статті
155 Конституції України відповідно до її цілей,
у взаємозв’язку з положеннями частини другої
статті 8, частини першої статті 82, частин
першої, другої, п’ятої статті 83, частини
другої статті 84, частини першої статті 158
Основного закону України необхідно розуміти
так, що наступною черговою сесією Верховної
Ради України є чергова сесія парламенту,
яка має відбутися відповідно до положень
розділу ХІІІ «Внесення змін до Конституції
України» Основного закону України та
Регламенту Верховної Ради України і на якій
законопроект про внесення змін до Конституції
України, попередньо схвалений більшістю
від конституційного складу Верховної Ради
України, вважатиметься прийнятим як закон,
якщо за нього проголосує не менш як дві
третини від конституційного складу Верховної
Ради України.
Рішення Конституційного Суду України
є обов’язковим до виконання на території
України, остаточним і не може бути оскаржене
(Офіційний веб-сайт Конституційного Суду
України (http://www.ccu.gov.ua/uk/publish/
article/305229). – 2016. – 18.03).

(конституційності) положень частини
дев’ятої статті 61, частини третьої статті
105 Закону України «Про вибори народних
депутатів України», пункту 3 розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про внесення змін до Закону України
“Про вибори народних депутатів України”»
(щодо виключення кандидатів у народні
депутати України з виборчого списку партії
у багатомандатному окрузі) від 16 лютого
2016 р. № 1006-VІІІ.
Згідно з Регламентом Конституційного Суду
України, конституційне подання передано на
вивчення в секретаріат суду (Офіційний вебсайт Конституційного Суду України (http://
www.ccu.gov.ua/uk/publish/article/305583). –
2016. – 22.03).
18 березня 2016 р. до Конституційного
Суду України надійшли конституційні
подання 49 народних депутатів України
щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положення пункту 11
Прикінцевих положень Закону України
«Про Державний бюджет України на
2016 рік» та 51 народного депутата України
щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положення пункту 7
Прикінцевих положень Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік».
Згідно з Регламентом Конституційного Суду
України, конституційні подання передані на
вивчення в секретаріат суду.
Текст конституційних подань розміщений на
офіційному сайті КСУ в рубриці «На розгляді
суду» (Офіційний веб-сайт Конституційного
Суду України (http://www.ccu.gov.ua/uk/
publish/article/305305). – 2016. – 18.03).

16 березня 2016 р. Конституційний Суд
України на пленарному засіданні у формі
усного слухання розпочав розгляд справи за
конституційним поданням уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
22 березня 2016 р. до Конституційного щодо відповідності Конституції України
Суду України надійшло конституційне (конституційності) положень частини п’ятої
подання 49 народних депутатів України статті 21 Закону України «Про свободу
щодо відповідності Конституції України совісті та релігійні організації».
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Суб’єкт права на конституційне подання
– уповноважений Верховної Ради України з
прав людини – звернувся до Конституційного
Суду України з клопотанням розглянути
питання щодо відповідності Конституції
України (конституційності) положень частини
п’ятої статті 21 Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації» від 23 квітня
1991 р. № 987-XII зі змінами (далі – Закон),
згідно з якими «в інших випадках публічні
богослужіння, релігійні обряди, церемонії
та процесії проводяться щоразу з дозволу
відповідної місцевої державної адміністрації,
виконавчого органу сільської, селищної,
міської ради. Клопотання про видачу вказаного
дозволу подається не пізніш як за десять днів до
призначеного строку проведення богослужіння,
обряду, церемонії чи процесії, крім випадків,
які не терплять зволікання».
На думку автора клопотання, зазначені
положення Закону «суперечать конституційним
приписам щодо проведення мирних зібрань,
закріплених у статті 39 Конституції України,
оскільки встановлюють дозвільний порядок
замість повідомчого, відповідно обмеження
цього права може встановлюватися відповідним
місцевим органом, а не виключно судом».
У ході пленарного засідання Конституційний
Суд України заслухав суддю-доповідача у
справі С. Шевчука, який доповів присутнім
матеріали справи.
Судді також заслухали пояснення
учасників конституційного провадження –
уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини В. Лутковську, представника
Верховної Ради України – головного наукового
консультанта відділу зв’язків з органами
правосуддя Апарату ВРУ Л. Ружицьку,
представника Президента України – заступника
завідувача відділу представництва інтересів
Президента України в судах – завідувача
сектору представництва Президента України у
Конституційному Суді України Р. Михеєнка, а
також пояснення залучених до участі у розгляді
справи: представника Кабінету Міністрів
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України – першого заступника міністра
культури України І. Ліхового, представника
Київської міської державної адміністрації –
заступника директора Департаменту культури
виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА) – начальника управління у справах
національностей та релігій В. Моцюка,
представників Всеукраїнської Ради Церков та
релігійних організацій – протоієрея, керівника
Департаменту зовнішніх церковних зв’язків
в Україні Керівного центру «Патріарша
Курія» Української греко-католицької церкви
О. Петріва, помічника головного рабина
м. Києва та України Об’єднання іудейських
релігійних організацій України Г. Білорицького,
представника Української Гельсінської спілки з
прав людини – директора зі стратегічних справ
Української Гельсінської спілки з прав людини
М. Тарахкала.
У цій справі Конституційний Суд України
завершив усне слухання і перейшов до закритої
частини пленарного засідання для подальшого
обговорення та прийняття рішення.
На засіданні були присутні викладачі
та студенти вищих навчальних закладів,
представники засобів масової інформації
та інші громадяни (Офіційний веб-сайт
Конституційного Суду України (http://www.ccu.
gov.ua/uk/publish/article/305062). – 2016. – 16.03).
14 березня до Конституційного Суду
України надійшло конституційне подання
уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини щодо відповідності Конституції
України (конституційності) частини першої
статті 29 Закону України «Про державну
таємницю».
Згідно з Регламентом Конституційного Суду
України, конституційне подання передано на
вивчення в секретаріат суду.
Текст конституційного подання розміщений
на офіційному сайті КСУ в рубриці «На розгляді
суду» (Офіційний веб-сайт Конституційного
Суду України (http://www.ccu.gov.ua/uk/
publish/article/304739). – 2016. – 14.03).
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І. Виртосу, Дзеркало тижня: Час «К»,
або Про права людини у проекті нової Конституції

и настане після реформ в Україні час
«К», коли українська Конституція буде,
нарешті, не декларативним документом, а справді Основним Законом?
З недавнього соцопитування: лише
10 % опитаних добре орієнтуються у планах
влади змінити Конституцію, 47 – щось про це
чули, а 42 % – взагалі не в курсі. І лише 5 %
опитаних знають, які саме зміни готуються до
Конституції.
Такі невтішні дані соціологічного
дослідження, яке провели Фонд «Демократичні
ініціативи» імені Ілька Кучеріва і Київський
міжнародний інститут соціології. Ще сумніше
стає, коли з'ясовується, що більш як половина
опитаних (50,4 %) зовсім не читала Конституції.
А новий її проект мав би містити
фундаментальне положення, згідно з яким саме
суспільство має контролювати державу.
«Та суспільства в нас немає. У нас є піддані,
нещасні, про яких потрібно турбуватися… І
в новому проекті Конституції консервуються
наші сьогоднішні або навіть учорашні уявлення
про те, як має функціонувати держава»,
– зауважує А. Бущенко, правозахисник і
виконавчий директор Української Гельсінської
спілки з прав людини. Проблема також у тому,
що «суспільство не довіряє державі», стверджує
А. Бущенко.
То що ж готують нам законотворці? І якою
може бути майбутня Конституція?
Котлети – окремо, мухи – окремо
Щодо проекту Основного Закону,
розробленого Конституційною комісією, серед
експертів тривають дискусії: який обсяг і яких
прав має бути закріплений в Конституції?
Соціально-економічні права, а простіше
– право на безплатну освіту, медицину,
гідну пенсію, що неможливо гарантувати за
нинішніх дірок у бюджеті? Чи громадськополітичні права, коли вільно можна говорити
те, що хочеш (свобода слова), те, що думаєш

(свобода вираження думки), або, наприклад,
реалізовувати виборчі права?
«Справжні» конституції можуть бути лише
капіталістичними. Якщо вони якісь інші, то
це «фіктивні» конституції, «підробки». У
цьому переконаний В. Речицький, кандидат
юридичних наук, доцент Національної
юридичної академії України імені Ярослава
Мудрого (Харків), конституційний експерт
Харківської правозахисної групи.
«У нашій Конституції життя людини записано
як суперцінність. Та очевидно, що метою
Конституції є вільний стан громадянського
суспільства, вільний стан народу – народу,
який інвестує в себе, який намагається щось
змінити. Це – свобода бізнесу, економічна
свобода і, безумовно, політична», – стверджує
В. Речицький.
До слова, ще на початку 2013 р. тривали
дискусії, чи необхідно відмовлятися в
Конституції від соціальних прав, а точніше
– чесно визнати, що вони не можуть бути
забезпечені в Україні.
«Були такі радикальні пропозиції – взагалі
позбутися цих прав, вийти на суто політичні
й особисті права», – пригадує експерт і додає,
що всі вони не пройшли. «Хоча сьогодні вже
зрозуміло, що, скажімо, років десять Україна не
матиме бюджетних можливостей задовольняти
вимоги, які викладені як подарунок від держави
у вигляді соціально-економічних прав. І з цим
ми вже стикнулися...», – каже В. Речицький.
На його думку, якщо зберегти соціальні
права так, як їх закріплено нині, то це буде
простим підтриманням ілюзії.
З ним не згоден В. Яворський, правозахисник,
член правління Української Гельсінської
спілки з прав людини. Він каже, що в новій
Конституції важливо виділити в окремий розділ
громадянські і політичні права, наступний
розділ – соціально-економічні права, далі –
обов'язки людини. Це три різні за природою
інститути, які по-різному регулюються.
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В. Яворський пояснює: коли йдеться про
громадянські й політичні права, то є досить
чіткий критерій законності обмежень прав
людини: обмеження може встановлюватись
законом, має переслідувати якусь легітимну
мету, бути необхідним у демократичному
суспільстві. Однак у проекті Конституції
немає такої стаціонарної статті, яка визначала
б критерії обмеження прав людини.
Що ж до соціально-економічних прав,
то тут діє інший підхід – зокрема принцип
«обмеження фінансової можливо сті
держави».
«Але важливо, що соціально-економічні
права не повинні зменшуватися. Держава їх
встановлює у певній мірі і не може відкочуватись
назад. Навіть серед соціально-економічних прав
є певні засадничі речі, від яких держава не може
відмовитися. Наприклад, право на достатній
життєвий рівень, який означає свободу від
голоду. Тобто якщо людина голодує сьогодні
в зоні АТО, бо держава перекрила всі умови
нормального там функціонування, то держава
й відповідальна за ситуацію на цій території
і зобов'язана її вирішувати», – наголошує
В. Яворський.
Право власності: fata morgana для
українців чи реальність?
Ще один суперечливий момент у проекті
Конституції, на думку Яворського, стосується
права власності. Бо, з одного боку, йдеться про
таке собі ідеалізоване бачення цього права.
А з іншого, якщо подивитися на практику
Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), то
вона не вимагає суворого його дотримання: у
Європейській конвенції з прав людини чітко
прописано, що людина може бути позбавлена
майна в інтересах суспільства.
Експерт пояснює, що в усіх країнах є
процедури, коли можна вилучати майно для
суспільних потреб. І це майно викуповується
часто не за максимальною ринковою ціною.
Справи в ЄСПЛ проти Швеції, багатьох
скандинавських країн чітко демонструють, що
не може бути ціна, яка зовсім не відповідає
ринковій, але й людина також не може
абсолютно вимагати заявлену нею ціну.
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Ціну повинен визначати суд. Головне, щоб
оспорюване майно справді вилучалося для
суспільних потреб.
«Для України це ключове, бо в нас часто
вилучається майно, яке потім передається в
іншу приватну власність. Умовно кажучи,
воно викуповується в людей дешевше за
ринкову вартість, а потім продається для
багатоповерхової забудови приватному
власникові. Це не в інтересах суспільства», –
коментує В. Яворський.
Правозахисник також каже, що у проекті
Конституції одні норми суперечать іншим.
«Наприклад, в одному пункті йдеться про
абсолютність, непорушність права власності,
а в іншому – щось на кшталт: “але все-таки
можемо в вас щось забрати”», – зауважує експерт
і радить законотворцям із цим розібратися.
Під питанням залишається й можливість
конфіскації майна. В Україні досі є інститут
конфіскації, якого вже немає в жодній з
європейських країн.
«Її свого часу пробили комуністи, які не
давали голосів за новий Кримінальний кодекс,
якщо конфіскацію буде задіяно тільки як
конфіскацію майна, нажитого незаконним
шляхом. Не можна забирати майно в людини,
коли не доведено, що вона нажила його
незаконно. Якщо майно нажито праведним
шляхом, воно має бути невідчужуваним.
Так в усьому світі», – наголошує Речицький
і пояснює: є така світова практика – коли
майно вилучається для суспільних потреб, то
виплачується його ринкова вартість. В Україні
ж – балансова.
«Це фактично дуже несправедливе
відбирання власності. Бо балансові й ринкові
ціни можуть відрізнятися й у тисячу разів. Це
не по-сучасному. Конституції, які містять ці
норми, закріплюють вилучення за ринковими
цінами. Це означає, що держава торгується з
власниками», – додає Речицький.
Конституційний експерт наголошує, що
право приватної власності «витравлювали» зі
свідомості українців.
«Коли нас порівнюють з поляками, – каже
В. Речицький, – це дуже нечесно, оскільки
не враховують того, що Україна зруйнована
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психологічно, бо десятиліттями, вже скоро сто
років, не мала приватної власності, зокрема, на
землю. А поляки ніколи не мали колективної
власності... Грушевський вважав, що для
України власність на землю – це і є її фактична
конституція. Хороший земельний закон – це і
є конституція України. У нас же немає такого
закону і немає приватної власності на землю».
Потяг до «скрепів»?
Ще однією дражливою темою для
законотворців є заборона дискримінації і…
місце церкви у проекті Конституції.
В. Речицький зауважує, що Україна «якось
радикально налаштована» щодо заборони
дискримінації. Зокрема, щодо означення
шлюбу. І вилучення терміна «шлюб» з
проекту закону стало розумним компромісом,
переконаний експерт. Занадто дрібне поняття
як для Конституції.
Ще одним компромісом на даний момент
є зменшення кількості підстав для заборони
дискримінації, тобто невключення до них
таких «дражливих» ознак, як сексуальна
орієнтація і гендерна ідентичність. Проти чого
виступає Коаліція з протидії дискримінації,
зауважуючи, що дискримінувати не можна за
будь-якою ознакою, а не тільки за переліком
«привілейованих».
Крім того, новий проект Конституції,
на думку В. Речицького, більш конфесійно
орієнтований, ніж нинішня Конституція.
«Правозахисники дуже часто скаржилися,
що солдатів-атеїстів примушують ходити
на церковні відправи. Свобода релігії, як це
записано в чинній Конституції, доповнюється
і свободою не сповідувати жодної. А в редакції
робочої групи (з розробки нової Конституції.
– І. В.) це вилучено. Я виступав проти.
Мої зауваження застерігають проти такого
поєднання церкви і держави», – наголошує
експерт.
Його доповнює В. Яворський, зауважуючи,
що у проекті Конституції стаття про свободу
релігії суперечить практиці ЄСПЛ. Зокрема, у
нас про альтернативну службу йдеться тільки
у випадку, коли це пов'язано з релігійними
переконаннями.

«Та міжнародна практика – однозначна:
не тільки релігійні переконання дають право
на альтернативну військову службу, а й інші,
зокрема пацифістські. Одна з останніх справ
проти Вірменії це підтверджує: ЄСПЛ не
залишив жодного сумніву, що не тільки релігійні
переконання, а й інші мають бути підставами
для реалізації права на альтернативну службу.
У нашому законодавстві із цим проблеми», –
коментує В. Яворський.
Де шукати захисту?
На думку конституційних експертів, у
нинішньому проекті Конституції немає
достатніх механізмів захисту прав людини.
«У проекті закону передбачено можливість не
тільки запроваджувати посаду уповноваженого
з прав людини, а й створювати незалежні
органи влади, які покликані захищати те чи
інше право. Ці механізми захисту прав людини
можна було б викласти в окремій статті. Як
на мене, це було б корисно і перспективно. Є
багато сфер, де могли би бути спеціалізовані
омбудсмени і створені незалежні спеціалізовані
комісії, але, на жаль, цього немає», – коментує
В. Яворський.
Реальність така, що тільки за минулий рік
кількість скарг на порушення прав людини,
надісланих до секретаріату уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, зросла
на 50 %. Про це каже керівник секретаріату
Б. Крикливенко.
У всіх європейських експертів – колег зі
Страсбурга і Брюсселя – було чітке бачення:
нинішня Конституція не дозволяє створювати
нові механізми захисту прав людини в Україні.
Наприклад, щодо доступу до інформації,
захисту персональних даних, протидії
дискримінації значна частина змін стосувалася
наділення додатковими повноваженнями офісу
уповноваженого, стверджує Б. Крикливенко.
«Україна за масштабом населення –
приблизно як Польща. Але в них існує окремий
інспекторат захисту персональних даних, де
працює близько 150 людей. Чи реально це
зробити українському уповноваженому з прав
людини? На сьогодні, можливо, так. Та ми
говоримо про завтра, про п'яти-, десятирічну
15
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перспективу... Тож у Конституції слід чітко
прописати додаткові інституції, які мають
захищати конкретну галузь права, або закласти
можливість створення таких інституцій», –
переконаний керівник секретаріату.
Так, у Великій Британії дев'ять омбудсменів.
В українському ж проекті змін до Конституції
– лише один. І хоча на сьогодні вдається
впоратися з поставленими завданнями, однак
пріоритетним залишається формування різних
інституцій для захисту певних прав людини –
«щоб кожен мав свій фокус і займався своєю
справою» (Б. Крикливенко).
Натомість В. Речицький вважає, що
збільшувати кількість органів для захисту прав
людини – крок невиправданий. На його думку,
важливо, щоб для цього існували громадянські
структури. І Конституція надає такі можливості.
Закон як дишло?
Правозахисник А. Бущенко також звертає
увагу на ще одну можливу небезпеку: розділ
«Права людини» розглядається парламентом і
розглядатиметься окремо… від інших розділів
Конституції.
«Президент або політичний істеблішмент
дивляться на Конституцію як… на сукупність
непов'язаних положень. Але ж Конституція
є інтегральним цілим! А парламент щоразу
торкатиметься одного чи іншого аспекту, не
розглядаючи їх у взаємодії. Якщо в березні
у парламенті складеться одна політична

конфігурація і розглянуть якийсь розділ, а потім
складеться інша… Одні приймуть “нацистську”
конституцію, а інші – “комуністичну”. На
виході можемо отримати зовсім не пов'язані
ніякою ідеологією розділи Конституції», – каже
А. Бущенко. І пояснює це на прикладі розділу
«Правосуддя» і «права на справедливий суд»,
яке закріплено в іншому розділі.
«Вони абсолютно пов'язані між собою.
Та парламентарі розглядатимуть їх
окремо. Незалежність і справедливість
суду забезпечується настільки, наскільки
забезпечується право на справедливий суд», –
наголошує правозахисник.
А. Бущенко називає ще один небезпечний
аспект законотворення – усі проблеми в
нас намагаються вирішити авторитарними
методами. «Якщо ми не задоволені суддями,
ми розуміємо, що за незалежністю суддів
треба слідкувати, треба створити якийсь
орган, який слідкуватиме за суддями. Потім
створити орган, який слідкуватиме за тими, хто
слідкує за суддями. Потім створити орган, який
слідкуватиме за попередніми... Але цей розділ
ніхто не розглядає як розділ для контролю за
владою», – коментує А. Бущенко.
Експертів також непокоїть, що в багато статей
нової Конституції «вмонтовано» міжнародні
положення «без адекватного осмислення в реаліях
сучасної України» (Дзеркало тижня (http://gazeta.
dt.ua/internal/chas-k-abo-pro-prava-lyudini-uproekti-novoyi-konstituciyi-_.html). – 2016. – 11.02).

П. Карназыцкий, Блоги. Корреспондент:
Конституция или конвульсия оппы?

П

роект новой конституции от оппоблока, не такой уже и новый и несет в себе,
по большей части, сладко влажные
мечты крупного капитала установить в стране
олигархическую республику.
После голосования за отставку Яценюка
репутация Оппоблока сильно пострадала.
Даже «перепутанные кнопочки» Натальи
Королевской не смогли отвлечь избирателей
от гнева. Хоть, как выяснилось, граждане
несказанно рады тому, что депутаты могут
16

нанимать себе водителя. Перепутай депутат
лампочки на светофоре, это могло бы стать
трагедией. Сказки о некоем глобальном плане
развала коалиции в слитом голосовании, у
спикеров оппоблока получились какими-то
неуверенными. То что коалиции давно нет,
понятно было и до голосования, а то что срыв
голосования сохранил за Яценюком кресло не
замылить никакими баснями.
Что сей блок умеет договаривать было
очевидным еще на выборах, в их списке
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лишь четыре партийных кандидата, несут
какие-то убеждения. А остальные? Как
вытекает из материалов ЦИК, это все
беспартийные, что заняли проходное место в
списке. Неудивительно, что с фракцию весь
созыв преследуют метаморфозы странных
голосований.
Что бы люди попросту забыли кому
именно страна обязана сохранение Яценюка в

должности, теневой премьер оппоблока Борис
Колесников со всех эфиров понес инициативу
новой конституции. Писать конституцию
похвально и несомненно в тренде, так зачем
отставать от моды. Только вот на проверку
оказалось, что их проект не такой уже и новый и
несет в себе по большей части сладко влажные
мечты крупного капитала установить в стране
олигархическую республику.

Помните крылатое выражение Юлии
Тимошенко «пропало все»? Это когда были
похоронены надежды олигархов на создание
широкой коалиции БЮТ и Партии Регионов.
Предложения выборов ручного президента в
парламенте было уже тогда. А с двухпалатным
парламентом, если я не ошибаюсь носился еще
депутат Волков. Был когда-то такой смотрящий
во времена второго президентства Кучмы.
Разделить законодательную власть на
две палаты и выбирать там послушного

воли спонсоров президента давняя мечта
олигархов. Это узаконит превращение страны
в олигархическую республику. Не столь
важно сколькобоярщину несет в себе этот
проект, который пытаются подсунуть под
соусом стабильной демократии. Оппоблочная
конституция действительно исключает всякие
попытки узурпации власти. Но беда в том, что
узурпатором отныне не может выступать народ
и власть навсегда закрепляется за боярскими
семьями.
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Вся полнота власти в проекте передается
двухпалатному парламенту где верхняя
палата состоит из 35 мажоритарных
кандидатов и нижняя 150 депутатов выбраны
по партийным спискам . Значительное

сокращение депутатского корпуса казалось
бы несомненным благом для страны, но на
самом деле это лишь сокращения гарема для
олигархов и соответственно расходов на его
создание и содержание.

Верхняя палата, где 1 мандат должен
представлять 1 миллион избирателей уже
обрисовывает спорный вопрос, где собрались
брать 35 миллионов избирателей. Неужели
докинут? В мирный 2012 год, в списки по всей
стране включая Крым было внесено 35 мл 800
тыс избирателей. Сейчас отнимаем сокращение

избирателей обеспеченное войной и оттоком
граждан из страны и хорошо если наскребем
30 миллионов. Старики умирают им на смену
не пришли не рожденные в лихие девяностые,
не считая уже тех кто был вынужден покинуть
страну в поиске средств к существованию. Но
даже и без запланированного вброса кандидату
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от народа, не имея финансовой поддержки
спонсоров сложно будет организовать свою
компанию на таком большом округе. Сегодня,
когда одномандатный округ почти в десять раз
меньше, шансы победить в нем без капитала
близки к нулю. В проекте конституции их
просто не останется.
Если кто-то еще полагает, что можно
будет новым партиям прорваться в нижнюю
палату то и здесь их ждет непреодолимый
барьер. 76 мест получает победитель, партия
набравшая наибольшее количество голосов,
даже если это будет всего 11%. Главное набрать
больше остальных участников. Этого можно
легко добиться когда статистов нагоняют

сотню или две. Зарегистрировано уже сотни
партий. Они могут создать нужный фон. На
остальные результаты пропорционально
делятся 74 мандата, чем ниже проходной
барьер тем меньше доля. И пусть никого не
смущает предложения выбирать спикера от
оппозиции, если он не проявит сговорчивость
с большинством палата просто не сможет
работать. Вместо правящей коалиции и
оппозиции уже закрепили условие, что бы
будущая оппозиция была «так называемой».
Кода большинство контролируется одной
партией смысл всяких коалиций утрачивается.
Монополия на власть закрепляется навсегда за
спонсорами.

Что же остается в этой якобы новой
конституции для простых граждан? Это
лишь закрепленное право платить налоги, и
отнюдь не малые. Отныне дань закрепляется
конституционным правом. Я так и быть опущу,

про сам нонсенс вносить налоги в конституцию.
Вследствие подобного решения, отмена любого
налога требует изменения конституции.
Остановлюсь лишь на ярких предпосылка к
увеличению налогового бремени для граждан.
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Не менее 70% бюджета должно быть в
распоряжении местных советов, но это не
только лишь лозунг. Схема распределения
налогов между центральной и местной властью
такова что для его выполнения местные налоги
необходимо значительно увеличить. Если
центральному бюджету передается весь НДС,
половина дохода на прибыль предприятий, весь
акцизный и таможенный сбор и три четверти
налога на недра, а это почти все самые доходные
статьи бюджета, то местные власти, что бы
выполнить норму конституции, должны в разы
увеличивать налоги на доходы физических лиц,
налог на землю и экологический сбор, а еще
придумывать новые сборы.
Что бы олигархи могли и дальше жиреть
платить минимальный сбор за эксплуатацию
недр и получать возмещение НДС граждане
должны платить втрое больше налогов, чем
платят сейчас. Платить НДС (налог на олигархов)
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с каждого произведенного и проданного в
Украине товара отныне конституционная
обязанность граждан. Именно этот налог никак
нельзя передавать на откуп местным советам,
тем самым перекрывая стабильный поток его
«возмещения» в карман олигархов. А именно
этот побор снижает прибыль предприятия
и фонд заработной платы, забирая шестую
часть оборота у производителя. Все расходы
на производство товара кроме того что уже
куплено с выплатой НДС облагаются налогом
как добавочная стоимость.
Фактически, если НДС сегодня составляет
20% от всего денежного оборота в стране, а
доходы местных бюджетов должны быть не
менее 70% то плюсуем и получаем минимум
90% денежного оборота страны отныне должно
уходить на налоги. Зачем остановка, давайте
больше 100% процентов запланируем. Может
гуманнее сразу дустом?
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Подлинная суть их Конституции, в том что
бы узаконить право олигархов забрать у общин
все, Закрепить право облагать их поборами и
при том сбросить с себя всякую ответственность
за их выживание. С такой реформой столицу
следует переносить не в Канев, а куда нибудь
на Марс, что бы не тревожили почтенных
господ вопли умирающих граждан. Кстати

их конституция дает народу право делать
предсмертный возглас на родном языке, за это
право по мнению авторов проекта на верное
стоит умереть без медицины, образования и
социальной помощи, всем тех кто стоит сегодня
на пути олигархического процветания (Блоги.
Корреспондент (http://blogs.korrespondent.net/
blog/politics/3634594/). – 2016. – 25.02).

В. Жердицький, О. Смук, Т. Стецьків, Українська правда:
Справа народна: як без політиків змінити Конституцію

У

країна потребує повного перезавантаження політико-правової системи.
Реальним діючим зводом правил функціонування держави має стати розроблена
Установчими Зборами та всенародно ухвалена
нова Конституція.
Черговий виток кризи чітко демонструє
недієздатність державного апарату та й
політичних еліт загалом. Стара 20-літня модель
консенсусу бізнесово-політичних кланів себе
уже вичерпала. А представники влади досі
намагаються грати за тими ж руйнівними
поняттями.
Натомість,
в
активної
частини
громадянського суспільства відсутні реальні
процедурні механізми системного впливу на
ситуацію.

На тлі відсутності реальної боротьби
із корупцією «на верхах» та падіння рівня
життя громадян це може призвести до
неконтрольованих соціальних бунтів. І, як
наслідок, мати непередбачувані наслідки для
державності України.
Запобігти негативним сценаріям можна
тільки змінивши систему загалом, – а не окремі
її елементи, чи навіть правлячий режим.
Політична боротьба без правил –
руйнування основ державності
Функціонувати наша держава повинна
по правилам, що їх задано Конституцією як
Основним законом.
Проте, Конституція України із самого початку
й близько не була суспільним договором,
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якого так потребувала молода держава. Тоді, у
1996 році, це був у кращому випадку договір
між політичними елітами, а радше компромісом
між президентом та Верховною Радою. У
самій ВР це був компроміс між тодішньою
комуністичною більшістю та націоналдемократичною меншістю.
Суспільство не мало реальних механізмів
впливу на прийняття Конституції.
Спеціальна комісія діяла під головуванням
перших осіб держави із залученням
представників різних гілок влади. Це,
безумовно, із самого початку вплинуло на
скептичне ставлення суспільства до Основного
закону. Документ завжди на загал сприймався,
як декларативно-теоретичний.
З початку 2000-х Конституція відіграє
роль всього лишень інструменту у політичній
боротьбі без правил. Її пробують змінити то
в одну, то в іншу сторону без справжнього
обговорення у суспільстві.
Причому для конституційних змін
використовувалися різні підходи.
У 2000 році році президент Леонід Кучма
у протистоянні із законодавчою владою
застосовував технологію змін в Конституції
шляхом Всенародного референдуму.
Плебісцит пройшов під тотальним
контролем влади, без альтернативного
обговорення. Проголосовані питання щодо
скорочення чисельності нардепів, скасування
їх недоторканності та створення двопалатного
парламенту – досі не ратифіковані Радою.
В 2004-му, у розпал Помаранчевої революції,
Основний закон змінила Верховна Рада. І це
також стало наслідком компромісу революційного
Майдану з режимом Кучми, який відходив.
У подальшому дійшло навіть до того, що
норми Конституції змінювались уже навіть
й без участі парламенту – за допомогою
«ручного» Конституційного суду, як це у
2010 році зробив Янукович, що став
президентом.
Громадськості відводилася роль лишень
пасивного спостерігача за конституційними
пертурбаціями.
На сучасному етапі Конституція України
стала заручником уже геополітичних розкладів.
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Наразі нашу державу примушують прийняти
зміни в Основний закон відповідно до
«Мінського процессу». А нардепи під тиском
закордонних спостерігачів готові порушувати
власне Конституцію заради легітимізації таких
змін.
Правовий нігілізм дійшов уже до того, що
в січні 2016 року парламент приймає зміни у
Регламент своєї діяльності, які дозволяють
розглядати зміни до Конституції на будь-якій
наступній сесії. Цим створені передумови для
порушення Конституції при прийнятті змін
до неї – адже самовільне трактування статей
Основного закону про «наступну чергову
сесію» є кричущим правовим нігілізмом і
яскравим проявом комплексу меншовартості.
Ми впевнені, що внесення «мінських
змін» буде непоправним ударом по залишкам
авторитету Конституції. Говорити після цього
усього про необхідність поваги суспільства
до Основного Закону буде просто насмішкою.
А найстрашніше, що такого роду зміни, та
ще й без залучення громадськості, взагалі
підривають основи державності.
Загальновживана теза про те, що не варто
змінювати Конституцію, а просто її виконувати
– теж не витримує жодної критики.
І справа не лише у нечіткості розподілу
владних повноважень. Конституція має бути
правдивою, якщо хочете, практичною.
Маємо чесно визнати, що забезпечення якісної
безоплатної медицини, вищої освіти тощо – є
лише популістичними деклараціями. Навіщо
прописувати те, що виконати нереально?! Але
це уже теми для окремої дискусії та широкого
експертно-громадського обговорення.
Правила прийняття нового Основного
закону
Маємо визнати, що Конституція зараз не
працює. Ми переконані, що Основний закон
не повинен в чергове змінюватися політиками.
Необхідно всенародно приймати цілком новий
Основний закон.
Розуміємо, що навряд тема зміни Конституції
реально турбує більшість громадян. Більшість
завжди хоче миру та хорошого життя, а методи
досягнення цього не так вже й важливі. А
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веде за собою суспільство, народ – активна
меншість, котра прагне змін. В Україні давно
сформована критична маса пасіонаріїв.
Тому головним «локомотивом» розробки
Нової Конституції покликана бути активна
частина громадянського суспільства. Тоді синергія
Революції Гідності буде використана для розбудови
якісно нової держави, а не на циклічну боротьбу з
черговими режимами.
На початку цього року уже зареєстрований
спеціальний законопроект № 3781 «Про
процедуру підготовки проекту нової Конституції»,
який розроблений Коаліцією громадянського
суспільства «Народна Конституція» та поданий на
реєстрацію у парламенті групою нардепів із різних
фракцій та позафракційних.
Головною новелою законопроекту є обрання
громадянами Конституційних Зборів, які
розроблятимуть нову Конституцію.

Звісно ж, сам документ потребує серйозного
обговорення, як у парламенті, так і в
експертних колах. Але очевидно, що потрібно
нарешті покінчити зі згубною практикою
Конституційних асамблей як дорадчих
консультативних органів при президентах, які
є ширмою для прийняття таких змін, вигідних
тимчасовому керівництву держави.
Наскільки серйозно зміна правил загрожує
теперішнім «конституціоналістам», свідчить
той факт, що Голова ВР Володимир Гройсман
спершу відмовлявся реєструвати документ,
шукаючи процедурні перешкоди. Та згодом, під
тиском громадськості, документ таки пройшов
реєстрацію.
Якщо парламент ухвалить спеціалізований
закон, то тоді відразу розпочнеться підготовка
та проведення виборів делегатів до
Конституційних зборів.

Тоді ми плануємо діяти за допомогою
Проте цілком ймовірно, що нардепи
відхилять документ або відкладуть його у Всенародного референдуму або шляхом
подання петиції.
«довгу шухляду».
23

Суспільна думка

А саме – збір 3-х мільйонів підписів громадян
України, як цього вимагає законодавство,
з вимогою до президента про оголошення
Всеукраїнського референдуму для ухвалення
проекту закону «Про Конституційні збори».
Правда, для проведення результативного
референдуму доведеться зробити дві
речі: домогтися розгляду і скасування
Конституційним Судом як неконституційного
закону «Про всеукраїнський референдум»
та розглянути й прийняти новий Закон про
референдум, який знаходиться у Верховній
Раді з літа 2015 року.
У разі успішності референдумної чи
петиційної процедури – розпочнуться
вибори делегатів Конституційних зборів за
мажоритарною багатомандатною виборчою
системою. Кількість делегатів, на нашу думку,
має складати від 400 до 600 осіб.
Особливий ценз: заборонено обиратися
діючим політикам і посадовцям. А саме –
президенту, нардепам, депутатам місцевих рад,
членам уряду, суддям, прокурорам тощо. Також
делегати Конституційних зборів підписують
зобов'язання про свою відмову від державних і
виборних посад на найближчі 10 років.
Далі всенародно обрані делегати
приступають до підготовки нової Конституції
України.
Останній
крок
–
розроблений
Конституційними
зборами документ
ухвалюється на Всеукраїнському референдумі
після відповідного обговорення.
Як бачимо, за таких умов ані парламент, ані
уряд, ані президент напряму не беруть участі у
конституційному процесі.
На нашу думку, це матиме дуже позитивний
вплив. Адже процес прийняття Конституція
не буде майданчиком запеклої політичної
боротьби. Документ прийматиметься в
інтересах нації – а не в угоду окремих осіб.
Для змін достатньо року
Конституційні зміни шляхом всенародних
Установчих зборів не є ноу-хау українських
експертів. Це поширена світова практика.
Для підготовки українського варіанту ми
проаналізували досвід десятків держав, які саме
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за допомогою установчої влади приймають не
тільки Конституцію, а й врегульовують інші
законодавчі акти функціонування державності.
Зокрема, у прийнятті Конституції
Сполучених Штатів Америки (США) взяли
участь, окрім загальнонаціональних Установчих
зборів, Конвенту – і Установчі збори кожного
з штатів. В Основному законі від 17 вересня
1787 року зберігається значення Конвенту, який
скликається на вимогу законодавчих зборів
2/3 штатів для внесення поправок в
Конституцію.
Цікавим є досвід Болгарії. Чинна Конституція
від 12 липня 1991 року прийнята Великими
Народними Зборами. Болгарська – одна з
небагатьох Конституцій, де чітко прописаний
статус Установчих зборів, які складаються із
400 представників. Причому, Великі Народні
Збори мають право не тільки вносити зміни в
Конституцію, а й вирішувати питання форми
держустрою та правління, зміни території
держави та ратифікації міжнародних договорів.
Для того, щоб змінити Конституцію Бельгії,
законодавча влада заявляє про необхідність
перегляду документу – і король розпускає обидві
палати парламенту. Після чого скликаються
нові палати, які вважаються Установчими.
Вони й уповноважені змінювати Конституцію.
Установчими зборами приймалися
Конституції Норвегії (1814), Італії (1946),
Португалії (1975), Бразилії (1998, Румунії
(затверджена
зага льнонаціона льним
референдумом 1991 року) та інших держав.
В Аргентині протягом ХІХ–ХХ століть
7 конституційних реформ забезпечувалися
Установчою Асамблею.
Нещодавно, у 2014 році Установчою владою
затверджувалася Конституція Тунісу. Документ
ухвалювався парламентом, який був спеціально
уповноваженим на це народом та припинив
свої повноваження відразу після ухвалення
Конституції.
Ми переконані, що громадянське
суспільство здатне організувати та втілити в
життя установчий процес по створенню нової
Конституції України протягом 2016 року.
Лише коли Конституція буде «вистраждана»
громадянами та всенародно прийнята – тоді

Суспільна думка

вона стане справжнім суспільним договором.
У такому випадку буде належна повага
до Основного закону, який відповідатиме
вимогам часу, суспільній справедливості та
національному розвитку.

І тільки після встановлення нових правил
можна і треба перезавантажити політичну
систему шляхом дострокових виборів
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/
articles/2016/03/14/7101635/). – 2016. – 14.03).

Я. Собко, «Судебно-юридическая газета»: Реформа от Совета

В

рамках Совета по вопросам судебной
реформы при Президенте Украины инициирован и разработан законопроект
«О внесении изменений в некоторые законы
Украины относительно усовершенствования
отдельных положений законодательства по
вопросам судоустройства и статуса судей».
Этим проектом расширяются основания для
дисциплинарной ответственности судьи, внедряется обязанность судьи декларировать
родственные связи, открывается путь в судьи
адвокатам и ученым, создается новый орган
– Общественный совет добросовестности, и
мн. др. Однако положения документа вызвали
неоднозначные мнения у представителей
судейского и юридического сообщества. Обо
всех аспектах предлагаемой реформы узнавала «Судебно-юридическая газета».

Загадочная инициатива
На сайте Совета по вопросам судебной
реформы при Президенте Украины в рубрике
«судоустройство» опубликованы текст
законопроекта «О внесении изменений в
некоторые законы Украины относительно
усовершенствования отдельных положений
законодательства по вопросам судоустройства
и статуса судей» и сравнительная таблица
к нему. Там же указано, что законопроект
направлен, в первую очередь, на внедрение
дополнительных механизмов, которые
позволят ускорить процесс квалификационного
оценивания судей и обеспечить более
высокую эффективность работы Высшей
квалификационной комиссии судей в этом
вопросе. Кроме того, проект открывает
широкие возможности для непосредственного
привлечения общественности к реализации
процедур квалификационного оценивания.

В частности, предусмотрено создание
Общественного совета добросовестности,
который призван способствовать ВККС в
установлении соответствия судьи критериям
профессиональной этики и добросовестности.
Также внедряется обязанность судьи
декларировать
родственные
связи.
Соответственно, расширяются основания для
дисциплинарной ответственности судьи
Революционной новеллой законопроекта
является
создание
законодательных
условий, при которых к рядам судейского
корпуса на уровне апелляционных, высших
специализированных судов и Верховного
Суда Украины смогут присоединиться ученые
и адвокаты. Регулируется проектом и ряд
других вопросов, в т. ч. корректируются
сроки проведения ВККС первичного
квалификационного оценивания судей
ВСУ и высших специализированных судов,
предусмотренного Законом «Об обеспечении
права на справедливый суд».
Поскольку инициатором законопроекта
выступает Совет по вопросам судебной
реформы при Президенте, «Судебноюридическая газета» решила узнать мнение его
членов по поводу предложенных изменений.
Примечательным оказался тот факт, что по
состоянию на 1 марта 2016 г. большинство
членов Совета вообще не знали о существовании
данного проекта, а некоторые говорили, что
эти изменения обсуждались на заседании, но с
законопроектом в целом они незнакомы.
Некоторую ясность внесли представители
Администрации Президента, указав, что в
рамках заседания Совета по вопросам судебной
реформы 28 декабря 2015 г. рассматривались
вопросы внедрения отдельных элементов
электронного судопроизводства и оптимизации
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инфраструктуры обеспечения органов судебной
власти, в т. ч. вопросы совершенствования
процедуры квалификационного оценивания
судей. По результатам этого обсуждения
впоследствии и был наработан законопроект
«О внесении изменений в некоторые законы
Украины относительно усовершенствования
отдельных положений законодательства по
вопросам судоустройства и статуса судей».
Наверное, в силу того, что заседание проходило
в предпраздничные дни, члены Совета просто
не отследили данный момент.
Судейский анализ
Поскольку законопроект направлен на
совершенствование отдельных положений
законодательства по вопросам судоустройства
и статуса судей, служители Фемиды начали
анализировать его положения. Интересно,
что большинство из них отметили больше
негативных, чем позитивных моментов в этом
документе.
Первыми, кто официально обратился к
Совету судей Украины относительно данного
законопроекта, были судьи Львовского
окружного административного суда. Их
обращение одобрено общим собранием
данного суда 2 марта 2016 г. В нем говорится,
что ознакомившись с проектом закона, судьи
считают, что его отдельные положения
содержат существенные риски ослабления
независимости судебной власти, закладывают
неоднозначные новации и не согласуются
с общепризнанными международными
стандартами в сфере судебной власти.
В частности, судьи отмечают, что
законопроектом предлагается дополнить
ст. 49-2 Кодекса законов о труде Украины нормой
о том, что требования ч. 1–3 данной статьи не
применяются к работникам, уволенным в связи
с изменениями в организации производства
и труда, связанными с выполнением
мероприятий при мобилизации, в особый
период, а также в связи с прекращением
(ликвидацией, реорганизацией) органов
государственной власти. Судьи считают,
что лишение государственных служащих
части гарантий конституционного права на
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труд свидетельствует об очевидном сужении
содержания их прав.
Кроме того, проект вводит специальную
процедуру назначения на должность
впервые судьи апелляционного, высшего
специализированного и Верховного Суда.
Кандидатами могут быть не только судьи,
имеющие стаж 5 лет, но и адвокаты и ученые,
которые имеют 10 лет стажа, но никогда
не были судьями. По мнению судей, это
неоднозначное предложение. Отсутствие
у судей апелляционной и кассационной
инстанции опыта работы судьей, а иногда и
практического опыта работы в суде может
вызвать непонимание специфики работы суда
первой инстанции. Тем более, что специального
обучения кандидатов на должности судей
апелляционной и кассационной инстанций
проектом закона не предусмотрено.
Есть в проекте и несколько норм, которые
сужают полномочия органов судейского
самоуправления. В частности, Совет
судей Украины предлагают лишить ряда
полномочий, в частности по согласованию
количества судей в судах общей юрисдикции;
согласованию порядка проведения экзамена
и методики установления его результатов;
утверждению положения о формировании и
ведении судейского досье. Судьи отмечают,
что фактически ССУ полностью устраняется
от участия в оценивании судей – ему отведена
роль стороннего наблюдателя. Скорее всего,
причиной таких изменений является задержка
с началом оценивания, которую авторы
законопроекта, пожалуй, ставят в вину Совету
судей. Но он является органом защиты интересов
судей и для этого должен иметь инструменты
влияния на процедуру оценивания, тем более,
что законопроект существенно расширяет
количество и содержание этих процедур.
Что касается изменений в судоустройстве,
то в ст. 21 Закона «О судоустройстве и статусе
судей» предлагается изменить виды и состав
местных судов. Местными общими судами
должны стать окружные суды, которые
образуются в одном или нескольких районах,
или районах в городах, или в городе, или в
районе и городе. Таким образом, отмечают
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судьи, районные и городские суды будут
преобразованы в окружные, и при этом никто
не гарантирует судьям автоматический перевод.
Высказали судьи свое мнение и относительно
ограничения оснований для обжалования
решений ВККС и ВСЮ. По их мнению, оно
нарушает конституционное право на обращение
в суд, поскольку Конституция не допускает
определения специальных оснований для
обжалования решений отдельных органов.
Помимо этого, судьи акцентируют
внимание на положениях проекта, касающихся
дисциплинарной ответственности судьи.
Согласно с ч. 2 ст. 93 проекта, ВККС
имеет право на открытие дисциплинарного
производства по собственной инициативе, если
ей стали известны обстоятельства, которые
могут быть основанием для дисциплинарной
ответственности судьи. Такой подход
свидетельствует об отказе от состязательного
процесса в дисциплинарном производстве.
Очевидно, что ВККС не сможет остаться
беспристрастной, если сама инициирует
дисциплинарное преследование. Это ломает
существующую систему и в перспективе может
превратить ВККС в репрессивный механизм,
который будет иметь рычаги давления на
любого судью.
Это далеко не все проанализированные
нормы, которые вызвали непонимание судей –
на самом деле их достаточно много. А общая
резолюция обращения такова: разработанный
Советом по вопросам судебной реформы
законопроект «О внесении изменений в
некоторые законы Украины относительно
усовершенствования отдельных положений
законодательства по вопросам судоустройства и
статуса судей» содержит угрозу независимости
суда и негативно повлияет на судебную систему.
Совет добросовестности
Среди прочего, проектом предусмотрено
с о зд а н и е
О б щ е с т ве н н о го
с о ве т а
добросовестности
(далее
–
ОСД),
который призван способствовать ВККС в
установлении соответствия судьи критериям
профессиональной этики и добросовестности.
Согласно предложенным нормам, он

должен состоять из 20 членов. Ими могут
быть
представители
правозащитных
общественных объединений, ученые-юристы,
адвокаты, журналисты, которые являются
признанными специалистами в сфере своей
профессиональной деятельности, имеют
высокую профессиональную репутацию
и соответствуют критерию политической
нейтральности.
Нормами законопроекта также установлены
ограничения членства ОСД. В него не
могут входить, в частности, лица, которые
в течение последних 5 лет работали
(проходили службу) в органах прокуратуры,
Министерства внутренних дел, полиции,
других правоохранительных органах,
налоговой милиции, Службе безопасности
Украины, таможенных органах, Национальном
антикоррупционном бюро, Нацагентстве по
предотвращению коррупции, а также лица,
которые в течение последних 5 лет находились
на государственной службе, судьи и судьи в
отставке.
В целом ограничений достаточно много,
и если придерживаться всех требований, в
Совет действительно смогут попасть лишь
добросовестные, незаангажированные люди,
которые будут помогать ВККС, собирая
информацию о судьях. Однако четкого
механизма, как избежать одностороннего
отбора в данный Совет, к сожалению, нет.
Существует вероятность, что членами ОСД
под видом членов какой-то общественной
организации станут, например, представители
неких политических сил с целью политического
давления на того или иного судью.
Общественный совет добросовестности,
согласно проекту, будет осуществлять свою
деятельность в 4 коллегиях по 5 человек в
каждой и выполнять следующие функции:
собирать, проверять и анализировать
информацию в отношении судьи (кандидата
на должность судьи); предоставлять Высшей
квалификационной комиссии судей Украины
информацию о судье (кандидате на должность
судьи); при наличии соответствующих
оснований предоставлять ВККС вывод о
несоответствии судьи (кандидата на должность
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судьи) критериям профессиональной этики и
добродетели, который вносится в досье судьи
или кандидата; делегировать уполномоченного
представителя для участия в заседании ВККС
относительно квалификационного оценивания
судьи (кандидата на должность судьи).
Кроме того, Совет будет иметь право создать
информационной портал для сбора информации
о профессиональной этике и добросовестности
судей и кандидатов на должность судьи.
По мнению некоторых судей, такой
новый «разоблачительный» орган, по
сути, закладывает основы обвинительного
характера оценивания. Де-факто ОСД получает
полномочия, которые оказывают существенное
влияние на карьеру судьи, а следовательно,
может стать инструментом воздействия
(давления) на него. В частности, полномочия
по созданию информационного портала и
предоставлению заключения об этичности
и добродетели могут быть использованы во
вред судебной власти, ибо только от ОСД
зависит, обнародовать ли информацию о судье
и какую именно, подавать вывод или нет, и
в связи с этим судья может стать объектом
шантажа. Такой риск очевиден, учитывая
украинские реалии. Судьи считают, что
участие общественности в квалификационных
процедурах должно ограничиваться правом
представителей общественных организаций
наблюдать за квалификационным оцениванием
и предоставлять в ВККС известную им
информацию относительно судей или
кандидатов на должность судьи.
Впрочем, позитивные моменты в создании
такого органа тоже есть. По сути, Совет
сможет принимать участие в процедурах
квалификационного оценивания судей через
анализ и подачу в ВККС информации, которая
касается добросовестности поведения судей.
Кроме того, он даст возможность попадать
на рассмотрение в ВККС тем же результатам
журналистских расследований, которые
подтверждены доказательствами, ведь сегодня
ее практически нет. Это, несомненно, поможет
ВККС взвешенно оценить соответствие
судьи критериям профессиональной этики
и добросовестности. Главное, чтобы
28

деятельность ОСД была направлена на то,
чтобы помочь Высшей квалифкомиссии, а не
создать ей дополнительную работу.
В кулуарах АП
3 марта состоялось заседание Совета по
вопросам судебной реформы при Президенте,
на котором одним из вопросов повестки дня
было обсуждение законопроекта «О внесении
изменений в некоторые законы Украины
относительно усовершенствования отдельных
положений законодательства по вопросам
судоустройства и статуса судей». Заместитель
главы Администрации Президента и
координатор Совета по вопросам судебной
реформы Алексей Филатов внес некоторую
ясность в «загадочность» появления данного
проекта.
«Решение, которые мы приняли на
предыдущем заседании Совета, состояло в
следующем: те члены Совета по вопросам
судебной
реформы,
которые
хотят
присоединиться к данному процессу, могут
внести свои предложения, а секретариат
Совета обобщит это в единый документ. Так,
собственно, и произошло. Правда, предложений
поступило не очень много. Вернее, их было
много, однако не от большого круга членов
Совета. Тем не менее, они есть, особенно от
народных депутатов. Секретариат все эти
предложения свел в единый документ, который
был опубликован на сайте Совета по вопросам
судебной реформы с целью открытия доступа
для обсуждения его положений. Я предлагал
обратить на него внимание, высказать свое
мнение о нем и на одном из заседаний
определить, как мы будем дальше двигаться.
Там есть бесспорные предложения, которые
направлены на решение некоторых технических
вопросов. Кстати, не все из них вошли в данный
документ. Например, поступали предложения
относительно усовершенствования Высшего
совета юстиции, однако секретариат не успел
включить их в законопроект. Еще раз хочу
подчеркнуть, что есть предложения, которые
носят скорее технический характер – к
примеру, усовершенствование процедуры,
по которой ВСЮ принимает то или иное
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решение. А есть предложения, которые носят
концептуальный характер и влекут изменения
намного серьезнее – например, относительно
возможности принимать участие в конкурсе
на замещение вакантных должностей для
лиц, которые не являются судьями, но
отвечают квалификационным требованиям,
относительно участия общественности
в процедуре оценивания и т. д. Поэтому
я предлагаю подробно ознакомиться,
определиться с оценкой данного законопроекта
(поддерживается или нет, какие модификации
необходимы) и внести соответствующие
предложения», – сказал замглавы АП.
В ходе заседания от членов Совета по
вопросам судебной реформы прозвучали
замечания. Например, председатель Совета
судей Украины Валентина Симоненко отметила,
что проект имеет некоторые спорные положения
относительно проведения квалификационного
оценивания, приведя в пример ст. 76, а также
нормы, касающиеся изменений в КзОТ
и вопроса отстранения Совета судей от
утверждения документов, которые регулируют
оценивание судей. А. Филатов на ее замечания
ответил, что законопроект требует доработки, и
все спорные моменты еще будут обсуждаться.
Касательно вопроса согласования ССУ и
ВККС документов по оцениванию председатель
ВККС Сергей Козьяков отметил: «Все мы
знаем, что был сорван концептуальный
срок проведения оценивания судей высших
спецсудов и Верховного Суда. Если положения
согласовывает Совет судей, к этому процессу
не должны привлекаться «еще приблизительно
700 судей», чьи предложения влияют на
переговорную группу». Члены Совета пришли
к выводу, что данный вопрос нужно доработать.
Как отметил председатель Верховного Суда
Украины Ярослав Романюк, в Украине проходит
конституционная судебная реформа, и стоит
подумать, нужно ли сейчас прилагать усилия
и вносить изменения, если, например, тот же
Высший совет юстиции в случае принятия
изменений в Конституцию будет уже Советом
правосудия. «Нам надо определиться, в каком
направлении двигаться. Я бы предложил
подождать изменений в Конституцию, и в

разрезе этих изменений вносить предложения
к Закону «О судоустройстве и статусе судей»,
– подытожил он.
КОММЕНТАРИИ
Александр Нечитайло, председатель
Высшего административного суда Украины
– Предложенные законопроектом изменения,
согласно которым в случае обжалования
решения ВККС такие дела должны
рассматриваться судом в составе только тех
судей, которые прошли процедуру первичного
квалификационного оценивания, я считаю
неоправданными по следующим причинам.
Во-первых, по моему убеждению, оценивание
судей если и должно было проводиться, то
только по завершению запланированного
переформатирования судебной системы,
в т. ч. после принятия соответствующих
конституционных изменений. Логично было
бы оценивать лишь тех судей, которые захотят
работать в новой судебной системе. Во-вторых,
квалификационное оценивание судей ВАСУ и
других высших спецсудов пока действительно
отложено из-за того, что определенные
законодателем сроки закончились, и для
проведения оценивания необходимо новое
законодательное регулирование. Как быстро
будет решаться этот вопрос, неизвестно, и такая
ситуация может помешать своевременному
рассмотрению дел по обжалованию решений
ВККС в случае принятия изменений,
предложенных авторами законопроекта. Таким
образом, эта сфера правоотношений останется
без всякого судебного контроля, что может
иметь негативные последствия как для судей,
несогласных с определенными решениями
ВККС, так и для международного имиджа
нашего государства.
Напомню, Высший административный
суд Украины – пока первая и единственная
судебная инстанция, к компетенции которой
относится рассмотрение жалоб на решения,
действия или бездействие ВККС. Несмотря
на нашу позицию о необходимости ввести
возможность апелляционного обжалования по
таким категориям судебных дел, законодатель
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пока не принял соответствующее решение. По
нашему мнению, судом первой инстанции для
рассмотрения такой категории дел мог бы быть
Киевский апелляционный административный
суд, а судом апелляционной инстанции – ВАСУ,
или как в случае с делами по обжалованию
актов Высшего совета юстиции, Президента
и Верховной Рады, когда решение по первой
инстанции принимает ВАСУ, а пересматривает
Верховный Суд Украины.
Кроме того, несмотря на решение ЕСПЧ
«Волков против Украины», где высказано
сомнение относительно независимости и
беспристрастности судей, подпадающих под
юрисдикцию Высшего совета юстиции, до сих
пор отечественным законодательством так и не
решен вопрос об обеспечении независимости
судей административных судов от Высшего
совета юстиции и Высшей квалификационной
комиссии судей, которые, с одной стороны,
являются сторонами по административным
делам, а с другой – органами, которые решают
дисциплинарные дела в отношении судей
админсудов.
Александр Кравец, судья Одесского
апелляционного административного суда
– В законопроекте, который касается
внесения изменений в Закон «О судоустройстве
и статусе судей», содержится много новаций.
К сожалению, минусов у него больше, нежели
плюсов. Несмотря на требование ЕС и
Венецианской комиссии об обеспечении доступа
к судейской профессии, в нем есть положения,
в соответствии с которыми право на замещение
должностей судей апелляционных, высших
судов и даже ВСУ получают лица, которые
имеют 10-летний стаж в адвокатской или
научной деятельности. Данная новация влечет
много рисков и, по сути, нивелирует приоритет
специального судейского стажа для занятия
должностей судей высших спецсудов и ВСУ.
Отдельная проблема легитимности возможна
в случае коррупционной составляющей при
получении научных степеней.
Сейчас для того, чтобы стать судьей
Верховного Суда, необходимо 15 лет
судейского стажа, высшего спецсуда – 10 лет,
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апелляционного – 5 лет. Поэтому, если уж решать
вопрос о допуске к судейской профессии лиц,
не имеющих судейского стажа, необходимо,
по крайней мере, дифференцировать, что
судейский стаж должен исчисляться в кратном
отношении к стажу в другой сфере, минимум,
1:2. Тот факт, что потенциальные судьи
апелляционного суда, высших спецсудов и
ВСУ, не зная работы судьи, будут оценивать
решения нижестоящих судов, скорее всего,
ухудшит качество судебных решений.
Другой аспект: сужается роль Совета судей
Украины, который, по сути, устраняется от
процесса квалификационного оценивания.
Создается дополнительный орган –
Общественный совет добросовестности,
который, исходя из положений проекта, будет
дублировать работу инспекторов ВККС –
проверять, инициировать дисциплинарные
производства и давать заключения.
Далее вводится декларирование т. н.
добросовестности. На мой взгляд, порядочность
должна быть, а не декларироваться. Даже если
мы возьмем, к примеру, Бангалорские принципы
деятельности судебной власти, там указано,
что необходимо не только быть порядочным, но
еще и казаться порядочным. К сожалению, у нас
«свой путь», мы всегда идем дальше здравого
смысла: будем декларировать порядочность. И
как будет нелепо выглядеть, если после этой
декларации выяснится, что субъект является
непорядочным, несмотря на поданную
декларацию. Если данная декларация нужна
для нравственности, это достигается развитием
личности, а не письменным документом, и
не регулируется законом, хотя некоторые
положения этой декларации должны входить в
общую декларацию. То, что лицо не совершает
коррупционных действий, должно значиться
не в декларации, а в соответствующем отчете
правоохранительных органов. Некоторые
вещи должны складываться в области морали,
а не переходить в область закона. Тем более,
что у нас существует Кодекс судейской этики,
за нарушения норм которого предусмотрена
ответственность.
После прочтения этого проекта у меня
сложилось впечатление, что применяться
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он будет избирательно, ведь в любом случае
можно придраться к какой-то запятой и указать,
что это нарушение при заполнении декларации,
за которое установлена ответственность.
Позитивный момент данного законопроекта в
том, что в него могут быть внесены изменения
только Законом «О судоустройстве и статусе
судей», поскольку мы прекрасно знаем практику,
когда законом о бюджете вносятся изменения в
законы, которые касаются заработной платы.
Вводится
автоматическая
система
формирования и ведения судейского досье.
Кроме того, увеличивается ежемесячное
денежное содержание судьи и планируется
выплачивать судьям, которые идут в отставку,
одноразовую денежную помощь в размере 6
месячных судейских вознаграждений. Так что
позитивные моменты, безусловно, тоже есть,
но большая часть того, что предлагается, на мой
взгляд, ставит под большое сомнение сам факт
независимости судебной системы. Колоссальное
количество органов, законодательных
запретов,
детальное
регулирование
поведения судьи на законодательном уровне
вполне может использоваться сторонами и
заинтересованными лицами для того, чтобы
оказывать влияние на суд, так как по данному
закону можно будет привлечь к ответственности
практически любого.

возможность подавать заполненные анкеты
относительно мониторинга судебных
заседаний, однако методика не утверждена.
Внедрение ОСД дает возможность тем же
результатам журналистских расследований,
по крайней мере, попадать на рассмотрение
ВККС. Ведь сейчас в интернете можно много
найти информации относительно судьи, причем
проверенной информации с наличием видео- и
аудиозаписей, однако Высшая квалифкомиссия
оценивает судью исключительно по тестам и
по той «голой» информации, которая есть в
судейском досье.
Хотя это не означает, что Общественный
совет добросовестности будет принимать
какие-то решение относительно конкретного
судьи и лишать его статуса. Он просто готовит
вывод, который должна оценить Комиссия.
Но вывод должен быть с подтвержденной
информацией, а не просто мнение о том,
что судья недобросовестный. Должна быть
конкретная информация, подтвержденные
факты, а для ВККС это уже будет основанием
для рассмотрения, поскольку только Комиссия
может принимать решения.
Процедура формирования ОСД четко
прописана в проекте. Туда могут входить
представители только тех общественных
организаций, которые имеют подтвержденный
опыт работы. Кроме того, чтобы вступить в
Совет, необходимо, чтобы были соблюдены
определенные условия, которых достаточно
много. Я не думаю, что туда смогут войти
случайные люди.
Также позитивным является внедрение
декларации родственных связей, когда судья
должен будет открывать, например, кто из его
родственников работает судьей, прокурором,
адвокатом или в высших государственных
органах. Это даст возможность предотвращать
конфликт интересов в деятельности судьи.

Роман Куйбида, член Совета по вопросам
судебной реформы при Президенте Украины
– Многие наши идеи внесены в данный
законопроект. Самое важное – это создание
Общественного совета добросовестности.
Данный орган, по сути, сможет участвовать в
процедурах квалификационного оценивания
судей путем анализа информации, которая
касается добросовестности поведения судей,
его соответствия этическим стандартам,
и подавать свои выводы ВККС. Таким
образом, общественность фактически будет
Игорь Бенедисюк, председатель Высшего
иметь возможность подавать информацию,
которая будет включаться в судейское досье, совета юстиции
так как сейчас такой возможности, по сути,
– По моему мнению, норма законопроекта
нет. Судейское досье сегодня формируется о том, что членом ВСЮ может стать судья без
исключительно на основании информации наличия стажа на должности судьи более 15 лет,
от госорганов. Единственное, что есть является неуместной. Мне кажется, для того,
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чтобы принимать решения о карьерной судьбе
судьи (ведь в будущем, как вы знаете, ВСЮ
станет тем органом, который будет принимать
окончательные решения об увольнении или
переводе судей), членами ВСЮ должны быть
не просто квалифицированные юристы с
высшим образованием или научной степенью, а
опытные люди, и в профессиональной карьере
в т. ч. Кроме того, должна быть обеспечена
инстанционность, т. е. членами ВСЮ должны
быть представители разных инстанций, чтобы
мы лучше понимали процесс рассмотрения
дела, например, в суде первой инстанции.
Сейчас, хоть и без указания в законе, это
требование соблюдено, что очень помогает в
работе.
В разных сферах юриспруденции есть
грамотные люди, но, по моему мнению, судьей
Верховного Суда Украины может быть только
судья, который прошел все инстанции, т. е. тот,
который знает все ступени судейской карьеры.
Что касается Общественного совета
добросовестности, то я думаю, важно, чтобы
был соблюден баланс этого органа, и он не стал
органом вмешательства и давления, поскольку
сейчас хоть и с благими намерениями, но
некоторые активисты оказывают давление на
органы, в т. ч. судебные. Я считаю, что активисты
и другие представители общественности
имеют право выражать свою позицию,
но только в соответствии с действующим
законодательством. Сейчас это можно сделать
путем подачи жалобы к конкретному органу.
Для того, чтобы возобновить доверие
к судебной власти, ОСД имеет право на
существование. Но надо очень внимательно
подойти к вопросу его формирования и
деятельности, чтобы он не стал органом,
который начнет вмешиваться в деятельность
Высшего совета юстиции и Высшей
квалификационной комиссии, которые по своей
природе независимы.
Валентина Симоненко, председатель
Совета судей Украины
– Относительно норм законопроекта,
которые предусматривают отстранение Совета
судей Украины от процедуры согласования
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документов
по
квалификационному
оцениванию, думаю, эта идея возникла в связи с
замечаниями ССУ к порядку такого оценивания
и, как следствие, долгим согласованием, но идея
эта неправильная. Авторитет нормативного
акта, если его согласовывает ССУ, только
увеличивается среди судей и общества. Я
хочу обратить внимание, насколько «сырой»
и непродуманный документ относительно
порядка и методологии проведения
оценивания зашел в Совет судей и какой
вышел – с разделением положений, анализом,
с выписанной процедурой.
Я понимаю, что отстранение ССУ – идея
тех лиц, которые хотят уволить всех судей. Не
думаю, что это пойдет на пользу работе ВККС.
Полагаю, это выгодно политикам, которые не
хотят, чтобы Совет судей на что-то влиял.
Владимир Кравчук, судья Львовского
окружного административного суда
– Данный законопроект несет большие
риски подрыва независимости судей. Когда
вопросы касаются судейской независимости,
не может быть никаких компромиссов. В
чем состоят эти риски? В том, что создается
механизм для ликвидации, реорганизации
судов с одновременным увольнением как
работников аппарата, так и судей без какихлибо гарантий дальнейшего трудоустройства.
Если анализировать это с точки зрения гарантий
судейской деятельности, международные
документы гарантируют право судьи
пребывать на должности до наступления
оснований для прекращения службы, которые
определены Конституцией. Реорганизация или
ликвидация суда не является основанием для
прекращения полномочий судьи и увольнения
его от должности. Однако данный законопроект
предусматривает, что суды ликвидируются, и
никто не гарантирует продления службы для
судей. Реорганизация возможна лишь в случае
перевода судей в те суды, которые создаются.
Об этом четко не сказано, и мы видим, что
закладываются основания для того, чтобы,
условно говоря, уволить всех судей.
Также в судебную систему предлагается
допускать лиц, которые никогда не работали на
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должности судьи и даже не учились на судью.
Есть соответствующая подготовка, которую
проходят прокуроры и адвокаты, которые
назначаются на должности судей. Юрист
или адвокат должен проходить обязательную
профессиональную подготовку. Этого в
проекте нет. Я считаю, что это приведет к
депрофессионализации судебной системы,
потому что в судах первой инстанции останутся
работать судьи, которых готовили (особенно
судьи последних отборов), а в высших и
Верховном Суде будут работать лица, которые
никогда не были судьями, хотя с целью анализа
соблюдения норм процессуального права очень
важно иметь судейский опыт.
Большим риском для судебной системы
является и создание Общественного совета
добросовестности. Проблема в том, что
это, во-первых орган, который получает
некоторые рычаги влияния на судей, и они
могут использоваться как для проверки
добросовестности, так и для давления. Еще
одним недостатком является то, что статус
этого Совета определен как «общественный
совет», т. е. работает он бесплатно. В этом
есть коррупционная составляющая, потому
что люди тратят свое время и имеют право
претендовать на справедливую компенсацию.
Мое предложение очень простое: даже если
поддерживать идеологию такой реформы, надо
вводить представителей общественности в
состав ВККС, в т. ч. в состав квалификационной
палаты, и дать им официальный статус
государственных служащих, членов Комиссии,
определять объем их обязанностей, чтоб они не
на общественных началах работали и давали
какие захотят выводы, (кстати, они не несут
ответственности), а давали профессиональные
выводы. Или второй вариант: создать
региональные квалификационные палаты при
участии общественных активистов, которые
могут давать выводы о том, есть ли признаки
недобросовестности в поведении судьи. Если
они все вместе в региональном центре придут
к выводу, что признаки есть, пусть открывают
производство и передают материалы в ВККС,
а она уже будет разбираться. Так можно, с
одной стороны, разгрузить ВККС, а с другой –

приблизить анализ вопроса добросовестности
к тому региону, где работает судья. Ведь именно
в регионе знают реальную ситуацию о судье и
могут дать ему характеристику лучше, нежели
члены ВККС. Кроме того, это соответствует
современному тренду децентрализации.
Святослав Пограничный, глава Первой
правовой медиагруппы
– Как известно, законопроектом
«О внесении изменений в некоторые законы
Украины относительно усовершенствования
отдельных положений законодательства
по вопросам судоустройства и статуса
суд е й »
п р ед у с м от р е н о
с о зд а н и е
Общественного совета добросовестности.
Этот орган призван способствовать ВККС в
установлении соответствия судьи критериям
профессиональной этики и добросовестности.
В случае четкого исполнения требований,
выписанных в законе, туда войдут
представители правозащитных общественных
объединений, ученые-юристы, адвокаты,
журналисты, которые являются признанными
специалистами в сфере своей профессиональной
деятельности, а также имеют высокую
профессиональную репутацию. Кроме того, эти
лица должны отвечать критерию политической
нейтральности.
По моему мнению, создание такого рода
органа является позитивным шагом в процессе
судебной реформы, поскольку его деятельность
даст возможность мониторить деятельность
судей и предоставлять соответствующие
выводы на рассмотрение ВККС, по сути,
простым гражданам, что раньше не было
предусмотрено законодательством. На мой
взгляд, это в некоторой степени разгрузит работу
ВККС по сбору и отсеиванию информации
относительно деятельности судьи.
Однако наряду с позитивными моментами
важно не забывать и о рисках. Создание
общественной организации само по себе
говорит о том, что она не будет финансироваться.
Я думаю, есть риск, что из 20 членов Совета
найдется человек, который поддастся
коррупционным факторам. Т. е. в создании
данного органа возможна коррупционная
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составляющая, если должным образом не
контролировать этот процесс. Кроме того,
ОСД наделяется некими рычагами влияния
на судей, которые могут использоваться
как для проверки добросовестности, так
и для давления. Поэтому необходимо

следить за тем, чтобы прописанные нормы
закона исполнялись, и ни в коем случае
не допустить злоупотреблений (Судебноюридическая газета (http://sud.ua/
newspaper/2016/03/07/87943-reforma-otsoveta). – 2016. – 7.03).

Р. Сольвар, Blogs.Lb.ua: Міфи про українського префекта

Н

е дивлячись на відкладення конституційних змін в частині децентралізації
влади на невизначений термін, ключові
аспекти відповідної реформи не повинні сходити з порядку денного експертного і громадянського дискурсу.
Базою реформи децентралізації на сьогодні,
крім новацій у тексті самої Конституції, є три
законопроекти: «Про засади адміністративнотериторіального устрою», «Про місцеве
самоврядування» та «Про префекта». І якщо
перші два не містять особливих ноу-хау, то
останній перетворився на вкрай дискусійний і
неоднозначний документ. Принаймні так багато
хто намагається його подати.
Запровадження цілковито нового для
України елементу в системі державного
управління викликало низку докорів на адресу
планованої інституції – від претензій щодо
назви до закидів на предмет концентрації
надмірних повноважень. Чимало політично
вмотивованих персон навіть заявили, що
введення посади префекта означатиме не
децентралізацію, а навпаки – централізацію
влади. Проте, аби переконатися у зворотному,
треба звернутися безпосередньо до тексту
нововведень, а не до їх довільного тлумачення
політиками. Отже, найбільш поширеним міфом
про українського префекта є наявність у нього
таких повноважень, які дозволять узурпувати
владу на місцях. Але якщо подивитися на
сферу компетенції, скажімо, французького
аналогу цієї посади, то виявиться, що наш
префект взагалі обділений реальною владою.
Так, на відміну від свого французького
колеги, український чиновник не керуватиме
державними органами виконавчої влади на
місцях (поліцією, податковою, юстицією
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тощо), а також не розпоряджатиметься
коштами місцевих бюджетів. Його призначення
– координація діяльності державної влади в
регіонах та контроль за діяльністю місцевої
влади. Річ у тім, що в минулому році
прокуратура в Україні була позбавлена функції
загального нагляду, внаслідок чого держава
фактично втратила професійний контроль над
місцевим самоврядуванням. Цю прогалину слід
було заповнити, що, втім, не означає наділення
префекта прокурорськими функціями. Він
виконуватиме свої повноваження у якісно
інший спосіб, про що мова піде трохи згодом.
Іншим міфом є тотальна підконтрольність
префекта главі держави, підтвердженням чого
нібито виступає право президента призначати
своїх «намісників». Крім того, дехто
сумнівається у ефективності префекта через
його подвійне підпорядкування (уряд подає
– президент призначає; за такою ж схемою
відбувається і звільнення). Слід сказати, що ця
обставина дійсно має місце, але спричинена
виключно дотриманням принципу поділу
влади та механізму стримувань і противаг.
Адже за парламентсько-президентської форми
правління Кабмін формується Верховною
Радою, що означає опосередкований вплив
парламенту на призначення префектів через
уряд. До того ж, повноваження префекта мають
двояку природу: з одного боку, він слідкує за
дотриманням Конституції, територіальної
цілісності та державної безпеки в регіоні
(сфера відповідальності президента), з іншої
сторони – наділений рядом повноважень у
сфері виконавчої влади (компетенція уряду).
Саме тому і було вирішено зберегти нині діючу
конструкцію призначення і відповідальності
майбутнього префекта.
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Що ж до підпорядкування президенту, то
варто наголосити, що в українській версії, на
відміну, наприклад, від польського воєводи,
який складає повноваження зі зміною уряду,
префект є аполітичною фігурою, чітко
визначений строк діяльності якого не залежить
від каденції виборних і призначуваних
органів влади. З метою усунення можливості
непотизму і корупційної складової у процесі
призначення чиновників на вказану посаду,
управлінців відбиратимуть на відкритому
конкурсі. Якщо кандидат пройде необхідні
випробування, президент має призначити його
у кадровий резерв своїм указом. Для того, щоб
представник центральної влади не «зрісся»
з місцевою елітою, передбачається постійна
ротація управлінців раз на три роки.
Наступне викривлення реальності
полягає у ствердженні, ніби префект зможе
легко блокувати роботу органів місцевого
самоврядування шляхом призупинення
дії виданих ними актів. Насправді ж така
можливість перебільшена. Префект дійсно
зобов’язаний перевіряти кожен місцевий акт
на відповідність вимогам закону. Більше того,
акт, який місцева влада не подала на перевірку
префекту, вважається недійсним. Але чиновник
повинен справитися з цим завданням у місячний
термін і лише протягом місяця звернутися до
суду на предмет законності конкретного акту,
обґрунтовуючи необхідність тимчасового

призупинення його дії. Дехто нарікає, що суд
може як завгодно довго затягувати процес
розгляду подібних справ. Однак це вже
претензії до якості вітчизняного судочинства, а
не до роботи префектів.
Нарешті, вказаній посаді закидають і той
недолік, що громада не матиме змоги звільнити
префекта з посади. Тоді як навіть чинних голів
державних адміністрацій можна «позбутися» за
рішенням місцевої ради. Все це так, але варто
пам’ятати, що префектура вводиться, насамперед,
для запобігання проявам місцевого сепаратизму.
І якщо громаді надати право законно усувати
префекта, то яка взагалі від нього користь в
якості інструмента стримування сепаратистських
тенденцій? Зрештою, місцева влада завжди зможе
публічно звернутися до президента зі скаргою на
тамтешнього урядника та з вимогою перевірити
його діяльність і притягнути до відповідальності.
Як видно, без політично заангажованої оптики
ризики від запровадження посади префекта значно
поступаються його перевагам. Таке нововведення
є адекватною реакцією на виклики часу та
ситуацію в українському суспільстві. Безумовно,
пропонований інститут далекий від досконалості,
але значно прогресивніший за існуючу
вертикаль влади і краще відповідає сучасним
реаліям (Blogs.Lb.ua (http://blogs.lb.ua/ruslan_
solvar/329775_mifi_pro_ukrainskogo_prefekta_.
html?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_
campaign=blog). – 2016. – 9.03).

В. Золоторев, Контракты: Мода на конституцию
или Нельзя починить то, что не ломалось

В

последнее время опять становится модной идея новой конституции. Вот, дескать, напишут независимые эксперты
новую конституцию и тогда заживем. Другая идея из той же серии – «перезаключить
общественный договор». То есть, сядут все в
кружок, договорятся как им жить и заживут
долго и счастливо.
В связи со всем этим, могу поделиться
некоторым опытом, который, надеюсь,
сбережет чье-то время, так как я глубоко
уверен в том, что ни новая, ни старая

конституция не имеет никакого значения.
Когда-то давно, в начале 90-х я тоже верил
в то, что можно написать новую, хорошую
конституцию и даже «перезаключить
общественный договор». Затем, где-то
к концу 94-го, мысли о конституции
овладели и нашей элитой. В 95-м было
заключено конституционное соглашение, а
в 96-м принята конституция. Я в некоторой
мере участвовал в этом процессе, писал
разные докладные записки, встречался с
«ключевыми фигурами» и так далее.
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Все шло хорошо, но потом начались какие-то
непонятные вещи. Проект конституции от
Кучмы первоначально предполагал нечто
похожее на президентскую республику, что
выглядело вполне логично. Но затем этот
проект сменился на «смешаную модель», что
было мне совершенно непонятно. Смешанная
модель – сугубо французский исторический
казус, думал я, зачем нам это? Более того, увидев
текст, я сразу обнаружил в нем системный
конфликт между президентом и премьером. В
меру своих сил я пытался донести «наверх»
мысль о том, что такая конституция никогда не
будет работать. Не помогло. Конституция была
принята в таком виде.
Дальнейшие события подтвердили –
конституция не работает. И самое интересное
оказалось в том, что элита и близко не
допускала мысль, что всю эту бесконечную
политическую истерию, воцарившуюся с
тех пор в наших палестинах, можно как-то
урегулировать конституционным образом.
Политреформа, которая была направлена
именно на это, то есть, на переход к системе, в
которой наблюдается хоть какая-то внутренняя
логика, провалилась. И тогда мне стала
очевидна простая вещь – нельзя починить
то, что не ломалось. Конституция не создает
политическую систему, она, в лучшем случае,
ее описывает. Наша конституция описывает
систему безответственности и то, что мы
видим, это не досадные недоразумения, это ее
нормальная работа. Невозможно изменить эту
систему написанием каких-то бумаг.
Следующий момент связан с идеей принятия
совершенно новой конституции независимо
от старой политической машины, то есть, с
идеей Учредительного собрания. Если бы еще
10 лет назад я увидел в Киеве рекламные стенды
с надписью «Установчі Збори» сердце мое
радовалось бы бесконечно. Ну, а сейчас оно не
радуется. И вот почему. Независимость органа,
принимающего конституцию, не гарантирует
ровным счетом ничего. Американская
конституция получилась такой не потому, что
была принята Учредительным собранием, а
потому, что это случилось в обществе со слабым
государством и с традициями противостояния
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государству и понимания полезности его
ограничения. Теперь, когда американское
государство выросло, оно демонстративно
вытирает ноги о конституцию. Но изменилось
не только государство. Оно игнорирует
конституцию, потому, что американское
общество тоже теперь совсем иное, оно любит
и уважает большое правительство.
Какую бы вы конституцию не написали,
ей будут пользоваться люди, понимающие
взаимоотношения государства и общества
определенным образом. И именно это
понимание и будет определять то, что
произойдет потом. Это всего лишь вопрос
времени – когда именно новая конституция
будет адаптирована к существующим
представлениям о том, как именно нужно
использовать узаконенное государственное
принуждение. Это никак не зависит от всяких
там люстраций, запретов баллотироваться
тем, кто работал в старой системе и прочих
мер такого рода. Эти меры, как и сама идея
новой конституции, предполагают, что что-то
поломалось и должно быть починено. Но это
совсем не так.
Идем дальше. Идея новой конституции
– это идея хорошего начальства, которое по
непонятным причинам, следует указаниям,
изложенным в неком мудром документе.
Вариант «перезаключения общественного
договора» - это несколько иное, это нечто вроде
«давайте договоримся о том, как нам жить».
Идея может быть и хороша, но есть одно
«но». Если ее авторы всерьез говорят о
договоре, то участие в его принятии должно
принимать все взрослое население страны. И,
главное, это самое население затем должно еще
и подписать получившийся документ. Не могут
Вася и Петя заключить между собой договор,
который будет по умолчанию включать Ивана и
Семена. Любой юрист признает такой договор
ничтожным. Люди, которые всерьез говорят о
том, что пора перезаключить общественный
договор, очевидно не знают, что он никогда
не заключался. «Общественный договор»
это просто другие слова для обозначения
некоторого сегмента обычного права. Но,
заметим, право-то обычное. Его источником
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является «обычай», а не договор, то есть
практики множества людей, а не интересы
вступающих в соглашение сторон.
Это первый и самый очевидный момент,
связанный с «общественным договором». Второй
состоит в том, что «то, как нам жить» уже давно
«определено» без всякого договора, определено
объективными законами человеческого
общежития. Эти законы просты и понятны и как
и любые объективные законы, они наказывают
за их неисполнение. То, что происходило здесь
70 лет при коммунистах и в значительной мере
то, что происходит сейчас – это и есть «плата»

за несоблюдение этих законов. Это как прыгать
с самолета без парашюта или совать пальцы
в розетку. Наказание последует обязательно.
Можно повторять эти действия сколько угодно,
объясняя, что в предыдущий раз ветер был
неправильный или напряжение скакнуло, а вот
теперь все точно получится. Но наказание все
равно последует. Где узнать об объективных
социальных законах? Да просто возьмите хотя бы
то, что называется «золотым правилом этики» и
следуйте ему. И не надо вам никаких конституций
и общественных договоров (Контракты (http://
kontrakty.ua/article/93390). – 2016. – 10.03).

ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ, ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ,
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Президент Венецианской комиссии Дж.
Букиккио сообщил, что комиссия изучила
закон о люстрации в Украине и утверждает,
что процедура люстрации возможна,
несмотря на ее политический характер,
но при условии, что она соответствует
Конституции и европейским стандартам
в сфере верховенства права и соблюдения
прав человека.
«Мы также решили предложить важные
поправки к закону относительно, например, факта,
что вина должна быть доказана, а не предполагаться
только на основе принадлежности к определенной
категории государственных служащих. Все
гарантии справедливого правосудия должны
соблюдаться. Также люстрация судей должна
проводиться на основе другого закона – о
восстановлении доверия к юстиции, а не закона
о люстрации. Мы предложили эти поправки.
Министр юстиции согласился прислать новый
вариант закона с поправками Венецианской
комиссии, но до сегодняшнего момента мы не
получили ничего. Надеемся, что министр пришлет
поправки, как он обещал несколько месяцев назад»,
– сказал Букиккио в эксклюзивном интервью в
эфире «Подробностей недели».
По его словам, закон о люстрации в
нынешнем виде «должен быть изменен, потому
что он не полностью соответствует европейским
стандартам и принципу верховенства права».

«Сам по себе он – не хороший закон. Поэтому
мы рекомендуем его изменить. Повторю, что,
по нашему мнению, закон в таком виде, в каком
он сейчас, не отвечает принципам верховенства
права и демократии, а также европейским
стандартам в этой сфере. Документ надо
изменить. Применение закона к людям,
конечно, может рассматриваться судами, и,
в конце концов, судом по правам человека в
Страсбурге», – отметил Букиккио.
«Граждане Украины ждут реформ. Они вышли
на Майдан какое-то время назад, чтобы произошли
изменения, но пока что их нет. Это важно.
Важно для позиции Украины в международном
сообществе. Оно перестанет поддерживать
Украину, если необходимые реформы не будут
проведены быстро. И это также вызывает
разочарование Венецианской комиссии, потому
что мы долгое время работали ради Украины,
ради демократии в этой стране, и приняли во
внимание очень много мнений, особенно в сфере
юстиции, а сейчас рискуем не увидеть хороших
результатов. Это важно, это имеет ключевое
значение. И я хочу призвать все политические
силы в Украине быть ответственными и
выполнять свою работу сейчас, особенно в
Верховной Раде», – добавил Букиккио (Зеркало
недели (http://zn.ua/POLITICS/venecianskayakomissiya-zhdet-ot-ukrainy-vnesenie-izmeneniy-vzakon-o-lyustracii-207847.html). – 2016. – 21.03).
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В Харькове прошел форум депутатов
местных советов региона, на котором
обсуждали изменения в Конституцию
Украины. Мероприятие было организовано
общественным советом «Слобожанщина».
По мнению депутатов, справедливая
реформа Конституции должна предполагать
выборы руководителей всех уровней в
области, а также формирование местной
милиции. Участники форума отметили, что
власть пытается обмануть народ ложной
реформой Конституции. Несмотря на
необходимость реформирования как самой
структуры органов местного самоуправления,
так и административно-территориального
устройства общин, многие депутаты отметили
наличие серьезных противоречий в самом
механизме реформирования.
Это касается, как и процедуры объединения
общин, так и делегирования полномочий
органам местного самоуправления. Также
депутаты отметили, что власти, по сути,
обманули людей, обязав их самостоятельно
финансировать медицину и образование, при
этом, не предоставив общинам необходимые
для этого финансовые инструменты. В поселке
Панютино Лозовского района это парализовало
работу профтехучилища. Работники были
вынуждены объявить забастовку. Для более
эффективного проведения реформы депутаты
предложили внедрить механизм общественной
экспертизы и местного референдума.
Свои предложения депутаты закрепили
совместной резолюцией, которую они
направят руководству Харьковской области
и в Администрацию Президента Украины
(Корреспондент (http://korrespondent.net/
ukraine/comunity/3647462-v-kharkove-mestnyedeputaty-obsudyly-konstytutsyonnuui-reformusmy). – 2016. – 21.03).
Виконання одного з основних пунктів
коаліційної угоди, а саме проведення
конституційної реформи в Україні, відклали
на невизначений термін. Про це під час
круглого столу на тему виконання коаліційної
угоди сказав експерт і керівник програми
практичної політики у ВГО «Інститут
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Політичної Освіти» О. Солонтай, пише «Слово
і Діло».
За його словами, на перший погляд,
начебто все добре: формально конституційна
комісія створена, фракції враховані, текст із
Венеціанською комісією погоджений, є кілька
варіантів, як рухатися з цього процесу.
«Але ми бачимо реакцію Верховної
Ради та Президента: вони просто відклали
конституційну реформу, змінивши рішенням
Конституційного суду поняття “черговий” і
“наступний”. З’явилася така собі гра з терміном,
в результаті конституційна реформа “зависла”.
І ми не знаємо, до якого часу вона “зависла”»,
– констатує О. Солонтай.
Аналізуючи, що ж саме політикам вдалося
зробити в реформуванні базового законодавства,
експерт зазначив, що в рамках конституційної
реформи народні обранці заморозили процес
зняття депутатської недоторканності, тим
самим не виконавши власні зобов'язання.
«Парламент діє приблизно так, як і уряд,
– не хоче себе реформувати, але хоче робити
реформи», – зазначив О. Солонтай.
Виходить, що орган, який оголосив про
реформи, сам себе не реформувавши, хоче
робити реформи й далі, але постійно чомусь
спотикається. «А спотикається він тому, що
вже “спалився” на тому, що не хоче до кінця
по-справжньому зробити реформи», – пояснив
експерт (Слово і Діло (http://www.slovoidilo.
ua/2016/03/16/novyna/polityka/konstytuczijnareforma-zavysla-na-nevyznachenyj-chassolontaj). – 2016. – 16.03).
Лідер фракції «Самопоміч» О. Березюк
називає «злочином» рішення Конституційного
Суду щодо права Верховної Ради приймати
зміни до Конституції на будь-якій сесії
парламенту. Про це він сказав журналістам,
коментуючи відповідне рішення КС.
«Думаю, що злочин. Злочин і замах
на конституційний лад України. Маємо
реальність, будемо далі з вами відстоювати
цей конституційний лад в цій країні», – заявив
О. Березюк.
Говорячи про можливі подальші кроки у
зв'язку з цим, він сказав: «Побачимо. Є люди,
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рішення вище за людьми, а не за корумпованими
конституційними судами, створеними
режимами, які руйнували і руйнують країну»
(Сегодня (http://ukr.segodnya.ua/politics/
pnews/berezyuk-reshenie-ks-po-izmeneniyamv-konstituciyu-eto-prestuplenie-700454.html). –
2016. – 18.03).
Лидер РПЛ О. Ляшко прокомментировал
решение Конституционного Суда Украины
(КСУ) по «следующей очередной сессии».
«Согласно с решением Конституционного суда,
изменения в Конституцию можно вносить на любой
сессии, и это депутаты сами должны определять. Я
тогда спрашиваю: а к чему конституционная норма,
которая четко предусматривает, что первое чтение
на одной сессии, второе чтение на следующей
сессии. Как же на любой? Так тогда можно и через
5 лет возвращаться к ранее принятым решениям
и изменить их. То есть, это не конституционное
правосудие, а это вакханалия чистой воды. В
Украине нет Конституционного суда, он служит
власти, а не Конституции и закону», – заявил
О. Ляшко (112.ua (http://112.ua/politika/lyashko-oreshenii-ksu-po-ocherednoy-sessii-eto-vakhanaliyachistoy-vody-298987.html). – 2016. – 18.03).
Народный депутат от «Оппозиционного
блока» Н. Королевская инициирует изменения
в Конституцию по избранию глав областных
государственных администраций. Об этом она
заявила во время брифинга в Верховной Раде.
«Мы надеемся, что конституционный процесс
объединит нашу страну, позволит нам всем
принять адекватные решения, наделить наши
местные советы реальными полномочиями, а
также дать возможность выборов губернаторов,
чтобы люди сегодня реально почувствовали власть
у себя на местах и смогли на нее влиять», – заявила
Н. Королевская.
Она призвала народных депутатов поддержать
такие изменения в Основной закон, а также
выполнить минские соглашения в полной мере,
предоставив особый статус районам Донбасса и
провести там легитимные выборы.
«Нам надо решить вопрос, чтобы как
можно быстрее прошли в отдельных районах
Луганской и Донецкой областей выборы, чтобы

как можно быстрее был урегулирован статус,
чтобы приложить все усилия для выполнения
минских соглашений», – резюмировала она
(112.ua (http://112.ua/politika/korolevskayainiciiruet-izmeneniya-v-konstituciyu-po-izbraniyuglav-oga-299149.html). – 2016. – 18.03).
Голова департаменту Міністерства юстиції
України з питань люстрації Т. Козаченко
обурена тим, що закон про люстрацію в
Конституційному Суді розглядатимуть
судді, котрі схвалили «диктаторські закони»
режиму Януковича.
Про це вона написала на своїй сторінці у
Facebook.
Вона нагадала, що у ГПУ є кримінальні
провадження за фактом зловживання владою та
службовим підробленням під час проведення у
парламенті голосування за диктаторські закони
16 січня 2014 р. Ще одне провадження відкрито
за фактом винесення Конституційним Судом
України завідомо неправосудного рішення щодо
відповідності цих законів Конституції України
(суддями А. Головін, Ю. Баулін, В. Бринцев,
С. Вдовіченко, С. Винокуров, М. Гультай,
М. Запорожець, В. Кампо, М. Колос, Д. Лилак,
М. Маркуш, В. Овчаренко, О. Сергейчук,
А. Стрижак, П. Ткачук, Н. Шаптала).
Саме фігуранти цих справ, як наголосила
Козаченко, є головними двигунами у КСУ зі
скасування норм Закону про очищення влади
(люстрацію).
«А у складі КСУ залишаються 6 таких суддів
(які крім цього відповідно до постанови ВРУ
від 24.02.2014 р. порушили присягу): Ю.Баулін,
С. Вдовіченко, М. Гультай, М. Запорожець,
О. Сергейчук, Н. Шаптала)», – зазначила вона
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/
news/2016/03/18/7102567/). – 2016. – 18.03).
Законопроект, предусматривающий
изменение в Закон «О судоустройстве и
статусе судей», предлагает внести изменения
в деятельность Высшей квалификационной
комиссии судей Украины (ВККС). О позитивных
и негативных моментах предлагаемых изменений
с «Судебно-юридической газетой» поделился
член ВККС А. Василенко.
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«Я не хотел бы делить все на черное и белое.
Главное, чтобы изменения в закон повысили
эффективность его применения. Сейчас идет
серьезная перезагрузка всей судебной системы,
введены новые институты, идет оценивание
судей.
В законопроекте есть много позитивных
вещей. Но сейчас никто не сможет сказать,
как они будут работать. Сами намерения
усовершенствовать систему, сделать ее более
действенной и более прозрачной, безусловно,
заслуживают позитивной оценки.
Если говорить о негативных моментах, то
думаю, что они будут доработаны и исправлены.
Но отмечу, что поскольку там есть моменты,
связанные с реорганизацией судебной системы,
то в перспективе это может добавить нам
очень много работы. При условиях, которые
сложились сейчас, я даже не знаю, как мы ее
сможем выполнить.
Еще я бы отметил, что в законопроекте не
хватает решения вопросов с обеспечением
работы судебной системы. При существующем
уровне социального, материального и
технического обеспечения очень сложно
качественно реформировать судебную систему.
Мы, к сожалению, как всегда, хотим всех
привлечь к ответственности и поставить под
контроль, но почему-то забываем, что судьям
нужно создавать условия для нормальной
работы. Это касается как тех судей, которые
уже есть в системе, так и тех, которые благодаря
процессам очищения и реформирования придут
в судебную систему», – отметил член комиссии
(Судебно-юридическая газета (http://sud.
ua/news/2016/03/18/88406-podvodnie-kamnisydebnoj-reformi-ot-prezidenta). – 2016. – 18.03).
Директор Украинского института анализа
и менеджмента политики Р. Бортник на
своей странице в Facebook отметил, что
Президент Украины должен был прекратить
полномочия Верховной Рады и объявить
досрочные парламентские выборы!
18 февраля 2016 г. де-факто прекратила
свое существование парламентская коалиция
«Европейская Украина», сформированная 5
депутатскими фракциями после внеочередных
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выборов 2014 г. (и изначально насчитывающая
Конституционное большинство – 303 депутата
при необходимых 226). 1.09.2015 коалицию
оставила фракция «Радикальной партии
О.Ляшко», 17.02.16 «Батькивщина» Ю.
Тимошенко, 18.02.16 Самопомощь А. Садового.
В итоге в коалиции на сегодня остались
партии Порошенка и Яценюка, имеющие
вместе 216 депутатов (меньше половины). По
Конституции Украины начиная с 18 февраля
должен был бы начаться отсчет 30-дневного
срока на протяжении которого должна было бы
быть создана новая коалиция или объявлены
досрочные парламентские выборы (прямая
норма ст. 90 Конституции Украины).
Но, к сожалению, пока позицию Гаранта
Конституции определяет не Конституция и
законы Украины, а место сидения и провальные
политические рейтинги... (Facebook
(https://www.facebook.com/ruslan.bortnik.3/
posts/10154675778349689). – 2016. – 19.03).
В рамках Совета по вопросам судебной
реформы при Президенте Украины
инициирован и разработан законопроект
«О внесении изменений в некоторые законы
Украины относительно усовершенствования
отдельных положений законодательства по
вопросам судоустройства и статуса судей».
Этим проектом расширяются основания
для дисциплинарной ответственности судьи,
внедряется обязанность судьи декларировать
родственные связи, открывается путь в судьи
адвокатам и ученым, создается новый орган –
Общественный совет добросовестности и др.
Однако положения документа вызвали
неоднозначные мнения у представителей
судейского и юридического сообщества.
Своим мнением с «Судебно-юридической
газетой» поделился судья Львовского окружного
административного суда В. Кравчук.
«Данный законопроект несет большие
риски для подрыва независимости судей. Когда
вопросы касаются судейской независимости,
то не может быть никаких компромиссов. В
чем состоят эти риски? В том, что создается
механизм для ликвидации, реорганизации
судов с одновременным увольнением как
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работников аппарата, так и судей без какихлибо гарантий дальнейшего трудоустройства.
Если анализировать это с точки зрения гарантий
судейской деятельности, то международные
документы гарантируют право судьи пребывать
на должности до наступления оснований для
прекращения службы, которые определены
Конституцией. Реорганизация или ликвидация
суда не является основанием для прекращения
полномочий судьи и увольнения его от
должности. Однако, данный законопроект
предусматривает, что суды ликвидируются и
никто не гарантирует продления службы для
судей. Реорганизация возможна лишь в случае
перевода судей в те суды, которые создаются.
Об этом четко не сказано, и мы видим, что
закладываются основания для того, чтобы,
условно говоря, уволить всех судей.
Также в судебную систему предлагается
допускать лица, которые никогда не работали
на должности судьи и даже не учились на
судью. Есть соответствующая подготовка,
которую проходят прокуроры и адвокаты,
которые назначаются на должности судей.
Юрист или адвокат должен проходить
обязательную профессиональную подготовку.
Этого в проекте нет. Я считаю, что это приведет
к депрофессионализации судебной системы,
потому что в судах первой инстанции останутся
работать судьи, которых готовили (особенно
судьи последних отборов), а в высших и
Верховном Суде будут работать лица, которые
никогда не были судьями, хотя с целью анализа
соблюдения норм процессуального права очень
важно иметь судейский опыт.
Большим риском для судебной системы
является и создание Общественного совета
добросовестности. Проблема в том, что
это, во-первых, орган, который получает
некоторые рычаги влияния на судей – они
могут использоваться как для проверки
добросовестности, так и для давления. Еще
одним недостатком является то, что статус
этого Совета определен как «общественный
совет», т. е. работает он бесплатно. В этом есть
коррупционная составляющая, потому что люди
тратят свое время и имеют право претендовать на
справедливую компенсацию. Мое предложение

очень простое: даже если поддерживать
идеологию такой реформы, то нужно вводить
представителей общественности в состав
ВККС, в т. ч. в состав квалификационной
палаты; дать им официальный статус
государственных служащих, членов Комиссии;
определять объем их обязанностей, чтоб они не
на общественных началах работали и давали
какие захотят выводы, (кстати, они не несут
ответственности), а давали профессиональные
выводы. Или второй вариант: создать
региональные квалификационные палаты при
участии общественных активистов, которые
могут давать выводы о том, есть ли признаки
недобросовестности в поведении судьи. Если
они все вместе в региональном центре придут к
выводу, что признаки есть, то пусть открывают
производство и передают материалы в ВККС,
а она уже будет разбираться. Так можно, с
одной стороны, разгрузить ВККС, а с другой –
приблизить анализ вопроса добросовестности
к тому региону, где работает судья. Ведь именно
в регионе знают реальную ситуацию о судье и
могут дать ему характеристику лучше, нежели
члены ВККС. Кроме этого, это соответствует
современному тренду децентрализации», –
подчеркнул судья (Судебно-юридическая
газета (http://sud.ua/news/2016/03/11/88097novaya-reforma-privedet-k-yvolneniyu-sydej-sydya-lvovskogo-okryzhnogo-adminsydavkravchyk). – 2016. – 11.03).
Європейська комісія за демократію
через право, відома як Венеційська комісія,
відзначає уповільнення конституційної
реформи правосуддя в Україні. Про це сказав
один із представників України у Венеціанській
комісії В. Пилипенко.
«Об'єктивно
відзначається
певне
вповільнення конституційної реформи
правосуддя. Хоча поправки в цій частині і
було прийнято більшістю на попередній сесії
й теоретично їх можуть остаточно схвалити
на поточній сесії Верховної Ради, їхній зміст
викликав багато суперечок в українському
суспільстві», – зазначив В. Пилипенко.
Він додав, що не залишилися непоміченими
Венеційською комісією і зміни до регламенту
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Верховної Ради, якими депутати дозволили
парламенту відстрочити внесення змін до
Конституції.
В. Пилипенко зазначив, що Україна й надалі
залишається у центрі уваги Венеційської комісії
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/
news/2016/03/11/7101765/). – 2016. – 11.03).

Потому что нам удалось создать инструмент
достижения этих целей, который сейчас в виде
законопроекта зарегистрирован в Верховной
Раде», – отметил В. Чудновский (Апостроф
(http://apostrophe.com.ua/news/politics/2016-0301/v-ukraine-soobschili-kogda-mojet-prinyatanarodnaya-konstitutsiya/51235). – 2016. – 1.03).

Один из инициаторов коалиции
гражданского общества «Народная
Конституция»,
обще ственный
и
политический деятель В. Чудновский дал
прогноз по принятию в Украине новой
Конституции.
По его словам, сейчас в Верховной Раде
зарегистрирован законопроект «О процедуре
подготовки новой Конституции Украины»,
который содержит ключевые принципы
принятия нового Основного закона на базе
общественного договора.
«Если законопроект будет принят, то я
считаю, что все может произойти в течение
одного года. Мало того, даже само желание
идти в этом направлении – это большой сигнал
нашим гражданам и западным партнерам
что мы не просто увидели новый путь, а
пошли по нему. В условиях, когда Украина
не имеет национальной стратегии, это то, что
позволит нам выйти из кризиса», – отмечает
В. Чудновский.
Он также дал пояснения по поводу своей
организации.
«Мы – это организация, созданная
приблизительно полтора года назад. Она
называется “Конституционный конвент” и
включает в себя общественных деятелей,
людей разных специальностей, которые
сложили воедино свой жизненный опыт и
знания для достижения общей цели. Мы
создали коалицию, включающую в себя ряд
гражданских организаций, которые стремятся
создать инструмент общественного договора.
Дело в том, что о необходимости этого
договора, изменении Конституции и различных
принципов нашего существования говорят
уже давно. Вместе с тем, никто не говорил,
как это сделать. Задавшись соответствующим
вопросом, мы, как мне кажется, нашли способ.

Большинство украинцев выступает
против любых изменений Конституции
в пользу террористических организаций
«ДНР» и «ЛНР». Об этом свидетельствует
соцопрос, проведенный в середине февраля
Институтом Горшенина. Его результаты были
представлены во вторник, 1 марта 2016 г.
Респондентам предложили представить,
что предложена идея проведения в
Украине всенародного референдума о
внесении изменений в Конституцию в
части предоставления особого статуса
отдельным регионам Донбасса («ЛНР/ДНР»),
предусмотренных Минскими соглашениями.
В случае принятия таких изменений «ЛНР/
ДНР» и Россия обязуются вывести войска
и военную технику с территории Украины,
вернуть Украине контроль за государственной
границей, провести местные выборы по
украинским законам.
При этом большинство опрошенных
отвергли все предложенные варианты
изменений: амнистию боевиков (против
62,6%); назначение глав прокуратуры и судов
при участии местных властей Донбасса
(против 57%); возможность формирования
отрядов «народной милиции» (против 55,3%);
самостоятельная языковая и культурная
политика (против 55,5%), самостоятельная
экономическая политика (против более
62,1%); и в особенности – предоставление
блокирующего голоса на внешнеполитические
решения Украины (против 74,2%).
За соответствующие изменения украинцы
не проголосуют, даже если они будут
временными (на 2–3 года). Против высказались
53,9% респондентов (за – 31,4%, остальные
затруднились ответить). Также они не будут
поддержаны, даже если «особый статус» будет
предоставлен не только Донбассу, но и всем
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другим регионам Украины. Против высказались
64% (за – 23,2%, остальные затруднились
ответить).
Опрос показал также, что украинцы против
того, чтобы боевикам «ЛНР» и «ДНР» было
предоставлено право баллотироваться в
местные органы власти (против 55,7%) и тем
более в Верховную Раду (почти 70%).
Исследование проводилось с 8 по
17 февраля. Всего в нем приняли участие
2000 респондентов, проживающих во всех
регионах Украины (без учета населения
оккупированных территорий АР Крым,
Донецкой и Луганской областей). Квотами были
регион проживания, пол и возраст респондентов.
Погрешность
р е п р е з е н т ат и в н о с т и
исследования не превышает +/-2,2% (LB.ua
(http://lb.ua/news/2016/03/01/329192_ukraintsi_
vistupayut_protiv_lyubih.html). – 2016. – 1.03).
Глава Міністерства закордонних справ
Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та
його французький колега Жан-Марк Еро
заявили, що питання ухвалення змін до
Конституції України не є першочерговим.
Про це вони заявили на спільній конференції
зі своїм українським колегою П. Клімкіним,
повідомляє «Слово і Діло» з посиланням на
«Європейську правду».

За словами Штайнмаєра, безпекова
ситуація на Донбасі погіршилася, але це не
є виправданням уповільнення законодавчої
бази про місцеві вибори на окупованих
територіях. «Ситуація з безпекою не може
бути виправданням тому, щоби ми припинили
рухатися до ухвалення закону про вибори», –
сказав він.
Штайнмаєр та Еро заявили, що процес
імплементації Мінських домовленостей є
складним, але єдиним варіантом мирного
врегулювання ситуації на Донбасі.
Водночас міністр зауважив, що це не
означатиме повного виключення внесення змін
до Конституції України з пунктів Мінських
домовленостей. «Всі пункти “Мінська” є
чинними. Але ми дуже уважно слідкуємо
за їхньою послідовністю, й наступним є
проведення виборів», – пояснив Штайнмаєр.
Своєю чергою глава українського МЗС
П. Клімкін наголосив, що Україна не відмовляється
від своїх зобов'язань у частині ухвалення змін до
Конституції. Він додав, що метою конституційної
реформи є децентралізація влади на Донбасі, але
аж ніяк не легітимізація тих, хто зараз перебуває
при владі на окупованих територіях (Слово і
Діло (http://www.slovoidilo.ua/2016/02/23/novyna/
polityka/zaxid-pidtrymav-vidstrochku-uxvalennyazmin-do-konstytucziyi-ukrayiny). – 2016. – 23.02).

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР
О. Сас, експерт зі зв’язків з громадськістю Швейцарсько-українського проекту
«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO

Що таке децентралізація і навіщо вона всім нам? простими словами про реформу
«Ми часто чуємо це довге і складне слово –
децентралізація. Що це? Звідки віє вітер змін?
Чим нам загрожує? Колись була колективізація,
потім індустріалізація. Пам’ятають люди, що для
українського села колективізація та індустріалізація
нічого особливо доброго не принесли, тому ми й
побоюємося новацій та перетворень. Чи на краще
ці зміни та як це стосуватиметься мене, мого села?
Давайте розбиратися.

Навіщо?
Як було раніше? Як воно зараз? У селах погані
дороги, в селах погане вуличне освітлення, у
селах соціальні об’єкти потребують ремонту
або відсутні. В клубі треба сидіти в шубі, бо
холодно. Ви краще від нас знаєте. А чому так?
Немає грошей, каже сільрада. Зверху не дають
достатньо. Державна влада не дає місцевому
самоврядуванню скільки потрібно для того,
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щоб місцеве самоврядування виконувало свою роботу
як годиться. Всі гроші йдуть на зарплату працівникам
сільради, а більше нема де взяти. Може проблема в
тому, що держава бідна? А як воно в інших державах,
де села, як лялечки, – у Швейцарії чи Німеччині, у тій
самі Польщі?
Виявляється, що в цих країнах держава набагато
менше втручається в місцеві справи. У тамтешніх
селах міцні традиції самоврядування, люди в громадах
слідкують за тими, кого обрали, велика частина
місцевих податків залишається в місцевих громадах
і використовується розумно. Якщо запитати громадян
цих країн про владу, то вони згадають передусім не
президента чи прем’єра, а свого найближчого голову
місцевого органа самоврядування – скажімо, війта
чи мера. Вони добре знають хто це, контролюють
місцеву владу зі свого боку. Держава також контролює
місцевих очільників, щоб вони дотримувалися законів.
Наша держава теж обрала курс на сім’ю
цивілізованих держав. Вона наважилася дати
більше можливостей людям на місця. І прав, і
ресурсів, щоб вистачало й на дороги, і на школу.
Децентралізація – це передача значних
повноважень та бюджетів від державних органів
органам місцевого самоврядування. Так, щоб
якомога більше повноважень мали ті органи, які
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ближче до людей, де такі повноваження можна
реалізовувати найуспішніше.
Які країни порівняно нещодавно пройшли
через подібну реформу?
Децентралізація – закономірна реформа, якщо
країна обирає шлях прогресу. Польща, Словаччина,
Литва, Латвія, Естонія, скандинавські країни –
усі вони пройшли через таку реформу, що дало
поштовх економіці, соціальному розвитку цих
країн, особливо їхніх сільських територій.
Навіщо об’єднувати громади?
Чи наважиться держава передати повноваження,
наприклад, із реєстрації нерухомості чи вирішення
питань освіти та інших важливих питань маленькій
сільраді, в якій голова і бухгалтер сидять на
дотаціях, а з населення лише пенсіонери?
Проста та переконлива мова цифр: До
початку реформи у 92% (!) сільських громад
проживало менше 3000 жителів, майже 11%
сільських територіальних громад мали менше
500 жителів. Водночас у понад 50% сільських
громад дотаційність складала понад 70%.
483 територіальні громади взагалі на 90%
утримувалися за рахунок дотацій.
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Чи зможе така адміністративна одиниця
розвивати підприємництво? Чи зможе
населений пункт із обмеженими ресурсами
та територією, недостатньою для соціального
та економічного розвитку, забезпечити гідний
рівень життя людей? Не зможе.
Чи може бути успішною країна з бідними
територіями? Навряд чи.
Держава передає ресурси та повноваження
згори вниз, передає засоби вирішення проблем
на той рівень, де проблеми виникають, але
держава ставить одну умову – руку, що
приймає повноваження та ресурси разом із
відповідальністю, треба зміцнити. Декілька
невеликих громад треба об’єднати у потужнішу
громаду, базуючись на географічних,
історичних, економічних принципах. Для
планування таких об’єднавчих процесів
обласні ради ухвалили перспективні плани
розвитку. Цей процес не був безхмарним і
легким, до цих планів можливі зміни, але
суть залишається такою: щоб бути в змозі
хазяйнувати на своїй землі самостійно, треба
зміцнитися, об’єднуючись.
Коли почалася децентралізація в Україні?
Як іде? Де ми є?
Революцією Гідності українці підтвердили,
що вони європейці, що сповідують ті ж самі
цінності демократії, народовладдя, що й
громадяни європейських країн з гідним сучасної
людини рівнем життя. Сказавши А, кажемо і
Б – треба реформувати країну. Ще 2014 року
було ухвалено базові нормативні документи,
окреслено певне бачення реформи територіальноадміністративного устрою та місцевого
самоврядування, що й створило передумови для
реальних кроків децентралізації, свідками якої ми
стали вже в наступного 2015 року.
Важливі нормативні засади
Так, ще 1 квітня 2014 року Кабінет
Міністрів України своїм розпорядженням
ухвалив Концепцію реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації
влади в Україні.
Ухвалив він Концепцію не просто так –
перед цим провідні експерти Ради Європи

повністю підтвердили відповідність Концепції
європейським принципам самоврядування
та рекомендували її як основу для розробки
подальшої нормативної бази.
Верховна Рада не відставала, і вже 17 червня
2014 року було прийнято Закон України «Про
співробітництво територіальних громад» (саме
про співпрацю, а не добровільне об’єднання, це
різні закони – важливо їх розрізняти).
Спираючись на такі інституційні засади, як
Позачергове послання Президента України,
затверджену Кабміном також у 2014 році
Стратегію сталого розвитку «Україна 2020»,
Коаліційну угоду, Програму діяльності
Кабінету Міністрів України, Верховна Рада
затвердила План законодавчого забезпечення
реформ в Україні. Важливим етапом у створенні
законодавчого підґрунтя для змін мало би
бути прийняття змін до Конституції України в
частині децентралізації.
Наразі не всі положення цього плану
виконуються згідно затвердженого графіку,
бо життя, як відомо, вносить свої корективи.
Верховна Рада – колегіальний орган, а члени
коаліції не завжди дотримуються коаліційних
зобов’язань, проекти нормативних актів
обговорюються, і деколи, після внесення
всіх правок, можуть суперечити деяким
положенням розроблених фахівцями концепцій.
Починаються суперечки, процеси затягуються.
Зокрема, зміни до Конституції,не прийняті
парламентом у другому читанні, що ускладнює
прийняття багатьох законів, які дозволять
остаточно закріпити нові повноваження
за громадами, зокрема про територіальноадміністративний устрій, про префектів, про
розпорядження земельними ресурсами, «Про
місцеве самоврядування в Україні» (нова
редакція) тощо.
Але є ще один фактор – питання
децентралізації
п ол і т и зу ва л о с я
у
зв’язку зі включенням цього питання до
контексту Мінських угод, що є очевидною
дипломатичною українською хитрістю. Бо,
як зазначалося вище, децентралізація – це
не збільшені повноваження регіонів, на
радість сепаратистським рухам, як хочеться
думати декому. Натомість децентралізація
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якраз – це збільшені повноваження громад, рівні регіональних еліт, аж ніяк не на рівні
що є набагато меншими адміністративними громади, яка не виживе окремо економічно,
суб’єктами. Сепаратисти виникають на політично тощо.
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Фінансова децентралізація
Наприкінці переломного 2014 року було
ухвалено два важливі закони:
• Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової
реформи».
• Закон України «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо реформи
міжбюджетних відносин». Ухвалення цього
Закону дало можливість громадам навіть до
об’єднання відчути переваги децентралізації,
бо збільшилися можливості місцевих
бюджетів. Власні ресурси місцевих бюджетів
зросли майже втричі, загалом обсяг фінансових
ресурсів збільшився майже на 15%, що в
номінальних цифрах склало 34,1 млрд гривень.
Зросли обсяги фінансування освіти (13%) та
охорони здоров’я (12%).
Крім того, цього року Державний Фонд
регіонального розвитку отримає 5,7 млрд грн
із державного бюджету, що, серед іншого,
включає 1 млрд грн на реалізацію проектів
територіальних громад. Тобто, це означає,
що окрім бюджетних коштів, можна виграти
державний грант під різні проекти, подавши
на розгляд Державного Фонду регіонального
розвитку відповідні проектні заявки.
Об’єднання громад
Головною
подією
децентралізації
2015 року стало ухвалення 5 лютого 2015
р. Закону «Про добровільне об’єднання
територіальних громад». Ухвалення Закону дало
початок дуже важливому процесу укрупнення
базових територіально-адміністративних
одиниць в Україні, яких до реформи було
надзвичайно багато, але ефективність
діяльності органів влади там була низька. Ось
прості цифри. До реформи в України існувало
11 520 територіальних громад: із них
458 міських, 783 селищних і 10 279
сільських. Після завершення об’єднавчого
процесу заплановано створення приблизно
1500 потужних дієздатних громад.
Який прогрес? На сьогодні ми маємо
приблизно десяту частину від запланованої
цифри – близько 800 громад створили 159

об’єднаних громад. Детальну інформацію
про об’єднані громади та карти громад можна
знайти за посиланням.
Міфи
Міф №1. Чи не федералізація це часом?
Ні. Успішні федеративні країни створювалися
з окремих самостійних держав. Наприклад,
Сполучені Штати, як пазл, склалися з окремих
незалежних штатів. Україна завжди була
унітарною країною, і штучно надавати якісь
повноваження регіонам означає розхитувати
країну. Повноваження передаються не на рівень
регіонів, а на рівень об’єднаних громад.
Міф №2. Децентралізація знищить села. Без
грошей, без перспектив, без доріг, без молоді,
без людей середнього віку, але з сільрадами,
які жевріли на дотаціях до останнього
живого пенсіонера – такими були «райдужні»
перспективи сіл до реформи. Відтепер у громад
набагато більше перспектив, можливостей
довести до ладу власну інфраструктуру й
населені пункти.
Міф №3. Не буде сільради – не буде села.
Там, де не сидітиме сільський голова, –
сидітиме староста, котрий матиме досить
багато повноважень та функцій, включно із
видачею довідок.
Міф №4. Місцеві князьки творитимуть
беззаконня. Контроль з боку самих людей, які
обирають собі владу, та контроль з боку держави
через інститут префектів, що наглядатимуть
за законністю рішень місцевих органів влади
створять систему балансів і противаг, як це
працює скрізь у світі. Детальніше про інститут
префектів в Україні можна дізнатися за
посиланням.
Міф №5. Позакривають школи. Міністерство
освіти та науки дало чіткі пояснення щодо
концепції опірних шкіл, яка полягає в тому, що
початкові школи однозначно будуть залишатися
там, де є діти такого віку, а діти старшого віку
(починаючи з 5 класу) ходитимуть в середні
школи, які матимуть змогу забезпечити
належний стандарт навчання з відповідною
кількістю вчителів, шкільного обладнання
і т.п. Детальніше про це можна дізнатися за
посиланням.
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В чому проблеми процесу децентралізації
зараз?
У процесі реформи виникає декілька
головних проблем, серед яких можна назвати:
•
Непо слідовність
нормативного
забезпечення. Не прийняті зміни до Конституції,
що «підвішує» прийняття багатьох важливих
нормативних актів.
• Нові кадри, нестача знань, брак
відповідальності. До складу місцевого
самоврядування прийшло багато активних,
хороших людей, які є новачками у владі
та потребують знань «з нуля». Та й для
досвідчених представників самоврядування,
які опинилися в нових умовах, навчання та
консультативна допомога не будуть зайвими.
Так, наприклад, потребують роз’яснення деякі
юридичні питання, пов’язані з діяльністю
нових об’єднаних громад. На щастя, таку
консультативну і навчальну допомогу можна
отримати з різних джерел. Певні роз’яснення,
зразки документів можна знайти за посиланням.
• Також одним із чинників, які спричиняють
затримки та неузгодженість дій, є складність,
багатоплановість реформи. Концепція реформи

вимагає узгоджених дій з боку різних секторів,
різних міністерств та відомств – зокрема
Міністерства освіти та науки, Міністерства
соціальної політики, Міністерства охорони
здоров’я тощо. Наразі з’явилися позитивні
зрушення в такій координації, але про справжню
зваженість у роботі говорити однозначно
передчасно.
Які подальші кроки у 2016 році?
Головний акцент уряд, разом із донорськими
міжнародними організаціями, робить на
підтримці об’єднаних громад. Мета – очевидна:
зробити ці громади вдалою, яскравою вітриною
реформи, щоб у всіх інших не виникало
сумнівів щодо доцільності об’єднання.
Розроблено 7 законопроектів щодо передачі
органам місцевого самоврядування права
розпорядження земельними ділянками
державної форми власності та розвитку ринку
земель, і очевидно, що буде здійснено кроки
в напрямку ухвалення хоча би частини з цих
законопроектів" (Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/
id/1862). – 2016. – 23.03).

В. Яворський, правозахистник, член правління УГСПЛ

Зауваження та пропозиції до проекту змін
до другого розділу Конституції України
Загальні зауваження
Ми спеціально не звертаємо уваги на
позитиви, що є у проекті змін до Конституції до
розділу прав людини. Метою цих пропозицій є
покращити наявний проект змін.
Нам прикро, що розробники змін до
Конституції розглядають Конституцію як
окреме зібрання відірваних одна від одної
норм за певними темами. Відповідно,
розділивши підготовку змін до Конституції по
розділам та темам, з очевидністю втрачається
розуміння Конституції як цілісного
взаємопов’язаного документу. Наприклад,
нам не зрозуміло, як можна розглядати
зміни до Конституції в частині правосуддя
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ігноруючи питання права на справедливий
суд. Для повного оновлення Конституція
потребує більш глибоких змін, ніж редакція
більшості статей та включення декількох
нових. З такого підходу «мінімальних змін»
виникають інші проблеми, пов’язані з не
вирішенням найскладніших питань у сфері
прав людини.
На нашу думку, незважаючи на ці складнощі,
однак можна спробувати вирішити певні
наступні проблеми загального порядку:
Відокремити регулювання політичних і
громадянських прав від соціально-економічних
та культурних прав. Це потрібно зробити
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не тому, що якісь права важливіші. Різниця
щодо них полягає у абсолютно відмінному
правовому регулюванні, що вони вимагають.
Тому, розділивши їх, виникає можливість чітко
визначити критерії, за якими суди могли б
визначати чи порушені відповідні права та
свободи. Тобто, такий поділ необхідний для
забезпечення реалізації та захисту цих прав.
Це розділення можна зробити шляхом поділу
другого розділу на дві частини (а ще краще
три частини: громадянські та політичні
права, соціально-економічні та культурні й
окремо питання обов’язків. Інший шлях дещо
складніший, але також можливий: необхідно
визначити окремі вимоги щодо реалізації та
обмеження цих двох груп прав. Для цього
необхідно визначити критерії обмеження цих
прав в окремих статтях.
Чітко викласти критерії обмеження
прав і свобод. Наприклад, щодо більшості
політичних та громадянських прав необхідно
включити наступні формулювання, що права
людини та основоположні свободи, викладені
в статтях … Конституції України, підлягають
лише тим обмеженням, що визначені
законом та є необхідними у демократичному
суспільстві з метою, що визначена відповідною
статтею Конституції. З іншої сторони, щодо
соціальних-економічних та культурних прав
необхідно вказати, що конкретний обсяг
права визначається спеціальним законом
у відповідності від можливостей держави
та не може зменшуватися. Конституція має
чітко визначати, що нормативні акти, доступ
до яких обмежено, не можуть встановлювати
обмеження прав і свобод.
Запровадити органічні закони, що повинні
прийматися та змінюватися більшістю у дві
третини голосів парламенту. Ці закони повинні

визначати зміст, гарантії забезпечення та
захисту прав і свобод. Такими законами мали
б стати закони про громадські об’єднання,
політичні партії, профспілки, свободу совісті
та релігії, свободу мирних зібрань, про
заборону дискримінації та багато інших.
Необхідно розширити механізми захисту
прав і свобод. Проект у цьому напрямку згадує
виключно посаду Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини. Однак для цих
цілей має бути більше можливостей, зокрема,
органам влади повинно бути дозволено
створювати незалежні органи влади для
захисту окремих прав і свобод. Мова тут йде
не лише про парламентський контроль, але
й про створення незалежних інституцій в
межах виконавчої влади. Зокрема, на сьогодні
потреба в таких інституціях існує щодо
захисту приватних даних, інформаційних
прав, захисту від дискримінації, захисту
прав дітей, людей з інвалідністю та багато
інших. Конституція також має гарантувати
право індивідуальної конституційної скарги
та можливості оскаржити будь-яке рішення
органу влади щодо порушення прав і свобод
в суді.
Ці загальні зауваження створюють певний
фундамент для подальших змін в тексті
Конституції і, на нашу думку, є необхідною
умовою якісних змін.
Однак також змін потребують і
редакції окремих статей проекту змін до
Конституції. (Детально з постатейними
зауваженнями можна ознайомитися за
посиланням: http://www.khpg.org/index.
php?id=1456414969) (Офіційний портал
Харківської правозахистної групи Права
людини в Україні (http://www.khpg.org/index.
php?id=1456414969). – 2016. – 25.02).
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В.
Мармаш,
суддя
Личаківського
кандидат юридичних наук

районного

суду

м.

Львова,

Право на доступ до суду не для суддів?

Щ

е не встигли вистигнути чорнила під
ухваленим рік тому Законом України «Про забезпечення права на
справедливий суд» як нестримний реформаторський дух втілився у черговий (вже четвертий за час після Революції Гідності) законопроект із питань реформування (чи то відновлення довіри, чи то очищення) судової гілки влади. А саме мова йде про розроблений під
егідою Ради з питань судової реформи проект
Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо удосконалення окремих
положень законодавства з питань судоустрою і
статусу суддів» (надалі – законопроект (http://
jrc.org.ua/upload/steps/ff892f17da2968861bd044
3d555f94aa.PDF).
Однією із головних новел Закону України
«Про забезпечення права на справедливий
суд» було запровадження процедури
кваліфікаційного оцінювання суддів для
підтвердження їх здатності відправляти
правосуддя. Оцінюючи зміст запровадженої
процедури оцінювання суддів, експерти
Венеціанської комісії у висновку № 801/2015 від
23.03.2015р. (надалі – висновок) звернули увагу
на необхідність забезпечення її проведення
справедливим і пропорційним чином, не
завдаючи шкоди незалежності судової влади
та передбачити відповідні гарантії, а правові
наслідки непроходження оцінювання привести
у відповідність до європейських стандартів
(п. 92 висновку). У п. 81 висновку зазначається,
що процедури оцінювання повинні підлягати
всім необхідним гарантіям дотримання
прав окремого судді, у тому числі права на
оскарження в суді.
То яким же чином у законопроекті
пропонується запроваджувати європейські
стандарти у проведенні процедури оцінювання
суддів та інших процедур, які безпосередньо
впливають на кар’єру судді (призначення
на посаду судді вперше, обрання судді
безстроково)? Хоч до інших положень
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законопроекту у нас також є чимало питань, в
межах цієї статті спробуємо дати відповідь на
поставлене запитання виключно на прикладі
реалізації права судді, який не згоден із
результатами його оцінювання (чи не згоден із
прийнятим щодо нього рішеннями про відмову
унаданні рекомендації про обрання його на
посаду судді безстроково, чи про відмову у
внесенні Президентові України подання про
призначення кандидата суддею), на оскарження
до суду прийнятих відносно нього рішень.
Здавалось, які тут можуть бути питання
щодо наявності в будь-якої особи, в тому
числі у судді, який вважає, що його право
порушене, права на звернення до суду за його
захистом, адже право на доступ до суду є
загальновизнаним міжнародним стандартом,
який у сучасних правових системах ніким під
сумнів не ставиться. Предметом обговорення
повинен був бути швидше процесуальний
порядок здійснення цього права суддею у
кожному конкретному випадку. Однак те, що
у всьому світі є міжнародним стандартом,
у нас, як виявилось, є предметом дискусії на
рівні поважного експертного середовища. Тому
доведеться коротко зупинитись на правовому
регулюванні права особи на доступ до суду в
національному та міжнародному праві.
Відповідно до ст. 55 Конституції України
кожному гарантується право на оскарження в суді
рішень, дій чи бездіяльності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб. Кожен має
право будь-якими не забороненими законом
засобами захищати свої права і свободи від
порушень і протиправних посягань. Звернення
до суду для захисту конституційних прав і
свобод людини і громадянина безпосередньо
на підставі Конституції України гарантується
(ч. З ст. 8 Конституції). Згідно з ч. 1 ст. 7 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів»
кожному гарантується захист його прав, свобод
та інтересів у розумні строки незалежним,
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безстороннім і справедливим судом, утвореним
відповідно до закону.
Право на доступ до суду деталізується в
процесуальних кодексах (ст.ст. 3, 4 Цивільного
процесуального кодексу, ст. 5 Кодексу
адміністративного судочинства). Так, у
ст. 3 ЦПК передбачено, що кожна особа має
право звернутися до суду за захистом своїх
порушених, невизнаних або оспорюваних
прав, свобод чи інтересів; відмова від права
на звернення до суду за захистом є недійсною.
При цьому перелік підстав для відмови у
відкритті провадження у справі є вичерпним
та розширеному тлумаченню не підлягає (ч. 2
ст. 122 ЦПК). Крім того, враховуючи зміст ч. 2
ст. 124 Конституції України щодо поширення
юрисдикції суду на всі правовідносини, що
виникають у державі, обмеження права на
доступ до правосуддя шляхом виключення
певних категорій справ з судової юрисдикції
на Україні є неприпустимим.
У міжнародному праві одним із перших
актів, що закріплював право на доступ до суду
була Загальна декларація прав людини, яка
передбачає, що кожна людина має право на
ефективне поновлення у правах компетентними
національними судами в разі порушення її
основних прав, наданих їй конституцією або
законом. У подальшому ця ідея знайшла своє
відображення у ст. 14 Міжнародного пакту
про громадянські й політичні права 1966р.,
в якому зазначається, що кожен має право
при розгляді будь-якого кримінального або
цивільного обвинувачення, пред'явленого йому,
на справедливий розгляд справи компетентним
судом, створеним на підставі закону.
Право на доступ до суду випливає також
із Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод (надалі – Конвенція),
в п. 1 ст. 6 якої закріплено право кожного на
справедливий, публічний судовий розгляд
його справи упродовж розумного строку
незалежним і безпосереднім судом. Як зазначив
Європейський суд з прав людини (надалі –
ЄСПЛ) у своєму рішенні, було б немислимо,
щоб ст. 6 п. 1 містила детальний опис наданих
сторонам процесуальних гарантій в цивільних
справах і не захищала би в першу чергу того,

що дає можливість практично користуватися
цими гарантіями – доступу до суду. Такі
характеристики процесу, як справедливість,
публічність, динамізм, позбавляються змісту,
якщо немає прямого судового розгляду (Справа
«Ґолдер проти Сполученого Королівства» від
21.02.1975р.).
Що ж в контексті доступу до суду суддів з
питань їх професійної кар’єри пропонується
у законопроекті з питань судової реформи?
Так, у ч. 8 ст. 73 законопроекту пропонується
передбачити, що Вища рада юстиції (надалі –
ВРЮ) може відмовити у внесенні Президентові
України подання про призначення кандидата
суддею виключно з таких підстав: 1) наявність
обґрунтованого сумніву щодо відповідності
кандидата критерію доброчесності чи
професійної етики; 2) порушення визначеного
законом порядку призначення на посаду
судді. Рішення ВРЮ про відмову у внесенні
Президентові України подання про призначення
кандидата суддею може бути оскаржено
виключно з підстави порушення визначеного
законом порядку призначення на посаду судді.
Тобто висновку ВРЮ з питань, чи достатньо
обґрунтованим є сумнів (не вимагається
навіть встановлення відповідного факту)
щодо відповідності конкретного кандидата
критерію доброчесності чи професійної етики
авторами законопроекту пропонується надати
статус остаточного, й рішення про відмову з
цих підстав у внесенні Президентові України
подання про призначення кандидата суддею
судовому оскарженню не підлягатиме.
Аналогічного статусу у вирішенні кар’єри
професійного судді пропонується надати
рішенням Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України (надалі – ВККСУ). Так, згідно
з ч. 1 ст. 79 законопроекту за результатами
розгляду ВККСУ питання про обрання
кандидата на посаду судді безстроково Комісія
приймає рішення про надання або відмову в
наданні рекомендації для обрання на посаду
судді безстроково. Відповідно до ч. 1 ст. 86
законопроекту ВККСУ приймає рішення
про: 1) підтвердження або непідтвердження
здатності судді (кандидата на посаду судді)
здійснювати правосуддя у відповідному суді;
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2) надання або відмову в наданні рекомендації
для обрання на посаду судді безстроково. При
цьому вимогу, що такі рішення приймаються
на підставі вмотивованого висновку
пропонується виключити, й у такому разі
закон навіть не ставитиме перед ВККСУ
вимогу мотивувати прийняте нею рішення
щодо кар’єри професійного судді (кандидата
на посаду судді). Одночасно у ч. 2 ст. 79 та
у ч. 2 ст. 86 законопроекту пропонується
передбачити, що рішення ВККСУ про відмову
у наданні рекомендації кандидату для обрання
на посаду судді безстроково, а також рішення
ВККСУ щодо кваліфікаційного оцінювання
судді (кандидата на посаду судді) може бути
оскаржено в порядку, передбаченому КАС
України виключно з таких підстав: 1) склад
членів ВККСУ, який провів кваліфікаційне
оцінювання, не мав повноважень його
проводити; 2) рішення не підписано будьким із складу членів ВККСУ, який провів
кваліфікаційне оцінювання; 3) суддя (кандидат
на посаду судді) не був належним чином
повідомлений про проведення кваліфікаційного
оцінювання – якщо було прийнято рішення про
непідтвердження здатності судді (кандидата
на посаду судді) здійснювати правосуддя у
відповідному суді або про відмову в наданні
рекомендації для обрання на посаду судді
безстроково з підстав неявки для проходження
кваліфікаційного оцінювання. Тобто і тут
авторами законопроекту пропонується
висновкам ВККСУ щодо професійної кар’єри
судді надати статус остаточних, й прийняті
органом влади рішення з цих підстав
підлягатимуть судовому оскарженню лише
в частині дотримання окремих процедур, а
не суті зроблених висновків. Слід зауважити,
що у цьому питанні автори законопроекту
є послідовними, й у ч. 4 ст. 108 обмежують
також право інших заінтересованих осіб на
оскарження рішень ВККСУ щодо надання
рекомендацій кандидату для обрання на посаду
судді безстроково.
Мета, яку переслідують автори законопроекту
при уважному його прочитанні, є зрозумілою:
якомога оперативніше задовольнити запити
суспільства щодо переформатування
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суддівського корпусу. Однак, чи може бути
досягнута законна мета не правовими засобами,
адже є очевидним, що свавільне позбавлення
будь-якої особи права на звернення до суду за
захистом своїх прав суперечить як національним,
так і загальновизнаним міжнародним стандартам
у галузі прав людини? Не вдаючись у моральнофілософський аспект цього питання, спробуємо
дати на нього відповідь у чисто практичному
плані, чи буде досягнутою поставлена авторами
законопроекту мета, у разі втілення їх пропозицій.
Якби Україна знаходилась у ізольованому
правовому просторі, тоді, безумовно, що так.
Однак Україна як незалежна держава
Законом України «Про ратифікацію Конвенції
про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 року, Першого протоколу та
протоколів 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» (п. 1)
визнала обов’язковою юрисдикцію ЄСПЛ в
усіх питаннях, що стосуються тлумачення
і застосування Конвенції. Сама Конвенція,
яка відповідно до ст. 9 Конституції України
є частиною національного законодавства
України, статтею 32 встановлює поширення
юрисдикції Суду на всі питання тлумачення та
застосування Конвенції. Таким чином, рішення
ЄСПЛ можна вважати офіційною формою
роз’яснення основних (невідчужуваних) прав
кожної людини, закріплених і гарантованих
Конвенцією, яка є частиною національного
законодавства, та у зв’язку з цим – джерелом
законодавчого правового регулювання і
правозастосування в Україні. Статтею 17
Закону України «Про виконання рішень
та застосування практики Європейського
суду з прав людини» встановлено, що суди
застосовують при розгляді справ Конвенцію
про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 року та практику Європейського
суду, тобто судді зобов’язані застосовувати
рішення ЄСПЛ з прав людини як джерело
права на всіх етапах провадження нарівні
з Законами України та підзаконними
нормативно-правовими актами. Таким чином,
при зверненні до суду за захистом свого
порушеного права можна посилатися на норми
Конвенції, а також рішення ЄСПЛ як правову
підставу своїх вимог та заперечень.
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У справі Корня проти Республіки Молдова
(рішення від 22.07.2014р., заява № 22735/07,
п.п. 21 - 26) констатовано порушення п. 1
ст. 6 Конвенції. У цій справі Апеляційний
суд Кишинева повернув апеляційну скаргу
заявника, оскільки останній не був ні
стороною, ні учасником процесу у справі й
не мав права подавати апеляційну скаргу на
рішення суду першої інстанції, яким позивача
В.К. було поновлено на посаді, яку на той
час обіймав заявник. Уряд стверджував, що
заявник міг окремо подати позовну заяву, у
якій спробувати оспорити висновки, зроблені
судовими інстанціями в цивільному процесі,
який порушив В.К. ЄСПЛ зазначив, що право
на доступ до суду, гарантоване п. 1 ст. 6
Конвенції, не є абсолютним й може підлягати в
деяких випадках обмеженням; такі обмеження
презюмуються, оскільки за своїм змістом право
на доступ до суду вимагає регламентації з боку
держави. Суд повинен переконатись у тому,
що застосовані заходи не обмежують та не
знижують можливість доступу до суду таким
чином, що порушується сам зміст цього права.
Більше того, обмеження буде неспівмірним з
п. 1 ст. 6 Конвенції, якщо воно не переслідує
законну мету, та якщо не існує розумної
співмірності між застосованими заходами і
переслідуваною метою (див. Уейт і Кеннеді
проти Німеччини [БП], № 26083/94, § 59,
ЕСПЧ 1999-I). Право на доступ до суду буде
порушеним, коли регулювання не переслідує
більше мету правової безпеки і належного
управління правосуддям, а являє собою бар’єр,
який перешкоджає підсудній особі добитися
розгляду по суті своєї справи компетентним
судом (див. Tsalkitzis проти Греції, № 11801/04,
§ 44, 16.11.2006р.). Суд нагадує, що немає
необхідності, щоб особа використовувала
більше засобів оскарження, ніж ті, які їй
доступні. Тому, оскільки заявник спробував
використати конкретний засіб оскарження,
він не був зобов’язаний використовувати інші
засоби захисту, які навів уряд. Таким чином, суд
відхиляє заперечення уряду про невичерпання
національних засобів правового захисту.
У справі М.Д. та інші проти Мальти (рішення
від 17.07.2012р., заява № 64791/10) аналогічно

констатовано порушення п. 1 ст. 6 Конвенції.
У справі заявники скаржились на відсутність
доступу до правосуддя для оскарження наказу
про опіку після затвердження його судом у
справах неповнолітніх. Уряд стверджував, що
суд – це не той орган, якому підсудна справа
про оскарження наказу про опіку. Суд вважає,
що цей аргумент йде врозріз із самою суттю
права на доступ до правосуддя і на розгляд
справи безстороннім та незалежним судом
для визначення цивільних прав та обов’язків.
Роль національних судів якраз у тому й
полягає, щоб контролювати адміністративні
органи й гарантувати недопущення свавілля.
Європейський суд не може погодитись із тим,
що рішення соціального працівника, підзвітного
міністру, наділеному правом відкликання наказу
про опіку, може відповідати незалежному й
безсторонньому суду, особливо приймаючи
до уваги відсутність письмового рішення,
доступного громадськості, і процесуальну
неможливість судового перегляду такого
рішення.
Як зазначив ЄСПЛ у справі Трегубенко
проти України (рішення від 02.11.2004р., п. 44),
національні суди керувалися рішенням Пленуму
Верховного Суду України, яке, спираючись на
Постанову Кабінету Міністрів, встановило, що
спір про неправомірність рішення про відмову
в обміні грошових знаків в повному обсязі не
підпадає під юрисдикцію суду, тобто усунуло
з-під юрисдикції судів будь-який розгляд саме
такої категорії цивільних справ. Суд вважає,
що таке виключення саме по собі суперечить
праву на доступ до суду, гарантованому ч.1
ст.6 Конвенції (див., з відповідними змінами,
рішенні у справі “Василеску проти Румунії”
(Vasilescu v. Romania, §§ 39-41) від 22 травня
1998 року, а також рішення у справі “Брумареску
проти Румунії”, § 65.
У справі Пономаренко проти України
(рішення від 14.06.2007р., п.п. 35-39) було
встановлено, що національні суди відмовились
прийняти скаргу щодо законності рішення
органу державної влади, постановленого в
1975 році, та повернення земельної ділянки з
мотивів невикористання заявником позасудових
засобів захисту, доступних в 1975 році, а
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також у зв’язку з тим, що він не був власником
земельної ділянки, на якій розташований його
будинок. ЄСПЛ констатував, що відповідно
до його прецедентної практики п. 1 ст. 6
передбачає “право на суд”, яке включає не
тільки право ініціювати провадження, але
також і право домогтися “вирішення” спору
судом (див., mutatis mutandis, рішення у справі
Multiplex v. Croatia, заява № 58112/00, від
10 липня 2003 року, п. 45). Для того, щоб це
право було ефективним, особа повинна мати
чітко визначену та дієву можливість оскаржити
подію, яка становить втручання у його чи її
права (див. рішення у справі Bellet v. France,
від 4 грудня 1995 року, п. 36). На думку Суду,
така ситуація із заявником прирівнюється до
відмови у правосудді, що позбавляє самої суті
права заявника на доступ до суду, гарантованого
п. 1 ст. 6 Конвенції. Відповідно у цій справі було
констатовано порушення цього положення.
Встановлені у вищезазначених справах проти
України факти порушення права на доступ до
суду були спричинені саме недосконалістю
законодавства, чинного на час розгляду справи,
оскільки підвідомчість справ національним
судам була законодавчо обмежена.
Ще однією пропозицією авторів
законопроекту, яку, на наш погляд, також слід
розглядати в контексті обмеження права суддів
на доступ до суду в питаннях їх професійної
кар’єри є положення, яким пропонується
виключити із закону норму ч. 4 ст. 78, яка
передбачає, що кандидат, стосовно якого
розглядається питання про обрання на посаду
судді безстроково, має право ознайомитися з
інформацією щодо його діяльності, запитами
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
та відповідями на них.
Так, у справі К.Х. та інші проти Словаччини
(рішення від 28.04.2009 р., заява № 32881/04)
констатовано порушення п. 1 ст. 6 Конвенції.
У цій справі заявники скаржились на те,
що відмова органів влади дозволити їм
скопіювати їхні медичні картки позбавила їх
ефективного доступу до суду, оскільки вони
не могли отримати вирішальні докази для
будь-якого наступного цивільного позову
про відшкодування шкоди, який вони могли
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захотіти подати. Хоча право на суд не було
необмеженим, Суд вважав, що така гарантія
обов’язково поширювалася на ситуації, такі
як у заявниць, у яких особи, які в принципі
мали підстави для цивільного позову, вважали,
що передбачені законом обмеження на їхній
доступ до доказів робив по суті неможливим їх
звернення до суду за відшкодуванням або робив
намагання отримати такий судовий захист
ускладненим без належного обґрунтування.
Хоча вони не були повністю позбавлені
можливості подати цивільний позов, через
суворе застосування положень національного
законодавства заявниці були непропорційно
обмежені у їхній здатності представити свої
справи в ефективний спосіб. Обмеження прав
заявниць зробити копії їхніх медичних карток
не могло вважатися сумісним з ефективним
здійсненням їхнього права на доступ до суду.
Ще одну новелу законопроекту, яка
заслуговує на увагу в межах цієї статті,
пропонується викласти у п. 7-1 Розділу
II “Прикінцеві та перехідні положення”
Закону України “Про забезпечення права на
справедливий суд”: у випадку оскарження
рішення ВККСУ за результатами проведення
первинного кваліфікаційного оцінювання,
а також прийнятих на його підставі рішень
ВРЮ, Президента України або Верховної
Ради України такі справи розглядаються
судом у складі суддів, які пройшли процедуру
первинного кваліфікаційного оцінювання та
підтвердили здатність здійснювати правосуддя
у відповідному суді. Як і інші проаналізовані
нами положення законопроекту зазначена норма
чітко спрямована на обмеження закріпленого
у п. 1 ст. 6 Конвенції права особи на доступ
до суду. Тим більше, якщо враховувати, що
суддів ВАС України, які пройшли процедуру
первинного кваліфікаційного оцінювання,
станом на теперішній час немає, і невідомо коли
такі будуть, а відкладення їх кваліфікаційного
оцінювання на тривалий час фактично
позбавить заінтересованих осіб можливості
захистити порушені права у судовому порядку.
Більше того, у разі реалізації цієї законодавчої
новели доцільно буде говорити не лише про
порушення п. 1 ст. 6 Конвенції, а й одночасно
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ст. 14, що встановлює заборону дискримінації
за будь-якою ознакою. Не зрозуміло, з яких
причин частині із числа суддів ВАС України,
які за статусом є рівними, на законодавчому
рівні пропонується встановити обмеження на
розгляд певної категорії справ.
Підсумовуючи все вищесказане, можемо
зробити висновок, що мета поставлена
авторами законопроекту навряд чи буде
досягнутою у разі його прийняття. Для того,
щоб підтвердити цей висновок змоделюємо
можливі сценарії розвитку ситуації у разі
прийняття законопроекту. Таких, на наш
погляд, є лише два. Перший, всупереч вимогам
закону, однак на підставі положень Конвенції
та практики ЄСПЛ суддя, який вважає, що
його права порушені, звертається із позовом до
ВККСУ чи ВРЮ щодо оскарження їх рішень.
ВАС України на підставі положень Конвенції
та практики ЄСПЛ відкриває провадження за
позовом й розглядає справу по суті. У такому разі
запропоновані зміни будуть неефективними
і фактично не діятимуть. Другий, ВАС

України, діючи в межах прийнятого закону,
відмовляє у відкритті провадження, й суддя
звертається за захистом порушеного права
безпосередньо до ЄСПЛ, рішення якого з
врахуванням наведеної практики можна
прогнозувати. Причому поновленим таким
чином на посаді може бути, в тому числі
суддя, правові підстави для звільнення
якого дійсно були в наявності, однак через
відсутність у національному законодавстві
правових засобів захисту порушених прав
буде констатовано порушення гарантованих
Конвенцією основоположних прав людини.
І це, якщо не враховувати репутаційних та
фінансових втрат для держави від численних
рішень ЄСПЛ не на її користь. То чи доцільно
приймати такі законодавчі пропозиції, які в
кращому випадку не принесуть суспільству
жодної користі, а в гіршому – призведуть лише
до негативних наслідків для держави? Питання
риторичне (Судебно-юридическая газета
(http://sud.ua/blog/2016/03/02/87790-pravo-nadostyp-do-sydy-ne-dlya-syddv). – 2016. – 2.03).

«Не может судья получать 16 тысяч,
а частный адвокат – 160 000 грн»
(Интервью с замглавы АП А. Филатовым)

З

аместитель главы Администрации Президента рассказал о своем видении украинской Фемиды, объяснив, может ли
судья отдыхать на заморских курортах, ездить
на престижной иномарке и жить в дорогом
особняке
– Алексей Валерьевич, судебная реформа –
одна из наиболее долгожданных и непростых.
Что вы считаете самым важным в
законопроекте №3524 о внесении изменений
в Конституцию относительно правосудия,
который еще в ноябре 2015 года был определен
президентом как неотложный, однако пока
так и не принят? Какие его нормы, по-вашему,
помогут покончить с коррупцией третьей
власти?
– Нет одной или двух норм, которые
все решают. В законопроекте – комплекс

инструментов, работающих вместе. В
обществе – огромный запрос на справедливость.
Поэтому речь идет о создании независимого,
ответственного суда и перезагрузке всей
судебной системы. Изменения в Конституцию в
части правосудия – фундамент. А далее должно
заработать профильное законодательство,
детализирующее механизмы решения.
Конституция – это все-таки не инструкция.
Там нельзя прописать все вплоть до графиков
и временных планов.
– А если говорить конкретнее, например, о
независимости третьей власти?
– Независимый суд – это, прежде всего,
устранение политического влияния на судебную
власть. Проект изменений в Конституцию
предусматривает, во-первых, отстранение
Верховной Рады, как органа, который по
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природе своей является политическим, от
процесса назначения, перевода, увольнения
судей, привлечения их к дисциплинарной
ответственности. Участие президента в
карьере судьи сводится к минимуму – только
церемониальная функция назначения на
основании представления Высшего совета
правосудия. Во-вторых, это создание в
соответствии с евростандартами самого
Высшего совета правосудия как независимого
органа. Большинство в нем составят судьи,
причем избираться они также будут судьями.
Ему предстоит решать вопросы судейской
карьеры, поощрения и наказания судей. И
в-третьих, исключительно конкурсный порядок
назначения на все должности в суде. Эта норма,
уже существующая на уровне закона, теперь
поднимается на уровень Конституции.
– Никто из судей вслух обычно не говорит о
какой-то зависимости. И лишь когда кого-то
увольняли или он оказывался в статусе
подозреваемого, выяснялось, что на судей
оказывают давление, принуждают к вынесению
незаконных решений. Где уверенность, что все
не повторится?
– Вопрос о независимости третьей власти
возник не вчера. Как минимум – еще при
судебной реформе Александра II. Реальной
независимости в нашем суде не было ни в
советское время, ни в постсоветское. Причем
эта зависимость не всегда в форме подчинения
кому-то. Например, в СССР суд, по сути, был
частью системы правоохранительных органов.
Для иллюстрации можно взять хотя бы
соотношение обвинительных и оправдательных
приговоров, которое до сих пор недалеко ушло
от тех времен. Есть не только политическая
зависимость, но и экономическая. Коррупция –
проявление и той, и той. И здесь тоже большой
пласт вопросов, которые нужно решить на
пути к независимому суду, – финансирование,
уровень судейского вознаграждения, другие.
Не решим их – не будет независимого суда, не
будет и справедливости.
– И сколько, по-вашему, должен
зарабатывать судья, чтобы его нельзя было
купить, перекупить, заставить нарушить
закон?
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– Сопоставимо с уровнем дохода в другой
сфере юридической практики, где он может
применить свои знания. По сравнению со
средней зарплатой в Украине, судьи вроде бы
зарабатывают неплохо. Но неправильно, чтобы
судья получал, например, 16 тысяч гривен,
а юрист примерно такого же уровня и опыта
работы в частной практике – 160 тысяч. Такой
дисбаланс не может не привести к проблемам.
Вероятно, увеличение вознаграждения
судей вызовет отрицательную реакцию в
обществе. Но если сегодня повышается
оплата труда детективов Национального
антикоррупционного бюро, следователей
полиции, а уровень вознаграждения судей не
изменится, коррупция в суде останется. Хотя
вознаграждение не панацея. У судьи должны
быть и другие мотиваторы, прежде всего
уважение в обществе и профессиональной
среде.
– Так на какую оптимальную цифру выходим,
чтобы человек не брал взяток? Или дело не в
окладе, а в контроле за судьями, их образом
жизни, тратами?
– Мое личное мнение: если сотрудники
НАБУ могут зарабатывать до 100 тысяч гривен,
то судьи Верховного суда – еще больше. В
масштабах страны это будет небольшая плата
за справедливый суд.
– А что еще меняется для судьи с
внедрением реформы? Например, растет ли
ответственность?
– Прежде всего, подразумеваем
модификацию судейского иммунитета.
Сейчас он абсолютный – судья вообще не
может быть привлечен к ответственности без
согласия парламента. Если будут приняты
изменения в Конституцию, то иммунитет будет
касаться исключительно функций судьи по
осуществлению правосудия. За любые другие
действия судья будет нести ответственность,
как любой гражданин. Также речь идет о
детализации оснований, по которым судья
может быть привлечен к ответственности.
Законопро ектом
предусмот рены
и
антикоррупционные механизмы, в частности,
обязательство судьи подтверждать законность
источников своих доходов.
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О новациях. Замглавы АП уверен:
Высший совет правосудия – не ВСЮ.
– Как это выглядит практически?
Допустим, у судьи уже есть шикарный
загородный дом, и...?
– Что важнее – причина или следствие?
Бороться с тем, что судья купил дом и не
задекларировал его? В конце концов, он мог
и внести этот дом в декларацию, объяснив
наличием каких-то источников доходов.
Другое дело, если судья должен подтвердить
законность этих источников. Одно из двух:
или живешь прозрачно, получаешь достойную
зарплату, имеешь высокий профессиональный
статус и готов в любой момент по первому
требованию предоставить отчет обо всех своих
расходах, или выбираешь другую профессию,
которая такой прозрачности и подотчетности
не требует. Судья должен получать достаточно
много, но он никогда не сможет зарабатывать,
как самые высокооплачиваемые адвокаты.
Нигде в мире такого нет. Но если юрист
выбрал профессию судьи, то на одной чаше
весов – его положение в обществе, карьера,
вознаграждение (которое должно быть
достойным), а на другой – максимальная
прозрачность и ответственность. Причем не
говорим о недопущении коррупции, уголовно
наказуемых деяний – это само собой разумеется.
Судья обязан безоговорочно принять на себя
некие добровольные ограничения, касающиеся
образа жизни, финансовых трат, морали, этики.
– А он якобы принял эти ограничения и...
продолжает ездить на роскошной иномарке.
Что тогда?
– Если использует автомобиль и живет в
доме, которые вместе стоят как эквивалент
его зарплаты за 10–20 лет работы, или летает
отдыхать на частном самолете, и даже если к
нему нет вопросов с точки зрения легальности
доходов (например, жена – талантливая
бизнесвумен, такое встречается) – для
служителя Фемиды это все равно неэтично. Это
подрывает доверие общества к правосудию.
Человек должен выбрать, что ему важнее...
– Это не идеалистически выглядит? Судья
может сказать: "Кому какое дело, что я слетал
с семьей на Бали? Имею право отдохнуть!".

– Имеет право. Но если он своими
действиями, даже законными, подрывает
авторитет правосудия, возникает вопрос
о судейской этике. Не нужно изобретать
украинский велосипед. Поведение судьи
должно не только соответствовать закону, но
и вызывать доверие к суду – это европейские
стандарты.
– Соцопросы показывают крайне низкий
уровень доверия к судам.
– Недоверие к власти в целом, естественно,
означает и недоверие к ее судебной ветви.
Но есть и объективные причины. Неэтичное
поведение целого ряда судей с точки зрения
образа жизни – не последняя из них. Еще более
существенный вопрос – коррупция. Причем
он относится ко всем органам госвласти. Но
именно в суде граждане ищут справедливости.
Поэтому коррупция там на порядок опаснее и
вызывает более негативную реакцию. Имеет
значение все: как ведут себя работники суда,
насколько похоже на суд помещение, где он
находится. Гражданину должно быть очевидно,
что здесь осуществляется правосудие. А если
он видит, что ремонт в здании был 20 лет назад,
и ему нахамили в канцелярии, и судья провел
имитацию заседания у себя в кабинете, выдав
заранее написанное решение, то нетрудно
представить впечатления человека об этом
посещении...
– Какой авторы законопроекта закладывают
временной люфт, чтобы судебная реформа
начала приносить плоды? Уже в нынешнем
году, в следующем, в 2020-м?
– Первые результаты мы должны увидеть в
течение двух лет, с перезагрузкой судейского
корпуса, в том числе с приходом новых людей.
Сегодня есть только некоторые перемены.
Высшая квалификационная комиссия судей
(ВККС), Высший совет юстиции (ВСЮ) работают
активнее, чем раньше. Стало реальным привлечь
судью к дисциплинарной ответственности. Судьи
проходят процедуру оценивания.
– Говорят, оценивание займет восемь
лет. Что думаете вы о скорости проверки
служителей Фемиды? К какому сроку
Украина получит новую судебную систему без
коррупции?
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– Оценивание должно произойти в более
сжатые сроки. Не шесть месяцев, конечно, но и
не восемь лет. Сейчас ВККС оценивает первых
100 судей, претендующих на назначение
бессрочно, и должна закончить эту работу до
конца марта. До конца года пройдет оценивание
судей Верховного, высших специализированных
судов, и начнется следующий этап –
оценивание судей апелляционных судов.
Затем – суды общей юрисдикции. Оценивание
– только один из инструментов очищения от
непрофессиональных и коррумпированных
работников. Не бывает так, что государство и
общество погрязло в коррупции, а посредине –
кристально чистая судебная система. Борьба с
коррупцией и судебная реформа – разные, хотя
и связанные понятия.
О юрисдикции. Она распространяется и
на Крым, и на Донбасс.
– Критики законопроекта о судебной
реформе считают, что за президентом
остается существенное влияние на третью
власть. В том числе право создавать,
реорганизовывать, ликвидировать суды,
по крайней мере, до внедрения нового
административно-территориального
устройства относительно децентрализации
власти вплоть до 31 декабря 2017 года.
– Где два юриста – там три мнения. Что
касается законопроекта, да, за президентом
сохраняется право назначать судей, которое
он и сейчас имеет. Только, в отличие от
действующей Конституции, право это
становится церемониальным – назначать
судей глава державы будет исключительно по
представлению Высшего совета правосудия.
Это европейская практика: во Франции,
Италии, Испании, Польше, Венгрии, других
странах глава государства так легализует
решения органа, отвечающего за формирование
судейского корпуса. Президент ничего не
будет делать по своей дискреции. И, с учетом
этого, его полномочия, по сравнению с
существующими сейчас, не расширяются, а
наоборот, сужаются. То же касается полномочий
в отношении создания и ликвидации судов
– законом, предложенным президентом, его
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полномочия ограничены представлением
Государственной судебной администрации –
органа, подконтрольного Совету судей.
– Авторитет юриспруденции, экс-судья КСУ
Виктор Шишкин, и не только он, считает, что
некоторые нормы законопроекта искусственно
имплементируются в текст Конституции,
а другие выглядят формальными правками
того, что было в ее предыдущей редакции.
Был Высший совет юстиции – будет Высший
совет правосудия. Строка «Правосудие
осуществляется исключительно судами»
меняется на «Правосудие осуществляют
исключительно суды»...
– Очень важно, чтобы экспертное мнение
было независимым, политически и лично
незаангажированным. Поэтому, без ссылки на
личности, посмотрим, действительно ли речь
только о переименовании ВСЮ. Предлагается
серьезное изменение функционала этого
органа, его состава, принципов формирования.
Это не формальный преемник Высшего
совета юстиции, а принципиально другая
структура, с более широкими полномочиями,
контролем за судейским корпусом, отвечающая
за переформатирование всей судебной
системы страны. По сути – главный и
единственный орган, отвечающий за карьеру
судей и привлечение их к ответственности.
Максимально снижается политическое влияние
на процесс его формирования, сокращается
квота президента и парламента и даже квота
съезда высших учебных заведений и съезда
адвокатов. Судьям дается максимальная
независимость, хотя должен быть и переходный
период для очищения судейского корпуса и
переформатирования системы. После этого
ВСП заработает в абсолютно новом качестве.
Однозначно, это не формальная смена вывески.
– Однако 10 из 13 судей КСУ, где
рассматривался законопроект, выразили о
нем особое мнение. То есть поставили свои
подписи с оговорками и замечаниями. Первым
об этом заявил опытный юрист, судья Николай
Мельник. Вы с ним общались по этому поводу?
– Нет, и, честно говоря, не вижу предмета
в таком общении. Законопроект – результат
коллективной работы Конституционной
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комиссии, куда входило 63 эксперта из самых
различных сфер: юристы-ученые, юристыпрактики, политики, международные эксперты.
Комиссия работала полгода. Текст изменений
в Конституцию –п родукт коллективного
интеллектуального труда. Кто-то его
поддерживает, кто-то критикует. У каждого
может быть свое мнение. В том числе у того,
кто не участвовал в разработке документа.
– Все судебные заседания будут
открытыми. Как эта норма соотносится
с гарантированным каждому правом на
невмешательство в личную жизнь?
– Определенные законом критерии
позволяют проводить заседания в закрытом
режиме, если они связаны с гостайной,
неприкосновенностью частной жизни,
некоторыми другими аспектами. Остальные
– открытые.
– А если судья и на них не пускает прессу?
Одна служительница Фемиды заявляла: «У
меня сегодня плохая прическа, и я против
присутствия телевидения».
– Закон предусматривает свободный доступ
в открытое заседание не только представителей
СМИ, но и любого гражданина. Единственным
условием участия является предъявление
документа, удостоверяющего личность.
Предъявите паспорт и входите.
– Хозяйственные суды, по мнению некоторых
экспертов, наиболее коррумпированное звено
третьей власти, будут существовать и
дальше – почему?
– Я не вижу, чем уровень коррупции в
этих судах отличается от уровня коррупции в
остальных. Разве что рассматриваются дела
на бльшие суммы. Так эти дела никуда не
денутся, даже если хозсуды ликвидировать. Их
будут слушать, например, общие суды. Суть не
в названии. Суть – в качестве судей. И вопрос
борьбы с коррупцией – это точно не вопрос
того, сколько и какие у нас есть специализации
в судебной системе.
– Часть 6 статьи 136 Конституции
предложена в такой редакции: «Правосудие в
Автономной Республике Крым осуществляется
судами Украины». Как эта норма будет
реализована в условиях незаконной оккупации

Крыма или на временно не контролируемых
Украиной территориях Луганской, Донецкой
областей?
– Это вопросы юрисдикции украинского
суда, распространяется ли она на Крым,
Донбасс. Ответ: да, распространяется.
Естественно, сейчас украинский суд не может
работать в Симферополе или Донецке. Но это
не значит, что Украина как государство утратила
свою юрисдикцию над этими территориями.
Гражданский спор или преступление,
совершенное на Донбассе, будет рассматривать
районный суд не Донецка, а, допустим, другой
суд в Донецкой или Харьковской области. Но
это украинский суд.
– Вас называют среди самых влиятельных
людей в Администрации президента.
– Преувеличивают.
– Как вам работается в АП, что стало
неожиданным после прихода сюда, на
Банковую? Бывает, что планируете одно, а
результат совсем не тот?
– Бывает и так. Наверное, в этом главное
отличие госслужбы от частного бизнеса, где
результат чаще зависит от твоих собственных
и усилий твоей команды.
– Вы индивидуальный игрок или командный
топ-менеджер?
– Без команды крупные проекты не
реализуются. Кроме того, индивидуальный
человеческий ресурс не безграничен. Когда я
занимался судебной практикой в юридической
фирме, у меня была команда примерно из
30 юристов. Сейчас – больше.
– А давняя дружба с главой АП Борисом
Ложкиным помогает в делах? Часто ли
общаетесь? Вы к нему заходите или он к вам?
– Можем общаться по нескольку раз в
день, а можем три-четыре дня не видеться.
Чтобы добиться результата в рамках своего
функционала, необходимо содействие не
только главы Администрации, а и других
членов команды, например, Дмитрия Шимкива,
Андрея Таранова, Алексея Днепрова, Натальи
Попович.
– Хотелось бы самому стать судьей?
– Нет. Судье необходим определенный
склад характера. Эта работа подходит не
59

Експертний коментар

всем. Несколько раз приходилось выступать в
роли арбитра в Международном арбитраже –
еще когда занимался адвокатской практикой. Это
очень интересно: становишься по другую сторону
барьера, откуда многие вещи и выглядят по-другому.

Но это временная функция. Быть судьей постоянно
– это другое, не мое (Сегодня (http://www.segodnya.
ua/life/interview/intervyu-s-zamglavy-ap-alekseemfilatovym-esli-avto-za-10-godovyh-zarplat-sudey-nebyt-700366.html). – 2016. – 19.03).

І. Коліушко, експерт з публічного права, голова правління ЦППР

Єдиний результат Рішення КСУ про «наступну чергову сесію» –
дискредитація самого Конституційного Суду

Р

ішення від 18 березня 2016 – це ще один
приклад ситуації, коли Конституційний
Суд України не виконує своєї функції.
А значить необхідно більш радикально реформувати насамперед порядок формування складу КСУ, ніж то пропонується в законопроекті
щодо правосуддя, внесеному Президентом до
Верховної Ради. Отже, історія чергової дискредитації КСУ по пунктах:
1. Конституційний Суд забув своє ж рішення?
Не маючи на кінець третьої сесії Верховної
Ради VIII скликання 300 голосів на підтримку
законопроекту Президента про внесення змін
до Конституції України щодо децентралізації
(реєстр. № 2217а) і не бажаючи втратити цей
законопроект і починати все спочатку, народні
депутати звернулися до Конституційного
Суду з поданням щодо офіційного тлумачення
положення «на наступній черговій сесії ВРУ»,
яке міститься в статті 155 Конституції.
При цьому народні депутати мали простий
конституційний спосіб пролонгувати розгляд
цього законопроекту на ще одну, а може й не
одну сесію Верховної Ради – внести до нього
зміни (будь-які, навіть технічні) і відправити
його на повторний розгляд до Конституційного
Суду, як того вимагає процедура визначена XIII
розділом Конституції. Але з якихось, очевидно,
політичних міркувань, вони вирішили не
робити цього, а вдати, що раптом перестали
розуміти, що таке «наступна чергова сесія».
А про Рішення Конституційного Суду від
2002 року, в якому це питання вже було
роз’яснене вони вирішили не згадувати, мабуть
думаючи, що всі інші також про нього забули.
60

Чимало конституціоналістів та інших
правників зразу кепкували з цього подання,
вважаючи що КСУ має відмовити у відкритті
провадження щодо нього, оскільки «очевидне не
підлягає тлумаченню». Проте Конституційний
Суд не тільки відкрив провадження, а й після
двохмісячного розгляду ухвалив Рішення, яке
було оголошене 18 березня 2016 року. Воно
виявилось настільки «оригінальним», що
вимагає неабияких зусиль, щоб зрозуміти його
зміст і наслідки.
2. Як Конституційний Суд розтлумачив би
вираз «наступна зупинка»?
Отже почитаємо саме Рішення. Щоб ні в кого
не склалося враження, що якісь злобні експерти
наговорюють на самий Конституційний Суд
України, будемо виділяти іншим шрифтом
цитати з самого Рішення.
Що питали народні депутати? Чи означає, що
законопроект про внесення змін до Конституції
може бути прийнятий лише на безпосередньо
наступній (за номером) сесії ВРУ після сесії, на
якій такий законопроект попередньо схвалений,
чи на будь-якій наступній сесії…
Що дослідив Конституційний Суд? У пункті
2.5 мотивувальної частини Рішення КСУ
констатує, що згідно з Великим тлумачним
словником сучасної української мови слово
«наступний» може мати два значення (розбивка
на пункти тут і далі – наша):
1) «той який наступає, розташовується або
з’являється слідом за чим-небудь, найближчий
після чогось», тобто вказує на послідовну
черговіcть подій, які йдуть слідом одна за
одною;
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2) «який має відбутися» після чогось
(дальший, подальший).
У пункті 2.4 мотивувальної частини Рішення
КСУ приводить приклади вживання слова
«наступний» в інших статтях Конституції
України:
1) у частині п’ятій статті 41 – «Примусове
відчуження таких об’єктів з наступним повним
відшкодуванням їх вартості…» – як бачимо, тут
слово вжито в другому значенні;
2) у частині другій статті 96 – «Кабінет
Міністрів … подає до ВРУ проект закону про
Державний бюджет України на наступний рік»
– тут слово вжито в першому значенні;
3) у частині першій статті 106 – «Президент
приймає рішення про введення надзвичайного
стану … – з наступним затвердженням цих
рішень ВРУ» (пункт 21), «має право вето
щодо прийнятих ВРУ законів … з наступним
поверненням їх на повторний розгляд ВРУ
(пункт 30)» – слово вжито в другому значенні;
4) у частині другій статті 156 – «повторне
подання законопроекту про внесення змін до
розділів І, ІІІ і ХІІІ цієї Конституції з одного
й того самого питання можливе лише до
ВРУ наступного скликання» – слово вжито в
першому значенні (з філологічної точки зору це
не викликає сумніву, проте правовий зміст цієї
норми мав би означати – не раніше ніж до ВРУ
наступного скликання).
Здавалось би цього вже достатньо
для висновку. Особливо, якщо врахувати
очевидність змісту побутового вживання слова
«наступний»: «наступна зупинка», «віддати
борг наступного тижня»… А також згадати,
що в Рішенні Конституційного Суду щодо
офіційного тлумачення положень статей 75,
82, 84, 91, 104 Конституції України (щодо
повноважності Верховної Ради України) від
17 жовтня 2002 р. № 17/2002 Конституційний
Суд звертав увагу, що «з сесійним характером
роботи Верховної Ради України Конституція
України пов’язує й певні особливості
здійснення її повноважень … Питання про
внесення змін до Конституції України має бути
розглянуте і вирішене на двох чергових сесіях
Верховної Ради України послідовно (стаття
155 Конституції України)» (п. 3 мотивувальної

частини Рішення). Проте КСУ не обґрунтовує
причини зміни правової позиції КСУ, хоча
рішення КСУ є обов’язковими і для нього. При
цьому КСУ цинічно посилається на це саме
Рішення, але там де йдеться про тлумачення
поняття «чергова сесія», хоча, як ми пам’ятаємо,
депутати про це не питали. І дивним чином не
помічає, що воно містить роз’яснення поняття
«наступна сесія» саме із 155 статті Конституції.
Проте КСУ стверджує, що всього
дослідженого і встановленого недостатньо для
розуміння поняття «наступна чергова сесія»
і необхідно застосувати системне, логічне
та цільове тлумачення. Аналіз двох сторінок
цього застосування може бути предметом
окремої статті. Але, принаймні для нас логіка
Конституційного Суду щодо тлумачення
поняття «наступна» не стала зрозумілішою.
3. Що насправді постановив Конституційний
Суд 18 березня 2016? – НІЧОГО!
Після цього КСУ переходить до резолютивної
частини, у першому (і єдиному змістовному)
пункті якої сказано: «…положення «на
наступній черговій сесії ВРУ», застосоване у
статті 155 Конституції … необхідно розуміти
так, що наступною черговою сесією ВРУ є
чергова сесія парламенту, яка має відбуватися
відповідно до положень розділу ХІІІ Основного
Закону та Регламенту ВРУ і на якій законопроект
про внесення змін до Конституції, попередньо
схвалений більшістю від конституційного
складу ВРУ вважатиметься прийнятим як
закон, якщо за нього проголосує не менш як
дві третини від конституційного складу ВРУ.»
Таким чином, КСУ не відповів на
запитання народних депутатів: що розуміти
під наступною черговою сесією. Тобто на якій
сесії потрібно проводити друге голосування
конституційною більшістю голосів народних
депутатів законопроекту про внесення змін до
Конституції.
Фактично КСУ ствердив, що наступною
черговою сесією є така сесія, яка має дві ознаки:
1) має відбуватися відповідно до положень
розділу ХІІІ Основного закону та Регламенту
ВРУ – це твердження є абсолютно незрозумілим.
По-перше, чергові сесії ВРУ відбуваються
не відповідно до розділу ХІІІ Конституції,
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а відповідно до статті 82 «Верховна Рада
працює сесійно» і статті 83 «Чергові сесії ВРУ
починаються першого вівторка лютого і першого
вівторка вересня кожного року» розділу IV
Конституції. По-друге, при чому тут Регламент?
Конституційний Суд тлумачить положення
Конституції, а не Регламенту. Навіть не віриться,
що КСУ може стверджувати верховенство норм
Регламенту над нормами Конституції.
2) на якій законопроект про внесення змін до
Конституції, попередньо схвалений більшістю
від конституційного складу ВРУ вважатиметься
прийнятим як закон, якщо за нього проголосує
не менш як дві третини від конституційного
складу ВРУ – тобто виходить, що не на наступній
черговій сесії потрібно голосувати законопроект,
а навпаки та сесія, на якій буде проголосований
конституційною більшістю законопроект і
буде наступною черговою відносно тої, на якій
відбулося перше голосування законопроекту
простою більшістю голосів.
Так і незрозуміло з цього тлумачення
Конституційного Суду, в якому ж із двох

філологічних значень слова «наступний» воно
вживається в статті 155 Конституції.
А значить це Рішення КСУ не має і не може
мати ніякого впливу на практику діяльності
ВРУ та, зокрема, на порядок внесення змін до
Конституції. Як стверджує сам КСУ, у цьому
питанні ВРУ повинна керуватися Конституцією
України, а саме статтею 155 розділу ХІІІ –
«Законопроект про внесення змін до Конституції
України … попередньо схвалений більшістю
від конституційного складу ВРУ, вважається
прийнятим, якщо на наступній черговій сесії ВРУ
за нього проголосувало не менш як дві третини
від конституційного складу ВРУ.» Із усього
написаного вище, здається, однозначно випливає
розуміння яка ж це «наступна чергова сесія».
Кому все рівно не зрозуміло, читайте Рішення
КСУ від 2002 року, адже воно в цій частині не
було обґрунтовано спростовано чи заперечено
новим Рішення КСУ (ЦППР (http://pravo.org.ua/
ua/news/20871411-ediniy-rezultat-rishennya-ksupro-nastupnu-chergovu-sesiyu--diskreditatsiyasamogo-konstitutsiynogo-sudu). – 2016. – 21.03).

Ю.
Кириченко,
керівник
напряму
конституційного
права
Центру
політико-правових реформ, експерт «Реанімаційного пакета реформ» та проекту

Публічний глум Конституційного Суду

Р

Замість прологу: дані соціологічного
озбираємо по кісточках рішення Конституційного Суду України: що таке опитування фонду «Демократичні ініціативи»
від 29 січня 2016 року щодо ставлення громадян
«наступна чергова сесія» парламенту
до Конституційного Суду:

əɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢ ɞɨɜɿɪɹɽɬɟ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɦɭ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ?
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Ɍɪɚɜɟɧɶ
2013

Ƚɪɭɞɟɧɶ 2013

Ƚɪɭɞɟɧɶ 2014

Ƚɪɭɞɟɧɶ
2015

Ɂɨɜɫɿɦ ɧɟ ɞɨɜɿɪɹɸ

36,6

34,9

35,7

38,1

ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɟ ɞɨɜɿɪɹɸ

22,5

27,6

31,9

30,3

ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɨɜɿɪɹɸ

17,0

19,2

11,0

8,8

ɐɿɥɤɨɦ ɞɨɜɿɪɹɸ

4,0

2,9

1,1

1,1

ȼɚɠɤɨ ɫɤɚɡɚɬɢ

20,0

15,4

20,3

21,7
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Колишні члени КСУ (із тих, хто був здатен
відхиляти прохання Кучми та Януковича)
сміялися: очевидне не підлягає тлумаченню
– Конституційний суд має відхилити подання
народних депутатів, в якому просять
розтлумачити, що означає «наступна чергова
сесія».
Тим більше, сам Конституційний Суд
у попередній практиці внесення змін до
Конституції ніколи не спотикався на значенні
положення статті 155. Але судді все ж пішли
на публічний глум та вдалися до тлумачення
очевидного. 18 березня 2016 року КСУ
оприлюднив своє рішення.
Отже, Конституційний Суд звернувся до
Великого тлумачного словника української
мови та з’ясував, що слово «наступний»
вживається у двох значеннях:
1) «той, який наступає, розташовується
або з’являється слідом за ким-, чим-небудь;
найближчий після когось, чогось», тобто вказує
на послідовну черговість дій (подій), які йдуть
слідом одна за одною.;
2) «який має відбутися» (дальший,
подальший).
Депутатам треба починати працювати над
попереднім схваленням законопроекту, а не
штучно тягнути час
Також суд дослідив вживання слова
«наступний» у Конституції та, наприклад, навів
положення частини другої статті 96 Конституції
України «Кабінет Міністрів України не пізніше
15 вересня кожного року подає до Верховної
Ради України проект закону про Державний
бюджет України на наступний рік».
Проте ці очевидні речі (приклад про бюджет
на наступний рік) не дали суду можливості
надати відповідь на питання народних депутатів:
наступна сесія – це сесія, яка слідує за сесією,
на якій було попередньо схвалено конституційні
зміни, чи будь-яка майбутня сесія.
Не зарадило теперішньому складу суддів
КСУ (що почали «тлумачити» Конституцію
разом з Януковичем) те, що у своєму ж рішенні
у 2002 році Конституційний Суд фактично вже
говорив, що наступна сесія – це сесія, яка слідує
за сесією, на якій було попередньо схвалено
конституційні зміни.

У 2016 році суд посилається на це своє
попереднє рішення, проте на інші його
положення, а саме, що таке чергова сесія.
І дивним чином не помічає, що рішення
містить роз’яснення, що таке наступна сесія.
І, відповідно, суд не роз’яснює, чому його
правова позиція змінилася.
В резолютивній частині суд не дає
офіційного тлумачення положень статті 155
Конституції і не відповідає на питання: чи
означає, що законопроект про внесення змін
до Конституції України може бути прийнятий
лише на безпосередньо наступній (за номером)
сесії Верховної Ради України після сесії, на якій
такий законопроект попередньо схвалений; чи
прийняття законопроекту про внесення змін
до Конституції України можливо на будь-якій
наступній сесії (тобто такій, що має місце
пізніше за часом) після сесії, на якій відбулося
попереднє схвалення такого законопроекту?
Суд говорить, що за офіційним тлумачення
положень захищеного розділу ХІІІ Конституції
звертатися потрібно до регламенту парламенту.
Цитую резолютивну частину рішення:
«положення “на наступній черговій сесії
Верховної Ради України”, застосоване у статті
155 Конституції України … необхідно розуміти
так, що наступною черговою сесією Верховної
Ради України є чергова сесія парламенту, яка
має відбутися відповідно до положень розділу
XIII “Внесення змін до Конституції України”
Основного закону України та регламенту
Верховної Ради України».
Не допускаючи, що Конституційний Суд може
поставити регламент вище Конституції України,
слід констатувати, що для законопроекту «Про
внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації)» наступна чергова сесія, на
якій міг бути прийнятий законопроект, вже
закінчилася.
На сьогодні народним депутатам (і президенту)
треба починати працювати над попереднім
схваленням законопроекту щодо децентралізації
та змістовної дискусії конституційних змін,
а не штучно тягнути час і виставляти на глум
Конституційний Суд України.
Замість епілогу: ще один показник
із соціологічного опитування Фонду
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«Демократичні ініціативи» щодо ставлення
громадян до Конституційного Суду: 74%
виступають за запровадження конкурсного
добору суддiв Конституцiйного Суду, зараз
це робиться абсолютно непрозоро самим
президентом по своїй квоті або підкилимно у

Верховній Раді та суддівським корпусом – без
переліку вимог до охочих стати суддями КСУ
та без публічного обговорення цих охочих
(ЦППР (http://pravo.org.ua/ua/news/20871413publichniy-glum-konstitutsiynogo-sudu#). –
2016. – 21.03).

М. Коцупатрий, кандидат економічних наук, професор, декан факультету економіки АПК Київського національного економічного університету
ім. Вадима Гетьмана, В. Нелеп, доктор економічних наук, професор, М. Савлук, доктор економічних наук, професор, всього близько десятка вчених з
провідних вишів України

Концептуальні помилки адмінреформи

Н

ещодавно відбулись вибори до місцевих рад: обласних, районних, міських, районних у містах, сільських та
у 159 нових територіальних громадах. Через
два роки заплановані нові вибори до місцевих органів самоврядування, уже згідно з
адміністративно-територіальною реформою,
яка передбачає істотне скорочення кількості сільських і районних рад. Перших поменшає майже у вісім разів, а других – приблизно у чотири. Наскільки це обґрунтовано? Особливо, якщо врахувати, що це безпосередньо
пов’язано з розвитком українського села і сільського господарства.
НИНІ українське село, селянство і
сільське господарство – у глибокій системній
соціальній, екологічній та економічній кризі.
Так, якщо виробництво сільгосппродукції
у світі за 1990–2013 рр. зросло на 68%, то в
нашій країні знизилося на 21%. Особливо
відчутно скоротився в нас обсяг тваринницької
продукції – на 44%. Практично знищено цілі
галузі – льонарство, коноплярство, хмелярство,
тютюнництво, вівчарство, шовківництво. Тепер
на межі знищення молочне і м’ясне скотарство.
Усе це супроводжується соціальною
(скорочення робочих місць на селі, безробіття,
різке зменшення доходів селян і бюджетів
сільських рад і т.п.) та екологічною (зниження
родючості ґрунтів) кризами.
Попри оптимістичні заяви уряду про
збільшення виробництва продукції зернових
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та олійних культур, нарощування обсягів
їх експорту говорити про успіхи сільського
господарства у найближчій перспективі немає
підстав, особливо, коли врахувати, що під нього
закладено три «міни».
Перша «міна» – це всебічна холдингізація
замість апробованого століттями фермерськокооперативного шляху розвитку, як у країнах
Західної Європи та Північної Америки, Україна
обрала латиноамериканський шлях створення
величезних поміщицьких латифундій,
агрохолдингів і т. п. Ця «міна» вже вибухнула,
і негативні наслідки ми бачимо.
Друга «міна» може розірватися 1 січня
2017 р., якщо буде скасовано мораторій
на продаж земель сільськогосподарського
призначення без відповідної інституційної
та організаційної підготовки, прийняття
відповідних законів.
А третя вибухне тоді, коли буде реалізовано
проект адміністративно-територіальної
реформи на селі, запропонований урядом.
Про перші дві багато сказано й написано,
тому детальніше – про третю, а саме про
чотири головні концептуальні помилки, яких
припустилися при реформуванні.
По-перше, замість задекларованого у
відповідному законі принципу добровільності
об’єднання сільських рад на практиці
застосовується метод «батога і пряника», панує
диктат – у більшості областей прийнято проекти
створення всього двох-трьох (а то і однієї)
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територіальної громади в адміністративному
районі! Наприклад, Житомирською обласною
радою схвалено проект, за яким у шести
районах заплановано створити по одній
громаді, в інших шести – по дві, у трьох – по
три, у восьми районах – по чотири громади.
По-друге, центрами таких територіальних
громад стають, як правило, міста (райцентри або
обласного підпорядкування). Зокрема, центри
переважної більшості громад тієї ж Житомирщини
будуть у містах (у 18 із 23). Наприклад, в Овруцькому
районі збираються створити дві громади: одну
з центром у місті Овруч, а другу в колишньому
райцентрі Словечно. У цих двох територіальних
громадах проектується об’єднати понад
100 сіл із величезною територією. Риторичним
буде запитання: чиї інтереси (міста чи села)
відстоюватиме рада такої громади?
По-третє,
замість
задекларованої
децентралізації управління одержуємо
посилення централізації на рівні територіальної
громади. Це підтверджують дані щодо
977 територіальних громад, затверджених
Кабміном станом на кінець січня 2016 р. У
більшості з них (62%) центрами будуть не
села, а міста обласного і районного значення
та селища міського типу.
По-четверте, під час проектування нових
територіальних громад не було дотримано
одного з найголовніших принципів – розробка
та оцінка альтернативних варіантів і вибір
найефективнішого з них із точки зору соціальної,
екологічної та економічної доцільності.
П е р е ко н у юч и
в
н е о бх і д н о с т і
адміністративно-територіальної реформи в
Україні, політики і посадовці обґрунтовано
посилаються на позитивний досвід Польщі,
де свого часу значно скоротили кількість
воєводств, повітів і гмін. Однак порівняння
їх кількості з числом областей, районів і
сільрад в Україні підводить до неоднозначних
висновків. Так, кількість воєводств і повітів
у Польщі відповідає кількості областей і
районів в Україні порівняно з територією і
чисельністю населення (див. табл.). А різке
скорочення кількості районів в Україні (з
490 до 129) всупереч досвіду Польщі є вкрай
необґрунтованим.

Що стосується кількості сільрад, то тут
справді доцільне певне їх укрупнення. Але
ж не настільки, що в районі залишається
одна-три територіальні громади. До того ж
у Польщі гміни головним чином сільські, а
у нас проектуються переважно змішані, де,
повторимося, центром громад є місто.
Крім того, інфраструктурне забезпечення
селян в Україні значно гірше, ніж у Польщі
(дороги, житло, побутово-комунальні, освітні,
медичні послуги), і його поліпшення ляже на
плечі самих громад. Тому доцільно зменшити
територіальний і демографічний тягар на
останні хоч би до рівня тягаря гмін у Польщі.
Якщо реально орієнтуватися на досвід сусідів,
то за цим критерієм територіальних громад у
нас має бути близько 3000 замість запланованих
1300–1500.
Вищезазначене дає підстави рекомендувати
народним депутатам усіх рівнів таке.
По-перше, переглянути проекти створення
територіальних громад, затверджених у 2015 р.
рішеннями обласних рад, оцінивши їх із точки
зору дотримання принципу добровільності
об’єднання, а також зробивши оцінку їх
потенційної спроможності – соціальної,
економічної та екологічної.
По-друге, центрами територіальних
громад мають ставати переважно села, а не
міста. При цьому не можна допускати, щоб
в адміністративному районі проектувалися
тільки одна, дві чи три громади. Адже це
призведе до дублювання повноважень владних
органів району і громад, що істотно ускладнить
життєдіяльність сільського населення.
По-третє, для забезпечення ефективного
функціонування нових територіальних
громад Верховній Раді терміново слід
завершити розробку і ухвалити низку
законодавчих актів. Зокрема, це стосується
закону про передачу всіх земель на території
громад в їхнє підпорядкування (нині вони
у віданні райадміністрацій), передбачивши
надходження земельного податку та плати за
оренду комунального майна, розміщеного на
цих землях, до бюджету громади; закону про
визначення меж територіальних громад та
населених пунктів, що входять до їх складу.
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Крім того, слід терміново ухвалити закони про
сімейне фермерське господарство, розвиток
малого і середнього бізнесу та кооперації на
селі.
І, нарешті, викликає сумнів доцільність
запропонованого різкого скорочення кількості
адміністративних районів в Україні. В цих

умовах слід особливо чітко розмежувати
повноваження і, відповідно, ресурсне
забезпечення між областю, районом і громадою,
щоб максимально зменшити дублювання,
бюрократію і корупцію (Сільські Вісті
(http://www.silskivisti.kiev.ua/19355/index.
php?n=30841). – 2016. – 1.03).

Ю. Ганущак, провідний експерт з децентралізації, директор Інституту розвитку
територій

Треба бути вдячним науковій громадськості
за небайдужість до реформування країни
«Думка фахівців з наукового середовища
завжди розглядалась як компетентна та
вагома, яка має бути очищена від політичних
нашарувань і базуватись на ґрунтовному аналізі
предмету, що розглядається. Адже до такої
думки люди звикли прислухатись.
Саме з таких міркувань варто підходити до
розгляду статті науковців М. Коцупатрого, В.
Нелепа, М. Савлука та інших «всього близько
десятка вчених провідних вишів України»,
опублікованої нещодавно. Серйозність позиції
авторів підкреслюється форматом статті як
звернення до Президента України та Голови
Верховної Ради України.
Не піддаючи сумніву цифри, які свідчать
про катастрофічне падіння виробництва
сільськогосподарської продукції, хоча це якось
дисонує з реляціями уряду про те, що Україна
стала провідною країною в світі з експорту
сільськогосподарської продукції, є сенс
детально розглянути лише ту частину статті,
яка стосується проведення адміністративнотериторіальної реформи, тим більше, що автори
наголошують, що її розробники допустили ряд
концептуальних помилок.
Отже, перша, на думку авторів, помилка
– фактична не добровільність об’єднання
сільських рад. Оскільки «в більшості областей
прийнято проекти створення всього двохтрьох (а то і однієї) територіальної громади в
адміністративному районі». Хоча, якщо уважно
почитати закон «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», то можна помітити,
66

що поняття Перспективний план формування
спроможних громад і процедури об’єднання є
не одне і те ж.
Перспективний план визначає таку
конфігурацію новоствореної громади, при якій
держава встановлює міжбюджетні відносини
з нею, як з районом чи містом обласного
значення. Але при цьому не обмежується
право територіальних громад об’єднуватись
чи відмовитись від об’єднання в інших
конфігураціях. Дійсно, запропонований
«пряник» для тих громад, які прийняли
рішення про об’єднання, причому для всіх
– і тих, які відповідають Перспективному
плану, і які не відповідають. А от «батога» ні в
законі, ні в практиці його застосування немає.
Інакше як можна пояснити той феномен, що у
Тернопільській області, де до місцевих виборів
восени 2015 року домінувала «Свобода», яка
взяла курс на тотальне блокування реформи,
було створено найбільше в Україні об’єднаних
територіальних громад - 26. Чи на Закарпатті,
де навіть не було затверджено Перспективного
плану, все-таки сформовано дві нові громади,
не дивлячись на шалений спротив як на
районному так і на обласному рівнях. А от в
Харківській області – жодної. Що, при наявності
дійсно прямої вказівки з Центру вже мало би
обернутись адміністративними висновками
щодо керівництва області. Насправді ж громади
створювались там, де готовність як мешканців
так і керівників місцевого самоврядування
до сприйняття реформи була більшою, де
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обізнаність населення про те, як функціонують
подібні адміністративно-територіальні
утворення базового рівня в інших країнах була
високою і пропозиція подібних змін в Україні
була зустрінута більш прихильно, ніж на інших
теренах.
Наступна «крамола» реформи – формування
нової громади навколо, як правило, міст
чи селищ. Дійсно, Методика формування
спроможних громад віддає перевагу центрам
економічної активності, що і є фактичним
місцем працевлаштування більшості мешканців
навколишніх сіл. Однак і сільських громад
прогнозується створити біля третини – там, де
відстані до міст та селищ перевищують вимоги
доступності до послуг. Автори статті чомусь
вважають, що питання «Чиї інтереси (міста
чи села) відстоюватиме рада такої громади?» є
риторичним. Хоча це далеко не очевидно. Адже
відповідь на інше питання «Чи можуть нинішні
сільські голови відстоювати права мешканців
своїх сіл в районній раді?» є невтішною. При
цьому слід зауважити, що переважна більшість
соціальних послуг надається саме в районі, і, як
правило, в районному центрі, і фінансується з
районного бюджету. А от внаслідок об’єднання
територіальних громад селяни отримують
серйозних лобістів своїх інтересів в особі
старости села, який за посадою входить до
виконавчого комітету новоствореної громади.
Заява, що «замість задекларованої
децентралізації управління одержуємо
посилення централізації на рівні територіальної
громади» цілком очікувана з уст політика, але
звучить дещо дивною зі сторони людей, які
відносять себе до наукової еліти. Які мали б
знати, що громада за своїми повноваженням –
той самий район, але без районної державної
адміністрації. І якщо середня відстань до
райцентру зараз складає понад 21 км, то внаслідок
формування громад очікується зменшити її
до 11 км, тобто наблизити соціальні послуги
до споживачів майже вдвічі. Якщо сьогодні є
488 районів, то прогнозується створення понад
1200 громад, де третина формується навколо
міст, третина – навколо селищ, третина – навколо
сіл. І при цьому громади стають спроможними
виконувати визначені законодавством

повноваження і в матеріально-фінансовому, і в
інфраструктурному і в кадровому планах. Якщо
ж автори статті вважають, що децентралізація
полягає в дефрагментації адміністративнотериторіального устрою, тобто в подальшому
поділі сільських рад до рівня окремих поселень
– близько 27 тисяч, то досвід Європи показує,
що це – тупиковий шлях. Насправді ж суть
децентралізації висловлена в Європейській
Хартії місцевого самоврядування, яка визначає
місцеве самоврядування не тільки як право, але і
як спроможність місцевих властей здійснювати
повноваження, визначені законом. І саме цим
керувались розробники просторової основи
формування ефективної влади – як місцевого
самоврядування, так і територіальних органів
виконавчої влади.
Щодо
альтернативних
варіантів
проектування нових територіальних громад
слід зазначити, що науково-практичний підхід
до вирішення питання адміністративнотериторіального устрою полягає у визначенні
таких критеріїв, які б максимально нівелювали
політичні впливи. Адже зміна політичної
кон’юнктури неминуче приведе до ревізії
прийнятих рішень. Багатоваріантність рішень
при проведенні будь-якої реформи – швидше
недолік, а не позитив. Звісно, при виборі
підходів до вирішення завдання аналізувались
декілька варіантів, які детально описані в
спеціальній літературі, однак після вибору
оптимального, на його основі була вироблена
методологія формування адміністративнотериторіальних одиниць і не тільки базового,
але й субрегіонального рівнів. При реалізації
методології отримується рішення з низьким
рівнем варіантності.
І нарешті, порівняння з Польщею, яку автори
згаданої статті чомусь пропонують брати за
взірець, хибує поверхневістю дослідження.
В Польщі гміни були створені в далекі 70-і
роки, і далеко не на добровільній основі.
Дійсно, в 1991 році, коли гмінам передавались
ряд повноважень публічної влади, вони були
готовими взяти на себе такі повноваження
в інфраструктурному плані. Чого не було в
Україні, де понад 90% сільських рад не мали і
досі не мають такої спроможності. На сьогодні
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експерти в Польщі, які брали участь в реалізації
реформи об’єднання воєводств в 1999 році,
визнають, що нинішні гміни є таки досить
дрібними, з низьким фіскальним потенціалом,
і їх дотування з державного бюджету є досить
обтяжливим. Відновлення повітів в нинішній
конфігурації в тому ж таки 1999 році було
вимушеним кроком як компенсація політичній
еліті за зменшення кількості воєводств з 49 до
16. І зовсім помилковим вважається рішення
створення міст-повітів – аналогів наших
міст обласного значення, оскільки це веде до
надлишкової бюджетної інфраструктури. Адже
мешканці навколишніх гмін користуються
інфраструктурою саме міста, а не повіту. Всі
ці зауваження враховувались при розробці
концептуальних засад реформи в Україні, щоб
не «наступати на чужі граблі». Механістичне
ж застосування пропорцій між рівнями
адмінтерустрою без ретельного вивчення
специфіки країн, досвід яких аналізується,
мабуть, не зовсім відповідає науковим підходам.
Щодо рекомендацій учених мужів у
Верховній Раді України, то вони дещо дивні як
для статусу подавачів. Слід зауважити, що давати
доручення народним депутатам «переглянути
проекти створення територіальних громад»
якось не вписується в конституційні норми –
це не входить до компетенції ні Верховної Ради
України, ні окремих народних обранців. Ще
можна було б зрозуміти, якби таке звернення
адресувалось до Кабінету Міністрів чи
профільного міністерства, але, мабуть, автори
звернення вважають, що це занадто мілко.
Диктат, де створювати центри нових
громад, не кореспондується з принципом
добровільності, до якого апелюють автори
звернення. До речі, вони також наполягають
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на перевірці дотримання цього принципу. На
практиці це мабуть означатиме слідчі дії по
відношенню до місцевих депутатів з приводу
того, чи справді вони добровільно голосували
на сесії за об’єднання територіальних громад.
Щодо завдання Верховній Раді ухвалити
низку законодавчих актів, то його слід вітати,
як і кожний наказ народним обранцям від своїх
виборців. Тільки от від професорів та доцентів
хотілося б більш чіткого формування їхніх
пропозицій.
Щодо земель, то вони наразі не знаходяться
у віданні рай адміністрацій, інформація
застаріла на три роки. Зрештою, проект
закону щодо передачі в управління земель
в межах юрисдикції об’єднаних відповідно
до перспективного плану територіальних
громад згідно із затвердженою містобудівною
документації давно зареєстрований у
парламенті. А плата за землю завжди
надходила до бюджетів базового рівня.
Заслуговує на увагу пропозиція ухвалення
законів про сімейне фермерське господарство,
розвиток малого і середнього бізнесу та
кооперації на селі, але це дещо не стосується
предмету адміністративно-територіального
устрою.
Щодо сумнівів в доцільності скорочення
адміністративних районів в Україні, то як
тоді виконати останню вимогу підписантів
звернення, а саме, - максимально зменшити
дублювання, бюрократію і корупцію.
А загалом, треба бути вдячним науковій
громадськості за небайдужість до питань
реформування країни. Краще пізно, ніж
ніколи» (Децентралізація влади (http://
decentralization.gov.ua/news/item/id/1703). –
2016. – 5.03).
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Аналітична записка ЦППР та РПР щодо проведення
конституційної реформи (01–15 березня 2016 р.)

В

Україні проводиться конституційна
реформа, яка передбачає конституційні зміни у трьох напрямах: права людини; децентралізація; реформа правосуддя. На
жаль, до цього часу не ініційовано процес зміни в частині забезпечення балансу гілок влади.

1. Права людини
Зараз
продовжуються
громадські
обговорення щодо напрацювання механізму
імплементації законів до конституційних
змін. Конституційні зміни щодо прав, свобод
та обов'язків людини, громадянина йдуть
відкрито з належним залученням громадян до
конституційного процесу.

дві послідовні сесії Парламенту одного
скликання. У попередній практиці внесення
змін до Конституції та правових позиціях
Конституційного Суду положення статті 155
Конституції завжди розумілися однозначно.
У Рішенні від 17 жовтня 2002 р. (справа
№ 1-6/2002) Конституційний Суд звертав увагу,
що «з сесійним характером роботи Верховної
Ради України Конституція України пов’язує й
певні особливості здійснення її повноважень
… Питання про внесення змін до Конституції
України має бути розглянуте і вирішене на
двох чергових сесіях Верховної Ради України
послідовно (стаття 155 Конституції України)»
(п. 3 мотивувальної частини Рішення).

2. Децентралізація
Проект Закону про внесення змін до
Конституції України (щодо децентралізації
влади) дотепер очікує розгляду Парламентом.
Нагадаємо, що цей законопроект було внесено
до Парламенту Президентом України та
попередньо схвалено Парламентом VIII
скликання 31 серпня 2015 р. на другій сесії,
а Постановою Верховної Ради «Про порядок
денний четвертої сесії Верховної Ради України
восьмого скликання» № 974-VIII було включено
до порядку денного Парламенту.
Питання щодо конституційності ухвалення
конституційних змін Парламентом на двох
непослідовних сесіях сьогодні розглядається
у Конституційному Суді у межах справи
за конституційним поданням 51 народного
депутата України щодо офіційного тлумачення
положення статті 155 Конституції «на наступній
черговій сесії Верховної Ради України».
11 березня Конституційний Суд України
на закритій частині пленарного засідання
розглядав цю справу. На сьогодні рішення не
прийнято.
ЦППР і група «конституційна реформа»
РПР вважають, що положення Конституції є
однозначними &mbash; стаття 155 Конституції
України чітко встановлює часовий проміжок
зміни Конституції &mbash; це мають бути

3. Судова реформа
Проект Закону про внесення змін до
Конституції України (щодо правосуддя) наразі
опрацьовується в профільному комітеті.
Нагадаємо, що 2 лютого 2016 р. Парламент
його попредньо схвалив та включив до порядку
денного четвертої сесії.
Проведення конституційної реформи в
частині правосуддя є необхідним для виконання
рекомендацій органів Ради Європи в судовій
системі. Без цих змін неможливо, зокрема,
забезпечити функціонування незалежного
від виконавчої та законодавчої влади органу,
який би відповідав за призначення та кар'єру
суддів і виконати багато інших рекомендацій.
При цьому експерти ЦППР та РПР
наполягають, що прийняття конституційних
змін щодо правосуддя повинно обов'язково
супроводжуватися пакетом імплементаційних
законопроектів, які визначать, зокрема,
порядок і строки створення нових судів, добору
суддів у них, урегулюють питання адвокатури,
доступу до правничої професії, конкурсного
добору Генерального прокурора і суддів
Конституційного Суду.
Проект Закону про внесення змін до
Конституції України (щодо недоторканності
народних депутатів України та суддів)
№ 1776 очікує розгляду Парламентом. Цей
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законопроект стосується депутатського та
суддівського імунітету та зараз очікує розгляду
Парламентом.
Нагадаємо, що Постановою Верховної Ради
«Про порядок денний четвертої сесії Верховної
Ради України восьмого скликання» № 974-VIII
цей законопроект було включено до порядку
денного Парламенту.
Питання
суддівського
імунітету
врегульовано у комплексному законопроекті
щодо правосуддя.
ЦППР і група «конституційна реформа»
РПР вважають, що депутатський імунітет треба
звузити, проте не можна ліквідовувати інститут
депутатського імунітету, як це передбачено у
Законопроекті № 1776. Депутатський імунітет
є невід'ємною ознакою парламентаризму.
4. Процедура зміни Конституції
Проект Закону про процедуру підготовки
проекту нової Конституції України № 3781
опрацьовується в Комітеті з питань правової
політики та правосуддя.
Конституція України, як більшість
європейських конституцій, виходячи з
принципу стабільності конституцій, не
містить чітких положень щодо процедури
прийняття нового Основного Закону.
Проте конституційно закріплені принципи
верховенства права, народного суверенітету
дають право Українському народу визначати
конституційний лад.
Станом на лютий 2016 р. діє Закон України
«Про всеукраїнський референдум» від 6
листопада 2012 р., який було ухвалено з
порушенням конституційної процедури та
в інтересах В. Януковича. Закон містить
неконституційний порядок зміни Конституції
України та встановлює маніпулятивну
процедуру проведення національного
референдуму.
У
профільному
комітеті
також
опрацьовується нова редакцію Закону України
«Про всеукраїнський референдум» № 2145а,
підготовлена провідними незалежними
експертами в сфері виборчого права, яку було
включено до порядку денного Парламенту
Постановою Верховної Ради «Про порядок
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денний четвертої сесії Верховної Ради України
восьмого скликання» № 974-VIII.
На сьогодні у Конституційному Суді відкрито
провадження у справі «щодо відповідності
Конституції України (конституційності) Закону
України «Про всеукраїнський референдум».
19 лютого 2015 р. було винесено ухвалу
№ 5-у/2015 (на сайті Конституційного Суду
серед ухвал за 2015 р. не оприлюднено)
про форму розгляду цієї справи. 24 березня
2016 р. очікується початок розгляду справи у
формі усного слухання.
ЦППР і група «конституційна реформа»
РПР закликають Парламент невідкладно
забезпечити
демократичне
правове
регулювання інституту національного
референдуму та скасувати неконституційний
порядок зміни Конституції.
5. Залучення громадськості до
конституційної реформи
Зараз посилюється роль громадянського
суспільства в конституційному процесі.
Зважаючи на те, що влада мовчить,
збільшилися кількість заходів, ініційованих
представниками
г р о м а д я н с ь ко го
суспільства,
щодо
обговорення
конституційної реформи.
Наприклад, 12 лютого 2016 р. на базі
платформи правозахисних організацій
«Правозахисний Порядок Денний» було
обговорено проект змін до Конституції України
у частині прав людини. 26 лютого 2016 р. за
ініціативи організацій-партнерів кампанії
#КонституціЯ було проведено тренінг для
журналістів щодо Конституції, конституційних
прав громадян і обмежень для влади. На 16
березня 2016 р. заплановано форум «Новий
суспільний договір», організований на базі
коаліції громадянського суспільства «Народна
Конституція». DRI було організовано студентські
дебати щодо реформи децентралізації (4 березня
2016 р.); «Чи потрібно приймати Конституцію
України на референдумі» (14 березня 2016 р.)
(ЦППР (http://pravo.org.ua/ua/news/20871396analitichna-zapiska-tsppr-ta-rpr-schodoprovedennya-konstitutsiynoyi-reformi-01-15bereznya-2016-r.). – 2016. – 16.03).

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Франція
Французская конституционная реформа
по лишению гражданства террористов не
противоречит международным нормам,
считает Венецианская комиссия. Об этом
говорится на официальном сайте комиссии,
являющейся консультативным органом по
конституционному праву при Совете Европы.
«По мнению комиссии, введение режима
аннулирования гражданства и связанных прав,
для всех французов, родившихся в стране или
натурализированных, с одним или несколькими
гражданствами, само по себе не противоречит
международным нормам», – говорится в
заключении комиссии.
В то же время Венецианская комиссия
рекомендовала уточнить в Конституции, что
лишение гражданства является «дополнительным

наказаним», которое применяется судьей по
уголовным делам, на индивидуальной основе и
после справедливого судебного разбирательства.
Отмечается, что 9 февраля нижняя палата
французского парламента поддержала
вызвавшую много споров часть конституционной
реформы, которая предписывает лишать
гражданства тех, кто был осужден за терроризм.
Такие меры были предложены во французском
парламенте после череды терактов в 2015 г.,
которые достигли кульминации 13 ноября
в Париже, где вследствие серии взрывов и
расстрелов джихадистами погибли более
сотни человек (Nagg.in.ua (http://nagg.in.ua/
news/510520/Venetsianskaya-komissiya-odobrilalisheniye-terroristov-grazhdanstva). – 2016.
– 15.03).

Республіка Молдова
Конституционный суд (КС) принял
сенсационное решение: следующий президент
страны будет избираться путем прямых
выборов. Избрание главы государства народом
было одним из требований протестовавшей
оппозиции, но не все ее лидеры остались
довольны законодательными новшествами.
Зато они могут оказаться на руку нынешней
власти, поскольку ликвидируют последнюю
юридическую возможность для роспуска
парламента и проведения досрочных выборов.
Вперед в девяностые
Конституционный суд (КС) 4 марта
постановил вернуться к механизму прямого
всенародного
избрания
президента,
существовавшему до внесения поправок
в Конституцию в 2000 г. Заключение
принято на основании запроса депутатов от
Либерально-демократической партии (ЛДПМ).
Обжалованию или пересмотру оно не подлежит.
Как отметил председатель КС А. Тэнасе,
неконституционными признаны положения
ст. 78 Конституции «Выборы президента»,

первое из которых гласит, что президент
избирается парламентом тайным голосованием.
П р о т и в о р еч а щ и м и
Ко н с т и т у ц и и
также объявлены пункты этой же статьи,
регламентирующие проведение второго
тура, если ни один из кандидатов не набрал
необходимого количества голосов, и повторных
выборов, если первая попытка оказалась
неудачной. Также аннулировано положение
о роспуске парламента действующим
президентом после двух неудачных попыток
избрания главы государства.
КС мотивировал свое решение тем, что
конституционная реформа, проведенная в
2000 г., породила несовершенную систему
правления и увеличила вероятность конфликта
между органами государственной власти.
Кроме того, по словам Тэнасе, решение
«соответствует стремлениям граждан страны и
позволит избежать впредь новых политических
кризисов».
Решение КС означает возвращение к
прямым выборам президента согласно
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законодательным нормам, действовавшим до
2000 г. За одним исключением: тогда главой
государства мог стать гражданин Республики
Молдова, достигший 35-летнего возраста, а
сейчас баллотироваться на пост президента
смогут кандидаты не младше 40 лет.
Как сказал NM один из авторов запроса в
КС депутат от ЛДПМ В. Гилецки, решение
суда не имеет обратной силы, поэтому
оно не касается избрания президентами
В. Воронина и Н. Тимофти. В. Гилецки отметил,
что РМ возвращается к полупрезидентской
системе правления. Теперь, по его словам,
парламент должен принять в срочном порядке
органический закон о прямых выборах
президента.
Президентские полномочия Н. Тимофти
истекают 23 марта. Согласно законодательству,
президентские выборы должны пройти в
течение двух месяцев, то есть до 23 мая.
Исполнять обязанности главы государства
в период предвыборной кампании будет
Н. Тимофти.
Мечты сбываются
Лидеры оппозиционных сил обрадовались
решению КС. Либерал-демократы и социалисты
заявили, что произошло то, чего они долго и
настоятельно добивались.
Лидер Партии социалистов (ПСРМ)
И. Додон расценил решение КС, как еще один
шаг на пути восстановления демократии в
Молдове. «Вместе с нашими юристами мы
проанализируем решение КС, посмотрим,
какие изменения теперь должно претерпеть
законодательство», – пообещал он.
И. Додон добавил, что социалисты готовы к
участию в президентской гонке и рассчитывают
«одержать победу за эту решающую для
настоящего и будущего нашей страны».
Депутат от ЛДПМ Т. Делиу заявил, что
либерал-демократы «были последовательны
в своих действиях по продвижению идеи
всенародного избрания президента». Таким
образом, говорит Т. Делиу, сбылась мечта около
90% граждан, которые согласно соцопросам
выступают за прямые выборы президента.
Говорить о кандидате от ЛДПМ на этот пост,
по словам либерал-демократа, пока рано.
72

Лидер партии «Платформа Достоинство
и правда» А. Нэстасе назвал решение КС
«беспрецедентным успехом гражданского
общества и мобилизации, которую организовала
гражданская платформа «Достоинство и
правда», организовавшая сбор подписей для
проведения республиканского референдума по
изменению Конституции. Впрочем, заметил
А. Нэстасе, это не означает, что «преступный
режим» намерен отказаться от дальнейшего
укрепления влияния на госинституты.
И не сбываются
А вот лидер «Нашей партии» (НП)
Р. Усатый выразил недоумение по поводу того,
что «некоторые политики радуются, когда
несколько граждан Румынии в КС по заказу
[первого зампреда Демпартии Владимира]
Плахотнюка подменяют собой законодательную
власть, аннулируя положения, по которым
Молдова функционировала 16 лет».
Р. Усатый назвал произошедшее «публичным
изнасилованием Конституции». «Мы
добивались прямого избрания президента
народом и сейчас остаемся на тех же позициях,
но в правовом государстве существуют
процедуры изменения Основного закона», –
написал политик в Facebook.
Усатый также заочно поинтересовался,
продолжат ли его партнеры по протестам
требовать проведения досрочных выборов.
Напомним, главным требованием резолюции
оппозиционного Гражданского форума был
переход к прямым выборам президента, которые
должны пройти одновременно с досрочными
парламентскими, причем не позднее осени
2016 г.
Досаду Р. Усатого можно понять. На
протяжении последнего года он не скрывал
своего желания занять пост президента.
Согласно последним соцопросам, он занимает
лидирующие позиции в рейтинге доверия
молдавским политикам. Однако после
нынешнего решения КС 37-летний лидер
«нашистов» автоматически выбывает из
президентской гонки.
Сегодня Конституционный суд (КС)
признал поправки, внесенные в Основной
закон 15 лет назад, не соответствующими
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Конституции. На практике это означает переход
к прямым президентским выборам, согласно
законодательным нормам, действовавшим до
2000 г. За одним исключением: тогда главой
государства мог стать гражданин Республики
Молдова, достигший 35-летнего возраста, а
сейчас баллотироваться на пост президента
смогут кандидаты не младше 40 лет.
Спикер-демократ А. Канду отметил,
что решение КС полностью изменило
политическую повестку в стране. Он призвал
дождаться обоснования решения суда, после
чего парламенту предстоит пересмотреть ряд
нормативных актов, в том чисел Избирательный
кодекс, и привести их в соответствие с
решением КС. А. Канду добавил, что, хотя по
этому вопросу существуют разные мнения,
парламент выполнит решение КС.
Конституция тоже плачет
Эксперты в оценке решения КС разошлись.
Юрист-конституционалист А. Арсени
считает, что КС не имел права признавать
неконституционной статью основного закона,
поскольку это прерогатива парламента. «КС
не имеет права переставлять в Конституции
даже запятые. Поэтому данное решение
нелегитимно», – уверен А. Арсени.
Отметим, согласно ст. 135 Конституции,
КС осуществляет по запросу контроль
конституционности законов и постановлений
парламента, указов президента, постановлений
и указов правительства, а также международных
договоров, одной из сторон которых является
РМ. А. Арсени добавил, что в 2000 г. КС
признал не противоречащими Конституции все
инициированные группой депутатов изменения
в основной закон. «Теперь, даже если они
отменили это заключение, у нынешнего
решения все равно нет юридического
эффекта, так как оно само по себе не меняет
статью 78 Конституции РМ. А у парламента
нет оснований принимать закон о переходе
к президентским выборам, так как ст. 78
Конституции – действующая. Согласно ей,
президент избирается парламентом», – уверяет
эксперт.
Бывший председатель КС В. Пушкаш
сказал в беседе с NM, что, с одной стороны,

приветствует решение КС, так как «давно пора
покончить с этой политической неразберихой».
«С другой стороны, я как специалист данной
области понимаю, что Конституция немного
плачет», – добавил он.
«КС, учитывая ситуацию в стране,
применил
метод
функционального
толкования Конституции и пришел к
соответствующему выводу», – пояснил
В. Пушкаш. С юридической точки зрения, по
его словам, к такому решению есть вопросы.
Экс-судья напомнил, что Конституция РМ
была принята парламентом, а КС объявил
неконституционным конституционный закон,
что вне его компетенции.
Другой бывший судья КС Н. Осмокеску,
напротив, в правильности действий суда не
сомневается. «Суд объявил неконституционным
закон от 2000 г., посредством которого внесли
изменения в Конституцию», – пояснил он.
По словам Н. Осмокеску, все сделано в
соответствии с законными нормами.
Смена декораций
За несколько дней до сенсационного решения
– 2 марта – КС постановил, что правительство
имеет право самостоятельно утверждать
законопроекты, взяв на себя ответственность
перед парламентом. При этом президент,
согласно решению КС, не может возвращать
на доработку в парламент законы, принятые
кабмином в рамках такой процедуры.
Другими словами, для утверждения
нужного закона теперь достаточно решения
правительства и лояльного большинства в
парламенте, которое не станет опротестовывать
решение кабмина. Президент после урезания
его полномочий Конституционным судом
обязан подписать закон, по которому
правительство берет на себя ответственность
перед парламентом. Роль главы государства,
не говоря уже о парламентской оппозиции, при
такой схеме становится чисто декоративной.
С другой стороны, решение КС,
предполагающее немедленный переход к
процедуре всенародного избрания президента,
означает ликвидацию последней реальной
юридической возможности для роспуска
нынешнего состава парламента. Необходимость
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избрания главы государства депутатами могла
привести к досрочным парламентским выборам
– в случае двух неудачных попыток избрать
главу государства. Реализации такого сценария
могло помочь и давление улицы: оппозиция
обещала именно в день выборов президента
«дать бой режиму» и не допустить избрания
президента.
Теперь занятым предвыборной суетой
оппозиционерам будем явно не до протестов.
Президентская
кампания
неизбежно
приведет и к расколу в рядах протестующих,
представляющих различные политические
силы. При этом центр реальной власти

останется прежним. Как и его инструменты
– продемократическое парламентское
большинство и правительство во главе с
демократом П. Филипом.
Всенародно избранный президент с
урезанными полномочиями – даже если
им станет представитель оппозиции –
вряд ли сможет что-то изменить в этой
модели. Да и сам Конституционный суд
при случае может еще не раз сказать свое
слово. Обжалованию или пересмотру оно,
напомним, не подлежит (РИА Новости
(http://ria.ru/world/20160229/1381918742.
html#ixzz43kKzej3T). – 2016. – 29.02).

Грузія
1 марта истек срок действия полномочий
Конституционной комиссии Грузии. Она была
сформирована 4 октября 2013 г. для подготовки
проекта обновленного Основного закона страны.
Ее главой является спикер парламента
Д. Усупашвили. В состав комиссии входят
депутаты Ш. Шавгулидзе, М. Кобахидзе, Э.
Беселия, Э. Чапидзе, З. Куцнашвили, а также
министр юстиции Т. Цулукиани.
Комиссия проработала почти два с половиной
года, однако за это время она не представила ни
одной поправки к Конституции.
В связи с этим накануне советник президента
Грузии по юридическим вопросам К. Кожоридзе
выступил с критикой ее деятельности. По его
мнению, комиссия не справилась со своими
обязанностями, и средства, выделенные на
финансирование ее работы, оказались потрачены
впустую.
«Безусловно, ни один член комиссии не
сможет избежать своей доли ответственности.
Однако я считаю, что главную ответственность
в этом процессе несет правящая коалиция.
Довольно внушительная сумма была потрачена
за эти два года. По моей информации, речь
идет приблизительно о 300 тыс. лари (около
$121 тыc). Это сумма фактически деньги на
ветер», – цитирует его Sputnik Грузия.
Кожоридзе посетовал, что комиссия
завершает работу с нулевым результатом:
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ни одно предложение, ни один абзац в виде
конституционных изменений не был принят.
С критикой в адрес комиссии выступил и
представитель ЕНД Д. Бакрадзе. По его словам,
для проведения конституционной реформы
нужны политическая воля и готовность к
компромиссам. «Тогда, когда нашим главным
и неотложным конституционным изменениям
– изменениям избирательной реформы мешает
“Грузинская мечта”, очень трудно представить,
как можно достичь компромисса и консенсуса
по вопросу широкой конституционной
реформы. Поэтому работа этой комиссии не
состоялась, и никакого продукта и результата
эта комиссия не смогла достичь», – заявил он.
С подобной критической оценкой
деятельности комиссии отчасти согласилась
входящая в ее состав глава Минюста Т.
Цулукиани. «Комиссия работала более менее
активно… Неверное, можно было сделать
больше. Наша рабочая группа, которой
руководила госпожа Манана Кобахидзе,
представила результат в письменном виде,
однако решение и консенсус не были
достигнуты», – сказала она.
Комментируя для «Вестника Кавказа»
сложившуюся ситуацию, руководитель Центра
глобальных исследований Н. Девдариани
напомнила, что «у коалиции “Грузинская
мечта” нет конституционного большинства
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в парламенте». «И практически все попытки
внести какие-то изменения всегда блокируются
так называемой оппозицией, то есть бывшей
правящей партией ЕНД. Даже такой вопрос,
который в принципе не должен вызывать
какие-то вопросы, как перенос парламента
обратно в Тбилиси из Кутаиси, они не могут
решить, потому что для “Национального
движения” это принципиальный вопрос,
потому что это была инициатива Саакашвили»,
– сказала она.
«Кроме этой объективной причины, есть
и чисто субъективные. Комиссия даже не
собиралась. По крайней мере, можно было
бы собрать комиссию и какие-то проекты
начать готовить. А сейчас практически за
несколько месяцев до следующих выборов, я
не предполагаю, что какие-то сдвиги будут», –
считает Н. Девдариани.
Член «Экспертного клуба Грузии»
В. Маисая также указал на отсутствие у
правящей коалиции конституционного
большинства, что объективно препятствует

внесению изменений в основной закон
страны. Кроме того, он согласился с мнением
К. Кожохидзе. «Конституционная комиссия
работала очень неэффективно. Она не
определила, какие изменения должны быть
внесены в Конституцию, то есть самые главные
вопросы не были толком сформулированы. У
этой комиссии не было мотивации. Они просто
занимались чем-то ради того, чтобы комиссия
существовала на бумаге. Кроме того, не было
необходимой политической воли со стороны
правящей элиты, правящей коалиции», –
считает политолог.
В этой связи он считает, что на
конституционной реформе уже можно ставить
крест. «Я не думаю, что будущий парламент,
который изберут осенью, как-то позитивно
повлияет на сложившуюся ситуацию. Так что от
конституционных реформ мы еще очень далеки.
Я бы сказал, это далекое будуще», – резюмировал
В. Маисая (Вестник Кавказа (http://www.
vestikavkaza.ru/news/Konstitutsionnaya-reformav-Gruzii-provalilas.html). – 2016. – 1.03).

Туркменістан
Президент Туркмении Г. Бердымухамедов
вносит изменения в конституцию страны
второй раз за девять лет своего правления. В
чем суть нынешней реформы?
Г. Бердымухамедов перед президентским
дворцом в Ашхабаде
Президент Туркмении Г. Бердымухамедов
движется к «пожизненному сроку» на своем
посту постепенно. Его предшественнику
С. Ниязову, закончившему жизнь в ранге
пожизненного президента, потребовалось
несколько этапов и изменений конституции,
чтобы этот ранг закрепить. Нынешний лидер,
в декабре 2006 г., после смерти С. Ниязова,
назначенный сперва исполняющим обязанности
президента страны Государственным советом
безопасности – органом, на тот момент не
прописанным в конституции, – поначалу
действовал осторожно.
Но со временем он утвердился в кресле
предшественника, и сейчас чувствует

себя достаточно уверенным, чтобы пойти
на очередной шаг для закрепления своей
пожизненной власти, говорит глава
Туркменской республиканской партии в
изгнании Н. Ханамов.
«В новой редакции конституции, проект
которой сейчас проходит стадию всенародного
обсуждения в Туркмении, снято имевшееся в
редакции 2008 года ограничение на возраст
главы государства. Раньше было записано, что
президентом может стать человек не старше
70 лет», – говорит туркменский оппозиционер.
С таким выводом согласен руководитель
правозащитной организации Туркменская
инициатива по правам человека в Вене
(ТИПЧ) Ф. Тухбатуллин. «Текст документа,
представленного на обсуждение, очень
объемный. Для его внимательного изучения
нужны эксперты. Но первое, что бросилось в
глаза, помимо снятия возрастной планки на
участие кандидата в президентских выборах
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- это увеличение срока работы президента.
Раньше он ограничивался пятью годами,
теперь он увеличен до семи лет. Количество
возможных избраний в президенты подряд
не ограничивалось уже конституцией
2008 года. Всем понятно, для кого эти
ограничения снять», – говорит правозащитник.
В мае 2014 г. Г. Бердымухамедов подписал
указ о создании комиссии по реформированию
конституции, которой взялся руководить
сам. В 2015 г. он несколько раз высказывался
о необходимости внести изменения в
Основной закон Туркмении. В феврале
2016 г. комиссия закончила работу над проектом
новой редакции. Как можно заключить из
официальных сообщений, в этой работе
участвовали институт по правам человека при
президенте, министерство юстиции и местные
юристы. «ТИПЧ не смог получить информацию
о том, привлекались ли для работы над
проектом зарубежные специалисты. По нашей
информации, первую скрипку здесь играл
аппарат президента Туркмении», – утверждает
Ф. Тухбатуллин.
«После того, как было заявлено, что проект
новой редакции конституции подготовлен,
вроде бы, началось обсуждение этого проекта
общественностью. Далее он должен быть
направлен в парламент. При этом мы обратили
внимание на то, что редакция не была
опубликована в прессе. Непонятно было, что
именно обсуждается, кем и где. Мы об этом
заявили. И только после этого, 15 февраля, в
туркменской прессе появился проект новой
редакции конституции. Теперь люди имеют
хотя бы теоретическую возможность его
прочитать и высказать свои рекомендации», –
рассказывает глава ТИПЧ.
Собеседник DW обращает внимание на то,
что в проекте новой редакции есть позитивные
моменты. «В частности, там говорится о
партийном, политическом многообразии, о
необходимости создания условий для развития
гражданского общества, общественных
объединений, о роли и правах молодежи. Также в
71-й статье есть указание на то, что в Туркмении
будет введен институт уполномоченного по
правам человека», – отмечает он.
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С
другой
стороны,
продолжает
Ф. Тухбатуллин, в предыдущей конституции
говорилось, что если законы Туркмении
противоречат международным договорам,
заключенным республикой, то приоритет
отдается международным документам. «В
нынешнем варианте конституции пункта о том,
что международное право выше туркменского,
уже нет. Это нас настораживает, поскольку
означает, что власти Туркмении подвели базу
под то, чтобы руководствоваться только своими
законами, невзирая на свои обязательства, как
члена ООН, ОБСЕ и других международных
структур», – подчеркнул глава ТИПЧ.
Он также указывает на то, что многие
пункты, которые включены в представленный
проект конституции, в сегодняшней Туркмении
серьезно нарушаются. В частности, пункты
о частной собственности, о возможности
передавать ее по наследству.
«Эти механизмы сейчас не работают.
Остается надеяться, что если новая
конституция вступит в силу, то в соответствии
с ней будут разработаны новые законы
или изменены те законы, которые уже
имеются. Есть очень много противоречий
между нынешней конституцией 2008 года
и действующими законами. Как уже сейчас
видно, эти противоречия сохранятся и в случае
принятия нового проекта конституции. Так
что тут непочатый край работы для юристов.
Но пока намерение осуществить такую работу
не очень заметно», – считает Ф. Тухбатуллин.
По его мнению, власти формально дадут
месяц-два для «общественного обсуждения»,
а потом проект будет одобрен парламентом и
подписан президентом. Лидер туркменской
оппозиции в изгнании Н. Ханамов также
считает, что существенных изменений в
представленный проект уже внесено не будет.
Он будет единогласно принят парламентом уже
в этом году на Совете старейшин в Ашхабаде,
потому что своей главной цели президент
страны, ратовавший за этот проект, уже достиг.
«За Ниязовым с 1993 года был официально
закреплен титул Туркменбаши (“отец всех
туркмен”), Бердымухамедова с 2011 года
называют “Аркадагом” (“покровителем”,
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или “опорой и надеждой всех туркмен”). И
58-летнему "Аркадагу", который движется
в фарватере своего предшественника
Туркменбаши, новая редакция фактически

открывает проторенный Ниязовым путь к
бессменному нахождению у власти», – уверен
собеседник DW (DW (http://www.dw.com/ru). –
2016. – 29.03).

Казахстан
Не исключается, что после выборов в
нижнюю палату, Конституция Казахстана будет
несколько изменена для перераспределения
власти. Об этом в ходе общения с журналистами
заявил Н. Назарбаев, глава государства.
Президент
Казахстана
подчеркнул,
что нынешнему правительству нужно
предоставить возможность «довести своё дело
до конца». Поэтому, в составе действующего на
сегодняшний день Кабинета Министров, скорее

всего, изменений не предвидится. К тому же
нынешнее правительство сформировали после
проведения выборов президента в прошлом
году. «Состав правительства подобран
грамотно», – считает Н. Назарбаев. По словам
лидера государства, по результатам голосования
60 % депутатов сменятся, и будет создан
новый профессиональный парламент (Svopi
(http://svopi.ru/politicheskaya_obstanovka_v_
mire/93111). – 2016. – 20.03).

Киргизстан
Внесение изменений в Конституцию
Кыргызстана – своевременный шаг. Об этом
рассказал политолог, эксперт клуба «Далил
плюс» М. Сариев.
По его словам, с точечными изменениями в
Конституции страны премьер станет ключевой
фигурой, а президент номенклатурной.
«Изменения будут вноситься через референдум,
в результате премьер станет ключевой, а президент
номенклатурной фигурой. Усиление позиции
премьера, пост которого в последние 25 лет
носил, так сказать, характер “козла отпущения”,
позволит остановить “кыргызскую” борьбу за
власть. Людей, способных стать эффективными
кризис-менеджерами и функционерами, а также
взять ответственность в свои руки, можно
пересчитать по пальцам. С политической точки
зрения усиление позиции премьера позволит
“выбить” многих игроков из борьбы за власть в
стране», – считает эксперт.
Как отметил М.Сариев, учитывая то, что «на
носу» кризис, предложение о внесении изменений
в Конституцию КР – оправданная мера.

Напомним, что на прошлой неделе, отвечая на
вопрос журналистов на общереспубликанском
субботнике, президент А. Атамбаев заявил,
что Конституция будет изменена только в том
случае, если парламент увидит, что нужно
внести изменения и, во-вторых, если народ
поддержит.
«Этот процесс меня пугает тем, что многие
люди начнут говорить, что, вот, Атамбаев
изменяет Конституцию, переделывает под
себя. Поэтому есть желание вообще ее не
трогать. Но с другой стороны, если вдруг
потом, не дай Бог, «мины», заложенные в
Конституции, взорвутся, люди скажут, что,
вот, Атамбаев знал и почему-то не сделал
ничего. Опять я буду крайним», – сказал
А. Атамбаев.
По его словам, в нынешней Конституции
даже кыргызский текст с русским не совпадает.
Не говоря о тех противоречиях, которые
заложены между президентом и премьерминистром (Kabar (http://kabar.kg/rus/politics/
full/103605). – 2016. – 15.03).
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Сирія
Сирійські курди пообіцяли проголосити
федеративну систему в контрольованих ними
областях у північній Сирії, Туреччина у свою
чергу попередила, що не визнає «курдської
федерації».
І. Нассан, який відповідає за зовнішні
зв'язки в Кобані – однієї з трьох автономних
областей, позначених курдами два роки тому
– сказав агентству в середу, що майбутній крок
означає «розширення рамок самоврядування,
сформованих курдами та іншими».
Області отримають назву Федерація
північної Сирії, сказав І. Нассан, і представлять
інтереси всіх проживаючих там етнічних груп.
Сусідня Туреччина побоюється, що
прагнення сирійських курдів до автономії
розпалює курдський сепаратизм в самій
Туреччині.

Анкара негайно засудила оголошення
сирійських курдів про федералізацію. Турецький
МЗС виступив за національну єдність Сирії
і волевиявлення всього сирійського народу
на базі нової Конституції, як це погоджено за
міжнародним посередництвом.
Туреччина і ряд інших країн не погодилися
запросити на міжсирійські переговори в
Женеві курдську партію «Демократичний
союз». Анкара вважає цю організацію
крилом Робітничої партії Курдистану (PKK),
звинувачуючи в диверсіях.
Так, влада Туреччини вважає, що до вибуху,
що стався в Анкарі 13 березня, причетні
бойовики Робітничої партії Курдистану, або
пов'язаного з нею терористичного угрупування
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/
news/2016/03/17/7102344/). – 2016. – 17.03).

Лівія
Новая конституция Ливии будет представлена
народу на референдуме, после того как документ
получит одобрение всех членов государственного
органа, ответственного за выработку Основного
закона страны. Об этом заявил в воскресенье
спецпредставитель генерального секретаря ООН
в Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в
Ливии (МООНПЛ) М. Коблер, комментируя
работу экспертов над проектом ливийской
конституции, которая началась на территории
Омана.
Он призвал «все стороны быть приверженными
духу, направленному на создание будущего для
Ливии и следующих поколений». «Конституция
– это будущее Ливии, и все должны работать над
ней», – отметил М. Коблер.
В орган, ответственный за выработку
конституции, входит 32 члена. По данным
ливийских печатных изданий, работа в рамках
составления текста основного закона ведется,
в частности, над положениями, касающимися
принципов местного управления. Как полагают
наблюдатели, новая конституция Ливии должна
включать пункты, провозглашающие принципы
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политического плюрализма и мирной сменяемости
власти.
После начала народных волнений в Ливии в
феврале 2011 г. и последовавшей после этого войны,
приведшей к свержению и убийству М. Каддафи,
страна оказалась расколотой. В охваченной
затяжным военным конфликтом Ливии действуют
два властных центра: легитимная с точки зрения
мирового сообщества Палата представителей,
заседающая в Тобруке, и Всеобщий национальный
конгресс (ВНК, бывший временный парламент),
который базируется в Триполи.
В настоящее время ситуация в Ливии остается
крайне напряженной. Ряд областей, в том числе на
севере страны, находится под контролем боевиков
террористической организации «Исламское
государство» (ИГ). Тревожная обстановка
сохраняется также в столице – Триполи, где
в субботу произошли ожесточенные боевые
столкновения между активистами вооруженных
группировок, контролирующих город (Euronews
(http://ru.euronews.com/newswires/3169063-hobarkohctntyunr-nnbnn-byaet-peactabneha-hapoay-hapeoepehayme/). – 2016. – 20.03).

Конституційні процеси зарубіжних країн

Російська Федерація
Россия не станет менять Конституцию
из-за рекомендаций Венецианской комиссии,
которая должна с уважением относиться к
мнению российской стороны в вопросе о
праве Конституционного суда признавать
неисполнимыми решения ЕСПЧ на территории
РФ, заявил председатель Госдумы Российской
Федерации С. Нарышкин.
«Мы с уважением относимся к мнению
Венецианской комиссии и хотели, чтобы и
коллеги из Венецианской комиссии относились
с уважением к нашему мне нию», – сказал он,

комментируя рекомендации комиссии к закону
о праве Конституционного суда признавать
неисполнимыми решения ЕСПЧ на территории РФ.
«Не будет меняться и Конституция
Российской Федерации», – добавил С.
Нарышкин, говоря о том, что решения ЕСПЧ
вступали в противоречия с национальными
конституциями ряда стран, например, Англии,
Италии и Германии, и тогда конституции
этих государств не менялись (РИА Новости
(http://ria.ru/politics/20160314/1389519499.
html#ixzz43RK9BJh1). – 2016. – 14.03).
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