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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Т. Гранчак, ст. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій

Brexit: результати, наслідки, прогнози
Brexit: результати
23 червня 2016 р. у Великій Британії відбувся історичний референдум,
на якому виборці мали вирішити питання про членство країни у Євросоюзі.
За офіційними даними, оприлюдненими виборчою комісією, на референдумі
перемогли прибічники Brexit – виходу Великобританії з Євросоюзу. За таке
рішення проголосували 51,9 % громадян, проти – 48,1 %.
Зокрема, за вихід Великої Британії з ЄС проголосували Англія (53,4 %
голосів) та Уельс (52,5 % голосів), проти – Північна Ірландія (55,8 % голосів
проти виходу) та Шотландія (62 % голосів проти) (див. рисунок).
Для участі в голосуванні зареєструвалися 46,5 млн британців, з яких
прийшли на дільниці понад 33,5 млн осіб. Явка становила 72,1 %, що є
найвищим показником у Великобританії, починаючи з 1997 р.

Рис. Результати голосування британців стосовно членства
країни в ЄС за регіонами
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Як пояснила старший аналітик «Альпарі» А. Бодрова, «чисто технічно,
підсумки голосування не мають ніякої юридичної сили і необов’язкові до
розгляду британськими властями». Утім, на її думку, результати
референдуму, найімовірніше, будуть враховані, оскільки голосування
організував прем’єр-міністр Д. Кемерон, який гарантував його проведення
ще під час своєї передвиборної кампанії, хоча і виступав увесь цей час
основним критиком ідеї Brexit, детально попереджаючи про наслідки.
Сам Д. Кемерон заявив, що всі ключові рішення про вихід держави зі
складу Євросоюзу прийматиме новий уряд, повідомляє «Російська служба бібі-сі». Виступаючи в палаті громад з офіційним оголошенням про результати
референдуму 23 червня щодо членства Британії в ЄС, Д. Кемерон сказав, що
вже повідомив керівництво Євросоюзу про те, що його кабінет не має наміру
офіційно ініціювати процес виходу країни з ЄС. Він запевнив, що його уряд
робить і зробить усе, що в його силах, але «всі ключові рішення не будуть
прийняті до тих пір, доки не з’явиться новий прем’єр-міністр»
(http://dt.ua/WORLD/kemeron-ne-bude-zapuskati-proces-vihodu-britaniyi-z-yes212254_.html).
Зі свого боку Європейський Союз не вестиме переговорів із Британією,
допоки та не задіє юридичний механізм виходу з організації, ідеться в
спільній заяві, підписаній федеральним канцлером Німеччини А. Меркель,
президентом Франції Ф. Олландом і прем’єром Італії М. Ренці
(https://tsn.ua/politika/yes-ne-bude-vesti-peregovori-z-britaniyeyu-do-pochatkubrexit-680930.html). Кожен із трьох європейських лідерів висловився за
якнайшвидший початок юридичної процедури виходу Британії з ЄС.
Нагадаємо,
правила
виходу
з
ЄС
визначає
ст. 50 договору про Європейський Союз, яка поки що жодного разу не
застосовувалась. На думку прихильників відстрочення переговорів, її сенс у
тому, щоб лідери країн ЄС могли зрозуміти, що вони потребують дружньої
торговельної угоди з Лондоном для продовження експортних поставок своїх
споживчих товарів на британський ринок без тарифів. Британія може
формально запустити дію 50-ї статті, оголосивши про це або в письмовій
формі, або усно.
Brexit: реакція політикуму
Після оголошення результатів голосування 24 червня прем’єр-міністр
країни Д. Кемерон анонсував свою відставку, мотивуючи це рішення тим, що
британський народ обрав собі інший шлях, і тепер країні потрібен новий
лідер.
Д. Кемерон заявив, що не вважає правильним для нього «бути
капітаном, який веде країну до нового пункту призначення».
Він пояснив, що в жовтні відбудеться з’їзд Консервативної партії і на
той час у країни повинен бути новий прем’єр.
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Стурбованість результатами референдуму висловили лідери ЄС та
європейських країн. Brexit створює ризики для існування Європейського
Союзу. Проте голова Європейської ради Д. Туск заявив що вихід
Великобританії не вб’є ЄС, а зробить його сильнішим.
Глава Європарламенту М. Шульц зазначив, що переговори про вихід
Великобританії з ЄС почнуться найближчим часом. «Великобританія
вирішила піти своїм шляхом. Я думаю, що економічні дані сьогоднішнього
ранку (24 червня. – Ред.) показують, що це буде дуже важкий шлях», – сказав
він.
Віце-президент Європарламенту, євродепутат від Польщі Р. Чарнецкий
назвав Brexit поразкою Євросоюзу і зазначив, що лідери Європейського
Союзу повинні подати у відставку у зв’язку з референдумом у
Великобританії, за результатами якого країна покине ЄС.
Референдум у Великобританії став уроком, який потрібно «вивчити
швидко і смиренно», вважає генеральний секретар ОБСЄ Л. Заньєр.
Вихід Великобританії з Євросоюзу стане серйозним політичним
потрясінням для Європи, вважає глава МЗС Австрії С. Курц. «Якщо одна із
найбільших країн вирішує вийти з Євросоюзу, то очевидно, що в Європі не
залишиться каменя на камені», – упевнений він.
Федеральний канцлер Німеччини А. Меркель відзначила, що ситуацію
з виходом Великої Британії з Євросоюзу треба спокійно проаналізувати і не
поспішати з висновками. За її словами, рішення британців – сильний удар по
Європі і процесу об’єднання європейських країн. «Нашим завданням має
бути близьке майбутнє відносин між Великою Британією та ЄС. Тільки разом
з ЄС вона зможе відстоювати свої інтереси у світі», – сказала А. Меркель.
«Новини з Великобританії воістину протвережують. Все говорить про
сумний день для Європи і Великобританії», – написав у Twitter міністр
закордонних справ ФРН Ф.-В. Штайнмаєр.
Голова комітету Бундестагу (парламент ФРН) із зовнішніх справ
Н. Реттген (ХДС) назвав підсумки референдуму «найбільшою катастрофою в
історії європейської інтеграції».
ЄС потребує оновлення, щоб забезпечити своє існування на роки
вперед,
вважає
глава
МЗС
Фінляндії
Т.
Сойні
(http://ua.korrespondent.net/world/3702663-peremoha-chy-katastrofa-reaktsiiasvitu-na-Brexit).
Рішення Великобританії може стати прецедентним і спричинити за
собою вихід інших країн, заявив міністр закордонних справ Польщі В.
Ващиковський.
Прем’єр-міністр Болгарії Б. Борисов висловив розчарування
підсумками референдуму. «Вихід Великобританії відіб’ється на всіх нас.
Європейський Союз став слабшим, але він повинен показати, що зможе
прожити і без Великобританії», – сказав Б. Борисов.
25 червня шість країн-засновниць Європейського Союзу зібрались у
Берліні, щоб обговорити наслідки результатів референдуму у
Великобританії. Метою такої поспішної зустрічі міністрів закордонних справ
7

Бельгії, Німеччини, Італії, Люксембургу, Нідерландів та Франції стало
обговорення підсумків референдуму у Великобританії і напрацювання
спільних пропозицій щодо зміцнення Європейського Союзу.
Зокрема, міністри обговорили стратегічну концепцію створення
«гнучкого союзу», що передбачатиме можливість неучасті у всіх
інтеграційних проектах Євросоюзу тих країн-партнерів, які не можуть або не
бажають
цього
(http://24tv.ua/mi_ne_viddayemo_tsyu_yevropu_v_berlini_radyatsya_pro_noviy_f
ormat_gnuchkogo_yes_n699289).
Вироблений за керівної участі Берліна та Парижа план виходу з кризи
отримав назву «Сильна Європа в непевному світі». У ньому йдеться про
спільну стратегію у сфері безпеки, міграційної політики та економічного
розвитку (http://24tv.ua/shho_bude_z_yevrosoyuzom_pislya_brexit_n699933).
За даними телеканалу «TVP Info», у розпорядженні якого опинилася
копія документа, підписаного МЗС Німеччини та Франції, у разі реалізації
запропонованого документа замість Європейського Союзу буде створено
єдину європейську державу, яка залежатиме від найсильніших на сьогодні
європейських гравців. Країни-члени фактично не матимуть права на свою
власну армію, власні спецслужби, окремий Кримінальний кодекс,
національну валюту. Планується створити єдині силові служби, загальну
податкову систему та інше. Крім того, держави-члени фактично втрачають
контроль над своїми кордонами і процедурою прийому та переселення
біженців на своїй території. Проект також передбачає введення єдиної візової
системи, ведення спільної зовнішньої політики, а також обмеження ролі
НАТО на європейському континенті. «Франція і Німеччина розділяють
загальну долю і спільний набір цінностей, які призводять до ще більш тісного
союзу між нашими громадянами. Тому ми будемо прагнути до політичного
союзу в Європі і запросимо європейців взяти участь у цьому проекті», –
ідеться
в
преамбулі
документа
(http://fakty.ictv.ua/ua/index/readnews/id/1588539).
У неділю, 26 червня, у семи провідних європейських виданнях було
опубліковано звернення із закликом «перезапустити» Євросоюз, під яким
підписалися близько 30 політичних і громадських діячів з Франції,
Німеччини, Італії та інших країн.
Як передає RFI, у Франції відкритого листа опубліковано у виданні
JDD.
«Ми поважаємо вибір британських громадян, і ми шкодуємо про нього.
Тепер важливо не дати “Брексіту” забрати нашу енергію. Навпаки, те, що
сталося, може і повинно послужити для нових ідей. Європейці повинні
перезапустити ЄС і разом відповідати на поставлені виклики часу», – ідеться
в цьому зверненні. Під ним підписалися екс-глава німецької дипломатії
Й. Фішер, італійський письменник Р. Савіано, французький математик
С. Вілані, колишній прем’єр-міністр Бельгії Гі В. і один з лідерів травня 68-го
Д. Кон-Бендіт.
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Автори звернення пропонують кілька конкретних ініціатив. Зокрема,
розвиток загальноєвропейської демократії і громадянської культури, перехід
на новий етап у питаннях загальноєвропейської безпеки, а також нову
стратегію для прийому мігрантів у ЄС.
«Для того, щоб наші пропозиції реалізувалися, нам потрібні ви,
громадяни нашого союзу: сперечайтеся, не погоджуйтеся або доповнюйте
наші пропозиції, – наголошується в тексті відкритого листа. – Євросоюз
повинен стати спільною справою кожного з нас, а не тільки тих, то хоче його
зруйнувати» (http://www.newsru.ua/world/27jun2016/brex.html).
На резонансні події у Європі відреагували США. Держсекретар
США Д. Керрі закликав країни Заходу сконцентруватися, щоб «не втратити
голову та не вчинити необдуманого» на тлі Brexit.
Його заява прозвучала під час зустрічі в Брюсселі з главою
європейської дипломатії Ф. Могеріні, передає власний кореспондент
Укрінформу.
За словами Д. Керрі, рішення британців про вихід країни з
Європейського Союзу не зруйнувало цивілізаційних цінностей та спільних
інтересів, які об’єднували Європу і трансатлантичне співтовариство, тож на
них треба зосереджуватися й надалі.
«Інтереси та цінності, які об’єднували нас протягом такого тривалого
періоду часу не змінилися в день цього голосування (референдуму в
Британії)», – наголосив глава Держдепу (http://nv.ua/ukr/world/geopolitics/nevtratiti-golovu-kerri-zaklikav-krajini-zahodu-skontsentruvatisja-pislja-brexit158459.html).
Своєю чергою результати референдуму прокоментували в Росії.
У Москві зацікавлені в тому, щоб Євросоюз залишався великою
економічною силою, заявив прес-секретар президента Росії Д. Пєсков.
«Хочу нагадати слова, які вже говорив президент Путін: тема Brexit –
внутрішня справа Великобританії і питання її відносин з ЄС. Євросоюз є
дуже важливим торговельно-економічним та інвестиційним партнером Росії,
тому в Москві зацікавлені, щоб ЄС залишався великою економічною силою,
процвітаючою, стабільною і передбачуваною», – сказав Д. Пєсков.
За його словами, російський уряд розглядає кризу, що виникла у
Європі через вихід Великобританії зі складу ЄС (Brexit), як ситуацію,
подібну до тієї, що склалася в Радянському Союзі незадовго до його розпаду.
«Багато поколінь чітко пам’ятають період розвалу Радянського Союзу, цей
час невизначеності. Звичайно, тут проводити прямі паралелі було б
нерозумно, але певний турбулентний, незрозумілий і непередбачуваний час,
очевидно, присутній. Ми знаємо, що в історії різних держав такі часи
бувають», – цитує заяву Д. Пєскова УНІАН (http://dt.ua/WORLD/u-kremlinaslidki-brexit-porivnyali-z-rozpadom-srsr-212231_.html).
При цьому голова комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ
К. Косачев не виключив, що вихід Великобританії з ЄС може негативно
позначитися на економічних відносинах між Москвою і Брюсселем
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(http://ua.korrespondent.net/world/3702663-peremoha-chy-katastrofa-reaktsiiasvitu-na-Brexit).
Що ж до безпосередньо Великої Британії, то в Кремлі висловили надію
на поліпшення двосторонніх відносин із країною після Brexit
(http://nv.ua/ukr/world/geopolitics/reaktsija-rf-na-brexit-derzhduma-radije-akreml-rozrahovuje-na-polipshennja-vidnosin-z-londonom-156083.html).
За словами прес-секретаря президента РФ Д. Пєскова, у Кремлі
розраховують, що керівництво Великої Британії в нових політичних умовах
перегляне підходи до відносин з Росією. «Сподіваємося, що в нових реаліях
все-таки розуміння необхідності налагодження добрих відносин з нашою
країною переможе», – заявив він.
Також Д. Пєсков додав, що у РФ, «дуже непростий багаж відносин з
Великою Британією, він дуже багатий традиціями, багатий історично, але в
нинішньому стані він дуже непростий». «Ми не завжди можемо констатувати
готовність до спілкування та співпраці наших британських партнерів», –
сказав він.
У свою чергу в Держдумі РФ із неприхованою радістю зустріли новину
про поразку на референдумі проєвропейських сил.
Зокрема глава ЛДПР В. Жириновський вважає, що «народ Британії
здійснив великий подвиг» і британці «нарешті зробили правильний вибір».
На думку лідера КПРФ Г. Зюганова, наступними країнами на вихід з
ЄС стануть Нідерланди і Франція, і тепер не буде «жорсткого диктату», і РФ
буде «максимально зміцнювати зв’язки з Великою Британією».
Член фракції «Справедлива Росія» О. Драпеко сказала, що результати
референдуму у Великій Британії говорять про «відрив уряду від корінних
інтересів народу».
Як зауважив голова комітету Держдуми з міжнародних справ О.
Пушков, вихід Великої Британії з ЄС послабить єдність Європи, що не
відповідає інтересам США, які зацікавлені в єдиному євроатлантичному
альянсі, де «єдині НАТО і Євросоюз будуть орієнтуватися на Вашингтон».
«Якщо так будуть проходити референдуми в кожній країні, то що
почнеться: всі почнуть виходити і ставити особливі умови, підривати
політику Брюсселя щодо України. Зараз буде зроблений єдиний висновок –
ніяких референдумів», – упевнений О. Пушков.
В Україні Президент П. Порошенко та урядовці вже висловили жаль та
занепокоєння з приводу Brexit. Зокрема міністр інфраструктури В. Омелян
вважає, що результат референдуму щодо виходу Великої Британії з
Євросоюзу не сприятиме угоді про відкрите небо між ЄС і Україною. А віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції І. КлимпушЦинцадзе назвала Brexit викликом для всієї західної цивілізації
(http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1588352).
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Brexit: економічні наслідки
Експерти й оглядачі одностайні в тому, що рішення британців про
вихід країни з Євросоюзу матиме серйозні політичні та економічні наслідки у
разі його реалізації. Але якщо політична луна від Brexit сьогодні поки що
відчувається лише на рівні окремих заяв, то економічний ефект не змусив
очікувати на себе.
Так, 400 найбагатших людей у світі вже втратили 127,4 млрд дол. через
те, що глобальні ринки акцій похитнулися на тлі результатів волевиявлення
британців. Про це повідомляє Bloomberg.
«400 найбагатших людей у світі втратили 127 400 000 000 доларів
США у п’ятницю (24 червня. – Ред.), коли глобальні ринки акцій
похитнулися через новини про те, що британські виборці вирішили залишити
Європейський Союз», – ідеться в повідомленні.
Як зазначається, мільярдери втратили через Brexit 3,2 % свого
сукупного багатства в 3,9 трлн дол.
Зокрема, найбільше – понад 6 млрд дол. – втратив європейський
бізнесмен А. Ортега. Понад мільярд доларів кожен через Brexit втратили
Б. Гейтс, Д. Безос і найбагатша людина Великобританії Д. Кавендіш
Гросвенор (http://ua.korrespondent.net/world/3703359-cherez-Brexit-zbidnily400-naibahatshykh-luidei-svitu).
Фондові ринки світу втратили рекордні 3 трлн дол. за два торгові дні
після підсумків референдуму у Великій Британії про вихід з Євросоюзу.
Плебісцит спровокував ажіотажні продажі на провідних торгових
майданчиках світу. Про це пише британська Financial Times із посиланням на
учасників ринку, передають УНН (http://www.unn.com.ua/uk/news/1582429brexit-obiyshovsya-svitoviy-ekonomitsi-v-3-trln-dol-zmi).
Біржові аналітики відзначають, що першого дня торгів обвал на
торговельних майданчиках був зумовлений розпродажем коротких позицій,
на яких інвестори хотіли заробити, адже більшість із них були впевнені, що
жителі Британії проголосують за збереження країни у Євросоюзі. Шоковий
результат голосування призвів до рекордного розпродажу коротких позицій,
що й викликало ажіотажний обвал. Другий же день після референдуму –
п’ятниця, 24 червня, – мав зовсім іншу логіку торгів. Інвестори переглядали
своє ставлення до довгострокових інвестицій та позбувалися потенційно
ризикованих активів.
У цілому з розвинутих ринків за перші дні після рішення щодо Brexit
вивели близько 2,8 трлн дол., у той час як з ринків, що розвиваються, – тільки
179 млрд дол. Аналітики відзначають, що інвестори поки не можуть
спрогнозувати стабілізацію через високий рівень невизначеності.
27 червня падіння на європейських ринках тривало. Заспокоїти ринки
не зміг навіть міністр фінансів Британії Д. Осборн, який з’явився на публіці
вперше після оголошення результатів голосування і спробував запевнити, що
все буде добре.
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«Можливо, ринки не очікували таких результатів, однак міністерство
фінансів, Банк Англії та інші фінансові регулятори в останні місяці багато
працювали над надійними планами на випадок надзвичайної ситуації з метою
забезпечити фінансову стабільність. Разом з усіма фінансовими інститутами
весь цей період ми систематично готувалися до наслідків у разі перемоги тих,
хто голосував за вихід», – заявив Д. Осборн.
27 червня головний індекс Лондонської біржі продовжив падіння,
втративши ще близько 2,5 %. Найбільше збитків зазнали авіаперевізник
Easyjet та провідні банки країни.
Фондові біржі континентальної Європи також розпочали тиждень у
мінусі. Провідні європейські індекси втратили близько 3 %. Найбільше
просів німецький Dax.
Попри те, що ринки дещо відійшли від паніки після рішення британців,
аналітики прогнозують довгий період непевності, адже розуміння того, як
саме
відбуватиметься
Brexit,
ні
в
кого
немає
(http://ua.euronews.com/2016/06/27/city-and-pound-slide-as-osborne-fails-toslay-brexit-dragon/).
«Просіданням» відреагували на результати британського референдуму
євро і фунт стерлінгів. Останній вже 24 червня послабив свої позиції
відносно долара на 9,8 %. У понеділок, 27 червня, курс національної валюти
Великобританії до долара відновив своє падіння – він став нижчим ще на 2,1
%.
Євро на середину дня 24 червня коштував 1,1053 дол. порівняно з
1,1385 дол. на закриття попередньої північноамериканської сесії. «Євро
практично приречений. Він буде знижуватися у своїй вартості досить
тривалий період. І складно спрогнозувати, де буде це дно. Це 0,8 за 1 долар
або 1 до 1, або 0,5, або що взагалі буде відбуватися з євро», – розмірковує
виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера О. Устенко
(http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1588352).
Євро також здав свої позиції і щодо японської ієни і досяг найнижчого
рівня із січня 2013 р. У парі з доларом японська валюта почала стрімко
зміцнюватись.
Що стосується інших валют, то в першу чергу, як зазначає РБК, Brexit
стосується валют країн, що розвиваються, звідки інвестори зазвичай під час
кризи намагаються вивести капітали. Послабилися польський злотий,
угорський форинт і південноафриканський ранд. Так, вартість долара зросла
до 4,1 польського злотого, піднявшись на 7,7 %. До угорського форинта
долар подорожчав більш ніж на 6 % і досяг 290,8 форинтів за 1 долар.
Південноафриканський ранд впав на 6,8 % щодо долара станом на 11:25
ранку 24 червня в Гонконзі і досяг рекордно низького рівня щодо ієни, пише
Bloomberg (http://strana.ua/news/19633-brexit-cilno-udarit-po-grivne.html).
На думку фінансового аналітика С. Суверова, «валюта Піднебесної теж
просяде в курсі долара. Навряд чи уникне цього і рубль». Міністр фінансів
Росії А. Сілуанов вже заявив, що через британський референдум за вихід з
Європейського Союзу Росія відчує падіння цін на нафту і послаблення рубля.
12

Утім, одностайності в прогнозах стосовно рубля в експертів немає.
Зокрема, аналітик відділу аналізу світових ринків ІК «Фінам» В. Сисоєв
зазначає, що підсумки референдуму у Великій Британії здійснюють
незначний вплив на послаблення російського рубля.
«Рубль виглядає найбільш стійко на відміну від британського фунта
стерлінгів, європейської валюти і ієни», – вважає В. Сисоєв. З ним
погоджується і незалежний фінансовий аналітик Г. Вахитов. За його словами,
референдум впливає на рубль опосередковано.
Поряд з валютними коливаннями після британського референдуму
відбулося також зниження практично всіх ф’ючерсів на основні світові
фондові індекси, нафта подешевшала більш ніж на 6 %, вартість нафти марки
Brent впала нижче 48 дол. за барель.
Що стосується ситуації з гривнею, то наразі Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України не очікує дестабілізації курсу гривні через
референдум у Великій Британії. Про це сказала на брифінгу заступник
міністра економічного розвитку і торгівлі Ю. Ковалів, передає кореспондент
УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1581831-u-minekonomrozvitku-neochikuyut-destalizatsiyi-kursu-grivni-cherez-brexit).
«Сьогодні вже НБУ заявив, що прямого впливу на курс гривні у нас
немає. Тому поки що якоїсь дестабілізації ми не очікуємо. І ми бачимо,
навпаки, деяке укріплення протягом останніх місяців курсу гривні», – сказала
Ю. Ковалів, відповідаючи на запитання, чи вплине вихід Британії з ЄС на
курс гривні.
Аналітики Atlant Finance також вважають, що об’єктивний курс гривні
– це 25,0–26,0 грн за долар. Раніше у НБУ зазначали, що на укріплення
української гривні вплинуло збільшення пропозиції іноземної валюти та
стабілізація політичної ситуації (http://uapress.info/uk/news/show/135508).
Експерти пояснюють відносну стійкість української валюти до
інформаційного впливу результатів резонансного референдуму в Британії
тим, що гривня практично не є вільно конвертованою і її курс перебуває під
жорстким контролем НБУ. Також під контролем НБУ всі операції з
виведення валюти за кордон. Тому навіть якщо в Україні ще залишилися
якісь іноземні інвестори і навіть якщо вони виявляться під впливом панічних
настроїв, все одно жодної копійки з країни без відома Нацбанку вони вивести
не зможуть.
Тому те, що буде з гривнею, в меншій мірі залежить від ринкових
трендів, а в більшій – від політичного рішення НБУ: тримати курс або дещо
його «відпустити». Яке рішення прийме регулятор на даний момент
достеменно невідомо. Але не виключено, що він, нехай і не відразу, але буде
послаблювати гривню до долара. Оскільки, якщо курс гривні буде стабільний
щодо долара, то це означатиме, що він буде зміцнюватися щодо інших валют.
Наприклад щодо євро, рубля, валют східноєвропейських країн. Тобто щодо
валют основних торговельних партнерів України. А це, своєю чергою,
означатиме, що українські товари будуть менш конкурентоспроможними на
їхніх ринках, а товари партнерів отримають перевагу на вітчизняному ринку.
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За досить складної ситуації з торговим балансом і з експортом це може стати
негативним фактором для української економіки. Отже, можна припустити,
що гривню Нацбанк буде поволі відпускати (http://strana.ua/news/19633brexit-cilno-udarit-po-grivne.html).
На пов’язані з валютним курсом імовірні проблеми українських
експортерів звертає увагу і виконавчий директор Міжнародного фонду
Блейзера О. Устенко. За його словами, проблеми в ЄС означатимуть
проблеми і в України, адже майже половина всього українського експорту
нині йде саме до Євросоюзу. З падінням євровалюти українські товари
будуть неконкурентоспроможними, а це означає, що ринок ЄС для них
автоматично стискається. Отже, українські виробники повинні намагатися
шукати якісь нові ринки. «А питання про розширення ЄС будуть зняті не
просто на роки, а на десятиліття вперед», – додав О. Устенко
(http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1588352).
«Загальна турбулентність світових фінансових ринків після
оголошення перемоги прихильників Brexit негативно вплине на українську
економіку. В такому разі інвестори виходять із сировинних активів, що
викличе падіння цін на наші основні експортні товари – метали, зерно та ін.»,
– вважає аналітик UniCredit Bank А. Приходько.
Це означає, що той приплив валюти в Україну, що намітився в останні
місяці, помітно ослабне. Гривня, яка почала демонструвати тенденцію до
зміцнення, може знову девальвувати. «Для України наслідком стане падіння
експорту в Єврозону й інші країни впливу ЄС (Близький Схід, Північну
Африку). Це відіб’ється на основних галузях економіки: ГМК,
машинобудуванні. На тлі девальвації європейських валют, зростання долара,
падіння цін на сировину, для підтримки конкурентоспроможності
українського експорту гривня змушена буде девальвувати», – прогнозує,
провідний експерт інформаційно-аналітичного центру Forex Club в Україні
А. Шевчишин. На його думку, у такій ситуації ймовірність негативної
динаміки ВВП за підсумками року істотно зростає. Це означає, що українська
економіка не отримає шансу вийти з кризи, яка триває вже третій рік поспіль.
«Якщо все обмежиться лише проблемами Великобританії, – прогнозує
генеральний директор дослідницького департаменту Gaitame.Com Такуйа
Канда, – то вплив (Brexit. – Ред.) на світову економіку буде обмеженим. Але
якщо це призведе до послаблення ЄС і Європи в цілому, то Brexit може стати
причиною
для
рецесії
світової
економіки»
(http://www.vestifinance.ru/videos/28114).
Наразі більшість вітчизняних і зарубіжних експертів прогнозують, що
рішення громадян Великобританії на референдумі про вихід з ЄС завдасть
шкоди передусім британській економіці та вплине на ринки найбільших
держав-партнерів.
Як заявив один з керівників S&P М. Кремер, він очікує, що політичні,
фінансові та економічні ризики, пов’язані з голосуванням у Британії,
призведуть до зниження в найближчому майбутньому кредитного рейтингу
14

країни, повідомляє Financial Times (http://dt.ua/WORLD/s-p-velikobritaniyamozhe-vtratiti-kreditniy-reyting-aaa-212029_.html).
Зі свого боку керівник економічного відділу фонду Бертельсмана
(Німецький економічний інститут) А. Есслер заявив, що фахівці організації,
яку він представляє, зробили попередні підрахунки фінансових втрат, яких
Великобританія зазнає після виходу з Європейського Союзу.
Згідно з цими підрахунками, до 2030 р. втрати економіки Британії
становитимуть близько 300 млрд євро, передає DW.
На думку експертів, Brexit може призвести до того, що інвестиції в
країну зменшаться, а європейські партнери розглядатимуть Британію як
менш привабливу країну для ведення бізнесу.
Водночас втрати німецького бізнесу можуть досягти 55 млрд євро.
Незважаючи на це у фонді закликали «не йти на поступки Великобританії»,
аби не спровокувати небажані процеси всередині ЄС.
Що ж до ЄС, то варто нагадати, що у 2015 р. ВВП Великобританії
дорівнював 2,8 трлн дол. США і становив приблизно 15 % ВВП
Європейського Союзу.
Кардинальні зміни відносин Великобританії з ЄС автоматично
торкнуться торговельної сфери. Ті британські експортери, які не зможуть
утримати свої позиції в ЄС, шукатимуть нові ринки для збуту товарів і
послуг, а також для застосування своїх капіталів. Частина компаній
намагатиметься перенести виробництво «на континент» і, звичайно,
розглядатиме більш дешеві юрисдикції, які вже входять в ЄС або можуть
туди експортувати товари. Утім, Україні, з огляду на економічну
неповноцінність Угоди про асоціацію з ЄС, навряд чи варто розраховувати на
«британські інвестиції». У найбільшому виграші у цьому контексті можуть
опинитися Польща, Угорщина, Чехія і навіть Румунія. Однак позитивний
вплив від перенесення виробництва для таких країн розтягнеться на 7–8
років, а ось негативний ефект від девальвації вони можуть відчути
моментально
(http://lastnews.com.ua/novosti-ukraini/504653-brexit-kakkatastrofa-chem-grozit-vyhod-velikobritanii-iz-es-dlya-evropeyskogoregiona.html).
Частина країн, зокрема Україна, Косово і Грузія, – можуть
зіштовхнутися з тривалим очікуванням вирішення своїх економічних запитів
у Єврокомісії, тому що в разі виходу Великобританії з ЄС її діяльність,
скоріше за все, буде паралізована. Навряд чи це торкнеться питань
безвізового режиму, але все, що стосується економіки і торгівлі,
найімовірніше, буде відкладено на 2017 р.
Brexit: політичні наслідки
Ще масштабнішими можуть виявитися політичні наслідки Brexit. І в
першу чергу для самої Британії.
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Зокрема є імовірність того, що Шотландія та Північна Ірландія, які
проголосували за те, щоб країна залишалася у Євросоюзі, домагатимуться
проведення референдумів щодо незалежності від Великобританії.
Так, перший міністр Шотландії Н. Стерджен заявила в п’ятницю, 24
червня, про те, що новий референдум про незалежність Шотландії від
Великобританії видається «дуже ймовірним» у зв’язку з рішенням
британських виборців.
Вона повідомила, що регіональна влада підготує законодавчу базу для
можливого проведення нового референдуму про незалежність. Н. Стерджен
сказала, що вона зробить усе можливе, щоб залишити Шотландію у складі
ЄС, і тому питання про проведення нового референдуму про незалежність
має бути внесене до порядку денного. Нагадаємо, у 2014 р. референдум
стосовно незалежності Шотландії вже проводився. Тоді 55,3 % шотландців
проголосували за те, щоб залишитись у складі Сполученого Королівства.
Нині ж рішення Великобританії залишити Євросоюз означає
принципові зміни для Шотландії, і це може виправдати проведення нового
референдуму, вважає Н. Стерджен. Водночас глава Єврогрупи Є.
Дейсселблум у зв’язку з планами Шотландії заявив, що поки зарано говорити
про те, чи зможе незалежна Шотландія приєднатися до ЄС.
29 червня під час другого дня саміту ЄС, присвяченого виходу з
Євросоюзу Великобританії, перший міністр Шотландії провела низку
зустрічей у Брюсселі з метою обговорення можливих шляхів збереження
членства регіону в складі ЄС. Зокрема, вона обґрунтувала свою позицію
голові Європарламенту М. Шульцу, а також лідерам основних фракцій.
Громадяни Шотландії більшістю голосів відкинули ідею Brexit.
Н. Стерджен вважає, що вихід з ЄС для Шотландії «демократично
неприйнятний», і висловлює готовність вжити будь-які кроки – аж до нового
референдуму про незалежність від Великобританії, щоб зберегти для
Единбурга членство в ЄС (http://www.dw.com/ru/брюссель-после-brexit-в-еспризнают-долю-своей-вины-за-итоги-референдума/a-19363125?maca=rusrss_rus_UkrNet_All-4190-xml).
У свою чергу лідер найбільшої у Північній Ірландії націоналістичної
партії «Шинн Фейн» Д. Керні заявив, що рішення британців залишити
Євросоюз тільки загострило питання про подальше перебування Ольстера в
складі Сполученого Королівства. «Вихід (Brexit. – Ред.) драматично змінює
політичний ландшафт на півночі Ірландії, і ми будемо форсувати зусилля з
проведення референдуму щодо об’єднаної Ірландії», – сказав Д. Керні.
«Британський уряд втратив будь-який мандат представляти інтереси
народу Північної Ірландії в умовах, коли Ольстер фактично виштовхують з
Європи в результаті Brexit», – пояснив лідер «Шинн Фейн»
(http://www.dw.com/uk/у-шотландії-та-північній-ірландії-ставлять-питанняпро-відділення-після-brexit/a-19353280).
Невдоволення самих британців результатами референдуму проявилося
також у збиранні підписів під петицією щодо проведення повторного
голосування про членство Великобританії в Європейському Союзі. На ранок
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25 червня петиція за проведення повторного референдуму зібрала понад 555
тис. підписів. На ранок наступного дня петицію підписали вже близько 3 млн
жителів Великої Британії. За повідомленнями ЗМІ від 29 червня, кількість
підписів уже перевищила 4 млн.
У петиції, розміщеній на сайті парламенту країни, британці просять
ввести відносно референдуму про членство країни в ЄС нове правило.
Згідно з цією пропозицією, повторний референдум повинен
проводитися, якщо явка була нижчою 75 % або якщо частка тих, хто
проголосував за або проти виходу країни з ЄС становить менше 60 %.
Парламент зобов’язаний розглядати будь-яку петицію, яка збирає
більше 100 тис. підписів. Уряд Великобританії, зі свого боку, має в
обов’язковому порядку відповідати на петиції, що набирають більше 10 тис.
підписів.
Також на сайті Change.org понад 100 тис. голосів набрала петиція до
мера Лондона С. Хану з проханням оголосити Лондон незалежним містом,
яке
могло
б
увійти
до
складу
ЄС
(http://www.bbc.com/russian/news/2016/06/160625_britain_petition_brexit).
У найбільших містах Великобританії – Лондоні, Глазго, Единбурзі та
інших містах – пройшли масові акції протесту проти виходу країни з ЄС. Про
це повідомляє «112 Україна» з посиланням на The Mirror.
Зазначається, що в акціях взяли участь сотні людей з європейськими
прапорами. Вони тримали плакати «Прощавай, Великобританіє!», «Я
європеєць, а не британець», «Ви вкрали наше майбутнє», «Я люблю Європу».
У Лондоні акція протесту пройшла на Парламентській площі.
Демонстранти висловлювали своє невдоволення підсумком референдуму і
закликали приєднуватися до підписання петиції за новий референдум, а
також петиції за незалежність і членство в ЄС Лондона
(http://gazeta.ua/articles/life/_britaniyu-ohopila-hvilya-masovih-akcij-protestupislya-brexit/706974).
Незважаючи на такі заклики, прем’єр-міністр Великобританії Д.
Кемерон виключив ідею проведення його урядом повторного референдуму
про членство країни в Європейському Союзі. З відповідною заявою виступив
прес-секретар
британського
прем’єра
(http://zik.ua/news/2016/06/27/povtornogo_referendumu_shchodo_chlenstva_velyk
obrytanii_v_yes_ne_bude__711661).
Щодо впливу Brexit на перспективи ЄС, то, на думку бельгійського
політолога Б. Смета, вихід третьої економіки ЄС зі складу блоку порушить
усталений баланс сил у Євросоюзі і призведе до домінування в
співтоваристві Німеччини. «Тепер Євросоюз перетвориться на німецьку
пісочницю, оскільки жодна країна спільноти зараз не в силах скласти
опозицію Берліну, який вже значно наростив свій вплив у Євросоюзі в період
кризи євро», – сказав експерт (http://ua.korrespondent.net/world/3702663peremoha-chy-katastrofa-reaktsiia-svitu-na-Brexit).
Також результати референдуму про вихід Великої Британії з ЄС
означають для Євросоюзу входження в зону підвищеної турбулентності.
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Про те, що підсумки референдуму в Британії запустили «незворотний
процес розпаду ЄС», заявив американський мільярдер Д. Сорос. При цьому,
на його думку, це рішення зашкодить самій Великобританії. «Її економіка і
населення значно постраждають у період з короткострокової до
середньострокової перспективи», – написав він на сайті Project Syndicate,
повідомляє Газета.Ру (http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1588478).
За словами Д. Сороса, для запобігання подібному сценарію ЄС повинен
негайно пройти через низку масштабних реформ. «Нині катастрофічний
сценарій, який лякав багатьох, втілився в життя, зробивши розпад ЄС
практично неминучим», – зазначив фінансист у своїй статті. «Напруженість
між країнами-учасницями досягла критичної межі, і не тільки з питання
біженців, а й через виняткові суперечності між країнами-кредиторами та
країнами-боржниками у межах Єврозони. Тим часом ослаблені лідери
Франції та Німеччини зараз зосереджені на внутрішніх проблемах», –
підкреслює
Д. Сорос, зазначаючи, що така ситуація відкриває дорогу в політику
різноманітним популістам. На його думку, врятувати становище могла б
серйозна програма реформування Єврозони, яка передбачала б створення
більш ефективних міжнародних фінансових інститутів та введення більш
потужних механізмів демократичної підзвітності. «І час – не на боці Європи,
зважаючи на зовнішній тиск сил, подібних до Туреччині та Росії, які
експлуатують її розбіжності у своїх інтересах», – резюмував він
(http://dt.ua/WORLD/soros-prorokuye-rozpad-yes-cherez-brexit-212166_.html).
Народний депутат України (БПП), співзасновник рухів Центр UA,
Чесно, РПР С. Заліщук назвала вихід Британії з Європейського Союзу
«однією з найбільших геополітичних авантюр за останні десятиліття на
континенті». За її словами, Brexit закладає ризик дезінтеграції та
«послаблення позицій на кухні, яка впродовж останніх півстоліття виробляла
й була гарантом демократичних стандартів, цінностей та рішень»
(http://nv.ua/ukr/opinion/zalishuk/rozluchennja-z-velikobritanijeju-155948.html).
Оглядачі сходяться на думці, що слідом за британцями ідею виходу з
ЄС можуть підтримати і громадяни інших держав, і першим, хто матиме від
цього омріяний виграш, буде Росія, яка послідовно і наполегливо протягом
тривалих років підтримувала і «підгодовувала» євроскептиків, намагаючись
усіма засобами дискредитувати ідею євроінтеграції.
Досить промовистим у цьому контексті є коментар з приводу Brexit
російського видання «Телерадиокомпания “Звезда”»: «Європа розвалюється,
про вихід з Євросоюзу мріють Франція, Нідерланди, Данія і, за оцінками
експертів,
половина
всіх
країн
ЄС»
(http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201606250849-l4m6.htm).
Інше російське видання, «Аналитический портал RuBaltic.Ru»,
зазначає: «Європейські цінності більше не універсальний клей, що скріплює
країни; …ЄС – більше не земля обітована, до якої всі від Лісабона до
Владивостока повинні прагнути; … всередині Євросоюзу маса економічних
протиріч, несумісних із взаємною вигодою; … Росія – не та “зовнішня
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загроза”,
яка
здатна
всіх
згуртувати…»
(http://www.rubaltic.ru/editorial/24062016-brexit/).
«ЄС, до якого так прагнула Прибалтика, до якого так прагнуть деякі
інші колишні республіки СРСР, все одно більше ніколи не буде колишнім.
Хтось вважає, що ЄС “подавився” країнами колишнього Варшавського
договору, хтось, що колишніми колоніями. Хтось узагалі вважає, що “це
Путін винен”. Яка різниця, головне – все, снусмумріки, баста, припливли,
суши весла. За абсолютно будь-якого розвитку подій Європейський Союз
документально перестає бути милою казочкою для діточок», – констатує
своєю чергою видання Baltija.EU (http://baltija.eu/news/read/43720).
Зазначимо, що задовго до референдуму Д. Кемерон та інші британські
політики говорили, що президент Росії В. Путін «зрадів би» виходу Британії
з ЄС. А нині колишній посол США в Росії М. Макфол прямо заявив, що на
референдумі щодо Brexit перемогла Росія: «У шоці від голосування щодо
Brexit! Ті, хто програв: ЄС, Великобританія, США, які вірять в корисність
сильної,
єдиної,
демократичної
Європи.
Переможці:
Путін»
(http://ua.korrespondent.net/world/3702663-peremoha-chy-katastrofa-reaktsiiasvitu-na-Brexit).
Сьогодні в коментарях окремих російських експертів і оглядачів
проглядаються сподівання на те, що Росія після рішення Великобританії про
вихід з ЄС почуватиметься більш упевнено і безпечно у своєму прагненні
поновити контроль на пострадянському просторі, зокрема у країнах Балтії та
Україні. «Великобританія тепер точно не стане країною, яка запровадить свої
збройні сили до складу армії єдиної Європи. Можливо, що навіть
протиставить себе союзникам по європейських країнах НАТО. Погано це чи
добре? Ну, для армії Росії? Напевно, плюсів тут більше. Як мінімум тому, що
якщо одна з екзальтованих країн Прибалтики раптом влаштує бучу біля
російських кордонів без підтримки американців, які свої власні можливості в
Латвії, Литві та Естонії оцінюють більш ніж скромно, то підтримки з
Британських островів вже не буде. І вже точно солдати Туманного Альбіону
тепер не вирушать підтримувати армію України в зоні АТО на Донбасі – не
їхня зона відповідальності», – розмірковує видання «Телерадиокомпания
“Звезда”» (http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201606250849-l4m6.htm).
Російська мантра про безперспективність європейського проекту для
країн пострадянського простору нарешті отримала реальний аргумент на
свою користь у вигляді Brexit. Водночас рішення Британії про вихід з ЄС
дало Москві зайвий привід прорекламувати азійські інтеграційні проекти і
вкотре заявити про зміну «полюсів розвитку Євразії».
Так, «Аналитический портал RuBaltic.Ru» зазначає: «Як символічно –
в один і той самий день референдум у Британії закликав до виходу країни з
Євросоюзу, а саміт ШОС зафіксував приєднання до Шанхайської організації
Індії і Пакистану, на черзі Іран. Зрозуміло, що британський референдум ще
не означає виходу країни з ЄС і розпаду союзу, а ШОС ще далеко до
європейського рівня інтеграції і близькості.
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Однак наявна тенденція – Євразія змінюється, причому стрімко,
непередбачливо і кардинально. Разом з Індією і Пакистаном ШОС тепер – це
близько третини світового ВВП і населення земної кулі. Непоганий потенціал
для розвитку, навіть якщо врахувати безліч суперечностей між учасниками
Шанхайської організації. Чим не новий полюс розвитку Євразії?»
(http://www.rubaltic.ru/editorial/24062016-brexit/).
За висновком видання, Європа після референдуму в Британії опинилася
на роздоріжжі і має переглянути свої стратегічні цілі і партнерів на
континенті («Щоб вибрати, куди піти Європі на роздоріжжі, яке намітилося,
необхідно сформулювати нові ідеї розвитку, нове бачення Євразії і партнерів
у ній» (http://www.rubaltic.ru/editorial/24062016-brexit/)). Причому на
результати цього перегляду мають впливати окремі члени європейського
співтовариства. «Тепер потрібно вирішувати, куди і як рухатися
Європейському Союзу, і вибір залежить від членів європейської спільноти.
Міг би залежати і від прибалтійських республік», – натякає видання
(http://www.rubaltic.ru/editorial/24062016-brexit/), вочевидь маючи на увазі
зміну політичного курсу ЄС щодо Росії і сприяння цій зміні з боку російської
«5-ї колони» серед громадян країн ЄС, у тому числі й країн Балтії.
Про небезпеку окреслених ризиків свідчать заяви окремих політиків,
що вже пролунали у європейських країнах.
Зокрема, в Амстердамі запропонували провести референдум про вихід
Нідерландів з ЄС. «Ура британцям! Тепер наша черга. Настала пора
референдуму в Нідерландах», – написав у Twitter лідер нідерландської Партії
свободи Г. Вілдерс.
Утім, парламент Нідерландів не підтримав такої пропозиції – на
засіданні у вівторок, 28 червня, ідею плебісциту підтримали тільки 14
депутатів із 75. Як відомо, за чинним законодавством Нідерландів, наразі
всенародне голосування про членство в ЄС неможливе.
У Франції лідер Національного фронту М. ле Пен також зажадала
проведення референдуму щодо членства країни в ЄС. «Результати
референдуму у Великобританії – це перемога свободи!» – вважає вона.
«Подивимось, хто з кандидатів на виборах президента наступного року
заявить, що готовий організувати референдум. Я точно це зроблю. Уже
чотири роки говорю, що хочу голосування про вихід Франції із ЄС.
Французький народ має повернути собі територіальний суверенітет,
економічну, законодавчу та бюджетну самостійність», – озвучила свій намір
М. ле Пен (http://24tv.ua/shho_bude_z_yevrosoyuzom_pislya_brexit_n699933).
В Естонії, як інформує «Московський комсомолець» із посиланням на
портал Postimees.ee, переглянути стосунки з Євросоюзом закликав лідер
консервативної народної партії Естонії (EKRE) М. Хельме.
Для початку він запропонував провести громадське обговорення, яке у
віддаленій перспективі могло б послужити підставою для проведення
референдуму за прикладом Brexit. «Зараз цей референдум нічого не показав
би», – зазначив М. Хельме. Він також від імені естонських консерваторів
привітав рішення британців вийти з ЄС, назвавши Brexit знаковим для
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«відновлення
демократії
і
суверенітету
народів
у
Європі»
(http://www.mk.ru/politics/2016/06/24/estonskie-konservatory-predlozhili-obsuditvykhod-strany-iz-es-posle-brexit.html).
А от націоналісти Словаччини з Народної партії вже ініціювали збір
підписів під петицією про проведення референдуму, аналогічного тому, який
відбувся на туманному Альбіоні.
«Громадяни Сполученого Королівства вирішили відкинути диктат
Брюсселя. Вони зрозуміли, що продовження перебування в ЄС означатиме їх
поступове витіснення. Це прекрасний час для того, щоб і Словаччина
залишила європейський “Титанік”, який іде на дно. Тому в понеділок (27
червня. – Ред.) ми почнемо виконувати ще одну нашу виборчу обіцянку –
почнемо збирати підписи за референдум про вихід Словаччини з ЄС», –
цитує канал «ТА 3» лідера партії М. Котлебу.
Як інформують ЗМІ, для того, щоб такий референдум відбувся,
потрібно зібрати 350 тис. підписів. Результат матиме силу, якщо явка
перевищить 50 %. Слід зазначити, що мова йде не про дорадчий референдум
– його рішення має бути обов’язково виконане.
Нагадаємо, Народна партія є парламентською політичною силою і на
останніх
виборах
вона
отримала
8
%
голосів
(http://www.mukachevo.net/ru/news/view/141680).
Утім, на сьогодні більшість словаків не хочуть виходу Словаччини з
ЄС (Slovexit). Про це пише видання Aktuality.
Петицію, яку запустили представники партії М. Котлеби, не підтримав
навіть лідер опозиційного руху «Ми – родина» Б. Коллар. Один з
найвідоміших словацьких євроскептиків відзначив, що він вітає результати
референдуму в Британії, проте не вважає, що вихід з ЄС вигідний так само й
для Словаччини, адже у разі виходу його країни з ЄС багато словаків
втратять роботу.
Ще один знаменитий євроскептик зі Словаччини, Р. Сулік зазначив, що
для Словаччини вихід з ЄС «не має жодного сенсу. Словаччина – у
шенгенській зоні, отримує значні фінансові кошти з фондів ЄС, і ці переваги
на даному етапі дають країні більше, ніж вихід з ЄС».
Словацька національна партія не коментує ситуацію, проте її лідер
А. Данко зазначив, що «вихід з ЄС не є хорошим рішенням».
«Словаччина – це не Британія, тут немає такої проблеми з мігрантами,
як у Сполученому Королівстві, тому … я не розумію, чому б словаки
проголосували за вихід з ЄС», – цитує видання політолога Я. Баранека.
Таку думку політиків і політологів підтверджують і результати
червневого соціологічного опитування, які свідчать, що проти виходу
Словаччини з ЄС у разі такого референдуму проголосували б 62,1 % словаків
(http://zakarpattya.net.ua/News/157786-Ideia-povtorennia-Brexit-u-Slovachchyniprovalylasia-).
У Фінляндії лідер організації «Справжні фіни» С. Тюнккюнен також
склав петицію з вимогою проведення референдуму про членство країни в ЄС,
вона зібрала вже 10 тис. підписів. Усього ж для розгляду петиції необхідно
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близько 50 тис. голосів (http://strana.ua/news/19924-slovakiya-i-finlyandiyahotyat-golosovat-za-chlenstvo-v-es-kak-i-britancy.html).
За даними опитування дослідницького інституту Emnid, у Німеччині
кожен третій німець виступає за проведення референдуму з питання про
членство країни в ЄС, повідомляє УНН із посиланням на Bild am Sonntag.
Згідно з результатами, 29 % опитаних підтримали таку ідею і 63 %
виступили проти.
Більшість жителів ФРН (63 %) шкодують про підсумки референдуму у
Великобританії і лише 11 % позитивно оцінюють результат голосування.
Оглядачі не виключають, що політичне відлуння Brexit може сягнути і
США, де на президентських виборах на тлі результатів референдуму у
Великобританії виборці можуть підтримати Д. Трампа. Нагадаємо, кандидат
у президенти США Д. Трамп заявив, що жителі Великобританії повернули
собі контроль над своєю країною, і назвав результати голосування щодо
виходу з ЄС «фантастичними» (http://ua.korrespondent.net/world/3702663peremoha-chy-katastrofa-reaktsiia-svitu-na-Brexit).
У аспекті безпеки процес виходу Британії з ЄС ставить під питання
перспективи реалізації програми «Спільної зовнішньої політики і політики
безпеки», яка передбачала створення військової компоненти Євросоюзу для
миротворчих місій і «примусу до миру».
Як зазначає російський військовий експерт О. Зимовський, «британські
збройні сили являли собою ключовий елемент військової організації
Євросоюзу поза структурами НАТО. Усього рік тому представник ЄС Ф.
Могеріні з гордістю заявляла, що Євросоюз готовий до самостійних операцій
з проекції сили в нестабільних регіонах, особливо по периметру зовнішніх
кордонів
ЄС.
Британський
референдум
ці
плани
поховав»
(http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201606250849-l4m6.htm).
ЗМІ також нагадують, що Британія була найбільшим виробником і
експортером зброї в ЄС, отже її відхід істотно погіршить сукупні позиції
Євросоюзу в цьому секторі. Негативні наслідки для безпеки ЄС та підтримки
його зовнішньої політики матиме також втрата 18 млрд щорічних внесків, які
платила Британія. Слушним видається висновок стосовно того, що Brexit
загалом завдає потужного удару зовнішньополітичним амбіціям ЄС, хоча,
звичайно, британські армія, авіація і флот залишаються важливим елементом
у рамках НАТО і який би уряд не прийшов на зміну Д. Кемерону і його
соратникам, він підтримуватиме тісне співробітництво із США.
Водночас, на думку заступника міністра оборони в адміністрації
президента США Д. Буша, помічника заступника міністра оборони в першій і
другій адміністрації Р. Рейгана Д. Закхейма, наслідки для безпеки від Brexit
можуть проявитися набагато швидше, ніж Британія фактично вийде з ЄС,
особливо в тому, що стосується самої Великобританії, США і НАТО. Про це
пише The National Interest.
«Шотландська Національна партія, яка закликає до незалежності
Шотландії і виступає, з одного боку, за членство в ЄС, але, з іншого боку,
проти членства в НАТО, може знову зажадати провести референдум до того,
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як Великобританія завершить переговори з Брюсселем. Якщо такий
референдум відбудеться, і шотландці підтримають здобуття незалежності, то
Королівський флот втратить базу підводних човнів у Фаслейн, а США
втратять можливість користуватися цією базою в разі потреби. У такій
ситуації британському флоту доведеться будувати нову базу для субмарин, а
це потребує значних коштів і може спричинити припинення фінансування
інших оборонних витрат Великобританії, якщо тільки кошти на нову базу,
наприклад, в Девенпорт, не будуть виділені з грошей, зекономлених на
розриві Вестмінстера з Шотландією», – пояснює Д. Закхейм.
За його словами, поки нова база не буде побудована, якщо будівництво
почнеться відразу ж, Вашингтон повинен буде зрозуміти, що американський
флот не може розраховувати на використання бази в Фаслейн, як
використовував базу в Холі-Лох до 1992 р., коли закінчилася холодна війна. З
урахуванням посилення агресивного характеру політики Росії значення того,
що в роки холодної війни називалося «Фаррер-ісландським кордоном», що
проходить через Шотландію, знову зростає і неможливість використовувати
базу в Фаслейн не може не стати причиною для занепокоєння США,
Великобританії і НАТО в цілому.
Переговори щодо незалежності Шотландії, скоріше за все, будуть
проходити паралельно тривалим переговорам Лондона з Брюсселем про
вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Шотландці вже сказали, що не
наполягатимуть на ліквідації британської бази у Фаслейн до 2020 р. Таким
чином, у Вашингтона і Лондона є деякий час для обговорення способів
пом’якшення впливу імовірної шотландської незалежності на їхні оборонні
позиції. Одним з можливих рішень може стати розміщення британських
«Трайдент» на базі в Кінгс-бей у Джорджії, де базуються «Трайдент»
атлантичного флоту. Це прискорить передачу додаткових американських
«Трайдент» Третьому флоту на Західному узбережжі, у рамках давно
обговорюваного повороту в бік Азії.
«Відповідальні за оборону повинні визнати, що посадові особи в
Лондоні і Брюсселі надто довго ховали голову в пісок з приводу можливості
виходу Великобританії з Європейського Союзу, невірно припустивши, що
британські громадяни ніколи не проголосують проти збереження членства в
ЄС. Експерти та опитування підтримували цю думку і помилилися.
Американським і британським військовим і їхнім цивільним керівникам слід
пам’ятати про це, слухаючи експертів і опитування, які стверджують, що
Шотландія ніколи не вийде з Великобританії», – додав експерт
(http://glavcom.ua/news/brexit-mozhe-stati-viklikom-bezpeci-ssha-amerikanskiyekspert-358588.html).
У зв’язку з цим Генеральний секретар НАТО Й. Столтенберг зазначив,
що «НАТО стало ще більш важливою платформою для співпраці між
Європою і Північною Америкою, а також щодо співробітництва стосовно
оборони і безпеки між європейськими союзниками у НАТО». Про це він
заявив у понеділок, 27 червня, на зустрічі в Брюсселі з держсекретарем США
Д. Керрі. «Співпраця між НАТО і ЄС завжди була важливою, але зараз, після
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прийняття рішення Сполученим Королівством, це ще більш важливо», –
додав він.
Як інформує УНН, на Варшавському саміті НАТО, запланованому на 8
і 9 липня, лідери Альянсу ухвалять важливі рішення для підвищення
колективної оборони і стримування, в тому числі щодо посилення військової
присутності на сході Альянсу. Очікується, що вони також «наростять зусилля
щодо проектування стабільності за межами кордонів НАТО, працюючи плічо-пліч з партнерами на півдні і на сході». Лідери також планують ухвалити
рішення про практичне співробітництво з Європейським Союзом на новому
рівні, зокрема щодо морської безпеки і протидії гібридним загрозам
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1582334-gensek-nato-i-derzhsekretar-sshaobgovorili-brexit-i-varshavskiy-samit).
Перспективи ЄС, європейської безпеки і в цьому контексті України
прокоментували вітчизняні експерти. Привертає увагу актуалізація в
окремих коментарях ідеї створення за участі України Балто-Чорноморського
Союзу як противаги «збанкрутілій ідеї єдності у ЄС» та інструменту
забезпечення безпеки в умовах посилення міжнародної нестабільності й
посилення агресивного характеру зовнішньої політики Росії.
Так, політичний оглядач О. Пономар вважає, що референдум у
Великобританії з питання членства в ЄС ще не означає, що Британія вийде з
Євросоюзу, і на те є кілька причин. Свою аргументацію він виклав у
публікації на сторінці у Facebook.
«Кілька ключових моментів.
1. Референдум не носить юридично зобов’язуючого характеру.
2. Візьмемо самий радикальний негативний … варіант. Результати
референдуму швидко визнані і починається дійсно вихід з ЄС.
… В силу того, що Захід не зацікавлений в такому варіанті, цей процес
за допомогою різних процедурних моментів буде розтягнутий не на один рік.
Це означає, що поки не закінчиться наша “П’єса” з Росією, ЄС буде існувати
в нинішньому вигляді, і на санкції, і на наш безвізовий режим це ніяк не
впливає і кардинально не вплине.
3. Голландський варіант. Найбільш ймовірний. Збереться колись (не
скоро, коли всі охолонуть) парламент, проведуть дебати і вирішать, що вихід
з ЄС геополітично невигідний і потрібно шукати якийсь юридичний варіант
для того, щоб поки це рішення відкласти.
4. У довгограючій перспективі нічого негативного у виході Британії з
ЄС немає. … Молодий східноєвропейський ЄС, молодий східноєвропейський
військовий блок, Балто-Чорноморський Союз (називайте як хочете) – це
реальна геополітична перспектива Європи і сильної України в ній.
Тому – життя триває і наші завдання не змінюються – сильна армія,
реформи, стратегічний союз із США й іншими нашими щирими союзниками
– Великобританією, Канадою, Польщею, Румунією, Латвією, Литвою,
Естонією, Грузією та ін.
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Колесо історії назад не повернути», – резюмував оглядач
(http://kordon.com.ua/politika/31678-koleso-storyi-nazad-ne-povernuti-oglyadachpoyasniv-znachennya-brexit-dlya-ukrayini.html).
Керівник Free Voice Information Analysis Center Львівського
національного університету ім. Івана Франка О. Роговик налаштований більш
песимістично. За його висновками, презентованими у публікації на сторінці
експерта у Facebook 24 червня, результати референдуму в Британії стали
гідною оцінкою «популізму гнилої і лицемірної європейської бюрократії,
подвійних стандартів та псевдоцінностей». Наслідком такого волевиявлення
британців, на думку політолога, стане «системна деструкція структур ЄС та
політичних режимів окремих держав-членів». «Нас очікує парад
євроскептичних референдумів про вихід у Нідерландах, Греції, Іспанії і т. д.
Крім того, нас, можливо, очікує новий спалах сепаратистських настроїв та
загострення територіальних спорів. І першою ж жертвою цих тенденцій стане
Британія. Їй загрожує територіальна роздробленість через вихід Шотландії,
Вельсу та Ольстеру», – прогнозує О. Роговик. На його думку, «ЄС як проект
впевнено і вірно буде втрачати свою привабливість, єдність та силу. Парад
референдумів паралельно з ослабленням брюссельського бюрократичного
трясовиння породить і посилить лінії політичного розколу між Стар ою і
Новою Європою. Формою такого розколу стане “повстання держав” проти
берліно-паризького панування».
Щодо впливу Brexit на міжнародні політичні процеси, то, за висновком
експерта, результат британського референдуму грає на руку Росії,
послаблюючи «політичні основи Західної цивілізації» і посилюючи
вразливість України. «Путін сьогодні купається у ванні з шампанським, адже
в тому числі і за його участі запущений процес поступового розплавлення
політичних основ Західної цивілізації. Біженці, теракти і загравання з
російським агресором зробили свою справу. Вони кинули ЄС в глибоку
кризу і посилили президентські шанси Трампа у США, – пише О. Роговик. –
Для України це означає, що успіх міжнародних торгів українською
територією і суверенітетом стає більш реальним. І це без перспективи
безвізового режиму і членства в ЄС. ЄС ще більше стане для нас “поганим
другом”. Без перспективи членства і з клінічно-смертельним майбутнім ЄС
втрачає свою актуальність традиційне бачення європейської інтеграції. Або
ЄС сприймає Україну як рятівну пігулку під час затяжної хвороби, або
Україні пора на офіційному рівні заявити про курс на створення разом з
Польщею, Балтією, Туреччиною та іншими державами БалтоЧорноморського Союзу як противаги збанкрутілій ідеї єдності у ЄС та
протидії російському агресорові та його прихвосням у Європі».
Негативною виявилася реакція експерта і на запропонований лідерами
Франції та Німеччини план виходу ЄС з кризи – реформування Євросоюзу, –
який «передбачає глибоку інтеграцію країн-членів ЄС, тобто по суті єдину
державу з єдиною армією, спецслужбами, валютою та зовнішньою
політикою. Звичайно ж, що на чолі цього утворення сильних будуть
найсильніші, а саме Німеччина та Франція». У публікації на своїй сторінці у
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Facebook
28
червня
О. Роговик у розпачі написав: «І це реакція “лідерів ЄС” на вихід Британії? З
такої реакції можна зробити лише один висновок: треба ввести в обіг терміни
“євроідіоти” та “євротугодуми”. Бюрократія ЄС так і не зрозуміла, чому 17
мільйонів британців виступили проти ЄС і чому десятки мільйонів у ЄС
поділяють таку думку».
Експерт прогнозує, що запропонований «план порятунку» через
«узурпацію повноважень» у ЄС французько-німецьким «керівництвом»
посилить тенденцію на деструкцію ЄС через євроскептичні референдуми у
державах Європи. «І замість можливого “параду референдумів”, – пише
О. Роговик, – ми отримаємо “парад суверенітетів”».
Запропонована концепція «єдності», на його думку, відкине Європу на
багато років назад. «Вихід Британії міг посилити політичний розкол між
Старою і Новою Європою. Тепер цей розкол стає гарантованим, як і
гарантованою формою такого розколу стає “повстання держав” проти
берліно-паризького панування. Країни “Вишеградської
четвірки”
сумніваються в актуальності пропозицій німецького і французького
міністрів»,
–
зазначає
О. Роговик, наводячи слова міністра закордонних справ Чехії Л. Заоралека
про те, що «швидка чи безоглядна інтеграція» була б «безглуздою
відповіддю» на те, що сталося у Великобританії.
У таких умовах, на переконання експерта, «повністю втрачає свою
актуальність традиційне бачення європейської інтеграції». Водночас О.
Роговик звертає увагу на плани з формування міжпарламентської асамблеї у
форматі чотирьох країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина,
Угорщина) і ще двох сусідніх країн Карпатського регіону – Румунії та
України. Такі кроки, на його думку, можна посилити для їх трансформації у
новій політичний союз у Східній Європі. «Україні пора на офіційному рівні
заявити про курс на створення Балто-Чорноморського Союзу як нового
проекту з порятунку реальної єдності Європи навколо дійсно європейських
цінностей. Після вибачень Ердогана перед Путіним варто визнати, що
Туреччина має бути виключена з планів приєднання до цього Союзу.
Туреччина далека від європейських цінностей і далека від єдиних стандартів
зовнішньої політики. Вона стабільно змінює “друзів” і “ворогів” як
рукавички», – вважає політолог.
Відомий український оглядач, народний депутат від БПП С. Лещенко
підсумував наслідки референдуму в Британії у чотирьох реченнях: «Британія
виходить з ЄС. Україна втрачає найвірнішого союзника. ЄС входить в
глибоку економічну кризу. Путін радіє».
Із землетрусом, «наслідки якого ЄС буде розгрібати довго», порівняв
Brexit народний депутат від БПП, член української делегації в ПАРЄ В.
Ар’єв. «Що для України? Якщо коротко – абсолютно нічого хорошого.
Євросоюз закриється від будь-яких зовнішніх подразників і буде ліквідувати
внутрішні, щоб не пішла ланцюгова реакція. Тому санкції проти РФ, дуже
цілком можливо, почнуть поступово знімати з 2017 року, а безвізовий для
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нас, Грузії і Туреччини відкладеться на невизначений час. Все буде
пояснюватися завданим ударом, який насправді є тектонічним. Нам у цих
умовах треба навчитися об’єднуватися для захисту від ворога, який
активізується на всіх напрямах. Без єдності, відсутність якої почала
розвалювати ЄС, ми не вистоїмо. А повинні. Заради тих, хто заплатив за
Незалежність життям», – написав парламентарій на своїй сторінці у
Facebook.
Політолог В. Небоженко вважає, що з виходом Великобританії з
Європейського Союзу для України настав дуже небезпечний час. Про це
йдеться в публікації експерта на його сторінці у Facebook.
«Використовуючи зовнішній тиск і внутрішньоукраїнське угодовство,
у президента Росії Путіна з’явився історичний шанс розправитися з
Україною. Поки Європа оговтується від шоку за результатами референдуму –
вихід Великобританії з ЄС, Путіну треба швиденько з німецьким канцлером
Меркель дотиснути Україну. Вихід Великобританії розв’язує руки Росії і
Німеччини щодо України», – зазначає він.
Політолог пише, що склалися всі внутрішні умови для виконання
невигідного для країни Мінського договору – «є угода про легітимацію
сепаратистів Донбасу через імітацію виборів, є Президент Порошенко, який
обіцяв її виконати, є потужна “п’ята колона” у Верховній Раді – технічна
більшість – БПП і ОППО і решта деморалізованих фракцій і депутатів».
В. Небоженко підкреслює, що інформаційно-патріотичний фронт в
Україні серйозно ослаблений пропагандою Кремля і «цинічною
маніпуляторною діяльністю “порохоботів” і офіційних ЗМІ».
«Для цих “друзів народу” влада Президента Порошенка важливіше
будь-яких проблем України та її майбутнього. У країні практично відсутні
організовані національно-патріотичні сили, здатні чинити опір прихильникам
сепаратизму і соціально-політичного реваншу в центральній владі і великих
регіонах країни. Реформу перетворили в метод жорсткого знущання над
українцями і спосіб управління народним протестом. Громадська думка
країни практично не впливає на політику українських олігархів і чиновників.
Вони роблять у політиці і економіці, що хочуть, знищуючи залишки
оптимізму, демократії і солідарності в масовій свідомості українців», –
аналізує ситуацію політолог.
Можна не погоджуватися з різкістю суджень В. Небоженка стосовно
пріоритетів чинної влади, утім, слід визнати, що переважання в Україні
популістських настроїв, які активно підживлюються політиками різного
спрямування, поширення використання інформаційно-маніпулятивних
технологій створюють ризики, небезпечні для України не менше, ніж Brexit
для Британії. Британський референдум – від початку закликів до нього і
закінчуючи його результатами – має стати уроком як для української еліти,
так і для українського суспільства в цілому. Референдум, ідеєю якого
скористався
Д. Кемерон як інструментом, щоб виграти парламентські вибори у 2015 р.,
коли спостерігалось посилення євроскептичних настроїв, перетворився у
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підсумку на причину його відставки з поста прем’єр-міністра Великобританії
та обумовив невизначеність подальшої долі Сполученого Королівства і
Європи в цілому. Важливо, щоб ті політичні рішення і ідеї, які сьогодні
лобіюються вітчизняними політиками в рамках політтехнологій і
розглядаються як інструменти тиску, гальмування тощо, не призвели у разі їх
«раптового» ухвалення до аналогічних британському «тектонічних зсувів» в
Україні. Це повною мірою стосується і процесу внесення змін до Конституції
України, і питання проведення виборів на неконтрольованих українською
владою територіях Донбасу.
У контексті українських реалій варто також звернути увагу на таку
особливість результатів референдуму у Британії, яка насправді є проявом
загальної закономірності сучасних процесів суспільного розвитку, – на
незначний розрив між прихильниками (48,1 %) і противниками перебування
країни в Європейському Союзі (51,9 %). «Глобальна історія вершиться в
рамках похибки», – написала з цього приводу народний депутат України
(БПП), співзасновник рухів Центр UA, Чесно, РПР С. Заліщук
(http://nv.ua/ukr/opinion/zalishuk/rozluchennja-z-velikobritanijeju-155948.html).
Відомий оглядач В. Портніков пояснив такі результати референдуму
двоїстістю свідомості британців. «Але суть протистояння – в неоднозначній
політичній свідомості британців. Я б навіть сказав точніше – в неоднозначній
політичній свідомості англійців, тому що Шотландія, Північна Ірландія і, між
іншим, космополітичний Лондон проголосували за Європу, – пише
В. Портніков. – Але є і ті, хто пам’ятає, що Британія створила свою
цивілізацію. Що вона – не острів на краю Європи, а центр імперії, який
перетворився в центр цивілізації, що Лондон – ще й столиця Співдружності
націй. Так, це може здатися логікою минулого, але в цивілізаційному,
ціннісному – і, між іншим, лінгвістичному сенсі – англійці досі краще
розуміють американців, канадців, австралійців або новозеландців, ніж німців
і французів. Атлантична цивілізація є – і завжди буде конкурувати з
європейською. І прихильники такого підходу до британського вибору – а
вони завжди існували, завжди робили суттєвий внесок у політику країни (не
випадково ж референдум про членство в ЄС був однією з важливих
передвиборних
обіцянок
консерваторів)
–
перемогли»
(http://news.siteua.org/Мир/600432/Какими_будут_последствия_референдума
_в_Британии).
Журналіст у зв’язку з цим слушно звертає увагу на наявність в
українців такої ж двоїстої політичної свідомості. З одного боку – частина
громадян, які пов’язують майбутнє країни з Європою та євроінтеграцією, з
іншого – ті, хто бачить державу у російському фарватері і впевнений у
братніх зв’язках російського й українського народів та в їх «спільній долі».
Протистояння цих двох груп все ще триває. «Якщо з питання Європи вже
досягнутий певний консенсус (який, втім, знову може виявитись
опротестованим невдачами європейського проекту), то з питання НАТО
кількість тих, хто виступає за приєднання до альянсу тільки в цьому році
(2016 р. – Ред.) перевищила кількість тих, хто висловлюється проти. І це
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після війни і всього того, що ми пережили за останні два роки», – констатує
оглядач. Він закликає не шукати «в цьому вододілі» виключно раціональні
мотиви. «Ні, проблема якраз в тому, що багато хто керується в своєму
уявленні про розвиток минулим, а не майбутнім – і їм звичніше вважати, що
в рамках колишнього Союзу, де ніхто не хоче нічого міняти, нам буде легше,
ніж в новому Союзі – адже скільки у європейців вимог і претензій!» –
зазначає В. Портніков.
Двоїстість свідомості, яка проявилась у Британії, так само, як і в
Україні, виявила регіональну прив’язку. У Британії – це поділ на Південь і
Північ, де Південь – Англія та Уельс – підтримав відокремлення і вихід
Британії з ЄС, а Північ – Шотландія та Північна Ірландія – інтеграцію і
перебування в Європейському Союзі. В Україні такий поділ традиційно має
«меридіональний» характер – між Сходом і Заходом, де Захід виступає за
європейський вектор розвитку, а Схід (сьогодні, правда, в контексті
російсько-українського конфлікту в меншій мірі) – за відновлення
«братерських» зв’язків із Росією.
Враховуючи наслідки Brexit, який поставив під питання існування
Британії як держави в нинішньому складі її регіонів, для української влади
політика внутрішньої інтеграції та консолідації суспільства навколо ідей
державності має стати головним пріоритетом.
Що стосується індивідуального, особистісного виміру уроків Brexit, то
кожен сьогодні має усвідомити, що часи безболісного дистанціювання від
участі в ухваленні важливих для країни і суспільства рішень, перекладання
відповідальності на професіоналів від політики відходять у минуле. Адже
така позиція небезпечна тим, що одного разу на тлі мовчання більшості
меншістю може бути ухвалене рішення, яке стане точкою неповернення.
Отже, сьогодні на порядок денний виходить інший принцип – принцип
участі. І кожен з нас має бути до цього готовий.

НОВИНИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Президент П. Порошенко підписав закон "Про судоустрій і статус
суддів", ухвалений Верховною Радою 2 червня. Про це повідомляє пресслужба Президента.
Завдання закону "Про судоустрій і статус суддів" – імплементація
оновлених конституційних засад здійснення правосуддя для забезпечення
незалежності та деполітизації судової влади, посилення її відповідальності
перед суспільством, зазначає прес-служба.
Також передбачається запровадження нових засад формування
суддівського корпусу, посилення ролі громадськості щодо контролю за
доброчесністю та етичністю представників суддівського корпусу й
оптимізація
системи
судоустрою
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/07/13/7114595/). – 2016. – 13.07).
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КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ УКРАЇНИ
Конституційний Суд визнав неконституційними повноваження
Кабінету міністрів установлювати порядок і розмір фінансування судів.
Про це сказав голова суду Ю. Баулін, передають "Українські новини".
Конституційний Суд визнав неконституційними норми п.11 заключних
положень закону "Про державний бюджет на 2016 рік".
Ці норми передбачають, що у 2016 році низка законів, у тому числі й
положення закону "Про судоустрій і статус суддів" застосовуються в порядку
й розмірах, установлених Кабміном, виходячи з фінансових ресурсів
державного, місцевих бюджетів і Фонду соцстрахування.
КС наголосив, що питання фінансового забезпечення судів і суддів може
регулюватися тільки законами, а не актами Кабміну.
Суд вважає, що такі повноваження уряду порушують принцип розподілу
влади в країні, створюють погрозу функціонування й незалежності судової
системи.
Із моменту оголошення вердикту КС ці положення закону про
держбюджет
втрачають
чинність
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/07/12/7114491/). – 2016. – 12.07).
19 липня 2016 року до Конституційного Суду України надійшло
конституційне подання 48 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень
законодавчих актів України, які регулюють відносини у сфері
пенсійного забезпечення.
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/novyna/do-konstytuciynogo-sudu-ukrayinynadiyshlo-konstytuciyne-podannya-48-narodnyh-deputativ-4). – 2016. – 19.07).

СУСПІЛЬНА ДУМКА
І. Заєці, 112.ua: Сама по собі Конституція не працює, бо це лиш правила, а
працюють люди
Для мене День Конституції - важливий дуже день. І, я думаю, що не
тільки для мене це важливий день. Це важливий день для цілої нації. І це
треба усвідомити. Це паспорт держави. Коли людина набуває свого
повноліття й одержує паспорт і там головні її ознаки записані – прізвище,
ім'я, по батькові, рік народження. Так і Конституція – дуже важливий
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документ, один з головних установчих документів нашої держави, і вона не
так легко далася нам. Вона вибудовувалася в дуже тяжкій праці, дуже багато
людей працювало – і науковців, і політиків, і простих громадян.
Адже у 1992 році Верховна Рада прийняла і винесла на всенародне
обговорення проект Конституції, де був і однопалатний, і двопалатний
парламент, яке тривало фактично до 1 грудня 1992 року.
Якщо говорити з цієї позиції, то творцями Конституції є не тільки
народні депутати, експерти й науковці, але й люди, які долучалися до цього
процесу, прості люди.
І ми знали, що постійно будуть спроби ослабити конституційні норми, і
заклали дуже жорсткі правила зміни, але, практика показує, що у нас не
дотримуються того, що ми закладали у механізм змін. Наша Конституція не
передбачає появи нової Конституції, ми можемо йти тільки шляхом змін.
Вона не передбачає і проведення референдуму по новій редакції чи новій
Конституції. У нас цілком нормальна Конституція, і вона свій потенціал не
вичерпала ще до сьогоднішнього дня, і з нею треба поводитися дуже
обережно. Не можна використовувати Конституцію, щоб запустити якийсь
процес люстраційного характеру. До певної міри ці зміни, що зроблені
Верховною Радою, одним з їх мотивів є запуск оновлення судової системи на
рівні самих суддів, особистостей самих. Є інші практики, якими можна
досягати тих самих результатів. Тому ми чудово усвідомлювали значення її і
знали як забезпечити її стабільність. Але, ви бачите, кожен президент, який
приходить, кожен робив спроби переписувати Конституцію. Замість того,
щоб її дотримуватися.
Якщо говорити про зміни, які були внесені в Конституцію у 2004 році. Я
думаю, що то була надзвичайно ведмежа послуга українській нації. Тому що
президент обирався під один рівень повноважень, а ці зміни через рік уже
обраного президента, вони його, уже обраного президента під одні
повноваження, вони ці повноваження різко обмежували. То зовсім виникла
інша політична ситуація, інша система організації влади в Україні. А потім
зворотний хід. Що дадуть зміни до судочинства ми же побачимо.
Бо наші політики замість того, щоб жити за Конституцією, вони говорять
про якість Конституції. То оці зміни, які відбувалися у 2004 і в 2010 році – це
зміни, які сильно деформували політичне життя в Україні, вони зробили його
нестабільним, і ми понесли величезні втрати.
Великою помилкою є приведення Конституції тільки до розподілу
державної влади. Все-таки ядром Конституції є права і свободи громадянина,
людини, і людина, яка є відповідальна перед своїми дітьми, вона повинна
розуміти, що від Конституції багато дуже залежить і в його особистому житті
у плані прав і свобод громадянина. Все-таки в нашій Конституції права і
свободи громадянина поставлені в центр, хто б там що не казав, і в цьому є
цінність. Всі політики говорять тільки про організацію влади і замовчується
саме ця складова, яка визначає права людини, яка відкрила нові можливості
для кожної людини. Але вони не зреалізовані, тому що не створені механізми
громадянського суспільства, тому що немає цього бачення, розуміння. Тому
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що влада дуже низької якості, вона не відкриває всі ці шлюзи, ці соціальні
ліфти. Ось в чому суть Конституції.
Це не тільки організація влади, фіксація прав і свобод громадян. Це
документ, який втягує історичний досвід на дуже широкому фронті, відбиває
ментальність – символіку, мову, і це все ознаки історичного поступу
української нації. І вони так само повинні бути відбиті.
Тому Конституція – це не просто організація влади, скільки робимо
акцент на значенні людини і на ментальну природу української нації, бо
українська держава поставлена на праві нації на самовизначення – поставала
вона як держава національного типу. І якщо люди зрозуміють, які
можливості відкриває хороша Конституція, то вони будуть боротися за
реалізацію тих прав, які там зафіксовані – тоді вони будуть шанувати цю
конституцію.
Сама по собі Конституція не працює, бо це лиш правила. Працюють
люди. І від ставлення людей до цього документу, від бажання самих себе
змінити залежить якраз імплементація цієї Конституції і її соціальна вага.
Якщо ви будете жити за Конституцією і бачити, що ваше добро
наростає, то ви будете ці правила шанувати. Якщо ви не будете жити за
Конституцією – то ваше добро не буде наростати, тоді падає і соціальна вага
(112.ua (http://ua.112.ua/mnenie/sama-po-sobi-konstytutsiia-ne-pratsiuie-bo-tselysh-pravyla-a-pratsiuiut-liudy-321154.html). – 2016. – 27.06).

В. Хрипун, Н. Мамченко, «Судебно-юридическая газета»: Судам показали
будущее
Принятая 2 июня с. г. новая редакция Закона «О судоустройстве и
статусе судей» наделала много шума хотя бы потому, что до последнего
практически никто не был знаком с его окончательным текстом. Вплоть до
13 июля, когда появилось сообщение о подписании закона Президентом
Украины Петром Порошенко, никто не знал, будут ли внесены в закон какието дополнительные изменения. Неизвестность порождает разные толки.
Среди судей и народных депутатов ходили слухи, что за окончательную
редакцию закона еще идут торги, что «наверху» нет единства по поводу
конкурса для судей-«пятилеток», допуска в суды апелляционной инстанции
адвокатов, ликвидации высших специализированных судов, увеличения
заработных плат судьям с 1 января 2017 г. Говорили, что в команде
Президента есть сомнения по поводу того, удастся ли своевременно принять
изменения в процессуальные кодексы, не будет ли судебная система
парализована при передаче дел в новый Верховный Суд (ВС) и т. д.
Вследствие такой неопределенности за свою судьбу сразу забеспокоились
все, кого касаются нормы закона. «Судебно-юридическая газета» попыталась
разобраться, какие процессы по реформированию судебной власти будут
запущены уже этой осенью.
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С чем связано промедление
Согласно ст. 94 Конституции, закон, который не вернули из
Администрации Президента в течение 15 календарных дней, считается
одобренным и подлежит подписанию и обнародованию. В то, что у
Президента просто не дошли руки до подписания закона, верилось слабо , т.
к. уже был подписан другой закон из «пакета судебной реформы» – о
внесении изменений в закон об исполнительном производстве. Логичным
было бы одновременное подписание еще двух законов: о внесении
изменений в Конституцию в части правосудия и «О судоустройстве и статусе
судей». По одной из версий, промедление с подписанием объясняется тем,
что поскольку текст законопроекта дорабатывался членами профильного
комитета парламента до глубокой ночи и принимался впопыхах, а
важнейшие правки вносились с голоса, в итоге получилось, что обычные
знаки препинания могли сыграть злую шутку с заложенными в законе
идеями.
Впрочем, как рассказали «Судебно-юридической газете», все оказалось
намного проще. «Тут нет какой-то интриги. Дело в том, что в тот же день,
когда принимался законопроект, народные депутаты Надежда Савченко и
Юрий-Богдан Шухевич зарегистрировали проект постановления №4743-П об
отмене решения Верховной Рады о принятии в целом и за основу проекта
Закона «О судоустройстве и статусе судей». Только 16 июня парламент
рассмотрел и отклонил это постановление. Следовательно, закон попал на
подпись к Президенту позднее, чем изменения в Конституцию в части
правосудия, и, соответственно, был подписан позднее», – сообщил изданию
руководитель главного департамента правовой политики Администрации
Президента Украины, секретарь Совета по вопросам судебной реформы К .
Красовский.
Тем не менее, у многих экспертов возникают сомнения относительно
соблюдения процедуры принятия закона Верховной Радой, так что нельзя
исключать возможность обращения в Конституционный Суд. И если так
случится, сроки реализации положений данного нормативного акта могут
быть отложены на неопределенный период. Хотя, если будет политическая
воля, все возможно, ведь уже был прецедент, когда в течение одно го дня
закон принимался, публиковался, и его нормы реализовались (ситуация с
назначением Генерального прокурора Украины).
Как будет проходить конкурс
Проведение конкурса на должности судей Верховного Суда должно
быть начато не позднее 30 ноября с. г., а Верховный Суд должен быть создан
до конца марта 2017 г. Кандидаты на должности судей ВС будут подавать
документы в электронном виде с указанием специализации кассационного
суда, в котором они планируют в будущем осуществлять правосудие. На
период подготовки и проведения конкурса первичное квалификационное
оценивание судей других судов может быть приостановлено.
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Отметим, что ВККС в плане проведения конкурса дали практически
полный «карт-бланш». Так, согласно ст. 79 нового закона, общий порядок
подачи заявлений для участия в конкурсе и условия его проведения
определяются ВККС без обязательного участия каких-то других органов.
Конкурс на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов или
ВС проводится на основе рейтинга участников по результатам
квалифоценивания. В случае, если кандидаты из числа судей имеют
одинаковую позицию по рейтингу, определенному по результатам
квалифоценивания для участия в конкурсе на должность судьи ВС, при всех
прочих равных условиях предпочтение отдается судье, который имеет
больший стаж работы в судах кассационной инстанции или Верховном Суде
Украины.
Большая роль в обновлении судейского корпуса отведена Высшему
совету правосудия, который, рассмотрев рекомендации о назначении, может
как согласиться с ними, так и отказать по следующим основаниям: 1)
наличие обоснованного сомнения относительно соответствия кандидата
критериям добросовестности или профессиональной этики или других
обстоятельств, которые могут негативно повлиять на общественное доверие
к судебной власти в связи с таким назначением; 2) нарушение
установленного законом порядка назначения на должность судьи. Все это
ВСП определяет, руководствуясь собственной оценкой обстоятельств,
связанных с кандидатом на должность судьи, и его личных качеств.
В случае отказа решение ВСП может быть обжаловано в Верховный Суд
исключительно по трем основаниям: 1) состав ВСП, который принял
соответствующее решение, не имел полномочий его принимать; 2) решение
не подписано членом ВСП, который участвовал в его принятии; 3) решение
не содержит ссылки на определенные законом основания отказа во внесении
Президенту представления о назначении судьи на должность или мотивов, по
которым ВСП пришел к соответствующим выводам.
Ликвидация высших судов
Как следует из закона, с началом работы Верховного Суда ВСУ, ВХСУ,
ВАСУ и ВССУ ликвидируются. Впрочем, в п. 6 «Переходных положений»
есть небольшая оговорка: они действуют в пределах их полномочий,
определенных процессуальным законом, до начала работы Верховного Суда
в составе, определенном законом, и до вступления в силу соответствующего
процессуального законодательства, регулирующего порядок рассмотрения
дел Верховным Судом в составе не менее 65 судей. Таким образом, еще
одним условием ликвидации указанных судов является принятие изменений
в процессуальные кодексы, которые пока нарабатываются Советом по
вопросам судебной реформы и должны быть приняты именно парламентом.
Появится ли у политических сил желание затормозить эти процессы с учетом
того, как проходили переговоры относительно Закона «О судоустро йстве и
статусе судей», также вопрос.
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Опять-таки, новым законом не предусмотрен такой важнейший момент,
как то, каким образом будет осуществляться передача дел из ВХСУ, ВАСУ и
ВССУ в новосозданный Верховный Суд. В целом в законе нет ответов на
многие вопросы. В частности, им не учтено, будут ли избраны судьи в
каждый кассационный суд пропорционально или нет, а значит, в одном суде
может быть 5 судей, в другом – 30 и т. д. Но даже если предположить, что в
каждом кассационном суде будет по 16 судей, за месяц они проведут Пленум
и объявят о старте своей работы, и тут же ликвидируются все высшие
специализированные суды, в каждом из которых сейчас работают в среднем
около 80 судей, очевидно, что на плечи нового ВС упадет немалая нагрузка.
Например, в ВАСУ в 2015 г. было около 94 тыс. дел. Каждый судья в течение
месяца слушает около 100 споров, т. е. в год – 1200. Остаток дел в ВАСУ на
данный период составляет примерно 20 тыс. Как будет проходить
перераспределение дел и как это отразится на сроках, пока под вопросо м.
Еще один момент касается сотрудников аппарата – законом не
предусмотрена их дальнейшая судьба после ликвидации судов, где они
работают.
Хотя расслабляться авторам реформы не стоит в любом случае. Уже
известно о намерении Верховного Суда обратиться с представлением в КСУ
по поводу неконституционности ряда положений нового закона. Вероятно,
будущее представление не будет касаться всех норм закона сразу, а затронет
ряд положений, связанных с ликвидацией Верховного Суда Украины,
конституционностью процедуры конкурсного отбора для действующих судей
ВСУ, соответствием Конституции идеи создания в одном ВС 4 фактически
самостоятельных кассационных судов и т. д. Не исключено, что КСУ в итоге
может признать некоторые моменты не соответствующими Конституции, что
приведет к необходимости внести изменения в текст закона.
Хронология реформы
30.09.2016:
- вступают в силу Закон «О внесении изменений в Конституцию
Украины (относительно правосудия)» №1401-VIII и Закон «О
судоустройстве и статусе судей» №1402-VIII; утрачивает силу Закон «О
судоустройстве и статусе судей» №453-VI, кроме положений, указанных в п.
7, 23, 25, 36 «Заключительных и переходных положений»;
- министр юстиции и Генеральный прокурор прекращают свои
полномочия как члены ВСЮ. Члены ВСЮ осуществляют полномочия членов
Высшего совета правосудия;
- материалы и представления ВСЮ о назначении судей сроком на 5 лет
возвращаются в ВСП для решения вопроса о назначении судей на должности
с учетом внесенных изменений.
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10.10.2016:
- материалы и рекомендации ВККС об избрании бессрочно судей, в
отношении которых на день вступления в силу нового Закона «О
судоустройстве и статусе судей» ВР решение не принято, направляются ВР в
ВСП. Высший совет правосудия на своем заседании в пленарном составе
решает вопрос по каждому судье о его назначении или отказе в назначении с
одновременным возвращением материалов ВККС.
31.10.2016:
- не позднее этого дня Верховная Рада передает ВККС представление и
соответствующие документы об избрании судей бессрочно, которые не были
рассмотрены ВР, в ВСП для рассмотрения вопроса о назначении судей на
должности;
- уполномоченный ВР по правам человека и ГСА назначают
дополнительно по одному члену ВККС;
- ВККС должна утвердить формы деклараций родственных связей судьи
и кандидата на должность судьи, форму декларации добросовестности судьи,
а также обнародовать утвержденные формы деклараций на своем
официальном веб-сайте;
- ВСП совместно с МВД по представлению ГСА должен утвердить
временный порядок обеспечения охраны судов, органов и учреждений
системы правосудия.
30.11.2016:
- не позднее этого срока должно начаться проведение конкурса на
должности судей ВС в кассационных судах;
- участие кандидатов, которые не соответствуют требованиям для
назначения на должность судьи в соответствии с Конституцией Украины, в
процедурах отбора или назначения прекращается;
- судьи Верховного Суда Украины и высших специализированных судов
обязаны подать в ВККС декларации родственных связей судьи и
добросовестности судьи;
ВККС
должна
обеспечить
начало
функционирования
автоматизированной системы формирования и ведения судейских досье
(досье кандидатов на должности судей);
- ВСП должен утвердить положение о Службе судебной охраны и
назначить ее руководителя;
- КМУ должен утвердить исчерпывающий перечень судов, органов и
учреждений системы правосудия, охрана которых осуществляется
подразделениями Национальной полиции Украины и Национальной гвардии
Украины.
30.12.2016:
- судьи апелляционных судов обязаны подать в ВККС декларации
родственных связей судьи и добросовестности;
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- в проектах законов о Государственном бюджете Украины на 2017 и на
последующие годы КМУ должен предусмотреть расходы, связанные с
реализацией положений нового закона.
1.01.2017:
- оклад судьи местного суда составит 15 МЗП; апелляционного суда и
высшего специализированного суда – 25 МЗП; судьи ВС – 75 МЗП;
- в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 131-1 и ст. 131-2 Конституции
представительство в Верховном Суде и судах кассационной инстанции могут
осуществлять исключительно прокуроры или адвокаты.
30.03.2017:
- создается Верховный Суд; назначаются судьи ВС по результатам
конкурса, проведенного в соответствии с новым законом;
- ВККС должна осуществить организационно-технические мероприятия,
необходимые для заполнения деклараций родственных связей судей
(кандидатов на должности судей) и деклараций добросовестности судьи на
официальном сайте ВККС;
- судьи местных судов обязаны подать в ВККС
- декларации родственных связей и добросовестности;
- должны быть сформированы списки присяжных.
30.09.2017:
- не позднее этого срока создается Высший суд по вопросам
интеллектуальной собственности и должно быть объявлено о проведении
конкурса на должности судей в этом суде;
- КМУ должен обеспечить размещение Верховного Суда в помещениях,
высвобождаемых в связи с ликвидацией ВСУ, ВХСУ, ВАСУ, ВССУ.
31.12.2017:
- с этого дня суды создаются, реорганизовываются и ликвидируются
законом.
1.01.2018:
- оклад судьи местного суда составит 20 МЗП; апелляционного суда и
высшего специализированного суда – 30 МЗП;
- в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 131-1 и ст. 131-2 Конституции
представительство в судах апелляционной инстанции могут осуществлять
исключительно прокуроры или адвокаты;
- ГСА должна обеспечить выполнение в полном объеме Службой
судебной охраны полномочий, предусмотренных новым законом.
30.09.2018:
- с этой даты перевод судей из одного суда в другой осуществляет не
Президент Украины, а Высший совет правосудия.
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1.01.2019:
- оклад судьи местного суда составит 25 МЗП; апелляционного суда и
высшего специализированного суда – 40 МЗП;
- в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 131-1 и ст. 131-2 Конституции
представительство в судах первой инстанции могут осуществлять
исключительно прокуроры или адвокаты.
30.04.2019:
- прекратятся полномочия всех членов Высшего совета правосудия,
которые работают в нынешнем составе Высшего совета юстиции.
30.06.2019:
- последний срок, до которого должны быть созданы и начать
осуществлять правосудие апелляционные суды в соответствующих
апелляционных округах.
1.01.2020:
- оклад судьи местного суда составит 30 МЗП; апелляционного суда и
высшего специализированного суда – 50 МЗП;
- представительство органов государственной власти и местного
самоуправления в судах будет осуществляться исключительно прокурорами
или адвокатами.
После вступления в силу Закона о ВСП:
- в течение 3 месяцев съезд судей Украины избирает 3 членов Высшего
совета правосудия.
Не до конца определенные даты:
- районные, межрайонные, районные в городах, городские, районные
суды продолжают осуществлять свои полномочия до создания и начала
деятельности местного окружного суда, юрисдикция которого
распространяется на соответствующую территорию;
- апелляционные суды продолжают осуществлять свои полномочия до
создания апелляционных судов в соответствующих апелляционных округах;
- ВСУ, ВХСУ, ВАСУ, ВССУ ликвидируются со дня публикации
решения Пленума ВС о начале работы Верховного Суда (в составе, по
крайней мере, 65 судей) и при условии вступления в силу соответствующего
процессуального законодательства, регулирующего порядок рассмотрения
дел ВС в составе, определенном новым законом;
- день начала работы ВС определяется решением его Пленума,
публикуемым на веб-портале судебной власти и в газете «Голос Украины»;
- избрание судей в Большую палату Верховного Суда: не позднее, чем
через 10 дней со дня начала работы ВС судьи каждого кассационного суда
проводят собрания для избрания судей в БП ВС;
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- Высший антикоррупционный суд создается, и проведение конкурса на
должности судей в этом суде должно быть объявлено в течение 12 месяцев со
дня вступления в силу закона, который определяет специальные требования к
судьям
этого
суда
(Судебно-юридическая
газета
(http://sud.ua/newspaper/2016/07/18/93079-sydam-pokazali-bydyshchee).
–
2016. – 18.07).
А. Дісюк, 112.ua: Конституція України як перший крок до відокремлення Криму
До останнього дня прийняття Конституції України 1996 року Кримський
півострів мав отримати статус автономії і широкі повноваження в межах
статуту, але в конституційну ніч змінилося все.
Близько першої години ночі голосування зайшло в глухий кут, комуністи
відмовлялися приймати жовто-блакитний прапор і тризуб. Пізніше
націоналісти і праві відмовилися голосувати за широкі повноваження
Кримської автономії в рамках статуту – свіжі були спогади про спробу
сепаратистського демаршу півострова в 1994 році, коли президент Криму
Юрій Мєшков вирішив приєднати півострів до Росії. Тоді парламент
відреагував миттєво – у Криму просто скасували президентський інститут, на
півострів приїхав Олександр Мороз і повідомив депутатам про це. "Ті
сприйняли нормально", - згадує він.
Але постало питання про те, що робити з Кримом далі, наскільки
розширювати повноваження, які давати можливості? Це не могло не
позначитися на Конституції і процесі її прийняття, аж до того, що за розділ
про Крим ніхто не хотів братися.
"Зі зрозумілих для мене причин ніхто не брався писати цей розділ. Я
його написав", - згадує Роман Безсмертний. Він стверджує, що в розділі його
авторства було приблизно удвічі більше статей, їх вилучили вже в ході цих
дискусій. "Але де ключова тема? Все, що писалося - писалося з посиланням
на статут Криму", - пояснює він, адже вважалося, що це невід'ємна частина
України, тому треба надавати більше повноважень, маючи цей документ.
Відновлення ж поняття Автономної Республіки Крим замість Кримської
автономії насторожило націоналістів і вже тоді вони попереджали, що
закріплення статусу півострова в такому вигляді нашкодить Україні в
майбутньому.
"Відновили поняття Автономна Республіка Крим, і на ці поступки пішли
деякі центристські та навіть правоцентристські партії. І я зараз говорю - це
державна зрада. Мати державу в державі. Це собі закладати міну
уповільненої дії. Це в будь-яку хвилину ця держава заапелює до світу, до
Росії і так далі", - попереджав В'ячеслав Чорновіл ще в далекому 1996 році.
Його соратник Іван Заєць згадує, що при прийнятті пакета відбулося
дуже сильне послаблення позицій національних символів, а ось що
стосується кримської автономії та перебування іноземних сил на території
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України – посилювалося. "Можна сказати, що і тоді Росія вже працювала", підсумовує він подію.
Близько 6 ранку на трибуну вийшов Євген Марчук, він очолював
погоджувальну групу з Криму, і зачитав нову редакцію статті Конституції
Криму, у якій, за його словами, досягнуто максимальний компроміс щодо
статусу півострова.
"У першому варіанті і в другому, і в третьому не було тієї редакції, яка
виноситься зараз. Автономна Республіка Крим, а не Кримська автономія, має
Конституцію, а не статут, яка приймається Верховною Радою Криму і
затверджується Верховною Радою України. Ще що треба для кримської
делегації, для жителів Криму? Які ще серйозні параметри?" – запитував він
депутатів, переконуючи голосувати пакет разом із держсимволами. І, треба
сказати, переконав.
Але розуміння небезпеки події було у багатьох. Безсмертний, який і
писав частину про Крим, зізнається, що надання Криму Конституції – перша
сходинка до відокремлення півострова, адже сепаратистський конфлікт
тільки-тільки закінчився.
"Тому розділ був великий, з великими повноваженнями, але в рамках
того, що називалося Статут Республіки Крим. Потім вночі злітає тема
статуту, з'являється Конституція Автономної Республіки Крим, і зрозуміло,
це відкриває ворота для прапора, для мови, і ще для багато чого", - згадує він,
як оцінював тодішню ситуацію.
Але пакет був прийнятий і через 18 років вистрілив сумними подіями
весни 2014 року.
Потрібно було приймати Конституцію такою ціною? Чи варто було йти
на такий компроміс заради жовто-блакитного прапора і тризуба? Я думаю, у
кожного громадянина України залишиться своя думка з цього приводу
(112.ua (http://ua.112.ua/mnenie/konstytutsiia-ukrainy-iak-pershyi-krok-dovidokremlennia-krymu-321122.html). – 2016. – 28.06).

Г. Канєвський, Економічна правда: Децентралізація на марші: 100 мільйонів під
загрозою
Останні два роки Україною пліч-о-пліч крокують децентралізація та
відкритість публічних фінансів.
Якщо коротко — бюджетні потоки від столиці передаються до
регіональних центрів.
Крім того, у громадян з'являються нові інструменти стеження за рухом
бюджетних коштів онлайн.
Це означає, що невдовзі вся країна дізнається про чорні методи
регіональних кланів, які розкрадають країну.
Всеукраїнський рух проти політичної корупції "Під контролем" провів
моніторинг кримінальних справ за 2015-2016 роки, порушених за
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інформацією з нового порталу використання бюджетних коштів E-Data. Що
ми побачили?
Київ: вранці гроші — ввечері вікна
"Зранку гроші — ввечері стільці", — популярна фраза з роману
"Дванадцять стільців". Це означає, що платити треба наперед. Важко
повірити, та крилатий вислів з твору початку 20 століття недавно
матеріалізувався у Києві.
24 грудня 2015 року компанія з обслуговування житлового фонду
Дніпровського району Києва, яка підпорядковується столичній адміністрації,
уклала угоду з ТОВ "НСТ-інжиніринг" на заміну вікон в будинку по вулиці
Челябінська.
Вже наступного дня за нібито виконані роботи компанія почала
перераховувати 199,9 тис грн приватній фірмі. Очолювала тоді компанію
Віра Дідренц. Чиновниця ще з початку 2000-х робила кар'єру в системі ЖКГ
столиці.
Одразу після новорічних свят Національна поліція Дніпровського
району зафіксувала відсутність нових вікон у згаданому будинку. Тобто
гроші сплатили за неіснуючі роботи. Щоправда, після слідчих дій у лютому
вікна таки з'явилися.
Наразі відкрите кримінальне провадження. У травні в компанії з'явився
новий директор. Втім, підозріле товариство продовжує збирати бюджетні
гроші по Києву.
ТОВ "НСТ-інжиніринг" зареєстроване у 2013 році в одній з квартир
Броварів. Власником і директором фірми є Вадим Турчин, який 2015 року
балотувався до Броварської міськради під кольорами політичного проекту
"Народна опозиція".
За даними E-Data, з грудня 2015 року по червень 2016 року "НСТінжиніринг" отримало від бюджетних організацій Києва понад 2,3 млн грн.
Це дає підстави підозрювати керівництво столиці у протектораті над
броварською фірмою.
Останній платіж на рахунок "Інжинірингу" два тижні тому здійснив
Оболонський центр соціальних служб для сім'ї у Києві — понад 86 тис грн як
30% авансу за капітальний ремонт кабінетів чиновників.
Також броварській фірмі гроші за ремонт "скинули" дитяча спортивна
школа "Ринг" та централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних
шкіл Києва.
Черкаси: краса врятує каналізацію
Краса — страшна сила. Повною мірою ця теза підтвердилася на
Черкащині. Там вже другий рік поспіль громада не може впоратися з
місцевими чиновниками, які віддають бюджетні кошти привабливій, проте
недосвідченій дівчині.
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Протягом 2014-2015 років департамент житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради перерахував фізособі-підприємцю Наталії
Трояченко понад 400 тис грн за ремонт каналізації на кількох вулицях.
Втім, як встановила місцева поліція, Трояченко зареєструвалася за кілька
місяців до отримання перших грошей. Відповідно до податкової звітності,
вона не мала жодного найманого працівника, не орієнтувалася у будівельній
сфері і не мала техніки. Як наслідок, підприємець освоїла бюджетні кошти, а
роботи не виконала.
За повідомленнями черкаської преси, загалом ФОП Наталія Трояченко
отримала з бюджету понад 2,2 млн грн.
Плідна співпраця дівчини без досвіду з міською радою тривала під
протекторатом тодішнього очільника департаменту ЖКГ Андрія Наумчука.
За наведеними фактами з грудня 2015 року відкрите кримінальне
провадження.
Проте місцевий мер від ВО "Батьківщина" Анатолій Бондаренко не
поспішає робити висновки. У травні 2015 року департамент ЖКГ очолив ще
один місцевий "тимошенківець" Олександр Яценко, а Наумчук був
призначений його заступником.
Донбас: кому війна, а кому мати рідна
Від початку бойових дій на Донбасі на Банковій мріють про залучення
іноземних мільярдів для відновлення шахтарського краю. Одначе перед
залученням чужих коштів чиновникам варто навчитися берегти податки
тутешніх громадян.
У грудні 2015 року Донецький обласний департамент капітального
будівництва уклав угоду з ТОВ "Донстрой" на 3,6 млн грн на добудову
школи в межах території дитячого комплексу "Смарагдове містечко",
Краснолиманський район.
Як встановила поліція, з 25 по 30 грудня 2015 року чиновники
департаменту перерахували "Донстрою" гроші за неіснуючі роботи. Про це
повідомили працівники "Смагадового". Департамент тоді очолював Юрій
Винокуров, який ще до війни працював у департаменті. Відкрито
кримінальне провадження.
За даними "Наших грошей", володіє ТОВ "Донстрой" житель Донецька
Володимир Котляревський. Раніше серед співвласників фірми був його син
Олексій, помічник колишнього народного депутата від Партії регіонів
Владислава Лук'янова.
Загалом з грудня 2015 року "Донстрой" зуміло отримати від Донецької
ОДА, яку очолює Павло Жебрівський, понад 4,7 млн грн. Останні платежі на
майже 200 тис грн надійшли у червні 2016 року за будівництво згаданої
школи.
Крім того, команда Жебрівського довірила "Донстрою" відновлення
житлового фонду в багатостраждальному Слов'янську. До речі, раніше автор
писав про те, як донецькі чиновники втридорога одягають сиріт у
"Смарагдовому містечку".
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На ім'я Жебрівського навіть було надіслане відповідне звернення з
проханням перевірити факти. У відповідь тодішній прогресивний заступник
Жебрівського Віктор Андрусів лише офіційно розвів руками. Мовляв,
ретельно перевіряти не будемо, бо Краснолиманська прокуратура порушень
не знайшла.
Проте у неформальній розмові чиновники донецької адміністрації
пояснили, що державні структури в області без адекватних зарплат
деградували і втомилися від засланців з Києва. Через це у чиновників
обласної адміністрації відсутня мотивація самостійно перевіряти
повідомлення про корупцію в регіоні.
Дніпропетровськ: фірма-привид освоює бюджет
Найбільше кричущих фактів про розкрадання бюджетних коштів "Під
контролем" зафіксував на прифронтовій Дніпропетровщині.
Фактично в області при мовчазній згоді чиновників вищого рангу діє
злочинне угруповання, яке протягом 2015-2016 років примудрилося освоїти
мільйони гривень численних сільрад та районів — оплоту децентралізації.
Місцеві правоохоронці розслідують кілька епізодів щодо Департаменту
житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської
облдержадміністрації, який очолює Андрій Коломоєць. Останній поєднує
посаду з мандатом депутата обласної ради від Блоку Петра Порошенка.
До слова, сьогодні Дніпропетровською областю керує Валентин
Резніченко — давній партнер глави Адміністрації президента Бориса
Ложкіна. Протягом грудня 2015 року цей департамент перерахував понад 800
тис грн столичному підприємству "Асгард" за виконання різних проектних
робіт.
Тоді директором та власником фірми, який вніс до статуту 200 грн, був
якийсь Сергій Сєргєєв, який жив у Кривому Розі. Згодом Сєргєєв визнав у
місцевій поліції, що він "не є будь-якою посадовою особою, директором чи
засновником у жодному підприємстві і ніколи не підписував будь-яких угод
чи актів виконаних робіт".
Таким чином, чиновники ОДА укладали угоди невідомо з ким. Поліція
підозрює "Асгард" у фіктивності. Сам Коломоєць утримався від подробиць
співпраці з фірмою-привидом, підкресливши, що документи щодо "Асгарду"
вилучила поліція.
Втім, це не заважає київській фірмі продовжувати заробляти бюджетні
гроші. За інформацією E-Data, з жовтня 2015 року до червня 2016 року від
бюджетних установ на рахунок "Асгарду" "капнуло" понад 2,8 млн грн.
Переважно
гроші
надходили
з
рахунків
численних
сільрад
Дніпропетровщини за технічні нагляди.
Важко повірити, але ПП "Асгард", яке в лютому після порушених
кримінальних справ змінило директора, вже у травні виграло тендер та
уклало угоду на 1,8 млн грн з Дніпропетровським обласним управлінням
водних ресурсів на встановлення водоохоронних зон та прибережних
захисних смуг на річках області.
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Від будь-яких коментарів чиновники управління відмовилися.
Також "Асгард" співпрацює із Зеленодольською міською радою
Дніпропетровської області. Маленьке містечко в кінці 2015 року "скинуло"
підозрілій фірмі за технічний нагляд над реконструкцією очисних споруд 200
тис грн.
Як пояснив міський голова від "Опоблоку" Андрій Савченко, "Асгард"
надало вичерпний перелік документів для отримання бюджетних коштів.
Дніпропетровськ: невидимі дороги, холодні лікарні
У 2015 році департамент ЖКГ Дніпропетровської області перерахував
9,28 млн грн запорізькому ТОВ "Єживан" за поточний ремонт доріг в шести
районах. Проте, як встановила поліція, фірма "Єживан" одразу направила
отриманні гроші фіктивним фірмам — ТОВ "Крафт компані", ТОВ "Брендівуд" та ТОВ "Ференс".
Останні перераховували ці гроші ТОВ "Київ-опт-торг" та ТОВ "Ультрагруп". До слова, ремонтні роботи на дорогах ТОВ "Єживан" не виконало.
На сайті Апостолівського району можна знайти бравурні рапорти
місцевих чиновників про те, що міські та сільські ради району уклали угоди з
ТОВ "Єживан" про виготовлення проектно-кошторисної документації на
ремонт доріг.
Щоб оцінити красу гри, варто зазначити, що фірми "Бренді-вуд" та
"Київ-опт-торг" знаходяться на стадії ліквідації, а фірми "Крафт компані" та
"Київ-опт-торг" мають одного керівника — Андрія Садовського, у якого вже
були проблеми із законом.
У 2012 році його судили за створення фіктивних фірм. Тоді Садовського
оштрафували на 8,5 тис грн. Відповідно до його пояснень, у 2010 році на
оплачуваному мітингу в Києві незнайомець запропонував надати копії
паспорта та ідентифікаційного коду для реєстрації підприємств в обмін на
100 грн.
Втім, не тільки на дорогах крадуть гроші. Ласими шматками для
недобросовісних чиновників стають соціальні об'єкти та селища, за які нема
кому заступитися.
Протягом 2015 року департамент ЖКГ Дніпропетровської області
сплатив ТОВ "Євротерм технолоджи" понад 1,7 млн грн за реконструкцію
котелень Царичанської районної лікарні та Межівської школи №1. Слідство
встановило, що роботи не були виконані, а кошти згодом були перераховані
ТОВ "Титан плюс".
За подібним сценарієм 2015 року від департаменту ЖКГ фірма "Омега
СК" отримала майже 8 млн грн на реконструкцію системи водопостачання
селища Романкове та одного району в Дніпродзержинську. У цьому випадку
слідчі виявили, що роботи на вказаних об'єктах були виконані лише частково.
Загалом фірми "Титан плюс", "Євротерм технолоджи" та "Омега СК" з
вересня 2015 року зуміли назбирати з бюджетних установ України понад 83
млн грн. Після того, як порушення були зафіксовані, використання цих
грошей під питанням. Уряд повинен негайно перевірити виконання робіт.
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У цій статті згадані лише кілька областей України, де в зоні
корупційного ризику перебуває близько 100 млн грн. Однак є підстави
підозрювати, що наведені практики "освоєння" чиновниками бюджетів
громад присутні і в інших регіонах.
Для прем'єра, який декларує прихильність до децентралізації, повинно
стати справою честі притягнення політиків до відповідальності. Адже хтось
таки підписав акти з неіснуючими компаніями, а хтось з керівництва
заплющив
на
це
очі
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/publications/2016/06/30/597531/). – 2016. – 30.06).
С. Комнатная, Європейська правда: Великі можливості маленької книги
Існують речі, звичні для нас, які ми сприймаємо як належне. При цьому
навіть не замислюємося над тим, як впливають вони на наше життя й що
може статися, якщо їх раптом не стане.
Права, свободи й обов'язки
Наприклад, затишна домівка, до якої кожен із нас поспішає ввечері. Це
нерухомість, куплена на чесно зароблені гроші, або подарована батьками, а
можливо отримана в спадок, в якій можна відпочити після важкого робочого
дня, розслабитися, випити чашку запашної кави, запросити друзів та взагалі
роботи, що завгодно.
Та одного вечора, повертаєтесь додому, а тут раптом входять незнайомі
люди й заявляють, що ви тут більше не живете і не володієте цією власністю.
Дивна ситуація?
Так. Проте вона не стає реальною тільки завдяки конституції. А саме
статті 41 Конституції України: "Кожен має право володіти, користуватися і
розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної,
творчої діяльності… Ніхто не може бути протиправно позбавлений права
власності. Право приватної власності є непорушним".
А якщо раптом із Конституції України зникне ця стаття чи якась інша –
чи зміниться щось у нашому житті? Як свідчить мій досвід спілкування із
знайомими, колегами, над цим питанням просто не замислюються ні молоді,
ні старі.
Просто всі ми звикли, що за 20 років, що діє конституція в країні, в нас є
свободи і права, гарантовані основним законом держави. Хоча знаємо про
них, ох, як мало, навіть ті, хто вважають себе освіченими людьми.
Конституцію не читала половина українців
Прикладів коли конституція діє, а ми навіть цього не помічаємо, можна
навести безліч. Хоча ні, не просто не помічаємо, а й навіть не знаємо
основних законів, прописаних у ній.
Не вірите? Що ж справа ваша, а от статистика стверджує, що лише 50%
українців взагалі не читали основний закон країни (згідно з останніми
даними соціологічних досліджень Фонду "Демократичні ініціативи імені
45

Ілька Кучеріва"). Тобто більшість наших співгромадян навіть в руки не брали
Конституцію України, аби хоча б із цікавості дізнатися, що ж там прописано.
При цьому майже 67% українців зазначають, що потрібно змінювати
конституцію. Дивна ситуація складається: конституцію не читають, а змін
вимагають…
В США Конституцію співають
На сьогоднішній день у світі діє близько 200 конституцій держав й
близько 300 конституцій (статутів) суб'єктів федерацій та автономних
утворювань. Найстарішою написаною конституцією світу вважається
основний закон США, що був прийнятий у 1787 році.
Саме останній звід законів вже давно став найбільш відомим у світі: а
вина в цьому (чи навпаки заслуга) голлівудських фільмів.
Пригадаймо, хоча б "Блондинку в законі" (1 і 2 частини): мало того, що
фільм популяризує верховенство права, повагу до законів, а й взагалі може
слугувати майже посібником із знання біллів о правах (неофіційна назва
перших 10 поправок до Конституції США – Ред.).
Звичайно, це жарт, проте наполовину. Тому що в Штатах доволі
серйозно підходять до вивчення законів, і цьому можна лише позаздрити.
От що розповіла Людмила Комєдєва, що 5 років навчалася в
американській школі:
"В цій країні вивчення конституції є обов'язковим. Школярі вчать її не
лише на уроках, а й за спеціальними мультфільмами, де герої співають про
основні положення американської системи, щось на кшталт такого:
"Я просто законопроект, Так лише законопроект. Я сиджу на
Капітолійському пагорбі. Шлях до столиці довгий, Мені доводиться довго
чекати у комітеті…"
Ми у 7-8 класах напам'ять вчили преамбулу до конституції. Це не
зважаючи на те, що конституцію ми вивчали ще й на уроках історії. Не
просто читали, відповідаючи потім на запитання, а й розбирали кожну
поправку, вчили напам'ять особливо важливі судові справи, влаштовували
дебати.
В тому числі й історичні диспути, коли, наприклад, Лінкольн виступав
проти жителів півдня... Тож уже минуло стільки часу, а я сьогодні
американську конституцію пам'ятаю і цитую, а з українською, на жаль, таким
похвалитися не можу…"
Українські реалії
Дійсно, в Україні поки що діти не можуть розраховувати на підтримку у
вивченні законів в ігровій формі. Та й взагалі підхід до навчання найчастіше
йде по остаточному принципу.
Як розповіла у приватній бесіді Юлія, випускниця однієї з київських
шкіл, що розташована на Оболоні: "Знаю, що конституція є. І все. Ми право
вивчали в 9-10 класах. Але це було більше для галочки: спершу ми
готувалися всі до ДПА (державна підсумкова атестація – Ред.), потім до ЗНО
(зовнішнє незалежне оцінювання – Ред.). Це було важливіше і вчителі
дозволяли пропускати заняття, бо потрібно було йти до репетиторів".
46

А от Ольга, випускниця НАУ (київського національного авіаційного
університету), відразу перерахувала основні права з Конституції України і
сміючись зазначила: "Все що я знаю, це знання зі школи. Ми готувалися до
екзамену з права. Тому конституція могла "витягнути", якщо ти плавав із
інших питань. А в університеті на семінарах із права ми основні права й
обов'язки майже не вивчали: так була одна пара, нам більше давали
практичні знання, що стосуються поїздок за кордон тощо".
Пенсіонери дещо серйозніше ставляться до збірки основних законів,
проте в своєрідній формі. "Конституція потрібна, - категорично заявив
Костянтин Павлович, пенсіонер, що живе в Києві на Шулявці. - Але краще б
наші депутати пенсії підіймали нам, а не собі зарплати. А потім і до
конституції можна підходити із змінами… Хоча що там міняти: все одно
вона так ж як і була при Союзі…"
А ЩО ЯКЩО?
Конституція України. Ще донедавна мені, наприклад, здавалося, що я
знаю цей закон: бо ходила до школи із доволі сумлінним викладачем, що не
дозволяв прогулювати заняття, були цікаві й насичені інформацією годин в
університеті.
Проте, як показала практика, навіть те, що я читала Конституцію
України і тримала цю книжку в руках, не гарантує знання законів. І знаєте,
чому я так стверджую? Бо мала необережність пройти онлайн тестування в
рамках спецпроекту "#АЩОЯКЩО" (ініціатива виконується в рамках
проекту "Об’єднуємося заради реформ" (UNITER) – Ред.).
Мета проекту – привернути увагу українців до важливого змісту
Основного Закону України. Тож можу сказати, організаторам це добре
вдалося: мені соромно, але з 15 запитань я відповіла правильно лише на 9. І
мені соромно за це… дуже. Проте це з одного боку.
А з іншого – мій розумний чоловік помилився трішечки більше: в нього
помилок було 7! І це трішечки підняло мою самооцінку й зачепило за живе.
Адже зараз у країні йдуть постійні дискусії щодо внесення правок до
основного закону, який більшість із нас просто ігнорує, роблячи вигляд, що
його не існує.
А ЩО ЯКЩО він і насправді зникне, або будуть внесені такі поправки,
після яких до дому кожного зможе зайти будь-хто без поваги до права
власності? Або будуть знищені права на свободу думки і слова, світогляду і
віросповідання, пересування тощо.
Про це потрібно пам'ятати, потрібно замислюватися. А також, напевно,
не забувати про Конституцію, добре розуміючи, до чого може призвести та
чи
інша
зміна
в
букві
закону
(Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/07/6/7051637/). – 2016. –
6.07).
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ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ, ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ,
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Президент П. Порошенко заявив, що проситиме Верховну Раду
підтримати зміни до Конституції про надання кримськотатарському
народу права на самовизначення у рамках єдиної Української держави.
Про це він сказав на презентації фільму "Крим.Спротив".
"18 травня під час Реквієму в оперному театрі я наголосив, що ми
вносимо зміни до 10-го розділу Конституції України, і проситиму підтримати
це і український парламент, українську Верховну Раду, і український народ.
Ми маємо право, ми зобов'язані надати кримським татарам право на
самовизначення у рамках єдиної Української держави. Я упевнений, що це
те, що ми заборгували кримським татарам. Я упевнений, що українська влада
мала це зробити принаймні 20 років тому, і зараз ситуація була б іншою", заявив Порошенко.
Він також зазначивв, що "агресор та окупант заплатить свою ціну".
"Ніхто не сумнівається - Крим повернеться в Україну. Він був, є і буде
Україною. 18 травня 1944 року і лютий 2014 року. Що об'єднує ці дві події?
Одна річ: організатор цих жахливих кроків Кремль, Москва. І наша протидія:
ми маємо сконцентрувати і концентруємо всі наші зусилля для того, щоб
Крим звільнити", - заявив президент.
Як відомо, 28 червня Порошенко виступив за внесення змін до
Конституції України для надання права кримським татарам на
самовизначення у складі суверенної України.
"Ще раз наголошую, що ми маємо розпочати процес внесення змін і
доповнень до розділу 10 Конституції України, який називається "Автономна
Республіка Крим"... Ці зміни повною мірою виходять із невід'ємного права
кримськотатарського народу на самовизначення у складі суверенної та
незалежної Української держави", - заявив президент під час урочистого
засідання у Верховній Раді України з нагоди Дня Конституції України.
Порошенко додав, що при цьому мають повністю гарантуватися права і
свободи етнічних українців, росіян та інших етносів півострова (Українська
правда (http://www.pravda.com.ua/news/2016/07/12/7114556/). – 2016. – 12.07).
Україна повернеться до розгляду змін до Конституції в частині
децентралізації лише після створення умов в сфері безпеки на сході
України. Про це під час урочистого засідання у Верховній Раді з нагоди 20-ї
річниці Конституції України заявив президент П. Порошенко.
"Зміни до Конституції у другому читанні голосуватимуть не сьогодні і
не завтра, і не 4 липня... Очевидно, що для внесення змін до Конституції в цій
частині є чіткі попередні умови, перш за все - у сфері безпеки", - заявив
Порошенко.
"Має бути встановлений повний та тривалий режим припинення вогню.
РФ повинна вивести всі свої війська, зброю та техніку з території України.
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СММ ОБСЄ має встановити постійний моніторинг над тимчасово
неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону.
Має відбутися реальне роззброєння всіх незаконних угруповань на цій
території, встановлення зон безпеки", - заявив президент.
Також Порошенко зауважив, що місцеві вибори на територіях тимчасово
окупованого Донбасу мають відбутися "не під дулами бойовиків, а згідно
українського закону і у відповідності до стандартів ОБСЄ".
"Лише за дотримання таких умов я готовий буду звернутися до ВР із
закликом проголосувати за зміни Конституції у частині децентралізації у
другому читанні", - додав президент.
Він додав, що позиція України щодо внесення змін до Конституції в
частині децентралізації знаходить повне розуміння з боку європейських
партнерів.
"Упевнений в тому, що сьогодні ця позиція, і можу вам це повідомити,
адже я повернувся тільки сьогодні в 4 ранку з Брюсселя, що вона знаходить
повне розуміння з боку наших європейських партнерів", - заявив Порошенко.
Він зазначив також, що не вбачає підстав ставити під сумнів
парламентсько-президентську форму правління в Україні.
"Парламентсько-президентська модель - один із наслідків Революції
гідності, рівно як індикатор нашої причетності до європейської політичної
культури",
заявив
Порошенко
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/06/28/7113060/). – 2016. – 28.06).
Представник Верховної Ради в Конституційному суді А. Селіванов
виключає, що КС винесе рішення щодо конституційності норм закону
"Про очищення влади" до вересня.
"Вони (судді КС) не можуть його до вересня розглянути. Необхідно
процесуальні клопотання вирішити... Є 3 відводи (суддям), вони повинні
вирішити це питання", – сказав Селіванов.
Він також сумнівається, що КС визнає більшість норм закону про
люстрацію неконституційними.
Селіванов зазначив, що 30 вересня вступлять в силу зміни до
Конституції в частині правосуддя, згідно з якими КС втратить право
тлумачення законів.
"Щоб назвати неконституційним необхідно довести, що пряма норма
Конституції суперечить (нормі закону) або сенс цієї норми має бути
розтлумачено. Але вони (судді) втрачають право тлумачення", – сказав
представник парламенту.
Селіванов вважає, що в такій ситуації КС не зможе винести рішення про
неконституційність закону про люстрацію (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/07/12/7114492/). – 2016. – 12.07).
Министр юстиции П. Петренко уверен, что судебная система,
которая, на первый взгляд является независимой, с другой стороны
содержит большое число влиятельных людей со своими
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корпоративными интересами, а потому нуждается в замене большого
количества судей. Об этом он рассказал в интервью ONLINE.UA.
"Для меня было бы лучше, чтобы кто-то из моих предшественников
провел эту реформу, но она не была проведена 25 лет. Потому у нас судебная
система сейчас существует по форме, а по сути правосудия в ней нет", —
подчеркнул он.
При этом Петренко отметил, что "парламент наконец принял те законы,
которые мы разрабатывали на протяжении двух лет, сейчас вызов другой —
реализация и имплементация этих законов".
"С осени начинается донабор в новый Верховный Суд Украины.
Наличие независимого и профессионального нового Верховного Суда — это
защита от любых попыток узурпации власти. Если нам это удастся, то это
станет фундаментом реформы судебной системы", — убежден министр.
Кроме того, он сообщил, что следующими на очереди значатся
апелляционные суды, "которые должны на протяжении трех лет быть
сформированы на публичных конкурсах". "Параллельно будут
формироваться местные суды, которые базовые, непосредственно с ними
контактируют украинцы. Потому я призываю юристов, чтобы они поверили
и пришли на конкурсы. Мы открыли доступ к этим должностям людям,
которые не имеют родичей в суде, в органах власти, но которые специалисты
и могут сдать экзамен и пройди собеседование", — заверил Петренко.
Чиновник отметил, что "раньше все было закрыто и корпоративно, а
теперь система станет открытой, потому шансы у всех одинаковы". "Адвокат,
который проработал 10 лет, имеет хороший опыт, часто знает все лучше, чем
судья. Адвокаты и ученые, которые могут прийти в судебную систему, будут
выглядеть не хуже, чем нынешние судьи", — добавил министр.
При этом он подчеркнул, что "главное тут — публичные конкурсы на
должности судей". "Этим шагом мы вернем доверие к судебной системе.
Есть и другая проблема — невыполнение судебных решений. Только 5%
решений судов полностью выполняются. Это значит, что государство
содержит армию судей и исполнителей, граждане тратят свои деньги, а эти
решения судов не стоят бумаги, на которой печатаются", — заявил Петренко.
По его словам, "миллиарды тратятся на неэффективную систему,
которая не имеет доверия в обществе — это главный аргумент, почему
нужно
проводить
судебную
реформу"
(Online.ua
(news.online.ua/747168/sudebnaya-reforma-stalo-izvestno-kak-v-ukraine-budutmenyat-sudey/). – 2016. – 11.07).
Депутат Верховной Рады В. Пташник считает, что изменения в
Конституцию в части децентрализации не прошли из-за политических
манипуляций. Об этом она сказала на круглом столе "Парламентская
повестка дня децентрализации". Мероприятие прошло в Институте
Горшенина в рамках информационного партнерства сайта LB.ua и
Реанимационного пакета реформ.
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"Своеобразным лобби [децентрализации] должны быть те парламентские
фракции, которые шли на выборы и в своих программах говорили, что мы
отстаиваем децентрализацию. К большому сожалению, сейчас этого не
слышно. Так же как не слышно и конструктивного диалога по поводу
изменений в Конституцию в части децентрализации", - сказала она.
"По моему мнению, эти изменения не прошли потому, что некоторые
политические силы начали заниматься манипуляциями. В частности, то что
рассказывали о 18 пункте переходных положений, в котором
предусматривалось,
что
особенности
осуществления
местного
самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей
определяются отдельным законом, трактовалось как легализация "ДНР" и
"ЛНР", - заявила Пташник.
По ее словам, это выглядит как попытка найти любую зацепку, чтобы
затормозить
процесс
децентрализации
(LB.ua
(http://lb.ua/news/2016/06/30/339008_ptashnik_izmeneniya_konstitutsiyu.html ).
– 2016. – 30.06).
Депутати міськради Хуста на Закарпатті виступили з закликом
активізувати конституційну реформу і посилити повноваження регіонів.
Міськрадою Хуста Закарпатської області було прийнято звернення до
президента України і депутатів Верховної ради з тим, щоб глава держави і
парламент підтримали зміни до Конституції, в яких проводиться
адміністративно-територіальна реформа, і посилюються повноваження
регіонів. За рішення проголосувало 28 депутатів із 34.
Зазначимо, що Хуст - велике місто Закарпаття, яке займає третє місце за
чисельністю населення в області.
Депутати Хуста відзначили, що регіон не може успішно вирішувати
соціально-економічні проблеми без делегування необхідних повноважень на
рівень місцевої влади.
"Соціально-економічні проблеми в нашому регіоні чинять негативний
вплив на якість життя. Регіональна влада готова взяти на себе
відповідальність за вирішення цих проблем. Однак необхідно отримати дієві
фінансові ресурси від центральної влади", - підкреслюють місцеві депутати.
Зокрема, в самому зверненні місцевих депутатів до Президента,
зазначається: "Український народ чекає від адміністративно - територіальної
реформи реальних змін і право обирати собі керівника регіону та суддів
першої інстанції. Це стане одним з перших кроків до демократизації системи
державного управління та зростання авторитету місцевої влади".
Депутати підкреслюють, що жителі регіонів близько 20 років чекають
реального ефекту від адміністративної реформи, однак серйозних результатів
на даному напрямі немає (Ukr.Media (https://ukr.media/politics/268082/). –
2016. – 8.07).
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Высший административный суд считает изменения в Конституцию
в части правосудия направленными на невозможность проведения
импичмента президента.
Об этом на пресс-конференции сказал глава Высшего админсуда
Александр Нечитайло, передают "Українські новини".
Он отметил, что конституционными изменениями предусмотрена
ликвидация такого органа как "Верховный Суд Украины" и вместо него
создается новый Верховный Суд с 4 кассационными судами и Большой
палатой в составе.
По словам Нечитайло, действующей Конституцией предусмотрено, что
вывод относительно наличия в действиях президента признаков
государственной измены или другого преступления дает Верховный Суд
Украины.
"Через 3 месяца, когда изменения вступят в силу, вопрос импичмента
зависнет, потому что не будет органа, который дает вывод", – заявил
Нечитайло.
Он допускает, что власть сознательно внесла такую коллизию в пакет
изменений.
"Делалось ли это сознательно? Я думаю, что они (власти)
перестраховались", – подчеркнул глава Высшего админсуда.
Нечитайло считает необходимым доработать пакет конституционных
изменений и новую редакцию закона о судоустройстве (Украинская правда
(http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/06/24/7112760/). – 2016. – 24.06).
Не вносить изменения в Конституцию Украины во время
фактической аннексии Крыма и оккупации части Донбасса потребовали
участники Центрально-Украинского форума "На защиту Конституции
Украины".
В принятой резолюции, в частности, указано, что действующая
Конституция Украины на момент ее принятия была признана Европейским
сообществом одной из лучших в Европе, однако многие ее положения так и
не были выполнены. В частности, это касается статуса территориальных
громад.
Именно
соблюдение
действующей
Конституции
в
части
функционирования территориальных громад, было бы настоящей
децентрализацией, поскольку формирование органов власти и бюджета, в
этом случае, происходило бы снизу вверх.
В так называемой децентрализации по предлагаемой "новой"
(измененной) Конституции, суть территориальных громад выхолащивается, а
громада становится территорией, считают участники форума.
"Закрепленное Конституцией Украины право непосредственного
управления территориальными громадами своим имуществом подменяется
на практически ручное управление "в соответствии с законом", которого
никто не видел. Фактически отменяется положение: разрешено то, что не
запрещено законом.
52

Конституция имеет высшую юридическую силу, а ее нормы являются
нормами прямого действия. Замена права управлять своим имуществом
непосредственно, как нормы прямого действия на такое же право, но
обусловленное неизвестным законом, существенно ограничивает права и
свободы каждого гражданина Украины.
Более того, изменение Конституции при фактической аннексии Крыма и
оккупации
части
Донбасса,
де-факто
узаконивает
нарушения
территориальной целостности, поскольку априори не может выполняться на
территориях, где фактически не действует законодательство Украины.
Последствия незаконного изменения Конституции Украины могут быть
катастрофическими",
говорится
в
резолюции
(0564.ua
(http://www.0564.ua/news/1289866). – 2016. – 11.07).
Лідер Громадського руху “Український вибір — Право народу” В.
Медведчук в інтерв’ю виданню "Кореспондент" заявив, що
федеративний устрій України — це єдині ліки від розпаду країни,
передає УНН.
“Я займався науковими дослідженнями з питань федеративного устрою в
90-х роках. Михайло Драгоманов, Михайло Грушевський, Іван Франко
вважали, що оптимальний устрій для України саме федеративний. А в 90-і
роки минулого століття про це говорив В’ячеслав Чорновіл ... Тобто люди,
які думали про майбутнє незалежній державі Україна, вважали
перспективним для нього саме федеративний устрій. На підставі робіт цих
видатних людей в 1990-х роках був зроблений висновок, що федеративний
устрій — це єдині ліки для України від розпаду ”, - сказав В.Медведчук.
Він підкреслив, що Україна складається з територій, що входили раніше
до складу різних держав і державних об’єднань, і для них характерні різна
ментальність, філософія і спосіб життя. На думку політика, ці території
можна об’єднати тільки в рамках федеративного устрою і тим самим
зберегти єдність країни.
"Тобто в вірі, сприйнятті історії ми можемо бути різними. А об’єднувати
нас має розуміння того, що ми єдина країна і спільно боремося за розвинену
економіку, конкурентоспроможність країни і зростання добробуту кожного
громадянина. Для нас це вихід — так підказує світовий досвід, досвід
федеративних держав. У нас деякі люди навіть не розуміють, що нічого
спільного між федералізмом і сепаратизмом немає, навпаки, федералізація —
це протиотрута від сепаратизму. Причому в умовах сьогоднішньої України
— єдине", - впевнений лідер "Українського вибору — Право народу".
Він також підкреслив, що є послідовним прихильником ідеї
федералізації України: “Я виступав за федеративний устрій і в 1997 році,
коли перший раз прийшов в парламент, і коли створював перше
парламентське більшість у Верховній Раді в 2000-м (так звана оксамитова
революція). Виступав тоді, коли був автором конституційної реформи,
прийнятої в 2004 році (вона вступила в дію в 2006-му)”.
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Також політик уточнив, що зміни до Конституції України спочатку
повинна прийняти Верховна Рада — 300 голосами, а потім вони виносяться
на всеукраїнський референдум. При цьому, за його словами, рівень
підтримки федеративного устрою серед українців зараз 14-18%.
“Звичайно, з таким рівнем підтримки говорити про такий перетворенні
непросто. Це результат все тієї ж "антипропаганди" щодо федералізації —
при В.Ющенко з неї зробили пугало. На жаль, цей процес триває і зараз. Але
якщо ми хочемо зберегти єдність країни, то рано чи пізно прийдемо до цього.
Іншого шляху немає. І нам це підказують і в Європі, і представники США", резюмував
Віктор
Медведчук
(УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1585306-v-medvedchuk-yedini-liki-vidrozpadu-ukrayini-tse-federativniy-ustriy). – 2016. – 8.07).
Парламентская фракция "Оппозиционного блока" поддерживает
внесение в Конституцию Украины изменений в части децентрализации
власти. Об этом лидер фракции Ю. Бойко заявил в кулуарах Верховной Рады
перед торжественным заседанием парламента, посвященным 20-й годовщине
принятия Конституции.
"Мы выступаем за те изменения Конституции, которые касаются
децентрализации власти. Это очень важно для всех людей в стране и имеет
поддержку во всех регионах Украины", - подчеркнул он.
Бойко также отметил, что "Оппозиционный блок" выступает за внесение
изменений в Основной Закон, которые позволят найти вариант решения
вопроса по Донбассу.
"Страна меняется, поэтому и Конституция должна меняться. Все
изменения должны быть согласованы с людьми и пройти своего рода
"смотрины" в громадах, потому что очень важно, чтобы громады были
союзниками этих процессов", - подчеркнул лидер оппозиционной политсилы.
По словам Бойко, Конституция, которая дает возможность развиваться
стране, а людям – комфортно себя чувствовать, является наиболее
оптимальной для Украины.
"У нас молодая страна, в которой происходят динамические процессы,
поэтому важно, чтобы Конституция отвечала на запросы общества", резюмировал политик (112.ua (http://112.ua/politika/yuriy-boyko-konstituciyadolzhna-otvechat-na-zaprosy-obshhestva-321311.html). – 2016. – 28.06).
З нагоди Дня Конституції України GfK Ukraine публікує результати
всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного на замовлення
Pact Inc. в рамках проекту UNITER «Об’єднаймося заради реформ». Дані
порівнюються із опитуванням 2015 року, яке проводилося Фондом
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним
інститутом соціології на замовлення Центру політико-правових реформ.
47% українців читали Конституцію України або стежили за
обговоренням її положень в медіа — цей показник не значуще змінився з
2015, коли він становив 49%.
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Як і в 2015 році, половина українців читали Конституцію, щоб дізнатися
про свої права. Водночас у 2016 році українці частіше почали читати
Конституцію, щоб перевірити, чи діють вищі органи державної влади
відповідно до Конституції: 21% опитаних порівняно з 10% у 2015 році.
Експерт Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко наголошує, що:
«громадяни не довіряють посадових особам, оскільки вважають, що
головною причиною порушення Конституції є нехтування законами і правом
саме з боку посадових осіб».
Також українці почали частіше читати Конституцію, щоб знати, яка в
Україні політична система (21% проти 11% в 2015).
54% опитаних принаймні щось чули про ініціативу внесення змін до
Конституції, проте 61% з них вказали, що потребують додаткових пояснень
запропонованих змін. Українці найчастіше вважають, що зміни до
Конституції повинні розроблятися
спеціальним виборним органом,
створеним безпосередньо для розробки конституційних змін (42%) або
експертними організаціями громадянського суспільства (40%).
Населення найбільше довіряє експертам та громадським організаціям у
наданні роз’яснень щодо пропонованих змін та представленні інтересів
громадян у процесі втілення реформи. Майже половина українців (47%) не
стали б висловлювати свою думку стосовно конституційної реформи,
переважно через те, що вони довіряють це експертам та юристам, водночас
40% хотіли б мати таку можливість.
Відносна більшість (31%) опитаних відповіли, що опитування
громадської думки — це найкращий спосіб залучити громаду до процесу
розробки Конституції. Ще 18% вважають, що необхідно провести
референдум по ключовим пунктам, а 14% — референдум по фінальному
проекту Конституції (ЦППР (http://pravo.org.ua/ua/news/20871585-u-2016rotsi-ukrayintsi-chastishe-pochali-chitati-konstitutsiyu,-schob-pereviriti,-chidiyut-vischi-organi-dergeavnoyi-vladi-vidpovidno-do-yiyi-pologeen). – 2016. –
24.06).

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР
І. Кресіна, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу
правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
С. Дерев’янко, доктор політичних наук, професор кафедри політичних
інститутів та процесів Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»

Віче як інститут установчої влади в новій Конституції України
Оновлення Основного Закону держави набуло реального змісту з
ухваленням Верховною Радою України закону про внесення змін до
Конституції України в частині правосуддя. На черзі – завершення процесу
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внесення змін щодо децентралізації влади. Ці рішення покликані надати
нового імпульсу політичній модернізації українського суспільства,
насамперед започаткувати масштабну судову реформу та побудову
ефективної системи територіальної організації влади в Україні.
Водночас вважаємо, що назріла потреба не тільки внесення часткових
змін, а й якісного, системного оновлення Основного Закону держави, і
відкладати його на невизначену перспективу не варто. Складні реалії
політичного життя держави не повинні стати на заваді пошуку нової
конституційної моделі. Необхідність системних конституційних змін
очевидна не тільки для політиків, а й широкого загалу громадян. Хоча
чимало політиків твердять, що здійснення будьяких змін в умовах воєнного
конфлікту не на часі.
Після Революції гідності, яка висунула перед владою і громадянським
суспільством вимогу змінити систему, стало зрозуміло, що точкові,
«клаптикові» зміни не зачіпають системи в цілому. Адже це система
політикоправова, закріплена в Основному Законі. В ній тісно
взаємопов’язані всі елементи, інститути, підсистеми, і реформувати одну
складову, не зачіпаючи інших, неможливо.
Наприклад, коли йдеться про децентралізацію державної влади, то
маються на увазі наближення влади до її джерела, яким є народ, передача
владних повноважень на місця, органам місцевого самоврядування
одночасно з бюджетною, фінансовою децентралізацією. При цьому
помилковою є позиція, що цей процес не стосується судової влади. Система
судоустрою в Україні повинна ґрунтуватися на принципі доступності
правосуддя, для чого слід запровадити, зокрема, «єдине вхідне вікно» – через
відповідний місцевий суд як ефективну систему комунікації між людиною та
судовою владою. Має бути запроваджено повну юрисдикцію загальних судів.
Основою ефективності та швидкості судочинства має бути внутрішня
спеціалізація суддів із розгляду окремих категорій справ. Зовнішня
спеціалізація допустима як субсидіарна щодо загальних судів. Окремі
спеціалізовані суди (сімейні, ювенальні, з трудових спорів, патентні,
господарські тощо) можуть бути утворені як відповідні підрозділи загальних
місцевих чи окружних судів. На рівні району повинен існувати єдиний
місцевий суд, юрисдикція якого на цей район і поширюється. Цей єдиний
місцевий суд складатиметься із суддів, які спеціалізуються на розгляді справ
різних спеціалізацій: кримінальних, цивільних, податкових, справ у
публічноправових спорах, а також особливих категорій справ у
господарських правовідносинах – про банкрутство, щодо інтелектуальної
власності тощо.
Місцеві суди мають розглядати по першій інстанції справи цивільної (в
тому числі господарської), адміністративної та кримінальної юрисдикції, а
також справи про адміністративні правопорушення. Місцеві суди мають бути
основою правосуддя, в яких розглядатимуться по суті майже всі справи, за
винятком віднесених до відання місцевих окружних судів і Верховного Суду
України.
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У місцевих судах доцільно взяти за правило зональний принцип
розподілу справ, коли за суддею закріплюються відповідні вулиці (для
міського чи районного в місті суду) або відповідні населені пункти (для
районного суду). Це забезпечить стійкий зв’язок судді з громадою та
підвищить його відповідальність перед народом.
З метою ефективної організації та діяльності судів першої ланки місцеві
суди мають бути чітко диференційовані на мирові (дільничні) та загальні
(міські, районні, окружні). Нескладні цивільні, адміністративні та
кримінальні справи мають розглядатися в мирових (дільничних) судах як
судах малої інстанції. Складні та суспільно значущі справи повинні
розглядатися в місцевих судах. Така оптимізація та модернізація судів
першої інстанції потребує чітких розрахунків для кожного судового округу
та дільниці на основі соціологічних, демографічних та статистичних даних
щодо навантаження в судовому окрузі.
Можливість оскарження рішень судів малої інстанції має бути
обмеженою рамками апеляційного провадження в місцевому суді. Місцеві
суди повинні забезпечувати апеляційний перегляд справ, розглянутих судами
малої інстанції (мировими судами). Утворення мирових (дільничних) судів
має здійснюватися в рамках загальнонаціональної адміністративної реформи,
що повинна передбачати формування муніципальної юстиції (мирові суди,
муніципальна міліція, адвокатура та безоплатна правова допомога,
пенітенціарні органи тощо).
Така модель децентралізації була б системною, охоплювала б усі рівні
здійснення публічної влади, зміцнювала б підвалини народовладдя й стала б
утіленням демократичних засад політичної і правової системи. На жаль,
зміни до Ко ституції України, проголосовані в парламенті 2 червня 2016
року, не можна вважати системними й такими, що значно поліпшать
ситуацію в боротьбі з корупцією. Позитив (відмова від чотириланкової
судової системи та відновлення триланкової системи) перекривається
абсолютним негативом: призначенням суддів довічно (замість виборності,
яка повинна бути єдиним принципом формування органів державної влади;
відкличного мандата, що посилювало б контроль громадян за діяльністю
суддів; принципу пропорційності тощо), захмарними зарплатами суддів,
монополією адвокатури тощо. Це може призвести до утворення нового
олігархату (судді + адвокати), «касти довічних недоторканних».
Прецедент ухвалення конституційних змін у частині правосуддя в
парламенті без обговорення в експертних колах, громадянському суспільстві
ще раз переконує в тому, що оновлення Основного Закону й ухвалення нової
Конституції мають здійснюватися лише через інститути установчої влади
народу.
Поза політичною кон’юнктурою слід вибудувати національну модель,
яка відповідала б вимогам часу, здобуткам і сучасному рівню світового
конституціоналізму, української політикоправової думки, перспективам
розвитку України в контексті реалізації вимог і цінностей Революції гідності.
Тому розробка цих проблем не тільки набуває теоретичного значення, а й
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стає важливим практичнополітичним завданням у пошуку оптимальних
шляхів і напрямів державноправового будівництва, становлення
громадянського суспільства.
Принциповим залишається питання механізму ухвалення нової
(оновленої редакції) Конституції. Ним може стати всеукраїнський
референдум за народною ініціативою, про що чимало сказано політиками й
написано науковцями, зокрема на сторінках часопису «Віче». Але ця ідея
сприймається неоднозначно політикумом, що спонукає до пошуку інших
механізмів ухвалення Конституції.
Перспективним, на нашу думку, видається надання цих функцій
Всеукраїнським Установчим Зборам, формування та повноваження яких
виписані у відомих конституційних актах періоду Української національної
революції 1917–1920 років. Думки з цього приводу останніми роками не раз
висловлювалися членами Конституційної Асамблеї та Конституційної
комісії.
Дослідження українських національних політикоправових традицій,
європейських демократичних цінностей та стандартів спонукає до пошуку
нових форм державотворення та правотворення. Історії відомі факти
реалізації установчої влади народу шляхом ухвалення конституцій
спеціально уповноваженими представницькими органами народу.
Загальнонаціональні Установчі збори (Конституційний конвент) ухвалили
1787 року Конституцію Сполучених Штатів Америки. Спеціально
уповноваженими представницькими органами установчої влади народу
ухвалені Конституція Королівства Норвегія від 1814 року, Конституція
Королівства Бельгія від 7 лютого 1831 року, Конституція Італійської
Республіки від 22 грудня 1947 року, Конституція Португальської Республіки
від 2 квітня 1976 року, Конституція Індії від 26 січня 1950 року, Конституція
Федеративної Республіки Бразилія від 22 вересня 1988 року, Конституція
Республіки Болгарія від 12 липня 1991 року, Конституція Російської
Федерації від 12 грудня 1993 року тощо.
Тому варто звернутися до витоків національного народоправства,
відродити, модернізувавши до новітніх українських реалій, апробований
інститут віча як форми безпосереднього здійснення народом установчої
влади.
Чому віче? Термін «віче» відносять до суспільнополітичної лексики.
Визнанням життєвості його функціонування в реальному процесі мовлення є
введення його до академічної повноти лексичного складу української
літературної мови як одного з основних активних термінів сучасної науки.
«Віче, – а, с. 1. У давній Русі – народні збори, що були вищим органом влади
в деяких містах. 2. зах., заст. Масові збори населення, мітинг» – таке
визначення вміщено у «Великому тлумачному словнику сучасної української
мови» [3, с. 191]. Дивує пояснення укладачів цього авторитетного видання,
які позначають віче у другому значенні як «застаріле слово», більше того,
тільки як «західноукраїнське слово». Таке тлумачення має певні підстави,
але, вважаємо, є надто обмеженим, бо не відображає повноти його значення,
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історичних особливостей використання в науці, літературі та мистецтві, а
тому потребує істотного коригування. Нового життя це поняття набуло під
час Революції гідності. У грудні 2013го – лютому 2014 року на майдані
Незалежності в Києві в рамках акцій протесту Євромайдану щонеділі
відбувалося Народне віче, започатковане опозиційними політичними силами.
Такі ж велелюдні віча відбувалися в багатьох населених пунктах держави.
Тобто саме життя актуалізувало цей ефективний інститут швидкого,
оперативного, не обтяженого бюрократичними процедурами вирішення
доленосних для народу й держави питань, які одразу ставали легітимними
завдяки самому факту їх прийняття великою кількістю активних і
відповідальних громадян, котрі чинили спротив злочинній владі.
Правниками, політологами й істориками написано чимало праць,
присвячених аналізу цього правового інституту. Узагальнені визначення
містяться в окремих статтях 6томної «Юридичної енциклопедії» та
«Великого енциклопедичного юридичного словника» (виданих Інститутом
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України) та ін. Об’єднує їх
традиційне визнання віча як архаїчного органу народовладдя періоду
військової демократії, що виник у східних слов’ян у VI ст. та функціонував
як народні збори, нерегулярний орган територіального самоуправління в
давньоруських князівствах та землях у період до XIV століття. Віче
відроджується на етнічних українських землях, що входили до складу
АвстроУгорщини та Другої Речі Посполитої в останній чверті XIX – першій
третині XX століття [2].
Цікаве трактування віча запропонував 1955 року у відповідній
словниковій статті «Енциклопедії українознавства» (головний редактор —
професор В. Кубійович) знаний історик українського права Л. Окіншевич
(1898–1980). Він акцентує на тому, що за «своїм правовим характером віче є
органом прямого народоправства, аналогічним до народних зібрань у давніх
грецьких містах і в середньовічних містах Західної Європи» [4, с. 291]. Таке
розуміння ґрунтується на працях Б. Грекова, М. Грушевського, Р. Лащенка,
В. Сергієвича.
Отже, в українській політикоправовій думці цьому інституту приділено
значну увагу. Ми ж вважаємо за необхідне з’ясувати ґенезу конституційного
регулювання здійснення народом установчої влади та обґрунтувати потребу
його удосконалення, модернізації в оновленій Конституції України шляхом
запровадження інституту віча як органу прямого народоправства.
Аналіз текстів відомих українських конституцій (актів конституційного
характеру), як прийнятих, так і нереалізованих проектів, дає підстави
твердити, що традиційним для історії українського конституціоналізму є
утвердження принципу народного суверенітету як правової основи
народовладдя.
Перша Конституція України («Пакти та конституції законів та
вольностей Війська Запорозького між ясновельможним гетьманом Пилипом
Орликом та між старшиною, полковниками, а також названим Військом
запорозьким») була написана в оригіналі латиницею та ухвалена 5 квітня
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1710 року – раніше від перших демократичних конституцій, ухвалених у
Польщі та США, що свідчить про унікальність української конституційної
традиції. Сучасні дослідники [5] одностайно оцінюють її як видатний витвір
української політичної думки козацької доби, яка не лише ввібрала надбання
української та європейської політикоправової думки та українські
демократичні правові традиції, а й стала своєрідним рубежем у розвитку
конституціоналізму.
Уже в перших рядках документа зазначено, що прийнятий він
«публічною ухвалою», але далі нормативний текст не містить положень, які
свідчили б про прагнення гетьмана, полковників та старшини радитися з
народом, за винятком обрання гетьмана, котрого «за давнім звичаєм і за
стародавніми законами обрали вільним голосуванням». Однак заслуговують
на увагу приписи, за якими гетьману “належить великодушно направляти й
поліпшувати усі права в країні стосовно надійного дотримання непорушних
громадських вольностей” (артикул XVI) [1, с. 8, 11, 28.].
Загалом безперечним є республіканське спрямування цього акта.
Сформульована в ньому реальна модель вільної, незалежної держави, яка
засновувалася б на природному праві її громадян на свободу і
самовизначення, стала домінантою політичного мислення багатьох поколінь
українців, є гідним внеском України у формування європейських
демократичних традицій і цінностей.
Самобутність державноправового розвитку України часів Української
національної революції 1917–1920 рр. проявилася в докорінній зміні засад
державного устрою на українських землях: на противагу російській та
австроугорській імперській формі правління утверджується українська,
національна, демократична державність.
Незаперечним, очевидно, є те, що вироблені провідниками національної
державності й утілені в конституціях (актах конституційного характеру), які
окремі вченіконституціоналісти називають «конституціями другої хвилі»,
політикоправові засади державного й суспільного устрою, поза їхньою
декларативністю та здебільшого нереалізованістю, є визначним надбанням
вітчизняного конституціоналізму.
Як приклад згадаймо «Статут про державний устрій, права і вольности
Української Народньої Республіки», відомий як «Конституція УНР» від 29
квітня 1918 року, котрий став юридичним оформленням відродження
державності України, декларував, що «суверенне право в Українській
Народній Республіці належить народові України, цебто громадянам УНР
усім разом» (стаття 2), і «це своє суверенне право народ здійснює через
Всенародні Збори України» [1, c. 49]. Ця ідея розвинена у статті 22, де
стверджується, що «вся власть в УНР походить від народу» [2, c. 52]. Відомо,
що проект цього документа був підготовлений спеціальною конституційною
комісією на чолі з головою Української Центральної Ради М. Грушевським.
Комісія вивчила досвід конституційного законодавства різних країн світу,
насамперед найближчих сусідів України, що мали спільні або подібні
історичні, економічні та політичні умови розвитку.
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«Статут про державний устрій, права і вольности Української Народньої
Республіки (Конституція УНР)» не використовує терміна “референдум”,
проте фактично містить положення, які дають підстави твердити про
прагнення його авторів запровадити один із його видів, котрий чинна
Конституція України називає всеукраїнським референдумом за народною
ініціативою (частина друга статті 72). З його використанням у статті 32
Конституції УНР пов’язують дочасний розпуск Всенародних Зборів [1, c. 53].
Не менш важливим є і передбачене, хоча формально не визначене
Статутом, право народної законодавчої ініціативи. Так, стаття 39 передбачає,
що «е) законодатні проекти вносяться на розгляд Всенародніх Зборів»,
зокрема, «безпосередньо виборцямигромадянами Республіки в числі не
менш 100 тисяч, писаними заявами, потвердженими через громади і
поданими Судові, що по провірці їх правосильності передає цю пропозицію
Голові Всенародніх Зборів» [1, c. 54]. Проте інститут народної законодавч ої
ініціативи не існує й сьогодні в Україні, хоча доцільність його запровадження
є безперечною.
Статут
передбачав ухвалення конституційних актів вищим
представницьким органом влади, тобто «внесення про зміну Конституції
вносяться і проходять тим же порядком, вказаним у § 3941 (регламентують
порядок внесення, розгляду і прийняття законопроектів. – Авт.), але для
ухвали їх потрібно 3/5 присутніх депутатів, а ухвала стає правосильною
тільки тоді, коли ця ухвала буде поновлена звичайною більшістю
Всенародніми Зборами в новім складі після найближчих виборів» (стаття 42)
[2, c. 54–55]. Але відсилання в тексті цієї статті до статті 39, яка гарантує
право народної законодавчої ініціативи (пункт «е»), дає змогу громадянам
брати безпосередню участь у розробці конституційних змін.
Використаний у цьому разі термін «зміна» є типовим і для новітніх
конституцій зарубіжних держав і застосовується (про що свідчить аналіз
численних варіантів його контекстного вживання) для означення процедури
внесення поправок до тексту чинної Конституції і ухвалення її нової редакції
чи нового конституційного акта загалом.
Отже, вважаємо, що «Статут про державний устрій, права і вольности
Української Народньої Республіки (Конституція УНР)» заклав основи
конституційної моделі безпосередньої демократії, які реалізовані частково й
повинні бути закріплені в новітніх конституційних актах.
«Тимчасовий Основний Закон про державну самостійність українських
земель бувшої АвстроУгорської монархії, ухвалений Українською
Національною Радою на засіданні 15 падолиста (листопада. – Авт.) 1918
(Конституція ЗУНР)» задекларував встановлення влади ЗУНР на території
Галичини, Буковини та Закарпаття зі столицею у Львові й став першим актом
конституційного характеру нової держави. Відповідно до артикула IV закону
«права влади іменем ЗахідноУкраїнської Народної Республіки виконує весь
її народ через своє заступництво, вибране на основі загального, рівного,
безпосередньо тайного і пропорціонального права голосування без ріжниці
пола» [1, c. 68].
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Серед правових актів Директорії, що мали конституційне значення,
варто назвати Декларацію Української Директорії від 26 грудня 1918 року, а
також «Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства
в Українській Народній Республіці» від 12 листопада 1920 року. У преамбулі
закону, зокрема, декларувалося, що Конституція «спиратиметься на
послідовне і всебічне зужитковання засад народнього суверенітету, себто, що
вся Верховна Влада безпосередньо належить Народові і виявляється через
Парлямент, скликаний на підставі загального, рівного, таємного,
безпосереднього і пропорціонального виборчого права, без ріжниці пола,
національности і віри» [1, c. 78].
Отже, конституційні акти того часу та відомі їхні проекти загалом
містять поодинокі згадки про можливість застосування форм безпосередньої
демократії у конституційному процесі, що пояснюється особливостями
творення національної української державності в умовах завершення Першої
світової і громадянської війн на території і в часи УНР, Української Держави
періоду Гетьманату, ЗУНР та УНР доби Директорії до 1920 року включно.
Сам термін «віче» у названих актах не вживається, проте виписані
норми сутнісно можна означити ним. Це стосується й відомих новітніх
проектів нової редакції Конституції України, які офіційно зареєстровані у
Верховній Раді України чи в інший спосіб оприлюднені впродовж останніх
десяти років президентами України, окремими політичними партіями і
блоками, громадськими організаціями, групами науковців.
Ураховуючи національні правові традиції, світовий досвід
конституційного регулювання інституту референдуму, вважаємо, що до
тексту нової (оновленої редакції) Конституції України доцільно ввести
окремі статті, якими, поперше, виписати статус віча як інституту установчої
влади, котра є первинною, позаяк «створює основні передумови
функціонування публічної влади, запроваджує певні публічновладні
інститути і встановлює загальний порядок їх функціонування, таким чином
передує цьому функціонуванню» [6, с. 361], щодо законодавчої, виконавчої
та судової влади як влади установленої, визначає конституційний устрій
держави; подруге, встановити порядок його формування; потретє, означити
повноваження цього органу народоправства. Основною функцією віча
повинно стати схвалення та прийняття Основного Закону. Можливе
використання термінів «Народне Віче», «Конституційне Віче».
Як зазначає Р. Максакова, установча влада, з точки зору її змісту, є
владою, яка установлює та утверджує фактичну Конституцію, тобто систему
здійснення та організації влади, що задовольняє потреби провідних
політичних сил у суспільстві. Установча влада, з точки зору її форми, полягає
в узаконенні (тобто наданні загальнообов’язкової сили) встановлених
конституційних інститутів як за допомогою правових механізмів
перетворення фактичної Конституції на юридичну, так і за допомогою
позаправових механізмів (на початковій стадії її реалізації) з поступовим
наданням цим перетворенням правової форми, що відбувається через процес
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легітимації, надаючи встановленим перетворенням завершеної правової
форми.
Суттєвими ознаками установчої влади є: 1) наявність специфічного
суб’єкта, а саме: політично домінуючого суб’єкта на території держави або її
частини; 2) соціальний статус цього суб’єкта як суверена щодо населення
певної території; 3) інтерес цього суб’єкта змінити фактичну та юридичну
Конституцію та встановити інший суспільний порядок; 4) обов’язкова
легітимація рішень суб’єкта установчої влади; 5) ухвалення або зміни тих
юридичних
актів,
які
є
основою
(організаційними
та
конституційноправовими передумовами) для функціонування публічної
влади на відповідній території.
Установча влада – це відношення пануванняпідкорення, через яке
політично домінуючий суспільний суб’єкт як суверен запроваджує
(установлює) на території держави або її частині певні публічновладні
інститути та основні норми їхнього функціонування (установлює фактичну
Конституцію), а також забезпечує їхню легітимацію, узаконюючи суспільний
порядок, в якому він заінтересований, шляхом ухвалення або зміни
юридичних актів (юридичної Конституції), що становлять організаційні та
конституційноправові передумови функціонування публічної влади [6, с.
360–361].
Отже, очікуване оновлення суспільних відносин, зміну політичної і
правової систем пов’язують із проведенням системних конституційних змін.
Поза риторикою політиків щодо їх потреби, глибини і формату
найімовірнішим є ухвалення нової (оновленої редакції) Конституції України
з дотриманням конституційних процедур, народним голосуванням на
всеукраїнському референдумі, що надало б їй найвищої легітимної
політичної та юридичної сили та відповідало б світовим традиціям
конституціоналізму. Серед основних інститутів народовладдя доцільним
було б запровадження віча як органу народоправства. Це наповнило б
реальним змістом засадничі конституційні норми про здійснення влади
народом, зробило б український народ не об’єктом, а активним суб’єктом
правотворення. Пропоновані зміни, на нашу думку, певною мірою
дискусійні, однак попереду — тривалий конституційний процес...
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Хаос в законі
Про маніпуляції з Конституцією. Про необхідність змін до Конституції в
Україні більшість політиків почала говорити з 2007 року. До того зміни
вносилися 2004-го, - передбачали створення парламентсько-президентської
форми правління та обмеження повноважень президента. Однак вони
фактично стали результатом спекулятивного використання моменту. Тоді
одним треба було внести зміни в закон про вибори президента, а іншим –
позбавити майбутнього президента великих повноважень, оскільки вони ці
вибори програвали. Відтак внесення змін до Конституції відбулося швидко і
неякісно – як за змістом, так і за процедурою.
У 2010-му Конституційний суд визнав цей законопроект
неконституційним, відтак Основний закон змінили його рішенням. Зроблено
це було всупереч Конституції, хоча КС перестрахувався: рішення було
сформульоване таким чином, щоб не казати про повернення Конституції
1996 року. Натомість там була фраза про те, що зміни 2004 року є
неконституційним, відтак всі державні органи мають вжити відповідних
заходів до приведення актів законодавства у відповідність до цього рішення.
Тодішній міністр юстиції Олександр Лавринович і всі інші, хто відповідав за
правову сферу, відразу скористалися приводом і змінили Конституцію.
Оскільки процес відбувався з порушенням процедури, це давало підстави для
визнання рішення неконституційним у майбутньому. В перспективі можна
було би повернутися до редакції 2004 року: там було багато поганого, але й
один хороший момент - президент не має права одноосібно звільнити
прем’єр-міністра.
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Про історію змін. За президентства Януковича за підготовку змін
Основного закону відповідала Конституційна асамблея. Вона готувала
концепцію змін до Конституції з низки питань - різні робочі групи
працювали над децентралізацією, реформою прокуратури, судової системи,
удосконаленням вищих органів державної влади. Політики у розробці цих
змін участі майже не брали – депутати не ходили ані на засідання Асамблеї,
ані її робочих груп. Тоді робочій групі Асамблеї вдалося відобразити у
концепції змін до Конституції практично всі вищезгадані реформи, окрім
прокуратури – ліквідацію розділу про цей орган в конституції та радикальні
його зміни не підтримали. Втім, концепцію так і не затвердили. Її завершили
готувати у листопаді 2013 року, а засідання КА призначалося на 6 грудня. 2
грудня частина експертів, і я в тому числі, вийшли з Асамблеї на знак
протесту проти побиття студентів. І врешті засідання було скасоване, тому
затвердження концепції так і не відбулося.
У період Євромайдану всі розуміли, що діюча Конституція – це
інструмент узурпації повноважень Януковичем. Саме для того він змінював її
у такий неприродній спосіб, через рішення КС і подальше тлумачення цього
рішення міністром юстиції та іншими, фактично без участі Верховної Ради.
Тому велося багато розмов про те, що однією з цілей революції мають стати
зміни в Конституції.
Але у цьому питанні сформувалися два підходи: хтось виступав за те,
що треба готувати новий законопроект про зміни і подавати його до ВР
відповідно до процедури. До слова, на той момент у цьому питанні був
широкий консенсус серед фахівців (науковців і багатьох політиків). Інші ж,
насамперед деякі політики, розв’язували відмінну задачу – вони вважали, що
з революції треба рано чи пізно виходити через якусь домовленість. Однією
зі складових цієї домовленості має бути зміна уряду. За Конституцією
редакції 1996 року домовитися з Януковичем про таке було неможливо: він
мав повноваження в будь-який момент розпустити уряд через звільнення
прем’єр-міністра. Відтак пропонувалося найпростіший варіант: визнати, що
рішення КС 2010 року було прийняте з перевищенням повноважень. Власне
цей варіант і затвердили як елемент домовленості між протестуючим
Майданом в особі політичних лідерів та владою 20 лютого 2014 року, за
посередництва міжнародних представників. І потім його реалізували,
незважаючи на втечу Януковича.
Все ж на той час всі – політики і громадськість – говорили, що готувати
законопроект про внесення змін до Конституції потрібно невідкладно. Зміни
ці стосувалися трьох речей: забезпечення децентралізації влади, реформи
судової системи і прокуратури, а також вдосконалення моделі відносин
президента, парламенту та уряду в межах змішаної парламентськопрезидентської республіки. Мета останнього – не стільки якимсь чином
обмежувати повноваження президента, скільки чітко виписати в Конституції
президентські повноваження, аби уникнути двозначних тлумачень, якими
маніпулювали у 2008-2009 роках під час конфліктів між Ющенком і
Тимошенко.
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Про роботу над Конституцією після Майдану. Тоді ж було відразу
створено громадську робочу групу з числа тих, хто найактивніше працював в
Конституційній асамблеї та узгоджено пропозиції до такого потенційного
законопроекту. Експерти виступали з трьома тезами: щоб конституційна
реформа була успішною, її треба подавати в той момент, коли відкривається
вікно можливостей, і робити це дуже швидко. Друге: законопроект про зміни
має бути юридично професійно підготовлений, із залученням фахівців. Третє:
зміни треба подавати як поступку влади суспільству, а не ініціативу, скажімо,
президента. Тим часом Верховна Рада створила свою робочу групу на чолі з
Русланом Князевичем. Співпраці з громадськістю вона не організувала.
Президент Порошенко змарнував майже рік – аж у квітні 2015 року він
створив Конституційну комісію. Вона виявилася дуже великою, проте не
включала нікого з тих, хто боровся за, скажімо, децентралізацію впродовж
попередніх років . Перед Комісією стояло завдання підготувати три
законопроекти – щодо децентралізації, судової реформи, удосконалення прав
людини. Про реформу вищих органів державної влади вже не йшлося.
Відповідно у КК було створено три робочі групи. Та, що відповідала за
децентралізацію, наприклад, врахувала попередні напрацювання експертів у
цьому питанні, доопрацювала
їх і подала президентові більш-менш
коректний законопроект. Судова ж група збиралася в АП, дискусії тяглися
дуже довго, було багато розмов, але мало результатів окільки там
домінували судді, а модерував процес представник адміністрації Президента.
Про децентралізацію. У квітні 2014 року Кабмін затвердив концепцію
реформи децентралізації - Концепцію реформи місцевого самоврядування і
територіальної організації влади.
Перший її етап: необхідно провести адміністративно-територіальну
реформу громад. В результаті мають з’явитися спроможні громади, яким
можна передавати весь необхідний обсяг повноважень і фінансів під їхню
відповідальність. Без змін до Конституції реалізовувати цю реформу можна
виключно на основі закону про добровільне об’єднання громад. З одного
боку, це дає певний перехідний період на те, аби люди включилися в процес.
І за останніх півтора роки дійсно відбулися надзвичайно корисні
трансформації: люди побачили живі гроші на своїх рахунках в сільрадах,
нову дорогу чи школу в сусідів, і зрозуміли, що це, виявляється, реально.
Зараз новостворені громади вчаться, навіть якщо і на помилках, і показують
іншим, як іти цією дорогою. Паралельно вдосконалюється законодавство про
об’єднання і місцеве самоврядування. Втім, добровільно об’єднатися всім ще
в жодній країні не виходило. Тому тут держава мала би дати кілька років на
власну ініціативу громад, а тоді завершити реформування адміністративно територіального устрою законом. Але без змін у Конституції цього зробити
неможливо.
Друга проблема – у Конституції прописане існування і повноваження
місцевих державних адміністрацій. Тож реформувати їх наразі ми не можемо.
Таким чином децентралізація сьогодні відбувається тільки на базовому рівні.
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Але районні державні адміністрації, які залишаються, унеможливлюватимуть
розвиток сільських рад – ті не стануть самостійними.
Тому загалом без змін до Конституції провести цю реформу в повному
обсязі неможливо.
Крім того, на етапі підготовки законопроекту про зміни по
децентралізації експерти і Конституційна комісія хотіли уникнути будь-яких
неоднозначностей, дискусій. Однак після внесення його президентом до ВР
нечіткі моменти там таки з’явилися. Наприклад, додалися пункти про
префектів: що вони забезпечують здійснення державних програм, а також
здійснюють інші повноваження, визначені законом. І це не єдиний приклад.
Про вибори в ОРДіЛО. Але найважливіша зміна – президент додав
пункт 18 перехідних положень: про те, що особливості місцевого
самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей
регулюються окремим законом. Ця фраза збігалася з назвою відповідного
закону від 16 вересня 2014 року про Особливий порядок місцевого
самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, тож
багато політиків відразу запідозрили, що це спроба легалізувати той закон,
хоча він був неконституційним і не діяв. А ця фраза могла б зробити його
таким, що відповідає Конституції. Відтак вся дискусія щодо законопроекту
про децентралізацію звелася до вкрай емоційного обговорення в дусі «зради»
і «перемоги», а не до дискусії про власне положення реформи. Врешті,
ситуація настільки загострилася, що призвела до людських жертв 31 серпня
2015 року. Це було непорядно з обох сторін, вони фактично далеко відійшли
від змісту законопроекту - говорили, що хотіли, не посилаючись на його
зміст. І, звісно, закономірно завершилося усе тим, що голосів на цей
законопроект у ВР досі немає. Далі, замість того, щоб вчинити конституційно
– внести зміни в законопроект і відправити до КС на повторний висновок,
депутати вирішили піти явно неконституційним шляхом - звернулися до КС,
аби той розтлумачив значення «наступної чергової сесії».
Тут треба пам’ятати і про зовнішній аспект: ніхто з експертів не знає, як
проходили мінські переговори і що обіцяла українська сторона. В
оприлюдненому в результаті перемовин у лютому 2015 року переліку вимог
дійсно є 11-ий пункт, де записано, що Україна має внести зміни до
Конституції. До цього пункту йде примітка, де обговорюється власне, що має
бути в змінах до Конституції. І ці пункти повністю повторюють закон про
особливості місцевого самоврядування в ОРДіЛО від 16 вересня 2014 року,
який приймався на закритому засіданні ВР з вимкненим табло (це прецедент
в нашій історії). З правової точки зору такий пункт нікчемний: ніхто не має
права взяти зобов’язання вносити зміни до Конституції за український народ.
Але тоді президент вніс законопроект про децентралізацію зі своїми змінами
і почав усюди говорити, що ми ним виконуємо Мінські угоди. І тоді почалися
питання іноземних посадовців: як ситуація з законом про виконання
мінських домовленостей? Доводилося пояснювати різницю між
децентралізацією, Мінськими угодами та змінами до Конституції. Але в
результаті усе це принесло велику шкоду. Ми фактично втратили реформу
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децентралізації такою, якою вона мала би бути. І піддаємося Путіну, який
веде війну проти наших реформ і можливості розвиватися, інтегруватися в
європейську спільноту. А, не провівши сьогодні децентралізацію на тій
території, де спокійно (на Донбасі такої можливості немає), ми фактично
унеможливлюємо або гальмуємо наш розвиток.
Про судову реформу. Зміни щодо судової реформи узгоджувалися і
готувалися дуже довго, але цей закон не був пов'язаний з мінськими
домовленостями, а тому мав дещо щасливішу долю. За змістом він виявився
доволі компромісним – там багато напрацьованого, підтриманого
експертами. Чимало змін дійсно покращують Конституцію, хоча деякі
моменти можна було прописати ще краще. Але, водночас, з’явилися речі, які
завжди були неприйнятними. Насамперед, монопольне становище адвокатів
не тільки у кримінальному, а й у цивільно та адміністративному процесах. В
українських умовах це породжує дуже багато проблем: утруднює доступ
громадян до правосуддя, адже тепер особі в судовому процесі (яка не є
юристом, тож не може захищати себе сама) треба буде завжди наймати
адвоката. Це ж стосується органів державної влади. Замість того, щоб їх
представляли штатні юристи, які відповідають за підготовку актів,
оскаржуваних в суді (і доводили свою правоту – що не переступали закон під
час підготовки відповідного акту), державні органи теж мають наймати
адвокатів та оплачувати це з державного бюджету. Навіщо це робилося –
виглядає на відверте лобіювання доходів адвокатів.
Інший ганебний момент – на три роки унеможливлено ратифікацію
Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Хтось стверджує, що,
якби Україна його ратифікувала, то відкрила би шлях до якихось зловживань.
Але ж ми самі звертаємося до МКС із закликом розслідувати злочини Росії
на Донбасі. І тут нам задають запитання: чи ми хочемо, аби розслідувалися
тільки їхні злочини? Адекватних пояснень усьому цьому немає.
Законопроект про зміни до Конституції у частині прав людини
напрацьовується, втім його і на обрії поки що не видно.
Загалом усе вищесказане ілюструє хаотичність змін Конституції
сьогодні. Процес відбувається, але він більше виглядає ситуативним, ніж
таким, що має стратегічне бачення і чітку мету. Крім того нашим політиам з
усіх таборів властиво намагатися використати реформування Конституції
виключно в своїх корпоративних інтересах. А коли їм це не вдається, вони
стараються заблокувати будь-яке внесення змін до Конституції. Про інтереси
суспільства, інтерси громадян вони думати не звикли (ЦППР
(http://pravo.org.ua/ua/news/20871589-haos-v-zakoni). – 2016. – 30.06).
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І. Коліушко, експерт з публічного права та голова Правління ЦППР

Які недоліки були в Конституції України 1996 року і чи можуть вони бути
виправлені в рамках реформування?
Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року, виконала свою
основну задачу – утвердила незалежну Українську державу, стала
фундаментом її правової системи.
Проте вона не була позбавлена недоліків. Їх можна поділити на дві
групи. Перша – норми концептуально, змістовно невідповідні для розвитку
України на європейських засадах. Друга – норми недосконало сформульовані
з точки зору юридичної техніки, які в результаті допускали неоднозначне їх
тлумачення або взагалі дозволяли спотворення ідей конституційного
регулювання.
Щодо першої групи:
пострадянське розуміння соціально-економічних прав людини, які
декларуються без ув’язки з правом на гідність і без механізмів їх виконання
чи забезпечення;
прийняття усіх рішень Верховної Ради абсолютною більшістю голосів
народних депутатів або ще більшою кількістю;
подвійна відповідальність уряду перед парламентом і перед
президентом;
невизначена або неповно визначена система органів виконавчої влади,
відсутність терміну «урядові органи», не передбачення незалежних
регуляторів у сфері природніх монополій;
пострадянська прокуратура;
відсутність поняття «регіональне самоврядування», автономна область
Крим була названа автономною республікою;
змішання понять адміністративно-територіальна одиниця і населений
пункт, надання права громаді кожного населеного пункту, навіть
найменшому селу права на самоврядування;
надмірні
повноваження
місцевих
державних
адміністрацій
безпосередньо визначені Конституцією, передбачення делегування
повноважень від органів місцевого самоврядування до місцевих державних
адміністрацій;
не передбачено якісних критеріїв для суддів Конституційного Суду та
конкурсний механізм їх добору.
Звичайно усі ці проблеми можуть бути виправлені шляхом внесення
змін до Конституції. Дві або й три із них уже виправлені змінами 2004 і 2016
років. Проте законопроекти про внесення змін у Конституцію також були
далекі від досконалості, тому виправляючи одні недоліки вони породжували
інші.
Щодо другої групи, звичайно, прикладів можна приводити дуже багато.
Це і 22 стаття Конституції, і контрасигнація актів президента в уряді, і
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десятки інших менш гострих проблем. Більшість із цих недоліків могли б
бути легко виправлені коректним тлумаченням норм Конституції у законах
та практиці їх виконання. Але, на жаль 20 років дії нашої Конституції
показали, що політики з усіх можливих тлумачень в останню чергу схильні
вибирати те, яке найбільше відповідає теорії конституціоналізму, а відтак і
суспільним інтересам (ЦППР (http://pravo.org.ua/ua/news/20871587-yakinedoliki-buli-v-konstitutsiyi-ukrayini-1996-roku-i-chi-mogeut-voni-butivipravleni-v-ramkah-reformuvannya). – 2016. – 30.06).

В. Речицкий, член Конституционной комиссии, эксперт Украинской Хельсинской группы

Украине нужна американская Конституция без социальных обязательств
(Интервью газеты «Дело»)
Изменения в Конституцию 2005 года разбалансировали власть в
Украине, а социальные обязательства в Основном Законе сделали его
декларативным, считаеп член Конституционной комиссии, эксперт
Украинской Хельсинской группы Всеволод Речицкий. Он уверен, что код
нации украинцев подобен коду американцев, поэтому нам нужна
максимально похожая на американскую Конституция
- Как вы считаете, расшатывают ли государственную систему частые
изменения в Конституцию Украины?
- Вначале небольшой экскурс в историю. Когда разрабатывали
Конституцию 1996 года, то первый проект был готов уже в 1992-м. Тогда его
создали в духе почти "чистой президентской республики", я бы даже сказал,
американизировали. В первом варианте даже не было полноценного
Кабмина, функцию главы исполнительной власти непосредственно брал на
себя Президент. После этого была вторая рабочая группа, проект которой и
внесли в Верховную Раду 20 лет назад. Народные избранники над ним
серьезно поработали и в Основной Закон проникло много социалистических
по своей сути идей. Наверняка, благодаря влиянию коммунистов и
социалистов, включая Александра Мороза, который был сопредседателем
Конституционной комиссии. Кроме этого, в проекте исчез статус Президента
как главы исполнительной власти и двухпалатный парламент. Частная
собственность признавалась, но не в виде полномасштабной собственности
на землю сельскохозяйственного назначения и т.п.
В результате мы получили президентскую республику, где премьерминистр был фактически административным премьером (есть такая форма в
современном конституционализме) при Президенте. По факту основные
государственные решения исходили из Администрации Президента.
Для меня Конституция 1996 года была явно переходного типа. Как
считал уже в то время профессор Владимир Шаповал, это была Конституция
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не гражданского общества, а государства. Хотя американская Конституция,
наоборот, изначально была направлена на защиту общества от государства.
Изменения же Конституции в 2004 году были во многом алогичны:
забрав полномочия у Президента, ему оставили всенародное избрание и
контроль за исполнительной ветвью на местах, что делало главу государства
политически сильным.
В результате в 2005 году произошло нечто еще более плохое — в
парламентской республике президент сохранил значительную часть
исполнительной власти (назначает глав Минобороны и Министерства
иностранных дел, СБУ, обл- райгосадминистраций)
В такой ситуации любая самостоятельная политика Кабинета министров
может легко блокироваться президентской властью. Вражда Тимошенко с
Ющенко тому хороший пример. Такое стало возможным в значительной
степени благодаря неудачной конституционной схеме, при которой
исполнительная власть получилась двуглавой.
- То есть можно сказать, что разбалансировка во власти началась
после Конституции 2005 года?
- Да. Первая Конституция была создана под президентскую республику.
А потом в ней поменяли некоторые моменты, нарушив первичную логику и
политическую субординацию норм. Это обычно приводит к состоянию
разбалансированности. Поэтому я считаю конституционную реформу 2005
года плохой, а решение Конституционного суда в 2010 году, когда вернули
Основной закон в редакции 1996 года, правильным, "хорошим". Хотя много
юристов считают возврат к первой редакции Конституции восстановлением
авторитаризма, а судьей КС, как они предлагают, следует судить уголовным
судом.
- Вы противник того, чтобы социальные обязательства были
отмечены в Конституции. Почему?
- У нас изначально социалистическая конституция, а по канонам
конституционализма такого не должно быть. Настоящие органические
конституции создаются только под ускорение и упрощение социальных
транзакций, свободу и рынок, то есть, под индивидуализм, частную
собственность, неограниченную свободу слова — капитализм. Для
конституции важно, чтобы был рынок, свободный индивид, гражданское
общество, разделение властей и права человека. Если этого нет, то нет и
самой конституции.
Но настоящие права человека первого поколения (так называемые,
"негативные" права) уничтожаются введением "позитивных прав человека",
которые являются чисто социалистическим изобретением — сталинская
конституция 1936 года впервые в крупных масштабах (прецеденты были еще
в начале ХХ века (Мексика, Германия), но незначительные) ввела
бесплатные медицину, образование, право на социальное обеспечение… И
сейчас у КС большая проблема с этими правами: в госбюджете денег нет и в
ближайшее время не будет, а Конституция требует гарантирование
71

бесплатной медицины, права на достаточный уровень жизни, права на
жилище и т.п.
Венгрия частично вышла из этой ситуации решив, что такие социальные
права должны обеспечиваться в пределах размеров бюджета. Канада в конце
80-х вообще изъяла из Основного закона социально-экономические права. В
странах старой демократии такие социальные права в Конституциях почти не
указаны. Такие права предполагают распределительную справедливость
(государство должно отобрать у тех, у кого есть деньги, и отдать тем, у кого
их нет). А это в классическом случае возможно в нерыночной экономике. То
есть, когда величина государственной собственности приближается к 70-80
%. Если отбирать деньги у современных капиталистов, то в украинских
условиях они просто покинут страну.
Парадокс ситуации в том, что социальных прав в украинской
Конституции в 3-4 раза больше, чем в Основном законе западной страны, а
жизнь в 10 раз хуже. Если вы прописываете социальные права в
Конституции, значит их исполнение ложится на госбюджет, соответственно
будут искать деньги где угодно и у кого угодно. В результате появится
"шантажистское государство", которое никто среди граждан не будет
любить.
- Какая сейчас должна быть Конституция — 1996 или 2004 г.?
- Меня Секретариат Президента Виктора Ющенко в 2007 году попросил
написать модельный (не рассчитанный на прямое применение) проект
Конституции. Я считаю, что мой вариант Основного закона подходит и для
нынешней Украины. Мой проект частично напоминает Конституцию 1996
года, но с двухпалатным парламентом, то есть, он многим напоминает
американскую систему. У меня Президент — глава исполнительной власти,
правительство формируется Президентом с согласия Верхней палаты
парламента
(Палата
регионов).
Премьер-министр
де-факто
административный. Нижняя палата имеет стратегический ресурс —
госбюджет. Граждане имеют неограниченную свободу слова и право на
оружие, как в США.
Сенат нужен для двух основных целей: сенаторы смогут сдерживать
плохого президента, либо же наоборот поддерживать главу государства в
трудных ситуациях, чтобы тот не оставался наедине со своими советниками.
Они должны создавать пирамиду власти, так как президент сейчас чрезмерно
оторван как от депутатов, которые представляют народ, так и от
региональных элит, которых обычно представляют сенаторы.
- Почему именно американская модель конституции должна подойти
Украине?
- Когда принималась Конституция США, там проживало 3 млн людей,
из которых 100 тыс. имело право голоса. То есть политический класс был
узким. Конституция США принимали люди в основном с европейским
менталитетом, я бы даже сказал, с английским. Принято считать, что именно
Англия создала конституционализм как идею, как философский концепт. А
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американцы — во многом просто бывшие англичане — это записали в своей
конституции.
Многие указывают, что американская модель конституции не работает в
Африке и Латинской Америке. Правильно, так эти материки — не Европа.
Мы же подходим под американский (фактически западноевропейский,
английский) менталитет.
Американская конституция построена на идее очень сильного
гражданского общества, которое не любит государство и не доверяет ему.
Как следствие, к примеру, право на ношение оружия рассматривается как
политическое право, то есть как право на оружие против правительства. В
Украине тоже есть традиции вооруженного гражданского общества.
Запорожская Сечь, которая по сути своей была антигосударственной
структурой, — это классический пример. Менталитет запорожцев и
американских переселенцев были подобными. И тут, и там были люди,
которые не доверяли власти и все хотели сделать исключительно по-своему.
Я считаю, что у украинцев код нации (совокупность глубоких
органических правил по которым живет народ) в значительной степени
совпадает с американським.
Не случайно М. Грушевский, будучи главой Центральной Рады,
говорил, что учиться демократии нам нужно у Соединенных Штатов, а
технике — у немцев.
Американская модель конституции нам подошла бы, для этого только
нужно понятным для всех языком выписать механизмы. Граждане должны
понимать, кто и за что отвечает в нашей стране.
- А как вообще так получилось, что Секретариат президента Ющенко
обратился к вам с просьбой написать новую Конституцию?
- В 1994 году я сделал маленький проект Основного Закона почти на 1520 страниц. Она была очень американистическая. Сотрудники Секретариата
Ющенко где-то нашли эту брошюру, и она им понравилась. Они попросили
разрешения взять мой проект в работу. Я согласился, а через пару месяцев
кто-то из них позвонил и сказал, что хорошо бы мне взять эту работу
полностью на себя. По их просьбе я сделал уже большой проект
Конституции.
Из последнего: в конце 2015 года Евгений Захаров написал мне, что ктото из политиков в окружении Президента интересовался моим проектом
Конституции. Я понял, что у них этот конституционный проект все еще
"живой".
- Почему вы в прошлом году, будучи в составе Конституционной
Комиссии, не поддержали первый пакет изменений Конституции (по
децентрализации)?
- Я считаю, что он был сделан аппаратным способом в аппаратных же
интересах. Например, я был не согласен с предложенной ст.118 — префекты
возглавляют исполнительную власть. При этом никак не акцентируется
внимание на "государственной исполнительной власти". То есть, в их руках
снова окажется и местное самоуправление! Учитывая, что префекты
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подчиняются Президенту, то его влияние на процессы в регионах, скорее
всего, усилятся.
Кроме того в проекте есть много технико-юридических недостатков.
Так, вводятся понятия "регион, область, район". При этом область и регион
— одно и то же. Там также говорится, что Верховная Рада изменяет границы
областей и районов. А что тогда парламент делает с Крымом, который
считается регионом? То есть Верховная Рада не может изменить границы
АРК?
Также я не согласен с полным уничтожением районов в городахмиллионниках, которое называют прогрессивным. Хотя в крупных
европейских городах есть деление на районы, в которых функционируют
мини-парламенты в 30-50 человек. Что касается районирования в целом по
стране, то мы получим районы, которые слабее других в экономическом
смысле в 100-150 раз. Ведь в одни районы будут входить города как Днипро
и Харьков, а в другие — только небольшие сравнительно населенные
пункты. Хотя принцип административно-территориального деления
предусматривает, что однопорядковые единицы должны быть
приблизительно равны по своему потенциалу.
Я думаю, что за реформой децентрализации спрятана централизация и
"оптимизация", за которой стоит попытка сэкономить государственные
средства (delo.ua (http://delo.ua/ukraine/ukraine-nuzhna-amerikanskajakonstitucija-bez-socialnyh-objazate-319060). – 2016. – 28.06).

В. Шаповал, член-кореспондент НАН України, суддя Конституційного суду України у відставці

Конституція України: життя "складного підлітка"
Будь-яка подія суспільного значення передбачає її коментарі, і важливо,
щоб ці коментарі не підмінялися панегіриками.
Визначне значення мало прийняття 28 червня 1996р. Конституції
України. Однак і за 20 років після цієї дати загальний стан вітчизняного
Основного Закону можна визначити як підлітковий, причому маємо справу зі
"складним підлітком". Складним цього "підлітка" зробили передусім учителі
й вихователі, тобто влада, покликана діяти на його основі, і ми — громадяни,
зобов'язані його дотримуватися й виконувати. У нашого "підлітка" є
можливості дорослішати, але це може відбуватися одночасно з мужнінням
учителів і вихователів. Важливо обійтися без конвульсій, аналогічних тим,
що супроводжували все життя "підлітка", а також уникнути потрясінь, які
можуть зробити для нас зайвими серйозні розмови про нову Конституцію чи
взагалі про Основний Закон.
Прийняття Конституції України 1996 р. ознаменувало завершення етапу
розвитку сучасної української держави, який характеризувався збереженням
значних елементів від радянської влади у поєднанні із запозиченнями
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частини здобутків світового конституціоналізму, та початок нового етапу,
який можна умовно позначити невідомо ким сформульованою і
повторюваною, як мантра, тезою, що "наша Конституція — одна з
найкращих у Європі". Але така оцінка — очевидне перебільшення, адже
елементи від радянської влади наявні і в її тексті, а запозичені здобутки
конституціоналізму нерідко компрометуються їх перекрученнями. Крім того,
ці здобутки можуть не відповідати стану суспільства, випереджаючи його
розвиток. Наприклад, важко співвіднести з реальністю визначення України
як соціальної і правової держави.
До показових елементів від радянської влади належать запити народних
депутатів, адресатами яких є, зокрема, керівники всіх підприємств, включно з
приватними, розміщеними на території України. Ці запити, що не мають
аналогів в інших країнах, відображають гіпертрофоване бачення статусу
народного депутата і не узгоджуються з ідеологією парламентаризму.
Наявність у Конституції України 1996 р. таких елементів значною мірою
була зумовлена якістю персонального складу Верховної Ради, яка її
прийняла, політичною і ментальною строкатістю цього складу. При цьому в
конституціях, прийнятих в інших пострадянських країнах, вкрай обмаль
відповідних елементів. Це пояснюється тим, що майже всі ці конституції
були прийняті або переглянуті на передбачуваних за результатами
референдумах, а влада, яка "передбачала" ці результати, прагнула в такий
спосіб продемонструвати свою позірну відданість по суті універсальним
конституційним цінностям. Однак у політикумі в пострадянських країнах
багато з цих цінностей сприймаються як атрибутика, як формальне свідчення
вибору прогресивного напряму розвитку.
Попри все, Конституція України 1996 р. була загалом стандартним за
змістом основним законом, прийнятим у межах пострадянського ареалу, який
асоціюється з СНД. У 90-ті роки в цьому ареалі навіть сформувався окремий
вид конституцій, що запровадили форму державного правління, яка лише
імітує прийняту в ряді європейських країн змішану республіканську форму,
або, за визначенням французького юриста і політолога М.Дюверже,
напівпрезидентську республіку, і зафіксували широке коло соціальноекономічних прав, але з недостатніми гарантіями і без належних соціальних
та індивідуальних можливостей і спроможностей (низький рівень правової
культури й економічного добробуту) їх реалізувати.
Проте імітатори змішаної республіканської форми державного
правління не беруть до уваги, що в країнах з реальною цією формою існують
усталена політична система, стійкі традиції демократії й парламентаризму, а
також тенденції до послаблення "президентської влади". Відомо, що
запроваджену за Конституцією України 1996 р. форму правління
характеризують як президентсько-парламентську республіку, а запроваджену
згодом за законом "Про внесення змін до Конституції України", прийнятим 8
грудня 2004 р., — як парламентсько-президентську. Але відповідні поняття
ніким не визначені, науково не пояснені і виглядають абстракціями для
загального вжитку. До того ж вони відвертають увагу від конкретних питань
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державної організації, які можуть і мають бути чітко регламентовані на
конституційному рівні.
Одним з результатів прийняття Конституції України 1996 р. було
запозичення моделі державної організації, відповідно до якої президент
відіграє роль начальника держави або навіть країни. Формування такої
моделі почалося ще на попередньому етапі розвитку сучасної української
держави і зумовлювалося станом суспільства та його політичної системи,
наявністю у значної частини населення своєрідного геному авторитаризму,
слабкістю демократичної суспільної традиції та іншими чинниками.
Невипадково вибір відповідної моделі мав характер тенденції для більшості
пострадянських країн. Такому трактуванню ролі президента служать і
положення про президента-гаранта, що знайшли місце майже в усіх
конституціях, прийнятих у пострадянських країнах. Як писав на початку 30-х
років минулого століття німецький вчений К.Шмітт, "запровадження гаранта
конституції найчастіше є ознакою критичного конституційного стану". В
наших умовах критичність цього стану бачиться у потенціях формування
авторитарної влади.
Запроваджену Конституцією України 1996 р. модель державної
організації cкоригував згаданий закон "Про внесення змін до Конституції
України", прийнятий 8 грудня 2004 р. Неоголошене призначення цих змін
полягало в обмеженні повноважень президента, якого тоді обрали, та
убезпеченні так званих еліт, що склалися на момент їх внесення, від
непередбачуваних і негативних для них дій нової влади. І сьогодні на основі
названого закону взаємодіють парламент, глава держави та уряд. Відповідні
зміни мали й мають загалом позитивне і навіть прогресивне значення.
Зокрема, за їх результатами посилювалися правові основи парламентаризму і
окреслювалася компетенція прем'єр-міністра як реального глави уряду, а не
так званого адміністративного прем'єра, як це було спочатку встановлено
Конституцією України 1996 р. З іншого боку, багато цих змін були політично
і юридично некоректними за змістом, а сам закон від 8 грудня 2004 р. був
неналежним за процедурами його прийняття.
Більше того, цим законом було здеформовано і розбалансовано
виконавчу владу. Наприклад, ним передбачено, що міністри, які є членами
Кабінету міністрів, призначаються у два відмінних способи. Як зазначено у
висновку Венеціанської комісії, оприлюдненому у 2005 р., такі відмінності і
зумовлена ними різниця у статусі міністрів "викликає занепокоєння стосовно
єдності Кабінету міністрів та здійснення його політики, особливо
враховуючи специфічний контекст української системи, де відносини між
президентом і прем'єр-міністром можуть ставати занадто конкурентними".
Зайве коментувати ці відносини, які ми спостерігали в недалекому і зовсім
недалекому минулому.
Вкрай негативним, але вже майже звичним, є те, що в пострадянських
країнах, зокрема в Україні, конституцію і закони нерідко використовують як
інструмент "вирішення питань", що не пов'язані з об'єктивним суспільним
інтересом. З цього приводу одні автори вказують на "підміну стратегії
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конституційного регулювання суто політичними міркуваннями". Інший
стверджує, що "недоліком конституційної культури є численні маніпуляції з
конституційним механізмом влади для досягнення кон'юнктурних
політичних цілей". Додамо — для реалізації особистих амбіцій і забаганок.
Такі оцінки відповідають нашим реаліям, досить згадати недавні "пригоди" із
законом про прокуратуру. При цьому складається враження, що кількість
відповідних підмін та маніпуляцій з часом, як мінімум, не зменшується.
Як зазначалося, прийняті у пострадянських країнах конституції
фіксують широке коло соціально-економічних прав, але з недостатніми
гарантіями і без належних можливостей та спроможностей їх реалізувати. В
контексті ліберальної концепції прав і свобод ставиться під сумнів характер
соціально-економічних прав як таких, що можуть бути захищені у суді, хоча
в наші дні ця концепція об'єктивно коригується соціальною функцією
держави. Очевидно й те, що невключення до тексту Конституції України
1996 р. положень про соціально-економічні права спричинило б багато
політичних спекуляцій і обвинувачень. З цих міркувань автори її проекту
залишили проблему на вирішення політикам. У висновку Венеціанської
комісії щодо Конституції України, оприлюдненому ще 1997 р., наголошено,
що "в колишніх соціалістичних країнах існує традиція збереження в
конституції великої кількості соціальних прав, і суспільство дуже прихильне
до цієї традиції". Характерно, що у 1996–2016 рр. не було зареєстровано
жодного проекту закону про внесення змін до Конституції, який стосувався б
її розділу "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина".
Однак чи не головним є те, що в країні не відбулося істотних змін у
сприйнятті держави з боку багатьох громадян. Значною мірою залишилося
властиве радянському періоду суспільне самопочуття, за яким держава
сприймалася як інструмент так званого законного примусу й насильства і
вважалася уособленням влади, а тези про народ і народовладдя були
виключно гаслами. Зміни в такому самопочутті передбачають наявність
самоорганізованого і політично культурного суспільства, і тільки за
результатами цих змін можлива справжня демократія. Події 2004-го і 2014
років засвідчили нестачу відповідних якостей у суспільства, що призвело до,
по суті, "придбання" влади. Але динаміка еволюції нашого суспільства
свідчить про можливість його самоорганізації у відносно близькій
перспективі.
Не відбулося помітних позитивних змін і у правосвідомості більшості
тих, хто обіймав або обіймає державні посади. Їх поведінку нерідко
характеризує своєрідний конституційний нігілізм, чи навіть цинізм, що
проявляється у фактах вочевидь свідомого ігнорування владою Основного
Закону. Виразними прикладами слугують різні "шедеври" Конституційного
суду (останній — рішення від 15 березня 2016 р. щодо офіційного
тлумачення конституційного положення "на наступній черговій сесії
Верховної Ради"). Як наслідок, діяльність цього органу негативно
позначається на легітимності Основного Закону і сприймається як шкідлива
для нього. Можна стверджувати, що неналежне тлумачення і застосування
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Основного Закону різними суб'єктами влади є більшою суспільною
проблемою, ніж проблема вад його змісту.
Легітимність вітчизняного Основного Закону потерпає і від деяких подій
у конституційному процесі, який відбувався й відбувається в режимі
"конвульсій". Чи не першим прикладом таких "конвульсій" було укладення
юридично сумнівного Конституційного Договору. Не менш сумнівним був
указ президента про проведення референдуму з питання прийняття нової
Конституції, хоча він відіграв роль стимулу депутатської активності: за три
дні після нібито видання цього указу Конституцію було прийнято. Л.Кучма
відразу заявив у Верховній Раді, що "указ автоматично зник". "Конвульсією"
виглядає й те, що прийнята 28 червня 1996 р. Конституція України була
офіційно опублікована лише на початку другої декади липня. Але в самій
Конституції застережене набуття чинності з дня прийняття, і тому виходить,
що її норми вже діяли два тижні, але ті, кому вони адресувалися, не мали
можливості ознайомитися з ними. Щонайменше, зайвим був спеціальний
закон, проголосований після остаточного голосування за Конституцію, який
містив припис "прийняти Конституцію". Виходить, що до прийняття цього
закону і без нього Конституцію не було прийнято!?
Як відомо, безпрецедентним і також "конвульсивним" рішенням
Конституційного суду від 30 вересня 2010 р. здійснили своєрідний реверс:
закон "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 р. був
визнаний неконституційним і таким, що втратив чинність. Вважалося, що це
привело до "відновлення дії попередньої редакції норм Конституції України".
Як не менш проблемний сприймається й акт під назвою Закон "Про
відновлення дії окремих положень Конституції України" від 21 лютого 2014
р., яким нібито оживлений закон від 8 грудня 2004 р. Цим актом було,
фактично, внесено зміни до Конституції України у невстановлений спосіб. Є
питання і щодо реальної кількості народних депутатів, присутніх у залі
Верховної Ради на момент голосування за його прийняття, а також тих, хто
голосував "за".
Усе це зазвичай пояснюють тодішнім становищем нашої країни. З цього
приводу політично припустимо процитувати сучасного автора А.Шайо: "Ті,
хто пише конституцію в революційний час, нерідко не мають на те
формальних повноважень". І хоча був час належно легалізувати відповідні
зміни, цього не зробили. Склалося враження, що нова влада не хоче
порушувати свій внутрішній баланс, встановлений законом від 21 лютого
2014 р. Але очевидно, що цей баланс нестійкий, і це передбачає
реформування Основного Закону хоча б у частині організації влади. За
фальстарт у такому реформуванні виглядав проект відповідних змін, який
був внесений у червні 2014 р. новообраним главою держави майже відразу
після складення ним присяги і передбачав розширення його повноважень.
Сьогодні про цей проект не згадують, але його органічним продовженням
видається відомий проект закону про внесення змін до Конституції щодо
децентралізації влади.
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Таким було і є на сьогодні життя нашого "складного підлітка", і
необхідні кардинальні зміни у цьому житті. Проте такі зміни не повинні
залежати виключно від тих, кого ми називаємо політиками, і вони не можуть
бути зведені до підготовки нового конституційного тексту. Справа реальних
спеціалістів — такий текст запропонувати, і тому поза державними
інститутами розпочалася робота над проектом комплексних конституційних
змін, які будуть запропоновані суспільству та прогресивному сегменту
політикуму. Самі політики не повинні стояти осторонь і, навіть з
урахуванням їх егоїзму у зв'язку з перспективою набуття ними влади, не
мають обмежуватися заявами. Зазначене не є виявом наївності автора.
Іншого немає. Точніше, інакше матимемо рух по замкненому колу з великою
ймовірністю негативних суспільних наслідків.
У зв'язку з цим уваги заслуговує ідея конституції як суспільного
договору, що має досить давню історію. Є й сучасні трактування цієї ідеї, але
покладене в їх основу поняття суспільного договору виглядає абстракцією.
При цьому прийняті у пострадянських, і не тільки, країнах конституції
нерідко є результатом непублічних домовленостей між політиками для
реалізації інтересів, не обов'язково адекватних суспільному інтересу. На
підтвердження можна згадати політичний контекст, у якому здійснювалися
різні "корекції" нашого Основного Закону. До того ж його проект
розглядався у Верховній Раді в режимі обмінів щодо низки важливих
положень. Звідси риторичним є запитання, чи було прийняття Конституції
України 1996 р. укладенням суспільного договору, а внесення до неї змін —
коригуванням такого договору.
Революція Гідності загострила питання укладення суспільного договору
у формі нової Конституції України або нової редакції чинної. Однак ще до
початку процесу комплексного реформування Основного Закону необхідно
вирішити, що є юридично коректним і політично кращим — нова редакція чи
новий Основний Закон. Про можливість прийняття нової редакції або нової
Конституції України йдеться у кількох, хоча й неоднозначних, рішеннях
Конституційного суду, і це означає, що нездоланних правових перешкод для
відповідного процесу немає. При цьому Верховна Рада не має повноважень
приймати нову Конституцію, хоча може створити нову редакцію чинної
шляхом прийняття двох законів про внесення до неї змін, один з яких
стосуватиметься I, III і XIII розділів, а другий — інших її розділів.
Тому вибір форми ревізії Основного Закону перебуває у площині
суспільно зваженої доцільності. З одного боку, прийняття нової редакції
Основного Закону може означати наголос на наступництві в нашій сучасній
державності, на збереженні проголошених конституційних цінностей, на
цілісності державної території, що існує від набуття незалежності. З іншого
боку, прийняття нової Конституції в ідеалі має означати новий старт у
суспільному розвитку і в державному будівництві. Проте треба не просто
проголосити, наприклад, "третю" або "четверту" республіку, а справді
стартувати.
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Про конституцію як суспільний договір можна говорити виключно у
контексті порядку її розробки і прийняття. Якості суспільного договору новій
редакції або новому Основному Закону забезпечуватимуть відкритий
характер процесу відповідного реформування на всіх його стадіях, створення
можливостей реальної участі в цьому процесі активних громадян та
громадських організацій, досить щира поведінка державних посадовців і тих,
хто має намір замінити їх собою. Якості суспільного договору відповідним
актам забезпечуватиме їх затвердження на демократичному референдумі.
Припустимі й розробка та попереднє схвалення нової редакції чи нової
Конституції спеціально обраними установчими зборами з наступним
затвердженням на референдумі. У такий спосіб забезпечується найвищий
рівень легітимності, але з різних причин його використання видається не
дуже реальним. Як зазначалося, Верховна Рада може створити нову
редакцію, але це видається ще менш реальним, а можливий результат зі
зрозумілих причин може мати відносну легітимність.
Сформулюємо припущення, що реалізація ідеї конституції як
суспільного договору, крім усього іншого, сприятиме дорослішанню нашого
"підлітка", і ми отримаємо додаткову можливість змужніти як громадяни
(Дзеркало тижня (http://gazeta.dt.ua/internal/konstituciya-ukrayini-zhittyaskladnogo-pidlitka-_.html). – 2016. – 24.06).
М. Ставнійчук, голова правління Громадського об’єднання «За демократію через право», член
Венеційської комісії від України (2009–2013)

Дві України. Поле бою — Конституція
Україні сьогодні потрібні принципово нова Конституція, нові горизонти
суспільного розвитку і правових орієнтирів.
Основний Закон у певному сенсі є "дитиною" суспільства і держави.
Актом, який свідчить про самостійність і незалежність країни, гарантує
дотримання прав, свобод і безпеку кожному.
Свій 20-річний ювілей Конституція України зустрічає не в найкращій
формі. Мало того — в умовах зовнішньої агресії їй загрожує небезпека
"вдосконалень", яких прагне нинішня влада, що діє в конституційному
процесі як на догоду своїм інтересам, так і під впливом ззовні.
Конституція в такий важкий час є об'єктом політичних ігрищ. Саме тому
Основний Закон в його нинішньому стані (через втрату легітимності
новітнього конституційного процесу і як наслідок — цінності для кожної
людини і народу в цілому) більше не може бути демократичною основою для
розвитку суспільства і держави.
Світоглядний конфлікт
Попри 25 років незалежності, досі не припиняється боротьба двох
світоглядних систем, які уособлюють минуле і майбутнє.
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Перша — пострадянський вектор, який, на жаль, нікуди не зник за ці
роки.
Друга — Україна модерна: сучасна інноваційна модель ефективного
розвитку, що забезпечує не лише виживання, а й сталі перспективи не тільки
для "еліт", а й для народу.
Нині ця боротьба між минулим і майбутнім загострилася як ніколи. І в
українських умовах вона має свою особливість. У більшості країн, що мали
подібні світоглядні конфлікти, місію просування прогресивних сучасних
моделей розвитку суспільства і держави, як правило, виконувала політична
еліта. В Україні ж цю функцію взяв на себе народ. Уже не вперше доводиться
констатувати: українське суспільство у баченні пріоритетів і в суспільних
практиках значно випередило політикум.
В оточенні всіх президентів України були люди, які усвідомлювали
необхідність модерного руху, але критичної маси таких людей ніколи не
набиралося. Хоча це дивно. Бо з моменту здобуття незалежності українці
жили ілюзорним уявленням про те, що в Україні перехід до ліберальної
моделі відбудеться на території колишнього СРСР раніше за всіх. Натомість
пострадянська модель уже понад 20 років просто трансформується у своїх
межах.
На сторінках Open Democracy free thinking for the world доцент
Ексетерського університету Д.Льюїс у матеріалі про автократію в
пострадянській Євразії дає перелік ознак авторитарних режимів, який вражає
своєю точністю щодо сучасної України. Ось деякі з них: "…помітний і часто
популістський лідер, контроль медіа та інформації, ставка на розвідувальні
служби. Більш інноваційні — активне використання технологій і PR для
вироблення своєї легітимізованої ідеологічної концепції (пропаганди),
управління і побудова громадянського суспільства способами, які
підтримують політичний статус-кво, злиття бізнесу з політичною владою і
використання міжнародного простору й механізмів — офшорних зон, судів,
Інтерполу — для підтримки своїх режимів при владі".
При цьому Україна вирізняється тим, що як тільки з'являється надія на
оновлення країни — народ миттєво долучається до цих процесів і відіграє в
них ключову роль. Так було з Помаранчевою революцією, з Революцією
Гідності. Незалежно від результатів, це — маркери світоглядної моделі
України майбутнього, носієм якої є український народ.
Надзвичайна ситуація
Цей світоглядний конфлікт — між модерними поглядами
громадянського суспільства й авторитарними звичками влади — яскраво
проявляється насамперед у конституційному процесі.
Але перш ніж поміркувати над тим, що робити далі, є сенс визначитись:
у якій точці світоглядного конфлікту ми перебуваємо, якщо "полем бою"
умовно вважати Конституцію України?
Коли зважити на те, що конституційний процес є віддзеркаленням
процесу правозастосовного, то в Україні сьогодні можна сміливо
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оголошувати надзвичайну ситуацію. Нинішня влада у своїй неповазі до
Конституції та показовому небажанні її виконувати значно випередила
попередні. Ознаки вільного поводження з Основним Законом
демонструвались і раніше, але формування уряду з тотальним порушенням
конституційних вимог — сумний рекорд цього політичного керівництва. Далі
— так само сумнівна процедура призначення генпрокурора, ситуація с КСУ і
ЦВК.
Та значно страшніші суспільні наслідки цього владного правового
нігілізму в умовах забезпечення елементарного виживання людей. Правляча
еліта поступово насаджує звичку до знівельованих цінностей верховенства
права, підмінюючи їх "політичною доцільністю". Демонстративними
безкарними ритуальними танцями на Основному Законі, своїм власним
прикладом можновладці привчають народ до того, що Конституція не є тим
бастіоном права й безпеки для кожного і всіх разом, якою вона сприймається
в розвинених країнах світу.
Окрім Конституції, в країні знецінено й дуже багато інших суспільних
зв'язків: під контролем влади все — медіа, фінансово-економічні та бюджетні
ресурси. Знівельовано парламентаризм. Виконавча влада фактично
зосереджена у президентських руках. У результаті кількох хвиль недолугої
"судової реформи" забезпечено керованість судової системи.
У цьому сенсі нинішня українська влада — цілком у "тренді". Бо така
тенденція є прикметою всього пострадянського простору. Звіти Freedom
Hоuse свідчать: протягом останніх 12 років спостерігається щорічне
звуження політичних і громадянських свобод. У більшості пострадянських
країн авторитаризм став дефолтною політичною системою.
Як зазначає вже згадуваний Д.Льюїс, новітній авторитаризм "…імітує
деякі формальні атрибути ліберальної держави — громадянське суспільство,
ринкову економіку і численні засобі масової інформації — і поєднує їх з
високорозвиненою системою контролю, політичною та економічною
владою".
Інструкція з використання політичного дефолту
Попри всі описані вище ознаки войовничого бажання влади
підпорядкувати собі все, що тільки можливо, у тому числі підлаштувати під
власні потреби — як апогей абсолютної влади — Конституцію, у
громадянського суспільства немає іншого виходу, як повернути державну
владу до розуміння того, що Основний Закон — це аж ніяк не інструмент для
задоволення тактичних цілей та потреб "еліти". Бо, зрештою, таке свавільне
нехтування Конституцією заганяє у безвихідь саму владу. Яскравий приклад
цього процесу — глухий кут Мінських домовленостей.
У конституційному праві заведено вважати, що Конституція функціонує
в трьох іпостасях: як суспільно-правовий договір, як основа правової системи
і, нарешті, як акт прямої дії. Це не набір теоретичних постулатів, у чому
намагаються нині переконати суспільство, а живий правовий механізм, на
основі якого, власне, повинна функціонувати передусім сама влада. Якщо ж
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вона вважає за можливе й потрібне функціонувати поза межами Конституції,
тобто сама виходить з системи координат існування держави, то фактич но
стає непотрібною ані суспільству, ані державі! Це і є той політичний дефолт,
про який щороку пише Freedom House…
І в таких умовах суспільство має завдання-мінімум: вимагати і
контролювати дієвість та дотримання вимог Конституції. Але й завданнямаксимум: формування принципово нової Конституції, яка б забезпечила
сталий розвиток.
Дочекатися зміни еліт
Є кілька варіантів здійснення конституційного процесу, які нині
можливі.
Перший. Це, власне, той шлях, яким пішла влада, — внесення змін
порядком, що передбачений у розділі ХІІІ Конституції. І Європа, яку
переконують дієвістю "мирних планів" та "реформ", звичайно ж, розуміючи,
що в Україні йде фактично війна (в умовах якої змінювати Конституцію
заборонено), заплющує на це очі. Але наявність воєнних дій однозначно
привносить у ситуацію присмак втрати легітимності конституційного
процесу.
При цьому не тільки правова хиткість обраної моделі конституційного
процесу в зазначених умовах відіграє негативну роль. Однією з системних
помилок влади стало порушення суверенності конституційних змін. Україна
в Мінських перемовинах взяла на себе зобов'язання щодо певних змін
Основного Закону на вимогу агресора.
Ще одна серйозна вада — влада нехтує вимогами про відкритість та
інклюзивність процесу. Парламент перестав бути майданчиком для
напрацювання й узгодження конституційних змін — він просто "тупий
виконавець", підпорядкований виключно президентському баченню.
Волюнтаристський підхід проступає і в ставленні влади до
Конституційного суду, який вимушений підтверджувати владні
конституційні імпровізації.
Все це — на тлі маніпулювання думкою і позицією міжнародних
експертів, зокрема Венеційської комісії.
Результатом цього "шляху помилок" стала відповідна "якість"
конституційних змін. Яку легко проілюструвати на прикладі вже реалізованої
конституційно-судової реформи. Яка справді була потрібна. Але що на
виході?
Попри те що нинішнім конституційним реформаторам не було потреби
докладати великих інтелектуальних зусиль для реформування судової влади,
бо вони значною мірою використали попередні, спрямовані на створення
незалежної судової системи в Україні, напрацювання, нещодавно ухвалені
зміни до Конституції і законодавство про судоустрій та статус суддів мають
усе ж таки дуже суб'єктивний характер. Попри низку прогресивних новацій у
напрямку до стандартів доступного для громадян, професійного,
ефективного, публічного правосуддя, навряд чи можна розраховувати на
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реальне забезпечення перетворень у судовій владі в найближчій перспективі.
Адже підходи, що мають бути спрямовані саме на забезпечення незалежності
та позбавлення або обмеження надмірного втручання президента,
законодавчої та виконавчої влади на судову систему, — відкладено на кілька
років. Недостатньо прописано механізми реорганізації судоустрою в країні.
При цьому конституційні зміни в частині реформування прокуратури — це
очевидна ознака обмеження та звуження міжнародного стандарту. Явний
конституційний протекціонізм недержавної корпоративної організації —
адвокатури — на надання послуг не лише громадянам, а й навіть державі та
органам місцевого самоврядування — це обмеження навіть власного
конституційного обсягу права на вільний вибір захисника.
Відтермінування ратифікації Римського статуту Міжнародного
кримінального суду закриває для України й можливість повноцінної участі в
міжнародному правосудді.
Неважко передбачити, що такою ж хибною є і буде методологія
запровадження конституційних змін щодо децентралізації — про це я разом з
іншими авторами неодноразово писала в DT.UA.
Тому побачити подальші перспективи на тому шляху конституційних
змін, яким пішла влада, дуже проблематично. Цей варіант неефективний з
погляду легітимності в умовах фактичної воєнної агресії. Він не забезпечує
якості конституційних змін, не відповідає принципам і стандартам
європейських конституціональних традицій.
Другий варіант. Унаслідок серйозного погіршення соціальноекономічного стану наших громадян через насамперед непродуману
енергетичну, тарифну й бюджетну політику на тлі війни неминуче
ускладниться політико-правова ситуація в країні. Впевнена, об'єктивно, та й
через неминучість нової кризи, Україна стоїть на порозі укладення нового
Суспільного Договору, підготовки нової Конституції України як його основи.
Зрозуміло, що реалізація ідеї нового Суспільного Договору
актуалізується тоді, коли відбудеться реальна зміна політичних еліт у країні.
Це неминуче станеться.
Нині ж така ідея — поки що лише мрія певної частини еліт. Про це
свідчать дискурси "Михайлівського клубу", ГО "Конституційний Конвент",
документи "Несторівської групи", зокрема "Договір гідності заради сталого
розвитку"; позиції Віктора Шишкіна, Володимира Шаповала, власне, мої
доробки в цій царині, а також численні напрацювання окремих науковців і
цілих наукових шкіл Києва, Харкова, Львова…
Правда, у березні 2016 р. у парламенті зареєстровано проект Закону
України "Про процедуру підготовки проекту нової Конституції України", що
значною мірою реанімує пропонований іще в 2008–2009 рр. інститут
Конституційних Зборів як форму реалізації установчої влади українського
народу й інституює — через всеукраїнський референдум за народною
ініціативою — схвалення нової Конституції України народом. Однак
зауважу: навіть не беручи до уваги ті обставини, що КСУ ще не завершив
розгляду справи про конституційність як окремих положень, так і в цілому
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Закону України "Про всеукраїнський референдум" (і за нинішніх умов,
скоріш за все, можна очікувати потрібного владі рішення), механізм, що
запропонований цим проектом закону, явно хибує надмірним впливом
президента, ЦВК і створює можливості для блокування теперішньою владою
цієї ідеї на самому початку або для перехоплення ініціативи. Тоді годі й
сподіватися на те, що проект "Новий Суспільний Договір" — нова
Конституція матиме розвиток.
А тим часом Україні сьогодні потрібна принципово нова Конституція.
Якою має бути нова Конституція
Вирішення проблеми ідеології нової Конституції перебуває у площині
трикутника "Людина—Суспільство—Держава". З огляду на це є необхідність
переосмислити природу суспільного і державного устрою на користь
людиноцентризму.
Маємо виходити з того, що головною метою суспільного, а відтак і
державного ладу майбутнього є створення і розвиток умов для духовно культурної та професійної самореалізації людини через самоорганізацію,
самофінансування і саморозвиток територіальних, професійних і динамічних
громад. Державна влада формує і реалізує державну політику з метою
забезпечення насамперед національної безпеки і оборони, правопорядку,
ефективної судової влади, управління комунікаціями державного значення
тощо.
В основу нової Конституції мають бути покладені системи ціннісних
категорій, які розроблені під егідою ООН та інших міжнародних інституцій.
Головними функціями держави мають стати абсолютно нові пріоритети.
Як-от: створення освітньої системи виявлення й розвитку талантів
людини; збільшення тривалості життя; поліпшення екологічних умов життя
людини; розвиток соціального капіталу держави; розвиток інститутів
зворотних зв'язків і норм прямої дії; підтримання балансу розвитку громад;
планування розвитку економіки та інтеграція в глобальну торгову систему;
стандартизація життєдіяльності за ключовими сферами — санітарною,
пожежною, екологічною; фактичне планомірне постійне підвищення
соціальних стандартів та купівельної спроможності; забезпечення точного і
повного виконання законів усіма громадянами без винятку; гармонізація
інтересів людини, громади та державної служби; формування, підтримка,
пропаганда й укріплення ідеології держави на основі загальнолюдських
цінностей через розвиток філософії, культури, освіти і громадянських
публічних медіа.
Так, нині такий перелік державних конституціональних пріоритетів
виглядає дивно. Але за цим — майбутнє.
Якщо цього не зробимо, то буде досягнута мета гібридної війни щодо
України: фрагментація території, вимивання інституційно-спроможної
держави, заміна її корпоративною слабкою державою, що перебуває під
протекторатом інших країн.
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Країні сьогодні, на етапі 20-річчя Основного Закону, потрібна
Стратегічна конституційна сесія заради майбутнього (Дзеркало тижня
(http://gazeta.dt.ua/internal/dvi-ukrayini-pole-boyu-konstituciya-ukrayinisogodni-potribni-principovo-nova-konstituciya-novi-gorizonti-suspilnogorozvitku-i-pravovih-oriyentiriv-_.html). – 2016. – 24.06).

В. Шишкин, кандидат юридических наук, доцент, судья

Все изменения Конституции были неудачными, они внесли дисбаланс и хаос
С точки зрения современного рождения государств, Конституция – это
свидетельство о рождении государства. Почему мы и хотели свою
Конституцию.
Так, можно было советскую Конституцию продолжать, но родили свою.
Поляки тоже вернули конституцию 20-х годов, потому что это было
возрождение польского государства. Почему прибалты вернули тексты
конституций 20-х годов? Потому что это было рождение их государств. В
Латвии и Эстонии вообще никогда не было своих государств.
Когда говорят – в Украине нет истории государства, а что есть у
эстонцев или латышей? Также нет. Если литовцы еще имели Великое
княжество литовское, то латыши с эстонцами никогда не имели своего
государства.
Конституция – это заявка, свидетельство о рождении государства, где
она говорит – какая она будет – правовая, социальная, с какими
недостатками, прогрессивными-непрогресивними явлениями, с какими
конструкциями...
...Со временем Конституцию начали менять. Все изменения в
Конституцию, которые принимались, являются неудачными. Все, 100% все.
Здесь есть два момента – неудачные по форме и неудачные по сути. Даже
удачные по сути по своей форме также неудачные. Поэтому я не могу
сказать, что какие-то из них положительные - все неудачные.
Например, по сути можно говорить о парламентской республике, а не
президентской, потому что я сам сторонник парламентской республики. Я
германофил. Мне нравится государственный строй Германии. Я стоял на том,
чтобы все особенности, кроме федеральных, просто переносились на
Украину. Кстати, эту идею Мороз в 2004 пытался, но реализовал ее крайне
неудачно.
Он внес дисбаланс, это все опять пошло сквозь призму конфронтации, и
которая у него была с Кучмой, а потом была с Ющенко. Если вкладывают
эти конфронтационные личностные элементы, то это много всего...
Я за парламентскую республику, но так они выписали – они разрушили
старую систему, но не систематизировали в новом виде, внесли дисбаланс.
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Эта идиотская конструкция, что президент назначает двух министров, а
всех остальных назначает парламент. Почему идиотская? Она деструктивна.
Или все правительство президент, или парламент. Можно было идти по
французскому подходу. Там президент имеет силу, но не назначает
министров, он имеет право вносить кандидатуру премьер-министра. Если
парламент отклонил кандидатуру премьер-министра, то он должен другую
кандидатуру премьер-министра внести, но он не назначает министров.
Вспомните, когда Ющенко назначал двух министров, сейчас Порошенко
назначает двух министров – это как раз то произведение Мороза, которое я
считаю глупым. А сама идея парламентской республики в принципе
правильная. Но закон принимался с нарушением, и Конституционный суд в
этой части правильно сказал, что закон неконституционный. Я не буду
цитировать, все описано в знаменитом решении 2222, хотя я и писал особое
мнение, но я не считаю в этой части решение суда неправильным.
Есть еще один момент, в силу того, что Сан Саныч "не догоняет", в силу
того, что не учился, а надо было пообщаться с теоретиками – это покушение
на судебную власть. Я не буду говорить про все, но Конституционный суд.
Почему говорят, что он стал уязвим? А когда он стал таким и почему? Как
раз на основании изменений 2004 года.
Что до этого было с судьями КСУ? В законе выписаны три принципа
формирования – судьи назначают съезд судей, президент и парламент по 6
штук. И нигде не было написано, что они их увольняют.
Американцы нам говорили, что вы там выписали 12 оснований
независимости судей – все это до лампочки, можно выбросить, потому что
независимость судей определяется двумя категориями – бессрочное избрание
и пожизненная безопасность. И не указано, кто и как освобождает. И
финансовое обеспечение. Все остальное можно не писать, оно не нужно.
У нас не было написано, кто увольняет судей КСУ, только было
написано право фактического импичмента, что судья может быть уволен
парламентом, при чем независимо от того, кто его назначил, в порядке
фактического импичмента – если нарушил присягу или преступление против
личности – создавалась специальная комиссия и в парламенте, поскольку это
гласный орган в отличие от кулуарного президента, там не знают, что
происходит, а тут все же открытое слушание, проводится заседание комиссии
по этим вопросам.
Во всех других случаях КСУ сам освобождает, вот 9 лет прошло,
закончились полномочия...
В 1996-м году мы отошли от этого, то есть КСУ сам принимает решение,
пишет заявление по собственному желанию или по состоянию здоровья, что
у него есть право на отставку, 65 лет ему исполнилось, закончился
конституционный срок... а вот там, где импичмент – там парламент. Таким
образом, судьи были защищены.
А тогда Мороз внес фразу – кто назначает, тот и освобождает. Все,
плотина прорвана.
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Я считаю ни одна из поправок не прошла в надлежащий способ. А тем
более когда Конституционный суд сейчас должен давать заключение, что у
нас военное положение, и КСУ избежал этого, и проанализировал свои
действия, и санкционировал действия и президента, и парламента – это вина
и КСУ (112.ua (http://112.ua/mnenie/vse-izmeneniya-konstitucii-bylineudachnymi-oni-vnesli-disbalans-i-haos-321282.html). – 2016. – 28.06).

П. Гречковский, секретарь Совета адвокатов Украины, член Высшего совета юстиции

Судебная реформа: лучшее надо сохранять, от худшего надо избавлять ся и
идти вперед
(Интервью «ЮрЛига»)
Нельзя
сказать,
что
судебная
реформа,
инициированная
Администрацией Президента стала совсем уж неожиданной для
профессионального сообщества. Однако, новая редакция Закона «О
судоустройстве и статусе судей» все же появилась и была принята
молниеносно – без долгой открытой дискуссии. Это породило
неоднозначную реакцию среди юристов, а также последующее обсуждение
уже принятых норм, ряд из которых вызвал достаточно полярные реакции.
При этом, представители Администрации Президента не устают заявлять, что
принятые документы – лишь один из этапов реформы.
О том, что произошло и о том, что планируется, мы говорили с Павлом
Гречковским, секретарем Совета адвокатов Украины, членом Высшего
совета юстиции.
- Судебная реформа для многих стала достаточно неожиданной проект новой редакции Закона о судоустройстве был обнародован всего за
несколько дней до принятия. Это дало основания некоторым юристам
сетовать на непрозрачность подготовки законопроекта. Как Вы считаете,
нужно ли было дать широкой профессиональной общественности больше
времени для ознакомления с предложениями авторов реформы?
- При реализации судебной реформы я бы отметил три момента. Способ
подготовки, внесения и принятия законопроектов.
По моему мнению, профильный законопроект должен обсуждаться
специалистами с привлечением всех stake-holders, к числу которых, конечно
же, относятся украинское общество, правовые институты, члены парламента.
И даже если к мнению этих участников процесса инициаторы реформы не
собираются прислушиваться, это совсем не значит, что они не имеют права
быть услышанными. К сожалению, можно констатировать практическое
отсутствие внешних коммуникаций власти с обществом по сути новой
редакции закона “О судоустройстве и статусе судей”.
Конечно же, при принятии таких судьбоносных документов они должны
проходить четкую процедуру в Верховной Раде. И, на мой взгляд, это
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неправильно, когда такой важный закон принимается парламентом за два
дня. При этом сначала ставится на голосование закон «О статусе судей и
судоустройстве», а потом - изменения в Конституцию, реализация которых
предусмотрена профильным законом. Такой порядок голосования кажется не
только не логичным, но и говорит о том, что необходимые голоса могли быть
собраны в результате политических договоренностей..
Третий момент. В Украине власть разделена на три ветви:
законодательную, исполнительную и судебную. Очень символично, что во
время принятия судебной реформы представителей судебной власти в
парламенте не было. Мне понятно, что одним из основополагающих
принципов судебной реформы, по убеждению реформаторов, является так
называемая институциональная перестройка органов судебной власти,
которая, в том числе, а может быть, и в первую очередь, состоит в том, чтобы
у граждан стереть любую «негативную память», сформированную в
результате существования действующей системы судов. Простыми словами,
избавиться от всех судей, заменив их новыми людьми, а не только сменить
вывески на судебных учреждениях. Но это не значит, что судьи должны были
быть лишены возможности высказать свое мнение.
Сейчас закон принят 281 голосом «за», и, я убежден, будет подписан
президентом и опубликован. Вероятно, это произойдет в ближайшие дни. В
целом, закон можно приветствовать как прогрессивный шаг, поскольку
заложена основа для положительных изменений в области правосудия.
- Как Вы оцениваете новую структуру Верховного Суда?
Действительно ли это шаг к обеспечению единства судебной практики?
- Согласно принятой реформе судебной системы, Верховный суд
является и кассационной инстанцией. В то же время, структура Верховного
суда построена таким образом, что одновременно он будет обеспечивать
единство судебной практики. Остается лишь надеяться, что персональный
состав Верхового суда будет высокопрофессиональным, чтобы справиться в
такой нелегкой задачей и оправдать высочайшее доверие, которое ему
оказано.
- Одна из заявленных целей реформы - обновление судейского корпуса
путем привлечения на должности судей в судах всех инстанций
высококлассных специалистов, в том числе из адвокатуры. По Вашему
мнению позволят ли нормы принятого Закона достичь ее?
- Как адвокат, я надеюсь, что реформа будет иметь такой результат.
Новый закон во многом действительно можно оценить как шаг вперед.
Поясню. На сегодняшний день суды выводятся из-под политического
влияния. Очень важно, что теперь судей не будет назначать парламент,
ориентируясь на политические интересы. Не будет первого назначения на
пятилетний срок, которое, по сути, могло быть скрытым инструментом
влияния власти на судью: власть смотрела, как эти пять лет работает судья.
Если он удобен, его избирают пожизненно. То, что судьи будут сразу
назначаться пожизненно, и парламент не будет влиять на этот процесс,
можно приветствовать.
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Но реформа ни в одном словаре не означает разрушение. Лучшее надо
сохранять, от худшего надо избавляться и идти вперед. В этом суть реформы.
Поэтому и в кадровой ротации, которую запустит новый закон, нельзя всех
мерить одним аршином.
Невозможно предположить, что все судьи - коррупционеры. Если есть
такие, естественно, их нужно привлекать к ответственности. Без сомнений,
среди судей - немало честных профессионалов. Если мы сейчас всех будем
увольнять, то где гарантии, что «новые» судьи не будут себя вести так же,
как «старые»? Возникает вопрос: зачем мы меняем одно на другое. Важно,
чтобы критерии отбора, определенные в законе, запустили механизмы,
которые будут иметь гарантированный положительный эффект.
Безусловно, мы приветствуем новеллу закона, согласно которой
адвокаты, проработавшие более 10 лет, могут принять участие в конкурсе на
замещение должности судьи Верховного суда. Это, конечно, позволит
сформировать состав нового Верховного суда из профессионалов
высочайшего уровня.
- В рамках реформы предполагается заменить Высший совет юстиции
Высшим советом правосудия. Если в существующий орган съезд адвокатов
делегирует трех членов, то в новый - только двух. Как Вы считаете, не
приведет ли такое изменение к ущемлению прав адвокатов в части влияния
на формирование судейского корпуса?
- Между Высшим советом юстиции и Высшим советом правосудия есть
отличия, как в порядке формирования, так и в объеме полномочий. Но в том,
что касается баланса представительства, то он не нарушен, и у адвокатуры
сохраняется равная квота с другими субъектами.
В Высшем совете юстиции 20 человек, при этом большинство
составляют судьи. Это было требованием европейских институтов.
Президент и парламент назначают по 3 представителя, из которых двое судьи. Съезд адвокатов выбирает 3 представителей, из которых один - судья.
Съезд высших учебных заведений избирает 3 представителей, включая
одного судью. Еще троих членов ВСЮ избирает Съезд судей, и это
полностью судейская квота. 2 места занимают кандидаты от конференции
работников прокуратуры. Председатель Верховного суда, генеральный
прокурор и министр юстиции входят в ВСЮ по должности. Согласно новому
закону, Высший совет правосудия состоит из 10 судей, глава Верховного
суда входит по должности. Остальные 10 мест распределены между
президентом, парламентом, адвокатурой, съездом высших учебных
заведений и конференцией работников прокуратуры. При этом для
адвокатуры не предусмотрено требование выдвинуть какого-то судью. Это
более честный принцип: судьи выбирают судей, адвокатура - адвокатов.
Действительно, Высший совет правосудия будет иметь очень большие
полномочия. Весь карьерный рост судьи, от назначения и до отставки,
выдачи разрешения на задержание, отданы в новый орган. В его подчинение
передана Государственная судебная администрация, что делает судебную
систему более независимой от государства и политического влияния.
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- Насколько можно понять, законопроект о Высшем совете правосудия
пока находится в разработке. Известны ли Вам детали этого процесса и
привлечены ли к нему практикующие адвокаты?
- Да, верно. Принятые изменения в Конституцию и Закон «О
судоустройстве и статусе судей» - это, конечно же, не весь пакет
нормативных актов, составляющих судебную реформу. Ожидается принятие
еще многих законодательных актов. В том числе и закон Украины «О
высшем совете правосудия», и Закон Украины «О Конституционном суде
Украины», масштабные изменения в процессуальное законодательство, и на
завершающем этапе (ориентировочно 2018 год) будет приниматься новый
закон об адвокатуре и адвокатской деятельности. Также будет разработано
новое законодательство о юридическом образовании. Закон «О Высшем
совете правосудия», который более детально урегулирует его статус и
полномочия, по плану Совета по вопросам судебной реформы, ожидается в
сентябре текущего года.
На самом деле, на сегодняшний день адвокатура с оптимизмом смотрит
на реформаторский процесс и надеется, что ее экспертиза будет востребована
в работе Совета по вопросам судебной реформы при Президенте. Мы готовы
уделять этому столько времени, сколько будет необходимо, поскольку
украинская
адвокатура
очень
заинтересована
в
качественной
законопроектной работе.
К сожалению, до недавних пор была недостаточная коммуникация
между Национальной ассоциацией адвокатов и Советом по судебной
реформе, где создана профильная рабочая группа. Но, после включения
расширенного состава представителей НААУ в рабочую группу, мы
надеемся, эта ситуация поменяется к лучшему. Также мы надеемся, что
эксперты НААУ будут привлечены руководителями этой группы и к работе
над процессуальными кодексами и другими нормативными актами, которые
разрабатываются и планируются к принятию в рамках судебной реформы.
Ведь именно нам, украинским адвокатам придется работать в условиях новой
судебной системы.
- Одним из дискуссионных вопросов при обсуждении исключительного
права адвокатов на представительство в судах всегда была судьба тех
юрисконсультов со значительным стажем, которые пока не получили
свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью. Они
выражали недовольство необходимостью стажироваться у менее опытных
коллег.
- Это один из аргументов противников реформы, и он не очень сильный.
Идеология этой реформы в том, чтобы сделать защиту более
профессиональной. Закон предусматривает исключительное право на
представительство в судах. Он не устанавливает порядок стажировки и не
меняет его. Стажировка прописана в действующем законе об адвокатуре, и
там нет положений, которые предусматривают необходимость стажироваться
у менее опытных коллег. Стажировка - это одна из важных ступеней входа в
профессию, которую необходимо пройти. Хочу напомнить, действующий
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закон об адвокатуре был принят по требованию Евросоюза, как условие
подписания Соглашения об ассоциации. И в части доступа к профессии, и в
остальных разделах он полностью соответствует европейской практике и
одобрен европейскими институциями.
- Планируется ли в свете того, что исключительное право на
представительство все же получило одобрение парламента, инициировать
вопрос об упрощенном порядке получения этой категорией юристов
статуса адвоката?
- Еще один аргумент противников реформы, и я могу только повторить
свой ответ. С другой стороны, реформа адвокатуры еще не завершена. В
действующий с 2012 года закон готовятся изменения, и они касаются и
доступа к профессии. Некоторые из них не такие безобидные. Например,
предлагается отменить стажировку и оставить статус помощника, через
который входить в профессию. Это наоборот ограничит возможности, ведь
помощник получает у адвоката зарплату. Сработает экономический фактор адвокаты не смогут взять на работу всех, кто захочет идти в адвокатуру.
Адвокатура считает, что отменять стажировку не стоит. Мы
неоднократно доносили эту позицию до рабочей группы Совета по вопросам
судебной реформы при Президенте Украины. Необходимо сохранить как
институт помощника, так и стажировку. Мы планируем аргументировано
отстаивать свою позицию, исходя из того, что вопрос крайне важный для
сохранения профессиональных стандартов и престижа профессии. Если
говорить об упрощенном доступе в профессию, то адвокаты выступают
против, поскольку это способ нивелировать проведенную реформу. Мы не
можем допустить падения профессионального уровня, к которому приведет
так называемый «упрощенный доступ».
- Одной из целей введения исключительного права на
представительство всегда называлось повышение качества правовой
помощи, оказываемой гражданам. Но это невозможно без контроля за
деятельностью конкретного адвоката. Какие формы контроля Вы
считаете допустимыми? Кто должен осуществлять этот контроль?
- Адвокатура в результате судебной реформы получила более сильный
статус. Адвокаты будут иметь исключительное право представлять в судах
других лиц. Это касается и граждан, и юридических лиц, и государственных
органов. Так построена система в Европе, и введение этой практики на
конституционном уровне в Украине - очень прогрессивный шаг, который
украинская адвокатура поддерживала на всех этапах его подготовки и,
конечно, одобрила его принятие. Представительство в судах должны
осуществлять
профессиональные
люди.
Второй
аспект
этого
конституционного изменения - возможность обратиться в квалификационнодисциплинарные комиссии, если лицо обоснованно не довольно своим
адвокатом. В результате по решению КДК можно даже лишиться
свидетельства на право заниматься адвокатской деятельностью. Когда в суды
ходили юрисконсульты, никакой ответственности за ошибки для них не
существовало и не существует. Исключительное право адвокатов - это не
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привилегия. Это большой уровень ответственности для адвокатуры и
гарантия равенства сторон в суде. Именно этот принцип является одним из
главных в процессе реализации права на справедливый суд.
В связи с новым статусом адвокатуры значение дисциплинарных
процедур и квалификационных требований действительно возрастает.
Эти полномочия по закону отнесены к органам адвокатского
самоуправления, квалифицированно-дисциплинарным комиссиям. Комиссии
избираются адвокатами и состоят из адвокатов. Органы адвокатского
самоуправления заинтересованы в том, чтобы к комиссиям было высокое
доверие, а их решения воспринимались адвокатским сообществом и
гражданами как справедливые.
- Представители Администрации Президента уже заявляли, что
судебную реформу нельзя считать завершенной без реформирования
адвокатуры. На какой стадии находится соответствующий законопроект
и привлекаются ли к его разработке представители НААУ? Какие плюсы и
минусы в предлагаемых нормах Вы видите?
- Адвокатура не является противником реформ, если они направлены на
дальнейшую адаптацию европейских практик. Для нас главными
принципами дальнейшей реформы адвокатуры является сохранение
независимости профессии, залогом чего выступает функциональное
самоуправление, и усиление прав адвокатов, а также гарантий адвокатской
деятельности.
К сожалению, до недавнего времени выстроить равный диалог не
получалось. Нам даже пришлось проводить внеочередное заседание Совета
адвокатов Украины по этому поводу. Во время этого заседания от
представителей всех регионов звучали резкие негативные оценки многих
положений законопроекта. Вскоре после этого нам предложили расширить
нашу квоту в рабочей группе, но заседания в новом составе пока еще не
проводились.
Адвокатура надеется, что после включения представителей НААУ в
рабочую группу будет проведена открытая публичная работа над
изменениями в действующий закон, то есть, они будут широко обсуждены в
адвокатском сообществе не «для галочки», а профессионально
проанализированы и обдуманны. При разработке изменений в закон об
адвокатуре будут полезными практический опыт Национальной ассоциации,
собранные нами статистические данные, аналитические обзоры, где
показаны реальные проблемы адвокатуры и предложены способы их
решения.
Мы готовы предоставить свою экспертизу в реформировании
адвокатуры. НААУ активно развивает контакты с международными
ассоциациями адвокатов и национальными адвокатурами, прежде всего для
того, чтобы изучить лучший опыт и заручиться международной поддержкой
в проведении реформ в Украине. Нужно сказать, что на сегодняшний момент
украинская адвокатура воспринимается на международной арене как success
story, благодаря тому, что смогла добиться в кратчайшие сроки
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имплементации многих прогрессивных практик профессии. Хотя впереди
еще много реформаторской работы, мы смотрим с оптимизмом в завтрашний
день (ЮРЛига (http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/6/24/147288.htm ). – 2016.
– 24.06).

В. Тарасюк, аспірант відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України

Конституція України як об’єкт політичних маніпуляцій
Конституція – основний закон громадянського суспільства і держави,
який має вищу юридичну чинність, через який (відповідно до багатовікового
досвіду і прагнень народу) затверджуються основи суспільного і державного
ладу і механізми їх дії, спрямовані на зміцнення держави і забезпечення прав
і свобод громадян. Конституція є різновидом суспільного договору (англ.
Social contract): люди віддають частину своїх суверенних прав уряду держави
або іншому органу влади для того, щоб підтримувати порядок у суспільстві,
тобто згода тих, ким правлять, на певні правила, за якими здійснюється
правління [1].
Поняття «основний закон» (лат. lex fundamentalis) вперше вжито у 16
столітті французькими авторами, які вважали, що монарх обмежений
основним законом і не може змінювати його на власний розсуд. Основні
закони розглядалися ними як сукупність загальних принципів здійснення
державного владарювання, тією чи іншою мірою відображених у праві.
Визначенню основного закону велику увагу приділяли прихильники ідеї
суспільного договору, які ототожнювали відповідні поняття. Наприкінці 18 –
на початку 19 ст. єдино можливими способами прийняття конституції
вважалися референдум і установчі збори. Наслідком ототожнення основного
закону і суспільного договору стало те, що був прийнятий ускладнений,
жорсткий порівняно зі звичайними законами порядок внесення змін до
конституції.
Істотне значення для з’ясування природи конституції як основного
закону, акта найвищої юридичної сили мала концепція установчої влади,
сформульована у 18 столітті: установча влада є первинною, з якої виникають
т. з. встановлені влади, що мають вторинний характер: законодавча,
виконавча і судова. Установча влада належить народові, котрий, реалізуючи
її, приймає конституцію і визначає умови свого державнополітичного
існування. Отже, конституція є формальним джерелом встановлених влад.
Внесення змін до конституції пов’язано зі здійсненням установчої влади [2].
З точки зору глобалізаційних процесів, основний закон відіграє роль
ідентифікатора нації. Конституція, крім загальноправових фундаментальних
засад, містить індивідуальні ознаки, притаманні тим чи іншим суб’єктам
міжнародного права. Гармонічне поєднання загальних та індивідуальних
норм впливає на якість формування політичної культури, національної
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свідомості, дотримання основних засад демократії та стабільність процесів
розвитку держави.
Засади теорії суспільного договору, які визначаються й охороняються
основним законом: законна державна влада повинна будуватися на згоді
громадянського суспільства; кожна країна, що вважає себе цивілізованою,
має свою конституцію; «установча влада» належить народові, котрий,
реалізуючи її, приймає конституцію і визначає умови свого
державнополітичного існування; внесення змін до конституції пов’язано зі
здійсненням «установчої влади»; державна влада обмежена основним
законом і не може змінювати його на власний розсуд; конституція є
формальним джерелом «встановлених влад» (законодавча, виконавча,
судова);
незмінність
основного
закону
гарантує
стабільність
суспільнополітичного розвитку країни, якість тлумачення тих чи інших
законів й дотримання прав людини незалежно від уподобань політичної
влади в той чи інший період історії країни.
Суворе і точне дотримання конституції — найвища норма поведінки
всіх громадян, громадських об'єднань, комерційних організацій, державних
органів і посадових осіб [3].
Основний Закон новітньої України
24 серпня 1991 року Верховна Рада прийняла Акт проголошення
незалежності України, його підтверджено Всеукраїнським референдумом 1
грудня 1991 року.
Основний Закон України було прийнято майже за п’ять років – 28
червня 1996 року під час оголошення результатів голосування за проект
Конституції України в цілому на пленарному засіданні п’ятої сесії Верховної
Ради України другого скликання [4].
Конституція України складається з преамбули і 15 розділів. За
Конституцією 1996 року Україна є суверенною і незалежною, унітарною,
демократичною, соціальною, правовою державою у формі республіки.
Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Він здійснює владу
безпосередньо або через органи державної влади та місцевого
самоврядування. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу
на законодавчу, виконавчу та судову. З метою забезпечення стабільності
Конституції в ній передбачена жорстка процедура внесення до неї змін та
доповнень. Для схвалення відповідних змін до різних розділів Основного
Закону потрібно від 2/3 до 3/4 голосів конституційного складу Верховної
Ради України. Якщо ж зміни скасовують чи обмежують права та свободи
людини й громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи на
порушення територіальної цілісності України, то Конституція взагалі не
може бути змінена (ст. 157).
За двадцять років Конституція України шість разів зазнавала змін:
2004 рік – Закон України «Про внесення змін до Конституції України»
від 08.12.2004 року. Починаючи з 2003 року політичні сили Віктора
Януковича та Леоніда Кучми ініціювали конституційну реформу, суть якої
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полягала в ослабленні влади президента й передачі Верховній Раді права на
формування уряду України. Опозиційні сили Ющенка та Тимошенко рішуче
виступали проти цієї реформи, оскільки були впевнені в перемозі свого
кандидата на президентських виборах 2004 року. Під час Помаранчевої
революції політичні сили Кучми та Януковича розглядали прийняття
конституційної реформи як основну вимогу, в обмін на яку президент Кучма
погоджувався на організацію повторного голосування другого туру
президентських виборів. Для подолання гострої політичної кризи під час
Помаранчевої революції, на вимогу політичних сил Віктора Януковича та
Леоніда Кучми, 8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила Закон України
№2222IV «Про внесення змін до Конституції України» та (в пакеті до
нього) про внесення змін до закону про вибори Президента (останні
дозволили провести переголосування 2го туру виборів Президента). Того ж
дня Президент України Леонід Кучма підписав ці документи. Закон на основі
проекту Симоненка—Медведчука про зміни до Конституції (про політичну
реформу) передбачав перехід від президентськопарламентської до
парламентськопрезидентської форми правління, формування уряду
коаліцією депутатських фракцій, продовження терміну повноважень
Верховної Ради до 5 років. Згідно з прикінцевими та перехідними
положеннями закону він мав набрати чинності з 1 вересня 2005 року в разі,
якби на той час були ухвалені зміни до Конституції стосовно реформування
системи місцевого самоврядування (законопроект 32071). Позаяк до 1 січня
2006 року ці зміни не були ухвалені, то (згідно з прикінцевими та
перехідними положеннями) закон набув чинності самостійно з 1 січня 2006
року.
2010 рік – Рішення Конституційного Суду України у справі за
конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про
внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222IV
(справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України)
від 30.09.2010 року №20рп/2010. 30 вересня 2010 року Конституційний Суд
України скасував дію конституційних реформ, що були прийняті в 2004 році.
З цієї дати знову діяла Конституція 1996 року.
2011 рік – Закон України «Про внесення змін до Конституції України
щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента
України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів» від 01.02.2011 року. 1 лютого
2011 року Верховна Рада України прийняла Закон України №2952VI «Про
внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів
народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів», попередньо схвалений Верховною Радою України 19 листопада 2010
року. Закон набрав чинності 4 лютого 2011 року.
2013 рік – Закон України «Про внесення змін до статті 98 Конституції
України» від 19.09.2013 року. 19 вересня 2013 року Верховна Рада України
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прийняла Закон України «Про внесення змін до статті 98 Конституції
України» (щодо повноважень Рахункової палати), попередньо схвалений 20
червня 2013 року. Після підписання Президентом України та опублікування 5
жовтня у газеті «Голос України» закон набрав чинності з 6 жовтня 2013 року.
2014 рік – Постанова Верховної Ради України «Про текст Конституції
України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями,
внесеними законами України від 8 грудня 2004 року №2222IV, від 1 лютого
2011 року №2952VI, від 19 вересня 2013 року №586VII» від 22.02.2014
року та Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції
України» від 21.02.2014 року. 21 лютого 2014 року Верховна Рада України
без рішення профільного комітету і без висновку Конституційного Суду
прийняла закон №742VII «Про відновлення дії окремих положень
Конституції України». Наступного дня, враховуючи, що Закон про
відновлення дії окремих положень Конституції України не був підписаний
Президентом, парламент ухвалив Постанову «Про текст Конституції України
в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними
законами України від 8 грудня 2004 року №2222IV, від 1 лютого 2011 року
№2952VI, від 19 вересня 2013 року №586VII». Вже 1 березня 2014 року
закон №742VII був опублікований у спецвипуску газети «Голос України» за
підписом в.о. Президента О. Турчинова й таким чином набув чинності 2
березня 2014 року. Тож з 2 березня 2014 року була чинною Конституція
України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996
року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України №2222IV від
8 грудня 2004 року, №2952VI від 1 лютого 2011 року, №586VII від 19
вересня 2013 року і №742VII від 21 лютого 2014 року.
2016 рік – Закон України «Про внесення змін до Конституції України (в
частині правосуддя)» від 02.06.2016 року. Зміни до Конституції відкладають
ратифікацію Римського статуту на три роки. Закон змінює статус суддів,
порядок їх призначення, відповідальність, зводить суддівський імунітет до
функціонального, встановлює монополію адвокатури на представництво в
судах, запроваджує інститут конституційної скарги. Крім того, зменшуються
функції прокуратури. Зміни набувають чинності через три місяці з дня,
наступного за днем опублікування, крім частини шостої статті 124
Конституції, яка вступає в силу через три роки після опублікування [5].
Після 2010 року останні зміни є найбільш дискусійними в частині
дотримання процедур Основного Закону. Анексія Росією Криму та окупація
частини території Донецької та Луганської областей є збройною агресією, що
підтверджує наявність умов воєнного стану як об’єктивно існуючого, а не
запровадженого через відповідну процедуру правового режиму, що є
наслідком наявності умов воєнного стану.
Так, відповідно до ст. 1
–
окуп
частини території України, блокада портів, узбережжя або
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повітряного простору, порушення комунікацій України, напад збройних сил
іншої держави або групи держав на військові сухопутні, морські чи повітряні
сили або цивільні морські чи повітряні флоти України, а також засилання
іншою державою або від її імені озброєних груп регулярних або
нерегулярних сил, що вчиняють акти застосування збройної сили проти
України, які мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно
переліченим вище [6].
Протягом 2014-2016 рр. території Автономної Республіки Крим
окупована і анексована, українські морські порти і частину флоту захоплено,
атаки на військові частини та військові кораблі є загальновідомим фактом;
території східних областей України — Луганської і Донецької перебувають
під окупацією, яка здійснюється силами і озброєними групами, що
проникають з території РФ і постійно атакують блокпости та місця
розташування українських військових, застосовуючи важке артилерійське
озброєння та іншу військову спецтехніку. Це свідчить про наявність збройної
агресії проти України.
Частина 2 статті 4 Закону України «Про оборону України» визначає:
«Органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи
оголошення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. На підставі
відповідного рішення Президента України Збройні Сили України разом з
іншими військовими формуваннями розпочинають воєнні дії. З моменту
оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний
час, який закінчується у день і час припинення стану війни» [6].
Воєнні дії на території України розпочалися з моменту захоплення і
окупації Криму, з першого пострілу агресора на нашій території.
У відповідності з Гаазькою конвенцією про початок воєнних дій 1907
року [7], а також Конвенцією про захист цивільного населення під час війни
1949 року [8], ратифікованими Україною, якщо виникає збройний конфлікт
між двома або декількома державами, міжнародне гуманітарне право стає
чинним автоматично, незалежно від того, чи оголошено війну і чи визнають
учасники конфлікту стан війни. Єдиною підставою, достатньою для
застосування гуманітарного права, є наявність збройного конфлікту.
Конституція України визначає, що вона не може бути змінена в умовах
воєнного або надзвичайного стану (ч. 2 ст. 157). Відповідно до наведених
вище норм національного та міжнародного права внесення змін до
Конституції України від 02.06.2016 року під час умов воєнного стану є
неконституційним (таким, що суперечить Конституції України).
Порушення принципу стабільності Конституції України в частині
періодичного внесення змін та доповнень до Основного Закону стало
можливим і «завдяки» Конституційному Суду України – єдиному органу
конституційної юрисдикції в Україні. Так, Конституційний Суд України
вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів
Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції та законів
України (ст. 147). Хронологія внесення змін до Основного Закону та
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відповідні рішення (висновки) Конституційного Суду України є
промовистим доказом політизації судової влади.
Наслідком порушення однієї чи кількох норм закону є порушення
закону в цілому. Зневага до закону призводить до правового нігілізму –
ігнорування вимог закону, цінності права, зневажливого ставлення до
правових принципів і традицій, що породжує правопорушення, у тому числі
кримінального характеру [9]. Дуалістичне тлумачення та застосування закону
на користь правлячої політичної сили, класу чи групи осіб призводять до
делегітимізації цього закону й втрати легітимності всіх правовідносин
(процесів), які регулюються цим законом [10]. Крім правового нігілізму та
втрати легітимності, маніпулювання тлумаченням та застосуванням закону
порушує теорію суспільного договору й формує недовіру до влади, провокує
протестні настрої у суспільстві.
Досліджуючи цю проблему, слід зазначити, що останні зміни до
Основного Закону зумовлені низкою внутрішніх та зовнішніх чинників. Крім
зовнішньополітичного впливу Мінських угод, обов’язок виконання яких
покладає на Україну значні зобов’язання, українська Конституція не раз
зазнавала змін через внутрішньополітичні чинники. Періодична зміна форми
державного
правління
між
«парламентськопрезидентською»
та
«президентськопарламентською» призвела до кризи державного управління.
Уряд як центральний орган виконавчої влади, всупереч практиці розвинених
демократичних країн, перебуває в одночасній залежності і від Президента
України, і від Верховної Ради.
Розгляньмо цю проблему на прикладі ст.ст. 113, 114, 118 Конституції
України: Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом
України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній
Раді України у межах, передбачених цією Конституцією. (ст. 113);
Прем’єрміністр України призначається Верховною Радою України за
поданням Президента України. Кандидатуру для призначення на посаду
Прем’єрміністра України вносить Президент України за пропозицією
коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої
відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до
складу якої входить більшість народних депутатів України від
конституційного складу Верховної Ради України. Міністр оборони України,
Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою
України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів
України призначаються Верховною Радою України за поданням
Прем’єрміністра України (ст. 114); виконавчу владу в областях і районах,
містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і
звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів
України (ст. 118).
Наведені норми Конституції свідчать про неякісний (завідомо
конфліктний) розподіл влади в Україні. Кабінет Міністрів України, на який
покладається обов’язок здійснення управління державою, перебуває в
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політичній залежності від президента: в частині відповідальності (ст. 113);
щодо призначення (за поданням) Прем’єрміністра України, Міністра
оборони України та Міністра закордонних справ України (ст. 114); щодо
призначення й звільнення голів обласних та районних державних
адміністрацій (ст. 118).
Отже,
уряд, який формується парламентською більшістю,
відповідальний перед Верховною Радою такою самою мірою, як і перед
Президентом. Разом з цим уряд позбавлений повноважень щодо призначення
та звільнення голів органів виконавчої влади на місцях. Це вказує на те, що
виконавча влада в Україні зосереджена в руках президента, а уряд, який
значною мірою залежить від політичної волі президента, має обмежені
повноваження при повній відповідальності.
Така недосконала система стримувань та противаг за умов низької
політичної культури призводить до конфронтації між президентом і урядом,
що провокує виникнення політичної кризи. Тож основною причиною
внесення більшості змін до Конституції України є боротьба за розподіл
політичної влади, а не вдосконалення Основного Закону як суспільного
договору між державою та громадянським суспільством. Зазначена проблема
пов’язана із запровадженням інституту політичної відповідальності, рівнем
політичної культури й особистісним сумлінням суб’єктів політичних
відносин. Можна припустити: допоки правова культура, повага до права і
закону, дотримання демократичних цінностей не стануть невід’ємною
частиною свідомості громадянського суспільства, Україна перебуватиме у
стані перехідного періоду на шляху до демократії. При цьому політикам
варто не забувати давню китайську мудрість: «Кращий правитель той, про
якого народ знає лише те, що він існує. Дещо гірші ті правителі, які
вимагають від народу їх любити і прославляти. Ще гірші ті правителі, яких
народ боїться. І найгірші, яких народ зневажає» [11].
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Аналітична записка ЦППР та РПР
щодо проведення конституційної реформи (червень 2016 р.)
В Україні проводиться конституційна реформа, яка передбачає
конституційні зміни в 3-х напрямках: права людини; децентралізація;
реформа правосуддя.
1. Права людини
Конституційною комісією до цього часу не підготовлено остаточного
варіанту конституційних змін щодо прав і свобод людини та громадянина.
Триває фаза громадських обговорень проекту Закону України «Про
внесення змін до Конституції України (щодо прав людини)», який
підготовлено Робочою групою Конституційної комісії з прав, свобод та
обов’язків людини та громадянина. Зараз у регіонах тривають виїзні
засідання для обговорення запропонованих змін. У подальшому заплановано
завершений опрацюванням Конституційною Комісією законопроект
передати Венеційській Комісії, а в разі ухвалення нею позитивного висновку
провести інформаційну кампанію. Фінальним кроком у роботі комісії
повинна бути передача напрацьованого законопроекту Президенту України з
метою його внесення до Парламенту.
2. Децентралізація
Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади) дотепер очікує розгляду Парламентом. Президент
України заявив, що зміни до Конституції в частині децентралізації будуть
після виведення військ РФ, оскільки визначальним є безпековий пріоритет за
попередніми умовами мінських угод. Нагадаємо, що цей Законопроект було
внесено до Парламенту Президентом 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. 18
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березня Конституційний Суд України офіційно оприлюднив Висновок, у
якому зазначив про відповідність запропонованих конституційних змін
статтям 157, 158 Конституції.
Експерти ЦППР і групи «Конституційна реформа» РПР застерігають від
порушення конституційної процедури при внесенні змін до Конституції щодо
децентралізації. Незважаючи на Рішення Конституційного Суду 15 березня
2016 р. № 1-рп/2016, яке дозволяє Парламенту самостійно вирішувати, на
якій сесії має бути остаточно ухвалений закон про внесення змін до
Конституції, експерти дотримуються позиції, що відповідно до ст. 155
Конституції для внесення змін до Конституції потрібні дві послідовні чергові
сесії Парламенту. Положення Конституції є однозначними — стаття 155
Конституції України чітко встановлює часовий проміжок зміни Конституції
— це мають бути дві послідовні сесії Парламенту. Експерти наполягають на
попередній практиці внесення змін до Конституції та правовій позиції
Конституційного Суду. 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).
3. Судова реформа
2 червня Парламент остаточно схвалив Проект Закону про внесення змін
до Конституції України (щодо правосуддя), а 24 червня Президент його
підписав. 29 червня Закон «Про внесення змін до Конституції (щодо
правосуддя) було офіційно опубліковано. Також 2 червня з порушенням
Регламенту ВРУ Парламент ухвалив імплементаційний закон — нову
редакцію Закону України «Про судоустрій і статус суддів», яку Президент
України вніс до Парламенту лише 30 травня (законопроект зареєстровано за
№ 4734).
Експерти ЦППР і групи «Конституційна реформа» РПР відмічають, що
конституційні зміни містять багато позитивних змін і новел, зокрема
створення та ліквідацію судів законом; вирішення питань кар’єри судді і
звільнення Вищою радою правосуддя, яка більше, ніж на половину буде
складатися із суддів, обраних суддями; запровадження безстрокового
призначення суддів; запровадження оцінювання кожного судді на предмет
компетентності, доброчесності, етичності поведінки, а також механізму
участі судді у конкурсі або звільнення/переведення у разі ліквідації чи
реорганізації суду, в якому він працює.
При цьому експерти засуджують недотримання процедури зміни Закону
України «Про судоустрій і статус суддів». Відтак, прогресивні ідеї, закладені
в змінах до Конституції та в Законі України «Про судоустрій і статус суддів»,
можуть бути нівельовані. Негативна ситуація в судовій системі може лише
законсервуватися під виглядом формального «врахування вимог
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громадськості», «створення нових судів» і «оновлення суддівського
корпусу».
Експерти закликають ухвалити зміни до Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» з метою забезпечення ефективного оновлення
суддівського корпусу, а також прозорого та неупередженого добору суддів
до нових судів з вирішальним голосом громадськості щодо доброчесності
суддів; ухвалити інші імплементаційні закони - спеціальний закон про
Вищий антикорупційний суд, який дозволить без зволікань запустити цей суд
і забезпечить незалежність суддів цього суду; зміни до Закону України «Про
Вищу раду юстиції», без яких після набрання чинності новим законом «Про
судоустрій і статус суддів» неможливо буде притягнути до дисциплінарної
відповідальності, у т.ч. звільнити з посади, жодного суддю; нову редакцію
Закону «Про Конституційний Суд України»; зміни до процесуального
законодавства (див. Заяву РПР).
Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо
недоторканності народних депутатів України та суддів) № 1776 знаходиться
на розгляді в Парламенті. Цей законопроект стосується депутатського та
суддівського імунітету. Питання суддівського імунітету врегульовано в
конституційних змінах від 2 червня, отже в цій частині він втратив
актуальність. Відповідно до частини другої статті 159 Основного Закону
Верховна Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати
одні й ті ж положення Конституції України.
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 ВРУ 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.
На сьогодні діє Закон України «Про всеукраїнський референдум» від 6
листопада 2012 р., який було ухвалено з порушенням конституційної
процедури та містить неконституційний порядок зміни Конституції України,
а також встановлює маніпулятивну процедуру проведення національного
референдуму. У Конституційному Суді продовжується розгляд справи щодо
відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про
всеукраїнський референдум» повністю.
У профільному комітеті Парламенту також опрацьовується нова
редакція Закону України «Про всеукраїнський референдум» № 2145а,
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підготовлена провідними незалежними експертами у сфері виборчого права,
яку було включено до порядку денного Парламенту Постановою «Про
порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання»
№ 974-VIII.
ЦППР і група «Конституційна реформа» РПР закликають Парламент
невідкладно забезпечити демократичне правове регулювання інституту
референдуму та скасувати неконституційний порядок зміни Конституції
(ЦППР (http://pravo.org.ua/ua/news/20871593-analitichna-zapiska-tsppr-tarpr-schodo-provedennya-konstitutsiynoyi-reformi-cherven-2016-r.). – 2016. –
30.06).
В. Маляренко, екс-голова Верховного суду України

Екс-голова Верховного суду: Правовий нігілізм — одвічна традиція українського
народу
Головна філософія життя успішних країн — це повага до людини, її прав
і свобод, шанобливе ставлення до закону й законності, підтримання
правопорядку. Саме ці обставини є запорукою успіху та незалежного
управління країною. З незапам’ятних часів на нашій землі немає порядку.
Про це мудреці говорять віками. Зокрема, в «Повісті минулих літ», створеній
у Києві на початку XII століття, записано, що «земля наша велика и обильна,
а наряда в ней нет». За тих часів під словом «наряд» мали на увазі порядок та
управління. За твердженням літописця, тодішня влада не могла забезпечити
цей порядок і належне управління людьми й тому нібито запросила для
їхнього запровадження варягів. Звісно, щодо запрошення варягів, то це
байка, бо нормани IX століття були не тією публікою, яку треба було
просити. Про це свідчать їхні загарбання й пограбування в інших країнах
Європи. Просто ця повість писалася за часів правління варягів, під їх
впливом. Вони були зацікавлені в тому, щоб обілити себе. Але факт
залишається фактом. Вони прийшли й почали наводити у нас порядок. На
жаль, це їм не вдалося, бо тут, як сказав мудрець, «сам чорт ногу зламає».
У ХІХ столітті на цю тему Олексій Толстой написав поему «История
государства российского от Гостомысла до Тимашева».
Вона починається зі слів:
«Послушайте, ребята,
Что вам расскажет дед.
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет.
А эту правду, детки,
За тысячу уж лет
Смекнули наши предки:
Порядка-де, вишь, нет».
Олексій Толстой проаналізував діяння з наведення порядку всіх князів,
царів, імператорів, які правили нашою країною з ІХ по ХІХ століття.
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Торкнувся навіть окремих міністрів. Але ніхто з них порядку не навів. У
всякому разі, довготривалого й надійного, який приніс би успіх державі та її
народу.
Що характерно, порядку не було на нашій землі не лише там, де
хазяйнували московіти, але й там, де правили поляки, австрійці та османи.
Між тим порядок — це та категорія, без якої успіх неможливий. Із цього
приводу польський геній Адам Міцкевич у поемі «Пан Тадеуш, або Останній
наїзд на Литві: Шляхетська історія 1811–1812 років у дванадцяти книгах,
писана віршами» влучно і слушно заявив:
«Порядком держиться й сім’я, і двір, і дім,
Без цього падають у глибочінь неслави
Народи і царі, державці і держави».
Тобто порядок — це категорія, що приносить успіх як окремій людині,
сім’ї, так і державі. Що таке порядок, сказати важко. Це поняття
багатозначне й багатогранне. Згідно з Великим тлумачним словником
сучасної української мови, порядок — це правильний, усталений режим
життя, чистота і лад, це стан, коли все робиться, виконується у відповідності
до певних вимог, правил, норм, де злагодженість і узгодженість у діях,
організованість та дисциплінованість. В цілому можна сказати, що порядок
— це стан, за якого немає безладу, хаосу, анархії й безгосподарності, коли
панує законність і правопорядок.
Чому на нашій землі немає порядку, то велика загадка. І доти, доки наш
народ її не відгадає, успіху йому не бачити.
Протягом віків вважалося, що досягти успіху нашому народу заважають
вороги. Виразниками цієї думки було багато поетів і прозаїків. Навіть у
головному програмному символі України закладена ця думка. Зокрема, в
ньому зазначено, що «згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і
ми, браття, у своїй сторонці». Тобто коли усі вороги виздихають, нам буде
добре, народ заживе, буде порядок і успіх. Але 25 років неуспіху, безладу,
хаосу й беззаконня свідчать, що не у ворогах справа.
На чому ґрунтується порядок? Складових цього ґрунту багато. Він
залежить від характеру народу, особливостей його розвитку, традицій,
моралі, релігії, сприйняття закону та законності тощо.
Протягом віків поведінка нашого народу визначалася язичницькими
традиціями та православною християнською мораллю. Але Перша світова
війна, прихід до влади більшовиків та Друга світова війна знищили і
традиції, і мораль. Водночас повага до закону й законності не прищеплена.
Особливого удару по моралі й повазі до закону було завдано за часів
незалежності України. Коли були ліквідовані гарантії на безоплатне навчання
та лікування, гідне забезпечення у старості, коли право на працю та житло
перетворилося на пусту декларацію, коли мільйони людей судомно шукають
засобів для виживання, а багатії дивляться на них як солдат на вошу, тут не
до сантиментів, не до високої моралі. Тут народжується інша мораль, мораль
хижака і жертви.
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На землях нинішньої України ніколи не було демократичного способу
управління, тобто коли править закон, а не начальник. Певні успіхи
досягалися лише за часів найсильнішого, наймогутнішого автократизму.
Жителі України фактично не вміють жити в демократичний спосіб,
демократію сприймають як слабкість, як можливість робити, що заманеться.
Балачки про те, що демократизм існував за часів козаччини, ведуть люди, які
мають дуже приблизне уявлення про ті часи, переважно начиталися
романтичних книжок на цю тему. Достатньо прочитати щоденник Еріха
Лясоти, який 1594 року за дорученням австрійського імператора Рудольфа II
відвідав Запорізьку Січ, аби найняти козаків для війни Австрії з Османською
імперією, щоби зрозуміти, що кожен із козаків, який не погоджувався з
думкою більшості і ставав у опозицію, щонайменше ризикував бути
втопленим. Ось така демократія по-козацьки.
Ставлення наших людей до моралі та закону особливо наочно
проявляється в ігноруванні будь-яких правил та інструкцій. У цьому плані
наш народ надзвичайно самовпевнений, безвідповідальний та байдужий
навіть до власної долі. Наприклад, кожна робоча операція унормована
відповідними правилами. Але їх майже ніхто не виконує. Є Правила
дорожнього руху, але їх дотримуються лише тоді, коли бачать працівників
поліції. Щойно проїхали повз них, тиснемо на педаль газу. Тобто правила в
нашій країні існують не для виконання, а лише для відповідальності. Саме
через це відбуваються нескінченні трагедії в усіх сферах життя українського
суспільства. Але нічого не змінюється, бо відсутня культура поведінки,
усвідомлення важливості й необхідності дотримання відповідних правил.
Рівень нашого сприйняття закону та законності особливо яскраво видно
на прикладах показників безпеки виробництва в порівнянні з іншими
країнами. Наприклад, за даними станом на 29 грудня 2015 року Україна
посіла 9-те місце в антирейтингу країн за смертністю людей від забруднення
повітря. Викиди на більшості енергоблоків великих ТЕС перевищують
дозволені європейські норми у 40 разів. Згідно з даними міжнародних
структур, рівень ризику загибелі та травмування працівників на
підприємствах, в установах та організаціях України в розрахунку на 100 тис.
працюючих вищий порівняно з Великою Британією у 8,5 разу, з Японією —
утричі, з Німеччиною — удвічі. У вуглевидобувній промисловості за
коефіцієнтом травматизму Україна лідер. Зокрема, якщо у США цей
показник становить 0,02, у Німеччині — 0,08, Польщі — 0,26, Росії — 0,33,
Індії — 0,56, Китаї — 3, то в Україні — 3,7. Тобто рівень травматизму у
вугільній промисловості України у 185 разів вищий за рівень США. Жахлива
цифра, яка свідчить багато про що.
Наш народ не розуміє сили закону, його значення та можливостей.
Наведу характерний приклад про сприйняття закону та законності в Європі,
відомий тим, хто добре вчився у юридичному виші. Поряд із маєтком
прусського короля стояв водяний млин одного з його підданих. Колеса цього
млина постійно гуркотіли й не давали королю спати. Одного разу він не
витримав і нагримав на мельника, зажадавши, щоб той переніс млина в інше
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місце, на що той сказав: «А що, в нашому королівстві уже немає законів і
суддів?». Король зрозумів свій промах і вибачився. Чи можна уявити таку
поведінку наших можновладців і наших мельників?
Так склалося у віках, що Русь жила не за законом, а за поняттями. Ще в
ХІ столітті київський митрополит Іларіон стверджував, що «не Закони, а
Благодать» — мета руської політики. Суть цих слів полягає в тому, що будьяке справедливе чи несправедливе рішення оцінювалося всіма як особисте
благодіяння або навпаки — зло хорошої чи поганої людини, доброго або
злого царя чи короля, доброго чи дурного пана, чесного або нечесного
чиновника, але не як результат формального застосування правових норм. І
до сьогодні все це зберігається, бо ця традиція,скоріш за все, генетична.
Головна проблема з дотриманням закону і законності у нас — це влада,
для якої закон не писаний. Як цинічно, хоч і правдиво заявляв Олександр
Бенкендорф, державний діяч Російської імперії початку ХІХ століття,
«закони пишуться для підданих, а не для государя». Беззаконня влади — це
головна риса нашої державності. Достатньо подивитися на маніпулювання з
Регламентом Верховної Ради, змінами до Конституції, на кнопкодавство, на
виконання судових рішень, щоб зрозуміти всю цинічність ставлення влади до
закону. А народ все бачить і чує, тому за таких обставин змусити його жити
за законом неможливо. Як батько сину, так і влада народу мають показувати
приклад. Якщо цього не станеться, то сподіватися можна тільки на одвічне
українське «якось воно буде».
Рівень сприйняття українською владою закону, його дотримання
особливо яскраво проявляється у виконанні судових рішень, які набрали
законної сили, тобто є законом. Це дзеркало. У ньому фізіономія української
влади потворна, бо, вимагаючи бездоганної роботи судів, виконавча влада в
масовому порядку не виконує їхніх рішень, зводячи до мінімуму поняття про
справедливість і законність. За даними статистичних органів, в Украї ні
щороку виконується лише 15–20% судових рішень. Десятки тисяч громадян
намагаються примусити українську владу це робити, звертаючись до
Європейського суду з прав людини. Але і це мало допомагає. Умисне
невиконання судового рішення — це злочин. Але навіть міністри хизуються
заявами про те, що не виконуватимуть їх, бо вони не збігаються з їхніми
уявленнями про справедливість.
Протягом багатьох років я мав змогу бачити й оцінювати поведінку
українців у суді. Звичайний громадянин завжди вважав, що якщо щось, з
його точки зору, несправедливе, то закон «по барабану». Тобто закон не
сприймається як особливо важлива категорія. І це не я перший сказав. Про це
говориться впродовж століть різними людьми. Таке несприйняття
обов’язкового підриває основу державності, адже її фундаментом є саме
закон, сутність якого не в отриманні симпатії чи прояві схвальної емоції до
нього. Навпаки, часто закон можна суб’єктивно вважати несправедливим для
окремої людини, але якщо рішення ухвалено відповідно до прописаної ним
букви, то необхідно визнати його та виконати. Для Європи це базовий
елемент, на основі якого формується все інше. Для них це — основа
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цивілізації. Для нас — ні! Ми продовжуємо й надалі на всіх рівнях
патріархально оцінювати законні рішення категоріями «вигідно»,
«прийнятно» тощо. Тотальне його тлумачення кожним українцем на свій лад,
у тому числі носіями владних повноважень, призводить до того, що окремі
наші лідери «по-європейськи» підписують документи, меморандуми,
універсали, декларують рішення і… «справедливо» їх не виконують.
Та хіба лише верхи? А низи? Ось типовий приклад. За наслідками
звичайної ДТП майже всі наші громадяни «правдиво» свідчать із позиції
власної «справедливості», що саме вони проїжджали світлофор на зелене
світло. Парадоксально, що ми купуємося на гречку і водночас лаємо
продажних політиків; пропонуємо хабар задля вирішення власних питань і в
той же час гнівно засуджуємо тих, хто бере; смітимо, де завгодно, але
звинувачуємо комунальників; їздимо на авто тротуарами, парками, газонами,
а звинувачуємо лише владу. Така психологія від кота Матроскіна про
використання «спільного» на «моє благо» призвела, зокрема, до того, що, за
даними міжнародних експертів, у техногенному плані Україна одна з
найбільш забруднених країн у світі, а зелений Київ, славний унікальними
природними умовами, що не мали аналогів у жодній зі значних столиць
світу, потрапив до екологічного антирейтингу. Столиця України посіла
помітне місце в міжнародному рейтингу найбрудніших міст. А хто формує
наші смітники? Лише влада? Пройдімося через кілька годин після масових
гулянь Хрещатиком чи парками, і ми відразу відкоригуємо сприйняття
«нашого» побаченим.
Найбільш яскраво ставлення наших людей до закону, законності і
правопорядку можна побачити, оцінюючи очевидні факти на автодорогах.
Про перебування на дорозі працівників поліції вас обов’язково повідомлять
світловими сигналами водії зустрічних автомобілів. Про що вони дбають?
Про те, щоб ви зорієнтувалися і не понесли відповідальності. Водночас у
Європі в рідкісній успішній країні ви побачите на дорозі поліцейського. Вони
слідкують за правопорядком в інший спосіб. Але водії там не інформують
одне одного про небезпеку наразитися на поліцейського. Навпаки, фіксують
правопорушення інших водіїв і повідомляють про це поліцію. Тому навіть на
глухій дорозі спробуй викинути на дорогу недопалок, і ти будеш покараний,
бо цей недопалок неприємний не тільки для поліцейського, але й для
пересічного водія. Саме з таких дрібниць починається правопорядок і успіх.
Не сприймаючи закон як мірило справедливості, наші люди і на
справедливість дивляться з позиції особистої вигоди. Якщо, наприклад, хтось
законно чи незаконно отримав якесь благо, на нього починають дивитися
косо, його обговорюють, осуджують. Але тільки-но критик отримає таке саме
благо, він перестає кричати про несправедливість, бо вона його влаштовує.
Невипадково із покоління в покоління в Україні існує думка, що
українцю боляче, коли йому погано, а сусіду добре. І тому якщо в нього
корова здохла, то він хоче, щоби таке ж нещастя спіткало й сусіда, тобто щоб
доля їх урівняла, тоді йому стає спокійніше й комфортніше.
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Законність на нашій землі ніколи не була в пошані. Під впливом
авторитаризму вважалося, що законність — це та категорія, яка заважає
жити. Найбільш точно цю думку висловив Олексій Толстой в поемі «Сон
Попова». Він, звісно, з певним сарказмом сказав: «Законность есть народное
стесненье, гнуснейшнее меж всеми преступленье». Оскільки законність
передбачає передусім поставлення у жорсткі рамки дозволеного діяння
представників влади, зокрема й керівника держави, ніхто не міг уявити, як це
Царя можна поставити в рамки, змусити його діяти лише за законом, а не так,
як він хоче.
В автократичних суспільствах, особливо відсталих, керівник держави
вважався помазаником Божим, посланцем самого Господа, і тому «ставити
його в рамки» означає ставити в рамки самого Господа. Подумати про це міг
лише «гнуснейший преступник».
В Україні хоча й не в абсолютному ступені, але все ще превалює саме
таке ставлення до закону й законності.
Парадоксально, але факт: не вірячи в силу закону, нехтуючи ним, не
виконуючи його, українці вважають, що чим більше законів, чим вони
багатослівніші, тим краще. І тому закони «печуться», як млинці. Причому в
більшості непродумані, сирі, суперечливі. Є приклади, коли протягом року
десятки разів вносяться зміни в один і той самий закон. Попри те, що
більшість конституційних норм не виконується, зусилля концентруються не
на виконанні, а на «вдосконаленні» Конституції. Створюється ілюзія, що з
«кращою» Конституцією і жити буде краще.
Між тим у багатьох успішних країнах, наприклад, Великій Британії,
Канаді, Ізраїлі тощо конституцій взагалі немає. А в тих успішних країнах, де
основний закон є, він короткий і лаконічний. Наприклад, у США Конституція
із декількох статей існує понад 200 років, і внесення змін до неї — доволі
рідкісне явище.
Конституція однієї з найуспішніших країн Європи — Норвегії —
прийнята 1814 року, й за цей час зміни до неї вносилися лише один раз.
Розумні народи усвідомлюють, що суть не в особливостях Конституції чи
законів, а в їх виконанні, у сталих традиціях, у повазі до Закону.
Як говорив Конфуцій, «коли я приїжджаю в іншу країну, я не питаю,
хороші там чи погані закони, я питаю, чи виконуються вони». Тобто успіх
досягається не чисельністю законів, не їх багатослівністю, а шанобливим
ставленням до них та їх виконанням.
Доки основна маса нашого люду і влада передусім ігноруватимуть
Конституцію й закони, вони не будуть європейцями і можуть лише мріяти
про європейську якість життя.
Чому закони та законність не сприймаються в нашому суспільстві? Чому
вони ігноруються? Причин багато, але головними є такі.
Насамперед маємо низький загальний рівень культури, визначений
цивілізаційною відсталістю. Наш народ ще не усвідомлює повною мірою ролі
і значення права в житті суспільства. Низький культурний рівень
проявляється не лише в нігілістичному ставленні до закону, а й у відсутності
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доріг та їхній якості, в низькому рівні медичного обслуговування та освіти, в
нігілістичному ставленні до науки, відсутності моралі та високої літератури,
а також у тому, що наші люди, як писав Микола Некрасов, «не создавать —
разрушать мастера».
Знищені ліси, нескінченні отруйні сміттєзвалища, забруднені річки,
струмки та придорожні канали, разюча безгосподарність і байдужість — то є
показник рівня культури народу та його влади. Як стверджував Фрідріх
Ніцше у творі «Так казав Заратустра. Книжка для всіх і ні для кого», саме
рівень культури — це та категорія, яка відрізняє успішні народи від
козопасів.
Слід усвідомлювати, що жителя якоїсь сельви можна поселити в Парижі,
але парижанином він стане нескоро через рівень культури. Він доріс лише
до усвідомлення наготи своєї.
Наш народ у порівнянні з багатьма іншими народами значно пізніше
став на шлях цивілізаційного розвитку після епохи дикунства й варварства.
Так розпорядилася природа. Фактично ми перебуваємо на перехідному етапі
від варварства до цивілізації. А основою цивілізації, тобто епохи творіння, є
закон і законність. Крім того, державність, яка без дії законів і законності
неможлива, на нашу землю була привнесена ззовні. Причому вона
переривалася на тривалий час. Оскільки на нашій землі державність майже
завжди була чужа, вона та її закони позитивно не сприймалися.
Між тим закони і законність, як і державність, прийшли до японців,
китайців, греків, римлян та багатьох інших народів природним шляхом
протягом тисячоліть як необхідність, майже на генетичному рівні, як
закономірність, без якої неможливо жити. У нас же вони свого часу
впроваджувалися не природним шляхом, а шляхом насильницьким, і тому до
цього часу сприймаються як чужорідне, не своє, вороже. Народ все ще не
може сприйняти закони як природну необхідність.
Писане право на наших землях почало запроваджуватися лише на
початку другого тисячоліття нашої ери, в той час як багато інших народів
мали його вже кілька тисячоліть.
Однією з головних причин пізнього запровадження права на наших
землях було їх невходження до складу Римської імперії. Справа в тому, що
головним внеском римлян у світову історію вважається розробка й
запровадження римського права, найбільш ранньою пам’яткою якого є Закон
ХІІ таблиць (451–450 року до нашої ери). Римське право було сприйняте
більшістю країн Західної Європи, і на його основі й нині ґрунтується їхня
правова система. До цінностей римського права народи України долучилис я
пізніше, аж через дві тисячі років. На жаль, наші люди, обурюючись
невисоким рівнем життя, усвідомлюючи, що треба жити за законом, у той же
час в основній своїй масі не хочуть так жити. Анархізм у їхній крові.
Козаччина й махновщина, а фактично свавілля на наших землях — одна із
найбільших проблем.
Але звідки воно — це волелюбство, як воно прижилося в нашому
народі? Воно передається від наших предків-кочівників. Україна, як жодна із
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європейських країн, зазнала найбільшого впливу кочівництва. На нашій землі
воно тривало майже три тисячі років, зокрема, починаючи з кіммерійців у IX
столітті до нашої ери, потім скіфів, аварів, сарматів, гунів, болгар, хозар,
половців, печенігів, і закінчуючи кримською ордою наприкінці XVIII
століття нашої ери, а кочові ногайці полишили українські степи лише після
Кримської війни 1853–1856 років, тобто у другій половині XIX століття.
Оскільки в жилах наших значна частина крові кочівників, а також із
урахуванням багатовікової бездержавності, в душах українців все ще є дух
кочування, дух степу, безначальної вольності. Пануючою залишається логіка
кочівника: «Після нас — хоч трава не рости!». Саме звідси всі ті звалища
сміття та забруднення оточуючого світу. Як відомо, після проходження по
степу, наприклад, отари кіз, він тривалий час залишається голим.
Особлива риса кочівників — це важке сприйняття будь-якої влади, будьяких її законів. Надмірне волелюбство спонукає до ігнорування будь-яких
конституцій і законів, правил та інструкцій. Як зазначає Любов Пясецька у
статті «П’ять основних рис національного характеру українців», український
індивідуалізм певною мірою поєднує нас з індивідуалістичною Європою, але,
перейшовши межі, веде до анархізму. «У вдачі українського народу
переважає особиста воля», — стверджував Микола Костомаров. А
переважання особистої волі над суспільною, як відомо, веде до анархізму й
хаосу. Не випадково під час громадянської війни 1917–1921 років анархізм,
що означає безладдя, найяскравіше проявив себе саме на теренах України.
На думку Л. Пясецької, причина наших історичних невдач полягає в
тому, що в неволі ми опинилися через надмірну любов до волі. Тобто кожен
сам по собі, кожен робить що хоче. Цей «культурний Чорнобиль»
сформувався не за день. Звернімося до історії зародження цього морально етичного коктейлю. Свого часу Маврикій, Нестор, Вольтер та багато інших
мудрих людей вважали, що причинами цього є відсутність пристойного
правління та стимулу людей до високої культури поведінки, а у зв’язку з цим
елементарного порядку.
Особлива роль в ігноруванні закону в Україні належить селянській
психології, яка в нас у крові. З урахуванням особливостей земель України,
так склалося, що із віку до віку, які б народи тут не жили, вони стають
землеробами, гречкосіями, як їх інколи називають. Україна переважно
аграрна, селянська країна. Попри те, що в давнину цю землю називали
Гардарікою, тобто країною міст, міста в ній не відігравали провідної ролі.
Вони не були каталізатором ідей, ідеології та поведінки. Не вони створювали
традиції та ментальність народу, що по суті були і є до цього часу
селянськими. Майже вся життєва філософія України селянська, містечкова,
хуторянська. Тут практично ніколи не було міської літератури, прози та
поезії. Вона майже вся просякнута духом селянської провінційності. Народні
пісні України виключно селянські, в яких оспівується сільська природа,
рослини і тварини, сільський побут, сільські людські стосунки. В них
найбільш яскраво розкривається світосприйняття українців. В Україні ніколи
не писали музики для балів, бульварів та проспектів. Художники в Україні
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чудово малюють церкви та пейзажі. Але на їхніх полотнах рідко з’являються
міські квартали та люди. Архітектурне мистецтво теж зазвичай селянське.
Тут надзвичайно мало палаців та парків. На жаль, і влада, ця кров і плоть
народу, думає і діє провінційно, по-селянськи.
А селяни мають свою психологію, свою поведінку, яка утримується
тисячоліттями. Аргентинський соціолог Маріано Грондон розробив
типологію
культурних
цінностей,
укорінених
у
ментальності
латиноамериканських селян. Він назвав свою систему типологією селянської
свідомості. На його погляд, етичний код селянства, який зародився на
світанку людської цивілізації, загальний для всіх народів. Але під впливом
різних обставин — війн, міграцій, клімату, популяцій і релігії — він
еволюціонував з різною швидкістю, а в окремих місцях застиг у ранньому
середньовіччі. Ігнорування закону, розгнузданість влади, неготовність людей
до співробітництва, пасивність під час зіткнення з труднощами, брак
громадянської свідомості, жадібність і разюче егоїстичне перес лідування
особистих інтересів — ось головні риси селянської свідомості. Звісно, ця
свідомість певною мірою є в усіх країнах світу, але у відсталих вона
особливо поширена. Для України всі названі явища типові.
Особливе значення у ставленні до закону і законності, до порядку має
характер релігійних уявлень і поглядів. Консолідуючим фактором майже в
кожній успішній країні є релігія. І чим більший відсоток єдиновірців, тим
міцніша консолідація. На жаль, в Україні це мало хто усвідомлює. У нас
безліч сект і конфесій, що множаться, як гриби після дощу. Причина
виникнення цих сект — слабкість православ’я. Воно в Україні розірване на
декілька патріархатів, які воюють між собою. Що характерно, розрив
відбувся не на релігійній основі, а на політичній і бізнесовій.
Характерною особливістю православ’я є те, що в кожній країні, де воно
домінує, ніколи не було і немає гідного рівня життя людей. Серед
християнських країн найбільш успішними є ті, де домінує протестантизм.
Друге місце посідають країни, де домінує католицизм. Православні країни
значно відстають і від тих, і від інших. При порівняльній характеристиці
трьох основних конфесій в Європі, згідно з індексом людського розвитку,
запровадженого ООН (найбільш розвинена країна — 1 бал, найбільш
відстала — 162 бали), показники такі:
— протестантські країни мають 9,2 балу розвитку;
— католицькі — 17,4;
— православні — 62,6.
Цифри переконливі. Тобто протестантські країни випереджають у
розвитку православні майже у сім разів. У чому суть такої закономірності,
мають вивчати спеціалісти. Відомо лише, що протестанти, як і схожі на них
старообрядники у православ’ї, відзначаються особливою етикою, зокрема:
ієрархією, патріархальною общиною, працею, суворою економією в усьому,
дисципліною, прагматичністю, любов’ю до богослужіння, шануванням
старших, турботою про молодших, колективізмом, взаємодопомогою та
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чесністю. Загалом можна сказати, що вся життєдіяльність протестантів і
старообрядців спрямована на розумну упорядкованість.
Відсталість православних країн можна пояснити, зокрема, особливою
м’якістю, поблажливістю віросповідання. Наприклад, скоєний гріх у
православ’ї спокутують розкаянням і сповіданням у храмі. Православний Бог
дуже добрий — він прощає майже всі гріхи, якщо щиро розкаятися. Не
випадково у східній церкві немає поняття «смертний гріх», коли той, хто
його вчинив, обов’язково буде позбавлений благодаті Божої і горітиме в
пеклі. Для того щоби зрозуміти значення цього явища, достатньо навести
такий приклад: якщо учнів молодших класів будь-якої школи запитати, якого
вчителя вони хочуть, м’якого чи суворого, то вони, звісно, виберуть м’якого,
бо тоді можна буде робити що завгодно. Так і весь народ. Лев Толстой
написав з цього приводу: «В періодичному прощанні гріхів на сповіді бачу
шкідливий обман, який лише заохочує погані вчинки та бездуховність і
знищує страх перед їх вчиненням». Саме тут лежить коріння легковажного
ставлення до закону, порушення якого людиною православного
віросповідання не призводить ні до божої, ні до кесаревої кари.
Крім того, відставання Русі, її неуспішність є одним із наслідків того, що
наша релігія проповідує віру без її обдумування («не должно смети иметь
мнение», «не чти много книг, да не во ересь впадеши»). Тобто нам
забороняють розмірковувати, нас переконують: віруй, а не розумничай. І
тому ми почали боятися думок — боятися, як гріха.
Сукупність цих факторів, а саме цивілізаційної відсталості, низького
рівня культури, кочівницької та селянської психології, особливостей релігії
та відсутності християнської моралі, і породила той феномен, який
називається нігілістичним ставленням до закону. Саме він є основною
перепоною на шляху до порядку та успіху.
Причин відсталості нашого народу багато. Вони глибоко вкорінені як в
особливостях його історії, так і у формуванні характеру. Слід зазначити, що
названі негативні якості нашого народу не є унікальними, вони притаманні й
багатьом іншим народам, у тому числі європейським. Різниця полягає лише в
тому, що наш народ не вміє, а скоріше за все, й не хоче мати таку владу, яка б
тримала його в жорстких рамках законності та правопорядку. Порядку немає
не лише тому, що верхи не можуть його встановити, а й тому, що низи не
хочуть його мати. Суспільство в силу колосальної цивілізаційної відсталості
ще не сприймає всіх природних переваг від того, що необов’язково бити
людину по голові для сприйняття нею навиків пристойності, щоб не крала, не
зловживала, виконувала всі встановлені державою правила поведінки тощо.
Проблема нашого народу — це проблема цінностей. Надто довго та
хаотично ми шукаємо дорогу до цінностей європейських народів, замість
того, щоби з урахуванням світових взяти за основу власні об’єднавчі
пріоритети. Майбутнє України залежить не лише від того, хто є верхами, але
й від того, хто є народ, яка його культура, свідомість, сумлінність,
відповідальність за державу.
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Слід глибоко вивчати цю проблематику і будувати політику держави з
урахуванням зазначених обставин та пріоритетів.
Головною ідеєю розбудови української держави, як і інших успішних
багатонаціональних держав, має бути побудова правової, культурної, багатої,
сильної, успішної, авторитетної держави, де людині житиметься комфортно
незалежно від того, якою мовою вона розмовляє або яку релігію сповідує,
який начальник нею командує, де править закон, а не начальник.
Саме на досягнення цих цінностей потрібно консолідувати суспільство.
Його об’єднання має ґрунтуватись на повазі до прав кожної людини, на
забезпеченні високої культури поведінки людей, законності та правопорядку,
на повазі до закону як фундаменту кожної держави, на підйомі економіки
країни.
Суворе виконання закону всіма членами суспільства від першого до
останнього — це основа загального успіху й успіху кожного. У
цивілізованому світі знають: там, де не панує закон, там хаос і безлад, там
бідність і безправ’я (Ракурс (http://ua.racurs.ua/1235-pravovyj-nigilizmmaljarenko). – 2016. – 8.07).

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Японія
Как сообщает replyua.net со ссылкой на The Guardian, в Японии, в случае
победы инициативы Синдзо Абэ, могут принят новую конституции, которая
уже не будет такой "пацифистской".
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ инициировал дискуссию о
принятии новой редакции конституции страны после того, как его
Либерально-демократическая партии и ее союзники выиграли выборы в
воскресенье. Либерально-демократическая партия, и ее партнер по коалиции
Комэйто, а также несколько единомышленников из более мелких партий,
вместе с независимыми депутатами в настоящее время контролируют две
трети мест в верхней палате парламента. Правящая коалиция уже имеет
аналогичное большинство в более мощной нижней палате. У депутатов
достаточно ресурсов и сил, чтобы воплотить в жизнь свою идею - изменить
конституцию страны, переписав нормы, касающиеся участия страны в
военных конфликтах. В частности, речь идет о статье 9 Конституции Японии,
которая запрещает ей вести боевые действия. Премьер-Министр Японии
выступает с инициативой об изъятии этой нормы из японского основного
закона. Такое решение может быть принято на референдуме простым
большинством голосов (Replyua (http://replyua.net.ua/news/politika-vmire/33787-v-yaponii-budet-novaya-konstituciya.html). – 2016. – 11.07).
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Туркменістан
Заседание Совета старейшин Туркменистана, на котором будет принята
новая конституция страны, состоится 14 сентября в Ашхабаде, сообщает
пресс-служба главы государства.
Ранее сообщалось, что новую Конституцию Туркменистана могут
принять до конца 2016 года.
«В целях организованного проведения 14 сентября 2016 года в городе
Ашхабаде Совета старейшин Туркменистана президент Туркменистана
подписал
Распоряжение,
предписав
министерству торговли
и
внешнеэкономических связей Туркменистана принять в установленных
объемах подарочные наборы от соответствующих министерств и отраслевых
ведомств и подготовить подарки для участников Совета старейшин», говорится в сообщении.
Документом также предписано министерству автомобильного
транспорта Туркменистана, министерству железнодорожного транспорта
Туркменистана
и
Государственной
национальной
службе
«Туркменховаёллары» обеспечить доставку участников Совета старейшин в
город Ашхабад и обратно.
По предложению президента Гурбангулы Бердымухамедова в Основном
законе предлагается закрепить многопартийность и плюрализм политических
взглядов. Не подлежат изменению положения о форме государственного
строя – президентской республике. В случае недееспособности главы
государства власть до избрания нового президента перейдет к председателю
парламента.
Конституция Туркменистана была принята в 1992 году. Поправки
вносились в 1995, 1999, 2003, 2006 и 2008 годах путем референдума или
квалифицированным большинством в две трети членов парламента.
Заседания Совета старейшин созываются не менее одного раза в год по
предложению президента страны, и проходят поочередно в каждой из пя ти
областей страны и в Ашхабаде (Ca-News (http://ca-news.org/news:1193949). –
2016. – 20.07).
Киргизстан
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал конституционный
Закон КР «О внесении изменений в конституционный Закон КР «О
Правительстве КР». Об этом сообщает отдел информационной политики
аппарата Президента КР.
Принятый конституционный Закон был разработан в целях устранения
правовых пробелов действующей статьи 24 конституционного Закона «О
Правительстве КР» в части освобождения члена Правительства от
должности.
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Действующая статья 24 конституционного Закона, закрепляя в части 2
некоторые основания (нарушение присяги и нормативных правовых актов)
для освобождения члена Правительства от должности, не устанавливает, кем
и в каком порядке производится освобождение от должности. Тем самым
порождается нечеткость в правовом регулировании порядка освобождения
члена Правительства от должности в случаях нарушения им присяги и
нормативных правовых актов.
В целях устранения этого пробела принятым Законом устанавливается
единый порядок решения этого вопроса, а именно, по обоснованному
представлению
Премьер-министра Президент освобождает члена
Правительства от должности.
Кроме того, в целях реализации принципа коллегиальности и личной
ответственности членов Правительства КР за свою деятельность, принятым
Законом в действующую статью 9 конституционного Закона вводится норма
о неприменении гарантии от преследования за высказываемые в связи с
выполнением своих обязанностей суждения или за результаты голосования
на заседании Правительства к тем членам Правительства, которые уже после
коллегиально принятого Правительством решения публично выступают
против этого решения или не выполняют принятое решение. Такое поведение
разрушает принцип солидарной ответственности Правительства за принятые
решения и порождает недоверие между членами Правительства,
дезорганизует работу и должно пресекаться.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования (Kabar
(http://www.kabar.kg/society/full/108714). – 2016. – 18.07).
Туреччина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Конституция
государства может претерпеть изменения. К изменению Конституции
привела попытка государственного переворота в Турции. "Возможны
ограниченные изменения конституции при согласовании других партий", объяснил
Эрдоган
(Ура-Информ
(href="http://urainform.com/ru/politics/2016/07/22/erdogan-ne-iskljuchaet-vnesenija-pravok-vkonstitutsiju). - 2016. - 22.07).
Російська Федерація
Конституційний суд Росії вивчить законність визнання жителів Криму
російськими громадянами. Про це пише РИА Новости з посиланням на
матеріали суду.
Якийсь Оленєв А.Г. подав скаргу до суду на російський закон "Про
прийняття в РФ республіки Крим і освіти в складі РФ нових суб'єктів республіки Крим і міста федерального значення Севастополя".
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У його скарзі йдеться, що частина 1 статті 4 цього закону порушує його
конституційні права, але поки не уточнюється, яким саме чином.
Дана норма гарантує українським громадянам і особам без
громадянства, які постійно проживають на території Криму, визнання
громадянами Росії. У разі небажання ставати громадянами РФ жителі могли
звернутися з відповідними заявами "протягом місяця з дня прийняття Криму
до складу РФ".
Зазначається, що російський конституційний суд прийняв скаргу до
розгляду.
Нагадаємо, в квітні цього року арбітражний суд Саратовської області
прийняв до розгляду позовну заяву росіянина Миколи Суворова, котрий
домагається усунення президента Росії Володимира Путіна.
У заяві росіянина говорилося, що Путін є "ворогом народу, другом
олігархів і чиновників". Російський президент також звинувачувався в
"розграбуванні Росії і зубожінні народу, збагаченні чиновників, банкірів,
мільярдерів-грабіжників"
(Кореспондент
(http://ua.korrespondent.net/world/russia/3721196-rf-pereviryt-zakonnistrozdachi-pasportiv-u-krymu). – 2016. – 22.07).
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов хочет изменить
Конституцию РФ, чтобы ввести государственную идеологию. Об этом
сообщает ТАСС.
«У нас сегодня написано в Конституции дословно как? Не допускается
государственная или обязательная идеология. Вот по поводу обязательной я,
пожалуй, соглашусь, потому что не надо никому ничего в обязаловку делать.
А если бы появилась у нас государственная идеология, я считаю, было бы
правильно, но сейчас это невозможно, потому что мешает 13-я статья
Конституции», - заявил политик.
По его словам, для этого необходимо поменять 13-ю статью
Конституцию. Свое предложение он внес в Госдуму 7-го созыва.
Внести изменения в Конституцию РФ возможно путем всенародного
голосования
(Tvzvezda.ru
(http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201607100049-lpy1.htm).
–
2016. – 10.07).
Азейбарджан
Заседание Конституционного суда по вынесению заключения по
представленному Президентом Азербайджана проекту Акта о референдуме
«О внесении изменений в Конституцию Азербайджанской Республики"
состоится 25 июля, говорится в сообщении КС.
Президент Азербайджана 18 июля подписал распоряжение о
направлении в Конституционный суд для вынесения заключения по проекту
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Акта о референдуме Азербайджанской Республики "О внесении изменений в
Конституцию Азербайджана".
В частности, в Азербайджане предлагается ввести должности первого
вице-президента и вице-президентов. Первый вице-президент и вицепрезиденты Азербайджана назначаются на должность и освобождаются от
нее Президентом Азербайджана.
В статье 100 "Требования к кандидатам в Президенты Азербайджанской
Республики" - "Президентом Азербайджанской Республики может быть
избран гражданин Азербайджанской Республики не моложе 35 лет,
постоянно проживающий на территории Азербайджанской Республики
свыше 10 лет, обладающий избирательным правом, в том числе не судимый
за тяжкое преступление, не имеющий обязательств перед другими
государствами, имеющий высшее образование, не имеющий двойного
гражданства" - предлагается убрать слова "не моложе 35 лет".
В часть I статьи 101 "Основы выборов Президента Азербайджанской
Республики" планируется внести изменения, согласно которым срок
президентства увеличится с пяти до семи лет.
Также в часть I статьи 101 предлагается добавить слова "Президент
Азербайджанской Республики может объявить внеочередные выборы
Президента Азербайджанской Республики".
В статью 105 "Исполнение полномочий Президента Азербайджанской
Республики при его уходе с должности" предложены следующие изменения:
в предложении "При досрочном уходе Президента с должности в
течение трех месяцев проводятся внеочередные выборы Президента
Азербайджанской Республики" слова "в течение трех месяцев" предлагается
заменить на слова "в период 60 дней".
В предложении "В этом случае до избрания нового Президента
Азербайджанской Республики полномочия Президента Азербайджанской
Республики выполняет премьер-министр Азербайджанской Республики"
слова "премьер-министр" планируется заменить на "первый вице-президент".
В части II этой статьи - "Если в течение этого срока исполняющий
полномочия Президента Азербайджанской Республики - премьер-министр
Азербайджанской Республики уходит в отставку, полностью утрачивает
способность по состоянию здоровья исполнять свои полномочия, то
полномочия Президента Азербайджанской Республики исполняет
председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" - слова
"премьер-министр" предлагается заменить на "первый вице-президент".
Также согласно изменениям в эту статью, если первый вице-президент
уходит в отставку, полностью утрачивает способность по состоянию
здоровья исполнять свои полномочия, то в определенной последовательности
вице-президент Азербайджанской Республики получает статус первого вицепрезидента и исполняет полномочия главы государства.
Согласно предложенным изменениям, в Милли Меджлис Азербайджана
могут избираться лица, имеющие право участвовать в выборах (с 18 лет).
Ранее избираться в парламент могли лица не моложе 25 лет.
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Также предлагается ввести статьи о роспуске Милли Меджлиса, о праве
на
заключение
межгосударственных
и
межправительственных
международных соглашений, об ответственности муниципалитетов и другие
(Trend (http://www.trend.az/azerbaijan/politics/2561117.html). – 2016. – 22.07).
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