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Електронні петиції в Україні:
досягнення і проблеми дворічного досвіду
Останнім часом в українському суспільстві
відбувається так багато змін і новацій, що
більшість громадян сприймають їх як належне,
не звертаючи увагу на важливість окремих
реформ. Однією з інноваційних форм взаємодії
та комунікації української влади і суспільства
стало запровадження інструменту електронних
петицій.
З липня 2015 р., коли Верховна Рада внесла
зміни до Закону України «Про звернення
громадян», громадяни отримали можливість
комунікації з Президентом України, Верховною
Радою України, Кабінетом Міністрів України,
органами місцевого самоврядування за
допомогою електронних петицій. Новий механізм
комунікації влади і суспільства одразу спричинив
справжній бум петицій, і відтоді ситуація істотно
змінилася. За майже два роки, що працює цей
новітній інструмент взаємодії громадськості та
владних інституцій, відбулася певна систематизація
функціонування електронних петицій, виявилися
окремі недоліки і переваги самого інструментарію
електронної комунікації. Відтак аналіз роботи
цієї системи як елементу української демократії
вельми важливий для подальшого реформування
і розвитку нашої країни.
Загалом за майже два роки функціонування
системи електронних петицій в Україні
близько 30 000 петицій було подано тільки на
сайт Президенту України і понад 11 000 – на
офіційні сайти обласних центрів. Як зазначив на
круглому столі «Партисипативна демократія 1 в
системі місцевого самоврядування» у Комітеті
з питань державного будівництва Верховної
Партисипативна демократія – вид демократії, який
передбачає легальні та легітимні форми безпосередньої
участі членів територіальної громади в управлінні
громадою (або громадян – в управлінні державою), у
процесах підготовки, ухвалення управлінських рішень
та контролю за їхьою реалізацією.
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ради України президент Фонду Східна Європа
В. Лях, сьогодні в Україні 5–6 млн людей
користуються електронними інструментами, до
2020 р. користувачів буде в три рази більше. За
його словами, електронні петиції можна подати в
140 містах на єдиному порталі і у 20 містах на
сайтах місцевої ради.
Успіхи України у запровадженні петиції
як інструменту електронної демократії вже
визнані і на міжнародному рівні. За оцінкою
ООН, українці піднялися на 45 позицій за
розвитком електронної участі громадян за
останні два роки та увійшли у топ-35 країн
світу за цим показником.
В експертному середовищі систему
електронних петицій в Україні від самого
початку умовно поділили на два рівня:
звернення до вищих органів державної влади
та органів місцевої влади і самоврядування.
Такий розподіл має сенс не лише для аналізу
змісту самих петицій, але і для розгляду реакції
влади на звернення громадян, ефективності
самого інструменту електронних петицій.
Серед вищих органів державної влади
безумовним лідером за кількістю отримання
електронних петицій є Президент України.
Саме на сайті адміністрації Президента із
серпня 2015 р. запрацював перший в Україні
сервіс електронних петицій. Громадськість
дуже активно включилася у новий спосіб
комунікації влади і суспільства. І саме на сайт
Президента були спрямована перша хвиля
електронних звернень, тематика яких була і
залишається вкрай різнобарвною.
Натомість уже тоді експерти, спираючись
на світові тенденції та міжнародний досвід,
наголошували, що загальноважлива для
суспільства кількість тем, що можуть охопити
практично всі найважливіші проблеми сучасної
України, буде вичерпана після 10 тис. петицій.
Після цього, згідно зі світовою практикою,
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активність подання петицій істотно зменшиться.
Саме так і відбулося. За два роки українці
подали Президенту майже 30 000 петицій, з
них у 2017 р. – лише 1 500. За три перші місяці
роботи у 2015 р. на сайті президента 36 петицій
набрали понад 25 тис. голосів. За весь 2016 р.
необхідну кількість голосів набрали лише дві
петиції. А за поточний 2017 р. жодна з петицій
не набрала необхідної кількості голосів.
Політолог О. Радчук вважає, що після того
як кількість електронних петицій до глави
держави сягнула більше 10 тис., сайт просто
перетворився на своєрідний форум, де можна
висловити свої думки з будь-якого приводу.
Частина українських експертів схильні
дещо перебільшувати значення наших реалій і
наголошують, що причиною спаду активності
є не стільки об’єктивні світові тенденції,
скільки суб’єктивна позиція представників
української влади щодо сприйняття петицій.
Зокрема, керівник Українського центру прямої
демократії, один із ініціаторів законопроекту
про запровадження в Україні системи
електронних петицій І. Курус зазначає, що в
нинішньому вигляді наша електрона петиція –
це профанація, а не дієвий механізм взаємодії
влади і громадян. І причиною цього він вважає
відсутність політичної волі у керівництва
країни і недосконалість чинного законодавства.
За словами експерта, під час прийняття чинного
зараз Закону фактично нівелювали розроблену
ініціаторами процедуру реагування на петицію,
залишивши тільки поняття «відповісти на
петицію».
На думку І. Куруса, чиновники, що
відповідальні за роботу з петиціями,
незадовільно працюють у цьому напрямі. І це
призводить до зневіри громадян в ефективність
такого інструменту демократії як петиції,
а відтак громадяни шукають інших засобів
достукатися до влади. «Ми не мали б вуличних
протестів. Мітинги проводять тому, що влада
не чує громадян. Люди звертаються, пишуть,
кричать. Тоді розуміють, що б’ються об
залізобетон», – зазначає експерт. Зовсім інша
ситуація, на його думку, у Швейцарії, Канаді,
Британії, де петиції працюють дуже швидко.
І. Курус підкреслює: «Якщо у петиції вилилася
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якась проблема, що назріває у суспільстві, там
влада на неї реагує».
З такою точкою зору певним чином
погоджується і блогер, дослідник е-Дем
Лабораторії Центру Розвитку та Інновацій
НаУКМА, юрист А. Ємельянова. Вона
зазначає, що на початку запуску системи
електронних петицій в Україні у грудні
2015 р. 74 % представників активної
громадськості були схильні користуватися
сервісом е-петицій як інструментом
е-демократії. Таким чином, активність громадян
у перший рік функціонування петицій була
прогнозованою. Юрист вважає, що для того,
щоб зробити український сервіс е-петицій
більш ефективним, слід скористатися досвідом
США та Великої Британії щодо попереднього
публічного опрацювання петицій із наданням
пояснень заявнику петиції, яка дублює іншу
чи має некоректні висловлювання, та не є
реальною для реалізації.
Натомість у громадськості існує й інша
точка зору. Зокрема, аналітики інформаційноаналітичного проекту «Ні корупції! Блогери
проти корупції!», що виконує Інститут
масової інформації за підтримки міжнародної
організації Freedom House та МЗС Норвегії,
наводять думку критиків електронних петицій.
Вони вважають, що це лише один із проявів
«диванного активізму» (slacktivism) і, сидячи
у себе вдома за комп’ютером, не можна
спровокувати соціальні зміни». Як показовий
приклад вони використовують досвід подання
петицій до парламенту Великої Британії.
За англійськими законами, якщо петиція
набере більше 100 000 голосів, вона буде
розглянута на дебатах у Парламенті. Однак,
наголошується на сайті «Ні корупції! Блогери
проти корупції!», за результатами дебатів
жодна парламентська петиція досі не була
імплементована і не привела до реальних змін.
Серед найпопулярніших петицій: провести
другий референдум з питання виходу з ЄС
(4,15 млн підписів), скасувати візит Д. Трампа
до Великобританії (1,8 млн підписів), робити
щеплення від менінгококової інфекції всім
дітям, а не лише новонародженим (0,8 млн
підписів).
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Отже, думку про те, що відсутність
адекватної реакції влади на петиції громадян
є суто українським явищем, поділяють не всі
представники громадськості.
На сьогодні українські експерти
проаналізували дворічний досвід роботи
системи електронних петицій. Звісно,
найбільше уваги було приділено саме аналізу
петицій, що біли подані Президентові України,
оскільки кількість петицій, що були подані на
сайти Кабінету Міністрів та Верховної Ради,
в рази менша. Зокрема, на сайт Верховної
Ради за весь період роботи системи подано
550 петицій, з яких дві – з відповідями, 546 –
закінчився термін збору підписів і 104 – триває
збір підписів. І безперечним аутсайдером серед
вищих органів державної влади щодо роботи з
петиціями виявився Кабінет Міністрів України.
На урядовому порталі зареєстровано всього
103 петиції, з яких 20 – не підтримані, а у 83 –
триває збір підписів.
Важливі висновки щодо ефективності
електронних петицій на сайті Президента
України зробила журналіст інформагенції
«Радіо Свобода» О. Комарова. Вона
зазначила, що із 40 петицій, що набрали
необхідну для розгляду кількість голосів,
більшість стосувалася вимог упорядкувати
роботу Верховної Ради: зменшення кількості
депутатів, відповідальність за невиконані
обіцянки, можливість відкликання депутата
та позбавлення мандату, запровадження
персонального голосування за відбитком пальця,
скасування депутатської недоторканості.
Вона зазначила, що дві петиції
залишились без відповіді Президента,
хоча вони набрали необхідну кількість
голосів. Це вимога звільнити В. Шокіна і
запровадити прозорий конкурс на посаду
генерального прокурора України та вимога

припинити електропостачання на територію
тимчасово окупованого Криму. Як пояснили
кореспонденту в Адміністрації Президента, ці
петиції були вирішені по суті, а тому передані
до архіву. О. Комарова виділила петиції, які в
Адміністрації Президента вважають втіленими
в життя: про надання громадянства іноземцям,
що захищають України в зоні бойових дій;
про надання А. Кузьменку звання народного
артиста України і видачу паспортів громадянам
України українською мовою, без дублювання
інформації російською.
Ґрунтовне дослідження аналізу пропозицій
громадян, які висловлені у петиціях до
вищих органів державної влади, щомісячно
проводиться громадською організацією
«Комунікація змін», результати якого
систематично оприлюднюються на сторінці
організації у Facebook.
За характером вимог електронні петиції
аналітики поділили на три групи: прохання,
пропозиції та вимоги. На думку дослідників,
найбільшою є група петицій-прохань (4135).
Друга група – петиції-пропозиції (2990).
Петицій-вимог значно менше (1109).
Більш показовим з точки зору аналізу
електронних петицій є змістовна складова
звернень. Автори дослідження з 30 000 вибрали
500 найбільш підтримуваних петицій, що
набрали більше 1000 підписів, і проаналізували
тематику і характер петицій. Серед основних
тем найважливіше місце займає контроль за
владою. Із 40 успішних петицій до Президента,
які набрали більше 25 000 підписів,
15 відносяться саме до цієї проблеми.
Наступною особливістю є певна персональна
спрямованість петицій громадян. За характером
дії петиції громадян аналітики умовно поділили
на дозволи (розширення свобод) та заборони
(обмеження свобод).
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Загалом представники громадської
організації «Комунікація змін» дійшли
висновку, що дослідження петицій демонструє
тенденцію зростання зацікавленості громадян
у політичних питаннях та буденних проблемах.
Аналітики підтверджують дані журналістки
О. Комарової про те, що найбільшу активність
у створенні петицій та голосуванні за них
громадяни демонструють у питаннях контролю
за владою, які передбачають найбільше заборон.
А найбільше дозволів – у петиціях економічної
та соціальної політики та комунального
господарства.
Недоліки законодавства, що регламентує
функціонування системи електронних петицій в
Україні, за майже два роки практичного досвіду
відмітили і представники громадськості, і
експерти, і чиновники, що відповідають за
цю ділянку взаємодії суспільства і влади. Так,
до вже згадуваної вище відсутності чіткої та
прозорої процедури реагування влади на петиції
громадян представники громадськості додають
і інші юридичні прогалини. Зокрема, автор
петиції про місце технікумів і коледжів у системі
освіти України, адресованої Президентові
України, Д. Довгань вважає, що норма про
об’єднання підписів під усіма схожими
петиціями дозволила б набрати необхідну
кількість голосів. За словами ініціаторки
петиції, після реєстрації її звернення, стали
з’являтися «двійники» – звернення зі схожим
змістом. На думку пані Довгань, це може бути
наслідком широкого розголосу проблеми, і в
такий спосіб люди хотіли її підтримати, або ж
це цілеспрямована кампанія, щоб відтягнути та
розпорошити голоси від основної петиції.
На цей же аспект законодавства звертав
увагу і керівник Українського центру прямої
демократії І. Курус. Він зазначає: «Було багато
петицій щодо зменшення кількості народних
депутатів. Через велику кількість голоси
розсіювалися, а разом набрали б півмільйона».
Однак, заборона реєстрації однакових чи
схожих петицій є прямим порушенням чинного
законодавства. Утім, як наголошує експерт,
розроблений ними законопроект, який не був
прийнятий Верховною Радою, передбачав, що
людина не має права реєструвати петицію,
8

аналогічну вже існуючій, а може лише
підтримати її. Система б відбирала петиції
за темою. Тож це питання також потребує, на
думку І. Куруса, зміни законодавства.
Ще одну проблему системи електронних
петицій озвучив модератор сайту електронних
петицій до Президента України А. Заблоцький.
Він підкреслив: «…Багато звернень,
які, за законом, повністю відповідають
формулюванню законності петиції та водночас
є інструментами інформаційної війни проти
нашої держави. Наприклад, певна інформація
публікується на сайті Президента, потім у
новинах вона розганяється із заголовками:
“Президент планує...” тощо, і це вже інструмент
сучасної інформаційної війни». Загалом він
відмічає, що існує велика кількість зауважень
до законодавства і потрібно вносити зміни
до чинних законів, щоб унормувати роботу з
петиціями.
Однак найбільшою проблемою і експерти,
і чиновники, і представники громадськості
вважають те, що суспільство виявилося
недостатньо підготовленим до використання
інструменту електронних петицій через
нерозуміння і відверте незнання принципів
роботи держави і державних органів влади.
З моменту запуску системи електронних
звернень громадян експерти наголошували
на необхідності дотримання вимог під
час складання петиції задля досягнення
конкретного результату. Натомість заклики
експертів і аналітиків не були почуті, і як
наслідок – петиція як інструмент комунікації
влади і суспільства виявилася недостатньо
ефективною. Громадяни відправляють на
сайт голови держави петиції, які стосуються
чи то жетонів у Київському метрополітені
чи налаштування режиму світлофорів, чи
переносу столиці України з Києва у Горішні
Плавні, чи навіть відверто жартівливі
пропозиції. Модератор сайту електронних
петицій до Президента України А. Заблоцький
підкреслив: «Петиція, надіслана не за адресою,
нівелює сам інструмент. Суспільні очікування
завищені через нерозуміння того, як працює
взагалі держава». Така ситуація призводить до
того, що значна частина відповідей на петиції,
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що були адресовані Президентові, уявляють
собою доручення іншим органам – Кабінету
Міністрів, РНБО, Верховній Раді, органам
місцевого самоврядування тощо.
Світова практика показує, що найбільш
ефективними виступають петиції, які спрямовані
місцевим органам влади. Підтвердженням цієї
тенденції став і український досвід.
Експерти Всеукраїнської асоціації сприяння
самоорганізації населення, які провели
дослідження у 22 обласних центрах України,
зазначають, що попри недоліки та зауваження,
поява електронних петицій стала прогресивним
кроком, що наблизив владу до потреб та
інтересів громадян.
За даними Всеукраїнської асоціації
сприяння самоорганізації населення станом
на початок 2017 р. сервіси електронних
петицій запроваджені на офіційних сайтах 21
із 22 аналізованих обласних центрів. Відсутній
такий сервіс лише в Одесі, де ще в березні
2016 р. був офіційно затверджений Порядок
розгляду електронних петицій, однак технічної
можливості ініціювання таких звернень до
сьогодні немає. Аналітики констатують, що в
межах регіонів України активність громадян
істотно розрізняється. Найбільша кількість
зареєстрована в Києві – понад 3500 електронних
звернень; далі – Харків та Івано-Франківськ (в
обох містах більше 1000 петицій). Найбільш
інертними у використанні е-петицій виявилися
мешканці Херсона, де ініційовано чотири
петиції, Ужгорода (18), Кропивницького (32),
Рівного (53) та Черкасів (62), що, як зазначають
експерти, закономірно з огляду на те, що ці
міста запровадили петиційні сервіси останніми.
Як вважає автор презентованого дослідження
«Е-петиції у системі місцевої демократії: досвід
обласних центрів», аналітик Асоціації сприяння
самоорганізації населення О. Колесніков,
такі відомості говорять загалом про високу
активність громадян України у використанні
е-петицій. Для порівняння він наводить досвід
Норвегії, де за два роки пілотного проекту зі
впровадження місцевих електронних петицій
у 14 муніципалітетах було ініційовано лише
16 звернень, з яких лише два набрали необхідні
300 підписів.

Кількість підписів, яку необхідно зібрати
на підтримку електронної петиції в Україні, та
тривалість строку їх збору в обласних центрах
також істотно різняться. Оптимальної формули
з цього приводу не існує, тож кожний регіон
самостійно вирішує зазначене питання.
Щодо змісту петицій місцевого рівня, то
за цією характеристикою в цілому електронні
звернення можна розділити на декілька груп.
Дослідники Асоціації сприяння самоорганізації
населення наголошують, що переважна
більшість петицій, зареєстрованих на вебсайтах обласних центрів України, відповідають
законодавчо встановленим вимогам, а порушені
в них питання належать до компетенції
місцевих рад.
Значна група петицій, які набрали необхідну
кількість підписів, були сформульовані не чітко
і занадто загально, що спричинило абстрактнонейтральні відповіді і не дало жодних реальних
результатів.
Аналітик О. Колесніков звертає увагу на те,
що серед місцевих петицій, є й такі, що прямо
порушують вимоги закону. Під час дослідження
зафіксовано 23 такі петиції, з яких п’ять набрали
необхідну кількість підписів та розглядалися
місцевими радами, хоча за законом мали би бути
відхилені ще на етапі ініціювання. Наприклад,
у Харкові була зареєстрована петиція з
вимогою запровадити комендантську годину
для забезпечення громадського порядку. Однак
аналітик відмічає, що комендантська година
є засобом обмеження права людини на вільне
пересування в демократичному суспільстві у
мирний час, тож вимога петиції прямо порушує
чинне законодавство.
Окремий різновид становлять петиції, які
дослідники визначили як «тролінгові». До них
належать, по-перше, різні жартівливі петиції,
які створюються не стільки заради результату,
скільки задля розваги; по-друге, петиції, що
використовуються як інструмент політичної
боротьби (наприклад, для іміджевої атаки на
опонентів); по-третє, контр-петиції, ініційовані
на противагу іншим зверненням. Загалом,
«тролінгові» петиції експерти вважають
своєрідним «спамом», який дискредитує
електронні петиції як механізм місцевої
9
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демократії, зводячи його до абсурду. Однак
тролінгові петиції існують в усіх державах, тож
єдиним засобом боротьби з ними є зміна системи
подачі та розгляду електронних петицій, як це
було зроблено, наприклад, у Великобританії.
Водночас, наголошує О. Колесніков, це є
проявом реалізації права громадян на свободу
вираження поглядів.
Значну групу звернень становлять петиції
з проблемами, що не можуть бути вирішені
органами місцевого самоврядування. Оскільки
законодавство не дає можливості відхиляти
петиції, які виходять за межі компетенції
місцевих органів, звернення не лише
реєструються, а й часто збирають необхідну
кількість підписів. За цих умов міські ради
змушені на них реагувати поясненням про
неможливість вирішення проблеми, що з точки
зору пересічного громадянина, не знайомого з
принципами роботи владних інституцій, може
виглядати як проста відписка.
У зазначеному ґрунтовному дослідженні
відмічається, що лише близько чверті
проаналізованих громадською організацією
відповідей вказували на те, що петиції були
підтримані місцевою владою та призвели
принаймні до якихось дій, спрямованих на
вирішення порушених проблем.
Натомість варто пам’ятати, що ефективність
розгляду питань, зазначених у петиціях, має
враховувати об’єктивні можливості вирішення
вказаних проблем. Як підкреслено у матеріалі,
присвяченому аналізу електронної демократії
місцевого рівня на сайті «Асоціація міст
України», не всі проблеми вирішуються
моментально. Зокрема, лише 10 % петицій
можна віднести до таких, які вирішуються
одразу, ще 30 % петицій органи влади планують
вирішити протягом року, а ось 60 % петицій
переважно отримають хоч і обґрунтовану, але
відмову.
Важливим аспектом функціонування
петицій на місцевому рівні є використання
електронних звернень для просування ідей
політичних партій або боротьби з партійними
опонентами. Аналітики звертають увагу на те,
що такі петиції можуть стати одним із засобів
активізації політичних сил, особливо під час
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передвиборних перегонів. І такі приклади вже
мають місце. Зокрема, активіст «Руху нових
сил» з м. Стрия І. Брик звинувачує чинну владу
міста у бездіяльності: «Жодного рішення за
запитами громадян у місті прийнято не було.
Лише представники “Воля – Рух нових сил”
написали більше десятка петицій». Причому
замість аналізу конкретних причин такого стану
речей політичний діяч закликає просто змінити
керівництво міста. «Мер міста… перебуває на
посаді вже шосту каденцію... Законсервовані
люди старої системи не можуть розвивати
місто. Тільки нова команда прогресивних
людей… може змінити одне з найбільших міст
Західної України – Стрий».
Однією з причин недостатньої ефективності
електронних петицій на місцевому рівні
є та ж сама проблема, що і для петицій до
вищих органів влади – відсутність механізму
контролю за реалізацією петицій. Але аналітики
відмічають дуже цікавий київський досвід
роботи з петиціями. Експерт групи електронної
демократії Реанімаційного пакету реформ та
керівник Центру розвитку інновацій НаУКМА
С. Лобойко зазначає: «Факт запровадження
місцевих електронних петицій є беззаперечним
успіхом». Він вважає, що Україна є однією з
перших у світі держав, що запровадила петиції
до органів місцевого самоврядування, і вони
були успішно апробовані, зокрема на прикладі
Києва». На його думку, київська влада найбільш
відкрита до петицій, вона підтримує близько
70 % петицій.
Як наголосив секретар Київради В. Прокопів,
влада столиці розуміє проблеми громадян
і намагається її вирішувати. «Виконання
електронних петицій шкутильгає, і воно не
таке, як би хотілося мені та авторам петицій.
З іншого боку, Київ по виконанню, і взагалі,
по роботі з петиціями, є найкращим містом в
Україні», – підкреслює секретар Київради. За
його словами, за півтора року функціонування
сервісу петицій до міської влади 41 – набрала
необхідну кількість голосів, три з них
реалізовані повністю, на черзі – ще 27.
І. Хацевич, керуючий справами Секретаріату
Київської міської ради, вважає, що київська
влада з представниками громади напрацювали
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одну з найефективніших моделей петицій в
Україні. Київський міський голова визначає
відповідальну посадову особу (наприклад,
перший заступник, заступник або керівник
апарату міськдержадміністрації), яка спільно
з автором розробляють план реалізації
петиції. «Ми готуємо дорожню карту процесу
реалізації петиції, а також щомісячний звіт за
результатами роботи», – пояснив І. Хацевич.
У Києві із самого початку роботи з петиціями
на сайті публікувалася не лише відповідь
на петицію, а й вся хронологія розгляду
порушеного у ній питання: можна побачити,
які доручення кому надано, які рішення
прийняті тощо. Такий київський досвід може
бути корисним не лише для багатьох інших
міст України, але й для роботи з петиціями, що
спрямовані вищим органам державної влади.
Суспільство сьогодні має занадто критичне
ставлення до першого досвіду роботи системи
електронних петицій в Україні. Це певним
чином пов’язано із попередніми завищеними
очікуваннями від цього інструменту комунікації
влади і громадян. Однак, попри недоліки
і труднощі система петицій працює і має
позитивні результати. Міжнародний експерт із
е-урядування, радник Програми «Електронне
урядування заради підзвітності влади та участі
громадян» в Україні Й. Томкова відзначила,
що Україна справді зробила важливі кроки
у розвитку електронної демократі. Вона
наголосила: «Варто пам’ятати, що кожен
фініш – це старт, тому Україна тільки вступає
на довгий шлях розвитку е-демократії. І те, як

впевнено і швидко вона буде по ньому рухатись,
залежить від спільної роботи представників
влади, громадянського суспільства та
міжнародних експертів. А єдиним нашим
дороговказом виступає позитивний вплив
е-демократії на життя кожного громадянина».
Варто погодитися з юристом А. Ємельяновою,
яка зазначає, що, незважаючи на труднощі
імплементації, е-петиції в Україні переважно
виконують свою функцію одного з інструментів
прямої демократії. Цей механізм формується не
так швидко, тож дворічний український досвід
є лише початком тривалої та складної роботи
і влади, і громадян (Статтю підготовлено
з використанням інформації таких джерел:
https://petition.president.gov.ua/; https://petition.
kmu.gov.ua/; https://itd.rada.gov.ua/services/
Petitions; https://www.auc.org.ua/; https://www.
radiosvoboda.org/a/28517032.html; http://kmr.
gov.ua/uk/; https://www.radiosvoboda.org/a/
petitions/28532139.html; https://rns.org.ua/lastnews/; http://samoorg.com.ua/blog/2017/02/13/
e-petitsiyi-u-sistemi-mistsevoyi-demokratiyidosvid-oblasnih-tsentriv-ukrayini/; https://gazeta.
ua/; http://nikorupciji.org/2017/05/05/narodnyjporyadok-dennyj-kuhnya-prezydenta/; http://
osvita.mediasapiens.ua/media_law/; https://www.
facebook.com/ukrchanges/?hc_ref=PAGES_
TIMELINE&fref=nf; https://www.slovoidilo.
ua/2016/06/03/kolonka/aleksandr-radchuk/
suspilstvo/rik-elektronnoho-dialohu-chy-ye-korystvid-petyczij; http://blog.liga.net/user/aemelyanova/
article/25016.aspx; https://day.kyiv.ua/uk/article/
podrobyci/demokratiya-v-odyn-klik-chy-rozvaga).
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НОВИНИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Верховна Рада планує внести зміни до
Господарського та Цивільного процесуальних
кодексів, до Кодексу адміністративного
судочинства, а також інших законодавчих актів.
За президентський законопроект № 6232
«Про внесення змін до Господарського
процесуального кодексу України, Цивільного
процесуального кодексу України, Кодексу
адміністративного судочинства України та
інших законодавчих актів» проголосували
253 народних депутати.
Згідно із пропонованими змінами, Верховний
суд стане єдиною касаційною інстанцією в
Україні, а рішення по скаргах виноситимуться
тільки один раз.
Законопроект передбачає перегляд у
касаційному порядку судом касаційної інстанції
– Верховним судом України, судових рішень,
ухвалених судами першої та апеляційної
інстанцій.
Крім того, у пояснювальній записці до
законопроекту особлива увага приділяється
забезпеченню діяльності Верховного суду і
створенню механізмів забезпечення єдності
правозастосовчої практики в рамках єдиного
касаційного провадження.
«Рішення суду по конкретній справі
переглядається в касаційному порядку
Верховним судом по відповідній скарзі тільки
один раз. При цьому Верховний суд може
діяти у складі колегії, палати, об’єднаної
палати відповідного касаційного суду, Великої
палати Верховного суду», – наголошується в
документі.
Проект закону передбачає, що справи
розглядатимуться Верховним судом у складі
колегії з непарної кількості суддів – від трьох
осіб і більше. Колегія також зможе передавати
справи на розгляд палати, у складі якої працює
ця колегія, або об’єднаної палати відповідного
касаційного суду, а також об’єднаної палати або
Великої палати Верховного суду.
Законопроект також регламентує створення
«електронного суду» – всі необхідні
процесуальні дії можуть вчинятися за
допомогою використання засобів електронного
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зв’язку з відповідними механізмами
ідентифікації і безпеки.
«Учасникам справи забезпечується
можливість брати участь у судовому засіданні
в режимі відеоконференції, не залишаючи
житлового або робочого приміщення, а
для свідків і експертів – у приміщенні
суду. Матеріали справи зберігатимуться в
електронному вигляді», – йдеться в документі.
Автори законопроекту впевнені в тому,
що його прийняття дозволить подолати
процесуальні проблеми, які заважають
ефективній роботі судового захисту. Також він
повинен забезпечити належну взаємодію та
сприяння альтернативним рішенням суперечок
у третейських судах та міжнародному
комерційному арбітражі.
В частині юрисдикції та підсудності
відповідний документ передбачає їх
розмежування. В першу чергу, в залежності від
предмета спору, а не суб’єктного складу сторін.
А також пропонує спростити та прискорити
розгляд простих справ і забезпечити ґрунтовну
базу для розгляду складних позовів.
Законопроект
гармонізує
норми
Господарського та Цивільного процесуальних
кодексів, а також Кодексу адміністративного
судочинства. І уніфікує термінологію для
забезпечення єдності правозастосовної
практики.
Проект закону внесений президентом
України П. Порошенком і зареєстрований в
Раді 23 березня. Пропоновані зміни повинні
забезпечити функціонування оновленого
Верховного суду.
При цьому автор альтернативного
законопроекту № 6232-1, народний депутат
від фракції «Батьківщина» О. Шкурум, вважає,
що президентський законопроект погіршує
ситуацію з парламентаризмом в Україні і
послаблює державні інституції
«Президент і адміністрація президента
пропонують внести зміни в три процесуальні
кодекси і одночасно пропонують внести зміни
у вісім кодексів України та до 18 законів
України. Вони там намішали все, там змішалися
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коні та люди, там є автоматичний арешт
коштів на рахунках за борги для українських
громадян... там є виклик до суду відповідача
через інтернет, якщо не змогли встановити
його місце знаходження... там є чомусь зміни
в міжнародний комерційний арбітраж –
виключається положення про арбітражний
суд, там ліквідується банківська таємниця», –
розповіла народний депутат.
Вона також нагадала про те, що найбільший
обсяг в історії парламенту мав документ у
894 сторінки.
За її словами, експертно-юридичне
управління парламенту пропонує підготувати
кілька законопроектів і вносити зміни у кожен
кодекс окремо.
У той самий час заступник голови
Адміністрації президента О. Філатов відзначив,
що жодна стаття регламенту не була порушена.
«Саме комплексний характер цього
питання – внесення змін до процесуального
законодавства, диктує необхідність одночасної
зміни великої кількості законодавчих актів, у
тому числі кількох процесуальних кодексів», –
зазначив він.
За словами Філатова, повинні бути одні й ті
самі правила функціонування Верховного суду,
розподіл юрисдикції, роботи електронного суду
та контроль за виконанням судових рішень.
Політик упевнений, що зміни необхідно
вносити одночасно у кілька кодексів, не можна
внести зміни в один, а потім чекати, коли
будуть внесені відповідні зміни до іншого
(Дзеркало тижня (https://dt.ua/POLITICS/
rada-progolosuvala-u-pershomu-chitanniprezidentskiy-zakonoproekt-schodo-verhovnogosudu-246132_.html). – 2017. – 20.06).
Верховна Рада прийняла за основу проект
закону про Конституційний суд № 6427-д.
Згідно з інформацією, в першому читанні
ініціативу підтримав 231 народний депутат.
Автори ініціативи пропонують, щоб
суддів призначали на 9 років без можливості
повторного призначення. Передбачається, що
кандидатів у судді КС будуть відбирати на
конкурсній основі. Конкурсні комісії будуть
формуватися органами, які призначають суддів.

На суддів КС буде поширюватися закон про
державну службу.
Суддею КС, згідно із законопроектом,
зможе бути громадянин України, який володіє
державною мовою, який на день призначення
досяг 40 років, з вищою юридичною освітою
і стажем професійної діяльності не менше
15 років. Крім того, законом передбачено відбір
суддів КС на конкурсній основі.
Повноваження судді будуть припинені
після досягнення ним 70 років. Припиняти
повноваження суддів КС буде сам Суд.
Довідка Finance.UA:
Законопроект передбачає створення нового
інституту конституційної скарги, як механізму
захисту прав і свобод громадян.
Конституційний суд діятиме в складі колегій,
Сенатів або Великої палати.
В рамках колегій будуть вирішуватися
питання про відкриття конституційного
провадження, Сенати розглядатимуть питання
за індивідуальними скаргами громадян, а
Велика палата займатиметься питаннями
щодо конституційності законів України, актів
Верховної Ради та офіційного тлумачення
Конституції (Finance.UA (http://news.finance.
ua/ua/news/-/404849/deputaty-pryjnyalyzakonoproekt-pro-konstytutsijnyj-sud-ukrayiny).
– 2017. – 22.06).
Президент П. Порошенко підкреслив, що
всі реформи, які проводяться, в тому числі
децентралізація, спрямовані на те, щоб Україна
була успішною країною.
«Децентралізація – це гарантія унітарності,
соборності нашої держави, недопущення
федералізації. Це – найкраща протиотрута
для привнесеної ззовні та дуже добре
нагодованої російською пропагандою бацили
смертоносного федералізму», – наголосив
Глава держави на загальноукраїнських зборах
Асоціації міст України.
Глава держави зазначив, що в цьому році
українська Асоціація міст відзначає 25-річчя
створення, і за чверть століття багато що
відбулося. «За цей час громади пережили
і надзвичайно складні 90-ті, коли міські
бюджети треба було збирати буквально «по
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нитці». І як їх наповнювати, ніхто гадки не
мав. І централізація, яка з року в рік зростала,
незважаючи на обіцянки лідерів, і частка
загальнонаціонального бюджету зростала, а
громади все більше і більше залежали чи то
від вул. Банкової, чи то від вул. Грушевського,
коли скрізь треба було їздити з протягнутою
рукою чи сумками», – нагадав П. Порошенко,
додавши, що міста трималися разом в рамках
Асоціації і допомагали одне одному. Президент
зазначив, що за останні три роки було багато
зроблено.
«Саме зараз найкращий час для повної
реалізації потенціалу кожного міста. Чому? Бо
в країні змінилася сама філософія ставлення
до громади, до забезпечення її прав і реалізації
її можливостей», – підкреслив П. Порошенко.
Він розповів, що, працюючи у Верховній Раді,
в бюджетному комітеті, та у виконавчій владі,
добре вивчив проблеми і потреби місцевої
влади. І тому з перших днів на посаді Президент
зробив децентралізацію – передачу громадам
повноважень і коштів на їх забезпечення –
одним з наріжних каменів державної політики.
В тому числі, у Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020» визначено мету – забезпечення
спроможності місцевого самоврядування та
побудова ефективної системи територіальної
організації влади в Україні, реалізація у повній
мірі положень Європейської хартії місцевого
самоврядування. Президент зазначив, що за
останній час були зроблені конкретні кроки, які,
зокрема здійснили для розширення податкової
бази громад, для створення стимулів для їх
розвитку і зростання.
«Спроможність громади самостійно
вирішувати питання свого розвитку дозволить
якнайшвидше та якнайкраще впорядкувати
її життя. На місці ж видніше, якими є
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справжні пріоритети. А для громадян – легше
контролювати владу», – зазначив Глава
держави. Також, за словами Президента,
вкладені у місцевий розвиток кошти означають
покращення якості життя людей і є хорошою
інвестицією в майбутнє країни.
П. Порошенко наголосив: «Сильна громада
– це сильна держава. Це зміцнює здатність
України і проводити реформи, і – будемо
казати відверто – витримати натиск агресора,
забезпечити армії надійний тил, і зробити
Вітчизну конкурентоздатною в глобальному
вимірі».
Президент зауважив, що проведені зміни
законодавства, зміни бюджетної політики,
зміни доходної бази – це добрі досягнення та
висловив впевненість, що попереду – зміни
до Конституції в частині децентралізації та
подальше скорочення повноважень центральної
влади. «Коли для того складуться умови –
наголошую, ми маємо завершити внесення
змін до Конституції щодо децентралізації для
того, щоб закріпити нову модель місцевого
самоврядування на рівні Основного Закону», –
сказав він.
Президент висловив сподівання, що в
майбутньому Асоціація міст продовжить
бути майданчиком для комунікацій, пошуку
точок дотику, надання взаємної підтримки та
допомоги. «Як свідчить досвід країн Європи,
для успішної реалізації реформи місцевого
самоврядування ключове значення мають
співпраця органів місцевого самоврядування
між собою та з урядом», – підкреслив
Глава держави (Офіційне інтернетпредставництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/prezidentdecentralizaciya-ye-garantiyeyu-unitarnostiukrayi-42138). – 2017. – 30.06).

КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ УКРАЇНИ
22 червня Конституційний Суд України у
формі усного слухання розпочав розгляд справи
за конституційним поданням Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положень частини шостої
статті 216 Кримінального процесуального
кодексу України.
Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини звернувся до Конституційного
Суду України з клопотанням визнати такими,
що не відповідають частині першій статті 3,
частині першій статті 8, частинам першій, другій
статті 27, частині другій статті 28 Конституції
України, положення частини шостої статті 216
Кримінального процесуального кодексу України
(далі – Кодекс), відповідно до яких слідчі органів
Державної кримінально-виконавчої служби
України (далі – Служба) здійснюють досудове
розслідування злочинів, вчинених на території
або в приміщеннях Служби.
Автор клопотання вважає, що названі
положення статей 27, 28 Конституції України, з
огляду на практику тлумачення Європейським
судом з прав людини статей 2, 3 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод
1950 р., які кореспондуються з вказаними
конституційними нормами, «накладають
на державу зобов’язання впроваджувати
законодавство, яке б забезпечувало здійснення
ефективного розслідування за скаргами на
порушення гарантованих цими статтями прав».
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини переконаний, що визначена
оспорюваними положеннями Кодексу
підслідність злочинів, вчинених на території
або в приміщеннях Служби, не забезпечує
дотримання європейських стандартів щодо
незалежності розслідування кримінальних
правопорушень, пов’язаних з позбавленням
життя людини, її катуванням, жорстоким,
нелюдським або таким, що принижує гідність,
поводженням чи покаранням. Це зумовлене
тим, що розслідування злочинів, до яких
причетні працівники Служби, проводять

слідчі органів Служби, які є її працівниками
та «ієрархічно, інституційно підконтрольні та
підзвітні» керівнику Служби.
У ході пленарного засідання Конституційний
Суд України заслухав суддю-доповідача у
справі Олександра Литвинова, який доповів
присутнім матеріали справи, пояснення
учасників конституційного провадження –
суб’єкта права на конституційне подання
– Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини В. Лутковську, Постійного
представника Верховної Ради України у
Конституційному Суді України А. Селіванова.
Крім того, Суд заслухав пояснення
представників, залучених до участі у розгляді
справи: міністра юстиції України П. Петренка,
директора Центру стратегічних справ
Української Гельсінської спілки з прав людини
М. Тарахкала, експерта Центру політикоправових реформ О. Сороку.
Конституційний Суд України оголосив
перерву у розгляді цієї справи, у зв’язку
з необхідністю заслухати представника
Президента України на відкритій частині
пленарного засідання.
Про дату і час продовження засідання буде
повідомлено додатково.
Головував на пленарному засіданні в.о.
Голови Конституційного Суду України
В. Кривенко (Офіційний веб-сайт
Конституційного Суду України (http://
www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sudukrayiny-rozpochav-rozglyad-spravy-shchodokonstytuciynosti-polozhen). – 2017. – 22.06).
Несмотря на заявления власти о
приверженности идее децентрализации и
расширения прав регионов, конституционный
процесс в Украине сегодня заморожен прежде
всего из-за пункта об особом статусе местного
самоуправления в ОРДЛО. Какими могут быть
последствия непреодоления конституционного
кризиса, пояснил политолог Олег Хавич.
«Сегодня мало кто помнит, что после двух
лет президентства Кучма собирался превратить
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парламент в декоративный орган при главе
государства. Но именно эти гиперполномочия
президента и привели в 2004 году к Майдану, а
также — к первой реформе Конституции-96»,
— отметил политолог.
По его мнению, говоря о конституционной
реформе, в Украине третий год обсуждают не
столько Основной Закон, сколько то, чего там
нет – децентрализацию и имплементацию
Минских соглашений.
«Парламентско-президентская модель,
отметил Хавич, пережила двух президентов –
Ющенко и Януковича, а попытки последнего
отменить конституционную реформу
закончились «отменой» его самого. При этом
украинские политики многие годы пользуются
наработками Медведчука», — считает политолог.
С его слов, предложенное 28 июня 2017 г.
экс-премьером Яценюком перераспределение
президентских полномочий — не что иное, как
наработки «главного идеолога конституционной
реформы Виктора Медведчука», которую он
продвигает вот уже 15 лет.
«Да и «децентрализацию», провозглашенную
Порошенко, впервые предложил именно Медведчук
еще в июле 2003-го», — напомнил Хавич.
Сегодня, утверждает эксперт, процесс
конституционной реформы в Украине
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заморожен прежде всего из-за пункта об
«особом порядке местного самоуправления»
на Донбассе, прописанного в Минских
соглашениях.
«После подписания “Комплекса мер...” в
феврале 2015 года Медведчук прямо заявил
о том, что “конституционная реформа,
децентрализация власти, расширение прав
регионов…– это единственный рецепт спасения
Украины”», — процитировал политолог лидера
«Украинского выбора».
Эксперт
также
прокомментировал
обнародованные накануне Дня Конституции
положения законопроекта «о реинтеграции
Донбасса», «не только прямо нарушающие
Основной Закон, но и позволяющие
использовать вооруженные силы в мирное
время, объявлять военное положение без
одобрения парламента и т. д.»
«Если подобный закон будет принят
и введен в действие, это станет выходом
Украины не только из “Минского процесса”, но
и из европейского правового поля», — убежден
О. Хавич (From-Ua.com (http://from-ua.com/
news/409486-politolog-prinyatie-zakona-oreintegracii-donbassa-stanet-nachalom-vihodaukraini-iz-evropeiskogo-pravovogo-polya.html).
– 2017. – 30.06).

СУСПІЛЬНА ДУМКА
Е. Горюнова, ТСН: Крымскотатарская автономия:
PRO ET CONTRA
Автономия – лишь малая часть того, что
Украина может сделать для крымских татар. Но
стоит ли делать это именно сегодня?
Накануне
дня
памяти
геноцида
крымскотатарского народа вновь заговорили
о создании крымскотатарской национальной
автономии на территории аннексированного
Крыма. Однако вопрос внесения изменений
относительно автономии в украинскую
Конституцию спровоцировал острые дискуссии
в украинском социуме.
14 мая 2017 г. на пресс-конференции
президент Украины П. Порошенко пообещал
поддержать изменения в Конституцию
относительно предоставления крымским
татарам национальной автономии в Крыму.
«Я готов внести несколько изменений в
Конституцию, в том числе и по вопросам
крымскотатарской автономии», – подчеркнул
Порошенко.
Формат будущей автономии и сами
изменения должны разработать члены
недавно сформированной рабочей группы
конституционной комиссии, которая начала
работу 22 мая 2017 г. Среди доводов сторонников
создания в Крыму после его деоккупации
крымскотатарской автономии можно выделить
несколько ключевых моментов.
Первый – исторический, на который чаще всего
ссылаются представители крымскотатарского
народа, рассматривая Крымскую автономную
советскую социалистическую республику
(КрАССР) 1921–1945 гг. как крымскотатарскую
республику. Мнения историков по этому
поводу разделились. Одни считают, что эта
автономия, как и все остальные в Советской
России, создавалась как национальная. В
пользу этого свидетельствуют признание
крымскотатарского языка официальным наряду
с русским и политика «татаризации», которая
сводилась к расширению представительства
крымских татар в партийно-государственном
аппарате КрАССР.

Другие полагают, что в отличие от иных
республик Крымской автономии все-таки не был
предоставлен статус национальной, что нашло
свое отражение в обтекаемых формулировках
документов КрАССР. Такой иллюзией
национальной автономии большевики хотели
убить двух зайцев: снизить политическую
активность крымских татар, которые на фоне
революции 1917 г. попытались восстановить
свою государственность, и использовать их
тюркские корни для продвижения «мировой
революции» на Восток.
Когда стало ясно, что экспорт революции
откладывается, а большинство крымских татар
уже признали советскую власть благодаря
политике «татаризации», большевики нанесли
удар по национальному движению, уничтожив
политическую партию крымских татар «Милли
Фирка».
«Стремление “приструнить” это опасное для
существования твердой большевистской власти
на полуострове движение (национальное
движение крымских татар – ред.) вынуждало
центральное правительство к действиям,
направленным на “заигрывание” с местным
населением… Обманчивая видимость того, что
их надежды на существование собственного
государства наконец-то реализуются, должны
были облегчить процесс включения татар
в число сторонников советской власти», –
считает историк Т. Быкова, которая много лет
занимается вопросами создания Крымской
АССР.
Второй довод сторонников создания
национальной автономии в Крыму лежит в
плоскости международного права и связан
с реализацией права крымских татар как
коренного народа на самоопределение.
Такие нормы содержит Декларация ООН о
коренных народах 2007 г., к которой Украина
присоединилась в марте 2014 г.
«Согласно международным конвенциям,
на земле коренного народа нельзя принимать
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подобных решений, и воля большинства
не властна там, где есть национальнотерриториальная автономия», – рассуждает
крымский психолог и публицист Л. Волошина.
Бывший глава Бахчисарайской РГА
И. Умеров, которому в России ныне
инкриминируют «экстремизм», полагает, что
если бы крымские татары получили автономию
в Украине в 1990-е годы, то и аннексии Россией
не произошло бы.
«Убежден, если бы Украина в течение
периода независимости нашла в себе силы
и возможности принять соответствующее
решение, аннексии не произошло бы.
Принимать решение надо было сразу после
развала Советского Союза – до 1995 года. Тогда
это было технически вполне реально, но не
было политической воли», – сказал он недавно
в одном из интервью.
К сожалению, или к счастью, история
не знает сослагательного наклонения, но
позволим себе представить, что в феврале
2014 г. Крым – это национальная автономия
крымских татар. Остановило бы это Путина,
который с легкостью попирает все нормы
международного права?
Основной посыл российского вторжения
в феврале 2014 г. проходил под защитой
прав русских от «фашисткой киевской
хунты». Однако, что мешало бы российским
спецслужбам провести пару спецопераций
с «пролитием русской крови», возложить
всю вину на крымских татар и выступить
защитниками славян? Если в Крыму верили
в мифические поезда с бандеровцами, то
заставить крымчан поверить в страшилки
о «кровожадных татарах» не представляло
особого труда. В таком случае Путин не только
бы получил титул «спасителя» для российской
аудитории, но, возможно, и весомые аргументы
для мирового сообщества в пользу аннексии.
Или рассмотрим иной сценарий.
Предположим, что в марте 2014 г. президент
России В. Путин предлагает крымским
татарам сохранить ту самую гипотетическую
автономию, которую они имели в Украине.
Кстати, И. Умеров говорит о том, что Россия
может опередить Украину в вопросе создания
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национальной автономии. «Боюсь, что у кого-то
там хватит ума объявить Крым не сакрально
русской землей, а крымскотатарской. И в этом
случае почва из-под ног Украины будет выбита»,
– полагает он, призывая Киев поспешить с
решением вопроса о национальной автономии.
С одной стороны, конечно, крымскотатарский
Крым противоречит мифу об исконно русском
Крыме. Но не будем забывать, что этот миф
создавался в противовес украинскому Крыму
с учетом существующих реалий. А если бы
Крым был крымскотатарской автономией,
какой бы миф придумали в Кремле? О том, что
крымские татары добровольно вошли в состав
Российской империи? Или о том, что активно
помогали России в Крымской войне, когда
русские офицеры бежали с поля боя и «всегда
были преданными россиянами», как говорит
профессор Ф. Якубов?
По мнению ряда экспертов, фактор
национальной автономии будет ключевым в
процессе будущей деоккупации полуострова.
Хотя, если быть реалистами, национальная
автономия крымских татар, даже если бы
она была провозглашена в начале 1990-х,
вряд ли имела бы шанс на долгую жизнь.
Позволю предположить, что российская
аннексия случилась бы гораздо раньше, ведь
на заре украинской независимости в Москве
неоднократно угрожали Киеву пересмотреть
решение 1954 г.
И уповать на международное право и
поддержку Запада, который в те годы был занят
вопросами ядерного разоружения Украины и
рассматривал нашу страну через призму России,
явно не стоило. Поэтому «Республика Крым»
образца 1992 г. и стала тем компромиссным
вариантом, который позволил сохранить
Крым в составе Украины. Это уже потом был
«большой договор», которым признавалась
территориальная целостность Украины. Но
даже это не остановило Путина в 2014 г.
Тр е т ь я
позиция
с то р о н н и ко в
крымскотатарской автономии базируется
в большей степени на морально-правовых
аспектах, указывая на то, что Украина в
определенном долгу перед крымскими
татарами – такую точку зрения высказывает
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украинский журналист В. Портников,
обосновывая свое утверждение тем, что
украинцам «исторически повезло удержаться
на своей земле», а крымским татарам –
«закрепиться в оккупированном Крыму, но
остаться там национальным большинством
не удалось». Поэтому автономия – это лишь
малая часть того, что Украина может сделать
для крымских татар сегодня. Правда, в этом
контексте взаимосвязь между «везением» и
«долгом» выглядит несколько призрачной.
При этом нельзя не согласиться, что
решение вопроса о предоставлении статуса
национальной автономии крымским татарам

для украинцев станет своеобразным тестом
на соответствие европейским стандартам
демократии, где доминирует уважение к правам
человека или народа в целом. Но не будем
забывать, что сдача такого экзамена в условиях
военного времени и с учетом того, что Киев
собирается решать судьбу аннексированной
территории, требует иных подходов, о которых
рассуждают противники национальной
автономии крыских татар в Крыму.
Продолжение следует… (ТСН (https://ru.tsn.
ua/blogi/themes/politics/krymskotatarskayaavtonomiya-pro-et-contra-868140.html). – 2017.
– 29.05).

Е. Горюнова, ТСН: Крымскотатарская автономия:
PRO ET CONTRA
(Окончание)
Легкого пути решения вопроса с
национальной автономией крымских татар на
полуострове точно не предвидится.
Сторонники предоставления крымским
татарам статуса национальной автономии в
Крыму взывают в большей степени к нормам
международного права и исторической
справедливости. Их противники, стоя на позициях
реализма, предлагают пока «не делить шкуру
неубитого медведя», чтобы не спровоцировать
межнациональный конфликт на полуострове.
Одной из главных проблем при решении
вопроса о крымскотатарской автономии
остается юридический вопрос. Согласно
нынешним нормам Конституции Украины,
статус АР Крым невозможно решить в Киеве,
поскольку изменить или отменить крымскую
конституцию может только Верховный Совет
Крыма, которого на сегодня де-факто нет.
«У нас есть Автономная Республика
Крым, у нас есть Конституция Украины, где
это определено, и у нас есть Конституция
Автономной Республики Крым, которую
мы никак не можем изменить или отменить,
потому что нет Верховного Совета Автономной
Республики Крым, который никто не хочет
создавать на материке», – говорит юристмеждународник Б. Бабин.

Поэтому, с его точки зрения, процесс
внесения изменений в Конституцию Украины
касательно крымской автономии может
столкнуться с серьезными проблемами, а
изменить 10-й раздел Основного Закона
Украины будет крайне сложно.
Конечно, можно пройти по проторенной
дорожке и воспользоваться российской
формулой о «законе, что дышло», но разве
будет это свидетельствовать об уважении к
праву как одной из базовых ценностей Европы?
Можно, конечно, пафосно говорить о
предательстве со стороны большинства
депутатов Верховного Совета АР Крым в
2014 г., которые проголосовали за изменение
статуса Крыма. Безусловно, все они должны
будут предстать перед украинским судом и
понести соответствующее наказание в случае
признания их виновными. Но использование
этого факта вряд ли можно рассматривать
как причину для конституционного
маневрирования.
Второй важный довод, который приводят
противники крымскотатарской автономии, –
это вопрос несвоевременности. Они считают,
что изменение Киевом статуса Крыма только
усложнит процесс деоккупации полуострова,
поскольку приведет к обострению и без
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того проблемных в настоящий момент
межнациональных отношений на полуострове.
«Стоит учитывать, что большинство в
Крыму составляют этнические русские.
Многолетние наблюдения показывали, что
реальных сторонников “русского мира” в
республике было не более 30–35%. Большая
часть относилась к Украине лояльно или
нейтрально. Но как они встретят перспективы
создания крымскотатарской республики,
неизвестно. Ведь до российского вторжения
АРК де-факто была русской автономией», –
пишет политический обозреватель С. Стельмах,
добавляя, что с приходом России шаткий
статус-кво на полуострове был «окончательно
разрушен агрессивными действиями Москвы».
Противники крымскотатарской автономи
считают, что изменение Киевом статуса
Крыма только усложнит процесс деоккупации
полуострова.
Предположим, что украинский парламент все
же найдет 300 голосов и изменит Конституцию,
создав в Крыму автономию крымскотатарского
народа. Вполне очевидно, что до деоккупации
полуострова реализовать свои права они
не смогут. Но как изменится их жизнь в
оккупации, с учетом того, какие «страшилки»
разработает кремлевская пропаганда?
Конечно, пока россияне будут властвовать
на полуострове, им важно будет сохранить
иллюзию межнационального мира, но накануне
ухода никто не помешает им разжечь костер
межнациональной войны, потушить который
будет крайне сложно. Сможет ли в этом костре
уцелеть многострадальный народ?
Безусловно, Россия может развязать
межнациональный конфликт и без статуса
автономии, но зачем давать ей в руки такой
козырь? Вряд ли политические амбиции стоят
даже одной человеческой жизни. При этом, как
свидетельствуют данные социологического
опроса, проводимого компанией InMind
по заказу Мининформполитики Украины,
большинство украинцев пока не готовы к
предоставлению крымским татарам статуса
автономии на полуострове. В частности,
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половина украинцев выступает за сохранение
нынешнего статуса Крыма – территориальной
автономии, 25,3% считают, что после
деоккупации полуостров должен остаться в
Украине на правах рядовой области, и только
15% видят будущее региона как национальной
автономии крымских татар.
А это говорит о том, что легкого пути
решения вопроса с национальной автономией
крымских татар на полуострове в Украине не
предвидится. И не следует упрекать украинцев
в недостаточной демократичности, приводя
в пример Европу. Не будем забывать, что те
европейские страны, которые занимают первые
строчки в рейтинге демократии, тратили на
решение национальных вопросов годы. И это
учитывая, что им не приходилось менять статус
оккупированных территорий.
Поэтому всех нас ждет долгий диалог на пути
к взаимопониманию и поиску компромисса.
Правда, диалог этот возможен только в том
случае, если стороны захотят услышать друг
друга, а не сыпать взаимными обвинениями в
«русском шовинизме» или «крымскотатарском
сепаратизме». Диалог на равных, без диктата с
обеих сторон. Диалог на основе аргументов, а
не мифов – старых или новых. Диалог на уровне
специалистов, а не «диванных стратегов». Только
в этом случае мы можем рассчитывать на успех.
Вопрос о создании крымскотатарской
национальной автономии нельзя решить одним
росчерком пера или переформатированием
Конституции. Для того, чтобы крымскотатарская
автономия стала реальностью, необходим
внутренний общественно-политический
консенсус, которого мы пока не наблюдаем. И,
безусловно, соблюдение еще одного важного
условия – деоккупации Крыма. Любые попытки
решения этого деликатного вопроса в Киеве
без учета мнения украинцев – от Львова до
Симферополя, можно рассматривать лишь как
политические игры, популистские шаги, которые
могут иметь крайне негативные последствия для
полуострова (ТСН (https://ru.tsn.ua/blogi/themes/
politics/krymskotatarskaya-avtonomiya-pro-etcontra-okonchanie-870148.html). – 2017. – 1.06).
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Ю. Тищенко, Главком:
Чи треба звільненому Криму автономія?
Конституційна реформа та питання Криму:
пропозиції, перестороги, перспективи
Навколо кримської автономії із моменту
її створення в 1991 р. тривали різноманітні
дискусії про зміст та перспективи. Суперечки
супроводжували не тільки періоди врегулювання
«кримського сепаратизму» початку 90-х,
конституційний процес у республіці в 1996–
1999 рр., а й навіть у 2013 р. окремі політичні
сили, приміром партія «Свобода», виступали
за проведення референдуму про скасування
автономного статусу Криму. У мотиваційній
частині таких пропозицій йшлося про
неприпустимість існування територіальної
автономії як такої в унітарній державі, про
потребу перетворення автономної республіки
на область. У свою чергу в представницьких
національних інститутах кримських татар
постійно йшлося про відсутність у кримській
автономії будь-яких чітко артикульованих
гарантій стосовно збереження та розвитку
кримськотатарського народу як корінного,
а також гарантованого права на внутрішнє
самовизначення.
Подібні дискусії про автономію тривають і
після окупації Криму. Зокрема, питання статусу,
змісту автономії вкладається у формування
бачення майбутнього Криму як частина
міркувань щодо напрямів деокупації.
Сьогодні можна виокремити три підходи
щодо автономії:
• «Залишити все як є». Адепти цієї позиції
також вказують, що зміну статусу автономії
може бути негативно оцінено більшістю в
Криму, вони з пересторогою дивляться на
майбутнє автономії в контексті трансформації,
подекуди натякаючи на «сепаратизм кримських
татар». Ці позиції ґрунтуються на складності
процедур конституційної реформи, посиланні
на твердження, що це насамперед юридичне,
але не політичне питання;
• «Кримський півострів – область». Основа
позиції – зміни в Конституції потрібні, але без
будь-яких спеціальних державних інститутів

на кшталт Верховної Ради Криму чи навіть
спеціальної кримської конституції, йдеться
про скасування автономного статусу – «звідки
всі проблеми». При цьому прихильники цих
перетворень не заперечують гарантії та розвиток
соціокультурних прав кримських татар, у такій
формі також можуть бути гарантії на розвиток
кримськотатарської мови та культури, розвиток
культурної автономії кримських татар, чи
«національно-персональної автономії».
Сьогодні про «національну культурну
автономію кримських татар» активно говорить
країна-агресор;
• Кримськотатарська національнотериторіальна
автономія
у
складі
України. Йдеться про реалізацію права на
самовизначення кримських татар, що зможе
гарантувати розвиток мови, культури, політичне
представництво кримськотатарського народу,
комплексні права інших національних груп
у Криму. У прихильників такої позиції
визначальною є потреба відновлення історичної
справедливості, адже свого часу кримську
автономію 1921 р. було скасовано після
депортації кримськотатарського народу. Свого
часу радянські документи часів перебудови,
у 1989 р., зокрема постанова ВР СРСР,
рекомендували відновити права кримських
татар через відновлення автономії з урахуванням
і їхніх інтересів, проте думку кримських татар
під час формування конституції АР Крим не
було враховано.
Назагал перші дві позиції – «залишити все
як є», «півострів – область», – як правило,
не передбачають можливостей реалізації
права на представництво, затвердження
національних інститутів кримських татар,
йдеться насамперед про гарантії розвитку та
реалізації мовно-культурних, освітніх прав
в Україні, що також викликає неприйняття
адептів кримськотатарської національнотериторіальної автономії. У прихильників таких
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позицій існує низка застережень відносно того,
що будь-які зміни статусу автономії можуть
призвести до негативних політичних наслідків:
запуску сценаріїв федералізації, парадів
автономій інших нацменшин, завершуючи
посиланнями на неприпустимість будь-яких
статусів у контексті ОРДЛО. Існує ще й четверта
група думок – «можемо ухвалити що завгодно,
все одно Крим сьогодні не повернути».
Вголос про це майже не говорять, але така
«політкоректність» стратегічно передбачає
сценарій Failed state, такий популярний у РФ
стосовно України, – сигнал про готовність
легко втрачати громадян та території.
Окрім цього існують найрізноманітніші
політичні пазли, пов’язані зі складністю
будь-яких голосувань у Верховній Раді, а
особливо про зміни до Конституції. Президент
Порошенко в травні 2017 р. вказав, що готовий
стати суб’єктом конституційних пропозицій,
напрацьованих у рамках конституційної
комісії, проте важливо знайти 300 голосів у
парламенті, а це дійсно може бути проблемою
з огляду на різноманітні перестороги депутатів
та й певну непріоритетність кримських питань
у парламенті.
Спроба відповідей на незручні запитання
Окрім позицій існує низка запитань та
тверджень, чому реформи бути не може.
Приміром, хіба в унітарній країні може
бути автономія? За кримськими татарами на
автономію претендуватимуть представники
національних меншин в інших регіонах, а це
шлях до федералізації. Тоді треба надавати
особливий статус ОРДЛО? Як реформа
допоможе деокупації?
Популярним є твердження стосовно
неможливості існування будь-яких автономій
у складі унітарної країни, водночас
світова практика має багато прикладів, які
спростовують подібне твердження. В унітарній
державі адміністративно-територіальні одиниці
не мають суверенних прав, статусу державних
утворень. Наприклад, в унітарній Іспанії існує
17 автономних територіальних одиниць, три з
яких визначені як території з високим рівнем
самоврядування для «народів» або «націй», –
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басків, каталонців та валенсійців. В унітарній
Великий Британії існують Шотландія та
Північна Ірландія, у 1998 р. було створено власні
парламенти у Шотландії та Уельсі, проводиться
«політика деволюції» – делегування окремих
повноважень з центру на місця. Унітарна
Молдова має гагаузьку автономію, що якраз
дозволило їй уникнути сценарію федералізації,
який активно нав’язувався РФ.
Кримські татари – корінний народ України, він
не є національною меншиною. Кримські татари,
на відміну від національних меншин, не мають
іншої національної батьківщини, цей народ
сформувався як цілісність у межах кримського
півострова. Твердження про корінний народ
проголошувалися з початку 90-х, Конституція
України містить три посилання на корінні
народи, але прийняття рішення зустрічало
шалений спротив різноманітних громадських
та політичних кіл – від комуністів до різних
діячів, які вбачали в ухваленні такого рішення
крок до кримськотатарського сепаратизму. Це
почасти триває й сьогодні, зокрема говорять:
зараз дай автономію – потім буде держава. Ця
традиція мала корені в радянсько-імперському
дискурсі, який цілеспрямовано робив з
кримських татар народ-зрадник, знищив у
18-му столітті кримськотатарську державність,
проводячи депортацію кримських татар
1944 р., створюючи умови для депортації
в 18–19 ст., запроваджував ідею по суті
«російського Криму».
Відсутність материнської батьківщини,
окрім іншого, означає, що можливостей для
збереження та розвитку народу не відбудеться
ніде, окрім місця, де він сформувався як
цілісність. Будь-який народ має право на
самовизначення, кримські татари говорять
про вираження цього права як українську
національно-територіальну кримськотатарську
автономію. Посилання в цьому контексті на
національні меншини, які мають свої держави
за межами України, не є коректним. Що не
заважає розвивати дійсні гарантії забезпечення
комплексних прав національних меншин в
Україні, в тому числі й стосовно представництва.
Безпідставні й посилання на «статуси ОРДЛО»
в цьому контексті, бо в Луганській та Донецькій
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областях, на тимчасово неконтрольованих
територіях, не існує якогось окремого народу,
а війна – наслідок агресії та підживлення
збройного конфлікту з боку РФ.
Існують побоювання, що при формуванні
к р и м с ь ко т ат а р с ь ко ї
національнотериторіальної автономії Крим втратить
«український зміст», зокрема деякі
депутати висловлювали побоювання, що
кримськотатарська національно-територіальна
автономія не враховує права етнічних українців
у Криму. Проте на півострові до окупації
існувало сім українських шкіл, а українці
практично були меншиною, права яких не
було забезпечено. Політичне представництво
протягом багатьох років здобувалося виключно
завдяки політичним угодам з політичними
інститутами кримських татар, в останній ВР
Криму була фракція «Рух-Курултай». Адепти
створення кримськотатарської національнотериторіальної автономії вказують на
обов’язковість врегулювання всіх питань
взаємодії різних національних груп у Криму.
Про майбутнє
Так чи інакше, дискусії стосовно
конституційних змін у Криму може
об’єднувати солідарна думка, що обрана у
1991 р. форма «Автономна Республіка Крим»
фактично була задумана як територіальна
автономія етнічної більшості та стала свого
часу наслідком домовленостей комуністичних
еліт, прорадянської більшості, що заклало
апріорі прояви прорадянського сепаратизму
та підвалини для окупації. Де-факто це

була специфічна російська національнотериторіальна автономія, в АРК фактично
не виконувалось законодавство України про
державність української мови, до 2013 р. в
Криму освіту російською мовою отримувало
89,4% школярів, у той час як українською і
кримськотатарською – відповідно 7,3% і 3,1%.
Представницьку владу в АРК – Верховну
Раду – формували партії, які у виборчих
програмах ставили вимогу російської мови
як другої державної, артикулювали різні
форми проросійської орієнтації. Так, за
результатами виборів до ВР АРК лише п’ять
мандатів зі 100 отримали представники партії
«Народний рух України» (за списками якого
балотувались і представники Меджлісу), яка
у своїй виборчій програмі не експлуатувала
проросійської риторики; решта демонстрували
відверті проросійські позиції. Ще більшою
мірою подібні характеристики спостерігались
у Севастополі до 2014 р. За всіма ознаками це
було місто зі статусом регіону, який представляв
собою російську національно-територіальну
автономію, без будь-яких балансів інтересів
різних громад.
Дискутуючи про майбутнє, яке ми закладаємо
тут і тепер, це потрібно враховувати та намагатися
збалансувати інтереси та повідомлення для різних
груп співгромадян, позбувшись упереджень та
стереотипів. Адже саме проактивна позиція –
пропонувати, слухати та аналізувати, відхід від
радянських наративів – допоможе змінам на
краще (Главком (http://glavcom.ua/publications/
chi-treba-zvilnenomu-krimu-avtonomiya--417064.
html). – 2017. – 26.05).
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М. Хандурін, Гордон: Судову реформу реалізовують
за відомою народною мудрістю:
віз поставили попереду коня
Що відбувається в наші дні в Україні у
реалізації судової реформи?
По-перше, порушують терміни її проведення.
Установлений законом України «Про судоустрій
і статус суддів» шестимісячний термін для
створення нового Верховного Суду порушено,
він закінчився 1 квітня 2017 р., цього органу
державної судової влади досі не створено.
Через уповільнення процесу децентралізації
державної влади затримується створення
окружних місцевих та апеляційних судів, право
президента України на утворення цих судів
закінчується 31 грудня 2017 р.
Крім того, безліч питань, пов’язаних із
призначенням суддів у вищезазначеному законі
України, залишилося без свого вирішення.
Згідно з доповіддю Європейської комісії
«За демократію через право» (Венеціанської
комісії) від 23 червня 2007 р. про призначення
суддів: «Судді, обрані іншими суддями, повинні
становити значну або більшу частину складу
ради юстиції» (в Україні цим органом у частині
призначення суддів є Вища кваліфікаційна
комісія суддів України). «Для забезпечення
демократичної легітимності ради юстиції інших
її членів повинен обирати парламент серед
осіб із належною кваліфікацією в галузі права,
беручи до уваги, що парламент є виразником
волі народу».
У порушення цього та статті 6 Конституції
України чотирьох членів Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України обрано з’їздом адвокатів
України та з’їздом представників вищих
юридичних навчальних закладів та наукових
установ.
Видаючи бажане за дійсне, у вказаному
законі України задекларовано, що Вищу
кваліфікаційну комісію суддів України
створюють на принципі деполітизації. Але
це не відповідає дійсності, що підтверджує
міжнародний досвід. Відповідно до
вищезазначеного висновку Венеціанської
комісії, «не існує жодної моделі призначення
суддів, яка була б позбавлена політичної
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складової і водночас ідеально відповідала
принципу поділу владних повноважень
і забезпечувала б повну незалежність
судочинства».
У законі України «Про судоустрій і статус
суддів» неповно визначені критерії для
призначення суддів. Не встановлено конкретно
об’єктивних критеріїв професійної етики
та доброчесності для кандидата на посаду
судді для Громадської ради доброчесності,
унаслідок чого виявилися розмитими межі його
компетенції, що призвело до конфлікту між
ним і Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України під час призначення суддів.
Крім того, у порушення статей 19 та
92 Конституції України, згідно з якими органи
державної влади, якими є і Вища кваліфікаційна
комісія суддів України, зобов’язані діяти в
межах своїх повноважень, а правовідносини у
сфері судочинства і статусу суддів регулюють
виключно закони України, у цьому законі
значна частина правовідносин, пов’язаних із
призначенням суддів, віддана на регулювання
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з
посиланнями на статті 92, 98 цього закону.
Замість заснованої на об’єктивних
критеріях бальної системи конкурсного
відбору кандидатів на посади суддів по суті
реалізується рейтингова система, в основі якої
лежать не об’єктивні, а суб’єктивні критерії.
Це призвело до конфлікту кандидатів на
посади суддів із Вищою кваліфікаційною
комісією суддів України, які стали предметом
розгляду Вищого адміністративного суду
України.
Слід окремо зазначити, що залишилися
без належної уваги під час реалізації судової
реформи питання судочинства. Замість
розроблення нових законів про судочинство
пішли шляхом підготовки та внесення змін до
чинного законодавства про судочинство, яке
на практиці у багатьох випадках не виправдало
себе: у частині обрання запобіжних заходів у
кримінальних справах, у «законі Савченко» та
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в інших випадках, викликаючи справедливу
критику громадськості. Але й ці закони ще
не стали предметом розгляду Верховної Ради
України.
Підсумовуючи викладене, варто зазначити,
що судову реформу реалізовують за відомою
народною мудрістю: віз поставили попереду
коня. На першому місці має стояти нове
законодавство про судочинство, а на другому
місці – продиктоване ним законодавство про
судоустрій і статус суддів.

Судова реформа розрахована на три роки,
минуло вже приблизно рік від її початку. Тому
об’єктивно можна і потрібно внести необхідні
виправлення для належної реалізації політичної
волі президента України П. Порошенка
шляхом розроблення та ухвалення правильних
професійних рішень для поставлених ним
завдань (Гордон (http://gordonua.com/ukr/
blogs/khandurin/-sudova-reforma-realizujetsjaza-vidomoji-narodnoji-mudrosti-viz-postavilipoperedu-konja-193941.html). – 2017. – 20.06).

К. Молчанов, Facenews: Судебная реформа: а судьи кто?
Буквально недавно вся страна наблюдала
«шоу с вертолетами», а по официальной версии
– крупномасштабную антикоррупционную
операцию. Тогда военный прокурор вместе с
министром внутренних дел организовали облаву
на экс-налоговиков эпохи Клименко, им вменяли
коррупционные деяния на миллиарды гривен.
В общем, задерживали их пафосно, кучно и
показательно, а выпускали на следующий день
без лишней огласки и по одному. Буквально пара
из них осталось под стражей, а остальные как ни в
чем не бывало вышли под залог.
Сам генпрокурор, который на фоне этого
экшна отчитывался в парламенте о проделанной
работе за год, возмутился в стиле НАБУ, дескать
во всем виноваты проворовавшиеся и продажные
суды, которые мешают правоохранителям
бороться с коррупцией. Естественно, это никак не
уменьшает роли самого Луценко, ведь его годовое
прокурорство больше смахивает на имитацию
бурной деятельности, нежели на кропотливый
труд без лишней публичности. Будем честны:
определенная логика в подобных заявлениях есть.
Действительно, украинская Фемида очень
специфична, вроде и глаза у нее завязаны, только
вот карманы открыты, да пошире, и это не только
частное мнение. К примеру, Reuters считают,
что одно из препятствий в украинской борьбе
с коррупцией – это ее судьи. В свою очередь
Transparency International отводят гордое первое
место в Европе Украине, и не по развитию,
росту экономики или прогрессу в реформах, а
исключительно по уровню коррупции.

То, что вопрос судебной реформы назрел
давно, не говорит только ленивый, а в последние
годы он просто перезрел. Верховная Рада еще в
прошлом году внесла изменения в Конституцию
в частности в этом вопросе, и вместо высшего
совета юстиции у нас теперь высший совет
правосудия. Но ведь это лишь декоративные
изменения, суть которых – не обновление
судейского корпуса, а сугубо перераспределение
полномочий в пользу президента. Теперь гарант
Конституции может не только назначать судей,
но и формировать суды, а парламент от этого
процесса практически полностью отстранен.
Естественно, теперь все, кто будут
проходить через так называемую процедуру
на «добропорядочность», будут прямо или
косвенно «своими» для президента, как в свое
время Татьков и Емельянов при Януковиче.
Напомню, что вышеуказанные судьи
руководили высшим хозяйственным судом
Украины в период с 2011 по 2014 гг.
ГПУ даже осенью прошлого года возбудило
дело, и со слов пресс-службы, следствие
располагает доказательствами того, что в
этот период подозреваемые фактически
подчинили себе систему принятия судебных
решений. В поле зрения попало около
7 тыс. случаев незаконного вмешательства в
автоматизированную систему распределения
дел и заявлений, а также вмешательство
подозреваемых в деятельность судей с целью
вынесения ими неправосудных решений в
хозяйственных судах всех инстанций.
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Естественно, все это закончилось как и с
подавляющим большинством аналогичных дел:
после информационного резонанса все утихло,
а Емельянов даже подал документы на участие
в конкурсе на должность судьи Верховного суда.
Его, правда, высшая квалификационная комиссия
не допустила, но он обжаловал ее решение в суде.
Кто бы сомневался, что судья одного суда легко
сможет себя защитить в другом, по принципу:
ворон ворону глаз не выклюет.
Между прочим, в том же информационном
агентстве Reuters конкретно приводят в
пример все того же судью Емельянова с его
электронной декларацией, где фигурируют
крупные суммы налички и множество других
«даров». Естественно, фигурант все списывает
на бизнес жены, а сам он всю жизнь жил и
трудился на одну зарплату. Так вот, при зарплате
в 238 тысяч гривен Емельянов задекларировал
два земельных участка, два жилых дома и
12 квартир. Это никак не впечатлило его коллег
по судейскому корпусу, они не увидели в этом
несоответствия уровню его доходов и Емельянов
спокойно прошел люстрационную проверку.
Буквально недавно появились очередные
пикантные подробности жизни А. Емельянова,
точнее, в данном случае – его отдыха. Так вот,
в роковые дни февраля 2014 г., судья гуляет в
Куршавеле на 14 тысяч долларов. Да, за этот

факт отстранить Емельянова нельзя от участия
в конкурсе на должность в ВСУ, но это больше
вопрос морально-нравственного характера, ведь,
когда вся страна хоронила Небесную сотню,
действующий на тот момент судья гулял как ни
в чем не бывало на широкую ногу в элитном
горнолыжном курорте Франции. Впрочем, когда
проблемы индейцев интересовали шерифа?
Так что вопрос с судебной реформой стоит остро
и ребром, и можно сколько угодно менять названия
судебных институций, высшего совета юстиции,
создавать новые квалификационные комиссии и советы
добропорядочности, даже бесконечно перераспределять
полномочия по назначению судей между президентом
и парламентом – это ничего не даст. Ведь в большинстве
случаев судебный корпус остается все тем же.
Пока не будет полной перезагрузки людей в
мантиях, рассчитывать, что «вертолетные» облавы
или показательные задержания на заседании
правительства (как в случае с Бочковским ) что-то
дадут – абсолютно наивно. Да, меняется власть,
депутаты и президенты, а подобные Емельянову
судьи все равно остаются в обойме.
Возможно, необходимо переходить к
процедуре избрания судей, как это делается
в Штатах, но это уже отдельный разговор
для отдельного основательного текста
(Facenews.ua (https://www.facenews.ua/
columns/2017/314772/). – 2017. – 15.06).

INFORMER.OD.UA:
Децентрализация с европейской перспективой
Децентрализация власти была названа
реформой № 1 премьер-министром
Украины В. Гройсманом в предисловии к
масштабному труду «Досвід децентралізації
в країнах Європи». Без полноценного и
сильного местного самоуправления сложно
построить успешную и самодостаточную
страну.
Пример ЕС показывает, что принципы
децентрализации финансов и механизма,
когда услуга оказывается на том уровне,
где она наиболее востребована, приводят к
развитию регионов и стран в целом, снижению
нагрузки на центральные органы власти в
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тех компетенциях, которые способны решить
местные органы власти.
Реформа с европейской перспективой
Децентрализация в Украине встречает
много противников и сторонников. Во-первых,
стоит отметить, что этот процесс, который
оброс большим количеством слухов, является
естественным для большинства стран мира,
в том числе в той или иной мере процесс
децентрализации прошли страны ЕС. Основой
реформы децентрализации в Украине являются
общеевропейские нормы, закрепленные в ряде
документов.
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«Без необходимых конституционных
8 причин, почему стоит поддержать
поправок процесс децентрализации останется
децентрализацию.
частичным и неполным», — отметил Президент
«На нашем пути децентрализации и Европейского комитета регионов Маркку
реформирования местного самоуправления Марккула.
Он привел следующий пример: по
ключевым ориентиром является Европейская Хартия
местного самоуправления. Те изменения, которые состоянию на первую половину 2016 г. на 43%
сегодня внедряются, предполагают реализацию увеличились местные бюджеты и улучшилась
принципов субсидиарности, повсеместности система финансирования региональных
местного
самоуправления,
финансовой проектов благодаря реализации реформы
самодостаточности, широкого применения децентрализации.
механизмов демократии», – подчеркивает премьерПартнерские программы ЕС, направленные
министр Украины В. Гройсман.
Реформа децентрализации имеет ряд на помощь Украине в реализации реформы
Европейский Союз в лице своих
аспектов связанных с внесением изменений в
законодательные акты Украины, в том числе официальных спикеров и политиков стран –
изменения Основного Закона Украины. В членов ЕС неоднократно выражал поддержку
этой ситуации ряд политиков и экспертов реформационным устремлениям Украины.
«Децентрализация является самым главным
поддерживают изменения Конституции, иные
приоритетом широкой программы реформ,
выступают против.
Дадим слово представителям ЕС, которые которую воплощает украинское правительство
активно помогают украинским партнерам в с весны 2014 года», – подчеркивают в
Представительстве ЕС в Украине.
реализации реформы децентрализации.
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Что такое финансовая децентрализация?
Конкретные примеры.
Для успешной реализации реформы были созданы
программы, которые призваны помочь органам
местного самоуправления и третьему сектору в
имплементации отдельных аспектов реформы.
Одной из таких программ является
«U-LEAD». Данная программа будет
предоставлять помощь местным громадам в
управлении большими бюджетами и исполнении
новых обязанностей. Она направлена на

изменение политической и административной
культуры среди избранных должностных лиц и
государственных служащих, с тем, чтобы они
могли адаптироваться к своей новой роли и
обязанностям.
Кроме того идет прямая финансирование
помощь. В начале июля 2016 г. была достигнута
принципиальная договоренность о выделении
денежных средств в размере 100 млн. евро,
направленных на поддержку реформы
децентрализации в Украине.

Перспективный план громад в Одесской
области.
Существует и ряд иных проектов, призванных
помочь украинской стороне воплотить реформу
в жизнь. Применительно к Одесскому региону
на финансовую поддержку со стороны ЕС
могут рассчитывать порты, расположенные в
регионе. Этого аспекта сотрудничества также

коснулся Президент Европейского комитета
регионов Маркку Марккула во время своего
пребывания в Одессе.
«Вскоре мы увидим конкретные действия,
которые предпринимает ЕС, рука об руку с
региональными и местными органами власти,
для того чтобы помочь местным органам власти
осуществить децентрализацию, управление
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проектами и улучшение развития территорий.
Мы согласны запустить несколько инициатив
объединенного сотрудничества, в том числе
сотрудничество между городами-портами в
Одесском регионе и ЕС. Этот проект ставит
себе целью усовершенствование местного
самоуправления, улучшение городской
инфраструктуры», – подчеркнул представитель
Европейского Союза.

Региональное измерение реформы
децентрализации
В настоящее время в Одесской области
функционирует восемь объединенных громад.
В перспективном плане есть место для ещё
16 объединенных громад. Они различаются по
своим возможностям, количеству населения и
расположению. Сейчас объединенные громады
занимают 7,8 % территории Одесской области
и 3,6 % населения.

Характеристика объединенных громад
Одесской области (2016).

Согласно документу с характеристикой
текущей ситуации по объединению громад,
который представлен на сайте Офиса реформ по
вопросам децентрализации в Одесской области,
доходы местных бюджетов объединенных
громад увеличились по ряду статей.
«Объединение громад позволило увеличить
собственные доходы бюджетов объединенных
громад на 1 жителя определенной территории,
в среднем показатель вырос более чем на 800
грн (с 640 грн до 1 452 грн)», – отмечают
составители документа.
Но, очевидно, проблем с объединением
громад немало, поэтому с мая текущего года в
области действует специальная рабочая группа
по вопросам децентрализации.

Позитивным моментом можно отметить то,
что на текущий год общий доход основного
фонда бюджетов объединенных громад
составляет 286 млн грн, что в 5 раз больше,
чем уточненные показатели местных бюджетов
населенных пунктов, которые вошли в состав
объединенных громад по результатам 2015 г.
Кроме того, следует отметить, что в этом
году на объединенные громады выделены
следующие средства: образовательная
субвенция – 100 млн. грн., медицинская
субвенция – 50 млн. грн.
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Финансовая состоятельность объединенных
громад Одесской области (2016).
«Согласно распоряжению, рабочей
группе поручено провести консультации с
председателями районных государственных
администраций, председателями районных
советов, городскими головами городов
областного значения и депутатами областного
совета о внесении изменений в перспективный
план формирования территорий общин
Одесской области», – подчеркивает
директор Офиса реформ в Одесской области
Ю. Молодожен в интервью изданию
«Избирком».
Стоит подчеркнуть, что по действующему
законодательству новые громады получают
право распоряжаться рядом налоговых
поступлений: 60 % от налога на доходы

физических лиц, 25 % экологического сбора,
5 % акцизного сбора, 100 % единого налога,
100 % налога на прибыль предприятий, 100 %
налога на имущество (недвижимость, землю,
транспорт).
В приватных же беседах некоторые чиновники
районных государственных администраций
говорят о сложности проведения процесса
объединения громад, т.к. на низовом уровне
сильны политические и бизнес интересы. Также
многие сельские головы и прочие чиновники
опасаются потерять свои места и не стремятся
воплощать реформу в жизнь. Объединение
громад носит добровольный характер, поэтому
этот процесс может быть растянут во времени
(Informer.od.ua (http://informer.od.ua/news/
detsentralizatsiya-s-evropejskoj-perspektivoj/). –
2017. – 16.06).
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О. Вербівський, Ракурс:
Українській доброчесності вже не вірять у Європі
Аналіз останніх дій Громадської ради
доброчесності свідчить, що підхід до оцінки
своїх висновків у її членів вкрай суб’єктивний.
Шум навколо конкурсного відбору на
заміщення посад суддів Верховного суду все
наростає. Громадська рада доброчесності
почала відкрито заявляти про необ’єктивність
Вищої кваліфікаційної комісії суддів і
створювати хвилю невдоволення. Акція
громадянської непокори з вивішуванням
манекенів у закривавлених суддівських мантіях
стала тією точкою неповернення, коли вже і
Рада Європи вирішила втрутитися в події.
Жодних сумнівів, що судова реформа –
найсерйозніше випробування для влади. Від
грамотності її реалізації залежатиме не лише
євроінтеграційний складник країни, але й усі
без винятку процеси в житті суспільства.
Європейські аналітики також розуміють
важливість існування в Україні незалежних
судів, що працюють. Експерти Ради Європи
в рамках підтримки запровадження судової
реформи неодноразово робили висновки щодо
судоустрою і створення об’єктивного механізму
з призначення суддів. Днями вони представили
свій висновок щодо Регламенту Громадської
ради доброчесності. Екс-міністр юстиції, член
ордена Британської імперії за внесок у боротьбу
з корупцією, за роботу зі створення прозорої та
незалежної судової системи, професор, доктор
права Д. Ковачева представила висновки про
відповідність Регламенту ГРД стандартам
Ради Європи щодо незалежності, оцінювання,
підбору суддів і кандидатів на посаду судді,
і надала рекомендації, які сприятимуть
наближенню Регламенту ГРД до стандартів
незалежної оцінки суддів та кандидатів.
Експерт зазначила, що висновки та
рекомендації інститутів Ради Європи
переважно стосуються роботи судових
органів і не зачіпають статусу та функцій
органів, аналогічних ГРД. Тому Висновок
враховує рекомендації Венеційської комісії,
Консультативної ради європейських суддів
(КРЄС), Комітету міністрів Ради Європи,
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Європейської комісії з ефективності
правосуддя
(CEPEJ),
Бангалорських
принципів і ґрунтується на загальноприйнятих
європейських стандартах і принципах захисту
незалежності суддівського корпусу. У зв’язку
з цим будь-який орган, незалежно від того,
проводить він оцінку суддів і кандидатів або
залучений до зазначеного процесу, зобов’язаний
дотримуватися принципу захисту незалежності
суддів.
Окремим розділом у Висновку членам ГРД
вказується на можливі складнощі дотримання
рівноваги між незалежністю суддів та їх
оцінюванням. Незалежність суддів не передбачає,
що судді не є підзвітними за свою роботу, але
фундаментальним принципом є процесуальна
система оскарження судових рішень. Судді
несуть відповідальність під час індивідуального
оцінювання, але мають існувати гарантії проти
зловживання процесом оцінювання, проти
політичного або будь-якого іншого тиску на
суддів, кандидатів на посаду судді (§ 30 Висновку
КРЄС № 18, 2015 р.). Відзначається, що якщо
під час оцінки кандидатів перед членами ГРД
постане вибір, то головною цінністю є суддівська
незалежність, і це правило має стати основним у
процесі роботи ГРД.
Особливу увагу експерти акцентують на
тому, що головне завдання ГРД – це сприяння
Вищій кваліфікаційній комісії суддів України.
Відповідно до Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» та Регламенту, ГРД тільки сприяє
роботі ВККСУ у кваліфікаційному оцінюванні
суддів, але не може ухвалювати остаточного
рішення щодо доброчесності або професійної
етики окремого судді. Така ж думка міститься
у Висновку КРЄС № 3, де вказано, що дуже
важливо, щоб роль сторонніх фахівців була
виключно дорадчою, а не вирішальною. Як
позитивну зміну, що повністю відповідає
європейським стандартам, експерт відзначає
можливість ВККСУ ухвалити своє рішення, яке
відрізняється від рішення ГРД.
Серед недоліків експерт Ради Європи називає
відмінності у повноваженнях ГРД, передбачених
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законом і встановлених Регламентом. Так,
згідно з п. 1 ст. 18 Регламенту ГРД може
надавати Вищій кваліфікаційній комісії суддів
України інформацію, якщо така інформація
свідчить про позитивну репутацію судді
(кандидата на посаду судді), рішення і вчинки
якого викликають довіру до його діяльності.
Відповідно до закону, ГРД не наділена
повноваженнями розглядати обґрунтованість
судових рішень. Таким чином, ГРД може
робити висновок щодо професійної етики та
доброчесності судді, а не про обґрунтованість
його рішень. Оцінювання судді (кандидата на
посаду судді), а саме оцінка його професійних
знань і компетентності, – це завдання органу,
якому доручено проводити оцінювання (Вища
кваліфікаційна комісія суддів України), а
висновок ГРД має стосуватися тільки питань
професійної етики та доброчесності суддів,
кандидатів на посаду судді.
Окремо, як позитивний підхід, експерт
відзначила той факт, що процедура публічного
висунення та відбору передана громадським
організаціям. Але недоліком є той факт, що
в Регламенті ГРД не визначено, хто і яким
чином має оцінювати відповідність самих
членів ГРД. Відсутні будь-які гарантії того, що
кандидати в Раду від громадських організацій є
нейтральними та добропорядними фахівцями,
які не переслідують особистих цілей і не
викликають жодних сумнівів.
Також експерт висловила занепокоєння,
що, згідно з Регламентом, ухвалений колегією
ГРД висновок виноситься на збори органу для
затвердження. При цьому, згідно з п. 2, п. 3
ст. 19 Регламенту, збори мають право повернути
Колегії висновок «для доопрацювання». Така
редакція Регламенту дає можливість вважати,
що ухвалене остаточне рішення колегії можливо
«переробити» за бажанням зборів ГРД.
У висновку Д. Ковачева вказала, що ані
закон, ані Регламент ГРД не містять визначення
або роз’яснення терміна доброчесності судді,
відсутній перелік критеріїв такої оцінки судді
або кандидата. Чіткі й об’єктивні критерії
оцінювання суддів є надзвичайно важливими.
У зв’язку з цим КРЄС у висновку № 1 (2001)
рекомендував, щоб органи, які в державах

відповідають за призначення на посади та
підвищення суддів або дають рекомендації
щодо цього, мають розробити, опублікувати
й запровадити об’єктивні критерії для
того, щоб забезпечити, щоби відбір і
кар’єра суддів «ґрунтувалися на заслугах з
урахуванням кваліфікації, моральних якостей,
професіоналізму та ефективності». Після того
як це буде зроблено, ці органи влади, що несуть
відповідальність за будь-яке призначення або
просування по службі, повинні будуть діяти
відповідним чином, і тоді стане можливим
нарешті проаналізувати зміст прийнятих
критеріїв та їхні практичні результати.
Таким чином, висновок ГРД має
ґрунтуватися на відповідно сті або
невідповідності судді (кандидата на посаду
судді) стандартам професійної етики й
доброчесності, а не на їхній репутації. Не
має бути зловживань під час індивідуальної
оцінки суддів (кандидата на посаду судді),
наприклад, через політичний тиск на суддю
або вимоги про перегляд вже ухваленого
рішення щодо кандидата. Джерела доказів,
на яких засновані висновки щодо кандидатів,
мають бути достатніми та надійними,
особливо якщо ці докази формують
невигідну оцінку щодо судді (кандидата
на посаду судді). ГРД сприяє роботі Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, але
не може ухвалювати остаточне рішення про
доброчесність або професійну етику судді
(кандидата на посаду судді).
Але, попри все це, аналіз останніх дій
ГРД свідчить, що підхід до оцінки своїх
висновків у її членів вкрай суб’єктивний.
Низка висновків скасовані як помилкові через
халатний підхід до оцінки. Багато висновків
вони намагалися пояснити з позиції емоцій, а
не норм процесуального законодавства. Цілком
закономірним результатом непрофесіоналізму
і відсутності одностайності оцінок стало
подолання Вищою кваліфікаційною комісією
суддів України висновків ГРД. Громадські
працівники не прийняли вето ВККСУ і почали
закликати громадськість до проведення
протестів. Виходить, що Громадська рада
доброчесності не врахувала рекомендацій
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експертів Ради Європи та замість допомоги
і сприяння у формуванні нової, поліпшеної
судової системи намагається привласнити
собі функції ВККС і одноосібно ухвалювати

рішення про доброчесність суддів і кандидатів
на посаду суддів (Ракурс (http://ua.racurs.
ua/1581-ukrayinskiy-dobrochesnosti-vje-neviryat-u-ievropi). – 2017. – 13.06).

А. Светлицкий, Украинский выбор. Право народа:
Поруганная Конституция
Как это ни печально, но Конституция
Украины давно не отражает реальную
жизнь граждан и самого государства. О ней
просто перестали говорить. Идет тихое ее
нивелирование через новые законы, указы и
постановления.
А д м и н и с т р ат и в н о - т е р р и то р и а л ь н о е
устройство, права и обязанности граждан,
ответственность за нарушение Конституции, форма
организации законодательной, исполнительной
и судебной власти, местного самоуправления и
многие другие конституционные вопросы сегодня
никого не волнуют. Президент, Верховная Рада и
Кабмин озабочены совсем другим: как удержаться
у власти, выполнить требования МВФ и получить
очередную финансовую подачку из-за рубежа,
как побольше и покруче нагадить «северному
соседу», уничтожить собственную историю и в
конечном итоге вольготно и сытно «запанувати у
своїй сторонцi».
Вот и недавно приезжал в Запорожье
министр МВД и подарил 50 автомобилей
полиции, а машины скорой помощи ездят
ржавыми, как и последние два десятка лет. О
социально-экономических проблемах на ТВ
бодренько говорят все. А толку? Ничего не
меняется. Люди стали жить на порядок хуже и
беднее. Но нашим вождям глубоко наплевать на
вымирание и разрыв Украины.
Конституция Украины… Где же бесплатное
образование и здравоохранение? Где достойная
оплата труда и социальные выплаты? Число
граждан Украины, находящихся за чертой
бедности, выросло с 12 в 2014 до 60 процентов
в 2017 году. Рост за три года в пять раз! Уму
непостижимо – более половины украинских
граждан сегодня живут за чертой бедности!
Власть об этом знает, но продолжает
курс на всемерную милитаризацию страны,
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ликвидацию бесплатного здравоохранения,
принудительную украинизацию всех
сфер общественной жизни. Преступность
настолько выросла, что некоторые ретивые
депутаты предлагают гражданам защищаться
самостоятельно, а кто не может – его проблемы.
Без лишнего шума, но настойчиво идет
административно-территориальная реформа
через выборы новых громад и подвешивание
ситуации на неопределенное время. Людей
покупают элементарно просто – разовое
вливание вновь созданной громаде от одного до
полутора миллионов гривен для латания крыши
сельсовета, а дальше – живите как можете.
А какая борьба идет за мандаты депутатов
сельсоветов и поссоветов, просто диву даешься.
Но прав-то никаких нет: ни по формированию
собственных бюджетов, ни по управлению
земельными ресурсами вне населенного пункта.
Есть только обязанности по сокращению
больничных коек, неперспективных школ,
домов культуры, отделений связи, газо- и
электроснабжения, общественного транспорта
и т. д., то есть всей инфраструктуры, созданной
за последние 50–70 лет.
Под модной ширмой «оптимизиции» у нас
в области сейчас пытаются закрыть больницу
для туберкулезников (и это при эпидемии
туберкулеза), больницу для психически
больных людей, ликвидировать интернаты для
больных с рождения детей.
Продолжаются попытки внести еще
больший раскол в жизнь канонической
Православной церкви. Как грибы появляются
различные секты, рассказывающие, как нужно
жить, кого любить и кому нести деньги. В то
же время власть чинит всяческие препятствия
тем, кто отстаивает традиционные культурные
и духовные ценности нашего народа. Не так
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давно мы собирались провести в Запорожье
научно-практиче скую
конференцию,
посвященную Кириллу и Мефодию, создателям
славянской письменности. Однако по прямому
указанию властей конференцию запретили, а
силовикам была дана команда «Не пущать!» А где
же многочисленные конституционные нормы: о
праве граждан на проведение мирных собраний,
о свободе вероисповедания и т. д.? Где действие
Декларации о правах человека, которую подписала
Украина?
Так и живём.
За последние три года ВВП у нас уменьшился
почти в два раза – со 183 млрд долл. США до
93, а внешний долг страны вырос в 4,1 раза – до
1233 млрд грн. Нет в мире другой страны, кроме
нынешней Украины, где бы социальные выплаты
граждан были обложены «налогом на войну». В
общем, как пел В. Высоцкий: «И рассказать бы
Гоголю про нашу жизнь убогую».
А началось всё, по-моему, с «хатынки» где-то
в Канаде нашего первого президента, которому
народ в итоге всё простил и забыл на фоне того,
как начали грабить Украину после него.
Концентрация власти в одних руках неизбежно
приводит к установлению авторитарного режима,
а то и к тоталитарной диктатуре. Слаб человек по
своей природе и свободен по своей сути. Свободен
делать добро или зло. Свободен работать на
общество или на себя. Наши руководители
здорово научились работать на себя, о чем говорят
электронные декларации о доходах и регулярные
«расследования» СМИ о разгуле казнокрадства
и бандитизма. Вчерашних «патриотов» банально
купили за три копейки, и они с азартом включились
в олигархические разборки.
Конституционная реформа нужна Украине
как воздух, если думать о ней серьезно. Но
при нынешней власти реформа невозможна
даже теоретически: нет конституционного
большинства в ВР Украины и в этом созыве уже
не будет. О какой реформе можно говорить, если
львовский мусор возят по всей Украине, а мэр
города мечтает о президентстве. Мало того, что
элементарной грамотёшки не хватает нынешней
власти, не знают, как строить нормальное
государство, так при этом еще и амбиций,
самоуверенности и хамства выше крыши.

Децентрализация,
провозглашенная
президентом Украины, выливается в передачу
регионам всего того, за что государство не хочет и не
может отвечать: колледжи, ПТУ, вузы, поликлиники,
больницы, библиотеки, музеи, дома культуры и т. д.
Вообще всего, на чем не заработаешь.
Очередной шаг по уничтожению собственного
народа совершили так называемые народные
депутаты Украины – ликвидировали еще одну
норму Конституции о бесплатной медицинской
помощи. Вот как хочется денег от МВФ!
Следующим шагом будет ликвидация
пенсионеров посредством «пенсионной реформы»
якобы в их собственных интересах, а потом
распродажа земли. Останется вступление в НАТО
и объявление кому-нибудь войны. Не страшно,
господа еврореформаторы?
Можно ли назвать нынешнюю ситуацию в
Украине кризисом? Думаю, это будет очень мягкая
оценка происходящего. Украина сегодня вплотную
приблизилась к черте, за которой – национальная
катастрофа. Базовые отрасли экономики
уничтожены. Заканчивается ликвидация
социальной и культурной сферы. Страна не
первый год находится под внешним управлением
Запада, и никто уже этого не скрывает.
Что же дальше? Выход один – полная
перезагрузка власти через досрочные выборы и
проведение всеобъемлющей конституционной
реформы, переход к парламентскопрезидентской республике с федеративным
устройством и реальными полномочиями
местного самоуправления.
Не один десяток лет лидер нашего
движения «Украинский выбор – Право народа»
В. Медведчук отстаивает всеми доступными
методами и на различных государственных
постах идею построения демократического
социального и правового государства
Украина. Уверен, рано или поздно украинский
народ проснется, даст заслуженную
оценку своим правителям и восстановит
социально-экономический, научный и
культурный потенциал Украины во благо
каждого гражданина (Украинский выбор.
Право народа (http://vybor.ua/article/sistemnye_
problemy_gosudarstvennosti/porugannayakonstituciya.html). – 2017. – 12.06).
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Е. Смирнов, Версии.com: О Конституции. Печальное...
Конституцию писали долго, а приняли за
одну ночь. Потом несколько раз переписывали
«под себя». Ну, как регулируют офисное
кресло – чтобы удобно было сидеть. Сейчас
Конституция формально существует, но мы по
ней не живем. И все ее ругают. «Либерастам»
она мешает проводить реформы: например,
Супрун – медицинскую. «Ястребам» –
размещать базы НАТО. «Мовникам» –
устанавливать монополию «державной мовы».
«Конфискологам» – отбирать собственность
без решения суда. Короче, Основной Закон –
это одна большая помеха.
Завтра День Конституции. Праздник
со слезами на глазах. Конституция 1996 г.
напоминает мне «Таврию», выпущенную по
технологиям тех лет, когда самым крутым
автомобильным гаджетом был кассетный
плеер. С тех пор ее сняли с производства, но
продолжают ездить: кто – тюнингует, кто –
задом наперед, кто – случайным пассажиром.
Спикер Верховной Рады А. Парубий –
это конкретно третий вариант. Пассажир.
Помните, как, обласканный американцами,
он восторженно заявил о размещении в
Украине «американских военных резервов»?
Подразумевая, что это будут военные базы. Или
«вариации на тему военных баз».
Так и хочется сказать: Андрей Владимирович,
застегните ширинку, откройте Конституцию,
прочитайте ст. 17 (она не менялась): «На
территории Украины запрещается создание и
функционирование каких-либо вооруженных
формирований, не предусмотренных законом.
На территории Украины не допускается
размещение иностранных военных баз».
Чувствую пяткой, как на меня кидаются
патриоты с коварным вопросом... Нет, не чей
Крым. Тут ответ очевиден. СУГС. Вопрос
другой: почему же при наличии ст. 17
Конституции российский флот столько лет
обитал в Севастополе?
Потому что в 1996 г., когда принимался
Основной закон, исходили из той ситуации,
которая была на тот момент. Как писали в одной
очень старой статье, «после того как независимой
36

Украине не удалось привести к присяге моряков
ЧФ (в отличие от абсолютного большинства
находящихся на ее территории военнослужащих),
этот флот стал официально подчинен двум
государствам в лице их президентов как
Верховных главнокомандующих».
За год до принятия Конституции Украины,
9 июня 1995-го, в Сочи Л. Кучма и Б. Ельцин
подписали соглашение о Черноморском флоте.
Оно определило параметры раздела кораблей
и военного имущества, а в статье 2 документа
сказано: «Основная база Черноморского флота
Российской Федерации с размещением в
ней штаба Черноморского флота Российской
Федерации находится в г. Севастополе.
Поэтому к нашему Основному закону
приложили Переходные положения. Где сказано
(п. 14), что «использование существующих
военных баз на территории Украины для
временного пребывания иностранных военных
формирований возможно на условиях аренды
в порядке, определенном международными
договорами Украины, ратифицированными
Верховной Радой Украины». Так как
российский флот стоял в Севастополе до
1996 г., то он там и оставался. На условиях
аренды. А поскольку американских баз у нас
в 1996 г. не было, то Парубию придется как
минимум изменить Конституцию.
Хотя только ленивый не менял нашу
несчастную Конституцию. Л. Кучма был
не ленивым и менял ее на финише своего
президентства, в разгар первого («оранжевого»)
майдана. Напомню, что в декабре 2004 г.
«по-быстрячку» сварганили политическую
реформу, предусматривавшую переход от
президентско-парламентской к парламентскопрезидентской форме правления, формирование
правительства коалицией депутатских фракций,
продление срока полномочий Верховной Рады
до 5 лет. Закон вступил в силу с 1 января 2006 г.
Понятно, что это был сюрприз для В. Ющенко.
Тот на Конституцию забил и один срок на
президентском посту высаживал калину и
разводил пчелок. В прямом смысле слова –
пчеловодом был. Кстати, им же и остался.
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Следующий президент В. Янукович
оказался, как и Кучма, не ленивым. И при нем
решением Конституционного суда Украины
от 30 сентября 2010 г. принятые в 2004-м
изменения в Конституцию отменили. И
«вернули взад» Основной закон 1996 г.
Но в 2011 г. в Конституцию внесли
изменения относительно местных выборов,
в 2013 г. – о деятельности Счетной палаты.
В самый кровавый день второго майдана
(евромайдана), 21 февраля 2014 г., Верховная
Рада конституционным большинством в
386 голосов приняла за основу проект закона
о восстановлении действия отдельных
положений Конституции Украины.
Но этот закон не был подписан президентом,
потому что президент сбежал. И парламент
проголосовал таким образом, что со 2 марта
2014 г. в Украине действует Конституция
1996 г., с изменениями и дополнениями,
внесенными законами Украины 8 декабря
2004 г., 1 февраля 2011 г., 19 сентября 2013 г. и
21 февраля 2014 г.
Так продолжалось до 31 августа 2016 г., когда
еще один неленивый президент – П. Порошенко
– инициировал закон о внесении изменений в
Конституцию (относительно децентрализации
власти). И все это закончилось гранатой под
Верховной Радой и гибелью мальчишек из
Национальной гвардии.
С тех пор Конституцию просто «игнорят».
Честно говоря, так было и раньше. Обожаю ст. 41:
«Никто не может быть противоправно лишен права
собственности. Право частной собственности
является нерушимым». Часто цитировал ее в своих
статьях о рейдерах. Гомерически ржал при этом.
Но рейдеры – все-таки художественная
самодеятельность. Нет у нас закона «Об
основах рейдерской деятельности», где
им позволено «грабить награбленное». А
вот когда 17 марта 2016 г. Верховная Рада
в первом чтении голосовала законопроект
№ 4057, которым разрешается принудительное
обращение в доход государства денежных
средств и других ценностей подозреваемого до
вынесения приговора, то сразу возник вопрос:
а с Конституцией что делать? Мешает, зараза,
развернуться на полную катушку.

Или взять законопроект о тотальной
украинизации с «мовными инспекторами» и
прочей ересью. Любой юрист вам скажет, что
проект нарушает Конституцию Украины и
является дискриминационным. Но кого этот
факт останавливает?
Или другая тема. Недавно читал один блог
(как утверждают коллеги, популярного в
узких кругах чувака) под броским названием
«Статья-убийца. Конституция Украины против
медицинской реформы». Некто А. Набоков
(не путать с автором «Лолиты») негодует по
поводу того, что в Конституции сохранился
«унаследованный от советских времен принцип
социального здравоохранения, который
фактически убивает страну».
Да, есть такая «вредоносная» статья 49
Конституции, которая устанавливает, что
каждый имеет право на здравоохранение,
медицинскую помощь и медицинское
страхование. В ней также написано, что «в
государственных и коммунальных учреждениях
здравоохранения медицинская помощь
предоставляется бесплатно; существующая
сеть таких учреждений не может быть
сокращена».
Согласен, ужасно неудобная статья и сильно
мешает У. Супрун проводить ее медицинскую
реформу. Писали ее в романтический период
украинской истории, когда думали, что «мы
еще заживем» и будем жить долго и счастливо.
А надо быстро и продуктивно. Чтобы не
нагружать государство своими болезнями,
своей старостью и т.д.
Но что меня озадачило: автор пишет о том,
что, мол, нигде в мире бесплатная или точнее
«общедоступная» медицина не закреплена так
жестко в законодательстве. Я понимаю, что у
нас каждый второй «чукча не читатель, чукча
писатель», но хоть базовые вещи надо бы знать.
49 ст. Конституции базировалась на
международных требованиях: ст. 12
Международного пакта об экономических,
социальных
и
культурных
правах
предусматривает, что каждый человек имеет
право на медицинскую помощь и медицинский
уход в случае болезни. Это неотъемлемое право
человека.
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Но какие тут уже международные пакты,
когда безвизовой нации, точнее ее фронтменам,
явно Конституция мешает. Как теща, которая
приехала погостить и осталась надолго. И все
учит жизни, старая развалина, учит...
Что делать с такой занозой в ж...? «Нафиг
с пляжа» и не обращать внимания! Сами,
наверное, заметили, что такие призывы
становятся уже трендом. Пока они завладели

«либеральными» и патриотическими
массами, но скоро завладеют парламентской
и околополитической «биомассой». Останется
лишь сформулировать, под каким именно
соусом можно попирать Конституцию
официально. Короче, пора идти ставить свечку
за Конституцию. Не знаю только – за здравие
или за упокой? (Версии.com (http://versii.com/
news/366191/). – 2017. – 27.06).

К. Сазонов, Inforesist: Конституция и суровая реальность
День Конституции хороший повод для
праздника. Ну и для того, чтобы задуматься,
тоже неплохо подходит. После хорошего
праздника, как правило, болит голова. А когда
о чем-нибудь напряженно думаешь, голова
начинает болеть еще в процессе. Но потом
привыкаешь думать и многим даже нравится.
А если без шуток, то подумать есть о чем.
Конституция это писанные правила
взаимоотношений в государстве. Граждан,
органов власти – это как правила игры, которые
нельзя придумывать в процессе или менять
по ходу в своих интересах. Это то, о чем
договариваются сразу.
Наличие Конституции первый признак
цивилизованного правового государства. Но
есть одна проблема. Если в какой-то момент
Конституция перестает соответствовать
реальности – реальность от этого никак не
меняется. А вот значение и смысл нашего
основного общественного договора стремительно
обесцениваются. Бумага все стерпит – мы можем
конституционно запретить закон всемирного
тяготения или обязать всех мужчин до сорока
лет быть абсолютно здоровыми и не ниже двух
метров ростом. Триста голосов в Верховной
Раде найдем и можем даже число «Пи» признать
равным десяти. Для удобства.

размытые формулировки уже не раз играли
с нами злую шутку, да и Верховная Рада не
слишком эффективна в новой реальности.
Украинская Конституция нуждается в
пересмотре и осовременивании. Это факт,
противопоставить которому можно только
игнорирование Основного Закона, потому что
игнорировать реальность гораздо сложнее.
А зачем нам Конституция, которую мы не
собираемся выполнять?

Что нам нужно в новой Конституции сейчас?
Первое, что давно назрело, – закрепить
курс в НАТО и ЕС. Это позволит раз и
навсегда вынести эти вопросы за скобки
переговоров и торговли в формате Минского
или Нормандского процессов. Россия и жители
ОРДЛО могут требовать все, что угодно, но
эти вещи закреплены в Конституции и вопрос
закрыт. Реформа судов прошла настолько
вяло и неубедительно, что в Основном
Законе стоило бы закрепить право граждан
на честный и справедливый суд. А потом,
опираясь на эту статью Конституции, можно
принимать новые законы о судоустройстве. С
отдельно прописанными наказаниями для тех,
кто в какой-либо форме доступ к честному
судоустройству ограничивает. Да, критики
будет много и желающих «оставить все, как
Если противопоставляем закон реальности есть» всегда хватает. Но перемены неизбежны.
С такой инициативой уже выступил
– горе закону.
Механизмы разделения власти и Яценюк и, на мой взгляд, ее стоит воплотить в
распределения полномочий безнадежно реальность.
Ключевой момент – полномочия президента,
устарели. Реальность меняется, курс на
сильную центральную власть ведет в никуда, правительства и Верховной Рады. Начнем
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именно с ВР, потому что она главный
законодательный орган в Украине. По
большому счету у депутатов две функции –
принимать законы Украины и контролировать
их выполнение от имени народа Украины
и с полномочиями, которые народ дал им
на выборах. Все, больше ничего не нужно.
Да, можно изменить правила голосования
в парламенте, заменив 226 голосов на
реальное большинство от присутствующих
в зале. Конечно, ограничив кворум каким-то
разумным количеством, а то останутся
в пятницу вечером в зале два десятка
представителей «Оппоблока» и наголосуют
нам. Что в субботу проснемся уже в СНГ.
У президента должен быть аварийный рычаг
в виде возможности роспуска Верховной Рады.
У депутатов – такой же простой и работающий
рычаг для объявления импичмента. Чтобы
никто не страдал головокружением от
неуязвимости.

Президент – в первую очередь
главнокомандующий. И, поскольку именно
он лично получил на выборах большинство
голосов украинских граждан – у него самый
высокий рейтинг доверенности и уровень
легитимности. Это дает ему возможность стоять
над политическими дискуссиями и спорами,
выступая судьей. При условии, конечно, что
сам он в политические силы принципиально не
входит, оставаясь вне корпоративных интересов.
Правительство – исполнительная власть. Со
всеми полномочиями именно исполнительной
власти. Политикой не занимается в принципе –
исполняет решения Верховной Рады. Казалось
бы, все просто. Но прописать все эти вещи
нужно настолько четко и детально, чтобы ни у
кого не было соблазна, немножко перетянуть
одеяло полномочий на себя. Это отчасти избавит
нас от внутренних свар и сделает всю систему
эффективнее (Inforesist (https://inforesist.org/
konstitutsiya-i-surovaya-realnost/). – 2017. – 28.06).

ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ, ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ,
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Окремі народні депутати, які очолювали
парламентські комітети чи працювали в
Адміністрації президента часів Януковича,
сьогодні чинять спротив судовій реформі
та намагаються зберегти стару корупційну
систему судочинства.
Про це заявив представник фракції
«Народний фронт», перший заступник голови
Комітету Верховної Ради з питань правової
політики та правосуддя Л. Ємець в інтерв’ю
журналістам.
«Нам треба приймати комплексний закон про
Конституційний суд. На жаль, окремі народні
депутати, які бажають, щоб збереглася стара
система судочинства, чинять усілякі перепони
судовій реформі. І ми потребуємо додатково
декілька голосів для того, щоб громадяни могли
отримати право на конституційну скаргу», –
сказав народний депутат.
За його словами, найбільший спротив
судовій реформі чинять «ті народні депутати,
які очолювали комітети за часів президентства

Януковича, які працювали в Адміністрації
президента Януковича, ті, хто, по суті, формував
той склад суддів, який наразі реформується».
«Вони хочуть, щоб їх ставленики залишилися
на своїх місцях, бо вони зобов’язані, бо вони
пов’язані круговою корупційною порукою,
і судова реформа ламає цей корупційний
механізм. Тому вони роблять все для того,
щоб зупинити судову реформу на рівні своїх
представників в органах, які здійснюють добір
суддів, так і безпосередньо у Верховній Раді,
користуючись своїм мандатом, своїм правом
народного депутата підтримувати або не
підтримувати окремі законодавчі ініціативи»,
– наголосив Л. Ємець.
«Хоча вимога українського народу дуже
проста – чесний, справедливий суд. І судова
реформа має бути завершена. Тому що те, що є
зараз – це є наслідки того режиму, це аж ніяк не
є чесним і справедливим судом», – підсумував
парламентар (Gazeta.ua (https://gazeta.ua/
articles/politics/_deputati-z-otochennya39
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anukovicha-chinyat-sprotiv-sudovij-reformi- парламентом конституційна реформа не може
бути реалізована.
emec/779263). – 2017. – 20.06).
«Відповідного законодавства для реалізації
Активісти занепокоєні бездіяльністю влади, конституційної реформи прийнято не було,
яка, за їхніми словами, паралізує роботу в тому числі закону про Конституційний
Конституційного Cуду. Про це повідомили Суд. Навіть прийняття цього закону не дасть
на прес-конференції в середу, 31 травня, можливість доукомплектувати Конституційний
представники ГО «Громадський люстраційний Суд, так як для цього необхідно створити
комітет» та Громадської ради з питань люстрації відповідні комісії», – розповіла Козаченко
(Українська правда (http://www.pravda.com.
при Мін’юсті.
«Президент Порошенко, не виконуючи ua/news/2017/05/31/7145555/). – 2017. – 31.05).
власних зобов’язань, блокує очищення влади ...
Реформирование судебной системы было
і таким чином створює загрозу конституційного
ладу в Україні», – сказала голова ради ГО вызовом времени, которое мы должны
«Громадський люстраційний комітет» О. Дрік. закончить. Об этом заявила вице-спикер ВРУ
выступая на Форуме
Вона зазначила, що глава держави досі не И. Геращенко,
звільнив суддів Конституційного Суду, які относительно стабильности политической
порушили присягу. Йдеться про голосування в системы, передает Depo.ua.
«Реформирование конституции это не путь к
2010 р. за зміни до Конституції, які призвели до
стабильности или политической турбулентности,
узурпації влади В. Януковичем.
За словами секретаря Громадської ради з потому что реформированная Конституция
питань люстрації при Міністерстві юстиції – это и есть турбулентность. Реформирование
Т. Козаченко, незвільнення президентом суддів, конституции – это реформирование страны. И
які порушили присягу, «фактично паралізувало очевидно, что реформирование судебной системы
было вызовом времени, которое мы должны
роботу всього конституційного органу».
Козаченко також повідомила, що 3 червня закончить. Это одна из ключевых задач, которые
закінчується термін повноважень в.о. голови стоят перед Верховной Радой и обществом.
Конституційного Суду Ю. Бауліна і судді КС Также я считаю ошибкой неголосование
С. Вдовиченка, які теж голосували за зміни до политических сил за изменения в Конституцию
в части юридической из-за определенных,
Конституції в 2010 р.
«Такі ж судді, як вони, за таке ж рішення, яке я считаю, личностных вещей. Что касается
вони приймали разом, звільнені за порушення децентрализации, то даже самые большие
присяги, а Баулін і Вдовиченко отримають скептики и оппоненты власти признают, что это
завдяки позиції президента «заслужений были ключевые изменения и успехи, которые
были важными для страны. И то, что они не
відпочинок», – зазначила Козаченко.
Секретар громадської ради пояснила, що за проголосованы во втором чтении... В изменениях
відставку цих суддів повинні проголосувати в Конституцию в части децентрализации есть
судді КС. «А для цього немає необхідних голосів. один пункт, который не находит поддержки –
Це означає, що вони будуть продовжувати об особенностях местного самоуправления на
значитися в Конституційному Суді і отримувати территориях Донецкой и Луганской областей»,
– сказала она (Depo.ua (https://www.depo.ua/rus/
відповідну зарплату», – сказала вона
За її словами, третина складу чинного КС – politics/geraschenko-nereformovana-konstituciya«це судді, які скасували частину Конституції і ce-turbulentrist-20170615589278). – 2017. – 15.06).
які відповідно до постанови Верховної Ради від
Высшая квалификационная комиссия судей
24 лютого 2014 року порушили присягу».
Вона також звернула увагу на те, що не Украины в пленарном составе продолжает
прийняті необхідні закони, в тому числі закон рассматривать вопрос о подтверждении
«Про Конституційний Суд», тому схвалена способности кандидатами на должности судей
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кассационных судов в составе Верховного Суда
осуществлять правосудие. Как информирует
Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении
пресс-службы ВККСУ.
Так, сообщается, что комиссия выясняла,
соответствуют ли кандидаты, в отношении
которых ОСД (Общественный совет
доброчестности) предоставил выводы, критериям
профессиональной этики и доброчестности.
По результатам заседаний ВККСУ в полном
составе приняла решение по 43 кандидатам:
13 кандидатов признала такими, которые не
способны осуществлять правосудие в Верховном
Суде, остальные 30 кандидатов продолжат участие в
конкурсе. Еще по четырем кандидатам рассмотрение
выводов прекращено из-за отмены Общественным
советом доброчестности собственных выводов.
Напомним, что после собеседований с
кандидатами для 62,7 % (239 человек) завершена
процедура конкурсного отбора. В отношении
них объявлен перерыв до формирования общего
рейтинга. Среди этих кандидатов 155 судей,
33 адвоката, 32 ученых и 19 кандидатов, которые
имеют совокупный стаж.
Относительно 7,1 % (27) кандидатов коллегии
ВККСУ во время собеседований приняли решение
о неподтверждении способности осуществлять
правосудие в Верховном Суде. Такое решение
было принято для 23 судей, трех адвокатов и одного
ученого.
Всего в ходе этапов конкурса его оставили
36 судей высших специализированных судов
и действующего Верховного Суда Украины. В
отношении пяти кандидатов Комиссия остановила
участие в конкурсе из-за открытых уголовных
производств (Censor.net.(https://censor.net.
ua/news/444910/nesposobny_osuschestvlyat_
pravosudie_vysshaya_kvalifikatsionnaya_komissiya_
otseyala_13_konkursantov). – 2017. – 21.06).

реформи в Україні, яка веде до створення
моделі функціонування судової влади, яка б
задовольнила суспільний запит на справедливий
суд», – зазначили в АП.
«Нагадаємо, що ще в липні 2016 року
президент Петро Порошенко підписав нову
редакцію Закону “Про судоустрій і статус
суддів”, який дозволить реалізувати положення
прийнятих парламентом змін до Конституції
України (щодо правосуддя). Саме цим
документом і передбачено створення Вищого
антикорупційного суду», – наголосили в АП.
«Наразі на розгляді Верховної Ради
знаходиться законопроект “Про антикорупційні
суди”, – додали в Адміністрації Президента
(Українська правда (http://www.pravda.com.
ua/news/2017/06/12/7146650/). – 2017. – 12.06).

Верховна Рада ухвалила проект закону про
Конституційний Суд. Хоча лише за основу.
Знову лунали заклики відхилити документ або
відправити на чергове доопрацювання.
«Ми домовлялись, направляючи законопроект на
повторне перше читання, що не буде ніяких хвостів.
Але чому ми не можемо обійтись без них. Чому ми
не можемо врегулювати обрання уповноваженого
з прав людини в нормальний, конституційний
спосіб», – розповів народний депутат фракції
«Об’єднання “Самопоміч”» Р. Сидорович.
Найбільше суперечок викликала наявність
норми про призначення омбудсмена. До цього
критики проекту запевнили, що вплив президента
на суд не слабне, а навпаки посилюється.
Порошенко не зробив жодного кроку щодо
звільнення тих суддів, які допомагали Януковичу
узурпувати владу. Чому? Бо йому потрібні ручні судді. І
на догоду до цього, він іще посилює їхні повноваження,
згідно з цим законом, та додає абсолютно недоречну
річ – це повноваження омбудсмена,
– заявив народний депутат фракції
В Адміністрації Президента підтримують «Батьківщина» С. Власенко (24tv (http://24tv.ua/
ідею створення антикорупційного суду, і тепер poroshenku_potribni_ruchni_suddi__vlasenko_
саме Верховна Рада має розглянути це питання. pro_sudovu_reformu_n833196). – 2017. – 22.06).
Таку відповідь на інформаційний запит
Лідер «Народного фронту», екс-прем’єр
Українська правда отримала з прес-служби
А. Яценюк пропонує своє бачення
Адміністрації Президента.
«Питання створення Антикорупційного конституційної реформи в країні. Про це він
суду є дуже важливим етапом судової написав на своїй сторінці в Facebook у середу.
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«Конституційні зміни 2004 і 2014 років
відбулися внаслідок революцій, що боролися
за справедливість і проти диктатур. Наразі
стверджую, що чинна модель себе вичерпала.
Для розвитку Україні потрібна нова
управлінська модель з чітким розподілом
відповідальності та системою стримувань і
противаг», – вважає він.
За словами Яценюка, президент
має бути главою держави, верховним
головнокомандувачем і національним арбітром,
він має бути позапартійним.
«Парламент – творець законів і контролер
від імені народу. Депутати мають імунітет
винятково щодо їхньої політичної діяльності.
Парламентарі голосують виключно особисто.
За неособисте голосування – кримінальна
відповідальність. Рішення у ВР ухвалюються
більшістю від присутніх. Кворум – не менше
150 депутатів», – пропонує він.
В уряду, на думку Яценюка, має бути вся
повнота виконавчої влади, і члени уряду
можуть бути членами парламенту.
«Прем’єр-міністр – керівник уряду, а не
заручник політичних ігрищ. Уряд підзвітний
парламенту. Члени уряду можуть бути членами
парламенту, вони представляють партії в
уряді й несуть політичну відповідальність», –
зазначив він.
Яценюк також погоджується, що президент
має право на вмотивований розпуск парламенту
в спосіб, визначений Конституцією. Парламент
може застосувати механізм відповідальності
президента перед народом через відставку в
порядку імпічменту.
Також пропонується закріпити в Конституції
курс України на членство в ЄС та НАТО.
«Впевнений, що чинний парламент і
президент зможуть ухвалити нову редакцію
Конституції», – вважає він (Українська
п р а вд а
( h t t p : / / w w w. p r a v d a . c o m . u a /
news/2017/06/28/7148141/). – 2017. – 28.06).

Наступил благоприятный момент для
разрешения конфликта на Донбассе, для чего
Украине нужна конституционная реформа,
заявил депутат от Оппозиционного блока
С. Левочкин в своей статье «Власть – народу
Украины» для американского журнала U.S.
News & World Report. Перевод материала
опубликован на официальном сайте нардепа.
«Новая Конституция может и должна стать
выходом из сегодняшнего кризиса. Чтобы
структурные реформы, которые приведут к
миру, стали источником роста для Украины, все
граждане Украины во всех регионах должны
получить больше прав определять, кто будет
их собственной властью», – написал Левочкин.
По его словам, это означает прямые выборы
губернаторов, а не их назначение президентом,
сокращение количества народных депутатов,
а также передачу парламенту большей части
полномочий, которые были «узурпированы
в последние годы сильной президентской
властью».
Народный депутат подчеркнул, что
конституционные изменения, которые
необходимы для достижения этих целей, могут
состояться только в результате национального
примирения, диалога и реинтеграции Донбасса.
«Те, кто желают конца войны и настоящего
объединения страны, – а это почти 80 %
украинцев – поддерживают эту концепцию», –
написал Левочкин.
По его мнению, несмотря на «патовость
замороженного трехлетнего конфликта в
Украине», возможно, сейчас наступил хороший
момент для движения вперед к миру.
…По его убеждению, изменения в Украине
должны начаться изнутри, и лучшим способом
сделать эти изменения необратимыми
является конституционная реформа (Гордон
(http://gordonua.com/news/politics/levochkinkonstitucionnaya-reforma-vozmozhna-tolko-vrezultate-reintegracii-donbassa-194350.html).
– 2017. – 23.06).

Украине нужна конституционная реформа,
Президент є ініціатором судової реформи
которая введет прямые выборы губернаторов,
сократит количество народных депутатов и в тому вигляді, в якому вона є, і тому несе
лишит президента части полномочий, считает всю повноту політичної відповідальності за
нардеп от Оппозиционного блока С. Левочкин. неї. Прийняті рік тому зміни до Конституції
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були внесені Президентом до парламенту
на виконання Стратегії судової реформи,
затвердженої указом Президента. Окрім змін
до Конституції, стратегія передбачає системні
зміни в законодавстві. Про це розповів головний
експерт з судової реформи РПР М. Жернаков.
Всі ті органи, які, відповідно до висловлювань
самого Президента, є «справжніми авторами»
законопроектів, що стосуються судової
реформи – Конституційна комісія, Рада з питань
судової реформи, Національна рада реформ – є
дорадчими органами при президентові. Кожен
законопроект про судову реформу, який був
прийнятий (включно зі змінами до Конституції),
вносив до Верховної Ради Президент. Навпаки,
законопроекти, які вносили депутати, але які
не «погоджувала» Адміністрація Президента,
прийняті не були.
Зі слів експерта, навряд чи без волі Президента
могли б бути в принципі реалізовані зміни до
Конституції. Це й не дивно, враховуючи, що
президентська фракція налічує 140 депутатів, а
для прийняття змін до Конституції необхідні 300.
З позитивних положень змін до Конституції,
на думку експерта, варто відзначити:
– усунення Верховної Ради від питань
кар’єри суддів і обмеження впливу президента
на неї;
– запровадження низки європейських
стандартів щодо діяльності суддів і судів, а
також органів правопорядку;
– обмеження суддівської недоторканності
і запровадження відповідальності за
невідповідність майна доходам у вигляді
звільнення;
– основи для перебудови системи судів і
оновлення її на конкурсних засадах;
– запровадження інституту конституційної
скарги.
З негативних положень змін до Конституції:
– запровадження монополії адвокатури на
представництво в судах;
– відтермінування визнання юрисдикції
Міжнародного кримінального суду;
– запровадження стандарту «більшість
суддів, обраних суддями» в Вищій раді
правосуддя, що законсервувало безкарність у
судовій системі;

– збереження на посадах старого складу
Вищої ради юстиції і Конституційного Суду,
які довели свою неефективність у притягненні
суддів до відповідальності і причетні до
узурпації влади Януковичем.
Додатково М. Жернаков відзначає такі
позитивні зміни, як створення нового
Верховного Суду, запровадження переатестації
всіх суддів, створення Громадської ради
доброчесності, підвищення прозорості судової
влади, зокрема запровадження вільного
відеозапису в судах.
З негативу – відсутність прийнятих
ключових для реформи законів, а сааме: закону
про Антикорупційні суди (на сьогодні відсутня
політична воля Президента щодо створення
незалежних Антикорупційних судів), закону
про Конституційний Суд – нівельоване
конституційне положення про конкурсні
призначення суддів Конституційного Суду.
Експерт також вважає, що потрібно прийняти
зміни до процесуальних кодексів. Всі зміни до
процесуальних кодексів Президент чомусь вніс
одним законопроектом, що ускладнило його
прийняття.
В свою чергу розроблений Радою з питань
судової реформи проект закону про адвокатуру
не вирішує основних проблем у ній. Із
підготовкою законодавства щодо правничої
освіти і доступу до неї також проблеми. Попри
кричущі проблеми з її якістю, профільне
законодавство навіть не розробляють.
Провалами, на думку М. Жернакова, варто
вважати збереження специфічних положень
закону і неформальних практик, які дозволяють
як політикам, пов’язаним з президентом, так і
іншим, впливати на суддів і суди, а також на
процес формування нового Верховного Суду.
Велика проблема залишається з підзвітністю
суддів. Забравши повноваження щодо кар’єри
судді від політичних органів змінами до
Конституції і законом «Про судоустрій і статус
суддів», ми передали їх суддівським радам
(Вищій кваліфікаційній комісії суддів і Вищій
раді правосуддя), які в більшості складаються
з суддів, обраних самими суддями. Це
європейський стандарт, який добре працює в
країнах, де до суддів є довіра, і погано в країнах
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з перехідною демократією. Наслідком маємо
фактично непрацюючу систему дисциплінарної
відповідальності суддів і цілу низку запитань до
ВККС щодо добору суддів нового Верховного
Суду.
Нарешті, зазначає експерт, система
органів правопорядку (прокуратура, поліція)
залишається повністю нереформованою,
малоефективною і користується критично
низьким рівнем довіри громадян. Створення
нових органів, таких як Державне бюро
розслідувань, заблоковано (Конкурент (https://
konkurent.in.ua/news/ukrayina/15388/sudovata-antikorupcijna-reformi-i-dosyagnennya-iprovali-cherez-prezidenta.html). – 2017. – 7.06).
Законопроект про судову реформу, ухвалений
у першому читанні, пропонує оновити норми
одразу кількох кодексів та певною мірою
вводить в оману. Причина в тому, що у нас
відбувається комплексна реформа судової
системи, яка передбачає зміну інституцій,
кадрове оновлення, певні процесуальні зміни у
справах загальної юрисдикції. Тому, відповідно,
необхідні зміни в усіх судах.
Про це в коментарі «Слову і Ділу» розповіла
керівник проектів із питань конституційного
права Центру політико-правових реформ
Ю. Кириченко, аналізуючи ухвалення в
першому читанні законопроекту про судову
реформу.
«В Україні розгляд справ поділяється
на чотири процеси: кримінальний,
адміністративний, господарський та
цивільний. На жаль, об’єднати господарський
та цивільний не вдалося і залишилося
чотири категорії справ. Залежно від категорії
справ, існує специфіка розгляду цих справ
у відповідних судах. Ця судова реформа
торкається всіх процесів», – розповідає
Кириченко.
Експерт наголошує, що без нових
процесуальних кодексів провести реформу та
розглядати справи буде неможливо.
«Коли буде сформовано новий Верховний
суд, він не запрацює та не зможе розглядати
справи, оскільки в них не буде процесуального
кодексу», – підкреслює вона.
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За її словами, законопроект оманливий та
супроводжується низкою проблем.
«Проблема в тому, що кожен кодекс
потрібно розглядати окремо. Це все різні
кодекси: адміністративний, господарськопроцесуальний, цивільний, кримінальнопроцесуальний. Самі по собі це навіть не
закони, а кодекси, що говорить про те, що це
дуже великий акт із певною своєю концепцією.
На жаль, для того, щоб пришвидшити розгляд,
у нас пішли хибним шляхом, який зараз
практикується в парламенті, – об’єднання
абсолютно за різним предметом законопроектів
в один. Тобто об’єднали всі кодекси», – пояснює
Кириченко.
Фахівець підкреслила важливість проведення
судової реформи та ухвалення законопроекту
в першому читанні, але застерегла, що не
виключені нові зміни.
«Доцільно розглядати кожен кодекс окремо
один від одного», – резюмує Кириченко (Слово
і діло (https://www.slovoidilo.ua/2017/06/22/
pogljad/pravo/sudova-reforma-2017proponuyetsya-ta-chomu-uryad-pishov-xybnym).
– 2017. – 22.06).
Основною помилкою проведення реформи
щодо очищення та оновлення суддівського
корпусу є порушення внутрішньої логіки цього
процесу, вважає правник В. Сущенко.
За 26 років незалежності України було сім
спроб реформувати судову гілку влади. Остання,
восьма, спроба почалася з 2 червня 2016 р., коли
Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції
щодо правосуддя та новий закон про судоустрій та
статус суддів. Сама ж реформа дала свій старт з 30
вересня 2016 р. Головна проблема у пробуксовці
реформування судової гілки влади полягає в тому,
що порушено внутрішню логіку процесу очищення
та оновлення суддівського корпусу. Розпочали з
Верховного суду, натомість варто було б реформу
почати із судів першої інстанції. Такі думки
висловив під час прес-конференції в «Главкомі»
В. Сущенко, член Піклувальної ради Асоціації
правників України, доцент факультету правничих
наук НУ «Києво-Могилянська академія».
«Ідея і напрацьовані механізми цієї реформи
в цілому – позитивні. Але є нюанси, які
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криються в деталях. Основною помилкою
проведення реформи щодо очищення та
оновлення суддівського корпусу, на мій погляд,
є порушення внутрішньої логіки цього процесу
– почали реформу з Верховного суду (ВСУ),
мовляв, риба гниє з голови. Але, коли в риби
хворі зябра та шлунок, то навряд чи пересадка
голови їй допоможе. Тому реформу варто було
б розпочати з судів нижньої інстанції. У нас
сьогодні близько 10 судів не працює. Адже
чисельна армія суддів вийшла у відставку», –
говорить Сущенко.
За словами правника, не відбулося очищення
складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів
(ВККС), які згідно з реформою повинні проводити
переатестацію суддів, тобто робити кваліфікаційне
оцінювання. «Самі члени ВККС, що були обрані
за завуальованим «квотним принципом» від
політичних партій та судів окремих юрисдикцій, не
проходили конкурсного відбору за тими критеріями
та етапами, за якими вони тепер відбирають суддів
ВСУ, а згодом будуть відбирати суддів нижчих
інстанцій», – сказав Сущенко (Главком (http://
glavcom.ua/news/pravnik-poyasniv-prichinugalmuvannya-sudovoji-reformi-422102.html). –
2017. – 23.06).
Колишній президент України Л. Кравчук
зазначив, що останнім часом зміни в Конституцію
країни робилися ніяк не в інтересах українського
народу.
В інтерв’ю «Народній Правді» перший президент
України заявив, що перманентно змінювали
Основний закон в інтересах бізнес-еліт, тому ряд
моментів необхідно викреслити з Конституції,
проте для цього необхідна політична воля.

«Дійсно, Конституцію з того часу її
латали, змінювали, компрометували. Врешті
Конституція за Януковича була ухвалена не
Верховною Радою, а Конституційним Судом.
Що є, власне кажучи, грубим порушенням
Конституційного процесу та порушенням самої
Конституції.
Далі – після Революції Гідності, до
Конституції готують цілу низку змін. Щодо
правосуддя, щодо системи самоврядування.
Але єдиної, цільної Конституції, яка відповідала
б інтересам народу, ми не маємо. Зміни до
Конституції, які готувалися, ухвалювалися
всі ці часи робилися, на жаль, під потреби
конкретної політичної, або бізнесової еліти.
А точніше – під потреби чинного на той час
президента», – вважає він.
Також Кравчук не бачить в Конституції
договору між народом і владою, що заважає
в прийнятті окремих питань в інтересах
українців.
«І сьогодні я не можу сказати, що зміни
ухвалені в інтересах українського народу. Не
можна сказати що розділи, які ухвалені – договір
між народом і владою. Ми маємо сьогодні
Конституцію. Добре, що хоч яка-небудь є – не
може держава взагалі жити без Конституції.
Але що це за документ! З протиріччями між
главами, конкретними положеннями, правами й
свободами людей та управлінською системою.
Все це піддається аналізу та має бути прибрано
з Конституції. Але ж потрібна воля!», –
сказав перший президент України (Народна
правда (https://narodna-pravda.ua/2017/06/28/
kravchuk-rozkryv-na-kogo-v-ukrayini-pratsyuyekonstytutsiya/). – 2017. – 28.06).
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В. Мусіяка, заслужений юрист, один з авторів тексту Конституції України,
колишній лідер партії «Вперед, Україно!», професор Києво-Могилянської академії

Чи є Конституційний суд судом?
Незаконне ми здійснюємо негайно,
неконституційне вимагає трохи більше часу.
Генрі Кіссінджер
До внесення 2 червня 2016 р. змін до
Конституції конституційно-правова доктрина
базувалася на сприйнятті Конституційного суду
як органу конституційного судочинства. Якийсь
час так і було. Проте поступово Конституційний
суд набув неофіційного статусу політичного
органу, поклавши в основу своєї діяльності
політичну доцільність.
Неспроможність Конституційного суду
обрати нового голову КСУ на закритому
засіданні, що відбулося днями, є лише
зовнішньою ознакою наявності проблем,
що накопичилися всередині та навколо цієї
важливої державної інституції.
До внесення 2 червня 2016 р. змін до Конституції
конституційно-правова доктрина базувалася на
сприйнятті Конституційного суду як органу
конституційного судочинства. Юрисдикція
Конституційного суду мала забезпечувати —
як його основне завдання — конституційний
контроль за дотриманням владою (правлячою
політичною елітою) Конституції. Якийсь час
так і було. Проте поступово Конституційний
суд набув неофіційного статусу політичного
органу, поклавши в основу своєї діяльності
політичну доцільність. Своєрідним апогеєм на
тлі його одіозних рішень 2007—2010 рр. стало
антиконституційне рішення від 30.09.2010
р., яким було сплюндровано конституційний
лад. Відновлення дії Конституції в редакції
1996 р. кардинально не змінило характеру
діяльності Конституційного суду. Починаючи
з другої половини 2014 р. його судді остаточно
заспокоїлися і продовжують свою діяльність, що
мало відрізняється від попередньої, орієнтованої
на запити влади.
Після внесення змін до Конституції
Конституційний суд остаточно втратив офіційні
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ознаки належності до органів судочинства,
у його компетенції тепер — виключно
конституційний контроль.
Значних змін зазнав не тільки статус
Конституційного суду, а й статус його суддів.
Тепер їх добиратимуть за конкурсом, і кандидату
не обов’язково проживати в Україні (до цього
була вимога проживати впродовж останніх
двадцяти років). Разом із тим вимагається, щоб
кандидат мав «високі моральні якості та був
правником із визнаним рівнем компетентності».
З визначенням наявності в кандидата названих
чеснот, а отже й з якістю добору суддів КС,
будуть проблеми, бо ні в Конституції, ні в
проекті Закону «Про Конституційний суд
України» не виписано критеріїв оцінювання
рівня його моральності і компетентності.
Якщо порівняти попередній і нинішній
зміст статті 149 Конституції і додатково зміст
статті 149-1, то стане очевидним прагнення
законодавця максимально убезпечити суддів
Конституційного суду – і не лише від можливих
політичних впливів. «Удосконалено»
процедуру затримання, тримання під вартою
та арешту судді. Ці дії щодо судді можливі
тільки після винесення обвинувального вироку
судом, за винятком затримання судді під час або
відразу після вчинення тяжкого або особливо
тяжкого злочину. В усіх інших випадках
потрібно отримати згоду Конституційного
суду. А розробники проекту Закону «Про
Конституційний суд України» вирішили
вдосконалити конституційні положення аж до
того, щоб у будь-якому випадку не дозволити
помістити суддю (до якого в Конституційному
суді звертаються: “Ваша честь!”) – навіть на
короткий строк – в установу, де його сусідом
може стати безхатченко. Для цього в частині
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7 статті 24 проекту Закону зазначено: «суддя
Конституційного суду не може бути підданий
приводу чи примусовому допровадженню до
будь-якого органу або установи, крім суду».
Винятку не зроблено навіть для випадків
вчинення суддею КС тяжкого або особливо
тяжкого злочину.
Після внесення до статті 149 Конституції
положення про те, що «суддю Конституційного
суду України не може бути притягнуто до
відповідальності за голосування у зв’язку
з ухваленням судом рішень та надання ним
висновків, за винятком вчинення злочину
або дисциплінарного проступку», судді
Конституційного суду, причетні до винесення
рішення 30 вересня 2010 р., видихнули з
полегшенням: відповідальності за голосування
того злощасного дня вони можуть не боятися.
Довести ж факт вчинення ними злочину,
зважаючи на все, – дуже важко, якщо взагалі
можливо.
Тепер повноваження звільняти суддів
Конституційного суду належить самим суддям.
Рішення про звільнення судді з посади має
ухвалюватися щонайменше двома третинами
від конституційного складу суду. Не виключені
ситуації, що й за очевидної наявності підстав
для звільнення судді двох третин голосів колег
може не знайтися.
Особливий спосіб забезпечення незалежності
суддів Конституційного суду встановлено
новою статтею Конституції – 148-1, яка
передбачає державне фінансування діяльності
Конституційного суду, хоча й так зрозуміло,
що фінансування цього органу з інших
джерел неможливе. Окремо в статті зазначено:
«розмір винагороди судді Конституційного
суду України встановлюється законом про
Конституційний суд України». Цьому аспекту
забезпечення незалежності конституційних
суддів розробники проекту імплементаційного
закону приділили особливу увагу. Обчисленню
розміру винагороди, довічного утримання,
відпускних присвячено кілька статей. Як
стартовий визначено посадовий оклад судді
Конституційного суду в розмірі посадового
окладу судді Верховного суду з коефіцієнтом
«півтора». Далі — доплати. Про остаточний

розмір винагороди судді Конституційного суду
говорити так само непристойно, як і отримувати
її. Складається враження, ніби перед авторами
проекту Закону «Про Конституційний суд
України» ставилося завдання: «Розробляйте
проект так, наче він стосується вас самих».
Інакше важко пояснити, як можна було
створити, по суті, синекуру («без турботи
про душу») – дохідну посаду, що не вимагає
надзусиль, попри видимість тяжкої роботи.
Авторам проекту Закону України «Про
Конституційний суд України» закидають
неорганічний перелік змін до понад двадцяти
законів, які до КС не мають стосунку. Заради
справедливості зазначимо, що доповнення статті
185-3 Кодексу України про адміністративні
правопорушення безпосередньо стосується
діяльності Конституційного суду. У текст статті,
якою передбачено підстави для застосування
відповідальності до учасників конституційного
провадження – за ухилення від явки на
засідання, непідкорення розпорядженням
головуючого, порушення порядку, – раптом
грубувато-вигадливо вплетено фразу: «а так
само вчинення будь-ким дій, які свідчать
про явну зневагу до Конституційного суду
України, тягнуть за собою накладання штрафу
від двадцяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян». Очевидно, що
створюється «кляп», яким намагатимуться
затикати рота тим, хто ставитиме під сумнів
якість винесених Конституційним судом
рішень. Експерти, журналісти, інші особи,
в чиїх діях Конституційний суд побачить
«явну зневагу» до себе, стануть потенційними
суб’єктами адміністративної відповідальності.
Цікаво, як могли бути оцінені у світлі наведеної
новели в кодексі рішення Конституційного
суду від 30.09.2010 р., подолані в лютому
2014 -го? Чи не є означені ідеї предтечею
рішень Конституційного суду, які нас очікують
у найближчому майбутньому?
Усім, хто звертався до Конституційного
суду з конституційними поданнями і
конституційними зверненнями, наприклад,
щодо законів «Про засади державної мовної
політики», «Про всеукраїнський референдум»,
«Про очищення влади», щодо ринку землі
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тощо, слід мати на увазі положення пункту 1
Розділу IV «Перехідних положень» проекту
Закону: на них чекає малоприємний сюрприз.
Там зазначено: «Конституційний суд закриває
відкриті до набрання чинності цим Законом
конституційні провадження у справах за
конституційними поданнями щодо офіційного
тлумачення законів України (їх окремих
положень) та у справах за конституційними
зверненнями». Після багатомісячних зволікань
з розглядом цих та інших питань усі подання і
звернення повернуться їхнім авторам. Одним
махом Конституційний суд позбудеться
головного болю – малоприємної необхідності
заявити чітку позицію щодо предмета звернень
і подань, яких він не розглядав, ігноруючи всі
приписи Закону «Про Конституційний суд
України» без будь-яких наслідків для себе.
Однією з найбільш вагомих останніх змін до
Конституції вважається закріплення права особи
на конституційну скаргу. Вже повідомлялося
про надходження до Конституційного суду
кількох десятків таких скарг. Їх розгляд
відкладається з посиланням на відсутність
спеціального закону «Про Конституційний
суд», яким має бути передбачено механізм
реалізації цього права. Попри це, очікуються
й серйозніші перепони на шляху потенційного
заявника.
Зокрема, зміст статті 151-1 Конституції
засвідчує серйозні труднощі вже під час
встановлення наявності підстави для подання
конституційної скарги. У тексті статті всього
два речення: «Конституційний суд України
вирішує питання про відповідність Конституції
України (конституційність) Закону України за
конституційною скаргою особи, яка вважає, що
застосований в остаточному рішенні в її справі
Закон України суперечить Конституції України.
Конституційна скарга може бути подана в разі,
якщо всі інші національні засоби юридичного
захисту вичерпано».
На перший погляд, зі змістом першого речення
все зрозуміло: остання судова інстанція винесла
рішення у справі скаржника із застосуванням
закону, який він вважає неконституційним.
Яка судова інстанція повноважна виносити
«остаточне судове рішення»? У проекті Закону
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«Про Конституційний суд» (у статті 77) таких
інстанцій названо дві: апеляційний суд і у
випадках, передбачених законом, – касаційний
(Вищий спеціалізований) суд. До речі, це
випливає зі змісту оновленого пункту 8 частини
2 статті 129, яка закріпила серед основних
засад судочинства «забезпечення права на
апеляційний перегляд справи та у визначених
законом випадках – на касаційне оскарження
судового рішення».
Корисно знати, що під час внесення змін до
цього положення Конституції було порушено
основоположний принцип захисту прав і
свобод людини і громадянина, проголошений
і закріплений статтею 22 Конституції:
«Конституційні права і свободи гарантуються і
не можуть бути скасовані. При прийнятті нових
законів або внесенні змін до чинних законів
не допускається звуження змісту та обсягу
існуючих прав і свобод». У попередній, зміненій
(скасованій!), редакції названого пункту
передбачалося право особи на апеляційне
і касаційне оскарження рішення суду, крім
випадків, встановлених законом, у повній
відповідності принципу: «дозволено все, що не
заборонено». В оновленій редакції право особи
на касаційне оскарження передбачено лише у
«визначених законом випадках», за принципом,
який адресується лише органам публічної
влади: «можна вчиняти лише те, що визначено
законом». Конституційне право на апеляційне
оскарження рішення суду особою замінено на
право апеляційного перегляду судом справи.
Всі ці пасажі розробників змін до Конституції,
до речі, були визнані Конституційним судом
такими, що не суперечать статті 157 Основного
Закону.
Таким чином, чи є судове рішення
«о статочним»,
Конституційний
суд
вирішуватиме виходячи з «оновлених»
положень статті 129 Конституції: це буде
рішення апеляційного або касаційного суду.
Останнє
речення
статті
151-1:
«Конституційна скарга може бути подана в разі,
якщо всі інші національні засоби юридичного
захисту вичерпано». Якщо перше речення
достатньо ясно свідчить про те, що мають бути
вичерпані судові засоби захисту права особи,
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то друге речення паралізує можливість подання
конституційної скарги доти, доки «всіх інших»
національних засобів юридичного захисту не
вичерпано. Які засоби відносяться до «всіх
інших», у Конституції не згадується. Розробники
проекту Закону «Про Конституційний суд»,
не маючи конкретизації «всіх інших засобів»,
вирішили у відповідних положеннях статті 77
закону просто проігнорувати цю фразу.
Конституційну скаргу запропоновано
вважати прийнятною, якщо «вичерпано всі
національні засоби юридичного захисту (за
наявності винесеного в порядку апеляційного
перегляду судового рішення, яке набрало
законної сили, а в разі передбаченої законом
можливості касаційного оскарження – судового
рішення, винесеного в порядку касаційного
перегляду)». Це те, що випливає з першого
речення статті. Але ж у другому реченні є
слова «всі інші», яких «не вирубати сокирою».
Доводиться констатувати, що спроба через
закон підкоригувати недолуге, абсолютно
чужорідне друге речення цієї ж статті вочевидь
невдала. Вилучити останнє речення статті
151-1 Конституції буде можливо лише під час
чергового внесення змін до Основного Закону.
Явно обмежує право на конституційну
скаргу пункт 2 статті 77 проекту Закону «Про
Конституційний суд», яким встановлюється
тримісячний строк для подання конституційної
скарги «з дня набрання законної сили
остаточним судовим рішенням, у якому
застосовано Закон України (його окремі
положення)». Право на подання конституційної
скарги не обмежується Конституцією жодним
строком, оскільки скарга – не позов до суду.
Знову доречно нагадати, що Конституційний суд
не здійснює судочинства, оскільки не є органом
правосуддя. Тому й наділяти його, як це роблять
розробники проекту закону, «правом видавати
забезпечувальний наказ, який є виконавчим
документом», – абсолютно протиприродно.
Раціональніше було б сформулювати спосіб
комунікації Конституційного суду і суду
звичайної юрисдикції, який на основі рішення
Конституційного суду ухвалить остаточне
рішення у справі, в якій було застосовано закон,
визнаний неконституційним.

На тлі викладених думок, які можуть посіяти
тривогу щодо перспектив інституту конституційної
скарги, когось може здивувати вказівка на те, що
Конституційний суд уже сьогодні має можливість
виносити рішення щодо конституційності законів
при виникненні відповідного спору у процесі
судочинства. Стаття 83 ще чинного Закону
України «Про Конституційний суд України»
передбачає, що в разі виникнення у процесі
судочинства спору щодо конституційності норми
закону, яка застосовується судом, провадження у
справі зупиняється. За таких умов відкривається
конституційне провадження у справі і справа
розглядається Конституційним судом України
невідкладно.
На основі цієї статті суд будь-якої інстанції може
звернутися до Верховного суду, а той – відповідно
до статті 150 Конституції – до Конституційного
суду з конституційним поданням. На цьому
тлі право на конституційну скаргу, та ще й за
необхідності отримати «остаточне» рішення суду
(при тому, що маємо незрозуміле поняття «всі
інші» у другому реченні статті 151-1 Конституції),
сприймається без особливого ентузіазму.
Низка наведених положень Конституції,
що стосуються Конституційного суду, зокрема
статусу суддів Конституційного суду, і зміст
проекту Закону «Про Конституційний суд
України» свідчать, що жодних висновків з
подій недавньої історії не зроблено, наслідки
відомих рішень КСУ та причини їх появи
не враховано. Складається враження, що
владний прайд швидко усвідомив роль КСУ в
політичних процесах, тим більше, якщо їх уміло
подавати як квазіюридичні, маючи гарантоване
підтвердження їх конституційності.
Незабаром стане очевидним – чи це фобії,
навіяні більш ніж чвертьвіковим прагненням
політичного катарсису, чи все ж таки мітки
нових небезпек для конституційного ладу.
Зміни до Конституції в частині, що стосується
Конституційного суду, вкупі з поки що проектом
Закону «Про Конституційний суд України» можуть
остаточно «капсулювати» цей орган, а суддів КСУ
перетворити на абсолютно недоторканних з боку
«пересічних» (Дзеркало тижня (https://dt.ua/
internal/chi-ye-konstituciyniy-sud-sudom-243696_.
html). – 2017. – 26.05).
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Р. Куйбіда, заступник голови правління Центру політико-правових реформ,
член Громадської ради доброчесності

Судова реформа: реальність чи імітація?
Серед багатьох потрібних реформ в Україні,
мабуть, найважливішою є судова. Певні кроки у
цій сфері були зроблені минулого року. Зокрема,
було внесено зміни до Конституції, набрали
також чинності нові закони «Про судоустрій і
статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя»,
два закони щодо виконання судових рішень.
На даному етапі триває конкурс до нового
Верховного Суду, який проводить Вища
кваліфікаційна комісія суддів. Їй допомагає
перевіряти відповідність кандидатів за
критеріями доброчесності та професійної етики
Громадська рада доброчесності, у яку входить
низка авторитетних громадських організацій. На
конкурс до Верховного суду мають можливість
подаватися не лише судді, а й науковці та
адвокати.
Про те, як проходить судова реформа на
даному етапі розповів IA ZIK заступник голови
правління Центру політико-правових реформ,
член Громадської ради доброчесності Р. Куйбіда.
Так, за його словами, зараз імплементується
новий закон «Про судоустрій і статус суддів»
в частині створення нового Верховного Суду.
Наразі в рамках конкурсу до Верховного
Суду кандидати вже пройшли тестування,
виконали практичне завдання згідно з етапами
конкурсного відбору, співбесіду за участі
представників Громадської ради доброчесності.
Відтак певна кількість кандидатів вибула. І зараз
проходить етап так званих пленарних засідань
Вищої кваліфікаційної комісії, коли мають
двома третинами (11 голосами з 16) голосувати,
чи відповідають кандидати вимогам на посаду
Верховного Суду. При цьому заслуховують
кандидатів і представників Громадської ради
доброчесності. Після цього буде сформовано
рейтинг кандидатів і відповідно до цього Вища
кваліфікаційна комісія внесе свої рекомендації
– найкращий у цьому рейтингу може бути
рекомендований до Верховного Суду. Потім
це питання розгляне Вища рада правосуддя,
відтак буде внесено подання Президенту.
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«Наразі запуск нового Верховного Суду не
можливий без внесення змін до процесуального
законодавства. Ми переходимо до трирівневої
системи, і це має бути забезпечено змінами
до процесуальних кодексів. 20 червня якраз
парламент у першому читанні проголосував
за ці зміни. Вони будуть прийняті остаточно,
мабуть, не раніше, ніж у вересні. Тому новий
Верховний Суд зможе запрацювати вже з
наступного року. Хоча планувалося, що це буде
значно раніше», – пояснив Р. Куйбіда.
Він також зазначив, що в Громадської ради
доброчесності було понад 140 негативних
висновків стосовно кандидатів, які брали участь
у співбесіді (загалом брали участь 381 кандидат).
Вища кваліфікаційна комісія погодилася
порівняно з невеликою кількістю висновків
(спочатку з 25) Громадської ради доброчесності.
На даний момент ще враховуються деякі
висновки, але в переважній більшості Вища
кваліфікаційна комісія долає ці висновки. За
словами Р. Куйбіди, це доволі тривожний сигнал.
Проте він каже, що треба зачекати і поглянути,
яким чином потім буде сформовано рейтинг.
«Якщо кращими у цьому рейтингу виявляться ті,
до кого у громадськості є обґрунтовані претензії,
то це може підірвати довіру до результатів
конкурсу. Будемо сподіватися, що цей сценарій
не буде реалізовано, і ті судді, до кого є серйозні
зауваження, просто не потраплять у Верховний
Суд. Можливо, вони будуть у рейтингу, але на
нижчих позиціях», – сказав Р. Куйбіда.
Судова реформа також передбачає створення
Антикорупційного суду – це потрібно для того,
щоб анонсована боротьба з корупцією стала
реальністю. Але зрушення у цьому напрямку,
виявляється, даються дуже важко.
«…Показово, що найчастіший аргумент
проти створення окремого суду – забере багато
часу. Натомість за чотири місяці ми вже могли
відбирати суддів».
Р. Куйбіда також підтвердив, що законопроект
є у Верховній Раді, але наразі не виглядає, що
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парламент готовий його підтримати. За його
словами, це може свідчити про відсутність
політичної волі або консенсусу з якихось питань
стосовно формування цього суду. Насправді
цей суд буде не потрібний, якщо влада буде
мати можливість контролювати процес його
формування.
Через
зволікання
зі
створенням
Антикорупційного суду ефективність
діяльності НАБУ та САП теж під питанням.
«Справи, які сьогодні НАБУ передає до суду,
не розглядаються. Таким чином показують, що
ці органи є неефективними. В очах суспільства
виглядає так, – якщо немає обвинувальних
вироків, то це вина антикорупційних органів.
А насправді це вина судів. Для того, щоб ці
справи якісно і ефективно з дотриманням
всіх процедуру розглядали, то очевидно,
потрібно створити суд, до якого була би
довіра. На жаль, влада з цим зволікає, і таке
зволікання є неприпустимим. Всі досягнення
в антикорупційній сфері можуть бути зведені
нанівець, якщо і надалі триватиме така ситуація.
Виникатимуть сумніви: чи влада бореться з
корупцією чи її імітує?», – зазначив Р. Куйбіда.

Щодо створення нового формату суду
присяжних Р. Куйбіда зазначив, що у нас це
та сама модель народних засідателів, яка була
раніше, просто їх зараз назвали присяжними,
коли кримінальні справи розглядають два
професійні судді і три присяжні. А деякі
цивільні справи розглядають один суддя і два
присяжних. Він вважає, що така модель не
є оптимальною і не надто ефективною. «Ми
виступаємо за те, щоб був введений повноцінний
суд присяжних. Має бути більше осіб в колегії
присяжних і більше судових присяжних. Вони
мають вирішувати, чи винувата особа, за яких
умов вона здійснила злочин, оцінювати докази і
на підставі переконання, яке склалося до того, як
сторони представили справу, виносити вердикт.
А професійні судді на основі цього вердикту
вже б виносили вирок і призначали покарання.
Функція вирішення питань факту (винен – не
винен) і функція застосування закону мають
бути розмежованими. За перше відповідають
присяжні, а за друге відповідає професійний
суддя», – пояснив Р. Куйбіда (ЦППР (http://
pravo.org.ua/ua/news/20872198-sudova-reformarealnist-chi-imitatsiya). – 2017. – 23.06).

М. Жернаков, головний експерт із судової реформи РПР

За завісою судової реформи
За понад два роки, що минули з часу
Революції Гідності, було безліч розмов і
чимало напівкроків у напрямі реалізації судової
реформи.
Утім, результатів небагато: істотних
зрушень у системі законодавчі ініціативи не
потягнули, а суди далі залишаються в очах
суспільства корумпованими й залежними від
політиків та олігархів. Але шанс на реанімацію
реформи нарешті з’явився: вже наступного
пленарного четверга, 2 червня, Верховна Рада
може ухвалити зміни до Конституції в частині
правосуддя.
Згідно з Основним Законом, для схвалення
цих змін знадобиться триста голосів «за» до
кінця поточної сесії Верховної Ради. Про це
недавно згадав і президент, зазначивши, що

голоси потрібно знайти впродовж наступних
тижнів, а зміни вносити не тільки до
Конституції, а й до закону про судоустрій.
Чи є шанси ухвалити ці зміни, і наскільки
успішними вони будуть?
У тому, що для повноцінної реформи
судоустрою необхідні зміни до Конституції,
практично ніхто не сумнівається. Але
наскільки зміниться ситуація в судовій системі
завдяки прийняттю саме президентського
законопроекту № 3524 змін до Конституції
в частині правосуддя, залежить від низки
чинників.
Експертні кола оцінюють документ
здебільшого позитивно, попри окремі
суперечливі положення, зокрема запровадження
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який від цього очікується ефект. У публічному
політичному дискурсі все зазвичай зводиться
або до конституційного процесу, або до точкової
зміни окремих положень. Не обходиться і без
авангардних ідей на кшталт обирати суддів на
виборах або визнати юрисдикцію судів інших
країн.
Однозначної відповіді на запитання щодо
обсягу і змісту судової реформи не дають і
офіційні документи органів державної влади.
Указом президента затверджено Стратегію
реформування судочинства та суміжних
правових інститутів. Це досить комплексний
і змістовний документ. Правда, не зовсім
зрозумілий механізм його реалізації. Адже
розробка і впровадження державних політик –
завдання уряду й парламенту, а не президента.
У Коаліційній угоді Верховної Ради VIII
скликання, яка залишилася чинною після
переформатування коаліції, присвячено
окремий розділ і навіть визначено дати
реалізації конкретних кроків. Однак терміни
впровадження переважної більшості їх уже
спливли. Та й у принципі Рада цього скликання
у своїй діяльності не дуже зважає ні на терміни,
визначені Коаліційною угодою, ні на її зміст.
У проекті програми дій нового уряду реформи
у сфері верховенства права взагалі обмежуються
реформою виконання судових рішень шляхом
створення альтернативи нинішній системі
у вигляді приватних виконавців. Питання,
безумовно, важливе, і вирішення його в цілому
правильне. Та навряд чи лише до цього зводяться
реформи у сфері верховенства права в Україні.
Загалом можемо констатувати: єдиного бачення
судової реформи у представників публічної
влади в Україні немає.
У принципі, будь-яка реформа як спосіб
реалізації державної політики в певній сфері
має відбуватися не «взагалі», а з метою
вирішення конкретної проблеми. Таких у судах
чимало. Згідно з останніми соціологічними
опитуваннями, українським судам довіряють
повністю або частково трохи менше 9 %
То що ж таке судова реформа?
Питання не з простих. На жаль, держава за населення. Це нижче, ніж рівень довіри
два роки так і не спромоглася (або свідомо не українців до російських медіа.
Серед проблем у судовій владі народ
захотіла) пояснити суспільству, що саме вона
планує змінити в судах, а головне – коли і України бачить корупцію (94 %), залежність
монополії адвокатури на представництво в
судах. А також відтермінування на три роки
можливості ратифікації Римського статуту
Міжнародного кримінального суду.
Чималий крок уперед – запровадження
європейських стандартів у судочинстві,
деполітизація кар’єри судді, обмеження
суддівського імунітету, запровадження
можливості спростити судову систему. Більше
того, цей проект дуже прогресивний, з погляду
торішньої досить гострої дискусії довкола
механізму оновлення суддівського корпусу.
Свого часу експерти Реанімаційного Пакету
Реформ запропонували ідею повного оновлення
суддівського корпусу через прозорі конкурси,
яка здобула чималу підтримку в суспільстві.
Запозичена з висновку Венеційської комісії
формула дає можливість зробити це через
механізм реорганізації судів, у тому числі –
заснування нового Верховного суду.
При цьому впроваджується й така підстава
для звільнення судді, як «порушення обов’язку
довести законність походження майна»,
що відкриває можливості для боротьби з
незаконним збагаченням суддів.
Це означатиме, що у разі прийняття
запропонованих змін саме судді доведеться
доводити, що він – не хабарник і чесно
заробив на люксове авто, земельну ділянку та
триповерховий будинок. І якщо зараз викриття
надмірних статків і витрат суддів викликає
в носіїв мантій хіба що легке роздратування
– у разі прийняття змін до Конституції за це
каратимуть звільненням.
Та навряд чи тільки змін до Конституції
достатньо для того, щоб впровадити ці
механізми і докорінно змінити судову систему.
Експертна спільнота наголошує: ухвалення
цих змін лише усуває деякі конституційні
обмеження і відкриває можливості для
подальшого здійснення судової реформи, та аж
ніяк не гарантує її успіх.
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суддів від політиків та олігархів (80 %),
ухвалення замовних рішень (77 %), кругову
поруку в системі правосуддя (73 %), а крім
того, складність, незрозумілість і заплутаність
як судових процесів, так і судової системи
загалом.
Аби зрозуміти, що цих проблем не подолати
внесенням змін до кількох статей Основного
Закону, не обов’язково бути експертом.
І якщо на шляху боротьби з корупцією є
певний поступ (створено нові антикорупційні
органи; Національне антикорупційне бюро і
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
показують непогані результати за перші
місяці активної діяльності; триває створення
Національної агенції з запобігання корупції та
запуск електронного декларування), питання
вирішення решти проблем у судовій системі
залишається поки що без конкретної відповіді.
Власний аналіз цих проблем, як і бачення їх
вирішення, наполегливо пропонувала експертна
спільнота. Зокрема, Реанімаційний Пакет
Реформ неодноразово заявляв, що схвалювати
потрібно не тільки зміни до Конституції, а
реформу в цілому. Це передбачає одночасно зі
змінами до Конституції прийняття цілої низки
імплементаційних законів, які, серед іншого,
мають вирішити низку принципових речей:
1) коли і як відбувається оновлення
суддівського корпусу;
2) коли і як відбувається перехід до
триланкової судової системи (шляхом створення
нового Верховного суду замість чотирьох
касаційних судів) та як туди добираються судді;
3) як перезапустити реформу прокуратури,
що де-факто провалена;
4) якими будуть нові правила адвокатського
самоврядування, і як демонополізувати
адвокатські об’єднання;
5) якими мають бути нові правила правничої
освіти і доступу до правничої професії;
6) як відбуватиметься конкурсний добір
суддів Конституційного суду та оновлення його
складу;
7) які зміни мають бути запроваджені
до процесуальних кодексів, як запровадити
електронне судочинство та ефективну систему
виконання судових рішень.

Усіх цих питань так чи інакше стосуються зміни
до Конституції, але запровадити їх неможливо,
доки немає відповідного законодавчого акта.
Більше того, відсутність реформи бодай в одній
із цих сфер ставить під загрозу всю реформу
правосуддя в цілому, адже реформи у сфері
юстиції – це сполучені посудини.
Без принципових змін у прокуратурі
годі очікувати адекватного функціонування
системи кримінального судочинства. Подальше
збереження адвокатського «політбюро», яке
позбавляє ліцензії адвокатів за інакодумство,
та ще й отримує монополію на представництво
в суді, має наслідком збереження корупційних
ризиків і небезпечне з погляду дотримання
прав людини. Нарешті, повне виконання
судових рішень на рівні аж 2,8 %, що ми маємо
сьогодні, взагалі ставить під сумнів доцільність
їх ухвалення, а без зміни підходів до підготовки
кадрів для правничих професій ми приречені
на нескінченні оновлення системи.
Таким чином, озвучені президентом плани
голосування за зміни до Конституції – хай і
значна, але лише частина судової реформи,
яка стосується безпосередньо системи судів і
статусу суддів.
І в цій ситуації в пошуках #зради далеко
ходити не треба: реформа лише часткова,
є значний ризик подальшого узалежнення
системи від президента. Та й сама реформа,
в добрих радянських традиціях, знову
приймається «до пам’ятної дати», а не тоді,
коли цивілізовано пройдено всі етапи розробки
державної політики, зміни – зрозумілі й
очікувані в суспільстві, а в політикумі є
консенсус щодо їх прийняття.
Та якщо подивитися на ситуацію з іншого
боку, можна помітити, що навіть у цьому,
частковому, варіанті йдеться про тектонічні
зрушення в судовій системі. Ці зміни до
Конституції – результат наполегливої
кількарічної праці політиків і експертів, їх
досить високо оцінюють міжнародні експерти,
а деякі національні фахівці небезпідставно
називають найбільш якісним текстом змін до
Конституції в історії незалежної України.
Створення нового Верховного суду, добір
суддів у нові суди на прозорих конкурсних
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Перші кроки нового генпрокурора на посаді
засадах, значне підвищення незалежності й
відповідальності суддів і судів, – про це все ще також не вселяють оптимізму. Особливо досить
дивне поєднання констатації відсутності за два
рік тому можна було тільки мріяти.
роки роботи слідчих бодай однієї кримінальної
справи щодо посадовців Януковича і бажання
Чи вдасться ухвалити ці зміни?
Навряд чи в президента почали б таку дати цим самим слідчим ще 100 днів «на
активну підготовку до голосування цих змін, закінчення справ». Доповнюють невтішну
якби не бачили бодай теоретичної можливості картину недавні журналістські розслідування
назбирати 300 голосів. Але це може виявитися з приводу активного спілкування депутата
від БПП О. Грановського, якого вже встигли
непростим завданням.
Перш за все, жодного разу Верховній охрестити «куратором “по-новому”», з суддями
Раді цього скликання не вдавалося навіть та прокурорами.
Але ні збереження поточної ситуації, ні
наблизитися до результативного голосування за
будь-які зміни до Конституції. А в теперішній перетворення її на інші форми «телефонного
політичній ситуації, коли переформатована верховенства права» не задовольнить
коаліція і так ледве налічує 226 голосів, це суспільство і тільки поглибить кризу
легітимності влади – як судової, так і
завдання взагалі виглядає надскладним.
Як свідчить практика останніх голосувань, за політичної. Саме це частково дає відповідь
принципові для влади проекти навіть до простої на дедалі популярніше в масах запитання: «А
більшості голосів доводиться «добирати» в навіщо Порошенку судова реформа взагалі?»
Річ у тому, що президент не може не
депутатських групах і фракціях, зацікавленість
яких у справжній судовій реформі викликає показати бодай якихось істотних змін у судах.
великі сумніви. На яких умовах може Гарант Конституції, фактично, з перших днів на
відбуватися такий «добір» у контексті судової посаді перебрав на себе всю відповідальність
реформи, залишається тільки здогадуватися. за впровадження судової реформи в Україні,
Домовитися з фракцією «Опозиційного блоку» зосередивши всі центри розробки судової
буде досить проблематично в принципі, беручи реформи у своїй адміністрації. І президент,
до уваги результати їхнього голосування за і решта «політичних еліт» дуже глибоко
ці зміни в першому читанні, а також те, що занурилися в дискурс «судова реформа –
прийняття проекту в цілому означатиме, реформа № 1». У цій ситуації дуже небезпечно
щонайменше, моментальне звільнення кількох не показати жодного результату, особливо з
сотень суддів, призначених у часи Януковича. огляду на відсутність великих успіхів на інших
З іншого боку, в президента як автора фронтах.
Інша частина відповіді на запитання
законопроекту залишається необхідність
врахувати й інтереси партнерів з коаліції – як – президент Порошенко теоретично не
теперішніх, так і колишніх. І небажання деяких проти позбутися суддів Януковича, а чинна
фракцій голосувати «за» – зрозуміле, оскільки Конституція дуже обмежує ці можливості.
конституційні зміни (без встановлення достатніх Тому, у зв’язку з можливим результативним
запобіжників на рівні закону), хоч і тимчасово, голосуванням за ці зміни, постає ще одне
важливе завдання – не допустити, щоб була
та легітимізують вплив президента на суди.
Досить важко повірити у щире бажання призначена чергова «плеяда» лояльних до
автора законопроекту здійснити результативну політичної влади суддів, а ми через кілька
реформу в контексті останніх подій, таких як років вигадували способи позбутися «суддів
гротескне призначення генпрокурора і «закон Порошенка».
І тут ми вкотре повертаємося до змісту
про Луценка», який президент уже встиг назвати
таким, що дозволить забезпечити «реальні імплементаційних законів, насамперед
зміни» в прокуратурі, «а не ті, котрі намагалися закону «Про судоустрій і статус суддів», який
планують винести на голосування разом із
впровадити політикани в мундирах».
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конституційними змінами. Те, як буде описаний
на рівні закону і практично здійснений добір
нових суддів, і наскільки буде мінімізоване
втручання політичних органів у цей процес,
безпосередньо позначиться на незалежності
майбутніх суддів та, відповідно, успіху
реформи.
Положення, котрі містить презентований
27 травня на засіданні Ради з питань судової
реформи новий законопроект, як, наприклад:
повернути призначення голів судів до Вищої
ради юстиції (по-новому охрещеної у Вищу раду
правосуддя), на яку президент має незаперечний
вплив, чи залишити за головою держави право
підписувати і видавати посвідчення суддям та
головам судів особисто або через «довірену
особу», – цьому точно не сприятимуть. Адже
все це робиться у кращих традиціях попередньої
влади, – через аналогічні механізми впливали на
суди архітектори судового режиму Януковича –
Ківалов та Портнов.

Натомість, для досягнення бажаного
ефекту, щонайменше, потрібно забезпечити
максимальну прозорість процесу, а також
широку участь громадськості і міжнародних
спостерігачів у доборі.
Саме ці чинники стали вирішальними і
забезпечили результат у процесі конкурсного
добору до патрульної поліції, а також до нових
антикорупційних органів. Реформа буде успішною
настільки, наскільки привабливою буде професія
«нового» судді для чесних і кваліфікованих юристів,
а також наскільки учасники процесу й суспільство
повірять у справжність того, що відбувається.
У кожному разі – зі змінами до Конституції чи без,
– судова реформа залишається й залишатиметься
одним із головних запитів українського суспільства,
і рано чи пізно ефективний спосіб її реалізації буде
знайдено. Але великий крок у цьому напрямі можна
зробити вже тепер (Дзеркало тижня (https://dt.ua/
internal/za-zavisoyu-sudovoyi-reformi-_.html). –
2017. – 27.05).

І. Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ
Е. Шишкіна, юрист

Судова реформа неможлива без довіри
(Інтерв’ю)
На сьогодні важливо, щоб новий Верховний
суд почав працювати і до нього була довіра.
На цьому наголосив в ефірі Радіо Свобода
голова правління центру політико-правових
реформ І. Коліушко, коментуючи заяви
представників Громадської ради доброчесності
про те, що суддями Верховного суду можуть
стати хабарники та сепаратисти. У Вищій
кваліфікаційній комісії суддів у свою чергу
обіцяють реагувати на інформацію, яка
з’являється про кандидатів до Верховного
суду. І. Коліушко каже, що всі неоднозначності
можна вирішити протягом конкурсу, який ще
триває. Юристка Е. Шишкіна вважає, що заяви
активістів – небезпідставні, втім припускає, що
рішення конкурсної комісії стосовно деяких
кандидатів може ґрунтуватися на інформації,
якої не має Громадська рада доброчесності.
Експерти наголошують: головне – щоб судова

реформа продовжилася, бо від її успіху
залежить успіх в усіх інших галузях.
– На Вашу думку, якщо відкинути усі сумнівні
кандидатури, то чи залишаться претенденти на
посади суддів Верховного суду?
Еліна Шишкіна: Якщо говорити конкретно
про цих кандидатів, які вже проходять конкурс, не
думаю, що нікого не залишиться. Тим більше – таких
висновків не варто робити відносно всієї України.
– Чим можна пояснити розбіжності в оцінці
кандидатів між кваліфікаційною комісією та
громадськими активістами?
Ігор Коліушко: Розбіжності – це нормальна
ситуація. Питання в тому, чим це все
завершиться. Я можу спрогнозувати точно, що
до когось із нових суддів точно будуть претензії
з боку громадськості. Але питання в тому, яка
тенденція буде домінувати в майбутньому у
Верховному суді.
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З різних точок зору по-різному можна
сприймати один і той самий процес. Однозначно
вірити і приймати позицію якоїсь сторони дуже
складно. На сьогодні важливо, щоб новий суд
був запущений і до нього була довіра. Там
можуть бути і непогані люди, але якщо до
них не буде довіри, то це не матиме жодного
значення.
– Чи можливий компроміс між
кваліфікаційною комісією та активістамиантикорупціонерами? Скажімо, частину
кандидатів, в яких сумніваються, відхилити, а
на частину кандидатур активісти би «закрили
очі»? Можливо, півкроку до реформ це – краще
ніж патова ситуація?
Еліна Шишкіна: Компроміс завжди
можливий. Я ознайомилася з кількома
висновками Громадської ради доброчесності
і не можу сказати, що вони безпідставні. Є
серйозні сумніви щодо деяких кандидатів,
їхньої кваліфікації, їхнього усвідомлення того,
що таке право. Або є сумніви у їхній поведінці
і їхній доброчесності. Цілком можливо, що
Вища кваліфікаційна комісія володіє більшою
інформацією, ніж, скажімо, Громадська рада
доброчесності. Або аргументи цих кандидатів
для неї виявилися більш переконливими. Я не
кажу, що члени Громадської ради доброчесності
були упередженими, але можливо вони якісь
завищені очікування мають. Я згодна, що має
бути суспільна довіра. Якщо не буде довіри до
окремих суддів, то це може поставити під удар
репутацію всього новоствореного органу.
– Активісти часто говорять, що від
реформи судової системи залежить доля
реформ в інших галузях?
Еліна Шишкіна: Ідея конкурсу закладалася
саме як елемент очищення суддівського корпусу
після трагічних подій Революції гідності і
втечі Януковича, коли зв’язки деяких суддів з
адміністрацією колишнього президента були
очевидні. Від судової реформи справді залежить
перш за все економічний стан країни, тому що
належна судова система – це перш за все захист
права власності у суді. А власність відповідно –
можливість завести інвестиції в економіку України.
– Якими можуть бути наслідки, якщо
більшість обраних комісією кандидатів
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виявляться справді причетними до корупції чи
антиукраїнської діяльності?
Ігор Коліушко: Я б не був таким
фаталістичним у запитаннях. Є можливість
ще дуже багато питань вирішити і в один, і в
другий бік. Від членів Вищої кваліфікаційної
комісії суддів сьогодні залежить те, чи до нової
інституції буде стартова довіра. А від цього
залежить, чи вдасться судова реформа.
Брак довіри сьогодні – це найбільша
проблема. Є і брак кваліфікації, і неякісні
процедури в деяких моментах, але все це можна
виправити, якщо є довіра і є спільна робота над
цими проблемами. Те ж саме процесуальне
законодавство, але зробити його ефективним
без участі суддів практично неможливо. Тому
що судді потім починають перекручувати і
по-своєму його тлумачити.
– Чи можна говорити, що в судах вже
відбулися якісь зміни? Як оцінити швидкість
просування реформ у цьому напрямку?
Еліна Шишкіна: Зміни до законодавства
вступили в дію у вересні минулого року.
Реформа тільки розпочалася. Її проміжні
результати будуть відомі тільки через певний
період часу. По-перше, подивимося, що буде з
цим конкурсом.
По-друге, я завжди дотримувалася думки, що
зміни до Конституції, прийняті рік тому, – це не
реформа. В кращому випадку – це консервація
існуючого стану в судовій сфері. В іншому –
це ущемлення й обмеження права людини на
справедливе судочинство, як не дивно. Через
деякий період доведеться повернутися до
цих фундаментальних речей, до конкурсів.
Треба буде вдосконалювати, поліпшувати,
покращувати. Реформа – це процес, і він може
бути довготривалим.
– Якби задекларовану реформу судової
системи України вдалося би здійснити, що
мало би стати наступним кроком?
Еліна Шишкіна: Реформи мають відбуватися
паралельно: судова реформа, реформа
правоохоронних органів, прокуратури. Боротьба
з корупцією повинна відбуватися постійно. Як
боротьба з організованою злочинністю, бо вони
існували, існують і будуть існувати. Питання в
тому, наскільки високим буде рівень корупції.
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Ігор Коліушко: Наведу один промовистий
приклад: ринок землі. Один з аргументів,
чому не можна запускати ринок землі у тих,
хто підтримує таку точку зору – відсутність
незалежної судової системи. Люди бояться
іти на ринок землі, якщо немає де домогтися
справедливості. А що стосується судової

гілки влади, то ніколи не можна сказати,
що все, реформа закінчилася, у нас все
ідеально. Реформа дає лише можливості для
подальшого розвитку і вдосконалення. Це
вічний процес (Радіо Свобода (https://www.
radiosvoboda.org/a/28520750.html). – 2017.
– 31.05).

В. Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

День Конституції, якої немає
Здавалося, День Конституції повинен
бути моїм професійним святом. Колись я був
заступником главку конституційно-правової
модернізації в адміністраціях двох президентів.
Я не можу вітати з Днем того, що не працює
і що не є законом прямої дії в цій державі.
Є поняття «дефіцит конституційної
легітимності». Це коли Суспільний договір
став формальним актом, а його правила не
працюють.
Це коли рішення в країні приймаються не у
відповідності з Основним Законом, а відповідно
до політичної доцільності.
Це коли політики на коліні, за допомогою
ножиць і клею влаштовують переділ
повноважень, а потім власності. Відрізають в
Конституції одні статті, а потім вклеюють інші.
Так вже було в 2004-му, коли команда
Ющенка погодилася на конституційну реформу
від Медведчука. Це було в 2010-му, коли
через рішення Конституційного суду Україна
перетворилася з парламентсько-президентської
в суперпрезидентську республіку. Сталося це
і в 2014 р., коли в неконституційний спосіб
скасовували незаконне рішення КС 2010 р.
У частині інструменталістського підходу до
конституційного процесу можна згадати ігри
навколо розробки нової редакції Основного
Закону. Всі спроби конституціоналістів
докричатися до політиків про необхідність
внесення системних змін, закінчувалися
наступним: тут відрізаємо повноваження, а
сюди додаємо. Найяскравішим прикладом
такої логіки був проект Конституції від
Партії Регіонів-БЮТ (2009–2010 рр.) від

Лавриновича–Портнова. Коли Ю. Тимошенко
і В. Янукович просто хотіли під свій двоумвірат
державу переформатувати.
Конституційний простір більше не з’єднує
право в Україні. У нас застосовують одноразові
закони. Під конкретні вибори, під конкретних
людей, під конкретну політичну кон’юнктуру.
Тому, що в апараті Верховної Ради не виявилося
грамотних юристів.
Потрібно нам вибори до Верховної Ради
провести так, щоб забезпечити представництво
основних фінансово-промислових груп
і створити пропрезидентську більшість?
Приймаємо закон про парламентські вибори в
2014 р. При цьому всі без винятку експерти і
навіть автори закону стверджують, що це лише
на один раз.
Потрібно призначити заступником
генпрокурора людину без спецосвіти – готовий
закон (призначення П. Жебрівського). Потрібно
було генпрокурором призначити Ю. Луценка
– взагалі не питання – і закон спеціальний, і
голоси в парламенті. А щоб не бентежити
депутатів критичними зауваженнями від
юристів-експертів в апараті Верховної Ради
можемо провести структурну реформу. Тепер
вони не критикують, а виконують доручення.
Правова експертиза законодавчих ініціатив
депутатів повністю ще не зникла, але зараз це
більше райтерство, ніж аналіз.
Коли у суспільства немає Конституції
(написаної або фактичної), немає правил
співжиття, воно перетворюється на Failed state.
Однак, замість того, щоб перепрошити
конституційний простір, наші керівники
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пропонують просто залатати дірки. Нинішня
практика прийняття конституційних законів (тих,
які потребують 300 голосів), а також прийняття
неякісних, із точки зору юридичної техніки,
законів призводить вже і до інституційної кризи
в державі. Органи влади, зіткнувшись з правовою
невизначеність чи з «лакунами в законодавстві»
стопоряться. Ці «стопи» накопичуються
лавиноподібно. Як наслідок, держава стає
неефективною, а у правлячої верхівки зростає
спокуса навести лад «сильною рукою».

Нам потрібна вже не модернізація
Конституції, а нова конституанта –
перезаснування державності і прийняття
нової редакції Основного Закону. З новими
принципами, з новими правилами співжиття
і гармонізації інтересів різних ціннісних
груп.
Тому я не святкую більше цей день.
Моя Конституція ще не прийнята (Gazeta.
ua
(https://gazeta.ua/blog/49634/denkonstituciyi-yakoyi-nemaye). – 2017. – 27.06).

Ю. Кириченко, Б. Бондаренко, експерти Центру політико-правових реформ

Чи буде скасований конкурс для суддів
Конституційного Суду
Відсутність нового Закону України «Про
Конституційний Суд» є найочевиднішим
провалом імплементації конституційних
змін 2 червня 2016 р. 11 квітня 2017 р. була
спроба прийняти новий Закон України «Про
Конституційний Суд» (проект № 5336-1), але
завершилася ганебним фіаско. Закритий режим
розроблення законопроекту, спроба встановити
процедуру псевдоконкурсу та велика кількість
недоліків, які вимагали доопрацювання, стали
причиною такого сумного результату.
Як наслідок:
У Конституційному Суді залишилося
тільки 13 суддів, а нові і надалі не можуть
бути призначені, оскільки нова конституційна
процедура конкурсного відбору не закріплена
в Законі;
в 2017 р. Конституційним Судом не було
прийнято жодного рішення;
розгляд поданих конституційних скарг
заблоковано.
Народні обранці, ядро яких складають члени
профільного Комітету ВРУ з питань правової
політики та правосуддя, в травні 2017 р. почали
реєструвати нові законопроекти, які так чи
інакше мають заповнити правовий вакуум
в діяльності Конституційного Суду. Варто
згадати про законопроекти № 6426 (Проект
Закону про внесення змін до Закону України
«Про Конституційний Суд України» (щодо
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реалізації конституційного права громадян
на конституційну скаргу)), № 6427 (Проект
Закону про Конституційне провадження),
№ 6427-1 (Проект Закону про Конституційне
судочинство в Україні). Але, з огляду на події
останнього пленарного тижня, пропонуємо
закцентуватися на проекті закону «Про
Конституційний Суд України» № 6427-д від
07.06.2017, зареєстрованого лише 7 червня.
Здавалося б історія із фіаско законопроекту
№ 5336-1 мала б сприяти активному
обговоренню
нового
законопроекту,
встановленню справжньої конкурсної
процедури та об’єднанню депутатів, експертів,
громадянського суспільства навколо роботи
над новим проектом.
Але сталося протилежне. 7 червня вказаний
законопроект № 6427-д реєструється, в той
самий день проходить засідання профільного
комітету ВРУ з питань правової політики та
правосуддя, на якому рекомендується прийняти
цей проект за основу. А вже в четвер, 8 червня,
він ставиться на голосування в сесійній залі
Верховної Ради, але не знаходить підтримки. На
нашу думку, такі олімпійські темпи не можуть
не відобразитися на якості законопроекту.
Пропонована раніше (законопроект № 53361) народними депутатами конкурсна процедура
призначення суддів Конституційного Суду
у експертної спільноти викликала серйозну
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критику, оскільки замість очікуваного оновлення
КСУ, залишала серйозний політичний вплив на
призначення суддів. В новому законопроекті
№ 6427-д конкурсна процедура майже не
врегульована. Не встановлюється кількісний
склад майбутньої конкурсної комісії, конкретні
вимоги до членів комісії, обов’язковість
результатів конкурсу для суб’єктів призначення
тощо. Таким чином законопроект віддає все
вищезгадане на розсуд ВРУ, Президента,
з’їзду суддів, які призначатимуть суддів за
результатами конкурсу. Це найяскравіший
приклад нівелювання конституційних новел
реформування КСУ, адже замість існування
конкурсної комісії, завданням якої має бути
відбір достойних кандидатур та представлення
їх для призначення, матимемо конкурсну
комісію, яка відбиратиме зручних для ВРУ,
президента та З’їзду суддів кандидатур.
Для прикладу, ст. 128 Конституції України
в новій редакції, встановлює, що призначення
на посаду судді суду загальної юрисдикції
здійснюється за конкурсом, крім випадків,
визначених законом. Відбір кандидатур на
посаду судді Конституційного Суду України
здійснюється на конкурсних засадах у

визначеному законом порядку, відповідно до
ст. 148 Конституції України. Фактично, обидві
норми запроваджують конкурс для судді
загальної юрисдикції та суддів КСУ. Але щодо
судів загальної юрисдикції прийнято нову
редакцію Закону України «Про судоустрій і
статус суддів», із закріпленням чітких рамок
проведення конкурсу, його етапів, органів
які приймають участь в проведенні конкурсу,
в той час як стосовно конкурсного відбору
суддів КСУ, проектом пропонується лише одна
стаття. Нині уся країна слідкує за конкурсом
до Верховного Суду, який триває вже восьмий
місяць та за своїм характером ускладнює
протягування недостойних кандидатів. Невже
суддя Конституційного Суду є менш важливим
для суспільства?
Закон про Конституційний Суд має бути
прийнятий найближчим часом із закріпленням
належної конкурсної процедури. Але до
складу Конституційного суду мають прийти
професійні правники, а не політичні гравці
в мантіях (ЦППР (http://pravo.org.ua/ua/
news/20872190-chi-bude-skasovaniy-konkursdlya-suddiv-konstitutsiynogo-sudu). – 2017.
– 20.06).

Е. Ткешелашвілі, керівник Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу
в Україні

Довга дорога до антикорупційних судів
Основним
принципом
створення
антикорупційних судів повинен бути прозорий
та ретельний процес відбору суддів.
30 вересня 2016 р. в Україні набула чинності
судова реформа. Вона передбачає створення
спеціалізованого антикорупційного суду.
Запуск такого суду повинен закрити цикл
створення нових антикорупційних органів
та пришвидшити винесення судових рішень
в антикорупційних справах. Вважаю, що
саме шляхом створення окремого суду та
передачі йому на розгляд справ, які розслідує
Національне антикорупційне бюро України та
Спеціалізована антикорупційна прокуратура,
можна буде довести до завершення розгляд

справ корупціонерів. Цей крок стане знаковою
подією на шляху виконання зобов’язань
українського уряду в боротьбі з корупцією.
Про
н е о бх і д н і с т ь
створення
антикорупційного суду говорили давно і
багато хто. Так, ще наприкінці минулого
року культурні та релігійні діячі звернулись
до президента Порошенка із листом про
необхідність створення повноцінної системи
незалежних антикорупційних судів. В березні
2017 р. президент, прем’єр-міністр Гройсман та
інші посадовці надіслали в МВФ Меморандум
про економічну та фінансову політику. У
ньому Україна зобов’язалась до середини
квітня подати до парламенту відповідні
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законопроекти для створення антикорупційного
суду. Відповідно до очікувань такий закон
парламент мав прийняти до середини червня.
Недавнє нагадування Україні про необхідність
створення антикорупційного суду прозвучало
1 червня з уст Комісара ЄС з питань розширення
та європейської політики сусідства Йоганеса
Гана під час його візиту до Києва.
Відсутність
спеціалізованого
антикорупційного суду зводить нанівець роботу
НАБУ та САП.
Для допомоги українському уряду з
розроблення концепції створення та запуску
антикорупційного суду на початку цього року
експерти від інститутів громадянського суспільства
та міжнародних організацій-донорів, що працюють
в Україні, сформували неформальну робочу
групу. Результатом роботи групи стала розробка
спільного бачення основних засад створення
Вищого антикорупційного суду в Україні. Робоча
група передала свої напрацювання до Ради з питань
судової реформи, офісу прем’єр-міністра України,
парламентського комітету з питань запобігання
і протидії корупції. Ось деякі положення із
запропонованої концепції порядку створення
Вищого антикорупційного суду (ВАС) та відбору
суддів до нього:
– добір кандидатів на суддівські посади у ВАС
має здійснюватися через відкритий конкурс із
застосуванням справедливих, прозорих і об’єктивних
критеріїв; для цього Вища кваліфікаційна комісія
суддів України має утворити спеціальну колегію,
яка відповідатиме за конкурсний добір кандидатів
на посади суддів ВАС;
– більшість членів конкурсної колегії мають
складати особи, номіновані міжнародними
донорами, які підтримують антикорупційні
програми в Україні;
– рішення конкурсної колегії мають
бути обов’язковими до врахування Вищою
кваліфікаційною комісією суддів; остання
не має права рекомендувати до призначення
на посаду судді ВАС кандидатів, які не були
ретельно перевірені і схвалені цією колегією;
– обов’язкова участь Громадської ради
доброчесності для перевірки відповідності
кандидатів критеріям доброчесності та
професійної етики;
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– з метою запобігання зловживанням та
затягуванню слід встановити законодавчо
строки добору і призначення суддів ВАС;
– формальні кваліфікаційні вимоги до
кандидатів мають бути сформовані таким чином,
щоб у конкурсному відборі могли взяти участь
якнайбільше суддів, правників та науковців;
– для того, щоб зберегти незалежність суддів
ВАС, їм необхідно передбачити належне фінансове
забезпечення та, у разі необхідності, фізичну
безпеку для них та членів їх родин.
Рішення ВАС можна буде оскаржити у
спеціальній апеляційній палаті, а також в
Касаційному кримінальному суді Верховного Суду.
Вважаю, що основним принципом
створення антикорупційних судів повинен бути
прозорий та ретельний процес відбору суддів
із залученням громадськості та представників
міжнародних партнерів України. Цей процес
потрібно розпочати якнайшвидше для того,
щоб запустити роботу антикорупційного суду
в найкоротші терміни. Міжнародні партнери
України готові надати допомогу з розробки
законопроекту про ВАС або правок до
зареєстрованого в парламенті законопроекту, які
б врахували положення концепції. Відсутність
спеціалізованого антикорупційного суду
зводить нанівець роботу двох новостворених
антикорупційних органів – НАБУ та САП. Із
десятків справ, які НАБУ передало до судів з
початку 2016 р., вироки є лише в одиницях.
Спеціалізовані антикорупційні суди існують
в Словаччині, Болгарії, Хорватії та інших
країнах. Виділення розгляду антикорупційних
справ в окремі суди дозволяє розглядати такі
справи більш ефективно та компетентно. Це
відбувається в першу чергу завдяки вузькій
спеціалізації суддів – вони розглядають виключно
антикорупційні справи, проходять спеціальні
навчання та тренінги. Окрім того такі суди не
будуть розглядати інші справи, що розвантажить
суддів та дозволить рухати процес швидше.
Розраховую, що Україна в найкоротші терміни
виконає зобов’язання зі створення антикорупційного
суду, в чому ми готові надати всебічну підтримку
(Новое время (http://nv.ua/ukr/opinion/tkeshelashvili/
dovga-doroga-do-antikoruptsijnih-sudiv-1323280.
html). – 2017. – 16.06).
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В. Шаповал, доктор юридичних наук

Свято є, а святкувати нема чого
(Інтерв’ю)
У студії Громадського Радіо – доктор
юридичних наук В. Шаповал.
Анастасія Багаліка: Як Конституція,
написана в 1996 році, почувається в 2017 році?
Чи відповідає вона моменту? Як її змінювати?
Володимир Шаповал: Ми не маємо на
сьогодні Конституції 1996 року. Після 28 червня
1996 року з нею відбувалося стільки чудес, що
я не знаю, чи можна сьогодні говорити про те,
що ми маємо повноцінну Конституцію.
Євген Павлюковський: Конституція США
була прийнята в 1787 році і з того часу зазнала
безліч змін.
Володимир Шаповал: За весь цей період
було прийнято всього 27 поправок. В Америці
Конституцію активно тлумачить Верховний
Суд. Всі поправки в Америці приймали в
законний спосіб.
Практично все, що відбувалося у нас,
відбувалося незаконно. Поясню на прикладі. У
грудні 2004 року приймають закон про внесення
змін до Конституції, реєстраційний номер
2222, за неправильною процедурою. У жовтні
2010 року Конституційний суд цей закон
скасовує, вийшовши за межі своїх повноважень.
Далі 23 лютого 2014 року приймають закон про
відновлення дії окремих положень Конституції.
Процедура прийняття закону не передбачалася
в Конституції. Знову проблема легальності.
У мене є переконання, що за цей закон було
подано менше голосів, ніж про це офіційно
говорять.
Свято є, а святкувати нема чого.
Анастасія Багаліка: Якщо сьогодні повністю
відновити Конституцію 1996 року, чи буде це
добре для держави?
Володимир Шаповал: Думаю, що ні. Треба
приймати нову редакцію з відповідними
змінами. За 21 рік багато чого змінилося.
Потрібні принципові зміни. Я б не говорив, що
багато.
Я переконаний, що модель організації
держави, яку ми маємо на сьогодні, себе не

виправдала. У нас люблять говорити про якийсь
«трикутник».
Зараз у нас є проблема організації
виконавчої влади. Навіть там, де розмежовано,
повноваження президента і Кабінету міністрів
вступають в клінч. Я вважаю, що потрібне
серйозне суспільне обговорення, на якому
треба прийняти попереднє рішення, якою має
бути модель влади, чи потрібен нам такий
статусний президент, який буде тяжіти до
авторитаризму.
У нас така модель, яка провокує авторитарну
владу. Цього треба позбуватися.
Євген Павлюковський: Є така теза, що у
нас непогана Конституція, але неправильно
виконується.
Володимир Шаповал: Теза правильна,
але я б трошки поставив її під сумнів. У нас
досить стандартна Конституція як для країн
пострадянського простору.
Треба починати роботу над системним
реформуванням Конституції. Чи це можливо?
Думаю, сьогодні ні.
Євген Павлюковський: Арсеній Яценюк
пише, що президент має бути безпартійним,
це має бути закріплено в Конституції. Це
дійсно те положення, яке треба закріплювати
в Конституції?
Володимир Шаповал: У нас стільки
правильного написано в Конституції. У нас
є проблема поєднання статусу президента з
політичною діяльністю. Треба, щоб суспільство
розуміло: якщо політик діє в такий спосіб, то на
це треба правильно реагувати.
Євген Павлюковський: Чи треба прописувати
в Конституції політичний курс?
Володимир Шаповал: Для таких гасел є свої
форми (закони, партійні програми).
Анастасія Багаліка: Ви казали, що зміни
Конституції наразі в форматі повноцінної
реформи неможливі. Чому?
Володимир Шаповал: Конституція –
суспільний договір. Це гарне гасло. Який
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же вона у нас договір? Все, що склалося на
сьогодні, влаштовує всіх політиків.
Поки йде війна, виникає питання політичної
доцільності (Громадське радіо (https://

hromadskeradio.org/programs/hromadskahvylya/svyato-ye-a-svyatkuvaty-nema-chogovolodymyr-shapoval-pro-konstytuciyu-ukrayiny).
– 2017. – 29.06).

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Іспанія
У Барселоні десятки тисяч людей вимагали
провести референдум про незалежність
Каталонії. Про це пише DW.com.
За даними глави регіону Карлеса Пучдемона,
11 червня, в масовій акції брали участь 47 тисяч
осіб. Мерія Барселони повідомила про 30 тисяч
учасників.
Перед демонстрантами виступив, зокрема,
колишній тренер мюнхенської «Баварії» Пеп
Гвардіола. У своїй промові, виголошеній
каталонською, іспанською та англійською
мовами, знаменитий футболіст заявив про те,
що «немає іншого шляху». За його словами,

референдум відбудеться, навіть якщо Мадрид
цього не хоче.
У п’ятницю, 9 червня, Пучдемон повідомив
про проведення референдуму про незалежність
Каталонії 1 жовтня. Жителям регіону належить
відповісти на питання: «Чи хотіли б ви, щоб
Каталонія була незалежною державою з
республіканською формою правління?».
Уряд Маріано Рахоя виступає проти проведення
референдуму. Мадрид ще не повідомив, як
він має намір запобігти цьому голосуванню
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/
news/2017/06/12/7146642/). – 2017. – 12.06).

Польща
Варшава – Конфлікт навколо польського
Конституційного суду давно вийшов за межі
Польщі і став предметом дискусій у Євросоюзі
та Раді Європи. Польська влада свої дії з
переформатуванням складу Конституційного
суду країни пояснює прагненням позбавити
його від впливу політиків та збільшити його
ефективність. Натомість польська опозиція,
об’єднання правників, а також різноманітні
європейські структури і політики звинувачують
офіційну Варшаву в згортанні демократії. Чому
відомі польські юристи, а також громадські
діячі говорять, що сьогодні у Польщі, яка
була флагманом демократичних перетворень,
потрібно захищати Конституцію?
Колишній голова Конституційного суду
Польщі Є. Стемпень ситуацію, що склалася в
його країні, називає конституційною кризою.
За словами досвідченого юриста, польські
праві, які два роки тому взяли в державі усю
повноту влади, зазіхають на незалежність судів,
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корпусу цивільної служби та органів місцевого
самоврядування. У 2015–2016 рр. польський
Сейм ухвалив шість законів, підготовлених
партією «Право і справедливість», які
стосувалися Конституційного суду. На думку
Стемпеня, нововведення порушили рівновагу
між трьома гілками влади – обмежили
незалежність судової і зміцнили законодавчу
та виконавчу.
Є. Стемпень вважає, що в Польщі завдано
шкоди базовим цінностям європейського
конституціоналізму, які дотепер залишаються
надто далекою ідеєю для пересічних громадян.
«У нашому суспільстві поки що нема
переконання, що конституція є цінністю, бо
ми жили в різних політичних режимах, де було
своєрідне розуміння законності. Чимало людей
вважає, що за кожної системи можна було
якось жити, навіть під німецькою окупацією
чи за комуністичного режиму можна було
вижити, тому, начебто неважливо, яка в країні
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конституція, натомість важливо, хто при владі.
Тобто відбувається таке зосередження на
особистості, на тому, хто керує. Інакше кажучи,
конституціоналізм у Польщі ще не вкоренився»,
– розмірковує правник.
Без поваги до конституції, на думку
Стемпеня, недалеко і до повернення до
авторитаризму. Правник пояснює: «Оскільки
на даний момент у Польщі, в Угорщині, а
також в Україні хронічно нестабільна ситуація,
більшою чи меншою мірою прогресуючий хаос,
невпевненість у майбутньому цілих прошарків
суспільства, то у людей з’являється прагнення
сильної руки, тобто для багатьох неважливо,
яка конституція і, чи вона взагалі є, для них
важливо, щоб з’явився хтось, хто врятує нас від
хаосу. Це таке дитяче очікування, що прийде
якийсь дядечко і все полагодить».
Попри тривогу про долю демократії в
своїй країні, Стемпень вбачає в сучасній
ситуації підстави для оптимізму. Мовляв,
кризова ситуація – це поштовх до формування
громадянського суспільства.
«Парадоксально, та мені здається, що
конституційна криза у Польщі відкриває людям
очі, вони купують «Конституцію», починають
читати її преамбулу. Дехто за захист Конституції
вже несе певні жертви, є якісь люди, які
беруть участь у вуличних акціях протесту, їх
переслідують, притягають до відповідальності.
Тобто забирання у людей Конституції народжує
в них тугу за повним конституціоналізмом», –
зазначив Є. Стемпень.
Як використати час «конституційного
дефіциту»?
Одним із найвідоміших польських
громадських діячів, який організовує численні
акції протесту на захист демократії, є колишній
діяч антикомуністичної опозиції П. Каспшак.
Створена і керована ним ініціатива «Громадяни
РП» не сходить зі шпальт польських ЗМІ.
Учасники цього середовища організовують
численні протестні акції в місцях, де бувають
представники теперішньої влади. Причому
приходять в такі місця попри заборони влади
та поліції й нагадують про зміст польської
Конституції.

«Ми вважаємо, що тоді, коли громадян
позбавляють прав, що належать їм, громадянин
повинен не вимагати, щоб йому повернули
відібране, а самостійно це брати. У цій
конкретній ситуації, коли влада забороняє нам
стати в конкретному місці, то перший обов’язок
громадянина, який свідомо бореться за ці права
– стати там, де йому щойно заборонили стояти,
а не там, де йому ця влада поки що дозволяє»,
– зазначає П. Каспшак.
Р. Сушек, науковий працівник Варшавського
університету – один із найактивніших учасників
польських протестних акцій, організованих
ініціативою «Громадяни РП». Він твердить, що
захист прав і свобод громадян – це обов’язок
передусім самих громадян.
«Наприклад ми активно протестуємо проти
нового регламенту Сейму, який вперше в історії
забороняє громадянам заходити на територію
подвір’я Cейму. Ми просто ламаємо це право,
усвідомлюючи можливі наслідки. Ми неначе
показуємо негарне обличчя сучасної правової
дійсності в дзеркалі, тому іноді ми схожі на
блазнів, форма наших протестів гротескна,
але гротескною є дійсність, яка вдивляється
в те дзеркало, яке ми перед нею тримаємо», –
зазначив активіст.
Сушек каже, що порівняв тексти польської
та української конституцій. За його словами,
вони дуже схожі, особливо там, де йдеться про
загальні принципи та права громадян. За його
словами, українці у День Конституції мають
що святкувати, та вони мусять читати свій
Основний закон, аби в разі потреби вміти його
вберегти від чиїхось зазіхань.
Громадський діяч наголошує: «Ви маєте
що святкувати, захищайте цю Конституцію,
та передусім читайте її. Ми почали інтенсивно
читати Конституцію і трохи зрозуміли що
ми втрачаємо, що у нас гине. Тож читайте
Конституцію, знайте її і шануйте».
У свою чергу, колишній голова
Ко н с т и т у ц і й н о го
с уд у
Польщі
Є. Стемпень припускає, що час становлення
конституціоналізму в посткомуністичних
країнах може тривати ще багато років. Він
нагадує, що в країнах Заходу, зокрема у
США, цей процес розтягнувся на десятиліття.
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«Попереду довга дорога, не можна опускати рук,
потрібно використати цей час конституційного
дефіциту для того, щоб показати, якою
цінністю є конституція, мусимо покладатися
на наступні покоління, які будуть краще
освічені, і вони цінуватимуть конституцію та
конституціоналізм», – розмірковує правник.

За словами Є. Стемпеня, конституція не дається
раз і назавжди, вона вимагає постійної уваги та
догляду. «Кожне покоління мусить зробити своє
домашнє з Конституції», – сказав Радіо Свобода
колишній голова Конституційного суду Польщі
(Радіо Свобода (https://www.radiosvoboda.
org/a/28584509.html). – 2017. – 28.06).

Грузія
Неправительственные организации и
эксперты, работающие в сфере обороны и
безопасности, обеспокоены инициированным
проектом конституционной реформы в Грузии.
Проект Конституции требует дальнейшего
пересмотра и «достижения широкого
общественно-политического консенсуса»,
говорится в заключительном коммюнике
аппарата Совета национальной безопасности
Грузии, опубликованном по итогам
«Тбилисских стратегических дискуссий по
вопросу конституционных изменений».
«Фундаментальные изменения архитектуры
обороны и безопасности страны не обсуждались
ни на одном из этапов с местными экспертами,
работающими по этим вопросам, а также с
представителями стратегических союзников и
международных организаций», – говорится в
коммюнике.
Согласно документу, участники дискуссий
согласны с мнением, что «обстановка в сфере
национальной безопасности Грузии, в случае
принятия предложенных изменений… станет
более уязвимой и менее эффективной».
«В результате, принятие этих изменений
негативно скажется на обороноспособности
страны, на эффективности и устойчивости
системы национальной безопасности, ослабит
гражданский и демократический контроль», –
говорится в документе.
Авторы коммюнике также обратились к
вопросу об упразднении Совета национальной
безопасности, утверждая, что этот шаг
«аннулирует возможность обсуждения
вопросов безопасности и принятия решений/
рекомендаций со стороны ключевых
должностных лиц на национальном
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уровне, в том числе, с участием верховного
главнокомандующего в реальном времени и
продолжительном порядке».
Коммюнике было подписано 27 экспертами и
политиками, в том числе, бывшими министрами
обороны Д. Сихарулидзе и Т. Хидашели,
бывшими заместителями министра обороны
Г. Мучаидзе, Б. Кутелия и Н. Харшиладзе,
бывшим заместителем министра иностранных
дел, депутатом С. Капанадзе и бывшим послом
в ЕС, депутатом С. Самадашвили. Коммюнике
также подписал секретарь Совета национальной
безопасности Грузии Д. Раквиашвили.
EADaily сообщало ранее, что власти Грузии
находятся в процессе конституционных реформ.
Депутаты правящей партии «Грузинская мечта
– демократическая Грузия» внесли проект
поправок в парламент в начале мая, после чего
началось их всеобщее обсуждение в разных
городах страны. Против представленного
проекта обновленной Конституции протестуют
ведущие оппозиционные партии, народный
защитник, часть НПО, экспертов и президент
Грузии. Основное недовольство вызвано
желанием «Грузинской мечты» упразднить
прямые выборы президента в связи с переходом
страны на парламентскую форму правления
и по вопросу распределения мандатов.
Оппозиция надеется на критику Венецианской
комиссии, которая опубликует свое заключение
до 16 июня. Обновленный проект Конституции,
как заявили в «Грузинской мечте», парламент
должен принять в 2017 г., но он вступит в силу
после президентских выборов 2018 г. (EADaily
(https://eadaily.com/ru/news/2017/06/07/novayakonstituciya-snizit-oboronosposobnost-gruziiapparat-sovbeza). – 2017. – 7.06).
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Венесуела
31 мая Верховный суд Венесуэлы на фоне
протестов в стране разрешил президенту
Н. Мадуро созвать учредительное собрание для
подготовки новой конституции.
Президент Венесуэлы Н. Мадуро планирует по
итогам работы учредительного собрания вынести
на референдум проект новой конституции страны.
Такое заявление он сделал в эфире государственного
телевидения, сообщает Globovision.
«Новая укрепленная конституция будет
вынесена на референдум, чтобы народ решил,
согласен он с ней или нет», – сказал Мадуро.
По его словам, учредительное собрание
«представляет собой единственную возможность
мира, которая в настоящее время есть» у страны.
Выборы в учредительное собрание намечены на
конец июля текущего года.
Предшественник Мадуро У. Чавес в
1999 г. также созывал этот орган, но лишь после
проведения плебисцита.

31 мая Верховный суд страны постановил,
что Мадуро может созывать собрание
без проведения референдума, потому что
он «действует во исполнение народного
суверенитета».
Инициатива Мадуро вызвала массовые
протесты и серьезную критику со стороны
оппозиции, называющей это попыткой
госпереворота.
С о гл а с н о
п о с л ед н и м
данным
неправительственной
организации
«Венесуэльский уголовный форум», с 1 апреля
были задержаны почти 3 тыс. человек, из них
360 предстали перед военными трибуналами. В
столкновениях с силовиками погибло не менее
65 человек, более тысячи пострадали, сообщает
VPItv (Гордон (http://gordonua.com/news/
worldnews/maduro-anonsiroval-referendumo-novoy-konstitucii-venesuely-191171.html). –
2017. – 2.06).

Пуерто-Ріко
Переважна більшість жителів Пуерто-Рико,
які проголосували на референдумі, бажають,
щоб їх територія офіційно увійшла до складу
США як 51-го штату. Про це пише DW.com
Явка на референдумі, який пройшов у неділю,
11 червня, склала всього 23 відсотки виборців, а
сам референдум носив рекомендаційний характер.
Однак близько 97 відсотків з півмільйона тих,
хто проголосував, віддали голоси за входження
до складу США. За збереження статус-кво і
проведення ще одного референдуму висловилися
по півтора відсотка тих, хто голосував.

«Буде вкрай непослідовно, якщо Вашингтон,
вимагаючи дотримання демократії в інших
частинах світу, проігнорує те легітимне
право на самовизначення, яке сьогодні було
висловлено на американській території ПуертоРико», – заявив губернатор Р. Роселлою.
Зараз
Пуерто-Рико
має
статус
«неінкорпорованої організованої території»,
тобто перебуває під управлінням США, не
будучи їх невід’ємною частиною (Українська
п р а вд а
( h t t p : / / w w w. p r a v d a . c o m . u a /
news/2017/06/12/7146645/). – 2017. – 12.06).

Ірак
Політичні партії Іракського Курдистану
на спільній зустрічі прийняли рішення про
проведення референдуму про незалежність
автономного регіону 25 вересня 2017 р.,
повідомляє Kurdistan24.

«Референдум про незалежність пройде
у всіх областях Курдистану, включаючи»
спірні території «між Регіональним урядом
Курдистану і урядом Іраку», – йдеться в
повідомленні.
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Іракські курди також домовилися про
проведення парламентських і президентських
виборів 6 листопада 2017 р.
Згідно з конституцією Іраку курди
мають статус широкої автономії. Іракський
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Курдистан – курдське державне утворення у
складі Іраку (Дзеркало тижня (https://dt.ua/
WORLD/kurdi-iraku-gotuyut-referendumpro-nezalezhnist-zmi-244832_.html). – 2017.
– 7.06).
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