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КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ УКРАЇНИ
А. Дмитриевский, Судебно-юридическая газета: Нет прививки — до свидания: за
что могут уволить согласно новому закону
Уже осенью украинцев смогут уволить за отказ от прививки и за обман.
На отечественном рынке труда грядут изменения. Разработанный
Кабинетом министров законопроект нового Трудового кодекса приняли в
первом чтении. Решение поддержали 258 народных депутатов. Комитет по
вопросам социальной политики подготовил документ ко второму чтению.
Слуги народа уделили особое внимание основаниям для отстранения и
увольнения с работы. «Судебно-юридическая газета» выяснила, как новый
Трудовой кодекс может повлиять на жизнь украинцев уже ближайшей
осенью.
Вакцина, медицинский осмотр и отстранение
В случае принятия закона в предложенном на данный момент варианте
отстранить от работы смогут работника, который находился в контакте
инфекционных больных, например, во время гриппа. То есть, если вы
пообщались с человеком, у которого грипп, — работать не будете. Также
отстранить могут сотрудников, которые отказались от вакцинации и
медосмотра. Есть еще один вариант. Когда во время медицинского осмотра
оказалось, что сотрудник не в состоянии выполнять работу. Естественно, что
в документе не указано, за чей счет будут оплачиваться медицинские
осмотры.
Работник может быть отстранен из-за того, что он «нарушает
нормальную работу юридического лица». Понятие «нормальная работа»
нигде не трактуется. Каждое юридическое лицо является хозяином этого
положения. Например: если сотрудник опаздывает на 5 минут, теперь будет
считаться, что он нарушает нормальную работу предприятия и будет
отстранен.
Новшества увольнений
Новых оснований для увольнения теперь немалое количество. Это может
привести к серьезным манипуляциям со стороны работодателей. Уволить
смогут за:
неудовлетворительное состояние здоровья;
неудовлетворительную
квалификацию,
которая
подтверждается
аттестацией;
отказ от прививки или прохождения медицинского осмотра;
потерю трудоспособности.
Если мужчину призывают в армию (до 43 лет), на следующий день после
подачи заявления его обязаны уволить.
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Также вводится новая причина — увольнение за обман. В документе
говорится, что в случае получения человеком работы, которую он не сможет
выполнять, его уволят. Например, при приеме на работу кандидат на
должность указал неверные данные или приврал в резюме.
В случае сокращения штата работодатель должен предупредить своего
сотрудника минимум за 2 месяца в письменном виде. Кроме того, работник
после предупреждения о сокращении в рабочее время имеет право искать
новую должность и ходить на собеседования, при этом отображаться это на
его заработной плате не будет.
Теперь сообщить о своем увольнении сотрудник должен всего за 3 дня, а
не как раньше — за 2 недели. Сделать это можно будет по электронной
почте, а не личным присутствием.
Что касается отпуска, то теперь он составляет 28 дней вместо 24.
Условие, при котором работодатель должен был заплатить сотруднику за
неиспользованный отпуск при увольнении, затронуто не было (Судебноюридическая
газета
(Судебно-юридическая
газета
(http://sud.ua/ru/news/laws/107525-net-privivki-do-svidaniya-za-chto-mogutuvolit-soglasno-novomu-zakonu). – 2017. – 18.08).

Р. Гревцова, Голова комітету ААУ

У всьому світі “медичні” справи вважаються одними з найскладніших
(Інтерв’ю)
Нині готується радикальна реформа медичної галузі, однак її сприйняття
в суспільстві доволі неоднозначне. і не тільки із соціальної точки зору, а й з
огляду на конституційну гарантію безоплатної медичної допомоги. яких
правових проблем можуть зазнати наміри уряду щодо перебудови сфери
охорони здоров’я? Як реформа позначиться на якості медичних послуг і чи
зможуть пацієнти захистити свої права в разі медичної помилки?
На ці та інші запитання «ЗіБ» відповіла голова комітету з медичного і
фармацевтичного права Асоціації адвокатів України, керуючий партнер
консалтингової компанії «Юркрафт Медицина» Радмила ГРЕВЦОВА. Про це
повідомляють в Управлінні охорони здоров’я.
— Пані Радмило, чи побільшає роботи в юридичних компаній, що
спеціалізуються в галузі охорони здоров’я, з початком медичної реформи?
— Я б розглядала це питання у двох площинах: кроки, які вже зроблено,
і пропонована медична реформа, «лейтмотивом» якої є зміна фінансування.
Серед важливих кроків — так звана автономізація, тобто надання
більшої фінансової та управлінської автономії закладам охорони здоров’я. 6
листопада набере чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони
здоров’я» від 6.04.2017. Він передбачає можливість реорганізації державних
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та комунальних закладів у казенні або комунальні некомерційні
підприємства.
— Що зміниться для закладів охорони здоров’я, перетворених на такі
підприємства?
— Насамперед залишиться в минулому жорсткий кошторис, у межах
якого заклади не могли розподіляти гроші відповідно до реальних потреб.
З’явиться легальна можливість залучати фінансування з різних джерел.
Кошти, не використані протягом бюджетного періоду, не будуть вилучатись,
і заклад зможе витратити їх, наприклад, на оновлення матеріально-технічної
бази.
При цьому в законі визначено низку запобіжних механізмів від
можливих зловживань. Також установлено, що державні та комунальні
заклади охорони здоров’я не підлягають приватизації, а в разі зміни
організаційно-правової форми забороняється зміна основного виду їх
діяльності. Зрозуміло, що процес реорганізації державних закладів охорони
здоров’я потребуватиме юридичного супроводу.
— Чи узгоджується медична реформа з конституційними гарантіями
щодо безоплатної медичної допомоги?
— Дійсно, шляхи її реалізації — тема непростої професійної дискусії.
Стаття 49 Конституції, відповідно до якої в державних і комунальних
закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно,
здебільшого не виконується. Особливо в сенсі надання такої допомоги «всім
громадянам у повному обсязі», як сказано в рішенні Конституційного Суду
від 29.05.2002 №10-рп/2002.
В реальному житті ми постійно стикаємося з дорогою «безкоштовною»
медициною, це потрібно чесно визнати. Люди волають: «Та змініть вже цю
сумнозвісну статтю!». Але в найближчому майбутньому парламент, швидше
за все, її не змінить: і процедура доволі складна, і звужувати зміст та обсяг
конституційних прав заборонено, і рішення було б надто непопулярним у
виборців. Проте порушення Конституції при прийнятті законів є
неприпустимим. Такі речі призводять до руйнування правової системи.
— То чи є вихід із цього зачарованого кола?
— Представниками центрів прийняття рішень щодо охорони здоров’я
пропонуються різні варіанти. Один з них покладений в основу урядового
проекту закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг
та лікарських засобів» (№6327), прийнятого в першому читанні. Деякі
концептуальні моменти (наприклад, запровадження співоплати медичної
допомоги, крім первинної, екстреної та паліативної) викликали принципові
заперечення з огляду на невідповідність Конституції та неврахування
інтересів уразливих верств населення. Тож, розглянувши майже 900
поправок, робоча група підготувала до другого читання оновлену редакцію
документа.
Тепер пропонується програма медичних гарантій, яка передбачає повну
оплату за рахунок коштів державного бюджету необхідних медичних послуг
та лікарських засобів, пов’язаних з наданням усіх (а не тільки згаданих) видів
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медичної допомоги. Водночас вона визначає перелік і обсяг таких медичних
послуг та лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок
держбюджету.
У проекті також пропонується доповнити Основи законодавства України
терміном «медична субсидія». Це безготівкова допомога, яка надається за
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів для оплати необхідних
пацієнту медичних послуг та лікарських засобів. Проте нічого не говориться
про підстави та порядок її надання.
З 1 січня 2018 року планується запровадити реалізацію державних
гарантій за програмою медичних гарантій для «первинки». Залишаються
відкритими питання щодо фінансування вторинного (спеціалізованого) і
третинного (високоспеціалізованого) рівнів медичної допомоги, на яких,
наприклад, виконуються планові операції.
Оновлена редакція проекту №6327 набагато краща за попередню. Втім, і
зараз цей документ містить серйозні прогалини та колізії, які значно
ускладнять застосування його норм і можуть призвести до порушення прав
осіб, а відтак — і до судових позовів.
— Коли має розглядатися цей проект?
— Восени. Зазначу, що існує й альтернативний шлях реформування
вітчизняної охорони здоров’я. Чимало народних депутатів бачать його у
запровадженні обов’язкового державного медичного страхування.
Отже, архітектура медичної реформи наразі остаточно невідома. Тож
довкола неї продовжують вирувати пристрасті. Потрібне широке
обговорення — із залученням медичної, пацієнтської та юридичної
спільноти. Причому не стільки у форматі презентацій, скільки у діалоговому,
точніше багатоголосому, форматі.
До того ж реформа охорони здоров’я — це не тільки зміна фінансування.
Управління якістю медичної допомоги і судово-медична експертиза,
«електронне здоров’я» і самоврядування в медицині та фармацевтиці — це
лише кілька напрямів. З огляду на те що юристам здебільшого притаманний
спокійний, виважений підхід, роль правників має полягати як в участі в
підготовці та громадській експертизі проектів нормативно-правових актів,
так і в допомозі у приведенні до спільного знаменника.
Взагалі у цій сфері має бути вироблена послідовна політика, яка повинна
ґрунтуватися на професійному підході та суспільному консенсусі.
Напрацювання щодо цього вже є. Тож зараз головне для всіх — вміння
слухати і чути один одного.
— Ви згадали про якість медичної допомоги. Чи ведеться офіційна
статистика лікарських помилок? Наскільки ситуація в Україні
відрізняється від стану справ у зарубіжних країнах?
— За даними «Спеціального євробарометра» Європейської комісії
(2006), 78% громадян ЄС вважають медичні помилки серйозною проблемою.
Тож вона є нагальною не тільки для України.
Наше законодавство не визначає поняття «лікарська помилка».
Неоднозначно розуміє його і правова доктрина.
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Подібна ситуація спостерігається і в багатьох розвинених країнах. У
доповіді «Людині властиво помилятися: будуємо більш безпечну охорону
здоров’я», оприлюдненій Інститутом медицини (нині — Національна
академія медицини США) у 1999 році, запропоновано визначення, яке вже
стало класичним. Згідно з ним помилка — це «неспроможність запланованої
дії бути здійсненою, як передбачалося, або використання помилкового плану
для досягнення мети».
Загалом переважає точка зору, що лікарська (а точніше — медична)
помилка — це дія або бездіяльність медичного працівника, яка
характеризується добросовісністю і не містить ознак кримінального
правопорушення. Також панує думка, що до лікарських помилок належать
діяння, в результаті яких пацієнтові заподіяна шкода.
За кордоном на лікарські (медичні) помилки звернули особливу увагу на
межі 2000-х. Поштовхом стала згадана вище доповідь. З неї стало відомо, що
від лікарських помилок щороку помирає від 44 тис. до 98 тис. американців. А
це більше, ніж у результаті ДТП чи нещасних випадків на виробництві.
Дослідження медичного факультету університету Джона Гопкінса,
опубліковане у 2016 році, підтвердило, що у США щороку від медичних
помилок помирає приблизно 9,5% американців.
Ситуація є тривожною і в Європі. За інформацією ВООЗ, у більшості
держав — членів ЄС медичні помилки та інші несприятливі події
спостерігаються у 8—12% випадків стаціонарного лікування.
— І як із цим борються за кордоном?
— У 2006-му Комітет міністрів Ради Європи видав рекомендацію
Rec(2006)7 щодо управління безпекою пацієнтів та попередження
несприятливих подій в охороні здоров’я. Серед запропонованих заходів —
розроблення системи повідомлення про інциденти, що стосуються безпеки
пацієнтів. При цьому система не повинна бути каральною. Вона має
заохочувати заклади охорони здоров’я та медичних працівників інформувати
про такі випадки (за можливості повідомлення має бути добровільним,
анонімним та конфіденційним). Відомості про медичні помилки варто
отримувати й з інших джерел, наприклад із системи реєстрації скарг
пацієнтів.
У деяких європейських країнах (Великій Британії, Данії, Ірландії) таки
системи вже існують. У багатьох вони тільки формуються. Створення
системи повідомлення про лікарські помилки та їх моніторингу має бути
одним з пріоритетів реформування охорони здоров’я в Україні.
— Тобто сьогодні такої системи у нас немає?
— Ні, але це не означає, що зараз в Україні такий моніторинг зовсім не
ведеться. У низці випадків якість медичної допомоги та медичного
обслуговування оцінює клініко-експертна комісія. До них належать смерть
пацієнта, розбіжність у діагнозах, недотримання стандартів медичної
допомоги, табелів матеріально-технічного оснащення, а також випадки, що
супроводжувалися скаргами заявника та/або особи, яка представляє його
інтереси.
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Нерідко помилкові діяння медпрацівника містять склад цивільноправового делікту. Якщо судом розглядається справа про відшкодування
шкоди, завданої здоров’ю, призначається судово-медична експертиза.
— Скільки всього «медичних» справ розглядається судами України?
— На жаль, дані судової звітності унеможливлюють установити точну
кількість таких справ. Звісно, те саме стосується і результатів розгляду цих
спорів. Проте, за підрахунками правозахисників, щороку у кожній області
розглядається від 40 до 80 цивільних «медичних» справ. Ведеться робота
щодо вивчення і неофіційного узагальнення судової практики, зокрема
комітетом з медичного і фармацевтичного права Асоціації адвокатів України.
Власний досвід та аналіз судової практики дають змогу визначити деякі
тенденції та «точки напруженості», пов’язані з веденням, а також розглядом
та вирішенням «медичних» справ. До них можна віднести формування
доказової бази, формулювання питань, які виносяться на вирішення експерта,
оцінку висновку експерта, визначення розміру моральної (немайнової) шкоди
та багато інших.
— Як часто громадянам удається захистити свої права у випадку
лікарських помилок чи «медичних» злочинів?
— У всьому світі «медичні» справи вважаються одними з
найскладніших. Особливо складно буває встановити причинно-наслідковий
зв’язок. Велику роль у вирішенні «медичних» справ відіграє судово-медична
експертиза (а судово-медична служба України потребує реформування). Та,
попри всі труднощі, є приклади, коли суди приймали рішення на користь
пацієнтів.
Що стосується кримінальних справ, то Кримінальний кодекс містить
низку статей, за якими може наставати відповідальність медичних
працівників. Основна «лікарська» стаття — ст.140 КК («Неналежне
виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним
працівником»). Щороку в Україні відкриваються кілька сотень кримінальних
проваджень за цією статтею, а от обвинувальних вироків, які набрали
законної сили, як правило, не більш як 10. Наприклад, у 2016 році за цією
статтею було засуджено 5 осіб.
Далеко не всі особи, які могли бути визнані потерпілими, звертаються до
правоохоронних органів. Даються взнаки і небажання знову переживати
тяжкі моменти життя, і невпевненість у можливості захистити свої права.
Але випадки, коли винні постають перед судом, є. Як, на жаль, є випадки
необґрунтованого
притягнення
медпрацівників
до
кримінальної
відповідальності.
— Звісно, мало хто, звертаючись до лікарів, наперед думає про те, що
згодом, можливо, доведеться судитися з ними. Що ви порадили б пацієнтам,
аби бути готовими і до такого розвитку подій?
— Як кажуть у народі, сподівайся на краще, але будь готовий до
гіршого. Я порадила б намагатися отримати якомога більше інформації щодо
свого лікування, не соромитися ставити лікарям запитання. Важливо бути
уважним до документів, які ви підписуєте, отримувати свій примірник (якщо,
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наприклад, ідеться про договір про надання платних медичних послуг). Не
менш важливо зберігати чеки та інші документи, які стосуються лікування.
Якщо виникає сумнів у правильності дій медпрацівника, бажано
звернутися до адвоката. З його допомогою буде легше реалізувати свої права,
зокрема на ознайомлення з медичною документацією, допуск до пацієнта,
який перебуває на стаціонарному лікуванні, чи іншого медичного працівника
тощо.
На жаль, мають місце випадки підроблення медичної документації. Тому
від оперативності реагування (отримання копій такої документації) значною
мірою залежить можливість установити істину. При цьому поведінка
пацієнта не повинна породжувати конфлікт, на меті має бути коректне
з’ясування важливих моментів.
Узагалі одна з добрих справ, яку кожен може зробити для себе і своїх
близьких, — уважно ознайомитися з правами і обов’язками людини у сфері
охорони здоров’я. Вони передбачені в Конституції, Цивільному кодексі,
Основах законодавства України про охорону здоров’я, законі «Про захист
прав споживачів» та деяких інших актах.
— Чи трапляються випадки, коли пацієнт вимагає компенсації, хоча
жодних помилок лікарі не допустили?
— Так, випадки, коли пацієнт безпідставно вимагає відшкодування, на
жаль, трапляються. І їх чимало. Досить часто вимоги пацієнта ґрунтуються
на емоційному сприйнятті, а не на об’єктивній оцінці медичної та юридичної
ситуації.
Нерідко пацієнт незадоволений результатом лікування, наприклад через
те, що результат не повністю відповідає його очікуванням. Таке зустрічається
в стоматології, хірургії (особливо пластичній) та інших напрямах. Тому
лікареві важливо чітко пояснити можливі ризики, ускладнення, побічні
ефекти, очікуваний результат лікування тощо. Взагалі належне інформування
пацієнта є одним з наріжних каменів запобігання можливим проблемам і
конфліктним ситуаціям.
Те саме можна сказати і про документування. Йдеться і про медичну, і
про організаційно-розпорядчу документацію закладу.
— Яким чином клініки можуть захистити свої інтереси?
— Останніми роками у закладах охорони здоров’я правовим питанням
приділяється все більше уваги. Наприклад, якщо раніше медичні заклади
зверталися щодо проведення юридичного аудиту лише перед акредитацією,
то зараз вони відчувають потребу переконатися у тому, що «документальний
бік» їхньої роботи в порядку.
Важливим моментом є відповідність дій медичним стандартам і
клінічним протоколам (але у зв’язку з нововведеннями тут виникають
складні питання, які варті окремої розмови).
На семінарах-практикумах я завжди говорю про необхідність звернути
увагу на «профілактику юридичних захворювань», яка збереже час для
виконання закладом і медиками свого основного призначення, для
професійного розвитку, «інвестування» в успішність.
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— Чи може увага до юридичних моментів допомогти медичному
закладу бути успішним?
— Серед організаційно-правових складових успішності медичного
закладу я виділила б такі: знання і застосування законодавства,
інформування, документування, управління якістю, юридичний ризикменеджмент, репутаційний менеджмент та розвиток і впровадження
інновацій.
— Ви часто берете участь у міжнародних заходах з медичного права
та біоетики, що відбуваються за кордоном. Якими є сучасні тенденції
розвитку юридичної практики у царині медичного права у світі? Як вони
впливатимуть на вітчизняні реалії?
— Медичне право почало активно розвиватися як відповідь на
необхідність удосконалення юридичної відповідальності за шкоду, завдану
внаслідок надання медичної допомоги / послуг неналежної якості. До речі,
саме це стало поштовхом для створення у 1967 році в м.Гент (Бельгія)
Всесвітньої асоціації з медичного права, що цьогоріч відзначає свій 50-літній
ювілей. Не дивно, що на 23-у Всесвітньому конгресі з медичного права, який
відбувся у липні 2017 р. в Баку, проблеми юридичної відповідальності у
сфері охорони здоров’я теж опинилася у фокусі уваги.
Зараз широко дискутується вплив стандартів і клінічних протоколів на
вирішення судово-медичним експертом питань щодо правильності діянь
медичного працівника і на вирішення судом «медичної» справи. Попри
юрисдикційні розбіжності, загалом такий вплив збільшується.
Підвищується увага і до випадків цивільно-правової відповідальності без
вини, можливість чого передбачена законодавствами багатьох країн світу.
Йдеться, зокрема, про відповідальність за шкоду, завдану джерелом
підвищеної небезпеки (а до нього, наприклад, можна віднести дії із
застосуванням певного медичного обладнання). У зарубіжній судовій
практиці випадки відповідальності без вини за шкоду, завдану у зв’язку зі
здійсненням медичної діяльності, стають все частішими.
З огляду на розвиток кібермедицини (а в багатьох країнах вона досягла
значних успіхів) останнім часом змінюється характер відносин між лікарем і
пацієнтом. З них зникає емоційна складова — співчуття, довіра, розуміння.
Іноземні фахівці звертають увагу лікарських асоціацій на необхідність
розробки професійних стандартів, які би враховували нові реалії. До речі, у
нас парадигма відносин між лікарем і пацієнтом теж змінюється — від
патерналізму до більш активної участі пацієнта у процесі свого лікування.
Ще одна важлива проблема — забезпечення кібербезпеки в медицині.
Адже кібератаки, які здатні зачіпити заклади охорони здоров’я, можуть
призвести до витоку персональних даних пацієнтів. Внаслідок
інформатизації розширюються можливості судово-медичної експертизи;
виникає чимало питань, пов’язаних із збиранням, перевіркою і оцінкою
доказів у кримінальному та цивільному процесах.
Юридична наука і практика активно реагують і на виклики, які
виникають у зв’язку з біомедичною діяльністю та громадським здоров’ям.
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Серед важливих проблем — трансплантація органів і тканин, застосування
допоміжних репродуктивних технологій.
У багатьох країнах світу законодавче регулювання відповідних відносин
має багато прогалин, і юристам доводиться докладати чимало зусиль для
захисту прав та інтересів учасників програм ДРТ. Варто згадати і про
технології редагування геному клітин і навіть геному ембріона людини, які
несуть нові можливості попередження і виліковування захворювань і
одночасно нові етичні проблеми та юридичні ризики. Фахівці у сфері
медичного права та біоетики схиляються до того, що зараз найбільш
прийнятний підхід — пересторога.
Розвиток нових технологій чинить значний вплив на концепт автономії
людини. Якщо ми поки що концентруємося на проблемах з отриманням
медичної інформації, то у країнах з багатолітньою демократичною традицією
зараз багато говориться про «право не знати» генетичну та іншу медичну
інформацію та правомірних обмеженнях цього права. І традиційно у фокусі
уваги залишаються питання забезпечення і захисту прав пацієнтів та
медичних працівників.
Усе більше юристів цікавиться сферою охорони здоров’я і біомедицини,
обираючи медичне право своєю спеціалізацією. У «біоінформаційну добу», в
яку людство уже вступило, значення медичного права та біоетики зростатиме
(Новини Полтавщини (http://np.pl.ua/2017/08/holova-komitetu-aau-radmylahrevtsova-u-vsomu-sviti-medychni-spravy-vvazhayutsya-odnymy-znajskladnishyh/). – 2017. – 15.08).

СУСПІЛЬНА ДУМКА
О. Слобожан, Місто: Префекти vs РДА, хто кого?
Хто саме має здійснювати нагляд за законністю рішень органів
місцевого самоврядування – це питання викликало досить гостру дискусію
серед представників громад та експертів.
Асоціація міст України не підтримує розроблений Мінрегіоном
законопроект, яким наглядові повноваження надаються місцевим державним
адміністраціям та центральному органу виконавчої влади.
Позицію Асоціації пояснив Виконавчий директор АМУ О. Слобожан в
ефірі телеканалу ICTV.
Олександр Слобожан зазначив, що три роки тому була ухвалена
Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади, де була закладена норма щодо створення місцевих
державних представництв – префектів, замість місцевих державних
адміністрацій. Основною функцією префектів має стати контрольнонаглядова. Така модель, наприклад, запроваджена у Франції.
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«На сьогоднішній день Україна є єдиною країною в світі, де місцеві
державні адміністрації виконують функції виконавчих органів обласних і
районних рад, тобто одночасно виступають і як органи державної влади, і як
виконавчі органи, отже, виникає дублювання функцій», – підкреслив
Олександр Слобожан.
Він наголосив, що «Президент два роки тому вніс до Парламенту зміни
до Конституції, де був вже закріплений розділ про префектури і ці зміни були
прийняті в першому читанні».
Як підкреслив О. Слобожан, Асоціація міст України категорично
виступає проти надання місцевим державним адміністраціям функцій щодо
контролю органів місцевого самоврядування.
«Вони конкурують за ресурси і повноваження з органами місцевого
самоврядування. Крім того, в них немає фахового персоналу і, найголовніше,
фінансування. Мінфін, до речі, також не підтримав законопроект Мінрегіону,
а секретаріат Кабміну вказав на корупційні ризики у ньому», – підкреслив
виконавчий директор АМУ.
Щодо пропозицій Асоціації міст України, то О. Слобожан наголосив:
«По-перше, треба повернути до порядку денного зміни до Конституції.
Ухвалити їх у другому читанні, потім - в третьому і, зрештою, в цілому». За
його словами, саме Конституція визначає основи системи влади і без
відповідних змін конституційного характеру проводити реформу місцевого
самоврядування і територіальної організації влади неможливо.
«Нам треба оптимізувати адміністративно-територіальний устрій, і
замість п’ятисот адміністрацій, які на сьогоднішній день є, зробити сто
префектур, які охоплять більше території, ніж адміністрації. Вони будуть
займатися суто контрольними і наглядовими функціями, координувати на
місцях представництва центральних органів виконавчої влади», – зазначив
виконавчий директор АМУ.
За його словами, контроль буде ефективним лише тоді, коли буде
залучена громадськість.
«У Парламенті зареєстровано декілька важливих законопроектів, які
стосуються публічного і громадського контролю. Я думаю, це риторичне
питання, хто краще може контролювати місцеву владу – мешканці, які
проживають в цьому місті, або, наприклад, якийсь бюрократ, який сидить в
області за 200 кілометрів від населеного пункту і не знає певної специфіки»,
– переконаний Олександр Слобожан.
Для посилення ефективності контролю, як зазначив він, «необхідно, поперше, посилити прозорість діяльності органів місцевого самоврядування:
звітування, громадські слухання, механізм місцевих ініціатив; по-друге,
надати громадськості більше повноважень в плані саме контролю».
О. Слобожан розповів, що зараз є, наприклад, ініціативи громадськості
по відкликанню місцевих депутатів. У багатьох містах працює такий
інструмент, як бюджет участі – коли самі мешканці подають заявку на
фінансування того чи іншого проекту і самі ж здійснюють контроль.
«Посилення публічного контролю є реальним механізмом для підвищення
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ефективності місцевої влади», – зазначив О.
(http://misto.vn.ua/news/item/id/10807). – 2017. – 16.08).

Слобожан

(Місто

О. Примаченко, Ракурс: Конкурс до Верховного суду: несподівані результати та
уроки для суддів
Поза всяким сумнівом, новий Верховний суд поповниться тими, хто
«складав присягу» в Адміністрації президента. Дивно, що факт
оприлюднення списків переможців конкурсу до Верховного суду не набув
відповідного події суспільного резонансу. Втім, не в останню чергу через те,
що багатьох гучних одіозних імен, яких побоювалися побачити в цих
списках, у них не опинилося. Водночас мізерна кількість тих, хто дивився
онлайн-трансляцію підбиття підсумків конкурсу (особливо за вирахуванням
його учасників з членами сімей), змушує думати про сумні симптоми стану
суспільної свідомості: нашу традиційну летаргію, що неодмінно слідує за
черговим сплеском соціальної активності.
Те, що цей список буде далеким від сподівань багатьох, стало
зрозумілим уже на початковому етапі. Зокрема, чимало авторитетних
юристів не з системи, на жаль, так і не висловили бажання поборотися за
крісло у Верховному суді. Привид кадрового голоду, що невідворотно
насувається, замаячив уже на етапі закінчення подання заявок на участь у
конкурсі.
У тих, хто цікавиться ходом конкурсу до Верховного суду, були свої
маркери цього процесу. Закон, процедура та її дотримання під час
проведення конкурсу, кількість людей не з системи й головний підсумок —
імена. Особливістю нинішнього історичного моменту, поклавши руку на
серце, слід визнати той факт, що підсумками конкурсу слід вважати імена не
лише переможців, а й тих, хто, всупереч однозначно позитивним
песимістичним прогнозам, його все-таки не пройшов.
Очевидно, що одним з примітних «персональних» маркерів конкурсу
став голова Верховного суду Ярослав Романюк.
Щодо його публічної підтримки «диктаторських законів», то дорікати в
цьому Романюкові тепер якось навіть ніяково, оскільки майже в повному
обсязі їх було ухвалено нинішньою владою — «без шуму та пилу». Однак
осад, як то кажуть, залишився. Втім, як і від напрочуд прихильних
результатів голосування щодо кандидатури Романюка під час конкурсу.
Його професійні «життя та доля», увінчані симптоматичним
«дембельським акордом», є красномовними й повчальними не лише в
контексті конкурсу до ВС, віддзеркаленням закулісся якого вони стали, але і
як хрестоматійна ілюстрація взаємин української політичної влади та судів. І
ця історія мала б стати переконливою наочною превенцією для інших суддів.
Після Революції гідності, попри послужний список, який гарантував Я.
Романюку місце серед суддів-ізгоїв, доля подарувала йому унікальний шанс
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почати практично з чистого аркуша й заслужити собі пам'ятник від вдячних
нащадків або принаймні добру пам'ять колег. Він мав можливість увійти в
історію головою ВС, який очолив початок реального очищення судової
системи, як і годиться це робити — зсередини, і взяти активну участь у
підготовці реформи поряд з посильним опором її спонтанно-бездарній
перебудові. Однак мета виявилася іншою: відректися, перечекати,
пристосуватися і всидіти у своєму кріслі.
Спочатку на Банковій обіцяли не чіпати Верховний суд (хоча все
свідчило про те, що слово «Україна» «відпало» з вивіски не до добра), потім
— його особисто... За тональністю і змістом публічних виступів голови
Верховного суду України з вичерпною часткою ймовірності можна було
судити про те, наскільки успішно просуваються переговори з
можновладцями. Коли щось ішло не так, замість заколисливого
красномовства в публічних виступах з'являлися не те щоб нотки металу, але
менш улесливі інтонації й навіть участь «волею колег, які послали» у
пошуках «деяких невідповідностей» закону про люстрацію і закону про
судоустрій Конституції.
В результаті запам'ятається Романюк не як локомотив руху за те, щоб
суди стали, нарешті, судами, дбайливо зберігши в системі все те, що
заслуговувало бути збереженим, а як чинний голова Верховного суду, який
неодноразово прислуговував вищій політичній владі й неодноразово був нею
«кинутий».
Мав Ярослав Романюк ще й іншій шанс зробити хоч щось для судової
системи. Насамперед, продемонструвавши її готовність до оновлення,
пройшовши оцінювання, яке мало розпочатися з вищих судів. Та замість
цього судові метри на чолі з Романюком вирішили саботувати процес. Опір
проявлявся різноманітно: від класичного «ти хто такий?» до страйку поіталійськи: ми б і раді, та от Рада суддів відповідне Положення не
затверджує... (До речі, тоді, як і зараз, Раду суддів України очолювала
Валентина Сімоненко, яка зникла безвісти під час тестування щонайменше
хвилин на 40, що було зафіксовано камерами, проте якимось дивом пройшло
повз увагу ВККСУ та орлиний, але деколи злегка зашорений погляд членів
Ради доброчесності.)
Так от, якби не сталося того наполегливого саботажу, не було б і багато
чого іншого — не тільки «перетрушування» Верховного суду, а й НАБУ,
«заточеного» саме під суддів, спецперевірок і... Громадської ради
доброчесності.
На тлі вищеописаної бурхливої діяльності «добровільний реверс»
Романюка, який раптом задумав попрощатися і подати у відставку, нікого не
обдурить. Лише нескінченно наївна людина може допустити думку, що після
докладених надзусиль, за підсумками конкурсу впевнено перебуваючи у
прохідній частині, голова ВСУ раптом добровільно вирішив махнути на все
рукою. Подробиці того, як саме змусили його «передумати в останню мить»,
ми дізнаємося колись із мемуарів. Знятися з конкурсу Романюку — це була
вимога АП і особисто президента. Як чинний голова він потрібен для того,
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щоби провести юридичну процедуру ліквідації ВСУ. За це йому обіцяно
посаду судді Конституційного суду.
У наших реаліях формування списку переможців жодна влада ніколи в
житті ні за що на світі не пустила б на самоплив. І набагато далекоглядніше
внести до списку набагато менш відомих і одіозних товаришів, для яких
почуття вдячності є потенційно не чужим, або тих, хто пам'ятає про скелети у
власній шафі, ніж надати крен цьому човну, взявши на борт одіозних
широковідомих «важковаговиків».
Результат наполегливих і тривалих закулісних битв у високих кабінетах
за формування списку суддів Верховного суду — не лише кандидати, що
присягнули на вірність, але й список, який мав виглядати якомога
пристойніше. Він і виглядає не найгіршим чином, а хто з тих, що святкує
сьогодні перемогу, чим «заслужив» таку честь і як буде відпрацьовувати,
стане очевидно вже в найближчому майбутньому.
Але в підсумку якимось химерним чином той факт, що Романюк і
щонайменше кілька десятків сумнозвісних прізвищ (нехай і на регіональному
рівні, а не в масштабах країни) не отримали жаданого крісла, виглядає
свідченням того, що попри численні недоліки сумбурного й непродуманого
руху під назвою «судова реформа» конкурс до Верховного суду закінчується
зовсім не так песимістично, як того побоювався багато хто.
Приміром, ім'я судді Шабельникова нічим поки що не відоме в
масштабах країни, але на Харківщині це промовисте прізвище з не менш
промовистою асоціацією у місцевих: «30 відсотків». А ще у списках були
Бершов і Рецебуринський, і Сірош, дружина якого має готель у Буковелі,
Азевич, Охрімчук, Кізюк, Стрижевська, яку так активно лобіював її нинішній
шеф, Вовк (до речі, за наявною інформацією, він мав особисту зустріч з
президентом, на якій Петро Олексійович попросив його на цьому етапі
«відійти в сторону», а в недалекому майбутньому обіцяв небувалий кар'єрний
ріст).
Так, під час конкурсу не виникло жодного «грошового» скандалу. У
всякому разі, низка конкурсантів, цілком готових за ціною не постояти, у
приватних бесідах не приховували свого засмучення через те, що «куди
нести, ніхто не знає».
Читачі «Ракурсу» пам'ятають, що перший тур відбувся майже без сучка і
задирки. З результатами написання рішення вийшло не так гладко.
Несподіване й несправедливе, але юридично бездоганне, на чому
категорично наполягає ВККСУ, рішення, відповідно до якого ті, хто, як усім
начебто було зрозуміло з вечора, зійшов з дистанції, на ранок раптом
продовжили марафон за крісло у Верховному суді, залишило гіркий присмак,
як і низка інших моментів.
Окрема сумна історія — оцінка доброчесності кандидатів. Аналіз на
предмет доброчесності породив чимало запитань, що потребують, проте так і
не дістали відповіді. Громадську раду доброчесності вдалося сформувати з
представників організацій, які успішно відзвітували щодо закордонних
грантів, як того вимагає закон, але не вийшло підібрати до її складу
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авторитетних професіоналів, не замішаних у недоброчесних справах. Так,
Рада навряд чи могла складатися з моральних авторитетів рівня покійного
Гузиря, проте цілком можливо було уникнути включення до списку адвокатів
з сумнівною репутацією, які підтвердили її вже під час роботи в Раді
доброчесності.
Зважаючи на це, а також на сумнівну цінність текстів низки негативних
висновків ГРД щодо одних кандидатів у судді й підозрілу неуважність щодо
інших, разючий їх відсоток, не підтриманий Вищою кваліфкомісією, не
можна автоматично вважати однозначним свідченням зловживань останньої і
зневагою до громадської думки.
Щодо наступного етапу конкурсу — написання судового рішення, — то
по суті воно, напевно, не було таким, і оцінювання цього «реферату» —
справа не менш творча, ніж його написання, що допускає доволі широкий
«розсуд».
Результати психологічного тестування, за винятком тих випадків, де
психологи зовсім вже проставили на кандидатах «чорну мітку», також
залишали досить широкий простір для маневру членам Вищої кваліфкомісії.
Таким чином, окрім тестів, решта конкурсу передбачала настільки широкий
«розсуд», що ВККСУ великою мірою несе моральну відповідальність
буквально за кожного кандидата. Так, ми всі прекрасно розуміємо, як саме
подібні процеси проходять у нашій державі за будь-якої влади. Але ніхто не
чув від ВККСУ жодної заяви про політичний тиск на них. Тут можливі два
варіанти: або такого тиску справді не було (у що насилу віриться), або на
Банковій подбали про те, щоби під час проведення конкурсу звести до нуля
витік інформації, яка могла би компрометувати його непрозорість.
Крім того, наступні після тестування частини конкурсу з певних причин
(недоробки закону, його виконання, а також правила, не виписані
однозначно, що можна зрозуміти з огляду на штучно створений цейтнот,
проте не скасовує самого факту) заклали серйозні юридичні міни під
результат конкурсу. І тільки від політичної волі майбутньої влади
залежатиме, наскільки уповільненою виявиться їхня дія. Коли затерта
політична колода вкотре перемішається химерним чином, викинувши на стіл
«добре забутих нових», а більшість справді нових, як завжди, незабаром
виявляться «міченими», ця наступна влада може не уникнути спокуси
скористатися юридичними «помилками» конкурсу в своїх цілях. До тих пір
свою війну, як і раніше, вестиме лише «самотній самурай» суддя Брегей. У
той час як чимало інших учасників конкурсу, які поділяють його позицію,
продовжать спостерігати за тим, що відбувається, з укриття, обережно
посилаючи сигнал: «подумки з вами», і тільки найвідважніші ризикнуть іноді
лайкнути чергову публікацію судді у Facebook...
Поза всяким сумнівом, новий ВС поповниться, зокрема, тими, хто
«складав присягу» в Адміністрації президента. Але всім новобранцям
Верховного суду і насамперед — старожилам, які становлять більшість
судової системи, доведеться пам'ятати, що найближчими роками кожне
рішення ВС піддаватиметься пильній і навіть упередженій увазі суспільства.
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І нужняки не мають шансу проскочити непоміченими. Не можна
гарантувати, що вони не пройдуть, але це неможливо буде зробити таємно.
Всі «креатури» знають це і розуміють наслідки для себе особисто. Ну а за
чиїми руками в новому ВС потрібно стежити особливо ретельно виходячи з
минулих заслуг, відомо напевно.

Крім того, є шанс, що «стокгольмський синдром» в цьому випадку не
спрацює. Тому що «свіжа кров» все-таки залита у ВС. Туди потрапить значна
кількість людей з іншою психологією. Вони не є ідеальними, але вже точно
ніхто з них не захоче платити власною кар'єрою за чужі «відпрацювання». Ті,
хто стане суддями нового ВС, внаслідок чималих зусиль отримають
високооплачуване й таке, що обіцяє стати престижним, робоче місце на
десятки років. За цей час влада поміняється незліченну кількість разів. І
кожного разу їй захочеться підім'яти Верховний суд під себе. Та доля
«тушки» буває плачевною, навіть якщо це суддя Верховного суду. І нові
судді ВС добре пам'ятатимуть, що в нашій державі вже не раз переступали
принцип індивідуальної відповідальності, тож змести черговий Верховний
суд для нашої «юридичної традиції» не становить жодної складності. Ніщо
не завадить будь-якій новій владі розірвати Верховний суд точно так само, як
«знесли» Верховний суд України, почавши, за традицією, з повернення на
його вивіску назви держави. І якщо щось і зможе врятувати Верховний суд,
то тільки одне — легітимність в очах народу.
Одночасно плюси й ризики, пов'язані з оновленим Верховним судом,
можна оцінювати на прикладі Касаційного господарського суду. Там
опинилося порівняно мало людей, які мають необхідний практичний досвід.
А розглядати господарські спори на рівні Верховного суду — не те, чого
можна навчитися за півроку. Це несе величезні ризики, зокрема потенційної
профнепридатності, і в найкращому разі негативно позначиться лише на
темпах, але не якості роботи суддів у найближчі роки. Як соковито зауважив
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напередодні конкурсу один з членів ВККСУ: «оргазм» у переможців мине
дуже швидко, адже відразу після призначення їм повезуть нескінченні візки
зі справами...
Але існує і значний плюс, теж кадровий. У списку переможців є імена,
які зарекомендували себе так, що малоймовірним видається ризик побачити
їхні підписи під замовними судовим рішенням. Юристи, зокрема й добре
відомі серед своїх закордонних колег і як фахівці з вельми актуальної для
останніх теми — захист інвестицій. Ці імена в списку ВС — найкращий з
можливих сигнал про те, що Україна докладає зусиль, щоби змінитися на
краще.
Тож якщо в новоствореному ВС особисті амбіції кожного, хто досяг
запаморочливої висоти в професійній кар'єрі, попри всі труднощі переможе
командний дух, вони зможуть продемонструвати так давно очікуваний
суспільством результат.
Репутація щонайменше кількох десятків людей дозволяє автору цих
рядків сподіватися на те, що до ВС прийдуть люди, для яких закон, права
людини, інтереси держави — не порожні слова, що просто виявились
доречними під час написання мотивувального листа кандидата, а крісло у
Верховному суді — не самоціль, не тема, але — місія. І ніколи раніше жоден
з них не мав би шансу зайняти крісло у вищій судовій інстанції держави.
Наскільки важким є вантаж, який їм довелося взяти на себе, щоби потрапити
у високе крісло, наскільки гідними вони будуть у професійному плані й чи
зможуть змінити клімат загалом, покаже час і перші кілька сотень судових
рішень (Ракурс (http://ua.racurs.ua/1635-konkurs-do-verhovnogo-sudu). –
2017. – 10.08).
Б. Малишев, Слово і Діло: Антикорупційний суд в Україні: до яких маніпуляцій
вдається влада і що гальмує процесс
За рік створити Антикорупційний суд можна, та для цього потрібна
політична воля з боку парламентської коаліції і президента. Головна дискусія
точитиметься довкола того, яким чином обирати суддів.
Про це в коментарі «Слову і Ділу» розповів експерт із правових питань
Борис
Малишев,
оцінюючи
заяву
директора
Національного
антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника про те, що
Антикорупційний суд в Україні можна створити до літа 2018 року.
Політичний фактор
«Ще 2016 року, коли було ухвалено закон «Про судоустрій та статус
суддів», у ньому було зазначено, що Антикорупційний суд перебуває в
структурі судової влади, але в перехідних його положеннях вказано: порядок
добору суддів має визначатися окремим законом. З того часу закон не
ухвалений», - наголосив експерт.
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За його словами, політичної волі у парламентської більшості і
президента для створення Антикорупційного суду поки немає.
«Без закону це зробити нереально. Від самого початку, що заважало
робити в перехідних положеннях закону «Про судоустрій та статус суддів»
відсилання на майбутній закон про відбір суддів, а вже в тому законі
врегулювати це питання», - констатував Малишев.
Експерт припускає, що такий маневр було зроблено з розрахунку на те,
щоб затягнути час.
«Це ще одне підтвердження того, що політичної волі немає для
створення Антикорупційного суду», - заявив він.
Спецсуд за рік: коли та як потрібно впроваджувати новий орган
За його словами, дедлайн у рік – прийнятний, однак потрібно пройти
декілька етапів, зокрема, ухвалити новий закон і внести зміни до існуючих
законів.
Спеціаліст наголосив, що невирішеним залишається одне з ключових
питань – яка інстанція буде розглядати касації на рішення цього суду.
«Скоріше за все, це буде Верховний суд. Однак тут знову питання –
навіщо створювати окремий Антикорупційний суд, набираючи суддів за
окремою більш жорсткою і прозорою процедурою, щоб потім рішення цього
суду розглядалися Верховним судом, який був набраний за старою
процедурою», - аналізує Малишев.
«Логічним було б створення відразу двох судових органів – Вищий
Антикорупційний суд розглядав би за першою інстанцією справи, що їх
розслідує НАБУ. А оскаржувати рішення цього суду можна було б у
спеціальній палаті Верховного суду, якої поки немає навіть в законі.
Залишати все, як є, – створюємо Антикорупційний суд окремо, а оскарження
буде у Верховному – алогічно», - пояснює експерт.
Він підкреслив, що для палати має діяти така ж процедура, як для
Антикорупційного суду.
«Це перший етап. Другий – організаційні моменти, технічне і
матеріальне забезпечення. Третій аспект, на який вказує міжнародна
спільнота, – гарантії незалежності цих двох органів мають бути
підвищеними. Відповідно зарплата, соціальні гарантії. Це тягне додаткові
витрати з держбюджету», - відзначив фахівець.
На його погляд, теоретично ці три етапи можна пройти за рік.
Маніпуляції і суперечки влади
«Найбільша суперечка буде щодо питання – яким чином відбирати
суддів, тому що позиція громадянського суспільства не збігається з думкою
влади. Громада наполягає на тому, що цим має займатися спеціальна комісія
з представників президента, ВР, які рекомендовані міжнародними
партнерами з ЄС, США і Ради Європи. Вони здійснюватимуть відбір. А
органи влади, Вища кваліфікаційна комісія суддів мають забезпечувати
організаційно цей процес», - говорить він.
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За його словами, формування кінцевого рейтингу кандидатів у судді
нового суду має здійснюватися не ВККС.
«Влада хоче зробити процедуру наближеною до того, що є зараз. Але
навіщо тоді було писати в законі, що буде окремий закон про набір суддів до
Вищого Антикорупційного суду. Навіщо створювати окремий закон,
проводити набір за процедурою, яка вже є? Це відвертий виверт з боку влади
для того, щоб цей процес затягнути», - проаналізував експерт з правових
питань
Б.
Малишев
(Слово
і
Діло
(https://www.slovoidilo.ua/2017/08/19/pogljad/suspilstvo/antykorupczijnyj-sudukrayini-yakyx-manipulyaczij-vdayetsya-vlada-halmuye-proces). – 2017. –
19.08).

О. Голубов, DW: Слідство без суду. Як змусити суддів розглядати справи НАБУ
І в НАБУ, й експерти вважають створення антикорупційного суду
єдиним дієвим рішенням у боротьбі з корупцією. Але перспективи створення
такого суду і надалі лишаються примарними. DW з'ясовувала причини такої
ситуації.
Як змусити суддів розглядати справи НАБУ в умовах відсутності
антикорупційного суду
16 серпня в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ)
повідомили невтішну статистику - у більш ніж чверті справ переданих
детективами до суду, розгляд досі не розпочався. Серед причин затягування в
НАБУ називають проблеми з визначенням підсудності, але також відпустки
суддів, неявка учасників процесу, тривалий розгляд апеляційних скарг на
повернення обвинувального акту.
Загалом, зазначають у НАБУ, 37 справ досі знаходяться на розгляді, а
судові рішення є лише у 22 випадках, в більшості з яких йдеться про угоди
щодо визнання провини "з другорядними учасниками корупційних схем".
Задля виходу із цієї ситуації в бюро наголошують на необхідності
якнайшвидшого створення в Україні Спеціалізованого антикорупційного
суду, який дозволив би "поставити крапку" в справах, підготовлених
детективами НАБУ та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури (САП). DW вирішила з’ясувати, чи свідомо саботуються справи
антикорупційного бюро та чи зможе антикорупційний суд вирішити цю
проблему.
Гостра суддівська недостатність
Спроби пояснити такі проблеми зі справами антикорупційних органів
їхньою недостатньою підготовкою не витримують жодної критики,
запевняють опитані DW правники. Головний експерт антикорупційної групи
Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов запевняє, що будь-які
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огріхи детективів НАБУ виправляються прокурорами САП, або справи
повертаються детективам для подальшого збору доказової бази. "Тому все,
що потрапляє в суд, - вже підготовлено належним чином. Інакше судді
просто з полегшенням закривали б справи", - каже Лємєнов.
З цим погоджується й експерт Центру політико-правових реформ
Олександр Банчук, за словами якого, справи НАБУ в судах затримуються
безпідставно. На його думку, це жодним чином не викликано якістю
підготовки матеріалів.
Затримки з розглядом більшості справ, поданих НАБУ та САП, у
переважній кількості випадків викликані банальною відсутністю в судах
достатньої кількості суддів, котрі мали б належну кваліфікацію.
Як пояснює виконавчий директор антикорупційної організації
"Transparency International Україна" Ярослав Юрчишин, внаслідок судової
реформи нові судді довгий час не призначалися, тому велика кількість судів,
особливо первинної ланки, залишається недоукомплектованими. "До того ж,
справи НАБУ є складними і вимагають від суддів стажу від п’яти років,
тому, коли така справа потрапляє в районний суд, у них банально не вистачає
людей для своєчасного розгляду", - пояснює експерт.
Але причина із затягуванням розгляду полягає не лише в браку суддів.
На думку Лємєнова з Реанімаційного пакету реформ, низка справ затягується
судами цілком свідомо, особливо, коли йдеться про людей, близьких до
політичного керівництва країни, або представників правоохоронної та
судової систем.
Директор фундації DeJure Михайло Жернаков пояснює таку неспішність
тим, що судова система досі залишається в Україні політично залежною.
"Для суддів справи НАБУ є незручними. Ухвалиш негативне рішення спричиниш обурення громадськості, ухвалиш позитивне - отримаєш "на
горіхи" від політичного керівництва", - каже юрист.
Антикорупційна необхідність
З твердженням НАБУ про гостру потребу в створенні Спеціалізованого
антикорупційного суду опитані DW експерти повністю згодні. За словами
виконавчого директора "Transparency International Україна" Юрчишина,
прописана у відповідному законопроекті процедура відбору суддів дозволить
зменшити їхню залежність від політиків. Особливо на це можна сподіватись,
якщо до конкурсної комісії увійдуть представники західних країн, котрі вже
мають успішний досвід боротьби з корупцією.
Створення окремої судової інстанції для розгляду корупційних справ, на
думку експертів, також дозволить уникнути ситуацій, коли перевантажені
судді змушені розглядати їх на рівні з іншими кримінальними злочинами, або
коли у суддів немає належної для їх розгляду кваліфікації. "Це дозволить
уникнути затягування розгляду цих випадків, які мають розслідуватися та
розглядатися якомога швидше, бажано впродовж половини року, інакше
фігуранти просто встигають замести сліди", - розповідає Юрчишин.
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Жернаков додає, що будь-які дискусії щодо створення антикорупційних
судів не мають сенсу, адже формально вони передбачені судовою реформою,
ухваленою ще другого червня минулого року. Згідно із законом України
"Про судоустрій та статус суддів", упродовж року мало бути ухвалене
законодавство, яке б врегулювало принципи роботи антикорупційного суду.
Про те, що Україна взяла на себе зобов’язання перед МВФ, забезпечити
законодавчу основу для створення антикорупційного суду ще до червня 2017
року, нагадує і Банчук, експерт Центру політико-правових реформ. Втім,
внесений під номером 6011 ще першого лютого цього року законопроект
"Про антикорупційні суди" так і залишається на розгляді парламенту.
Президентські відмовки
Зволікання зі створенням антикорупційного суду експерти пояснюють
також політичними причинами. За словами Юрчишина, у справах НАБУ є
представники найбільших парламентських партій, тому багато їхніх
представників використовують усі свої ресурси, аби заблокувати в
парламенті створення незалежної антикорупційної судової інстанції.
Народний депутат і колишній заступник голови антикорупційного комітету
Верховної Ради Віктор Чумак (позафракційний) звинувачує у цьому
передусім президента Петра Порошенка. "Поки в адміністрації президента не
буде розуміння, як можна впливати на цей суд, з боку президента сприяння
не буде", - каже нардеп.
Одним із кроків на підтвердження такого твердження Жернаков називає
законопроект, запропонований депутатом від "Блоку Петра Порошенка"
Сергієм Алексеєвим. Цей законопроект пропонує скасувати необхідність
створення Вищого антикорупційного суду та передбачаєстворення
антикорупційних палат в існуючих судах. На думку правників, з якими
вдалось поспілкуватись DW, така ідея не лише не вирішить проблему
розгляду корупційних справ у недоукомплектованих судах, але й не створить
жодних умов для прозорого добору антикорупційних суддів.
Зараз обидва законопроекти перебувають на розгляді Венеціанської
комісії, куди голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся із запитом
провести їх експертну оцінку. На думку Жернакова, такий крок дозволить
адміністрації президента ще більше загальмувати процес створення
антикорупційного суду. "Коли це треба Порошенку, закон, що дозволяє
призначити Юрія Луценка генпрокурором, голосується двома читаннями в
один день без жодних висновків Венеціанської комісії та без огляду на
регламент", - критикує експерт. Тому, за його словами, дії адміністрації
президента та парламенту є лише формальними приводами, аби й надалі
зволікати зі створенням суду, який би пришвидшив процес розгляду справ
корупціонерів (DW (http://www.dw.com/uk 83/a-40151194). - 2017. - 18.08).
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ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ, ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ,
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Директор департаменту з питань місцевого самоврядування та
територіальної організації влади Мінрегіону С. Шаршов розповів, чому
виникла необхідність розробки міністерством законопроекту, який
покликаний унормувати питання здійснення державного контролю
(нагляду) за законністю рішень органів місцевого самоврядування
(ОМС).
Під час експертного обговорення в Українському кризовому медіа
центрі на тему: «Нагляд за рішеннями органів місцевого самоврядування –
питання
національної
безпеки»
він
виокремив
5
основних
причинвстановлення такого нагляду:
Реалізація Конституції України. Стаття 144 Основного закону говорить
зокрема про те, що рішення ОМС з мотивів їх невідповідності Конституції та
законам зупиняються в установленому законом порядку з одночасним
зверненням до суду. Але чіткої процедури наразі не існує.
Заповнення законодавчої прогалини, яка виникла внаслідок позбавлення
у 2015 році Прокуратури функцій загального нагляду за законністю рішень
ОМС.
Реалізація Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади, а також програмних документів Уряду,
Президента та Верховної Ради України, де чітко виписано, що має відбутися
переформатування місцевих органів виконавчої влади в органи
префектурного типу.
«На цьому хочу зупинитися окремо. Ще декілька років тому безліч
експертів критикували пропозицію щодо створення спроможних громад
шляхом об’єднання сільських та селищних рад. Говорили, що неможливо
наділяти такі об’єднання додатковими повноваженнями і ресурсами без
внесення змін до Конституції. Але створені громади за рік свого існування
довели, що критики помилялися. Те саме ми спостерігаємо зараз, коли
намагаємося врегулювати питання державного нагляду за рішеннями органів
місцевого самоврядування. Без змін до Конституції ми починаємо розвивати
контрольно-наглядові функції місцевих державних адміністрацій, поступово
перетворюючи їх в органи префектурного типу. Але це ніяк не означає, що
ми відмовляємося від необхідності конституційних змін в подальшому», –
зазначив Сергій Шаршов.
Європейський досвід, який свідчить про те, що із збільшенням
повноважень та ресурсів органів місцевого самоврядування, виникає
необхідність одночасного посилення контролю з боку держави щодо
законності прийнятих ОМС рішень. Досвід країн, які йшли шляхом реформи
місцевого самоврядування, свідчить, що такий нагляд убезпечує громади від
багатьох помилок в ході децентралізації.
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Забезпечення територіальної цілісності держави. Маємо негативний
досвід рішень місцевих рад навесні 2014 року, а також деякі сьогоднішні
рішення ОМС, які спрямовані на руйнування системи державного
управління. В умовах зовнішньої агресії це може призвести до відходу від
децентралізації та переходу до федералізації, що нав’язується нам ззовні.
«Запропонований законопроект дозволить органам державної влади
своєчасно зупиняти рішення ОМС, які встановлюють загрозу територіальної
цілісності та конституційного ладу в Україні», – вважає Сергій Шаршов.
Він також наголосив, що законопроект, який подано на розгляд Уряду,
це продукт спільної роботи центральних органів виконавчої влади,
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, вітчизняних та
міжнародних експертів, місцевих державних адміністрацій та інших
заінтересованих сторін, які брали участь у цьому процесі (Новини
Полтавщини
(http://np.pl.ua/2017/08/chomu-potriben-nahlyad-zarishennyamy-orhaniv-mistsevoho-samovryaduvannya-u-minrehioni-nazvaly-5prychyn/). – 2017. – 18.08).
21 серпня в Апеляційному суді Івано-Франківської області відбулася
прес-конференція голови суду Б. Гриновецького про підсумки роботи
Апеляційного суду за перше півріччя 2017 року.
Б. Гриновецький на початку зазначив, що основною темою зустрічі є
кадрова криза у судовій системі, яка існує не лише в області, а й у цілій
Україні, передає Галка.
“Через день судді по всій країні подають заяви у відставку. Навіть у нас
можна згадати минулий вік і віднести його до добрих часів, бо тоді
працювало 38 суддів”, – каже голова суду.
На сьогодні в інстанції працюючих судочинців залишилося 21 з обох
палат, однак ще 4 суддів подали заяви на звільнення.
“Це серйозна проблема. Кожен погодиться, якщо суддя раніше мав
значно менше навантаження при розгляді судових справ, міг ґрунтовніше
вивчити справу, то можна було бути впевненим в законному і
обгрунтованому рішенні, а зараз, коли зросло навантаження, а не можу
сказати, що якість роботи впаде, але підґрунтя для цього може бути”, – додав
суддя.
“Ми маємо вперше за всю практику таку малу кількість діючих суддів.
Вони розглядають щодня не менше 10-15 справ. Наванатаження колосальні,
відповідальність теж”, – каже заступник голови Апеляційного суду області В.
Гандзюк.
Б. Гриновецький зазначив, що кадровий голод відносить до одного з
недоліків судової реформи, яка зараз проводиться. На фоні кризи, за півроку
у судах всієї держави у провадження був 1 мільйон 807 тисяч 633 судовиз
справ. У судах області – 27 тисяч 861.
“Тенденція говорить, що загальна кількість справ має тенденцію до
збільшення попри те, що кількість суддів зменшується”, – каже
Гриновецький.
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Середньомісячне навантаження на 1 суддю місцевого суду області є
49,14 судових справ, на 1 суддю апеляційного суду – 33 судові справи. За
півріччя судова палата апеляційного суду з розгляду кримінальних справ
мала на розглялі 100 справ жив проваджень (з них розглянули 904, а тому
числі справи про адмінпорушення), додатково слідчі судді апеляційного суду
розглянули 2 тисячі 124 клопотань. Судова палата апеляційного суду з
розгляду цивільних справ мала на розгляді 1 тисячу 192 справи, з них
розглянули 983 справи (Galka.If.ua (http://www.galka.if.ua/cherez-den-suddipo-vsiy-krayini-zvilnyayutsya-v-apelyatsiynomu-sudi-oblasti-govorili-prokadrovu-krizu-fotofakt/). – 2017. – 21.08).
Только всенародно принятая Конституция, в основе которой лежит
новый общественный договор, может стать фундаментом государства
Украина. Новая Конституция даст возможность Украине вернуть
полноценный суверенитет и лидерский потенциал в Восточной Европе,
которым наша страна располагала 26 лет назад, после обретения
независимости.
Об этом заявил соучредитель ГО «Конституционный Конвент»,
инициатор создания коалиции гражданского общества «Народная
Конституция» Владимир Полочанинов во время подписания совместного
меморандума с главой партии «ОСНОВА» Андреем Николаенко о
вхождении В. Полочанинова в команду этой политической силы. На
подписании меморандума присутствовал также основатель партии, народный
депутат Сергей Тарута, информирует еizvestia.com.
Основной сферой внимания В. Полочанинова в команде «ОСНОВЫ»
станет формирование нового общественного договора и старт процесса
принятия новой Конституции.
В ходе подписания меморандума Владимир Полочанинов заявил:
«Правда в том, что Украине нужна не реформа Конституции, а новая
Конституция. Только заключение нового Общественного Договора позволит
привлечь всех украинских граждан к мирному обсуждению направлений
развития Украины. Только новая Конституция позволит провести
перезагрузку системы власти и заложит фундамент современного и
эффективного народовластия в Украине».
Идею принятия новой Конституции Украины на всенародном
референдуме Полочанинов с единомышленниками по коалиции «Народная
Конституция» продвигает на протяжении 2014-2017 гг. Первым результатом
в законодательном поле стала регистрация в парламенте законопроекта 3781,
определяющего процедуру подготовки проекта новой Конституции Украины
(Экономические известия (http://news.eizvestia.com/news_politics/full/1408novaya-konstituciya-smozhet-vernut-ukraine-suverenitet-i-liderstvo-vvostochnoj-evrope-vladimir-polochaninov). – 2017. – 14.08).
Над судьями сегодня введена очень большая система контроля. В
частности, есть органы, которые имеют соответствующие полномочия.
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И если у любого гражданина есть какие-то факты о том, что судья берет
взятки, или совершает какие-то другие негативные уступки, он вправе
обратиться с заявлениями и эти заявления будут рассмотрены, особенно во
время проведения конкурса.
Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK
заявил П. Гречковский, член Высшего совета правосудия.
«За судьями сегодня введена очень большая система контроля. Вопервых, есть органы, в частности, Высшая квалификационная комиссия
судей и Высший совет правосудия, которые имеют соответствующие
полномочия. И если у кого-то, у любого гражданина есть какие-то факты о
том, что судья берет взятки, или совершает какие-то другие нехорошие
уступки, он вправе обратиться с заявлениями и эти заявления будут
рассмотрены, особенно во время проведения конкурса», – говорит гость
программы.
Павел Гречковский отметил, что члены Высшего совета правосудия не
принимают участия в проведении конкурса судей к ВРП.
«В частности, член ВРП, как и сама рада же после проведения конкурса
назначает, то есть сейчас у нас идет процедура назначения судей на
должность и у нас есть исчерпывающий перечень вопросов, по которым мы
можем забраковать ту или иную кандидатуру»,– пояснил член ВРП.
Кроме этого, Павел Гречковский рассказал, что в недавно принятом
законе о Конституционном суде есть некоторые странные вещи.
«Я буду говорить о странных вещах. Первое – закон о Конституционный
суд представление о снятии неприкосновенности с депутатов и кодексы, без
которых не может продолжаться судебная реформа предназначаются для
голосования в Верховной Раде на один день. Закон о Конституционном суде
голосуется, следующим голосуется снятия неприкосновенности с пяти, или
шести депутатов, но тут внимание, все эти депутаты принадлежат к разным
фракциям и в связи с тем, что все фракции в отношении своего члена
получили отрицательное голосование ВР, они отказываются голосовать за
кодексы. И здесь возникает другой вопрос, кому это нужно было сделать? Я
не знаю, но у меня сложилось такое впечатление, что сегодня у нас настолько
развиталась демократия, что этот воз с реформами, это как лебедь, рак и
щука – тянут в разные стороны, не согласовывая между собой такие
моменты. Поэтому, если эти кодексы не будут приняты, то тогда можно
поставить большой крест на судебной реформе», – добавил член ВРП (ZIK
(http://zik.ua/ru/news/2017/08/15/za_sudyamy_vvedena_ochen_zhestkaya_syste
ma_kontrolya__pavel_grechkovskyy_1150383). – 2017. – 15.08).
Положить конец войне в Украине позволит только принятие новой
Конституции.
Об этом заявил сопредседатель Оппозиционного блока Борис
Колесников в интервью "Сегодня".
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"Мира не достичь без новой Конституции. И не косметические
изменения к существующей нужны, а совершенно новый Основной Закон",
— сказал он.
Колесников считает, что ее главной составляющей должна стать полная
децентрализация, которая решит целый ряд давно назревших проблем,
включая войну на Востоке.
"Это жизненно важно для страны", — подчеркнул политик.
Он убежден, что новая Конституция Украины сможет застраховать
страну от новых потрясений и, наконец, превратит власть из самого
прибыльного
бизнеса
в
самый
убыточный
(Обозреватель
(https://www.obozrevatel.com/politics/zhiznenno-vazhno-dlya-stranyi-kolesnikovrasskazal-kak-vernut-mir-v-ukrainu.htm). – 2017. – 18.08).
Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO) сообщила о
прогрессе в реформировании судебной системы Украины.
О прогрессе судебной реформы в нашей стране идет речь в последнем
отчете о результатах оценки противодействия коррупции в среде народных
депутатов, судей и прокуроров. GRECO обратила внимание на многие
аспекты деятельности судебной системы Украины, в частности, выразила
обеспокоенность фактами давления на суды и значительным сокращением
числа действующих судей. Не остались без внимания и проблемы
квалификационного
оценивания
судей
и
создания
Высшего
антикоррупционного суда.
Прогресс есть
Эксперты GRECO позитивно оценили законодательные изменения,
принятые в 2016 г. согласно новой редакции Конституции Украины, новому
Закону «О судоустройстве и статусе судей» и Закону «О Высшем совете
правосудия». Например, они обратили внимание на бессрочное назначение
судей Высшим советом правосудия, а не парламентом, как это было раньше,
отмену 5-летнего испытательного срока для судей, ограничение судейской
неприкосновенности, переход от 4-звенной к 3-звенной судебной системе. В
качестве положительных примеров отмечено и расширение полномочий
Высшего совета правосудия, а также сокращение полномочий органов
прокуратуры.
Однако в целом в GRECO считают, что об успехе судебной реформы в
Украине говорить пока преждевременно. «Несмотря на широкомасштабные
реформы, которые создали новые основы для работы судебной власти,
необходимо доказать эффективность осуществленных мероприятий на
практике», — говорится в отчете организации. Такая позиция, как следует из
документа, основывается на том, что долгое время судебная система
Украины считалась политизированной и коррумпированной, склонной
поддаваться давлению со стороны прокуратуры. Факты давления политиков
и прокуроров на судей, как следует из отчета, продолжают иметь место. По
мнению экспертов, органы прокуратуры явно злоупотребляют регистрацией
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уголовных производств в отношении судей по ст. 375 Уголовного кодекса
«Постановление судьей заведомо неправосудного решения».
В GRECO также заметили, что действующий Закон «О судоустройстве и
статусе судей» не анализировался ни одним органом Совета Европы. Также
сдержанно эксперты высказались о создании нового Верховного Суда,
отметив, что опыт конкурса в этот суд может быть использован для
обновления и других судов Украины.
Давления на суд быть не должно
Согласно приведенным в докладе результатам опроса, в 2016 г. 5,5%
украинских судей (и 6,6% судей первой инстанции) признались в получении
угроз от прокуратуры по причине отказа выносить «нужное» прокурорам
решение, а еще часть сообщили, что были фигурантами уголовных
производств либо по ст. 375, либо по другим статьям Уголовного кодекса.
Международные эксперты считают такое положение вещей недопустимым и
рекомендуют конкретизировать положения ст. 375 УК или отменить ее вовсе.
Обратили они внимание и на такой украинский феномен, как
деятельность всевозможных общественных организаций, политических
деятелей и активистов, регулярно блокирующих суды и срывающих
судебные заседания. В GRECO прямо назвали такие инциденты «угрозой для
независимости суда». Согласно данным опроса судей в 2016 г., 88%
опрошенных сообщили, что не ощущают себя в безопасности в здании суда.
«GRECO рекомендует принять меры для обеспечения безопасности судей,
чтобы они меньше зависели от внешнего давления и коррупции», —
настаивают авторы доклада.
Без антикоррупционного суда никуда
Есть в отчете и откровенно лоббистские предложения. Так, эксперты
GRECO в целом согласны, что в Украине должен быть создан Высший
антикоррупционный суд. Это утверждение базируется на выводе, согласно
которому в Украине после событий Майдана ни одно лицо не было осуждено
за коррупционные правонарушения. Некие респонденты GRECO в Украине
убедили экспертов организации, что украинские суды или умышленно
тормозят рассмотрение таких дел, или просто не имеют необходимой
квалификации для их рассмотрения.
Хотя часть претензий к украинским судам, по всей видимости,
обоснована, сами украинские судьи также неоднократно высказывались на
тему медленного рассмотрения коррупционных дел, полагая, что главными
проблемами здесь являются кадровый кризис в судах, несовершенное
законодательство и далеко не всегда высокое качество досудебного
расследования. Согласно последним данным Верховного Суда Украины,
только за первую половину 2017 г. отечественными судами за
коррупционные правонарушения к лишению свободы приговорены 121
гражданин Украины, 33 человека осуждены к ограничению свободы, 17
лицам запрещено заниматься определенными видами деятельности, 4
человека приговорены к общественным работам. Еще 265 лиц отделались
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штрафами, а 669 привлечены судами к ответственности за коррупцию в
рамках статей Кодекса об административных правонарушениях.
Что характерно, говоря о необходимости создания Высшего
антикоррупционного суда, эксперты GRECO все же считают его
«исключительным шагом». «Важно обеспечить, чтобы институционная
структура и процедура назначения судей в такой суд не нарушали единство
судебной системы», — подчеркивают они. Судя по всему, это означает, что
создание некоего отдельного органа, который вместо ВККС должен
проводить такой конкурс, на чем настаивают украинские лоббисты
антикоррупционных судов, недопустимо.
О квалификационном оценивании
С учетом сложившейся в Украине ситуации и необходимости
возвращения доверия населения к судебной власти, в GRECO считают в
целом
оправданным
прохождение
всеми
украинскими
судьями
квалификационного оценивания, которое, как известно, началось еще в
начале 2016 г., а также проведение специальной проверки. В то же время,
эксперты выразили обеспокоенность, что оценивание судей может иметь и
обратный эффект, поскольку процесс слишком затянулся. А опрошенные
GRECO
украинские
респонденты
и
вовсе
подозревают,
что
квалификационное оценивание проходят только лояльные к государственной
власти судьи.
Обеспокоенность экспертов вызывает и тот факт, что из-за проведения
квалификационного оценивания некоторые судьи отказываются брать на
себя ответственность и выносить решения по резонансным, в первую очередь
политическим делам.
Общественность и судьи
Отдельное внимание эксперты GRECO уделили Общественному совету
добропорядочности, который принимал активное участие в проведении
конкурса в Верховный Суд. Специалисты пришли к выводу, что роль Совета
добропорядочности является спорной. Опрошенные в Украине респонденты
отметили, что деятельность этого органа может привести к нарушению
принципа независимости судебной власти, а его члены нередко стремятся
подменить в своих действиях ВККС. Вызвало вопросы и членство в ОСД
действующих адвокатов. В целом GRECO рекомендует уточнить и
конкретизировать полномочия Совета добропорядочности.
Единый орган судебной власти
Есть в отчете специалистов GRECO и достаточно радикальные
предложения. Например, для обеспечения единства процедуры отбора судей,
их оценивания и назначения предложено объединить ВККС и Высший совет
правосудия. Целесообразность существования ОСД в перспективе вовсе
поставлена под сомнение. «Группа экспертов GRECO призывает украинскую
власть проанализировать, есть ли в действительности необходимость
сохранять такие дополнительные органы, как ВККС и Общественный совет
добропорядочности, в долгосрочной перспективе, если реформированный
Высший совет правосудия докажет свою независимость, непредвзятость и
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эффективность на практике», — отметили авторы доклада (Судебноюридическая газета (http://sud.ua/ru/news/laws/107533-v-greco-otmetiliprogress-sudebnoy-reformy-v-ukraine-3bedf2). – 2017. – 18.08).

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР
Р. Куйбіда, кандидат юридичних наук (2007), заступник голови правління Центру політико-правових
реформ, доцент кафедри адміністративного права Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, член Громадської ради доброчесності

ВККСУ поставила низьку планку в питаннях доброчесності і професійної етики
(Інтерв’ю)
Низька планка щодо стандартів доброчесності з боку Вищої
кваліфікаційної комісії суддів — це вузьке місце в конкурсі до Верховного
суду, що спонукає сумніватися у результатах, які мали б викликати довіру
В Україні завершено конкурс на посади суддів оновленого Верховного
суду. 27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила рейтинг 319
кандидатів на 120 вакантних місць у Касаційному цивільному суді
Верховного
суду,
Касаційному
адміністративному,
Касаційному
господарському та Касаційному кримінальному. До кожного з цих судів
пройшло по 30 кандидатів, які набрали найвищі бали.
Серед переможців конкурсу — 91 суддя та 29 кандидатів не із системи
(науковці, адвокати та кандидати із сукупним стажем). Остаточно затвердити
кандидатури майбутніх суддів ще має Вища рада правосуддя. Наразі про
перебіг конкурсу та його результати «Ракурс» розпитав члена Громадської
ради доброчесності Романа Куйбіду.
— Пане Романе, яке ваше загальне враження від різних етапів конкурсу
та його результатів?
— Я вважаю, що конкурс сконцентрував дуже багато позитивного.
Йдеться про значну кількість випробувань, які мали подолати кандидати, і
відкритість частини етапів, зокрема, тестування, виконання завдань, співбесід
і пленарних засідань. На мою думку, це велике досягнення. Також важливо,
що до участі в конкурсі на такі високі посади залучені не тільки судді, а й
адвокати та науковці-правники. Щоправда, на жаль, на першому етапі
конкурсу внаслідок недосконалості законодавства було відсіяно досить
багато науковців, які захищалися не в навчальних закладах, а в наукових
установах. І це значною мірою звузило коло кандидатів, з якого можна було
обирати. Водночас чимало суддів з місцевих судів, науковців та адвокатів
ніколи б не отримали можливості стати суддею Верховного суду, якби не
нові процедури конкурсу. І це безумовний позитив.
Звісно, у конкурсі є багато вузьких проблемних моментів, які викликали
певні сумніви та дискусії щодо правильності окремих дій. Наприклад,
першим таким дзвіночком було те, що деяким кандидатам під час виконання
практичного завдання потрапили справи, які вони вирішували як судді в
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реальному житті. Тобто вони опинилися у дещо привілейованому становищі
у порівнянні з іншими кандидатами. Також поки що (станом на 28 липня. —
Ред.) не оприлюднено рішення щодо кожного кандидата, які серед іншого
мають містити аргументи щодо відхилення висновків Громадської ради
доброчесності.
— Яке ваше ставлення до опублікованого 27 липня Вищою
кваліфікаційною комісією остаточного рейтингу кандидатів у судді
Верховного суду?
— У деяких моментах ці результати порадували, але є дуже серйозні
зауваження, зокрема щодо неврахування великої кількості висновків
Громадської ради доброчесності. Тобто кожен четвертий кандидат, якого
рекомендували призначити на посаду судді Верховного суду, має негативний
висновок Ради доброчесності. Також, якщо подивитися на результати
конкурсу, то майже половина всіх кандидатів — це судді діючого
Верховного суду України та вищих спеціалізованих судів. Йдеться про ті
суди, які мають бути ліквідовані на початку роботи нового Верховного суду.
Отже, оновлення судової влади вдалося досягти лише на 50% — це навряд чи
найкращий результат. Окрім того, судді вищого рівня можуть своїм
авторитетом, своєю напористістю домінувати над суддями нижчого рівня, які
також потраплять до нового Верховного суду, тому існує ризик переходу тих
негативних практик, які були у старому Верховному суді, і на оновлений.
Однак цьому ще можна запобігти, якщо Вища рада правосуддя
дослухатиметься до висновків Громадської ради доброчесності. Тобто
пропорцію можна суттєво змінити, коли приблизно третина будуть судді
судів вищого рівня, третина — судді місцевих та апеляційних судів і майже
третина — науковці, адвокати. Бо наразі науковці та адвокати перебувають у
суттєвій меншості — їх близько 22%.
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Водночас Вища рада правосуддя має всі законні підстави для того, щоб
відсіяти окремих кандидатів, оскільки у ВРП є один додатковий критерій,
якого немає у Вищої кваліфкомісії, — це те, що призначення певного
кандидата може призвести до підриву довіри до судової влади.
— Хто конкретно не мав би, на вашу думку, потрапити до списку
переможців, якщо спиратись на ту частину конкурсу, якою опікувалася
Громадська рада доброчесності — доброчесність кандидатів?
— Я не буду оперувати тут прізвищами, а швидше критеріями, якими
керувалася Рада доброчесності та які, на жаль, чомусь були відкинуті Вищою
кваліфікаційною комісією суддів. Як на мене, ВККСУ поставила дуже низьку
планку в питаннях доброчесності і професійної етики для кандидатів. Так,
якщо найбільші корупціонери начебто не потрапляють до нового Верховного
суду, то судді, які свого часу обміняли власну незалежність на комфортні
умови, тобто продали свою незалежність, залишаються з-поміж претендентів.
І це найбільша небезпека.
В нас чимало висновків було засновано на тому, що кандидати
ухвалювали політично вмотивовані рішення, підтримували один одного
круговою порукою, ігнорували рішення Європейського суду з прав людини,
що призводило до повторного програшу Україною справи у ЄСПЛ. Шкода,
але ці проблеми залишилися без реагування з боку Вищої кваліфкомісії
суддів, і навіть брехня чи неправдиві відомості в декларації доброчесності
інколи відкидалися ВККСУ, внаслідок чого деякі кандидати з такими
неправдивими відомостями пройшли далі. Ось це турбує, тому що
нівелюється новий інструмент — декларація доброчесності як спосіб
виявлення недоброчесних кандидатів. І цей низький бар’єр щодо стандартів
доброчесності з боку Вищої кваліфкомісії — ще одне вузьке місце в
конкурсі. Це спонукає сумніватися в результатах, які мали б викликати
довіру.
— На вашу думку, велика кількість фактично проігнорованих Вищою
кваліфікаційною комісією суддів негативних висновків Громадської ради
доброчесності обумовлена низькою якістю цих висновків, про що не раз
ішлося у ЗМІ, чи упередженим ставленням до них членів ВККСУ?
— Я тут можу гадати на кавовій гущі, адже рішення щодо кожного
кандидата Вища кваліфкомісія ще не оприлюднила. В таких рішеннях має
міститися аргумент щодо врахування чи неврахування висновку Громадської
ради доброчесності. Припускаю, що були певні кандидати, яких треба було,
скажімо так, комусь протягнути до нового Верховного суду, і внаслідок
цього деякі аргументи ігнорувалися, що фактично відкривало дорогу для всіх
кандидатів. Однак це зовнішнє враження, зважаючи на те, що рішення не
оприлюднюється ВККСУ і тяжко переконатися в тому, що це неправдиве
припущення.
— Наведіть, будь ласка, приклади найбільш гучних негативних висновків
Ради доброчесності щодо кандидатів, коли фактаж був переконливий, але їх
було проігноровано.
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— Практично всі судді Верховного суду, які розглядали справу
Яременка (голова Судової палати у кримінальних справах Верховного суду
Микола Короткевич, який не пройшов, та суддя-доповідач Галина Канигіна,
яка не подавалася. — Ред.), фактично проігнорували рішення Європейського
суду з прав людини у справі «Яременко проти України», що призвело до
повторного програшу у цій же справі. ЄСПЛ сказав спочатку, що вирок щодо
Яременка засновано на незаконних доказах, після чого Верховний суд
вилучив з мотивувальної частини посилання на ключові докази, але вирок
залишив у силі. Тобто зникла основа для вироку, а вирок залишився. І судді,
що розглядали справу Яременка, не вказали цю інформацію в декларації
доброчесності, хоча мали це зробити. А Вища кваліфкомісія чомусь
проігнорувала те, що судді пішли на порушення Європейської конвенції, а
також те, що кандидати не зазначили це в декларації доброчесності.
Фактично всі кандидати — шестеро діючих суддів Верховного суду, які
пройшли, — підпадають під ці критерії, оскільки ухвалювали рішення,
ігноруючи рішення ЄСПЛ, тобто перекручували його. А ЄСПЛ потім
наголосив, що Верховний суд допустив свавілля. Наприклад, у справі «Бочан
проти України» судді Верховного суду (серед суддів, які ухвалювали
рішення, були голова Верховного суду Ярослав Романюк, його заступник
Анатолій Ярема та Микола Пшонка, старший брат екс-генпрокурора Віктора
Пшонки. Суддя Романюк 27 липня знявся з конкурсу. — Ред.) спотворили
висновок Європейського суду та вказали, що рішення українських судів є
правильним.
Також до низки кандидатів є серйозні зауваження щодо декларування
майна, тобто складається враження про наявність вибіркового підходу. Інший
приклад — використання українськими суддями, які є кандидатами до
оновленого Верховного суду, радянських указів, зокрема щодо заборони
мирних зібрань. Громадська рада доброчесності звертала на це увагу, коли
Європейський суд з прав людини констатував неможливість використання
радянського указу про обмеження свободи мирних зібрань, оскільки він
повністю суперечить Конституції України. Але вже навіть після того, як
ЄСПЛ це констатував, вищі українські суди, особливо адміністративний, ще
не раз посилалися на радянське законодавство, а не на Конституцію.
Очевидно, що це робилося свідомо, або принаймні там точно була груба
недбалість.
— У зв’язку з чим Громадська рада доброчесності сама ж скасувала 12
своїх висновків щодо доброчесності тих чи інших кандидатів у судді
Верховного суду?
— На це часто звертає увагу Вища кваліфікаційна комісія, але вони не
враховують те, що ми скасовували висновки через відсутність можливості
комунікувати безпосередньо із суддями, тобто отримувати у них пояснення
щодо тих чи інших обставин. Ще до того, як ми почали працювати, було
сказано, що члени Ради доброчесності не мають права спілкуватися з
кандидатами. Ми погодилися з таким аргументом, оскільки це може
розцінюватися як певний тиск на кандидата, і заборонили у своєму
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регламенті ініціювати спілкування з кандидатами. Внаслідок цього ми
спочатку оприлюднювали висновок, а потім кандидати мали можливість
подати заперечення. І в деяких випадках коректні заперечення ми
враховували. Наприклад, по одному судді ми посилалися на те, що він не
задекларував земельну ділянку, яка числиться на ньому згідно з даними
Єдиного державного реєстру. Він пояснив, що інформація у реєстрі не
приведена у відповідність до фактичних правовідносин, та повідомив про
внесення відповідних змін. Після цього ми звинувачення зняли.
Був ще один випадок, коли Рада доброчесності скасувала висновок вже
після співбесіди. У нас були претензії, оскільки кандидат не задекларував
автомобіль, який належав його дружині. На співбесіді він пояснив, що
транспортний засіб було продано за довіреністю, але авто зняли з реєстрації
лише за кілька років. Цей транспортний засіб мав би декларуватися, однак ми
дійшли висновку, що в цій ситуації свідомого приховування не було, а
кандидат припустився помилки. Нас це пояснення задовольнило, а Вищу
кваліфікаційну комісію — ні, і вона цього кандидата забанила, припинивши
його участь у конкурсі.
Загалом скасування наших висновків пов’язане з тим, що ми не могли
попередньо отримати пояснення від кандидата. І якщо потім ці пояснення
спростовували інформацію, яка у нас була, або інформували про мотиви
вчинку — то ми скасували свої висновки.
Зауважу, що нещодавно експерт Ради Європи надав висновок щодо
регламенту Громадської ради доброчесності, де присутня рекомендація
комунікувати з кандидатами ще до оприлюднення висновку щодо обставин,
які можуть лягти в основу цього висновку. І ми змінили регламент, але вже
після завершення конкурсу до Верховного суду, тому що під час конкурсу ми
цього робити не можемо. І я думаю, що в майбутньому ми все-таки будемо
комунікувати з кандидатами попри те, що деякі національні експерти були
проти цього.
***
Нагадаємо, після старту конкурсу до Верховного суду в листопаді
минулого року було зареєстровано 1436 кандидатів. 16 лютого відбувся
перший етап іспиту — анонімне письмове тестування, в якому взяли участь
613 кандидатів. За результатами тестування до другої частини іспиту —
виконання практичного завдання — допустили 521 кандидата.
27 липня ВККСУ оголосила результати конкурсу. Рейтинг сформовано
для 319 кандидатів з 381, яких було допущено до співбесіди (53 кандидати не
підтвердили здатність здійснювати правосуддя, а ще дев’ять написали заяви
про припинення участі в конкурсі). До кожного з касаційних судів відібрано
по 30 кандидатів. Повний список переможців опубліковано на сайті Вищої
кваліфкомісії.
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Серед переможців конкурсу є п’ятеро суддів діючого Верховного суду.
Загалом фінал конкурсу пройшли: 91 суддя, 16 науковців, 9 адвокатів та 4
кандидати із сукупним стажем. Найвищий бал серед переможців отримав
кандидат до Господарського касаційного суду доктор юридичних наук
Віталій Уркевич — 840,83 з 1000 максимально можливих. Найнижчий бал
серед переможців — 667,25. Наймолодшому кандидату 33 роки,
найстаршому — 62. В оновленому Верховному суді буде 54 жінки та 66
чоловіків.

(Ракурс (http://ua.racurs.ua/1622-chlen-rady-dobrochesnosti-pro-konkurs-doverhovnogo-sudu-vkksu-postavyla-duje-nyzku-planku). – 2017. – 31.07).

О. Водянніков, національний радник з юридичних питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні

Парадокс кота Шредінгера
Конкурс до Верховного суду — рефлексії стороннього спостерігача
27 червня 2017 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України
завершила свою частину конкурсного добору кандидатів на посади суддів
нового Верховного суду.
Стоси досьє кандидатів переїхали зі столичної вулиці Механізаторів, де
розташована ВККС, на вулицю Студентську, де офіс Вищої ради правосуддя,
яка має затвердити підсумки конкурсу.
Соціальні медіа і громадськість вивчають-обговорюють оприлюднені
списки. Президент уже високо оцінив роботу ВККС і результати конкурсу.
Активна громадськість і неурядові організації виступили з критикою і
гострими коментарями. Посольство США критично висловилося в Твіттері
щодо результатів добору суддів до оновленого Верховного суду. Натомість
Режі Брійя, спеціальний представник генсека Ради Європи в Україні, в
інтерв'ю Укрінформу обережно, але позитивно оцінив відкритість та
публічність проведення конкурсу до Верховного суду.
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Істина, мабуть, лежить десь посередині. Конкурс був безпрецедентним
за відкритістю й залученням громадськості. Але ані безпрецедентність, ані
адекватність не означають бездоганність. Тому маємо слушний момент
поглянути на те, що відбулося, вивчити урок першого відкритого конкурсу
до найвищої судової інституції країни.
Оцінюючи полеміку, що триває навколо конкурсу, його результатів та
судової реформи в цілому, мимоволі згадуєш відомий парадокс квантової
механіки, запропонований Ервіном Шредінгером, — про кота, який
перебуває одночасно у двох станах — живому і мертвому. В умовах уявного
експерименту кіт, поміщений у сталеву камеру, може бути живий і мертвий
водночас, допоки хтось не відчинить камери і не дізнається, живий кіт чи ні.
Обговорення стану судової реформи, флагманом якої має стати новий
Верховний суд, нагадує спір про цього бідолашного кота з парадокса:
реформа відбувається чи реформа імітується? Але відкрити камеру ніхто не
наважується.
Ідея, закладена в поточній судовій реформі, принаймні як вона
сформулювалася в головах і документах її ідеологів, має вигляд елегантний і
комплексний.
Амбітний план реформ має три складники: законодавчий, інституційний
і людський. При першій спробі докорінної реформи 2015 року стало
очевидно, що без внесення змін до Конституції України не обійтися. 2015—
2016 роки минули під знаком конституційних коригувань. Ухвалення змін до
Основного Закону в частині правосуддя 2 червня 2016 року мало два важливі
виміри: зовнішньополітичний (бо довело дієздатність постреволюційного
режиму в державі, але це вже інша історія) і внутрішньополітичний.
Конституційні зміни дали суспільству гарантію незгортання перетворень і
стали такою собі урочистою обіцянкою розвитку реформи.
Але чи виконуються ці обіцянки? Чи запрацювали соціальні ліфти
всередині системи, чи було запущено в систему "свіжу кров" і чи досягнуто
належних пропорцій розуму та досвіду, про що казав Андрій Козлов іще до
свого обрання до ВККС? А ще важливіше, чи є така "кров" істотно якіснішою
і чи сприйме суспільство список кандидатів до Верховного суду, від чого
залежить і довіра до судової влади в країні в цілому? Чи буде здатен новий
Верховний суд, бодай з міркувань самозбереження, розбудувати себе як
незалежну, компетентну і поважну найвищу судову установу в державі, а не
перетворитися на "стіл замовлень" у мантіях?
Імена 120 кандидатів оголошено. Як підсумував член Громадської ради
доброчесності (ГРД) Роман Куйбіда, 94 з них (тобто 78%) є суддями або
суддями у відставці: 6 суддів діючого Верховного суду України, 49 суддів
вищих спеціалізованих судів, 27 суддів апеляційних судів і 12 суддів
місцевих судів. 17 кандидатів (14 %) дібрано з числа науковців-правників і
лише 9 кандидатів (8 %) — з адвокатів.
30 кандидатів (25%) отримали негативні висновки від Громадської ради
доброчесності. Але, на жаль, втрачається увага до інших кандидатів, яких
оминула — свідомо чи несвідомо — своєю увагою ГРД, а там є
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"достойники", чиї афіліації з певними політичними силами та групами
впливу є "секретом Полішинеля". Тому слід розвіяти певні ілюзії: не тільки
майновий стан мав стати ознакою відповідності того чи іншого кандидата. І
тут виникають запитання і до роботи ГРД, і до роботи оновленої після
Революції Гідності ВККС.
Справді, конкурс до Верховного суду був безпрецедентним за
відкритістю й прозорістю. Але безпрецедентність не означає достатність.
Приміром, мотивів рішень ВККС про недопуск до участі в конкурсі
кандидатам не повідомляли, а самих рішень не оприлюднювали. Інформацію
надавали лише на письмовий запит такого кандидата. Не було оприлюднено
й мотивів незгоди ВККС з негативними висновками ГРД. Досі незрозумілі
мотиви встановлення різних прохідних балів для кандидатів у різні касаційні
суди.
Під час конкурсу було кілька моментів, що викликали численні
звинувачення ВККС у маніпуляціях. Більшість із цих моментів аж ніяк не
вказують на якісь сумнівні речі в конкурсі, а скоріше є проблемами
формулювань Закону "Про судоустрій і статус суддів".
Так досить несподівано ВККС встановила відмінні прохідні бали за
результатами відбіркового іспиту (тестування) для різних касаційних судів
(по 60 для цивільного, адміністративного і господарського і 54 для
кримінального), а також відмінні мінімально допустимі бали за виконання
практичного завдання (по 65 для кримінального і цивільного, 67 для
адміністративного, 70 для господарського касаційних судів). Ст. 85 Закону
"Про судоустрій і статус суддів" не містить вказівки на мінімально
допустимий бал за результатами іспиту. На відміну від ст. 78, яка вказує, що
такий бал не може бути меншим за 75% максимально можливого бала
відповідного кваліфікаційного іспиту. Чи мала право ВККС встановити такий
бал своїм рішенням — питання дискусійне, хоча Вищий адміністративний
суд ствердно відповів на це питання. Але, визначаючи мінімальний бал для
кваліфікаційного іспиту в рамках загальної процедури добору на посаду
судді, законодавець навряд чи мав на увазі, що для конкурсу до Верховного
суду такий бал може бути встановлений ВККС на нижчому рівні. Навіть (або
тим більше) зважаючи на зміст і складність такого іспиту з урахуванням
принципів інстанційності та спеціалізації.
Рішенням від 29 березня 2017 року ВККС повернула до конкурсу 44
кандидатів, які не набрали достатніх балів за практичне завдання, але
пройшли за сумою балів за тестування і практичне завдання. Це було
зроблено наступного дня після оголошення результатів практичного завдання
і викликало шквал критики. Однак якщо розібратися, ст. 85 Закону "Про
судоустрій і статус суддів" справді об'єднує складання анонімного
письмового тестування та виконання практичного завдання в один етап
кваліфікаційного оцінювання, за результатами якого ВККС ухвалює рішення
про допуск до іншого етапу кваліфікаційного оцінювання.
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Останній, найважливіший, на мою думку, урок конкурсу — висновки
Громадської ради доброчесності і їхня реальна роль у процесі конкурсного
добору до Верховного суду.
Останні місяці конкурсу, коли ГРД почала видавати негативні висновки,
позначилися розгортанням у медіа, серед експертної спільноти і в
дипломатичних колах цілої кампанії, спрямованої на дискредитацію як
самого інституту ГРД, так і її членів. Їм закидали те, що ГРД оцінює судові
рішення, винесені кандидатами з числа суддів, що не були переглянуті чи
скасовані вищими судовими інстанціями; не заслуховує кандидатів, не
запитує пояснень щодо інформації та фактів, які їй стали відомі;
послуговується сумнівними джерелами інформації; не має чітких критеріїв
для оцінювання доброчесності кандидатів і діє навмання; нехтує фактом
конфлікту інтересів окремих членів ГРД під час ухвалення висновків щодо
кандидатів і т.ін.
ГРД — справді унікальний інститут, аналогів якому в світі немає. ГРД
— це голос громадськості у процесі добору суддів. Її основною функцією є
збирання, перевірка й аналіз інформації щодо суддів і кандидатів на посаду
судді на предмет того, чи сприйме суспільство конкретного кандидата, в разі
його призначення, як достойного Верховного суду суддю. Тобто мірилом
роботи ГРД є забезпечення довіри суспільства як до конкурсу, так і до його
результатів і, відповідно, до нового Верховного суду. Разом із тим, не слід
забувати, що ГРД — дорадчий орган при ВККС. Остаточне рішення щодо
формування рейтингу і списку кандидатів — за ВККС, яка вправі не
погодитися з ГРД. Із цього випливає ще один урок: вмотивовані рішення
ВККС про подолання негативного висновку ГРД повинні оприлюднюватися.
Суспільство має право знати, чому ВККС не погодилася, а ГРД — вивчати
помилки й напрацьовувати практику.
ГРД проробила титанічну роботу, дослідивши всіх кандидатів, що
пройшли перший етап конкурсу, а це 382 особи. І хоча далеко не всі
негативні висновки ГРД були підтримані ВККС, не можна стверджувати, що,
навіть у разі подолання негативного висновку ГРД, ВККС не брала до уваги
позицію ради при виставленні рейтингу кандидата. Адже якщо висновок ГРД
не є в цілому достатньо обґрунтованим і переконливим, ВККС вправі його
відхилити, відобразивши деталі висновку при виставленні рейтингу
кандидата. І цей підхід також був застосований ВККС.
Справді ніхто не може оцінювати конкретні судові рішення, крім судів
вищих інстанцій. Але коли йдеться про кандидата на посаду судді
Верховного суду з числа суддів, не забуваймо, що результатом роботи судді є
його чи її рішення. Легітимність (я не кажу про законність — цим опікуються
дійсно вищі суди) такої роботи залежить від сприйняття суспільством її
результатів. З такого погляду ГРД справді не вправі оцінювати окреме судове
рішення, але судову діяльність кандидата в цілому, включаючи сприйняття й
оцінку з боку суспільства, — повинна. Адже, як казав апостол Павло, "буква
вбиває, а дух оживляє", і якщо суддя сліпо слідує букві закону, забуваючи
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про його дух, то чи буде він здатен відправляти правосуддя у найвищій
судовій інстанції країни?
Не всі негативні висновки ГРД можна сприймати як оцінку суддівської
діяльності кандидата з погляду легітимності та суддівської етики. Деякі
справді базуються на неприпустимій оцінці окремого рішення (рішень). І
якщо ВККС, долаючи вето ГРД, керувалася цим міркуванням, до комісії не
може бути претензій. Це той урок, який має засвоїти ГРД. Але, на мою
думку, заперечувати можливість оцінювати діяльність кандидата на посаді
судді означає штучно обмежити ГРД у її і так обмежених можливостях.
Блаженний Августин сказав: "Я не можу дати визначення Бога, але
точно знаю, що таке безбожжя". Цю ідею, як на мене, слід мати на увазі,
міркуючи про те, чи керувалася ГРД чіткими критеріями професійної етики
та доброчесності. Деякі підходи в висновках ГРД справді грішать надто
поверховими узагальненнями і ґрунтуються на сумнівних джерелах
інформації. Тому особливий наголос у Висновку про Регламент ГРД, що його
підготував експерт Ради Європи, — на необхідності мати чіткі й заздалегідь
встановлені критерії та стандарти оцінювання суддів, у якому бере участь
ГРД. Такі стандарти потрібні й для самої ГРД — як інструмент захисту від
політичних впливів, запобігання ризику фаворитизму, упередженості й
залежності. Цей надзвичайно важливий урок також має бути засвоєний. І тут
справді важко визначити критерії доброчесності, але визначити "безбожжя"
— можливо.
ГРД є невід'ємною частиною нового конкурсу до нового Верховного
суду. Делегітимація ГРД матиме фатальні наслідки для конкурсу в цілому.
Навіть "токсичний" імідж ВККС, що формується і розганяється в соціальних
медіа і деяких ЗМІ, є менш шкідливим для конкурсу до Верховного суду і
самої нової судової інституції, ніж руйнування суспільної довіри до ГРД.
Небезпека делегітимації ГРД походить не тільки зсередини. Наші
європейські колеги досить скептично ставляться до ГРД як інституту,
вважаючи, що цей орган не відповідає європейським стандартам. Зокрема,
цього тижня Бюро з питань демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ
(БДІПЛ) надіслало Вищому адміністративному суду й ВККС свій висновок
щодо Закону України "Про судоустрій і статус суддів", де наполегливо
рекомендує переглянути положення про створення ГРД і зважити доцільність
використання інших способів залучення представників громадянського
суспільства до процесу оцінювання суддів або ж істотно реформувати
Громадську раду. Адже повноваження ГРД виходять за межі повноважень
суто дорадчого органу і дозволяють їй суттєво впливати на результати
оцінювання фактично накладанням вето на позитивну оцінку певного судді з
боку ВККС, а це означає, що процедура оцінювання вже не повністю
належить до компетенції органу суддівського самоврядування.
Так, наші європейські колеги мають рацію. Якби йшлося про судову
реформу поза українським контекстом, якби не було Революції Гідності, а до
того скочування України у прірву мафіозного авторитаризму, утворення ГРД
у тому вигляді, в якому вона запроваджена Законом "Про судоустрій і статус
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суддів" явно йшло би всупереч європейським стандартам. Але є український
контекст, була Революція Гідності, яка ціною життів Небесної сотні,
відвернула країну від прірви, є критичний рівень недовіри суспільства до
судової влади, є пам'ять про роль судів у репресіях проти активістів
Майдану.
У чому проблема реформи? По-перше, судова реформа, ухвалена навіть
кількома годинами раніше за конституційну, стала результатом політичних
компромісів і домовленостей, компромісом між революційним і
еволюційним шляхами реформи, між легітимністю і революційною
доцільністю.
Що отримали на виході? На виході ми отримали класичний режим
правосуддя перехідного періоду (transitional justice), але вбраний у шати
перманентності. Згідно із загальноприйнятим у міжнародному дискурсі
розумінням, правосуддя перехідного періоду включає заходи судового і
позасудового характеру, що спрямовані на подолання наслідків авторитарних
і тоталітарних режимів. Ці заходи запроваджуються під час переходу від
політики насильства і репресій до суспільної стабільності на засадах
демократії і верховенства права.
У цю пастку перманентності правосуддя перехідного періоду
потрапляють і наші європейські колеги, які майже одностайні у своїх
рекомендаціях щодо перегляду ролі ГРД і навіть її ліквідації як такої, що не
відповідає європейським стандартам. Але європейські стандарти правосуддя
не є річчю в собі, вони служать більш глобальній меті — забезпеченню
реалізації цінностей демократичного суспільства, побудованого на засадах
верховенства права, поважання прав людини, належного врядування. Такі
стандарти, вибудувані на європейській правовій традиції, що сягає глибини
двох тисячоліть, утілені в національних конституціях, конституційній
юриспруденції європейських держав і дистильовані в численних міжнародноправових і політичних документах, зокрема в зобов'язаннях, узятих у рамках
ОБСЄ, документах Ради Європи, практиці Європейського суду з прав
людини, Венеційської комісії.
Дотримання цих стандартів має правити за стратегічну мету судової
реформи. Але оцінювати судову реформу, розпочату в режимі правосуддя
перехідного періоду, відповідно до чітких і жорстких рамок таких стандартів
було б великою помилкою.
Повертаючись до результатів роботи ВККС, уже зараз можна відповісти
на запитання, що відбулося. Відбулося оновлення вищої судової інстанції за
рахунок суддів нижчих судів. Таке в історії відбувалося — згадаймо
суперечливі судові реформи Франьо Туджмана у Хорватії початку 1990-х.
Добре це чи погано в нашому випадку, покаже час.
Закон "Про судоустрій і статус суддів" 2016 року просякнутий явною
упередженістю на користь діючих суддів. Навіть під час подачі документів
суддям було набагато легше, ніж іншим категоріям кандидатів, які повинні
були доводити документами кожен рік свого стажу, ходити по архівах, судах,
вишукуючи відповідні підтвердження, що не слугувало жодній розумній
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меті, якщо метою реформи є якісне оновлення суддівського корпусу за
рахунок професійних і доброчесних кадрів.
Двері, хоч і зі скрипом, були відчинені лише для судових адвокатів і
науковців з ВНЗ (лише у грудні 2016 р. було внесено зміни щодо науковців з
наукових установ, але поїзд уже пішов). У чому тут проблема? Проблема в
якості як науки в Україні, так і адвокатської професії. Класична корупція в
судах (на відміну від політичної) не можлива без адвоката. Це міркування
жодним чином не стосується всіх адвокатів, що пішли на конкурс. Це
констатація феномену, а не характеристика.
На початку конкурсу багато хто дивувався, чому подалося так мало
дійсних фахівців з приватної сфери, що мають авторитет і є професіоналами.
І відповідь не тільки в тому, що не вірили. Багато хто не міг. Юрист у
приватній сфері протягом останніх п'ятнадцяти років завжди повинен був
вибирати — приймати правила гри судової системи або відмовитися від
судової практики, зосередившись на юридичному консалтингу і послугах,
обмеживши такі контакти до необхідного мінімуму. Тому чимало
професійних юристів обрали цей шлях задля збереження своєї репутації, ї їм
Закон закрив доступ до Верховного суду.
Логіка законодавця, здається, полягала в тому, що суддями мають бути
люди, які мають судовий досвід, і в ідеалі це правильно, але не в українських
реаліях. На жаль. Що менше формальних критеріїв і що складніший конкурс,
то більше компетентних, етичних і доброчесних людей до нього потрапили б.
Тому положення закону в цій частині є досить сумнівними, а результати
конкурсу щодо кількості людей з-поза системи — показовими.
Що далі? "Нами рухає недовіра. Українці не вірять владі, не вірять
співгромадянам, а головне — не вірять у себе". Цими словами Святослав
Вакарчук виніс вердикт нашому суспільству. Фатум недовіри тяжіє над
нашим суспільством. Конкурс до Верховного суду, на жаль, не став
винятком.
Проте за останні дев'ять місяців судова система зазнала справді
карколомних перетворень. Вони не вилилися в якісь законодавчі акти, в
утворення якихось інституцій. Відбувся тектонічний зсув у свідомості
суддівського корпусу. Судді зрозуміли, що перебувають під пильним оком
громадськості, яка отримала важливий інструмент впливу на закриту
суддівську корпорацію. Виник такий собі побічний наслідок, що
спонукатиме суддів бути обачними у своїх вчинках і поведінці і в судовій
залі, і поза її межами. І, сподіваюсь, розпочався довгоочікуваний процес
самоочищення суддівського корпусу.
Але це ще не кінець історії. І річ не тільки в тому, що оцінювати
кандидатів і перевіряти результати конкурсу буде найвищий орган
суддівського врядування — Вища рада правосуддя, яка має право вето щодо
будь-якого кандидата. Навіть призначення нового складу Верховного суду
ще не означатиме незворотності реформи. Верховна Рада України поки що не
спромоглася ухвалити нові процесуальні кодекси — а це одна з двох умов
запуску нового Верховного суду (перша — призначення щонайменше 65
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суддів; друга — ухвалення процесуального законодавства, що регулює
порядок розгляду справ Верховним судом).
При цьому, якщо кодекси не будуть ухвалені, виникне катастрофічна
ситуація: згідно з п. 8 Перехідних положень закону Верховний суд
розпочинає роботу за умови призначення щонайменше шістдесяти п'яти
суддів Верховного суду за результатами конкурсу, а Верховний суд України,
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних
справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд
України діють до початку роботи Верховного суду та набрання чинності
відповідним процесуальним законодавством. Тобто може виникнути
ситуація, коли в Україні діятимуть не чотири вищі суди (ВСУ, ВССУ, ВГСУ,
ВАСУ), а п'ять, причому два з них будуть верховними судами. Попри це,
перспективи ухвалення процесуальної реформи в парламенті досить туманні.
14 червня 2017 року Конституційний суд України відкрив провадження
за конституційним поданням Верховного суду України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України
"Про судоустрій і статус суддів". Хоча відкриття провадження, з погляду
громадськості, несе загрозу згортання судової реформи й реваншу
реакційних сил у суддівському корпусі, на мою думку, конституційне
провадження і рішення КСУ дає шанс запустити реформу, зробити здобутки
громадськості незворотними. Рішення Конституційного суду матиме
важливий вплив і в подальшому, якщо ми не хочемо, щоб ця реформа була
згорнута.
Якщо можна переформатувати Верховний суд, який є органом,
встановленим Конституцією, ухваливши закон без внесення змін до
Конституції, то це дає можливість будь-якому наступному парламенту
зробити те саме в будь-який час. Тому значення цього майбутнього рішення
може полягати у забезпеченні конституційного імунітету Верховного суду
від будь-якої ситуативної конфігурації в парламенті у подальшому, а також
може зняти ті політичні фактори, що гальмують процесуальну реформу, без
якої запустити новий Верховний суд неможливо.
Певні підстави для такого висновку є, адже суддею-доповідачем у цій
справі визначено суддю С.Шевчука з числа "паладинів Майдану" — суддів,
що були обрані до КСУ в березні 2014 року на хвилі Революції Гідності і
залишаються, за оцінкою судді КСУ у відставці В'ячеслава Джуня, справді
незалежними суддями, на відміну від решти "мантієносців". Тут, звичайно,
постає питання системної кризи, в якій опинився Конституційний суд
України: обидва процеси — і судова реформа, і реформа Конституційного
суду — виявилися ситуативно пов'язаними. Але це вже інша історія
(Дзеркало
тижня
(https://dt.ua/LAW/paradoks-kota-shredingera250983_.html). – 2017. – 13.08).
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І. Бенедисюк, голова ВРП

«Наша порада суддям одна: не мовчіть і не прогинайтеся»
(Інтерв’ю)
Дехто із служителів Феміди скаржиться, що Вища рада правосуддя
надто повільно реагує на повідомлення про тиск і жодних дієвих захисних
заходів цей орган не вживає. У свою чергу у ВРП переконують: розглядають
звернення суддів про втручання в їхню діяльність щодо здійснення
правосуддя як пріоритетні. Детальніше про це «ЗіБ» розповів очільник Ради
Ігор Бенедисюк.
— Ігорю Михайловичу, після публікації в «ЗіБ» ВРП нарешті почала
частіше розглядати повідомлення служителів Феміди щодо тиску на них.
Таких документів у реєстрі вже майже 200. За яким принципом
відбувається відбір заяв для розгляду? Адже деякі з них лежать у ВРП
півроку й більше.
— Не можу пов’язати прискорення нашої роботи з вашою публікацією,
проте маю зазначити, що ст.48 закону «Про судоустрій і статус суддів»
зобов’язує суддю звернутися із повідомленням про втручання в його
діяльність щодо здійснення правосуддя до ВРП та Генерального прокурора.
Попри те що законом не визначено строків вивчення цієї категорії матеріалів,
Рада розглядає повідомлення суддів про втручання в їхню діяльність як
пріоритетні. Ці питання є в кожному порядку денному засідань ВРП.
Реалізація цієї функції, як і всіх інших, вимагає певного часу на перевірку
викладених у повідомленні фактів. З жовтня 2016 до 31 липня 2017 року
зареєстровано 187 таких повідомлень, 22 за вказаний період були розглянуті,
частина перебуває на стадії перевірок.
Крім того, на засіданні 8 серпня Рада розглянула 7 повідомлень суддів
про втручання і дала належну оцінку. Зокрема, ВРП публічно звернулася до
Верховної Ради з приводу вжиття заходів стосовно недопущення народними
депутатами втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя.
Йдеться про звернення суддів Апеляційного суду Одеської області Лариси
Грищенко, Валентини Олініченко та Віталія Мандрика з повідомленням про
втручання в їхню діяльність з боку заступника голови Комітету ВР з питань
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. У зверненні
комітету дано оцінку рішенню (ухвалі Малиновського районного суду м.
Одеси від 14.11.2016) і зазначено, яких саме заходів реагування щодо
усунення порушень прав і свобод особи повинен вжити суд у рішенні. ВРП
також звернулася до Генеральної прокуратури з приводу притягнення до
встановленої законом відповідальності осіб, якими допущено бездіяльність,
що порушує гарантії незалежності суддів, яка виразилась у невнесенні до
Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідних відомостей.
Водночас першочергово Рада розглядає ті звернення, що потребують
невідкладного
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реагування, решту — в порядку черговості, нарівні з іншими
категоріями справ: дисциплінарними, кадровими, організаційними тощо.
— Чому ВРП не може миттєво відреагувати на кричущі факти? Адже
не виключені ситуації, що, поки ВРП дійде до розгляду заяви володаря мантії
про втручання в здійснення ним правосуддя в одній зі справ, він уже розгляне
її, так би мовити, під тиском. Чи, можливо, служителям Феміди слід
відкладати розгляд справи доти, доки ВРП не прийме відповідного рішення?
— ВРП не є органом миттєвого реагування, адже певні заходи мають
вживатися саме правоохоронними органами: Національною поліцією, ГПУ. І
такі заходи, як правило, здійснюються. Втім, якщо питання потребує
оперативного втручання, такі заходи вживаються досить швидко.
Так, Рада невідкладно розглянула повідомлення судді Шевченківського
районного суду м. Києва Оксани Голуб про втручання. Вона як слідчий
суддя розглядала клопотання слідчого про продовження строку
тримання під вартою громадянина, підозрюваного у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 Кримінального кодексу («розбій,
поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище»). Після
прийняття слідчим суддею ухвали про задоволення клопотання приблизно 30
невідомих осіб перешкоджали судді та секретареві судового засідання
залишити приміщення, штовхали суддю, вигукували образи, вимагали
пояснень стосовно прийнятого судового рішення. Судова охорона не діяла.
Суддя викликала поліцію. За результатами розгляду повідомлення судді ВРП
ухвалила рішення звернутися до:
• Кабінету Міністрів щодо негайного затвердження переліку судів,
органів та установ системи правосуддя, охорона яких здійснюється
підрозділами Національної поліції та Національної гвардії;
• голови Національної поліції щодо здійснення заходів з метою
посилення охорони судів;
• голови Державної судової адміністрації щодо
проведення службової перевірки за фактом порушення порядку та
забезпечення належних умов діяльності суду.
Ці звернення зрушили з місця проблему забезпечення охорони судів, що
виникла після розформування спецпідрозділу «Грифон», який раніше
охороняв суди.
З огляду на значний суспільний резонанс Рада терміново провела
перевірку стосовно повідомлення судді Солом’янського районного суду м.
Києва Вікторії Кицюк. Попри те що ВРП не виявила факту втручання у
здійснення правосуддя, в її рішенні зазначено, що встановлені під час
розгляду звернення В.Кицюк обставини повинні отримати належну правову
оцінку з боку керівництва НП, оскільки поведінка її працівників підриває
авторитет не тільки правосуддя, а й Національної поліції.
За результатами розгляду цієї справи остання провела службове
розслідування та встановила факти перевищення службових повноважень
працівниками поліції. Винних осіб притягнули до відповідальності, зокрема
за неналежне застосування спецзасобів та інше.
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Так само 27 липня ВРП терміново винесла на розгляд заяви голови
Ширяївського районного суду Одеської області щодо блокування роботи
суду 21 та 26 липня цього року. Розглянувши ситуацію в суді, ВРП
звернулася до Ради суддів щодо проведення перевірки організації діяльності
згаданого райсуду з метою встановлення обставин за фактами порушення
порядку та організації належних умов діяльності суду, а також виявлення
причин зазначених подій. РСУ запропоновано заслухати із цих питань
начальника Територіального управління ДСА в Одеській області.
Крім того, ВРП звернулася до Національної поліції стосовно
притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні роботи
Ширяївського районного суду Одеської області.
— Служитель Феміди повинен направити повідомлення про тиск
упродовж 5 днів, причому при порушенні цього терміну йому загрожує
дисциплінарна відповідальність. Натомість ВРП ніяк не обмежена у
строках розгляду. Чи не вважаєте за доцільне вказати в регламенті ВРП
якийсь термін, аби судді знали, як швидко чекати від Ради реакції та
захисту?
— За результатами розгляду повідомлення про втручання ВРП має
право вносити подання про притягнення до встановленої законом
відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що
порушує гарантії незалежності суддів або підриває авторитет правосуддя.
Таке подання є обов’язковим для розгляду відповідним органом чи
посадовою особою протягом десяти днів після його отримання, а про
рішення, ухвалене за результатами розгляду подання ВРП, та вжиті заходи
відповідний орган чи посадова особа зобов’язані невідкладно (але не пізніше
трьох днів) повідомити Раду. Тож, вважаю, передбачених законодавством
строків достатньо.
Можливо, варто подумати про внесення змін до законодавства, які
стосуються інших органів влади, аби наші звернення стали більш дієвими.
Адже сьогодні ми ще стикаємося з фактами, коли повідомлення суддів про
злочин щодо них у розумінні ст.376 КК («Втручання в діяльність судових
органів») навіть не вносяться до ЄРДР і не розслідуються.
«Сподіваємося, що рано чи пізно шанобливе ставлення до незалежності
суду стане традицією українського суспільства»
— Перефразую вислів одного відомого одесита: тиску на суд
побільшало чи повідомляти про нього стали частіше? Ваша думка?
— Повідомлення суддів про втручання в їхню діяльність почали
надходити на адресу Ради після набрання чинності змінами до Конституції в
частині правосуддя. До конституційної реформи це було повноваження
виключно РСУ.
Так, у жовтні 2016 року на адресу ВРП надійшло 2 повідомлення, у
листопаді — 8, у грудні — 13, у січні 2017-го — вже 21, у лютому — 25, у
березні — 32, у квітні — 20, у травні — 18, у червні — 23, у липні — 25.
Дійсно, спостерігається тенденція до збільшення кількості таких
повідомлень. Проте це, швидше за все, пов’язано з тим, що судді почали
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активно користуватися цим інститутом захисту своєї незалежності. Адже
раніше органи суддівського самоврядування не мали належного механізму
реагування на факти втручання у здійснення правосуддя.
— Чимало повідомлень, особливо за останні місяці, надійшло саме з
Одеси. Тобто там тиск на суд, зокрема господарської юрисдикції, став чи не
нормою. При цьому жоден винний, за інформацією голови Одеського
апеляційного господарського суду Наталії Богацької, дотепер не
притягнутий до кримінальної відповідальності. Коли ВРП планує
втрутитися в цю ситуацію? Чи обливання спиртовою зеленкою — це теж
форма вираження критики на адресу служителя Феміди?
— Дійсно, чимало кричущих випадків тиску на суддів зареєстровано
саме в судах Одеської області — 23 повідомлення. Однак цей регіон не є
лідером у такому негативному рейтингу. Із загальної кількості звернень 25 —
це повідомлення про втручання в діяльність суддів Дніпропетровської
області, 38 — подали судді м. Києва.
На кожен такий випадок ВРП реагує, особливо коли йдеться про скоєні
кримінальні правопорушення стосовно суддів. Кожного разу ми звертаємося
до ГПУ з вимогою надати інформацію про стан розслідування злочину проти
судді. Ми методично проводимо цю роботу в кожному випадку, тож
сподіваємося, що рано чи пізно шанобливе ставлення до незалежності суду
стане традицією українського суспільства.
Нині можна констатувати зростання кількості повідомлень суддів,
особливо слідчих, про факти внесення представниками прокуратури стосовно
них повідомлень до ЄРДР за фактом скоєння злочину за ст.375 КК
(«Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку,
рішення, ухвали або постанови») нерідко відразу після винесення ухвал, які
не задовольняють органи прокуратури. Деякими перевірками ми встановили,
що, хоч кримінальне провадження й відкрито, слідчі дії не проводяться
роками. А якщо йдеться про слідчого суддю, який розглядає питання про
обрання запобіжних заходів за клопотаннями прокуратури, то він
автоматично потрапляє в залежність.
Так, 18 липня Рада, розглянувши висновок її члена Миколи Гусака за
результатами перевірки повідомлення судді Ленінського районного суду м.
Кіровограда Леоніда Плохотніченка про втручання в його діяльність
посадовими особами прокуратури Кіровоградської області, внесла до ГПУ
подання про притягнення до встановленої законом відповідальності осіб,
якими вчинено дії, що порушують гарантії незалежності суддів.
Представники прокуратури одночасно з поданням апеляційної скарги на
це рішення внесли до ЄРДР стосовно Л.Плохотніченка відомості про
кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.375 КК, відразу після
винесення ним ухвали від 2.02.2017 у справі за скаргою адвоката Тетяни
Ромаданової щодо визнання незаконним затримання громадянина К. та
звільнення його з-під варти, поданою в порядку ст.206 Кримінального
процесуального кодексу.
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На час розгляду ВРП повідомлення Л.Плохотніченка встановлено, що
досудове слідство у кримінальному провадженні стосовно нього триває.
Відповідні процесуальні заходи або слідчі дії за його участю не проводились.
Повідомлення про підозру судді не вручено, з моменту реєстрації відомостей
минуло більш як 5 місяців.
Рада погодилася: вказані обставини свідчать про те, що відповідні дії
посадових осіб прокуратури Кіровоградської області (внесення відомостей до
ЄРДР про кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.375 КК) є
втручанням у діяльність слідчого судді.
Якщо говорити про системний підхід до цієї важливої проблеми, то як
приклад можу навести рішення Ради від 27.06.2017. Проаналізувавши низку
повідомлень, ВРП установила, що судді вказують на незаконне, на їхню
думку, внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, що
стосується здійснення правосуддя, зокрема щодо постановлення суддею
завідомо неправосудного рішення. Такі дії правоохоронних органів та
органів прокуратури судді вважають втручанням у їхню діяльність щодо
здійснення правосуддя.
У зв’язку з цим ВРП звернулася до Генпрокурора з приводу надання
інформації про розкриття та розслідування за період 2014 — першу половину
2017 року злочинів за ст.375 КК. За результатами аналізу отриманих
відомостей Рада робитиме подальші кроки для запобігання ситуаціям, коли
дії суб’єктів правоохоронної діяльності виходять за межі повноважень,
наданих законом, та мають характер зловживання процесуальними правами,
що полягає в намаганнях здійснювати позапроцесуальний контроль за
розглядом справ судами та перевірку законності й обґрунтованості судових
рішень.
— Можна виокремити три групи тих, хто намагається чинити тиск на
суд: органи досудового слідства разом із прокуратурою, сторони процесу за
допомогою так званих активістів та адвокати в інтересах своїх клієнтів.
Яка з них є найбільш небезпечною для незалежності судової системи?
Можливо, є сенс, наприклад, вплинути на одну людину — Генерального
прокурора, аби прибрати принаймні один із важелів тиску на суд —
необґрунтоване порушення кримінальних проваджень проти суддів?
— Левова частка повідомлень суддів про втручання (127) стосується дій
громадян та громадських об’єднань у судах. 48 — це повідомлення стосовно
тиску на суддів з боку органів державної влади, 12 — з боку народних
депутатів та політичних партій.
У своїх рішеннях ВРП неодноразово звертала увагу народних депутатів
на неприпустимість дій, що можуть бути розцінені як вплив на суддю. Так,
31 липня ВРП визнала звернення депутата Кам’янець-Подільської міської
ради Хмельницької області Дмитра Костюковича втручанням у діяльність
судді. Нагадаю, що суддя Київського окружного адміністративного суду
Андрій Балаклицький звернувся до ВРП з повідомленням про втручання в
його діяльність, в якому зазначив, що у зв’язку з розглядом ним
адміністративної справи на його ім’я надійшло звернення згаданого депутата
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з проханням урахувати важливий і значний соціально-економічний аспект
питання, пов’язаного з розглядом указаної справи, та не вживати такого
крайнього заходу реагування, як повна зупинка експлуатації Довжоцького
МПД ДП «Укрспирт», розташованого в с.Довжок Кам’янець-Подільського
району Хмельницької області.
На думку судді, таке звернення депутата, пов’язане з розглядом
адміністративної справи, є неприпустимим і розцінюється ним як утручання
в діяльність та вчинення тиску на суд для ухвалення «потрібного» рішення.
Рада визнала звернення депутата втручанням у діяльність
А.Балаклицького та звернула увагу депутатів Кам’янець-Подільської
міськради на неприпустимість дій, що можуть бути розцінені як вплив на
суддів та судові рішення в позапроцесуальний спосіб, розмістила текст
звернення на веб-порталі «Судова влада».
Як бачите, подібні дії народних обранців непоодинокі, суддям
телефонують, вимагають звіту щодо судових рішень чи вказують, які саме
рішення мають бути прийняті. Наголошуємо, що такі дії депутатів є
незаконним тиском, за який передбачена кримінальна відповідальність.
— За законами опору матеріалів, де не тиснуть, там і не прогинається.
З другого боку, ніхто не стане битися головою об мур, якщо не бачитиме
результату, тобто якщо судова система не піддаватиметься цьому тиску.
З огляду на деякі ухвали про надання згоди на безпідставні обшуки в судах,
узяття під варту з першого-ліпшого приводу вітчизняна система не
виглядає сьогодні монолітом. Може, все ж таки потрібно і суди
налаштовувати на відсіч будь-якому тиску?
— Основними підставами для звернення до ВРП з повідомленнями про
втручання є:
• здійснення фізичного тиску на суддю та його родичів, пошкодження
їхнього майна;
• психологічний тиск на суддю шляхом надсилання звернень, скарг,
публікацій, поширення недостовірної інформації, образи та погрози в залі
суду;
• блокування роботи суду шляхом проведення
несанкціонованих протестів, перешкоджання доступу до робочого місця
судді, пошкодження майна суду тощо;
• відкриття кримінальних проваджень, проведення слідчих дій,
притягнення до адміністративної відповідальності та ін.
Рада лише з часу набрання чинності законом «Про Вищу раду
правосуддя», тобто з 5 січня цього року, розпочала розгляд цієї категорії
справ. Як відомо, законом передбачено, що ВРП оприлюднюватиме щороку
доповідь про стан незалежності суддів в Україні відповідно до п.7 ч.1 ст.73
закону «Про Вищу раду правосуддя». Доповідь включатиме дослідження
законодавчих
норм,
починаючи
від
конституційних
засад,
і
завершуватиметься аналізом рішень Ради щодо повідомлень суддів про
втручання в діяльність.
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До роботи постійної комісії ВРП з підготовки щорічної доповіді
залучено Верховний Суд, РСУ, Вищу кваліфікаційну комісію суддів, ДСАУ,
Національну школу суддів. Указаним органам та установам надіслано
звернення з метою визначення кількісного та персонального складу їхніх
представників, які братимуть участь у підготовці щорічної доповіді.
Цей важливий документ, над яким Рада почала роботу в співпраці з
органами суддівського самоврядування, іншими органами та установами
системи правосуддя, громадськими об’єднаннями, дасть можливість
побачити реальний стан незалежності суду в країні.
Для нас цей рік дуже важливий, адже ми вперше визначаємо критерії, за
допомогою яких можна відмежувати реалізацію фізичними та юридичними
особами своїх прав від утручання в діяльність судді.
«Ми вважаємо функцію щодо захисту незалежності судової влади
однією з ключових»
— Конституційний обов’язок боронити незалежність судової системи
згадується ближче до кінця переліку повноважень ВРП. На якому місці за
значенням ця функція для вас особисто? Тобто що важливіше: звільнити
одного володаря мантії за скаргою громадських активістів, аби потрафити
суспільному запиту, чи захистити десятки порядних професіоналів від
тиску?
— Ми вважаємо функцію щодо захисту незалежності судової влади
однією з ключових у діяльності ВРП. Головне спрямування нашої роботи
вбачаємо в комплексному вирішенні проблем захисту незалежності
судочинства, підвищення авторитету судової влади та, нарешті, повернення
довіри суспільства до неї. У ході конституційної та судової реформ були
створені передумови для захисту незалежного статусу суддів. ВРП було
визначено як незалежний конституційний орган суддівського врядування,
більшість в якому належить суддям, обраним самими суддями. До
повноважень цього органу належить здійснення функцій, які становлять
основи суддівської незалежності. Адже у світлі ст.48 закону «Про судоустрій
і статус суддів» незалежність судді гарантується:
• особливим порядком його призначення, притягнення до
відповідальності, звільнення та припинення повноважень;
• недоторканністю та імунітетом;
• забороною втручання у здійснення правосуддя;
• окремим порядком фінансування та організаційного забезпечення
діяльності судів, установленим законом;
• функціонуванням органів суддівського врядування та самоврядування;
• визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки судді,
членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту;
• правом судді на відставку.
Крім того, гарантіями незалежності судді є відповідальність за неповагу
до суду чи судді; незмінюваність судді; порядок здійснення правосуддя,
визначений процесуальним законом, таємниця ухвалення судового рішення.
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— Якою буде ваша головна порада суддям — читачам «ЗіБ», на котрих
спробують чинити тиск?
— Наша порада одна: не мовчіть та не прогинайтеся. Як було
проголошено на Генеральній асамблеї Європейської мережі рад юстиції
(відбулася в Парижі (Франція) 7—9 червня 2017 року), присвяченій питанням
незалежності й підзвітності судової системи та якості правосуддя,
ключовими проблемами, з якими стикаються суди європейських країн і
України також, є надмірна критика, втручання в діяльність суду з боку
представників виконавчої та законодавчої гілок влади, ЗМІ, громадськості,
політиків.
Незалежність суддів не є чимось таким, що завойовується раз і
назавжди. Її постійно доводиться посилювати та обороняти (Закон і бізнес
(http://zib.com.ua/ua/129873golova_vrp_igor_benedisyuk_nasha_porada_suddyam_odna_ne_movc.html). –
2017. – 14.08-31.08).

Голова РСУ, суддя ВСУ В. Сімоненко

«Оптимальним є продовження роботи позачергового з’їзду в жовтні —
листопаді»
(Інтерв’ю)
Закон «Про Конституційний Суд України» набрав чинності. Саме цього
сигналу чекали «самоврядники» для завершення роботи позачергового XIV
з’їзду суддів, розпочатої ще в березні. Адже в цьому році ще потрібно
встигнути провести черговий XV з’їзд, на якому, зокрема, обрати нових
членів РСУ. Чи готується рада до цих заходів? Які організаційні проблеми
можуть виникнути? З цими та іншими запитаннями «ЗіБ» звернувся до
голови РСУ, судді Верховного Суду України Валентини Сімоненко після
чергового зібрання «самоврядників».
— Валентино Миколаївно, коли РСУ планує визначитися з датою
продовження позачергового XIV з’їзду суддів?
— Напевно, доцільніше говорити не про те, коли рада має намір
прийняти рішення, а коли ми плануємо провести з’їзд суддів. Потрібно
підрахувати всі строки, передбачені законом для відповідних процедур.
Грудень — дуже напружений місяць. Тому в грудні складно провести такий
великий захід. Думаю, найкращий варіант — обрати для продовження роботи
позачергового з’їзду жовтень — листопад.
— Ви згадали про необхідність дотриматися строків. Яких саме?
— Відповідно до «Прикінцевих положень» закону «Про Конституційний
Суд України» не пізніше 3-х місяців з дня набрання ним чинності на
офіційному сайті РСУ оголошується про початок конкурсу для добору
кандидатів на посади суддів КС. Адже саме рада займається підготовкою
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питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посади суддів
КС з’їздом суддів.
Тобто оголосити про проведення конкурсу можна як у перший день
після набрання чинності законом, так і за кілька днів до завершення 3місячного строку. Зрозуміло, до останнього дня ніхто тягнути не буде, адже
ще потрібен час на підготовку. Думаю, за цей термін ми вже і з’їзд
проведемо.
До речі, РСУ приймає заяви від осіб, які виявили намір обійняти посаду
судді КС, упродовж одного місяця з дня оголошення про початок конкурсу в
межах загального строку проведення конкурсу, визначеного законом, — 2
місяці.
Потім на засіданні ради ми повинні перевірити всі документи
претендентів і з’ясувати відповідність осіб вимогам, установленим
Конституцією та законом «Про Конституційний Суд України». Після цього
РСУ приймає рішення про проведення спеціальної перевірки щодо
кандидатів.
— Скільки часу вона триватиме?
— Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, якою затверджений
порядок проведення спецперевірки, вона здійснюється у строк, що не
перевищує 25 календарних днів.
За результатами вивчення документів і відомостей та співбесіди з
кандидатами РСУ має ухвалити рекомендацію щодо кожного претендента на
посаду судді КС. Більше того, законом визначено: рада повинна скласти
списки осіб, рекомендованих на посаду судді КС, на підставі яких з’їзд має
прийняти відповідне рішення. А в цих списках повинна бути така кількість
кандидатур до КС, яка щонайменше втричі перевищує кількість вакансій.
— Тобто на одну вільну посаду має претендувати троє і більше осіб?
— Так. Але тут є два складні питання. Чи наберемо ми трьох кандидатів
на одну вакансію? Якщо в нас буде одна вільна посада, то ще якось, напевно,
вдасться набрати таку чисельність. Якщо буде менше охочих, то де їх брати?
— Може, проводити агітацію серед суддів?
— Можливо, й так (усміхається). Другий момент:
РСУ повинна рекомендувати кандидата. Чи може вона когось не
рекомендувати? Напевно, якщо вона навіть когось не рекомендує, то розгляд
цієї кандидатури все одно потрібно виносити на з’їзд.
Уявімо ситуацію: рішення РСУ про рекомендування того чи іншого
кандидата не набирає необхідної кількості голосів. То, виходить, рада не
рекомендує такої особи? Чи просто рішення не набрало потрібної кількості
голосів?
Питання щодо проведення конкурсу нам потрібно прописати у
положенні. Для цього також потрібен певний час.
«Краще вже мати як делегата суддю у відставці, ніж не бути
представленим на з’їзді взагалі»
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— Паралельно з процедурою конкурсного відбору «конституційників»
має запуститися і процес «пошуку» майбутніх членів Вищої ради
правосуддя.
— Так. Але там трохи інші строки: не пізніше ніж за 45 календарних
днів РСУ має повідомити секретаріат ВРП про дату та місце проведення
з’їзду. У свою чергу останній не пізніше наступного робочого дня після
надходження такого повідомлення повинен оприлюднити оголошення,
зазначивши дату й місце проведення з’їзду та інформацію про початок
прийому документів від кандидатів на посади членів ВРП. Після цього
претенденти не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення з’їзду
подають документи.
Виходить, на всі ці процедури потрібно хоча б 2 місяці. Тому
оптимальним є продовження роботи позачергового з’їзду саме в жовтні —
листопаді.
— Коли ж тоді проводити черговий з’їзд? Перед початком
сьогоднішнього засідання «самоврядники» обговорювали такий варіант:
провести позачергове та чергове зібрання володарів мантій з мінімальним
відривом один від одного.
— Ви ж розумієте, що ми дуже багато варіантів обговорюємо. Черговий
з’їзд має відбутися в цьому році. Закінчуються повноваження РСУ,
тому потрібно обрати новий склад ради. Крім того, невирішеним
залишається питання щодо члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
— Але ж вам потрібно закрити роботу позачергового з’їзду до початку
діяльності нового Верховного Суду. Адже коли він розпочне працювати, ВСУ
та вищі спеціалізовані суди будуть ліквідовані, а особи, делеговані від цих
установ, — нелегітимні.
— З точки зору логіки, потрібно закрити до цього часу. Але тут теж
виникає дуже багато запитань. Певна кількість делегатів пішла у відставку.
То можуть вони тепер представляти колектив суду чи ні?
— Хіба судді у відставці не можуть брати участь у з’їзді?
— Заборони в законі немає. Розмірковуймо від протилежного.
Припустимо, судді у відставці не мають права представляти колективи судів,
у яких вони працювали. Чи можуть ці суди обрати нових делегатів? Ні, не
можуть. То краще вже мати як делегата суддю у відставці, ніж не бути
представленим на з’їзді взагалі.
Втім, є судді, які звільнилися за власним бажанням. Вони не можуть
брати участь у роботі найвищого органу суддівського самоврядування. Тому
таких осіб варто виключати зі складу делегатів. Тому зараз необхідно
перевірити питання щодо наявності кворуму. Але не думаю, що кількість
тих, хто звільнився за власним бажанням і є делегатом, така велика, що не
вдасться забезпечити кворум. Та краще все заздалегідь перевірити.
Крім того, необхідно думати й про організацію засідань РСУ, щоб
встигнути провести всі підготовчі процедури. Можна спочатку всі сили
спрямувати на продовження позачергового з’їзду, закрити його, розпочати
підготовку до чергового. На мою думку, краще вдатися до паралельної
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підготовки. Чому? Бо це організація фактично одних і тих же заходів.
Наприклад, на одному засіданні РСУ можна прийняти два рішення, які
стосуватимуться різних з’їздів.
Якщо ми в цьому році сформуємо нові органи, то 2018-й зустрінемо з
новим ВС, з новим складом РСУ, з повністю сформованим складом ВККС,
ВРП та КС. Не хотілося б переносити на наступний рік питання щодо
завершення формування та оновлення складу органів у судовій системі
(Закон
і
бізнес
(http://zib.com.ua/ua/129767golova_rsu_suddya_vsu_valentina_simonenko_optimalnim_e_prodo.html).
–
2017. – 7.08-13.08).
М. Жернаков, директор Фундації DEJURE, головний експерт з судової реформи РПР, д.ю.н

Як (не) закрити очі на недоброчесних кандидатів до Верховного Суду?
Про конкурс до Верховного Суду написали вже чимало. Основна
проблема "найбільш прозорого" і "зразкового" конкурсу в тому в тому, що
серед 120 його переможців – 30, або рівно чверть – не відповідають критерію
доброчесності. Втім, мало хто знає, що це ще не остаточний список суддів
Верховного Суду.
Рішення щодо того, хто буде рекомендований до призначення,
прийматиме Вища рада правосуддя - спеціальний орган, створений змінами
до Конституції авторства президента Порошенка. Саме ВРП може відмовити
в рекомендації кандидату, якщо щодо його доброчесності є обґрунтовані
сумніви. Ще раз: одного лише сумніву в доброчесності достатньо для того,
щоб не рекомендувати кандидата.
А стосовно щонайменше 30 недоброчесних кандидатів не тільки
сумнівів, а й підтверджених фактів цілком достатньо: майно, яке явно не
відповідає доходам, ухвалення замовних рішень, порушення прав людини,
констатовані ЄСПЛ, брехня в декларації доброчесності.
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Чого вартують лише такі кандидати як чинна голова Ради суддів
Валентина Сімоненко, яка не тільки уособлює собою стару судову владу,
грубо порушувала права людини і має стійкі зв'язки з окупованими
територіями. Виглядає так, що пані Валентина, будучи суддею, всупереч
Конституції не володіє державною мовою – достатньо подивитися на її
мотиваційний лист.
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Або, наприклад, суддя Наставний, який кілька років тому засудив
теперішнього Генпрокурора, а тодішнього опозиційного політика Юрія
Луценка, що весь цивілізований світ визнав політичним переслідуванням.
Тут одне з двох: або Луценка тоді все-таки засудили законно, і він не може
бути тепер Генпрокурором, або такий суддя не може бути суддею
Верховного Суду.
Таких прикладів можна навести чимало. Питання в тому, чи зробить
щось Вища рада правосуддя для щоб об'єктивно розібратися в ситуації щодо
кожного кандидата. До цього її закликали численні громадські організації, і
навіть ключові міжнародні партнери України.
Суть заклику проста: якщо це дійсно "зразковий" конкурс, як на тому
наголошує Президент, забезпечте:
- індивідуальний розгляд щодо кожного кандидата з вільним доступом і
прямою трансляцією;
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- участь у засіданнях представника Громадської ради доброчесності, яка
і навела всі ці факти і звернулася офіційно до ВРП з пропозицією участі.
Все це – цілком у межах закону і логіки судової реформи. В такому
випадку буде набагато складніше приховати факти недоброчесності і
простіше – об'єктивно оцінити кандидатів. Це, звичайно, за умови, що хтось
зацікавлений в об'єктивній оцінці, а не "продавлюванні" своїх
контрольованих кандитатів.
Вирішення питання щодо порядку розгляду кандидатур відбудеться
сьогодні на засіданні ВРП, за яким можна спостерігати тут.
***
А ми тим часом нагадуємо, що всю повноту відповідальності за
кінцевий результат судової реформи несе президент України Петро
Порошенко. Саме він був автором змін до Конституції в частині правосуддя і
трьох ключових законів стосовно судової реформи, і саме його фракція
давала найбільше голосів за ці закони в парламенті (Українська
правда.Блоги (https://blogs.pravda.com.ua/authors/zhernakov/598966a0efa5e/).
– 2017. – 8.08).
М. Жернаков, директор Фундації DEJURE, головний експерт з судової реформи РПР, д.ю.н

Віддати Верховний Суд під ФСБ та інші ''європейські стандарти''
"ОБСЄ вказало, що Громадська рада доброчесності не відповідає
європейським стандартам!" – приблизно такі заголовки з'явилися у медіа
після недавнього опублікування думки експертів ОБСЄ/БДІПЛ щодо
положень закону "Про судоустрій і статус суддів".
"Що ж це за європейські стандарти?" – виникає запитання.
Читаємо звіт і з-поміж іншого знаходимо, що ОБСЄ "не розуміє" і
пропонує переглянути положення, яке забороняє участь у формуванні ГРД
організаціям, що отримують фінансування від країни-агресора, а також в
принципі заперечує факт агресії РФ, ставлячи слово "агресора" в лапки.
Такі вони, виявляється, "європейські стандарти", на думку ОБСЄ.
Перша раціональна реакція після великої кількості емоційних – якщо
незрозуміло, то, може, варто було би поцікавитися? Чи залучення до
обговорення всіх сторін також не відповідає стандартам (у звіті вказано, що
експерти спілкувались чи не з усіма, окрім самої ГРД)?
З ОБСЄ в принципі зрозуміло – вона не помічає не те, що агресію в
цілому, а навіть впритул російські танки на Донбасі. Проблема в тому, що
інші міжнародні інституції також не часто занурюються належним чином у
предмет дослідження. Сказано "перевірити на відповідність стандартам" –
перевірили. Тобто подивилися в певні моделі, створені в інший час і за інших
обставин, і постановили – "не відповідає".

58

Бо в стандартах – тільки судді (або переважно судді) можуть оцінювати
суддів. Громадськість в процесі оцінки? Боже борони! Так же ж і звільнити
суддю раптом можуть, а це загроза суддівській незалежності. В те, що наші
судді плутають незалежність і вседозволеність, а звільнити недоброчесних
суддів і є мета реформи – ніхто (чи майже ніхто) не заглиблюється. Це надто
складно.
Хоча в недавньому висновку експерта Ради Європи Регламент ГРД і
сама Рада визнані такими, що відповідають європейським стандартам.
Очевидно, скільки європейських експертів – стільки і думок про європейські
стандарти. І багато хто з них банально не розуміє, що тут у нас відбувається.
Не так давно в аналогічному звіті GRECO взагалі поставила під сумнів
існування Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Але її, очевидно, ніхто
скасовувати не збирається. Як би не було, в міжнародному контексті це
"м'яке право", яке конкретних обов'язків на державу не накладає.
Проте ці "європейські стандарти" і їхню інтерпретацію вже
використовують і ще обов'язково використають всередині країни. Спочатку –
для подальшої дискредитації Громадської ради доброчесності та ідеї
залучення громадськості до оцінки суддів загалом. В подальшому – для
законодавчого її знищення через обмеження повноважень, а то й зміну вимог
щодо формування. Все це подаватиметься обов'язково під соусом
"врахування європейських стандартів". Це добре розуміють місцеві експерти
ОБСЄ, яким не чужі слова "Революція Гідності". Але ситуації це, на жаль, не
змінює.
Натомість, в купі з екстатичними відгуками окремих іноземних
експертів всередині країни про "бездоганність" процесів судової реформи (не
дивлячись на результати) це дає "чудовий" синергетичний ефект, об який вже
багато разів розбивалися успішні демократичні перетворення. Найбільш
цікаві і доречні в місцевому і часовому контексті інновації оголошуються
"нестандартними" і згортаються, і всі повертають до того, що мали.
Натомість, країнам перехідної демократії нав'язуються рішення, ефект
від яких коливається від сумнівного до катастрофічного. Експерти успішно
звітують про виконання контракту і їдуть рятувати від "необачного відходу
від стандартів" і "суїцидального націоналізму" чергову перехідну країну.
Країна втрачає можливості стрімкого руху вперед і повертається до того, що
мала. В нашому випадку – до корумпованого і контрольованого суду.
***
На те, що Громадська рада доброчесності не тільки посягне на "святе" –
на багатомільярдні корупційні потоки в судах і на політичну владу над
суддями, а й зробить це ефективно, не очікували. Роль ширми для того, що
відбувається в процесі відбору суддів Верховного Суду і судової реформи в
цілому, явно не влаштовує ГРД – не з тих людей вона зроблена.
"Домовитися" теж неможливо, що визнав і на чому наголосив у тому числі
Президент. А тому тиск, спроби дискредитації, а особливо законодавчі
спроби вбити ГРД посилюватимуться.
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І якщо раніше це робилося майже виключно шляхом залучення
продажних "журналістів", тепер виглядає так, що до цього долучилися
органи державної влади (замовником думки експертів ОБСЄ, зокрема, є
сумнозвісний Вищий адміністративний суд України, чимало суддів якого
отримали від ГРД негативний висновок) і навіть міжнародні організації,
яких, імовірно, просто використовують "втемну".
Шкода, бо саме спільна позиція громадянського суспільства України і її
міжнародних партнерів давала можливість робити реформи за останні три з
половиною роки. Розділити їх зараз (а саме такою є тактика наших
політичних "еліт") – означає не тільки забути про подальші реформи, а й
поставити під загрозу здобутки, які маємо.
Але існування і ефективність ГРД – не самоціль. Найважливіше –
результати конкурсу до Верховного Суду, бо з ним нам жити ще наступні
років 25. Наразі серед "переможців" є ще 30 недоброчесних кандидатів. Вони
в жодному разі не повинні стати суддями нового ВС. Засідання Вищої ради
правосуддя, яка приймає остаточні рішення щодо них, розпочнуться в
вересні.
Для цілей цієї публікації важливо зауважити, що автор також є членом
Громадської
ради
доброчесності
(Українська
правда.Блоги
(https://blogs.pravda.com.ua/authors/zhernakov/599170f9a6c8f/). – 2017. –
14.08).

С.Глущенко, директор департаменту ВССУ доктор юридичних наук

Утворення Верховного Суду: Step By Step
У продовження піднятої керівником апарату ВССУ, кандидатом
юридичних наук Капустинським В. А. проблеми щодо необхідності
якнайскорішого вжиття організаційних заходів, необхідних для «запуску»
Верховного Суду, тези і пропозиції якого, безперечно, заслуговують на увагу
як такі, що висловлені з власного практичного досвіду, зі знаннями
нормативної та організаційної абетки утворення суду, хочу звернути увагу на
аспекти, які, на мій погляд, заслуговують на увагу у піднятому контексті.
Законодавцем ускладнено процедуру утворення Верховного Суду,
розібратись із якою навіть «старожилам» судової системи, з одного боку,
надзвичайно цікаво, а з іншого — складно. Попри це сам факт утворення
суду, а мова йде про найвищий суд у системі судового устрою країни, не
вимагає «вигадування велосипеду» у сфері адміністрування, зокрема
загального розуміння того, хто і що повинен зробити (розпочати роботу), аби
щось запрацювало. У нинішній ситуації, коли конкурс до Верховного Суду
добігає свого логічного завершення, йдеться про Верховний Суд і про те, хто
повинен зробити перші кроки в організаційному забезпеченні утворення та
початку роботи найвищої судової інституції.
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Сподіваюсь, що ні в кого не викликає сумнівів теза про те, що утворення
юридичної особи, а у випадку Верховного Суду — органу державної влади,
неможливе без її реєстрації у встановленому законом порядку, тобто
офіційного визнання такого утворення шляхом засвідчення відповідного
державного факту. В юридичному середовищі існують різні думки з приводу
того, хто, власне, має здійснити офіційну реєстрацію Верховного Суду як
юридичної особи публічного права та органа державної влади з подальшим
вжиттям первинних організаційних заходів (у тому числі для скликання
організаційним комітетом із числа суддів першого засідання Пленуму
Верховного Суду та організації його проведення, попереднього
напрацювання проектів локальних нормативно-правових актів тощо), а також
чи можливо взагалі Указом Президента призначати суддів на посади у
фактично не створену (у правовому сенсі) судову установу з наступним
кадровим оформленням новопризначених суддів.
Спробуємо знайти відповіді на існуючі питання у нормах Закону
України «Про судоустрій і статус суддів», зокрема статей 46 (Пленум
Верховного Суду), 147 (Система забезпечення функціонування судової
влади), 150 (Державна служба в системі правосуддя, оплата праці та
соціальні гарантії), 156 (Особливості апарату Верховного Суду) і пунктах 4-9
Перехідних положень Закону, та визначитись із тим, чи можливо здійснити
відповідний обсяг початкових організаційних, правових, фінансових,
кадрових та інших заходів у такі обмежені строки «запуску» Верховного
Суду за відсутності принаймні необхідного для початку роботи кадрового
укомплектування його апарату.
Так, у нормах Перехідних положень Закону України «Про судоустрій і
статус суддів», якими передбачено порядок утворення Верховного Суду, є
такі поняття як «утворення», «створення», «початок роботи» та «день
початку роботи», кожен із яких має змістовне наповнення на відповідних
етапах утворення Суду.
У пункті 4 передбачено, що протягом шести місяців з дня набрання
чинності цим законом утворюється Верховний Суд у порядку та у складі, що
визначені цим Законом. Такою регламентацією законодавець визначив
процедуру утворення суду триваючою і такою, що можлива без прийняття
окремого рішення про його утворення, оскільки включення Верховного Суду
до системи судового устрою прямо передбачено Конституцією України і
статтею 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». При цьому
також і не визначено конкретної дати, з настанням якої Верховний Суд
можна вважати таким, що утворився і розпочав свою роботу. Натомість ці
етапи утворення пов’язуються виключно із настанням певних фактичних
подій (призначення ТВО керівника апарату, офіційна реєстрація Верховного
Суду, призначення, обрання чи переведення на посаду судді такого суду
щонайменше одного судді, призначення щонайменше шістдесяти п’яти
суддів, що вважається початком роботи Верховного Суду тощо).
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Отже, початком утворення Верховного Суду є день набрання чинності
Законом України «Про судоустрій і статус суддів», а його юридичним
завершенням — офіційна реєстрація як юридичної особи публічного права,
оскільки лише створений суд може розпочати свою роботу, для чого
відповідно до пункту 9 Перехідних положень Закону вимагається
призначення щонайменше шістдесяти п’яти суддів.
Щодо реєстрації новоутвореного суду
Відповідно до статті 147 судоустрійного Закону для здійснення дій щодо
реєстрації новоутвореного суду як юридичної особи та представництва
такого суду як органу державної влади у зносинах з іншими органами
державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та
юридичними особами ДСА приймає рішення про призначення ТВО
керівника апарату. ТВО керівника апарату суду здійснює вказані
повноваження керівника суду як юридичної особи до моменту призначення,
обрання чи переведення на посаду судді такого суду щонайменше одного
судді та продовжує здійснювати виконання обов’язків керівника апарату
суду до призначення відповідного керівника апарату суду згідно з
процедурами, визначеними законодавством про державну службу, з
урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Наведена норма дає можливість вивести такі основні тези:
1) її застосування можливе лише для новоутвореного суду, який не має
статусу юридичної особи (Верховний Суд передбачено у Конституції
України, статті 17 Закону, проте не має реєстрації як юридичної особи);
2) для здійснення відповідних дій (реєстрація новоутвореного суду як
юридичної особи; представництво суду як органа державної влади у зносинах
з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
фізичними та юридичними особами) Законом визначено посадову особу —
ТВО керівника апарату, який з часу свого призначення на посаду до
призначання щонайменше одного судді виконує повноваження керівника
суду як юридичної особи;
3) ТВО керівника апарату продовжує здійснювати виконання обов’язків
керівника апарату суду та представляти Верховний Суд як юридичну особу
до призначення відповідного керівника апарату суду згідно з процедурами,
визначеними законодавством про державну службу, з урахуванням
особливостей, визначених цим Законом.
Трансформація посади ТВО керівника апарату у посаду виконуючого
обов’язки керівника апарату вимагає звернення до статті 156 Закону, в якій
зазначено, що організаційне забезпечення діяльності Верховного Суду
здійснюється його апаратом, який очолюється керівником апарату. З цього
випливає, що у сфері організаційного забезпечення єдиним керівником, який
має адміністративно-владні повноваження, є виконуючим обов’язки
керівника апарату, основним завданням якого на цьому етапі є вжиття
комплексу організаційних заходів різного спрямування, вкрай необхідних
для «робочого старту» Верховного Суду.
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Перехідні положення Закону визначають, що не пізніше ніж через п’ять
днів з дня призначення шістдесят п’ятого судді за принципом рівного
представництва від кожного касаційного суду у Верховному Суді має
створитись організаційний комітет, який скликає Пленум Верховного Суду в
тридцятиденний строк.
Єдині положення щодо порядку роботи організаційного комітету
містяться у статті 41 Закону і стосуються проведення Пленуму Верховного
Суду з питання висловлення недовіри його Голові, а норми щодо Пленуму
передбачені у статті 46 Закону. Навіть поверхневе ознайомлення із
зазначеними приписами дає можливість зробити висновок (а працівникам
вищих судів це відомо з власного досвіду), що процедура утворення
організаційного комітету, скликання, організація та проведення засідання
Пленуму — це комплекс різнопланових підготовчих дій, які потребують
значних людських і матеріальних ресурсів, а також часу. Очевидно, що весь
тягар адміністрування (організація, контроль, погодження/узгодження, а
також забезпечення підготовки проектів нормативно-правових актів,
здійснення початкових організаційних, інформаційно-технічних, кадрових,
фінансових та інших заходів тощо) для прийняття на засіданні Пленуму
рішення про «день початку роботи» Верховного Суду (публікується на
порталі судової влади та в газеті «Голос України»), обрання Голови
Верховного Суду, секретаря Пленуму та вирішення інших питань, віднесених
до його компетенції, ляже на плечі виконуючого обов’язки керівника
апарату. При цьому важко уявити, що вся масштабність функцій з
первинного організаційного забезпечення, у тому числі для проведення
першого засідання Пленуму, здійснюватиметься однією посадовою особою
апарату Верховного Суду — виконуючим обов’язки його керівника. Не
кажучи вже про те, що новопризначених суддів необхідно комусь приймати
на роботу, нараховувати і виплачувати суддівську винагороду, забезпечувати
робочим кабінетом, комп’ютерною та оргтехнікою, канцелярським
приладдям та іншими потребами, пов’язаними із діяльністю судді,
організовувати прийняття як судових, так і позапроцесуальних (загальних)
документів.
Комплексне законодавче розуміння особливостей утворення Верховного
Суду, формування його апарату, а також вимоги приписів Закону України
«Про державну службу» дають можливість за чинного правового поля
застосувати особливий (спеціальний), тобто позаконкурсний, порядок
зайняття посад в апараті суду. У першу чергу мова йде про посади керівника
апарату Верховного Суду та його заступників (згідно з частиною четвертою
статті 155 Закону керівника апарату Верховного Суду, його заступників
призначає за погодженням Голови Верховного Суду та голів касаційних
судів відповідно на посади та звільняє з посади Голова Державної судової
адміністрації України, тобто поза конкурсом). При цьому, на мій погляд,
вважається допустимим (як виняток, передбачений законодавством)
застосувати до моменту оголошення і проведення першого конкурсу на
заміщення посад державних службовців
в апараті Верховного Суду
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аналогічну кадрову процедуру і щодо інших посад, наприклад, шляхом
переведення, тимчасового виконання обов’язків, делегування повноважень
(обов’язків).
Так, статтею 21 Закону України «Про державну службу» вступ на
державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на
посаду державної служби за результатами конкурсу. Прийняття громадян
України на посади державної служби без проведення конкурсу
забороняється, крім випадків, передбачених законом. Статтею 91 Закону
України «Про державну службу» передбачені особливості проходження
державної служби в окремих органах державної влади. Отже, ці загальні
норми передбачають можливість у спеціальному законодавстві визначити
особливі правові порядки вступу проходження державної служби. На мій
погляд, окреслену можливість у контексті забезпечення належного початку
роботи Верховного Суду, як-то кажуть у народі, «нерозумно» не
використати.
Крім того, якщо вступ на державну службу за конкурсом на окремі
вакансії в державному органі, який функціонує у звичайному режимі,
законодавець розуміє як «оновлення», «добір», то у випадку разового
«запуску» новоутвореного державного органа можуть застосовуватися
правові категорії (засадничі принципи) як «проходження», «стабільність»,
«безперервність», «наступність» державної служби тощо.
Важливо звернути увагу, що висловлена ідея переслідує єдину
організаційну мету — забезпечення працівниками апарату Верховного Суду
успішного, оперативного та належного почину діяльності Верховного Суду
до початку його функціонування у порядку і спосіб, визначені
законодавством. Варто зважати, що конкурсна процедура, навіть і скорочена
(15-денна), вимагає наявності людських, матеріальних і часових ресурсів,
чого в «оголеному» апараті Верховного Суду за існування безальтернативних
порядків кадрового добору його працівників об’єктивно не буде. Тобто не
буде кому власне конкурс і проводити! Це обґрунтовує необхідність
здійснення перших кроків у формуванні апарату Верховного Суду за
спеціальною (позаконкурсною) процедурою у такій кількості працівників,
яка була б для новоутвореного Верховного Суду потужною відправною
точкою. Наведене можливо вирішити у спосіб законодавчого вдосконалення
відповідних правових норм, а також для призначення відповідної категорії
посад, через досягнення спільної позиції, зокрема, між Комісією з питань
вищого корпусу державної служби в системі правосуддя при Вищій раді
правосуддя (стаття 29 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»),
Державною судовою адміністрацією України та іншими уповноваженими на
це
суб’єктами
(Судебно-юридическая
газета
(http://sud.ua/ru/news/blog/107595-utvorennya-verkhovnogo-sudu-step-by-step).
– 2017. – 19.08).
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Хто і як має контролювати рішення громад – експертна дискусія
Урядовий законопроект щодо нагляду за рішеннями органів місцевого
самоврядування викликав бурхливе обговорення серед експертів та
представників громад. Чому так гостро стоїть питання необхідності
здійснювати нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування,
і хто має його здійснювати? Коли громади, ухвалюючи свої рішення, не
будуть ходити по мінному полі? Ці питання обговорювали експерти під час
дискусії в Українському кризовому медіа-центрі.
Автори законопроекту переконані, що нагляд за законністю – це питання
національної безпеки. Законопроект передбачає можливість зупинити
рішення місцевого органу влади через суд, а також заповнює законодавчу
прогалину, яка виникла внаслідок прийняття нової редакції закону про
прокуратуру, адже на сьогоднішній день немає жодного державного органу,
який би здійснював такий контроль. «Прийняття законопроекту дозволить
органам державної влади своєчасно реагувати на рішення органів місцевого
самоврядування, які встановлюють загрозу територіальної цілісності та
конституційного ладу в Україні. Ми маємо гіркий досвід прийнятих рішень
органами місцевого самоврядування навесні 2014 року, а також рішень, які
на сьогоднішній день спостерігаються органами місцевого самоврядування,
які спрямовані на руйнування по суті системи державного управління і
можуть призвести до відходу від децентралізації та переходу до федералізації
держави, що нам нав’язується сусідами зовні», – вважає Сергій Шаршов,
директор Департаменту з питань місцевого самоврядування та
територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України.
Місцеве самоврядування підтримує законопроект, однак має і свої
пропозиції. Концепція реформи передбачала зміну природи місцевих
державних адміністрацій на префектури і надання їм суто контрольних
функцій. Однак цього поки що не сталося.
«Ідея створення системи префектів гарна, але її не існує. Наразі ні
Конституція, ні концепція не дає нам іншого суб’єкта контролю з боку
держави, як місцева державна адміністрація. Зараз виглядає так, що місцеві
державні адміністрації, які за 119 статтею Конституції наглядають за
законністю, діють без меж і процедур. Тому спроба створити рамки, скоріш
за все, в плюс, а не в мінус. Найбільше ОТГ дошкуляють РДА, тому важливо,
що після цього закону, вони дійсно втратять можливість втручатися у
діяльність реформованих громад», – зазначив Ігор Абрам’юк, директор з
питань розвитку Асоціації об’єднаних територіальних громад.
«Ми пропонуємо запровадити окрему норму, яка б убезпечила громади
під час об’єднання від певних конфліктів з районною радою. Це стосується
передачі майна села, селища і міста районного значення, які виступають з
ініціативою утворення ОТГ, вони по тексту законопроекту контролювались
би на предмет відповідності і законності з боку РДА», – розповів Олександр
Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. При цьому
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акцентувалось, що конституційні зміни важливі, адже саме вони поставлять
фінальну крапку у плані завершення реформи.
Людям, які будуть здійснювати контроль, потрібна фахова підготовка.
На це потрібні видатки. «Не вистачає кадрів, фахових спеціалістів, які
розуміють суть реформи. Треба дійсно вводити ті органи префектури, де
будуть працювати фахівці, які дійсно розуміють суть проведення реформ, які
будуть правильно доводити їх до людей, контролювати виконання тих
рішень, які є в державному масштабі органами місцевого самоврядування», –
додав Микола Фурсенко, голова Асоціації сільських і селищних рад.
Об’єднані громади, як ніхто інший, мають бути зацікавлені у нагляді,
але чітко регламентованому і правильному нагляді. Нагляд за законністю
рішень органів місцевого самоврядування має стати не предметом тиску, а
захистом для громад. Якщо контроль буде дружнім, він буде допомагати їм
уникати помилок на цьому шляху. «Цей законопроект – це те, про що ви
мріяли давно, але боялися собі зізнатися. Переважній більшості потрібно
бути впевненими у тому, що вони прийняли законне рішення, і цей закон
прямо каже: пройшов місяць – ваше рішення законне, тому що тільки місяць
виділяється на те, щоб РДА виконала свій обов’язок, і вони в дуже жорстких
лещатах. Контроль за процедурами об’єднання передбачений законом про
добровільне об’єднання за ОДА. Тобто, за будь-яким рішенням, за будь-якою
процедурою, які вказані у цьому законі, РДА не буде мати ніякої можливості
навіть подзвонити до голови сільської чи селищної міської ради у випадку
затвердження законопроекту, про який я кажу. Друга позиція. Створилася
ОТГ. Хто його контролює? ОДА. Третя позиція. За умови, що ви не
порушили закон, ви взагалі не будете знати, що вас контролюють», –
переконаний Юрій Ганущак, експерт з питань реформування місцевого
самоврядування.
Однак у громад є свої застереження. «Децентралізація – це, перш за все,
надання повноважень, які ми виконуємо, але і надання самостійності у
прийнятті рішень. І ми, перш за все, повинні бути підконтрольні своїй
громаді. І я б сказала, що на даному етапі тут не актуальне питання
контролю, а актуальне питання правової допомоги, бо скільки таких
моментів було, що нема до кого звернутися, щоб хтось підказав, як прийняти
рішення. Якщо будуть такі органи, буде і менше помилок, і не треба буде
таких контролюючих органів», – переконана Валентина Карпенко, голова
Парафіївської об’єднаної громади Чернігівської області.
«Якщо децентралізація – це є «все для людей», послуги наближені до
людей, то і мешканці повинні нас контролювати. Уже у квітні 2016 року ми
сесією сільської ради затвердили положення про громадські консультації.
Консультації – це коли ти консультуєшся із мешканцями, коли ти ідеш на
роботу і перепитуєш, що потрібно, або просто зупиняєшся на дорозі і
спілкуєшся, якщо виникають питання», – додала Ірина Грищенко, заступник
голови Білозірської об’єднаної територіальної громади Черкаської області.
Питання нагляду за законністю рішень органів місцевого
самоврядування потребує консолідованої позиції, у цьому зійшлися всі
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учасники дискусії. І прихильники і опоненти вважають, що нагляд потрібний.
Аргументи прозвучали. Важливо, щоб ініціатори законопроекту врахували ці
аргументи. Найважливіше зберегти децентралізовану країну, для цього
необхідно вчасно врегулювати питання контролю, як питання національної
безпеки (Громадський простір (https://www.prostir.ua/?news=hto-i-yak-majekontrolyuvaty-rishennya-hromad-ekspertna-dyskusiya). – 2017. – 18.08).

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Великобританія
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй организовала досрочные
парламентские выборы, чтобы решить вопрос о выходе из ЕС и укрепить
свою позицию на переговорах с Брюсселем. Если бы ее партия набрала
столько голосов, сколько премьер рассчитывала, результат референдума о
Brexit подтвердился бы. И ликвидация членства в организации была бы
неизбежной.
Но выборы повторно открыли вопрос, стоит ли стране выходить из ЕС.
И это произошло по четырем причинам. Об этом на страницах The Guardian
пишет профессор управления из Королевского колледжа Лондона Вернон
Богданор.
Во-первых, в Палате общин больше нет большинства, которое бы
поддерживало жесткую версию Brexit, продвигаемую Мэй. Там сейчас даже
больше депутатов, которые бы хотели, чтобы Британия осталась в ЕС.
Во-вторых, лейбористы получили больше голосов на выборах,
усомнившись, был ли результат референдума по выходу из организации
окончательным. Лейбористская партия не была поклонницей решение
остаться в ЕС. Но ее лоббирование "мягкого Brexit" позволило привлечь
больше избирателей. В округах, где более 55% британцев голосовали за то,
чтобы остаться в ЕС, лейбористы на парламентских выборах набрали на 7%
больше голосов. Фактически досрочные парламентские выборы стали
реваншем сторонников союза.
В-третьих, выборы усилили внутренние расколы в двух крупнейших
партиях Британии. Если возможное соглашение с ЕС о новых отношениях
окажется слишком жестким, часть консерваторов могут объединиться с
оппозиционными коллегами, чтобы не позволить Лондону согласиться на
него. Если же сделка будет слишком мягкой, консерваторы-евроскептики
могут тоже заблокировать ее. Поэтому большинства нет ни для одной из
форм Brexit. А это фактически блокирует Палату общин.
В-четвертых, Палата лордов, где сторонников ЕС еще больше, чем в
Палате общин, тоже может отбросить жесткий Brexit, объяснив это тем, что
миноритарное правительство не имеет мандата на это. Поэтому в ситуации,
когда британский парламент заблокирован, ни одно из решений не имеет
поддержки, а партии очень разделены в вопросе Европы, проведение второго
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референдума может стать единственным способом для правительства
легитимизировать сделку, которую он предложит по Brexit.
В конце концов, процесс выхода из ЕС поднимает фундаментальные и
экзистенциальные проблемы для будущего страны. И поэтому окончательная
сделка будет требовать не только одобрение парламента, но и народа
(Зеркало недели (https://zn.ua/WORLD/vtoroy-referendum-o-brexit-kazhetsyaveroyatnym-the-guardian-256215_.html). – 3.08).
Глубинные причины противоречий Лондона и Эдинбурга никуда не
исчезли, а неопределенность в большой британской политике лишь
увеличивает риск их обострения.
Досрочные выборы в британский парламент, формирование правящей
коалиции, формат переговоров о выходе Лондона из Европейского Союза —
вот главные темы британских политических новостей.
На этом фоне на второй план отошли проблемы шотландской
автономии. Но хотя они и кажутся сегодня менее острыми, это ощущение —
ложное. Глубинные причины противоречий Лондона и Эдинбурга никуда не
исчезли, а неопределенность в большой британской политике лишь
увеличивает риск их обострения.
Вопрос о независимости стал центральным в публичной шотландской
политике после 1997 г. Тогда Лондон пошел на предоставление автономии
региону, чего требовало большинство живущих в Шотландии. Первая победа
вдохновила политические силы, выступающие за отделение от
Великобритании. В 2014 г. Шотландия провела референдум о независимости,
на котором большинство проголосовало за то, чтобы остаться в составе
Великобритании. Однако эта победа унионистов не была абсолютной. При
высокой явке (почти 84,5% зарегистрированных избирателей) отрыв
проголосовавших за сохранение единства Великобритании от сторонников
независимости был не очень большим — соответственно 55,3% и 44,7%.
Ключевую роль в проведении референдума сыграла Шотландская
национальная партия (ШНП). В 2007-м она впервые выиграла выборы в
шотландский парламент (созданный в 1999 г.) и сформировала региональное
правительство. С того момента ШНП остается правящей, и даже поражение
на референдуме не лишило партию лидирующих позиций. В вопросе о
независимости политика партии неизменна, и даже выглядит более
радикальной. В начале марта нынешний первый министр Шотландии (и
лидер ШНП) Никола Стерджен объявила о намерении инициировать новый
референдум о независимости в конце 2018-го — начале 2019-го.
Шотландская администрация пошла на прямой конфликт с британским
правительством, ведь сохранение единства Великобритании — один из
объявленных приоритетов Лондона в период переговоров о выходе из ЕС.
Июньские выборы в британский парламент были неудачными для
шотландских националистов. На прошлых выборах, в 2015-м, ШНП взяла 56
"шотландских" мест из 59. Для региональной партии (она участвует в
выборах только на территории Шотландии) это был почти максимальный
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возможный результат — по числу депутатов ШНП уступала лишь
консерваторам и лейбористам. После досрочных выборов 2017 г. партия
осталась третьей по числу мандатов, но ее представительство сократилось до
35 депутатов. В британский парламент не прошел лидер партийной фракции
прошлого созыва Ангус Робертсон. Также проиграл выборы Алекс Салмонд,
один из вдохновителей референдума о независимости 2014 г. — после
поражения на референдуме он оставил посты лидера ШНП и первого
министра Шотландии, но остался одним из наиболее влиятельных
шотландских политиков.
В ходе предвыборной кампании ШНП сделала одним из центральных
пунктов своей программы проведение нового референдума о независимости.
Стерджен настаивала, что он должен состояться до завершения переговоров
о выходе Великобритании из Европейского Союза. В Шотландии активную
кампанию в поддержку целостности Великобритании, против нового
референдума, вели консерваторы. Прямое противостояние ШНП и
Консервативной партии в вопросе о независимости превратило выборы в
вотум недоверия националистам — ведь больше всего мест в британском
парламенте у ШНП отобрали именно тори. Поражение на выборах было
справедливо воспринято в Шотландии как свидетельство того, что у идеи
нового референдума сейчас нет достаточной поддержки избирателей.
Выводы из провала на выборах были сделаны быстро. Выступая в
шотландском парламенте 27 июня, Стерджен заявила, что не настаивает на
скором проведении голосования по вопросу о независимости. Но от идеи
проведения референдума националисты не отказались. В том же
выступлении первый министр дала понять, что ее партия постарается
организовать новый референдум до 2021 г., когда должны состояться
очередные выборы в региональный парламент.
На первый взгляд, этот шаг — лишь попытка сохранить лицо. У
националистов нет большинства даже в шотландском парламенте (63
депутата из 129), и нынешняя администрация — это правительство
меньшинства. В оппозиции первую скрипку играют общенациональные
партии, выступающие против независимости. Но основания для оптимизма у
Стерджен есть. Два десятилетия автономии способствовали появлению в
Шотландии достаточно самостоятельной политической арены, со своей
повесткой и отличным от британского раскладом политических сил. Да, в
отличие от Северной Ирландии в шотландских выборах всех уровней прямо
участвуют ключевые британские партии. Но региональные политические
силы укрепляют свои позиции. Количество членов ШНП в последние годы
выросло до 120 тыс., что составляет около 2% населения Шотландии. После
выборов 2016 г. компанию ШНП в шотландском парламенте составляет
Шотландская зеленая партия, также выступающая в поддержку
независимости. Еще несколько региональных автономистских политических
проектов в парламент не прошли, но улучшили свои показатели по
сравнению с предыдущими выборами.
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Идею независимости поддерживает и часть лейбористов. Это стало
особенно заметно во время референдума 2014 г., когда Консервативная и
Лейбористская партии, а также либеральные демократы сформировали
коалицию в поддержку целостности Великобритании. Тогда часть
шотландских
лейбористов
организовала
альтернативную
группу,
призывавшую избирателей голосовать за выход Шотландии из Соединенного
Королевства. А это значит, что реальная поддержка независимости в
шотландском парламенте остается величиной неизвестной. В определенных
обстоятельствах за референдум выскажутся не только 69 депутатов ШНП и
зеленых, но и часть лейбористов. Что важнее, такой же неопределенной и
переменчивой
остается
ситуация
с
поддержкой
независимости
шотландскими избирателями. Последние опросы показывают, что поддержка
независимости колеблется от 43 до 48% жителей Шотландии. И дело тут не
только в статистических погрешностях.
Ключевым фактором остается Brexit. Шотландская экономика связана с
ЕС в большей мере, чем любой другой британский регион — более 40% (или
11,5 млрд фунтов) торгового оборота территории приходится на страны
Европейского Союза. Значит, и потери от разрыва для Шотландии будут
исключительно болезненны. Одна из важнейших причин, по которой
шотландцы не поддержали независимость в 2014 г., — опасность разрыва с
Европейским Союзом, ведь в Брюсселе тогда дали понять, что независимая
Шотландия не получит автоматически членство в объединении. По той же
причине в 2016-м в Шотландии на референдуме большинство жителей (62%
проголосовавших) высказались за сохранение членства в Евросоюзе.
Многие наблюдатели связали поражение ШНП на досрочных выборах с
разочарованием шотландцев в идее независимости. Но результаты выборов
не подтверждают это предположение. Шотландская политика заметно
"левее" британской, идеи социального государства, пацифистские настроения
здесь пользуются устойчивой поддержкой не одно десятилетие. Не случайно
с конца 50-х Шотландия была вотчиной лейбористов, и все ведущие
региональные партии — левые. Полевевшие при Джереми Корбине
лейбористы, с одной стороны, и ШНП, шотландские зеленые, с другой — эти
партии имеют очень много общего во взглядах на социальную и бюджетную
политику, экологию, разоружение, вопросы миграции. Главное несогласие
между ними — вопрос о независимости региона. Если "Шотландия просто
устала от барабанного боя" ШНП, как заявляла лидер шотландских тори Рут
Дэвидсон, если дело было только в набившей оскомину у избирателя
риторике Стерджен, шотландцы проголосовали бы за лейбористов.
Отчего же предпочтение было отдано консерваторам? Шотландцы попрежнему более всего обеспокоены возможным разрывом с ЕС, они хотят
сохранить экономические связи с континентом в сегодняшнем их виде.
Опросы, проводившиеся во время предвыборной кампании, показывают: в
Шотландии Терезу Мэй поддержали именно потому, что надеялись — она
консолидирует власть и, заняв твердую позицию на переговорах с ЕС,
добьется от Брюсселя выгодных торгово-экономических договоренностей. В
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конце концов, легитимная власть в Лондоне в глазах многих шотландцев
имела больше шансов на успех. Но эта позиция означает, что если Лондон
разочарует шотландского избирателя, если экономический разрыв с
континентом станет неизбежным, Шотландия в полной мере использует
альтернативу, которую предоставляют автономисты. И тогда Стерджен
сможет взять реванш, развернуть ситуацию в свою пользу. Год назад она
настаивала на участии Шотландии в едином рынке ЕС, даже если
Великобритания из него выйдет. И эта позиция была поддержана многими
шотландцами. Для них независимость может стать "планом Б", который
обещает сохранение связей с Европейским Союзом.
И потому решающим фактором в борьбе за независимость Шотландии
станет позиция Брюсселя. Сразу после референдума о выходе
Великобритании из Евросоюза на континенте стали явно демонстрировать
свою благосклонность к Шотландии. Стерджен принимали в Брюсселе на
самом высоком уровне, демонстрировали поддержку ее позиции по
сохранению сотрудничества с ЕС. Было ясно, что в Европейском Союзе есть
политики, желающие разыграть шотландскую карту для давления на кабинет
Мэй. Многочисленные заявления французских и немецких политиков о
неизбежности жесткого сценария развода, которые звучали еще недавно,
также говорят за использование "шотландской партии" против Лондона.
Но есть сильные аргументы против такого подхода. Во-первых, даже
эмоциональное желание примерно наказать Великобританию за выход из
Евросоюза, чтобы другим было неповадно, не отменяет рациональной
оценки: экономически и политически Лондон важен для Европейского
Союза, и потому стремиться к сохранению партнерства целесообразно для
обеих сторон. Во-вторых, на территории других стран ЕС есть немало
потенциальных сепаратистов, для которых поддержка шотландской
независимости станет прецедентом. До сегодняшнего дня Брюссель прилагал
усилия для сохранения территориальной целостности своих членов, и потому
будет проявлять осторожность в этом потенциально взрывоопасном вопросе.
Так или иначе, шотландский вопрос не просто вышел за пределы региона. Он
де-факто стал международным, неразрывно связанным с переговорами
между
Лондоном
и
Брюсселем
(Зеркало
недели
(https://zn.ua/international/nezavisimost-shotlandii-otmenit-ili-otlozhit256892_.html). – 2017. – 11.08).
Іспанія
Испанское правительство готово предпринять шаги, чтобы не допустить
референдума о независимости Каталонии, информирует Euobserver.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что готов в любое
время вызвать министров из отпуска для внеочередного заседания в случае,
если региональные власти Каталонии в этом месяце примут закон,
необходимый для проведения референдума 1 октября.
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"Спокойно и взвешенно мы должны сказать, что референдума 1 октября
не будет", - заявил Рахой журналистам, пребывая в отпуске в своем родном
регионе на северо-западе Галиции.
Испанское правительство утверждает, что голосование по референдуму
незаконно, поскольку Конституция с 1978 года дает суверенитет всем
испанцам по всей территории страны.
Правительство много раз направляло в суд иски о референдумах в
Каталонии и обещало уголовное преследование тем государственным
служащим, которые не выполняют судебных решений и помогают в
подготовке референдума.
Вместе с тем, в правительстве не уточняют, какие конкретно меры
применят в отношении региональных властей Каталонии, в случае, если те
будут игнорировать судебные решения.
Конституция Испании содержит статью, которая, например,
предусматривает приостановление полномочий власти автономного региона.
Кроме того, 1 октября на избирательные участки могут направить полицию,
чтобы конфисковать избирательные урны или произвести аресты.
"Испания является правовым государством, обладающим достаточными
правовыми и административными ресурсами для защиты своей Конституции
и прав всех испанцев", - сообщила изданию представительница испанского
правительства.
При этом она назвала запланированный референдум в Каталонии
"радикально неконституционным".
"Если мы разрешим некоторым гражданам решать вопрос, касающийся
каждого, например, будущего своей страны, тогда автоматически мы будем
отрицать, что все испанцы имеют основополагающее право", - сказала
чиновница.
Со своей стороны, региональный лидер Каталонии Карлос Пиджемонт
заявил, что скорее пойдет в тюрьму, чем отменит референдум. По его словам,
люди, живущие в регионе, "имеют право решать", хотят ли они отделиться от
остальной Испании, чтобы стать независимой страной.
Напомним, референдум об отделении Каталонии от остальных 16
областей Испании назначен на 1 октября. Решение о проведении
референдума принято в одностороннем порядке, без согласия Мадрида.
Как сообщалось ранее, в Барселоне прошли масштабные митинги за
отделение Каталонии от Испании. В акции, по разным оценкам, взяли
участие от 25 до 40 тысяч человек. В демонстрации участвовали главные
политики автономного региона, а также культурные деятели и лидеры
общественного мнения (Зеркало недели (https://zn.ua/WORLD/pravitelstvoispanii-obeschaet-ne-dopustit-referenduma-o-nezavisimosti-katalonii256560_.html). – 2017. – 8.08).
После теракта в Барселоне, столице бунтарской и самой богатой
испанской провинции — Каталонии, в регионе вновь заговорили об
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отделении. Меньше чем через два месяца, 1 октября, в пятимиллионном
регионе должен пройти неофициальный референдум о независимости.
Атака джихадистов, по мнению экспертов, может повлиять на исход
голосования. Одни считают, что беда сплотит испанцев с каталонцами,
другие, наоборот, уверены, что теракт сыграет на руку сепаратистам, и
регион таки поставит вопрос об уходе из Испании.
Теракт сплотил
Как написала центральная испанская газета El País, такое масштабное
нападение должно лишить каталонцев иллюзий и убедить их забыть о
независимости. Об объединении заговорили после траурных мероприятий по
жертвам теракта, когда испанские и каталонские власти вышли рука об руку
на площадь Каталонии. Короля Филиппа, премьер-министра Испании
Мариано Рахоя, президента Каталонии Карлеса Пучдемонта и мэра
Барселоны Адоя Колау встретили аплодисментами. «В воздухе витала
атмосфера сплоченности, казалось, каталонцы забыли об отделении и
референдуме. Хотя эти настроения могут быть ненадолго, и вскоре Барселона
вновь достанет «сепаратистские» флаги. Тем более Пучдемонт даже во время
выступления говорил о «каталонском характере», — поделился с «Вестями»
Хайме Фернандес, журналист из Барселоны.
По его словам, часть каталонцев настроена сотрудничать с Мадридом и
забыть об отделении, считая, что вместе будет проще бороться с
терроризмом.
Шансы почти равны
По опросам, сторонников отделения сейчас лишь немного меньше, чем
противников независимости Каталонии (41% против 49%). Хотя во время
пробного непризнанного референдума три года назад 80% проголосовали за
отделение Каталонии.
«Серьезно настроены на «развод» всего около 20% каталонцев. Это люди,
которые уверены, что Каталония «кормит» остальную страну, что это особый
регион, «другая Испания» со своим каталанским языком и культурой. Мол,
отделившись, регион станет успешнее, — говорит Фернандес. — Другие, а
их большинство, наоборот, считают, что ничего менять не нужно, иначе
можно потерять то, что есть. Например, бизнесмены боятся оттока
инвестиций. Также, отделившись от Испании, каталонцы могут остаться и
вне пределов Евросоюза, а это не всем нравится».
Предстоящий референдум в Мадриде уже объявили «нелегальным». По
словам испанских властей, это будет означать потерю 25–30% ВВП Испании.
А ВВП Каталонии составил пятую часть ВВП страны (200 млрд евро).
Ежегодно Каталония как регион-донор платит в госбюджет на 5 млрд евро
больше, чем получает обратно. «Хотя в целом экономика Испании
восстанавливается, и это может стать одним из аргументов против отделения
Каталонии», — полагает журналист Фернандес (Вести (http://vesti73

ukr.com/mir/253029-terakt-napomnil-katalonii-o-zhelanii-otdelitsja-ot-ispanii).
– 2017. – 21.08).
Венесуела
На фоне масштабных протестов 4 августа в Венесуэле впервые
соберется учредительное собрание, которое должно переписать
конституцию. Главное о последних событиях в стране - в материале DW.За
последнюю неделю сразу несколько крупных международных авиакомпаний
приостановили полеты в столицу Венесуэлы Каракас или объявили об их
прекращении. Среди них - французская Air France, испанская Iberia,
колумбийская Avianca. Американская Delta планирует прекратить полеты в
сентябре.
Причиной стал глубокий политический кризис в стране, который
вылился в массовые уличные протесты, не утихающие уже четыре месяца
подряд. С начала апреля, по разным данным, в них погибли более ста
человек, более тысячи арестованы. После выборов в Национальное
учредительное собрание, прошедших в минувшее воскресенье, 30 июля,
протесты вспыхнули с новой силой. В пятницу, 4 августа, должно состояться
первое заседание нового законодательного органа. DW отвечает на главные
вопросы о том, что происходит в Венесуэле.
Кого венесуэльцы выбирали 30 июля?
На прошедших выборах жители Венесуэлы выбирали состав
Национального учредительного собрания - специального органа, которому
предстоит разработать изменения в конституцию страны. Это 545 делегатов:
364 - от штатов и муниципалитетов и 181 кандидат от различных социальных
групп (студентов, рабочих, пенсионеров и других).
Еще до выборов многие аналитики указывали на то, что новый
выборный орган, скорее всего, будет состоять из сторонников президента
Николаса Мадуро. Результаты голосования подтвердили эти прогнозы. Среди
членов учредительного собрания оказались, к примеру, влиятельный член
правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабелло и
жена президента Мадуро Силия Флорес. Члены оппозиции при этом не будут
иметь права голоса при работе над новой конституцией, а правящая партия
фактически получает полный контроль над страной.
Зачем понадобились выборы?
По словам Мадуро, внесение изменений в конституцию поможет
преодолеть затянувшийся политический кризис и водворить мир в стране.
Указ о созыве учредительного собрания, или, как его еще называют,
Конституционной ассамблеи, президент подписал еще в начале мая. На тот
момент в стране уже месяц бушевали антиправительственные протесты.
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Они вспыхнули после того, как в конце марта Верховный суд объявил,
что лишает законодательных полномочий парламент, контролируемый
оппозицией. В ответ лидеры оппозиции назвали Мадуро диктатором и
заявили, что это решение фактически ликвидирует разделение властей на
законодательную и судебную. Через три дня Верховный суд пересмотрел
свое спорное решение, однако это не предотвратило многомиллионных
антиправительственных выступлений по всей стране, которые вступили в
активную фазу 4 апреля.
В свою очередь, Мадуро обещал, что новый законодательный орган не
будет ассоциирован ни с одной политической партией, а новая конституция
"позволит народу добиться мира, гармонии и настоящего национального
диалога". Однако он так и не объяснил, какие именно изменения будут
внесены в основной закон страны и как именно это поможет остановить
воцарившийся в Венесуэле хаос.
Что не так с выборами учредительного собрания?
В последний раз учредительное собрание созывал прежний президент
страны Уго Чавес в 1999 году. Тогда была составлена нынешняя
конституция, которую теперь собирается переписать Мадуро. В самой
процедуре созыва Конституционной ассамблеи для внесения изменений в
основной закон страны нет ничего противозаконного: президент имеет на это
полномочия. Однако если Чавес выставил вопрос о новой конституции на
голосование на референдуме, то его последователь решил пропустить этот
шаг и сразу объявил о выборах в учредительное собрание. Это значит, что на
воскресных выборах у венесуэльцев не было шанса решить, есть ли
необходимость в созыве учредительного собрания - им было предложено
лишь выбрать его состав.
Новый орган будет обладать практически неограниченной властью и
иметь больше полномочий, чем любая другая правительственная структура и
даже сам президент. Иными словами, учредительное собрание сможет не
только переписать конституцию, но и теоретически реорганизовать и даже
ликвидировать любую ветвь власти, считающуюся нелояльной, пишет газета
The New York Times. “Это представляет экзистенциальную угрозу для
венесуэльской демократии”, - отметил в интервью изданию Дэвид Смайлд,
аналитик правозащитной группы Washington Office on Latin America.
Что думают венесуэльцы?
Между тем в среду, 2 августа, выяснилось, что венесуэльские власти
предположительно завысили показатели явки на воскресное голосование. По
официальным данным, на избирательные участки пришли около 8 миллионов
человек, что соответствует явке в 41,5 процента. Однако глава лондонской
компьютерной фирмы Smartmatic, которая с 2004 года предоставляет
технологии на выборах в Венесуэле, заявил, что эти показатели были
завышены “по меньшей мере, на 1 миллион”. Это выяснилось в результате
компьютерного анализа данных.
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“С глубочайшим сожалением мы вынуждены сообщить, что данные по
явке на выборы, представленные в воскресенье, 30 июля, были подтасованы”,
- заявил на пресс-конференции в Лондоне директор Smartmatic Антонио
Мугика. В избирательном совете Венесуэлы отвергли эти обвинения,
пригрозив подать на фирму в суд. Генеральная прокуратура начала
расследование "этого скандального дела", заявила в среду глава ведомства
Луиса Ортега.
Согласно опросам общественного мнения, большинство венесуэльцев
было против созыва Конституционной ассамблеи. Перед выборами против
нее высказывались 70 процентов голосующего населения. Представители
оппозиции, бойкотировавшие голосование, указывали на то, что реальная
явка составила около 2,5 миллиона человек. За две недели до выборов
оппозиция провела неформальный референдум об отношении венесуэльцев к
предложению властей собрать Конституционную ассамблею. Более 98
процентов его участников высказались против.
Что думают другие страны?
Многие западные страны и соседи Венесуэлы в Южной Америке резко
осуждают происходящее в стране. Евросоюз обсуждает возможность
введения санкций в отношении правительства Мадуро. ЕС собирается дать
“соразмерный и скоординированный” ответ на события в Венесуэле,
сообщила в среду представитель главы европейской дипломатии Федерики
Могерини. Днем ранее председатель Европарламента Антонио Таяни
предложил заморозить европейские активы членов венесуэльского
правительства и запретить им въезд в Европу.
США уже ввели санкции лично против президента Мадуро и, как
сообщило агентство Reuters, рассматривают возможность оштрафовать
нефтяной
сектор
Венесуэлы
(Facenews
(https://www.facenews.ua/news/2017/370353/). – 2017. – 3.08).
18 серпня, парламент Венесуели був офіційно позбавлений усіх
повноважень. Всю парламентську владу в країні на себе бере новостворена
Конституційна асамблея. Про це йдеться в указі асамблеї, передає DW.
Наголошується, що в парламенті Венесуели переважають представники
опозиції. Конституційна асамблея складається з 545 представників, які були
обрані в кінці липня в результаті голосування, затьмареного повідомленнями
про численні порушення.
При цьому опозиція бойкотувала це голосування, а десятки держав
відмовилися визнавати його результати. Раніше повідомлялося про те, що
Конституційна асамблея видала декрет, оголошує цей орган вищестоящим по
відношенню до всіх іншим урядовим інститутам країни.
Згідно з цією постановою, парламент Венесуели, в якому більшість
мандатів мають представники опозиції, а також інші урядові установи не
зможуть приймати заходи, які суперечать законам, виданим Національним
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установчими зборами (РБК-Україна (https://www.rbc.ua/ukr/news/venesueleparlament-lishili-polnomochiy-1503089945.html). – 2017. – 19.08).
Грузія
Принятые Парламентом конституционные поправки «порождают угрозу
неоправданного ограничения свободы религии», - говорится в обращении
Совета религий при народном защитнике Грузии к Парламенту страны,
которое было опубликовано 2 августа.
Обращение, которое подписывают 19 групп религиозных меньшинств,
говорит о статье 16 конституционного законопроекта, принятого во втором
слушании, согласно которой, свобода веры, вероисповедания и совести
может быть ограничена «с целью обеспечения государственной или
общественной
безопасности,
необходимой
для
существования
демократического общества, предотвращения преступления, охраны
здоровья, осуществления правосудия или защиты других прав».
Религиозные объединения считают, что эти критерии «порождают
высокий риск, что они могут быть использованы не для легитимных целей и
целей, необходимых для существования демократического государства».
«Когда говорим об угрозах ограничения веры и вероисповедания по
Конституции, мы учитываем те многолетние вызовы и барьеры, с которыми
сталкивается большая часть религиозных объединений в Грузии», говорится в обращении Совета религий.
«Мы неоднократно становились жертвами ограничения выражения
нашей веры, насилия и нетерпимости», - говорят члены Совета религий и
добавляют, что с внесением «туманных» норм в Конституцию, «может
получить легитимацию неправомерное ограничение прав религиозных
объединений».
В первоначальной версии конституционных поправок, которая была
направлена Венецианской комиссии, 16-ая статья не содержала точного
перечня оснований для ограничений свободы религии и соответствующая
норма была сформулирована следующим образом: «Недопустимо
ограничение веры и свободы совести, если их проявление не нарушает прав
других».
Венецианская комиссия не одобрила запись. В соответствии с
заключением Венецианской комиссии, эта норма, с одной стороны, давала
«узкое» разъяснение свободы религии, а с другой стороны, делала
возможным «широкую» интерпретацию ограничения прав других.
«Рекомендуем, чтобы в соответствующую норму Конституции внесли
другие легитимные цели ограничения свободы религии (охрану
безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственных
норм», как это определено в статье 9 Европейской конвенции прав человека и
статье 18 Международного пакта политических прав», - отмечается в
заключении Венецианской комиссии.
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Конституционные поправки во втором слушании были приняты
Парламентом 23 июня. Третье и окончательное слушание состоится на
осенней
сессии
2017
года
(Civil.ge
(http://www.civil.ge/rus/article.php?id=29341). – 2017. – 2.08).
Правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» за две
недели до поездки в Страсбург предложила оппозиции провести встречу для
обсуждения проекта конституционной реформы. Обсудить спорные
поправки в Конституцию властям и оппозиции Грузии предложил
председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио.
Встреча назначена на 6 сентября. Букиккио рассчитывает на то, что
стороны смогут прийти к консенсусу, и реформа таким образом получит
легитимацию.
«Наша команда готова посвятить оставшееся до осенней сессии время
диалогу. Соответственно, мы предлагаем всем квалифицированным
политическим субъектам встретиться и возобновить обсуждение поправок в
Конституцию. В Грузии мы представляем политические партии, но за
рубежом мы все представляем Грузию, поэтому важно до встречи в
Страсбурге еще раз рассмотреть все важные вопросы конституционной
реформы», — заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.
В детали он вдаваться не стал. Предложение «Грузинской мечты»
провести встречу в Грузии оппозиция не оценила. Один из лидеров бывшей
правящей партии «Единое национальное движение» Ника Руруа считает, что
следует дождаться момента, когда власти предложат что-то конкретное.
«Они, власти, все время заявляют о готовности к консультациям. Но они
ставили такие условия, что все оставалось пустым разговором и не имело
ничего общего с делом и с желанием исправить этот негодный вариант.
Мы готовы к диалогу и готовы искать выход из тупика, так как
Конституция — это общий документ. Если «Мечта» сядет за стол
переговоров, чтобы создать новый документ и пойдет на уступки, то мы
будем работать вместе», — сказал Руруа. Свои условия озвучил
представитель
непарламентской
оппозиции,
лидер
«Националдемократического движения» Бачуки Кардава. «Мы готовы к диалогу, но
этот диалог должен быть ориентирован на результат — то есть, на внедрение
модели смены власти путем выборов и на создание такой избирательной
модели, которая устраивает не только «Грузинскую мечту», но и весь народ»,
— сказал Кардава.
Детали выборного законодательства
Поводом для недовольства стала появившаяся накануне в СМИ
информация о том, что «Грузинская мечта» намерена предложить оппозиции
выборы в парламент с естественным барьером (1%), которые политики
начали называть «безбарьерными выборами». Это правящая партия
придумала якобы как альтернативу переходу на пропорциональную систему
выборов уже в 2020 году. Ведущие оппозиционные партии, которые
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настаивают на упразднении смешанной системы выборов, негативно
восприняли эту информацию.
«Грузинская мечта» упрямо уходит от главного вопроса – перехода на
пропорциональную систему в 2020-м, и теперь придумывает уловки», —
сказал лидер партии «Европейская Грузия – движение за свободу» Зураб
Чиаберашвили.
Лидер
«Демократического
движения»,
экс-спикер
парламента Нино Бурджанадзе заявила, что власти пойдут на все, так как
боятся следующих парламентских выборов. «Они боятся того, что оппозиция
не допустит прихода «Грузинской мечты» к власти путем фальсификации
выборов, и будут акции протеста. Это (переход на «безбарьерные выборы» —
ред.) попытка подкупить партии», — сказала Бурджанадзе.
Претензии к «Мечте»
Работа над Конституцией началась спустя месяц после того, как
«Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы и получила
конституционное большинство, что дает возможность единолично принимать
любые законы. Между тем, «Грузинская мечта» обещала провести такую
конституционную реформу, которая будет результатом всеобщего
консенсуса. Но результаты работы Государственной конституционной
комиссии, большинство в которой представляла «Грузинская мечта», не
понравились ни президенту, ни ведущим оппозиционным партиям, ни
авторитетным НПО и экспертам, ни омбудсмену.
На этом фоне практически без изменений поправки в главный закон
Грузии парламент принял в двух из трех чтений. В голосовании принимали
участие только депутаты «Грузинской мечты». Оппозиция тем временем
объявила бойкот. Депутатам осталось окончательно отредактировать
законопроект и принять его в третьем чтении. По закону, смысловые
поправки к третьему чтению вносить нельзя. Что меняется? Основные
претензии к тексту поправок касаются отмены прямых выборов президента
Грузии, распределения мест в парламенте и даты перехода исключительно на
пропорциональную систему выборов в парламент, то есть по партийным
спискам.
Согласно запланированным изменениям, парламент из 150 депутатов
будет избираться не по смешанной системе (77 по пропорциональным
спискам и 73 по одномандатным округам), а полностью по
пропорциональной. Однако, эта норма вступит в силу не к предстоящим
парламентским выборам, а только в 2024 году. Кроме того, вводится запрет
на создание избирательных блоков для участия в выборах. Также меняется
принцип распределения мест в парламенте.
По действующей системе, мандаты в первую очередь распределяются
между партиями в соответствии с полученными голосами. Часть оставшихся
мандатов передают партиям, получившим менее шести мест в парламенте,
чтобы они смогли создать фракции, а другую часть — в порядке очередности
делят между остальными партиями, прошедшими в парламент. По новой
системе, партия, набравшая больше голосов, получит и все
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нераспределенные места в парламенте. А именно количество полученных
нераспределенных мандатов партией, набравшей больше всего голосов, не
должно превышать 35% от полученных основных мандатов.
Если
нераспределенных
мандатов
окажется
больше,
их
пропорционально распределят между остальными партиями, получившими
не менее 5% на выборах. Кроме того, количество полученных мандатов не
должно превышать 89. Меняется и система выборов президента Грузии. Если
до сих пор президента Грузии избирали граждане страны путем прямого
голосования, то теперь его будут выбирать 300 выборщиков. Выборщиками
будут депутаты парламента страны, все члены Верховных советов Абхазии (в
изгнании) и Аджарии, а также представители органов самоуправления
регионов. Поправки, как ранее заявили в «Грузинской мечте», вступят в силу
после президентских выборов, осенью 2018 года. Таким образом, президента
в следующий раз вновь будет выбирать население (365info.kz
(https://365info.kz/2017/08/nado-pogovorit-gruzinskaya-mechta-pozvalaoppozitsiyu-na-vstrechu/). – 2017. – 19.08).

Киргизстан
Прежняя Конституция была написана под одного человека – президента.
Но после референдума у премьер-министра станет намного больше прав. Об
этом заявил, выступая на ежегодной пресс-конференции, которая проходит
сегодня, 24 июля, в Чолпон-Ате, заявил президент КР Алмазбек Атамбаев.+
«Вы это поймете, когда придет следующий президент. Перед уходом на
каникулы парламент принял хорошие законы по выборам. Там нельзя будет
перетасовывать списки, никого толпой вышвыривать. Сейчас у нас другое
время, раньше то район захватят, то область. Сколько было бессонных ночей,
когда пытались захватить не то чтобы район, а даже Белый дом?! Вспомнить
даже, как схватили Каптагаева, облили бензином и держали пять часов в
багажнике. Сейчас эти люди такие белые и пушистые, их еще НПО
защищают, в другой стране за захват губернатора расстреляли бы. Они
защищают не Кыргызстан, а врагов Кыргызстана. Я собрал бы этих
защитников и один самолет и отправил бы в другую страну, где им платят
деньги»,
—
высказался
президент
(Knews
(http://knews.kg/2017/07/prezhnyaya-konstitutsiya-byla-napisana-pod-odnogocheloveka-prezidenta-atambaev/). – 2017. – 27.07).
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