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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Щиро вітаємо вас
з Новим роком та Різдвом Христовим!
Бажаємо натхнення та творчих успіхів.
Нехай кожен день Нового року дарує нові
перспективи в професійній діяльності,
Фортуна супроводжує кожну мить
вашого життя і допомагає у здійсненні
найнеймовірніших задумів.
Нехай поруч завжди будуть ваші надійні
партнери, колеги, близькі та друзі!
Зичимо здоров’я і щастя,
оптимізму та добробуту.
Із сподіванням на розвиток нашої співпраці
Колектив Національної юридичної бібліотеки НБУВ
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КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ УКРАЇНИ
Рішення Верховної Ради про зміну зарплат
суддям, які не пройшли кваліфікаційного
оцінювання, не відповідає Конституції України.
Про таке рішення 5 грудня інформував сайт
Конституційного Суду України (КСУ).
«Суддівська винагорода є гарантією
незалежності судді та невід'ємною складовою
його статусу, яка ...складається з посадового
окладу та доплат за вислугу років, перебування
на адміністративній посаді в суді, науковий
ступінь, роботу, яка передбачає доступ до
державної таємниці», – ідеться в повідомленні.
У КСУ зауважили, що антиконституційними
є, зокрема, положення законів «Про судоустрій
і статус суддів» (від 7 липня 2010 р.) і «Про
забезпечення права на справедливий суд» (від
12 лютого 2015 р.), якими народні депутати
«зменшували розмір посадового окладу
судді місцевого суду» як базового складника
винагороди судді (Гордон (https://gordonua.
com/ukr/news/politics/-konstitutsijnij-sudukrajini-viznav-nekonstitutsijnim-zmenshennjazarplat-suddjam-jaki-ne-projshli-kvalifikatsijneotsinjuvannja-559386.html). – 2018. – 6.12).
Група із 47 народних депутатів звернулася
до Конституційного суду з проханням
визнати незаконним рішення парламенту,
який підтримав звернення президента
про надання автокефалії Українській
православній церкві. Відповідне подання
зареєстроване на сайті суду.
Уповноваженими
вибрали
двох
представників Опозиційного блоку Вадима
Новинського і Олександра Долженкова.
«Підтримка Верховною Радою України
такого звернення... нівелює релігійну свободу і
міжконфесійний мир в Україні, порушує права
і свободи громадян, зокрема конституційне
право на свободу світогляду і віросповідання
та є прямим втручанням держави в церковні
справи», – йдеться в поданні.
Більшість підписантів – члени Опозиційного
блоку. Також подання підтримали позафракційні
депутати.
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Народні обранці підкреслюють, що
Україна є світською державою і повинна бути
нейтральною, неупередженою до будь-яких
різновидів віри.
На їхню думку, особливе ставлення
держави до будь-якої релігії буде порушенням
Конституції.
Депутати стверджують, що сама УПЦ
не зверталася до Вселенського патріарха
і не уповноважувала на це ні президента,
ні парламент (Корреспондент (https://
ua.korrespondent.net/ukraine/politics/4042761nardepy-zvernulysia-do-konstytutsiinohosudu-cherez-rishennia-po-avtokefalii). – 2018.
– 12.12).
Законопроект «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» №9055, який було
внесено до Верховної ради у вересні, не лише
суперечить Конституції, але й ставить під
загрозу захист прав українців. Таку думку
висловив заступник голови Національної
асоціації адвокатів України (НААУ) Валентин
Гвоздій, повідомляє РБК-Україна.
Зокрема, Гвоздій зазначив, що Конституція
гарантує кожному право на професійну правову
допомогу і ця функція покладена Основним
законом на адвокатуру. Але, на його думку, з
урахуванням багатьох положень законопроекту,
ефективність надання такої допомоги істотно
знизиться: «буквально, адвокат у процесі буде
поставлений у такі рамки, де він буде лише
«присутньою особою».
За словами юриста, законопроект 9055
порушує норму ст. 22 Конституції України,
яка чітко говорить про те, що конституційні
права і свободи гарантуються і не можуть бути
скасовані.
«Зокрема, повнота реалізації правових
інструментів захисника, згідно з законопроектом,
обмежена відповідальністю за зловживаннями
професійними правами. Нова стаття КПК 22-1
«Зловживання процесуальними правами»
(Перехідні положення законопроекту) і ще
кілька новел основного тексту законопроекту
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– це Дамоклів меч для кожного адвоката і по
суті є скасуванням прав людини. Аналогічні на
мій погляд неконституційні норми містяться і
в процесуальних кодексах», – написав Гвоздій.
За словами Гвоздія, порушується також
конституційне право на вільний вибір
захисника, адже законопроект передбачає, що
на цей вибір впливатимуть прокурори, слідчі
та судді.
Крім цього, він зазначив, що ст. 22 Конституції
визначає, що при прийнятті нових законів
не допускається обмеження існуючих прав і
свобод, але «законопроект 9055 перетворює
відразу кілька конституційних статей в даремні
декларації».
У зв'язку з цим, Гвоздій звернувся до
парламентаріїв з питанням: «Чи готові народні
депутати підтримати такі ризики або все ж запитають
думку Конституційного суду, покаже час».

Юрист вважає, що «у зв'язку зі спробою
внести системні зміни в регулювання
конституційного інституту адвокатури варто
проявити політичну далекоглядність, а не
політичну хитрість. Адже законопроект, що
встановлює правила роботи адвокатів, зачіпає
інтереси не однієї професії, а всіх громадян
України. Чи можна поставити особисті амбіції
вище цілого розділу Конституції про права і
свободи людини і громадянина?».
Раніше профільний комітет ВРУ надав
висновок про те, що законопроект 9055 несе
в собі корупційні ризики, а Головне науковоекспертне управління Верховної Ради
рекомендувало реалізовувати запропоновані
в проекті закону зміни (РБК-Україна (https://
www.rbc.ua/ukr/news/zakonoproekt-advokatureprotivorechit-konstitutsii-1543837325.html). –
2018. – 3.12).
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ерховна Рада 240 голосами ухвалила в
цілому законопроект №5309 про внесення змін до Закону «Про свободу совісті
та релігійні організації» щодо назви релігійних
організацій, які входять до структури (є частиною) релігійної організації, керівний центр
(управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що
здійснила військову агресію проти України та
тимчасово окупувала частину території України.
Закон було внесено до парламенту ще
2016 року. Його авторами є група нардепів – Ігор
Бриченко, Олександр Бригинець, Іван Крулько,
Ярослав Маркевич, Сергій Висоцький і Ігор
Лапін. Але тільки зараз у депутатів дійшли
руки до розгляду цього документу. Вочевидь
це безпосередньо пов'язано з утворенням
Православної церкви в Україні.
Головне положення прийнятого і оперативно
підписаного спікером Андрієм Парубієм
закону викладено так: «Релігійна організація
(об'єднання), яка безпосередньо або як
складова частина іншої релігійної організації
(об'єднання) входить до структури (є частиною)

релігійної організації (об'єднання), керівний
центр (управління) якої знаходиться за межами
України в державі, яка законом визнана
такою, що здійснила військову агресію проти
України та тимчасово окупувала територію
України, зобов'язана у своїй повній назві,
зазначеній її у статуті (положенні), відображати
приналежність до релігійної організації
(об'єднання) за межами України, до якої
вона входить (частиною якої вона є), шляхом
обов'язкового відтворення у своїй назві повної
статутної назви такої релігійної організації
(об'єднання) з можливим додаванням слів
«в Україні» та/або позначення свого місця в
структурі іноземної релігійної організації».
Іншими словами, законопроект зобов'язує
змінити назву релігійних організацій в Україні,
які входять до структур церкви, центр якої
знаходиться у країні-агресорі. Наразі єдиною
країною, яка законодавчо визнана агресором,
є Росія. Тобто представництво Російської
православної церкви в Україні, яке зараз
називає себе Українською православною
цервою, згідно з ухваленим законом, якщо
5
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він вступить в силу, має змінити свою назву
на «Російська православна церква в Україні».
Крім того, представникам церкви з центром
у країні-агресорі заборонено вести релігійну
роботу в українській армії.
У законі вказано три ознаки приналежності
релігійної організації в Україні до церкви
країни-агресора. По-перше, це посилання на
підпорядкування такій церкві у статуті, а також
зобов'язання виконувати структурами в Україні
рішення церкви, центр якої розташовується у
країні-агресорі. Також передбачене обов'язкове
входження представників релігійної організації
України до керівних органів церкви, центр
якої знаходиться в країні-агресорі. Закон
вимагає наявність хоча б однієї з таких ознак.
І якщо після внесення змін до статуту УПЦ
Московського патріархату її адміністративний
центр формально перебуває в Києві, та два інші
ознаки у філії РПЦ присутні. Тим більше що ця
поправка вступила в суперечність зі Статутом
РПЦ, де Українська церква перерахована
серед самоврядних церков, які входять до
складу Московського патріархату, центр якого
– в Москві. Предстоятель УПЦ МП може
вступити на посаду лише після затвердження
московським патріархом, він є постійним
членом синоду РПЦ, а архієреї УПЦ МП є
членами архієрейського собору Московського
патріархату.
Однак слід зауважити, що Головне
науково-експертне управління Верховної
Ради висловило багато зауважень до цього
законопроекту. Зокрема, на думку управління,
положення законопроекту «виглядають
недостатньо мотивованими і аргументованими,
виходять за межі, встановлені у відповідних
положеннях ст. 35 Конституції і Закону «Про
свободу совісті та релігійні організації».
Як вважають експерти Ради, підхід авторів
законопроекту «не узгоджується зі світською
природою Української держави, яка закріплена
в Конституції України, і може призвести до
деструктивних процесів у релігійній сфері».
Загалом зауваження управління викладені на
6 сторінках. Не дивно, що в результаті фахівці
парламентського апарату рекомендували
законопроект відхилити.
6

Проте документ все ж ухвалено і направлено
президенту. Тепер цікаво, чи підпише його
глава держави. Тим паче з урахуванням того,
що пункт 4 прикінцевих і перехідних положень
проекту передбачає: «У разі, якщо протягом
чотирьох місяців (для релігійних громад –
дев'яти місяців) з дати набуття чинності цього
Закону <…> релігійна організація (об'єднання)
не внесла передбачених законом змін до своєї
офіційної назви та не подала відповідних змін
до свого статуту (положення) на реєстрацію, її
статут (положення) втрачає чинність у частині,
якою визначається повна офіційна назва
релігійної організації (об'єднання)».
Формально це означає можливість
припинення діяльності УПЦ МП, яка, можна
з упевненістю говорити, не внесе відповідних
змін у свою назву. В юридичному відділі
Московського патріархату вже заявили, що
ухвалений Верховною Радою закон порушує
права вірних і є неконституційним. Примус до
зміни назви у цій церкві назвали втручанням
в її діяльність, яка «може привести до
непередбачуваних наслідків у суспільстві».
Читай – знов погрожують заворушеннями.
Одночасно в УПЦ МП звернулися до
президента з проханням ветувати зазначений
закон.
У свою чергу, депутати від «Опозиційного
блоку» обіцяють оскаржити закон у
Конституційному суді (впевненості їм додають
і зафіксовані випадки кнопкодавства у сесійній
залі). З роздратованим зверненням виступив і
російський патріарх Кирилл (Гунядєв), чим ще
раз підтвердив: УПЦ МП – таки філія російської
церкви в Україні.
У відновленій Православній церкві
України очікувано позитивно відреагували
на депутатську ініціативу. Предстоятель
ПЦУ митрополит Епіфаній вважає, що закон
полегшить ситуацію в стосунках між церквами.
«Кожен православний українець повинен
розуміти, до якої церкви він ходить», – заявив
він на одному з телеканалів. Жодного втручання
в церковні справи предстоятель у законопроекті
№ 5309 не вбачає. «Держава впорядковує своє
законодавство з огляду на безпеку. Український
народ цього прагнув і очікував», – каже він.
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Тим часом релігійні питання сьогодні вкрай
напружили атмосферу в сесійні залі. Через це
депутати відклали ухвалення іншого проекту
закону, №4128 «Про внесення змін до Закону
України «Про свободу совісті та релігійні
організації» (щодо зміни релігійними громадами
підлеглості)». 20 грудня Рада не ухвалила його
навіть у першому читанні. Тим часом уже
три приходи, у Чернівецькій області, Вінниці
з ініціативи митрополита Симеона і Києві з
ініціативи митрополита Олександра Драбинка,
перейшли в Православну церкву України. Але
не у всіх громадах для цього є єдність священика
і більшості прихожан. Саме для таких випадків
і призначений цей законопроект. Його автор,
нардеп і релігієзнавець Віктор Єленський
вважає, що закон про перехід не менш важливий
ніж закон про назву церкви.
Із цим законом ситуація неясна, і вірним
доведеться переходити до відновленої

української церкви без усталених правил такого
переходу, тоді як закон про «демаскування»
церкви країни-агресора глава нашої держави
у принципі може підписати. Або як більш
зважений варіант – повернути до парламенту
із зауваженнями, які можна буде врахувати і
відкрити шлях до вступу документу в силу.
Ситуація, швидше за все, знайде розв'язку
після надання Томосу про автокефалію
Православної церкви України, тобто
починаючи із 6 січня 2019 року. За ці кілька
тижнів можна буде зрозуміти, як реагуватимуть
на законопроект Вселенський патріархат і інші
закордонні партнери нашої держави. І вже
з урахуванням їхньої позиції або підписати
доволі скандальний закон, або повернути його із
зауваженнями до Ради (Depo.Влада (https://www.
depo.ua/ukr/politics/proces-demaskuvannyacerkvi-chi-peretvorit-problemniy-zakon-upc-mpna-rpc-u-20181221889649). – 2018. – 21.12).

СУСПІЛЬНА ДУМКА
К. Антузінська, ЦППР:
Чому нам потрібен закон про національний референдум?
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грудня 2018 р. українці відзначали 27-му
річницю всенародного референдуму про
незалежність України – 1 грудня 1991 р.
понад 90% громадян України висловилися на
підтримку незалежності своєї країни.
Перед цим, 24 серпня 1991 р., Верховна
Рада УРСР ухвалила Акт проголошення
незалежності України. І Україна була єдиною
союзною республікою СРСР, у якій акт
проголошення незалежності був підтверджений
на референдумі.
На сьогодні, мабуть, кожен з нас частково
відчуває поступову втрату можливостей
реалізації свого права на участь у державному
управлінні через форми безпосередньої
демократії, гарантовані Конституцією України.
Про це, зокрема, свідчить відсутність механізму
реалізації права голосу на референдумі. Наразі
в Україні немає ані закону про всеукраїнський
референдум, ані закону про місцеві
референдуми.

Оскільки ми хочемо жити в державі, яку
описано в нашій Конституції, – демократичній,
соціальній, правовій, нам потрібен закон
про всеукраїнський референдум. Адже в
демократичній та правовій державі носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади є народ,
який володіє інструментами впливу, які не
просто задекларовані, але й мають практичний
вимір.
Народне волевиявлення здійснюється
безпосередньо через референдум. Закон про
всеукраїнський референдум має забезпечити
належне гарантування конституційного права
громадян України на участь в управлінні
державними справами безпосередньо через
всеукраїнський референдум. Такий закон
має закріпити чітку процедуру організації,
підготовки та проведення всеукраїнського
референдуму відповідно до вимог Конституції
України, з урахуванням міжнародних стандартів
та досвіду країн ЄС.
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Для чого нам потрібен референдум у
практичному вимірі?
Ре ф е р е н д ум
п р и з н ач е н и й
для
безпосгереднього ухвалення рішень, які не
потребують затвердження органами влади,
включаючи представницькі органи. На
референдумі можуть затверджуватися рішення,
попередньо схвалені такими органами. Прямим
наслідком референдуму є ухвалення владних
рішень.
Таким чином, надзвичайно важливо, щоб
кожен громадянин міг висловити та узаконити
свою думку голосом на підтримку ухвалення
або скасування певного закону України або
його частини.
Яким має бути закон про всеукраїнський
референдум?
Закон має встановлювати заборону
ініціювання проведення всеукраїнського
референдуму щодо скасування положень
закону, які повторюють або відтворюють усі або
окремі положення закону, які були предметом
всеукраїнського референдуму, протягом року з
дня офіційного опублікування його результатів.
Таким чином має бути усунуто прогалини в
питанні реалізації результатів всеукраїнського
референдуму та забезпечено гарантії
впровадження таких результатів.
З метою недопущення викривлення
реального волевиявлення громадян України на
всеукраїнському референдумі, використання під
час процесу референдуму «чорних» технологій
закон має не допускати одночасне проведення
всеукраїнського референдуму із черговими
виборами Президента України, народних
депутатів України в разі, якщо день голосування
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на всеукраїнському референдумі збігається з
днем голосування на відповідних виборах.
Що змінить ухвалення закону про
всеукраїнський референдум?
Закон має визначити конкретні правові наслідки
всеукраїнського референдуму та механізми
впровадження його результатів у життя.
Ухвалення такого закону забезпечить приведення
правового регулювання процесів ініціювання,
підготовки та проведення всеукраїнського
референдуму у відповідність до вимог Конституції
України, унеможливить зловживання та
фальсифікації, використання всеукраїнського
референдуму з метою узурпації державної влади
та ліквідації демократичного політичного режиму
в Україні, гарантуватиме реалізацію прав народу
України на участь в управлінні державними
справами на основі демократичних принципів,
розширить вплив інститутів громадянського
суспільства на державотворчі процеси, а також
сприятиме розвитку та утвердженню України як
правової держави.
Буде розширено обсяг прав офіційних
спостерігачів від суб’єктів процесу референдуму,
зокрема їм буде надано право отримувати
копії протоколів про передачу бюлетенів для
голосування комісіям з референдуму, про
підрахунок голосів і встановлення результатів
голосування.
Участь у референдумі щодо державних
справ – це наше законне право, гарантоване
Конституцією. Ми маємо боротися за свої
права та відстоювати їх! (ЦППР (http://www.
pravo.org.ua/ua/news/20873417-chomu-nampotriben-zakon-pro-natsionalniy-referendum).
– 2018. – 6.12).
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С. Лямець, Украинская правда.Блоги:
Конфликт интересов? Не слышали.
Четверо членов ВСП баллотируются в Верховный Суд

З

верность. Взамен – хорошо сдают экзамены и
получат проходные баллы. Петр Порошенко
подпишет указы об их назначении.
Какие судебные решения от судей
потребуются взамен на благословение
свыше, не знает даже сам президент. Впереди
выборы, и вполне возможно, что именно через
«вышку» Порошенко будет жонглировать
итогами голосования и датами проведения
очередного тура. Прямо сейчас Верховный суд
рассматривает дела Московского Патриархата
против предоставления Украине автокефалии.
Более-менее понятно, какое решение вынесет
суд, который формально является независимым.
И это только цветочки.
Работать в Верховном суде престижно. Это пик
карьеры любого судьи, символ его неоспоримого
профессионализма. А по новому закону 2016 года
– также более $10 000 официальной зарплаты
плюс пожизненный статус.
Но дело даже не в официальных доходах.
Главный доход – конечно же, от решения
важных вопросов. Все понимают, о чем речь.
Например, за «вышкой» – последнее слово
ПОЧЕМУ ВЕРХОВНЫЙ СУД – ЭТО ТАК в судебных делах против коррупционеров,
дела которых расследует НАБУ. Даже если
СЛАДКО
Президент спешит. «Армія-Мова-Віра» Антикоррупционный суд решит посадить
не дают того прироста, на который он чиновника, дело можно «отмотать» через
рассчитывал. Военное положение, которое Верховный суд. Или не «отмотать».
Супер-власть, согласитесь. Наши Люди Х.
должно было обострить «русский вопрос»,
едва не закончилось потерей всего. Путина и
КТО ЭТИ ЛЮДИ
так никто не любит, но рейтинги Порошенко
Изначально наших героев было пять. Сейчас
от этого не растут.
Остаются тактические ходы, которые осталось четверо.
Видимо, именно власть привлекла
нужны для победы на выборах. Один из них –
пятерых членов Высшего совета правосудия
установить контроль над судами Украины.
До мартовских выборов президенту нужно (ВСП, українською ВРП). В 2019 году у них
закончить формировать полный состав заканчиваются полномочия, и нет никакой
Верховного суда. Уже отобраны и назначены гарантии, что их переизберут. Тем более, если
120 верных ему судей. Осталось найти и на выборах победит не Петр Порошенко.
Не идти же на рынок. Поэтому прямо сейчас
поставить на места еще 80 человек.
Я уверен, что нужные кандидаты уже эти люди подали документы на прохождение в
известны. Они прошли собеседования в Верховный суд. И очень похоже, что все у них
Администрации президента и присягнули на получится.
наете, что такое конфликт интересов?
«Если нельзя, но очень хочется, –
сделаем так, что будет можно».
Это когда вы преподаватель, но за деньги
ставите оценку главному прогульщику
семестра. Вместо того, чтобы учить – вы
пропускаете невежду.
Это когда вы полицейский, но крышуете
бордель и наркопритон. Вместо того, чтобы
выполнять свою роль, вы усиливаете бардак.
Это когда вы президент воюющей страны,
но у вас бизнес в стране-агрессоре. И вы
проводите судебную реформу.
В судейской среде конфликт интересов
выглядит так:
Четверо чиновников контролируют
судебную систему Украины но одновременно
подались на конкурс в Верховный суд.
Учитывая то, что эти самые люди отбирают
победителей конкурса – вопрос считается
решенным. Они пройдут.
Вот вам зарисовка о том, как Петр Порошенко
формирует состав Верховного суда.
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Вот имена смельчаков:
Игорь Бенедисюк – глава Высшего совета
правосудия
Татьяна Малашенкова – член ВСП
Наталья Волковицкая – член ВСП
Николай Гусак – член ВСП
Игорь Артеменко – член ВСП
Есть еще один выходец из ВСП – это Сергей
Пушкарь, руководитель секретариата ВСП.
Должность формально бюрократическая, но
мы знаем много случаев, когда секретари не
менее могущественны, чем директора.
На сегодняшний день, из конкурса вылетел
только Игорь Артеменко. И то, вовсе не
случайно.
Остальные успешно продолжают дрейф в
сторону «вышки».

Отсюда источник власти члена Высшего
совета правосудия.
Теперь подумайте и ответьте: пройдет ли
такой чиновник в Верховный суд?
Что касается пятерке членов ВСП,
подавшихся в Верховный суд, четверо из них
аномально хорошо сдали экзамены в рамках
квалификационного оценивания. Баллы почти
максимальные. Возникает вопрос, как так?
На первый взгляд все выглядит так, будто
они хорошо подготовились. Но эта версия не
безупречна.
Подготовка к экзаменам – очень сложный
процесс. ВККС заранее публикует вопросы –
и кандидаты могут готовиться по ним почти
месяц. Но, по отзывам участников процесса,
для подготовки к одному вопросу нужно не
менее часа. По некоторым – гораздо больше. А
вопросов – многие десятки.
Чтобы подготовиться, многие участники
конкурса брали отпуска. Но члены ВСП в
отпуск не уходили. Когда же они готовились?
Тонкость еще и в том, что на реальном
экзамене были вопросы, которых не было среди
изначальных. Тем не менее – кандидаты от ВСП
сдали прекрасно, кроме одного. Странно мало
набрал только Игорь Артеменко. Он не прошел
даже первый отборочный этап из четырех.
Поговаривают, что ему просто заранее не дали
правильные ответы, как остальной четверке.
Отсюда и непроходной балл.
Р е з ул ьт а т о в
второго
этапа
квалификационного оценивания еще нет.
Сейчас ВККС изучает, как кандидаты написали
практическое задание – судебный приговор по
непростому делу. Есть чувство, что четверо
оставшихся членов ВККС хорошо сдадут и
этот этап отбора, и все следующие. Если так,
отпадают последние сомнения – они очень
нужны действующему президенту в Верховном
суде.

ЗАЛОГ УСПЕХА ЧЛЕНОВ ВСП
Почему я считаю, что действующие члены
ВСП попадут в состав Верховного суда?
Все просто. Дело в их полномочиях.
Судью ВС назначает президент. Документы
на подпись главе государства проходят два
этапа: Высшую квалификационную комиссию
судей (ВККС) и собственно ВСП.
ВККС проводит экзамены и рекомендует
достойных кандидатов Высшему совету
правосудия. А уже ВСП отбирает, кого подать
на подпись президенту.
На это власть Высшего совета правосудия не
ограничивается. Формально, все судьи Украины
назначаются пожизненно. Но в законе есть лазейка
– на любого судью может поступить жалоба, и ВСП
обязан на эту жалобу отреагировать. Если есть
веский повод, то дело судья передается ВККС, и
он обязан пройти повторный экзамен. И например,
судья при всех своих регалиях может не пройти этот
экзамен. Тогда ВСП придется его уволить.
Таким образом, в реальности статус судьи
звучит так: «назначается пожизненно, пока
иначе не решит ВСП».
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
По оценкам судей, любого из них можно при
Давайте зададимся другим вопросом –
желании уволить всего за две недели. Оспорить этот
имеют ли право члены ВСП подаваться на
процесс невозможно – так хитро написан закон.
То есть, если говорить совсем по сути, ВСП конкурс в Верховный суд?
По закону, имеют право. Запрещающих норм
может уволить любого судью всего за две
не существует.
недели.
10
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Но чисто этически – я уверен, что этого не
должно происходить.
Если ты член ВСП и хочешь податься в
Верховный суд, то обязан на время отбора хотя
бы уйти в отпуск. Причем, за свой счет. Тогда
мы можем хотя бы условно допустить, что ты
никак не повлияешь на результаты отбора.
Хотя, конечно, если совсем по совести, то
даже в отпуске член ВСП остается членом
ВСП. А значит, если он хочет участвовать в

конкурсе на самое почетное место в судебной
системе – пусть вообще сложит полномочия
члена ВСП.
Наблюдаем за вами, господа и дамы:
Игорь Бенедисюк
Татьяна Малашенкова
Наталья Волковицкая
Николай Гусак (Українська правда.
Блоги (https://blogs.pravda.com.ua/authors/
liamets/5c095aa3bcd5e/). – 2018. – 6.12).

С. Лямець, Украинская правда.Блоги:
Порохожвачка Антикоррупционного суда.
Как президент искажает главный механизм борьбы с коррупцией

А

нтикоррупционный суд нельзя создавать. Но нужно.
Специальный суд, посвященный
коррупционерам, – это уродливо. По умолчанию
считается, что все остальные суды с ними не
борются. Здравый смысл подсказывает, что
нужно оздоровить все суды. Но опыт показывает,
что любая судебная реформа в Украине
заканчивается еще большим подчинением
судов Администрации президента.
Наученные горьким опытом, западные
партнеры перестали хотеть изменить все. Вместо

реформы они решили создать опричнину. Чтобы
управлять другим государством как колонией,
нужен собственный карательный механизм.
Поэтому в Украине строится конвейер по
надавливанию на непослушных чиновников.
Или вороватых чиновников. Или нечистых на
руку.
Западные партнеры так решили – и донесли
до сведения. Они имеют право, потому что
вливают в Украину миллиарды долларов.
Власть, «распилившая» эти деньги, должна
исполнить задание.

11
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Но тут начинается другая история.
Представьте, что вы Петр Порошенко. Вас
ничто не способно смутить в этой жизни.
Вы на долях с Ринатом Ахметовым
накинули на страну «Роттердам+». С населения
собирается миллиард долларов в год, который
вы делите пополам. Вас уличают. Ничего,
«Роттердам+» продолжает работать.
Вы хотите из госбюджета миллиард, чтобы
направить в свой предвыборный фонд. Вас
уличают – и ничего. Вы все равно берете эти
деньги.
Вы зарабатываете на войне. И готовы
зарабатывать дальше. А то, что русские корабли
обстреляли украинских парней – ну ничего,
уладится. Улаживалось же как-то все четыре
года.
И все же, история с Антикоррупционным
судом не дает вам спать спокойно. Точнее, не
вам лично, а вашему воровитому окружению.
Изначально вы были против этой темы, но
доноры настаивали. Ок, отказывать ЭТИМ
– не в ваших правилах. Поэтому вы решили
тянуть. Это раз. И максимально очернить
антикоррупционную вертикаль НАБУ-САП,
чтобы Антикоррупционный суд был изначально
черным. Это два.
Вы испортили имидж главе НАБУ
Артему Сытнику и руководителю САП
Назару Холодницкому. Они не святые, но вы
постарались. Теперь считается, что борьбу
с коррупцией в Украине возглавляет ваш
кум, генеральный прокурор Юрий Луценко.
Человек, на словах кристально честный, а по
факту – такэ собі.
Теперь на очереди Антикоррупционный
суд (ВАКСУ). Сначала вы два года не могли
принять специальный закон, позволяющий
сажать коррупционеров. Вас заставили.
Пока тянулся процесс с ВАКСУ, вы успели
создать страховку для себя. Вместо Верховного
суда Украины – создали Верховный суд,
который сможет «отмотать» любое решение
ВАКСУ. Если вам так будет нужно, конечно.
Теперь ваше окружение не тронут. А всяких
залетных можно и обкэшить.
Но власть в стране может поменяться.
Тогда уже не вы контролируете Верховный

суд, а против вас. И вы будете не собирать
кэш, а заносить. Причем, не всегда
результативно.
Поэтому единственное, что вы можете, – это
еще по максимуму оттянуть создание ВАКСУ.
И еще, чуть не забыл. Вы напихаете туда своих
людей, которые будут разваливать дела против
вашего окружения.
О том, как это происходит, – дальнейший
рассказ.
КАК
В Л АС Т Ь
О Т О Б РА Л А
МЕДЖУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ
П р о ц ед у р а
от б о р а
суд е й
в
Антикоррупционный суд – почти такая же, как
и в обычный суд. Технический отбор совершает
ВККС – Высшая квалификационная комиссия
судей.
Но есть и важное отличие. Особая роль
отводится неким иностранцам, которые
призваны соблюдать интересы стран-доноров.
Они входят в Громадську раду міжнародних
експертів (ГРМЕ).
Кандидатов в ГРМЕ подали страны,
которые уже много лет спонсируют
судебную реформу и успели влить в нее
десятки миллионов долларов. Это США,
Канада, Европа. Не исключено, что
задача этих людей – тесно сотрудничать с
посольствами стран-доноров и буквально
влиять на отбор конечных кандидатов. Все
очень практично.
Вот список из двенадцати участников,
из которых Украине предложили выбрать
шестерых для назначения в ГРМЕ.
https://vkksu.gov.ua/ua/news/wkksu-otrimalawid-miznarodnich-organizacij-spisok-z-12kandidatiw-do-gromadskoi-radi-miznarodnichiekspiertiw
Из них отобрали шестерых:
h t t p s : / / v k k s u . g o v. u a / u a / n e w s / w k k s u uchwalila-sklad-gromadskoi-radi-miznarodnichiekspiertiw/
Тем временем начались экзамены.
Желающие подали документы в ВККС.
12 ноября они уже написали первый экзамен
для отбора в Антикоррупционный суд. 14
ноября – второй.
13

Суспільна думка



KWWSVYNNVXJRYXDXDQHZVZNNVXUR]SRWFKDODGUXJXWFKDVWLQXLVSLWXZ
UDPNDFKNRQNXUVLZGRZLHUFKRZQRJRVXGXWDZLVKWFKRJRDQWLNRUXSFLMQRJRVXGX

14



Суспільна думка

И назначение международных экспертов,
и экзамены сопровождались пафосом в духе
«мы создаем Антикоррупционный суд».
Например, глава ВККС Сергей Козьяков
выдал пафосную колонку о том, что отбор в
ГРМЕ состоялся и это достойный ответ всем
оракулам «зради».

ɪ

https://www.pravda.com.ua/
columns/2018/11/12/7197951/
Пафос возник не случайно. Он должен
скрывать неприглядные факты, которые
касаются отбора кандидатов в судьи ВАКСУ.
Вот, например, отобранные участники
Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ).



ȼ
ɣ после США донор
В этом списке показательными являются притом, что Канада – второй
несколько деталей.
Первая – в нем совершенно нет американцев.
Известно, что именно США – основная
движущая сила в становлении НАБУ и
САП. Они «рулят» этими организациями. В
изначальном списке кандидатов от США было
двое – Роберт Джей Корди и Томас Файерстоун.
Обоих «завернула» ВККС.
Аналогичная судьба постигла представителя
Канады – Маргерит Джей Трасслер. И это

судебной реформы в Украине.
Случайно ли то, что представителей этих
стран выбросили при голосовании? Думаю,
нет. Похоже, что таким ловким маневром
ВККС вывела процесс отбора судей в
Антикоррупционный суд из-под плотного
контроля США и Канады.
Удивительно, но не прошел отбор также
Карлос Кастресана – испанский прокурор,
который приложил руку к аресту 150-ти
15
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топ-чиновников Гватемалы. Не прошел и
Джованни Кесслер, отбиравший кандидатов на
пост главы НАБУ, а значит, имевший практический
опыт отбора чиновников в Украине.

ɭ ɪ

ɪ

ɪ

Фактически, в ГРМЕ отобрали уважаемых,
но не слишком опасных международных
экспертов. Некоторые из них – глубокие
старики.

ɭ

ɪ
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Вторая показательная деталь – это то, что
никто из отобранных членов ГРМЕ не говорит
ни по-украински, ни по-русски. Такой талант
имелся только у Томаса Файерстоуна, кандидата
от США. Он долгое время проработал в Москве,
и поэтому неплохо знаком с менталитетом
жителей стран бывшего СССР. Это
единственный человек, который мог бы давать
трезвую оценку действиям ВККС и кандидатам,
подавшимся в Антикоррупционный суд.
Почему это важно, объясню на примере.
Свои анкеты для отбора в ВАКСУ подали
240 кандидатов. После отсева всех неправильно
подавших документы и тестов на знание
теории, осталось 156 кандидатов. Результаты
практического задания по составлению
судебного решения пока не обнародованы.
Теперь представьте, что международные
эксперты должны просматривать данные по
всем поданным кандидатам, чтобы оценивать
их добропорядочность. По каждому кандидату
существует плотное досье в СОТНИ страниц.
Например, 350 страниц в папке – вовсе не
редкость.
Сроки для оценки – крайне сжатые. Даже
если 156 кандидатов подали скромные досье
по 100 страниц, это 15 600 страниц.
А теперь – внимание. Как иностранцы
должны понять, что там написано? Правильно,
эти страницы нужно перевести. Сколько для
этого нужно переводчиков? Десять человек
будут работать долгие месяцы. Сто человек?
Ок. Кто будет платить за их работу?
Еще важно не просто прочитать написанное
в документах, а правильно это оценить. Если
подается ученый – это одна история. Если
подается коррумпированный прокурор –
совершенно другая. Если чиновник, который
имеет отношение к Администрации президента
– третья. Все это недоступно для иностранцев.
В конце концов, кто из международников
способен
оценить
профессионализм
украинских кандидатов? По какому принципу
это оценивать, если они не понимают наших
реалий? По количеству медалей и наград?
Так они в Украине продаются. По количеству
выигранных дел? Так суды в Украине
покупаются.

А может, и нет такой задачи? Может,
иностранцы будут выполнять роль статистов?
Они ничего не будут решать. Но теперь у
власти появился замечательный повод, чтобы
растянуть процесс отбора во времени. Ведь
иностранцам нужно не только перевести
документы, но и разъяснить, что да как в
Украине.
Третья показательная деталь – это нарушение
конфиденциальности.
Предположим, что ВККС нашла сто
переводчиков для работы с международными
экспертами. Вопрос: кто проверяет соблюдение
конфиденциальных данных? Кто подпишет с
ними контракты? Кто проконтролирует, чтобы
не было утечки данных?
Скорее всего, эксперты поступят следующим
образом. Они обратятся за помощью в
«свои» посольства. Но это уже означает, что
Антикоррупционный суд будет формироваться
внешними игроками. Эти люди получат
доступ к конфиденциальным данным. А кто
может гарантировать, что через посольства
других стран на отбор не повлияет Российская
федерация? Почему мы считаем, что плохиши
только в Кремле, а все остальные – наши друзья
и партнеры?
Уже известно, что международные
эксперты организовали себе секретариат.
В нем за донорские деньги будут работать
мальчики и девочки, которые не несут
никакой ответственности за разглашение
ко н ф и д е н ц и а л ь н о й
информации.
Суще ствование
такого
органа
не
предусмотрено законодательством. Но по
умолчанию подразумевается, что ВККС
должна передавать им персональные данные
кандидатов в ВАКСУ.
Вывод: скорее всего, конфиденциальные
данные будут «вытекать» из ВККС и напрямую
передаваться в иностранные посольства. Кто
гарантирует, что информацией не злоупотребят?
Давайте подытожим.
Международные эксперты:
- ничего по факту не решают
работать
могут
ДООООООООООООООООООЛГО, что на
руку действующей власти
17
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- скорее всего, будут передавать
конфиденциальные данные в иностранные
посольства.
Возникает резонный вопрос: а кто же
будет на самом деле отбирать будущих судей
Антикоррупционного суда?
И тут мы опять сталкиваемся с поразительным
предположением – что реальный отбор судей
будет проводить Администрация президента.
Зато отбор судей Антикоррупционного суда
будет благословляться именем международных
экспертов. Так уже прошла вся судебная
реформа, признанная провальной.
КТО
РЕАЛЬНО
ПР ОЙДЕТ
В
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
Чтобы отследить, кто попадет в ВАКСУ,
нужно откатиться к началу.
Еще несколько месяцев назад в
Антикоррупционный суд не хотел подаваться
никто. Для этого было множество причин.
Во-первых, скоро выборы. Все может
поменяться. Нет ничего хуже, чем присягать
старым властям, а потом вылететь с должности
как «папєрєднік».
Во-вторых,
конфликт
интере сов.
Международные доноры хотят массовых
приговоров коррупционерам. А местная власть
– «слива» дел. На чью бы сторону не встал
судья, он всегда попадет под раздачу с другой
стороны. Находиться в такой растяжке не хочет
никто, если он в своем уме.
В-третьих, должность судьи заведомо
токсична в современной Украине. А судья
ВАКСУ – это больше политическая, чем
профессиональная должность. К любому
решению будет приковано огромное
внимание СМИ и «активистов», со всеми
вытекающими.
Вот почему никто не хотел подаваться в
ВАКСУ.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/
liamets/5b9b74bc6273f/
Запахло провалом. В последний момент был
включен админресурс, и кандидатов буквально
уговаривали подавать документы. Получилось
– заявились 240 человек, о чем и заявил
Козьяков как о небывалой победе.
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Но теперь начался отсев. Из процесса нужно
убрать всех лишних, невыгодных и тех, кто
подались исключительно для виду. Для этого
существует процедура квалификационного
оценивания. Она проводится ВККС и уже
отработана на конкурсе в Верховный суд,
который сегодня полностью сформирован из
людей, лояльных Банковой.
Само по себе оценивание – это очень скользкая
процедура, потому что на всех четырех этапах
возможно отсеять ненужных кандидатов:
- на этапе теоретического экзамена легко
манипулировать баллами, если нужные
люди заранее знают ответы. Но занизить
оценку можно, даже если вы гений и все
ответили правильно. Поскольку бланки с
ответами уничтожаются СРАЗУ, то оспорить
выставленные баллы невозможно.
- на этапе практической работы
манипулировать еще легче, потому что
кандидаты должны написать модельное
судебное решение. А это оценивается вручную
экспертами. Оценка может быть любой, потому
что правильного ответа не существует вообще.
- третий и четвертый этап – психологическое
обследование и собеседование. Это вообще
феерия, потому что результаты выставляются
абсолютно субъективно.
Что по итогу четырех этапов? Хочешь
набрать 600 баллов? Получи 100. Ну, 250.
Большинство ненужных людей вылетают еще
на первом-втором этапах. Особо гениальные –
на третьем. Злостные – на четвертом.
А главное, все по закону.
Так ВККС отберет лишь людей, которые
нужны. По опыту отбора в Верховный суд, эти
люди, скорее всего, заранее известны и прошли
собеседование на Банковой.
Что до международных экспертов, им дадут
выбирать из уже фактически отобранных
кандидатов. Они никак не смогут остановить
отсев порядочных судей, которые согласны
выносить жесткие приговоры. Тут даже не речь
о добропорядочности. Те просто не наберут
нужного количества баллов.
Кого оставят? По опыту Верховного суда,
оставят только тех, кто лоялен к нынешней
власти.
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Будет
ли
эффективен
т акой
Антикоррупционный суд? Вряд ли.
Будет ли он работать в тесной связке с НАБУ
и САП? Вряд ли.
Хорошо это или плохо? Нужно смотреть. С точки
зрения действующей власти – однозначно хорошо.
С точки зрения международных доноров – плохо.

Главное, что сама идея Антикоррупционного
суда находится под сомнением.
В этом смысле слова Сергея Козьякова
о верховенстве права – сплошная ирония
(Українська правда.Блоги (https://blogs.pravda.
com.ua/authors/liamets/5bfd23474a424/). –
2018. – 27.11).

В. Колішний, Закон і Бізнес: Прозорість формує довіру

Я

кщо в суспільстві не пануватиме думка,
що судді беруть хабарі, це підвищуватиме довіру до судової та політичної
систем держави. Таким є один з меседжів
висновку Консультативної ради європейських
суддів. Для вітчизняних політиків це означає: що рідше вони звинувачуватимуть суддів
у корупції, то менше буде підозр і щодо них
самих. Адже для суспільства влада єдина, і всі
в ній однакові.
Причини і наслідки
Як наголошено у висновку КРЄС
«Запобігання корупції серед суддів» від
9.11.2018 №21, хабарництво серед суддів
є однією з основних загроз суспільству та
функціонування демократичної держави.
Це підриває судову чесність, яка є основою
правової держави та фундаментальною
цінністю Ради Європи. Судова цілісність
є першою передумовою ефективності та
неупередженості національних судових систем.
А це тісно пов’язано з незалежністю суду.
Адже неупередженість Феміди посилює
громадську довіру до судової системи кожної
країни, а значить, і до політичної системи
держави.
За допомогою цього висновку, текст якого
наводить портал «Судова влада», європейські
судді із 47 держав – членів Ради Європи
виробили спільну позицію щодо того, як
запобігти випадкам корупції в судовій системі,
а також перетворити суддю на основного
учасника протидії цьому явищу.
Висновок спирається, зокрема, на
рекомендації і документи антикорупційних
організацій, а також резолюції Парламентської

асамблеї РЄ та Європейської конференції суддів
«Судова доброчесність та корупція».
Оскільки визначення поняття «корупція» у
країнах-членах відрізняється, КРЄС пропонує
стосовно суддів розуміти під ним «нечесну,
шахрайську чи неетичну поведінку для
отримання особистої вигоди або користі для
третіх осіб».
Причини корупції варіюються від
неправомірного впливу поза судовою владою
до факторів самої судової системи та можуть
бути об’єднані у кілька категорій: структурні,
економічні, соціальні та особисті. При цьому
наголошується, що ефективне запобігання
корупції у судовій системі значною мірою
залежить від політичної волі у відповідній країні
щодо надання інституційних, інфраструктурних
та інших організаційних гарантій.
Гарантії протидії
КРЄС відзначає, що важливою гарантією
протидії корупції є належна законодавча
база, яка повинна забезпечувати незалежність
на всіх етапах кар’єри судді: від добору до
дисциплінарної відповідальності. При цьому
наголошується на неприпустимості перевірок,
які виходять за межі загальноприйнятого
перегляду кримінальних справ та фінансового
становища кандидата. У країнах, де
відбуваються такі перевірки, їх необхідно
проводити відповідно до критеріїв, які можуть
бути об’єктивно оцінені.
Водночас кандидати повинні мати право на
доступ до будь-якої інформації, отриманої в
ході таких перевірок.
Компетентні органи мають забезпечувати
судову владу коштами для гідного та належного
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виконання її місії. Адекватна заробітна плата,
пенсії та інші соціальні виплати, контрольоване
навантаження, належна робоча інфраструктура та
безпека роботи як суддів, так і судових працівників
є життєво необхідними для легітимності та доброї
репутації судової системи. Це, на думку КРЄС,
також є важливими складовими протиотрути від
корупції в судових органах.
Правила етичної поведінки
У всіх державах-членах суддям має
надаватися сукупність принципів етичної
поведінки. Їх необхідно проілюструвати
практичними прикладами, забезпечити
підготовку питань етики, а також дати
конфіденційні поради. При цьому судові органи
повинні надавати консультації як на місцях, так
і на центральному рівні.
Постійна система декларування активів
сприятиме ідентифікації та подальшому
уникненню конфліктів інтересів у разі вжиття
відповідних заходів. Це, зазначено у висновку,
приведе до більшої прозорості та сприятиме
покращенню судової чесності.
Також важливо виробити надійні правила
щодо відводу судді в разі явного або навіть
потенційного конфлікту інтересів. А самим
суддям слід пам’ятати, що вони несуть
персональну відповідальність не тільки за свою
поведінку, але і за судову владу загалом.
Критика як частина діалогу
Окрему увагу КРЄС приділила сприйняттю
корупції як явища. Адже деякі держави-члени
у відповідях на запитання повідомили, що
сприйняття громадськістю рівня корупції в
судовій системі значно перевищує фактичну
кількість справ проти недоброчесних суддів.
КРЄС вважає, що причина таких
розбіжностей між фактичною та уявною
судовою корупцією полягає головним чином у
непрозорості, тобто закритості судової системи.
Хоча і визнає, що інформаційна політика
судової системи ускладнюється обов’язком
забезпечити справедливий судовий розгляд і
повагу до презумпції невинуватості.
Водночас важливу роль серед факторів,
що зумовлюють гіпертрофоване уявлення
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суспільства про корупцію в суддівських
колах, відіграє неправильна поведінка інших
професійних груп. Наприклад, прокурорів та
адвокатів, які іноді впливають на громадську
думку через засоби масової інформації під час
розгляду конкретної справи.
У висновку наголошується: судова
влада повинна усвідомити, що критика є
частиною діалогу між трьома гілками влади
та суспільством у цілому. Проте існує чітка
межа між свободою вираження поглядів та
легітимною критикою з одного боку і неповагою
та надмірним тиском з іншого.
Натомість політики, високопосадовці та
ЗМІ, особливо під час розгляду резонансних
справ чи політичних кампаній, можуть
скористатися спрощеними, популістськими
або демагогічними аргументами та свідомо
дезінформувати громадськість, щоб піддати
судову систему безвідповідальній критиці,
порушити принцип презумпції невинуватості.
Отже, це може створити атмосферу суспільної
недовіри до судової системи і в деяких
випадках, як зазначено у висновку, порушити
принцип справедливого судового розгляду
всупереч ст.6 Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод.
Активна інформаційна політика
КРЄС зауважує, що існує кілька механізмів
для посилення передумов легітимності та
прозорості судової системи, а отже, і довіри
громадськості до судової влади. Усі вони
можуть бути об’єднані необхідністю активної
інформаційної політики, зокрема надання
відомостей про функціонування судової
системи та оповіщення громадськості в тих
випадках, коли виникає підозра щодо корупції.
КРЄС знову наголосила на важливості
в цьому контексті висновку №7 (2005) про
взаємодію судів та суспільства стосовно
необхідного діалогу з усіма зацікавленими
сторонами в системі правосуддя.
З метою посилення прозорості та довіри
громадськості, як зазначено у висновку КРЄС
№7 (2005), роль суддів полягає у використанні
доступної, простої та зрозумілої мови у процесі
та рішеннях.
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неупередженої вважає життєво важливим те,
що судді, адвокати та прокурори підтримують
постійний діалог – з повагою до принципу
судової незалежності. «Тенденція, яка
спостерігається у деяких державах-членах, –
намагання підірвати систему правосуддя – є
реальною загрозою принципу верховенства
права та належному функціонуванню
демократичного суспільства», – наголошується
у висновку.
Попри наміри обмежити обґрунтовані
коментарі громадськості про роботу судів,
необхідність захисту конституційної позиції
судової влади лежить не лише на суддях, а й
на представниках виконавчої та законодавчої
гілок влади, громадянського суспільства, ЗМІ
тощо. Однак публічна критика судової влади
повинна відповідати вимогам, викладеним у
ч.2 ст.10 конвенції та п.18 рекомендацій CM/
Rec(2010)12.
Отже, не така вже й корумпована вітчизняна
Феміда, як її малюють політики. Залишилося
докласти зусиль, аби переконати в цьому
суспільство (Закон і Бізнес (https://zib.com.ua/
ua/135621-evropa_dala_poradi_yak_zapobigti_
Поважати незалежність
Крім того, КРЄС для формування сприйняття korupcii_v_sudoviy_sistemi.html). – 2018.
судової системи як прозорої, справедливої та – 8-14.12).
Важливу роль у підвищенні прозорості
судів відіграють їхні очільники. КРЄС вважає,
що інтереси суспільства вимагають, аби вони
інформували громадськість через ЗМІ про
функціонування системи правосуддя. Це
включає в себе й очікувані справи.
Іноді швидка та регулярна інформація,
яка може бути надана без порушення
конфіденційності, має важливе значення ще
до фактичного винесення вироку. Вона може
бути подана у формі прес-реліза або інтерв’ю.
У цьому контексті КРЄС зазначає, що голови
судів та/або працівники, які відповідають за
зв’язки зі ЗМІ, мають отримати необхідні
знання на практичних медіа-тренінгах.
Проте прозорість і довіра громадськості до
судової влади – це не лише робота зі ЗМІ та
суспільством, а й оцінка учасників процесу.
Суддя, який зрозумілим способом пояснює
свої рішення, а іноді – шлях, яким він дійшов
висновку, як правило, породжує відчуття
справедливого поводження навіть з боку
сторони, яка програла справу.

В. Гвоздий, Подробности:
Реформа адвокатуры за рамками Конституции:
как законопроект 9055 оставит права граждан без защиты

З

аконопроект № 9055 «Об адвокатуре и
адвокатской деятельности» уже два
месяца находится в Верховной Раде.
Хотя документ является безотлагательным,
его рассмотрение в парламентских комитетах
двигается крайне медленно. Об этом пишет в
своем блоге на «Цензор.Нет» В. Гвоздий.
Знаково, что Комитет по вопросам
предотвращения и борьбы с коррупцией
первым предоставил своей вывод. Комитет
проголосовал за то, что законопроект является
коррупциогенным. Судебная реформа, а
реформа адвокатуры по мнению власти,
является ее финализирующей составляющей,
не может повышать коррупционные

риски в сфере правосудия. Наоборот, она
должна быть направлена на прозрачность,
усиление верховенства права и повышение
профессионального уровня юридических
профессий.
Только этого вывода Комитета, с учетом
позиции Национальной ассоциации адвокатов
Украины как официального представителя
адвокатуры, должно быть достаточно,
чтобы остановить дальнейшее продвижение
«реформы». По сути, решение парламентского
комитета указывает на то, что законопроект
9055 – не реформа вовсе.
Вывод Главного научно-экспертного
управления Верховной Рады касательно
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законопроекта 9055 также не рекомендует
реализовывать предложенные изменения.
Юристы аппарата ВР советуют вернуть документ
на доработку субъекту законодательной
инициативы.
Совет адвокатов Украины принял
три резолюции с призывом к народным
депутатам не поддерживать законопроект
9055 как ограничивающий права адвокатов,
коррупциогенный и разрушающий адвокатское
самоуправление.
Аналогичную
позицию
выразили
17 советов адвокатов регионов. Адвокатура
не блокирует реформу, а поддерживает ее
альтернативный вариант. Это абсолютно
демократический процесс дискуссии и
открытость профессионального сообщества к
предметному диалогу.
Совместное заявление Украинского
Хельсинского Союза по правам человека
и Харьковской правозащитной группы,
возглавляемой правозащитником с безупречной
репутацией Евгением Захаровым, говорит о том,
что «принимать законопроект № 9055 в такой
редакции, как он зарегистрирован в Верховной
Раде – будет поспешным и рискованным
шагом, безусловно влекущим за собой
негативные последствия». Две авторитетные
правозащитные организации призвали
остановить прохождение законопроекта и
доработать его в рамках рабочей группы с
привлечением специалистов, а также учесть
положительные предложения альтернативных
законопроектов 9055-1 и 9055-2. В своем
заявлении правозащитники назвали наиболее
острые моменты законопроекта, которые
относятся к объему профессиональных прав и
гарантий адвокатской деятельности и являются
неприемлемыми.
Еще один аспект, который в дискуссии
о реформе адвокатуры пока умалчивается
– конституционный. В связи с попыткой
внести системные изменения в регулирование
конституционного института адвокатуры стоит
проявить политическую дальновидность, а не
политическую хитрость. Ведь законопроект,
устанавливающий правила работы адвокатов,
затрагивает интересы не одной профессии, а всех
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граждан Украины. Можно ли поставить личные
амбиции выше целого раздела Конституции
о правах и свободах человека и гражданина?
Во-первых, Конституция гарантирует каждому
право на профессиональную правовую помощь.
Эта функция возложена Основным законом
на адвокатуру. С учетом многих положений
законопроекта, эффективность предоставления
такой помощи существенно снизится.
Буквально, адвокат в процессе будет
поставлен в такие рамки, где он будет лишь
«присутствующим лицом». Во -вторых,
законопроект 9055 нагло нарушает норму
ст. 22 Конституции Укрины, котрая четко
говорит о том, что конституционные права
ы свободы гарантируются и не могут быть
отменены. В частности, полнота реализации
правовых инструментов защитника, согласно
законопроекту, ограничена ответственностью
за злоупотреблениями профессиональными
правами. Новая статья УПК 22-1
«Злоупотребления процессуальными правами»
(Переходные положения законопроекта)
и еще несколько новелл основного текста
законопроекта – это Дамоклов меч для
каждого адвоката и по сути является отменой
прав человека. Аналогичные на мой взгляд
неконституционные нормы содержатся
и в процессуальных кодексах В-третьих,
нарушается еще одно конституционное
право человека – право на свободный выбор
защитника. Законопроект предполагает, что на
этот выбор будут влиять прокуроры, следователи
и судьи. В-четвертых, ст. 22 Конституции
предписывает, что при принятии новых законов
не допускается ограничения существующих
прав и свобод. Однако, законопроект 9055
превращает сразу несколько конституционных
статей в бесполезные декларации. Готовы ли
народные депутаты поддержать такие риски
или все же запросят мнение Конституционного
суда, покажет время.
Все, названное выше, относится к
юридической аргументации против принятия
законопроекта и является надежной
профессиональной основой для того, чтобы с
холодной головой, компетентно и взвешенно
подойти к разработке реформы адвокатуры в
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рамках парламента и принять прогрессивный
новый закон. Однако, в защиту законопроекта
9055 развернули арсенал политического
влияния, давления на народных депутатов
и политизированной коммуникационной
кампании с элементами дискредитации НААУ.
В чем причина желания любой ценой
продавить законопроект без правок?
Неужели улучшение статуса адвокатов,
усиление инструментария защиты прав граждан,
адаптация лучших европейских практик
профессии нуждается в таком теневом режиме
принятия? В ночь принятия государственного
бюджета трижды предпринималась попытка
собрать Комитет по правовой политике и
правосудию и принять даже в отсутствие
кворума вывод по законопроекту. Это
позволило бы мгновенно передать документ на
голосование в зал ближе к утру.
В тех, по сути, экстремальных условиях
ночного законотворчества получить нужный
результат не являлось бы большой сложностью.
Тем более, аналогичный прецедент уже
был в 2016 году. В спешном голосовании за
изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы
были внесены правки, ограничивающие
размеры адвокатских взносов. Хотя практики
регулирования адвокатских взносов на уровне
закона нет ни в одной европейской стране, наш
законодатель закрыл на это глаза. Несмотря на
призывы НААУ и интервенционное письмо
Совета правовых и адвокатских сообществ
Европы (ССВЕ) о том, что такого плана
вмешательства во внутреннюю деятельность
адвокатуры недопустимы, через изменения
в кодексы в декабре 2016 года приняли
корректировки в профильный закон «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности».
Этот эпизод очень показательный. Во-первых,
он свидетельствует о том, что если европейские
стандарты мешают чьим-то личным интересам,
то они легко игнорируются в законодательном
процессе. Во-вторых, ситуация показала полное
непонимание законодателем особенностей
адвокатского самоуправления. Людям, далеким
от адвокатуры и понимания специфики работы
адвокатов, самоуправление представляется

как фирма. И вполне логично, при таком
понимании, у этих людей возникают попытки
эту фирму обанкротить и захватить рейдерским
путем. Под эти цели идеально подходит
раздел законопроекта 9055 об адвокатском
самоуправлении и переходные положения,
которые предусматривают ликвидацию НААУ
и всех органов адвокатского самоуправления,
созданных на основании действующего
европейского закона об адвокатуре.
Законопроект предлагает абсолютно нерабочую
модель взамен действующей.
И по способу формирования, и по
функциональным полномочиям. Первый
логичный вопрос – чем оправданы такие
радикальные перемены в самоуправлении?
Ведь это полное переформатирование само по
себе является вмешательством в деятельность
адвокатуры со стороны законодателя, без
согласования и учета позиции адвокатуры, как
это предписывают европейские стандарты.
Более того, все эти изменения, в случае
узаконивания, придется реализовывать за счет
адвокатских взносов, а ликвидацию ОАС –
с очевидными финансовыми потерями для
адвокатуры.
Действующая модель нерабочая?
Наоборот, она абсолютно стабильна
институционально, способна к кадровому
обновлению через демократические механизмы
выборов адвокатами своих представителей в
органы адвокатского самоуправления (в ОАС
избрано около 1000 адвокатов по всей Украине);
сбалансирована по функциональному
принципу и территориальному. За 6 лет
проведено 3 съезда адвокатов (130 решений),
48 заседаний Совета адвокатов Украины (1406
решений), избраны все региональные и высшие
органы, работает Единый реестр адвокатов
Украины, количество адвокатов достигло 45
тысяч, проведены сотни тренингов и семинаров
по повышению квалификации. НААУ стала
членом ключевых международных адвокатских
организаций -ССВЕ, Международной
ассоциации адвокатов (IBA), установила
партнерские отношения с национальными
адвокатурами нескольких десятков стран мира.
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Как показал опрос Центра прикладных
исследований, адвокаты довольны теми
сервисами, которые им предоставляет
НААУ, доверяют ОАС на уровне 80%, и
считают организацию открытой и прозрачной
(респонденты не отметили дефицита
информации о деятельности НААУ).
Объективно, это подтверждает эффективность
НААУ.
Возможно, НААУ выстроена вопреки
европейским стандартам? Тоже нет, ведь закон
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности»
принимали в 2012 году на основании
рекомендаций ПАСЕ, вывода Венецианской
комиссии от 2011 года и в рамках выполнения
Украиной условий подписания Договора об
ассоциации с ЕС. Ни один из европейских
партнеров НААУ, например, Федеральная
палата адвокатов Германии, ни разу не
указала на несоответствие нашей системы
самоуправления европейским стандартам.
Таким образом, те, кто поясняют необходимость
переписать закон в части самоуправления
приближением к европейскому будущему,
откровенно манипулируют. Они опоздали со
своей миссией – она уже выполнена адвокатским
сообществом за эти 6 лет. Что предлагается
законопроектом 9055. Создать 27 региональных
палат с технической, номинальной ролью
Национальной ассоциации адвокатов.
Адвокаты, по мнению авторов закона,
должны быть членами и НААУ, и областной
структуры. В 2011 году Венецианская комиссия
не рекомендовала двойное членство для
адвокатов. Очевидно, что это содействует
разделению адвокатского сообщества по
географическому признаку и не усилит
адвокатуру.
Более того, при едином законодательном
поле и судебной практике, учитывая право
адвокатов осуществлять деятельность по
всей стране, искусственная федерализация
адвокатуры абсолютно нелогична.
Интересно, что такая реформа произошла
в Турции, и ее результатом стала практически
полная ликвидация адвокатских ассоциаций,
с утратой адвокатами профессиональных
иммунитетов и гарантий. Весь процесс
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сопровождается настоящими репрессиями
против адвокатов, что уже стало предметом
внимания европейских профессиональных
организаций.
Любопытно, что авторы законопроекта,
выступая за демократизацию самоуправления,
на самом деле, изобрели способы ограничить
права адвокатов на участие в органах
самоуправления. Это еще одна линия разделения
адвокатов на несколько «сортов». Так, адвокат,
который работает по трудовому договору, имеет
право на участие в конференциях адвокатов и
может избраться делегатом съезда. Однако,
избираться самому в органы адвокатского
самоуправления он не может.
Еще большей дискриминации подвергнуться
адвокаты, которые работают в органах
государственной и местной власти. Они
вообще не могут принимать участие в работе
адвокатского самоуправления и лишены и
активного и пассивного избирательного права.
Такой подход предполагает, что не все
адвокаты равны. А те, кто по новому закону
изберется в органы самоуправления, будут
еще «равнее» ведь закон освобождает их от
дисциплинарной ответственности. Такие
дискриминационные вещи недопустимы,
их узаконивание никак нельзя назвать
прогрессивной реформой. Процедура избрания
органов адвокатского самоуправления
выписана демагогически. Всеобщее собрание
адвокатов региона с тайным рейтинговым
голосованием – это нереалистичная формула.
Добиться результативных решений таких
массовых собраний без нарушений будет
невозможно. Последуют суды, проблемы с
легитимностью, дублирование ОАС в одном
регионе.
Проведение ежегодного съезда еще одна
«хотелка», которая откроет ящик Пандорры.
В совокупности, такие новые правила
породят бесконечную борьбу без правил как
на местах, так и на уровне высших органов.
Нельзя исключить, что они вообще не будут
избраны, а реформирование застопорится
на этапе ликвидации действующей системы.
Возможно, это и было истинной целью
разработки такого закона об адвокатуре.
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Согласно международным стандартам,
самоуправления это гарантия независимости
адвокатуры. И именно поэтому адвокаты
защищаются от этой атаки на ключевой
принцип профессии, закамуфлированной под

реформаторский законопроект (Подробности
(http://podrobnosti.ua/2272354-reformaadvokatury-za-ramkami-konstitutsii-kakzakonoproekt-9055-ostavit-prava-grazhdanbez-zaschity.html). – 2018. – 3.12).

М. Цимбалюк, Форпост: Для завершення реформи
децентралізації необхідні зміни в Конституції України

В

сучасних умовах розширення повноважень на місцях необхідне Україні для
того, аби нарешті назавжди відійшла у
минуле практика вертикальних рішень і безсенсового ручного управління країною. Європейський досвід довів, що децентралізація робить
держави сильнішими та багатшими. Нам же
потрібно виробити/знайти чітку свою унікальну
модель розширення влади у громадах.
Хорошим прикладом у цьому може стати
Польща або ж Німеччина (там адміністративна
реформа відбулася ще 40 років тому). В обох
країнах центральна влада допомогла на місцях
провести оптимізацію шкіл, садочків, медичних
закладів, а після того передала громадам важелі
впливу та бюджет.
Так, у Польщі не проводилася окремо
реформа децентралізації й зазначу, що це був
далеко не безболісний процес для громадян
країни. Разом із нею було змінено низку речей,
зокрема освітня галузь, охорона здоров’я,
система перерозподілу коштів через бюджет.
У нашій країні здебільшого все відбувається
навпаки: реформу намагаються провести без
змін в адміністративному устрої чи державному
управлінні. Вочевидь, така модель є завідома
хибною, адже має бути системний підхід,
який би базувався на зміні в територіальноадміністративному поділі, а потім на це
накладалися б інші реформи, які могли б
функціонувати в комплексі.
Ще один цікавий факт децентралізації у
Польщі. Ті фахівці, які розробляли реформу
були понижені у громадянських правах й ані
вони, ані члени їхніх родин впродовж 10 років
не могли брати участь в управлінні місцевими
громадами. Причина одна – аби не було власних
інтересів.

В Україні традиційно «все до навпаки».
Так, напередодні очільник Уряду анонсував
укрупнення районів в Україні з метою створення
приблизно ста таких адміністративнотериторіальних одиниць. У владних кабінетах
пояснюють це необхідністю існування нових
економічно спроможних районів з однаковими
можливостями.
За
гарною
картинкою
проце су
децентралізації і красивою риторикою
Кабміну насправді ховається багато серйозних
викликів для всієї держави. Насамперед, якщо
відбудеться укрупнення районів (до прикладу,
на Львівщині згідно з новою територіальною
основою планується три райони) – залишиться
невирішеним питання функціонування міст
районного та обласного підпорядкування,
районних центрів.
Оптимізація районів за пропозицією
Кабміну насамперед стане перешкодою для
мешканців інших територіальних одиниць
– не центрів, адже доводитиметься їздити
за простими довідками десятки кілометрів.
Так, вже в нашій країні створеніміжрайонні
прокуратури, суди, управління юстиції, низка
інших управлінь, зокрема і поліцейських.
Поволі, під гаслами децентралізації, насправді
країну без погодження з громадою готують до
масштабного укрупнення, а отже до фактичного
відходу від самої ідеї децентралізації.
Для завершення реформи децентралізації
необхідні зміни в Конституції України.
Передовсім необхідно зафіксувати, що основні
повноваження на місцях мають виконувати
органи місцевого самоврядування, а не
державні органи, призначені з Києва. Окрім
того, районні та обласні ради зобов’язані
створювати власні виконавчі комітети з чітким
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терміном «ОТГ». Зміни потрібні й у Законі
«Про місцеве самоврядування», який прописує
повноваження та обов’язки депутатів, голів та
працівників органів місцевого самоврядування.
В цьому законодавчому документі народні
обранці так і не спромоглися вписати всі
необхідні пункти, аби визначити статус
об’єднаної територіальної громади, а відтак

де-юре ОТГ просто випало з системи
місцевого самоврядування. А виправляти цю
помилку, на жаль, зараз ніхто не збирається,
бо це питання «зависло у повітрі» впродовж
останніх чотирьох років (Форпост (http://
forpost.lviv.ua/replika/16816-dlia-zavershenniareformy-detsentralizatsii-neobkhidni-zminy-vkonstytutsii-ukrainy). – 2018. – 7.12).

Вектор Ньюз: Адвокати попереджають:
законопроект №9055 може призвести до правової тиранії та хаосу

С

ьогодні стало відомо, що Рада адвокатів
України поінформувала посольства та міжнародні організації про ризики відступу від
європейських стандартів та порушення Конституції внаслідок прийняття законопроекту «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» №9055.
Відповідне Рішення Ради адвокатів України прийнято 3 грудня. «У разі прийняття цього законопроекту Україна втратить перспективи утвердження
незалежної судової влади і адвокатури, які є ключовими ознаками правової держави. Конституційні права громадян, гарантовані Конституцією
України, Конвенцією про захист прав людини та
основоположних свобод перетворяться на декларації. Конституція гарантує кожному право на
професійну правничу допомогу та вільний вибір
захисника. Законопроект №9055 перетворить на
декларації обидві конституційні статті. Реалізація
положень законопроекту № 9055 щодо посилених
дисциплінарних стягнень за зловживання правом
на адвокатський запит, процесуальними правами
позбавить будь-яких реальних гарантій захисту фундаментальних прав і свобод людини, які
закріплені у Розділі ІІ Основного закону України.
Стратегічно, наслідками прийняття законопроекту №9055 стане погіршення міжнародного іміджу
України, фактична неможливість виконання міжнародних угод та договорів, насамперед Угоди
про асоціацію з Євросоюзом, втрата позицій у
міжнародних рейтингах демократії та інвестиційної привабливості України», – ідеться у листі до
іноземних партнерів.
Водночас, по всій Україні прокочується
невдоволення тим, у який спосіб і як влада хоче
провести так звану реформу адвокатуру.
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Зокрема, Заслужені юристи України –
адвокати Закарпатської області написали
листа – звернення до народних депутатів до
голови парламенту із категоричним закликом
не голосувати за цей проект.
Нижче пропонуємо вашій увазі текст листа.
Адвокати попереджають: законопроект
№9055 може призвести до правової тиранії та
хаосу.
Шановний Андрію Володимировичу!
Звертаємось до Вас із закликом докорінно
розібратись у ситуації навколо так званої
реформи адвокатури, яку пов’язують з
прийняттям законопроекту №9055 “Про
адвокатуру та адвокатську діяльність”
від 6 вересня 2018 року. Ми категорично
стверджуємо, що в разі прийняття цього
законопроекту відбудеться цинічне порушення
конституційних прав громадян, руйнація
єдиного правозахисного інституту в Україні,
скочування країни у правовий безлад, юридичну
тиранію і правоохоронний хаос.
Детальний аналіз законопроекту дає усі
підстави дійти до висновку, що він зводить
нанівець усю систему професійного захисту
прав людини в Україні. Прийняття нової
редакції закону призведе до позбавлення
громадян можливостей захистити за допомогою
адвоката свої права та законні інтереси в судах,
як це передбачено Конституцією.
У відповідності до норм законопроекту
№9055 адвокат втратить АБСОЛЮТНО усі
правові інструменти захисту, бо йому блокується
доступ до інформації за адвокатським
запитом, запроваджено поняття зловживання
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процесуальними правами, передбачено
можливість вилучення адвоката за договором,
зруйновано принцип конфіденційності у роботі
з клієнтом.
Цинічна інформаційна атака і так звана
підтримка, яка висловлюється на користь
цього законопроекту з боку окремих юристів та
різних грантових організацій, є нічим іншим, як
намаганням ввести в оману народних депутатів
України, яким хочуть нав’язати хибну думку
про прийнятність реформи адвокатури в такому
вигляді.
Це не так! Справжні адвокати жахаються того,
що у разі проведення такої реформи відбудеться
повернення у «єжово-беріївські» часи, коли
присутність адвоката у суді була чимось зайвим,
таким що не мало жодного сенсу.
Законопроект №9055 – це прямий шлях до
нехтування демократичними принципами,
знищення правової держави, встановлення
авторитаризму й правового свавілля в Україні.
Бо по суті відбудеться те, що адвокатська
діяльність стане кримінально караною сама
по собі, а відтак не буде здійснюватися
безперешкодно і незалежно, як це передбачено
всіма міжнародними стандартами – від
Основних принципів ООН про роль юристів
до професійних правничих міжнародних
організацій та власне Ради Європи. Адвокат
буде обирати – або ризикувати притягненням до
відповідальності (в тому числі і втратити право
на практику), або виконувати декоративну
функцію, утримуючись від жодних зауважень
до прокурора чи судді.
Однак навіть відносно такої «декоративної»
моделі адвокатури автори реформи бояться
втратити важелі впливу, й у Перехідних
Положенням до законопроекту фактично
виписують механізм блокування права кожного
громадянина на вільний вибір захисника, як те
чітко прописано в ст.59 Конституції України.
В разі прийняття законопроекту №9055 будуть
створюватись усі законодавчі передумови для
того, щоб слідчий або прокурор на власний
розсуд вирішував, який адвокат буде захищати
того чи іншого обвинуваченого. Не потрібно
ніяких юридичних знань, аби чітко уявити, до
чого це призведе.

Нам дивно чути, що окремі депутати,
не розібравшись, готові голосувати за цей
законопроект, бо узаконювати власними діями
майбутню руйнацію Демократії в Україні,
щонайменше, безвідповідально. Ми вже навіть
не кажемо про те, що цей бумеранг правового
невігластва може відгукнутися будь-кому із
чинного складу парламенту, зважаючи на
мінливість політичного ландшафту, близькість
виборів та відпрацьовану практику фабрикації
кримінальних справ проти політичних опонентів.
Як юристи, Заслужений досвід яких
підтверджений на найвищому державному
рівні, окремо наголошуємо на явних недоліках
законопроекту, які категорично не дозволяють
проводити голосування по ньому у нинішньому
вигляді:
1) законопроект покликаний вирішити
меркантильні проблеми окремих «бізнесменів»
в адвокатурі, але аж ніяк не спрямований на
захист прав самих адвокатів чи поліпшення
доступу громадян до надання правничого
захисту;
2) проект спеціально передбачає
повну деградацію інституту адвокатури,
запроваджуючи недосконалу і маніпулятивну
конструкцію формування та організації
діяльно сті
органів
адвокат ського
самоврядування як на національному, так і на
регіональному рівнях;
3) створюються необґрунтовані преференції
для прокурорів з метою «полегшеного» доступу
до професії адвоката, для усіх інших юристів
вигадуються штучні і незаконні бар’єри та
обмеження, які не тільки ускладнюють доступ
до професії адвоката, але й створюють значні
корупційні ризики, про що вже є відповідне
рішення Комітету ВР з питань запобігання і
протидії корупції;
4) замість посилення гарантій адвокатської
діяльності відбувається їх звуження та
обмеження;
5) узаконюється свавільне припинення
права на заняття адвокатською діяльністю на
підставі систематичного порушення правил
адвокатської етики та/або норм нового Закону
про адвокатуру, без визначення відповідних
понять у Законі;
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6) відбувається поєднання статусу адвоката
із статусом державного службовця, що є
неприпустимим у всьому світі;
7) спеціальні зміни до Кримінального
процесуального кодексу створюють загрозу
безпідставного покарання адвокатів внаслідок
невичерпності переліку дій, які можуть
вважатися зловживанням правами.
Ми, адвокати Закарпаття, Заслужені юристи
України наполегливо просимо народних
депутатів прислухатись до висновків Головного
науково-експертного управління Верховної
Ради й повернути законопроект суб’єкту
законодавчої ініціативи на доопрацювання
з одночасним направленням для отримання
фахового висновку Венеційської комісії
з приводу запровадження такої реформи
адвокатури.
Не можна погоджуватись на реформу, ідея
якої – позбавити громадян права на захист, бо
це – пряме порушенням розділу ІІ Конституції
України.
Виражаючи консолідовану думку адвокатів
Закарпатської області,
ЗВЕРТАЄМОСЬ ДО УСІХ НАРОДНИХ
ДЕПУТАТІВ:
Покажіть, що в Україні існує справжній
парламентаризм. Що ви можете приймати
виважені й компетентні рішення, які

сприятимуть встановлення в країні не тільки
правової держави, але й демократії як такої. А
демократичному суспільству потрібна тільки
сильна адвокатура.
Тож не тільки в інтересах адвокатури,
але в інтересах усієї Української Нації та
її европейського вибору звертаємось до
парламентарів – не допустіть знищення
Української Адвокатури.
Давайте разом відстоїмо Право, Демократію,
Україну!
Законопроект №9055 не повинен бути
прийнятий українським парламентом. Це
наша категорична позиція, яку в інтересах
Української Держави повинні підтримати й
Ви, як голова Верховної Ради України, й увесь
парламент як найвищий законодавчий орган в
країні!
Заслужений юрист України, адвокат Рибар
І.Ю.
Заслужений юрист України, адвокат Немеш
П.Ф.
Заслужений юрист України, адвокат
Отовчиць В.М.
Заслужений юрист України, адвокат Біловар
Л.О. (Вектор Ньюз (https://www.vectornews.
net/news/politics/89315-advokati-poperedzhayutzakonoproekt-9055-mozhe-prizvesti-dopravovoyi-tiranyi-ta-haosu.html). – 2018. – 5.12).

Закарпаття Онлайн: Що таке «неліберальна демократія»
і як її запроваджують в Угорщині?

У

липні 2014 року в Румунії угорський
прем’єр-міністр Віктор Орбан виступив із визначною промовою про «неліберальну демократію». В ній він висвітлив
ключові фактори, які відрізняють цілком
демократичну «західну» систему, засновану
на ліберальних цінностях, від того, що він
називає «східним» підходом, який спирається на сильну державу та слабку опозицію.
Його модель, яку він описав як «неліберальна
демократія».
Що таке «неліберальна демократія» і як її
запроваджують в Угорщині?
Що таке неліберальна демократія?
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Цей термін уперше був вжитий 1997 року
відомим американським публіцистом та
політиком Фарідом Закарією у статті журналу
«Foreign Affairs». Автор описує політичні
режими, при яких окремі групи, прийшовши
до влади демократичним шляхом, починають
поступово обмежувати конституційні права
громадян, свободу слова, народних зібрань,
порушують традиційний розподіл гілок влади,
зменшують роль народовладдя, і роблять усе
можливе, щоб зберігатися на посаді якомога
довше.
При цьому, політики пояснюють свої дії
«особливостями національної культури та
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ідентичності», мовляв, так завжди було у цій
чи іншій країні. Така система має формальні
ознаки демократії, наприклад вибори.
Однак у той же час, громадянські права та
свободи обмежуються через внесення змін
до Конституції або просто ігнорування
відповідних положень Основного Закону. Тому
ця система так і називається «неліберальна
демократія», іншими словами: демократична
система, однак з авторитарним обличчям і без
опори на ліберальні цінності. Саме так і працює
ця модель в Угорщині.
Офіційний Будапешт відкрито підтверджує,
що цінності Угорщини відрізняються від
цінностей, сповідуваних у ЄС. На думку
прем`єр-міністра Віктора Орбана, західні
цінності, засновані на правах людини, повазі
до меншин, верховенства права та вільної
торгівлі, застаріли. Тому у веденні внутрішньої

та зовнішньої політики він орієнтується
радше на РФ, Туреччину та Китай, аніж на
Німеччину, Францію та Іспанію. Для того, щоб
краще розібратись, що ж представляє собою
«неліберальна демократія» проголошена
Віктором Орбаном, варто розглянути окремо її
ключові елементи.
РІВЕНЬ ДЕМОКРАТІЇ
Щороку консультаційна група у Британії під
назвою «Economist Intelligence Unit» публікує
звіт 167 країн світу за рівнем демократії. При
складанні класифікації враховуються 60 різних
показників, згрупованих у 5 категоріях: вибори
і плюралізм, громадянські свободи, діяльність
уряду, політична ангажованість населення і
політична культура. У 2018 році Угорщина
посіла 56 місце, що відносить її до списку
«недосконалих демократій».

ɪ


Існує ще один рейтинг. За результатами
Індексу свободи людини (The Human Freedom
Index – HFI), який проводить оцінку 159 країн
світу, беручи до уваги 79 показників, що
стосуються особистої та громадської свободи
в сферах верховенства права, безпеки, свободи
віросповідання, можливостей розвитку, свободи
слова, розвитку громадянського суспільства,
правової системи та права власності, доступу
до грошей, можливості вільної торгівлі з
іншими державами тощо, Угорщина посіла 44
місце у 2018 році.



Іншими словами, демократичність
угорської політичної системи перебуває під
питанням. З формального погляду, Угорщина
– демократична країна, адже уряд обирається
через прямі, незалежні та прозорі вибори
кожні 4 роки, а всі права та свободи громадян
гарантуються Конституцією. З іншого боку,
чимало атрибутів демократії де-факто не
працюють в Угорщині, а права людини не
завжди гарантуються на локальному рівні або
при фактичних проблемних ситуаціях. Угорська
влада часто ігнорує Конституцію і приймає
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різноманітні антидемократичні рішення, Центральноєвропейським університетом не
прикриваючись самою демократією. У цьому випадкова.
У квітні 2017 року угорський парламент
й парадокс «неліберальної демократії».
ухвалив закон, згідно з яким приватні
університети, які фінансуються з-за
СВОБОДА СЛОВА ТА ЗМІ
Свобода слова в Угорщині також доволі кордону, підлягають прямому державному
складне питання. Візьмемо до прикладу дану їй нагляду. Під цю категорію потрапляв і
оцінку міжнародною недержавною організацією Центральноєвропейський університет, який
«Репортери без кордонів»(Reporters Without протестував проти таких правил, розцінюючи
Borders) у щорічному дослідженні «Індекс їх як тиск і цензуру. Зрештою, університет був
свободи преси». У 2018 році Угорщина зайняла закритий і переїхав до Австрії.
Як бачимо, свобода слова в неліберальній
аж 73 місце з 179 країн. Схожа міжнародна
неурядова організація «Freedom House» Угорщині – питання неоднозначне. З одного
проводить регулярний аналіз свободи преси боку, у країні чимало ЗМІ, а деякі і досі обережно
в світі. У 2017 році Угорщину розмістили на критикують уряд у допустимих межах. З
іншого боку, найбільш затяті опозиційні медіа
86 місці зі 199.
Власне, це не дивно. Ще у 2011 році були закриті, а нові закони різко обмежили
угорський уряд ухвалив закон про ЗМІ, який діяльність журналістів, що вже не відповідає
дуже не сподобався значній частині населення демократичному ліберальному характеру
і Євросоюзу. Закон посилював контроль країни.
держави над медіа. Тоді Єврокомісія виступила
ПАРТІЙНА СИСТЕМА УГОРЩИНИ ТА
з протестом проти цього і засудила закон,
заявивши, що він порушує основні цінності ОПОЗИЦІЯ
З 2010 року керівною партією в Угорщині
ЄС. У той же час, частина угорських медіа
також оголосили протест уряду, зокрема газета лишається «Фідес» на чолі з Віктором Орбаном.
«Magyar Nemzet» та провідна опозиційна газета 8 квітня цього року вона вчетверте перемогла
«Népszabadság», які зрештою були закриті на виборах, отримавши 134 зі 199 місць у
парламенті. За неї проголосувало 48,5% (на
угорським урядом.
У відповідь на таку політику обмеження 4% більше, аніж на попередніх виборах). Таким
свободи, 12 вересня 2018 року Європарламент чином, прем’єр-міністр Угорщини Віктор
схвалив резолюцію проти Угорщини за Орбан утретє поспіль очолив уряд країни.
Що ж не так з цією схемою? Власне,
порушення цінностей ЄС та закликав блок
посилити тиск на уряд прем’єр-міністра Віктора номінально, вибори та плюралізм в Угорщині
Орбана, вимагаючи зміни або скасування наявні. Існує і правляча партія, і опозиція до
скандального закону. Утім, сам Орбан на таку неї у вигляді лібералів і праворадикалів з партії
критику відповідав просто: це все внутрішні «Йоббік». Однак на практиці Віктор Орбан і
справи Угорщини, а ЄС, мовляв, не розбирається його команда зберігають повний контроль над
у ситуації, культивуючи ліберальні ідеї, які не парламентом і урядом вже восьмий рік поспіль,
що не відповідає традиційному принципу
завжди притаманні угорцям.
Тому
не
дивно,
що
у
ході змінюваності влади. У цьому й полягає
парламентських виборів 2018 року одним оманливість «неліберальної демократії»:
з найулюбленіших передвиборчих лозунгів збереження видимого плюралізму при
Орбана були звинувачення на адресу багаторічному домінуванні однієї партії.
Центральноєвропейського університету в
ЗМІНА КОНСТИТУЦІЇ
Будапешті (CEU) у тому, що він поширює
Внесення змін до Конституції з метою
«ліберальні, непатріотичні» ідеї. Тобто
угорський уряд провів конкретну аналогію: обмеження громадянських прав і свобод, а
якщо ліберал, значить не патріот. Історія з також взяття під контроль усіх гілок влади – це
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доволі часта характерна риса «неліберальної
демократії». В Угорщині це сталося 11 березня
2013 року, коли парламент за ініціативи Віктора
Орбана затвердив пакет конституційних правок.
Ось зміни, які були внесені:
- судді призначаються однією особою, а не
всепартійним комітетом (досвідчені судді були
замінені соратниками Орбана).
- був обмежений мандат Конституційного
Суду, який заборонив посилатися на свої власні
рішення до 1 січня 2012 року, коли набрала
чинності нова конституція, і позбавив його
можливості переглядати зміст поправок до
Конституції.
- сім’я визначалась вузько – шлюб між
чоловіком і жінкою або як відносини між
батьками та дитиною. Нові положення
продовжують дискримінацію щодо незаміжніх
та одностатевих сімей.
– обмежили й релігійну свободу, надаючи
парламенту єдине право визначати, які
релігійні організації вважаються «церквами».
Це призвело до того, що більшість релігійних
організацій в Угорщині втратили статус церков
та були позбавлені державного фінансування.
- було надано конституційний статус
існуючим широким повноваженням президента
Національного судового управління,
включаючи повноваження передавати справи
від одного суду до іншого. Судові справи про
корупцію були передані до судів у сільській
місцевості, які мають значно менше досвіду у
вирішенні таких справ та де менше перевірок
засобів масової інформації.
- було обмежено свободу слова та ЗМІ.
- відбулось скорочення громадянських
свобод: студенти, які отримали державні гранти
на проживання та роботу в Угорщині, протягом
певного періоду часу після закінчення навчання
мали повернути його вартість державі.
20 червня 2018 року був прийнятий
законодавчий пакет «Зупинити Сороса», який
передбачає покарання за дії, спрямовані на
підтримку нелегальної міграції. Парламент
також змінив закон про біженців, згідно з яким
заявки на отримання притулку, подані особами,
які прибули з безпечних країн, повинні бути
відхилені.

Прийняті поправки викликали занепокоєння
щодо принципу верховенства права,
законодавства ЄС та стандартів Ради Європи.
Усі вони не відповідали основоположним
принципам лібералізму, який домінує у Західній
Європі.
ІМПЕРСЬКА НОСТАЛЬГІЯ –
ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ УГОРЦІВ ЗА
КОРДОНОМ
Ще одним елементом «неліберальної
демократії» є порушення такою державою
принципу рівності прав усіх громадян і відмови
від територіальних претензій. В Угорщині
навпаки: питання відновлення історичної
справедливості, ксенофобія і расизм є дуже
чутливими і розповсюджені серед населення, а
уряд на чолі з Орбаном культивує їх.
Наприклад, Віктор Орбан часто наголошує
на християнстві угорців, згадуючи те, як вони
захищали кордони Європи від навали турківосманів у XV столітті біля брами Відня в
Австрії. Релігійна ідентичність є для Орбана
маркером для наголошення винятковості
угорської нації відносно інших народів регіону.
Більше того, угорський уряд спирається у
своїй регіональній політиці на захисті своїх
меншин у сусідніх державах, посилюючи вплив
на ці території, хоча вони не належать Угорщині.
Це стосується України (Закарпатська область),
Румунії (Трансільванія), Сербії (Воєводина),
Словаччини (Нітранський край) тощо.
АНТИМІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА
Міграційна політика – ще один маркер
«неліберальної демократії», коли держава,
формально сповідуючи принципи ЄС зі
свободи пересування людей і товарів, фактично
обмежує їх. Віктор Орбан закрив угорський
кордон і побудував 100-кілометрову огорожу з
колючого дроту, яку він потім електрифікував,
щоб відгородитися від потоків біженців у 20142015 роках.
Уже 3 роки Угорщина використовує
міграційну тему як одну з основних для
передвиборчих кампаній. Офіційний Будапешт
не підтримує жодні плани ЄС з розподілу
біженців за «квотним принципом», а також
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вважає, що країни Союзу мають самостійно Угорщини зі складу Союзу. Однак це вимагає
голосування усіх країн-членів, а процедура дуже
вирішувати питання міграції.
довга і складна. Інші учасники ЄС не підуть
на такий радикальний і ризикований крок, а
ВИСНОВОК
Усі вищенаведені елементи складають разом деякі можуть проголосувати проти, наприклад
концепцію «неліберальної демократії», про яку друзі Угорщини: Польща, Словаччина, Сербія,
писав Фарід Закарія у США, характеризуючи Румунія.
Чи існують інші приклади «неліберальних
політику Угорщини. На прикладі Будапешта ми
можемо побачити наочно, як виглядає подібна демократій» у Європі?
Так. Подібні системи зараз намагаються
система та як вона будується.
Це ж дуже страшна система, невже це вибудувати у Польщі, де з 2015 року при владі
перебуває партія «Право і справедливість»
підтримують угорці?
Переважно, так. Про це свідчать результати Ярослава Качиньського. До речі, Єврокомісія
уже третіх парламентських виборів, на яких також розглядає можливість запровадження
більшість стабільно голосує за партію «Фідес» і санкцій проти Варшави за порушення
Віктора Орбана. Для значної частини населення ліберальних цінностей ЄС і його принципів
Орбан не є негативним персонажем, навіть через авторитарні тенденції поляків. Зокрема,
навпаки: чимало людей вважають його «вождем», це стосується їхньої скандальної судової
політичним лідером, який захищає їх від загроз, реформи, а також спроб взяти під контроль
мігрантів і чиновників Євросоюзу. Для них образ опозиційні медіа.
А що від цього Україні?
сильного лідера важливіший, аніж прихильність
«Неліберальна демократія» – це реальна
ліберальним цінностям, які багато угорців не
розділяють на ментальному та культурному концепція, яку просувають Угорщина та Польща
рівнях. До того ж, економічна політика Орбана як альтернативу ліберальним системам Західної
останніх 8 років є доволі успішною, а це дуже Європи, що, на їхню думку, вже застаріли та не
актуальні. Україні необхідно визначитися, як
сильний аргумент на виборах.
будувати стосунки з сусідами, які все більше
Чи може ЄС щось з цим зробити?
Теоретично, так. Євросоюз може скоротити віддаляються від Євросоюзу та його цінностей
або взагалі припинити субсидії в Угорщину, які і норм, які Україна офіційно підтримує і прагне
щороку виділяються з бюджету ЄС. Це близько $ до них інтегруватися.
Поява нових альтернатив, які підривають
6 млрд. на рік. Угорщина є одними з найбільших
донорів фінансової допомоги з бюджету ЄС, за ліберальний характер західних демократій – це
яку платять переважно Німеччина, Франція та пряма загроза цілісності Євросоюзу. Адже якщо
Британія. Якщо перекрити Будапешту доступ кожний блок країн буде розтягувати ЄС у різні
до цих грошей, Віктор Орбан може піти на боки, а ліберальна система остаточно впаде, про
єдину Європу можна буде забути, і повернуться
поступки.
Інший варіант для ЄС – припинення права часи, коли європейці були роз`єднані та діяли
голосу Угорщини. Хоча Угорщина цим, здається, кожен сам по собі. Це небезпечна ситуація для
мало переймається. 12 вересня Європарламент України, оскільки нам вигідна єдина, сильна
проголосував за введення санкцій проти Європа, здатна протистояти агресії Росії. Чим
Угорщини, проте з того часу настрої та політика слабша і розбита Європа, тим сильніша Росія,
держави зовсім не змінилися. Однак якщо яка є головним ворогом України.
Тому, питання «неліберальної демократії»
Брюссель змінить правила голосування, і голос
кожної країни стане важливим для ухвалення в Угорщині та дискусії, які точаться навколо
ключових рішень, Угорщина проситиме цього концепту є актуальними і для України.
Київ має доучитися до цих процесів, і не стояти
повернути право голосу назад.
Найрадикальніший варіант, який ЄС осторонь, поки вирішується майбутнє Європи
теоретично може запустити – це виключення та ЄС як такого.
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ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ, ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ,
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Президент України П. Порошенко підписав
указ про додаткові заходи щодо забезпечення
реформ із децентралізації влади. Про це
повідомляє «Слово і Діло» з посиланням на
сайт Адміністрації Президента.
Як зазначається, документ зобов'язує Кабінет
Міністрів України забезпечити розроблення та
внести на розгляд Верховної ради законопроект щодо
удосконалення законодавства про місцеві вибори у
зв'язку з утворенням об'єднаних територіальних громад.
Крім того, уряд повинен вжити заходів щодо
надання державної підтримки для завершення
до 2020 р. формування та утворення
спроможних територіальних громад по всій
території України.
Також необхідно посилити спроможність
територіальних громад та забезпечити сприяння
розвитку сільських територій, зокрема шляхом
збільшення обсягів надання фінансової
підтримки органам місцевого самоврядування
для впровадження реформи у сфері освіти, у
тому числі модернізації мережі опорних шкіл,
придбання шкільних автобусів, підключення
навчальних закладів до швидкісного Інтернету.
Указ також зобов'язує обласні та Київську
міські державні адміністрації забезпечити
розроблення та затвердження планів
перспективного розвитку відповідних областей,
міста Києва на 2019-2021 рр.
Крім того, документ рекомендує органам
місцевого самоврядування розробити та
затвердити плани перспективного розвитку
відповідних міст, селищ та сіл на 2019-2021
рр. з урахуванням регіональних стратегій
розвитку, місцевих пріоритетів, визначених
територіальними громадами.
Указ набирає чинності з дня його
опублікування (Слово і Діло (https://www.
slovoidilo.ua/2018/12/06/novyna/polityka/
poroshenko-pidpysav-ukaz-pro-pryskorennyadecentralizacziyi-ukrayini). – 2018. – 6.12).

щодо назви релігійних організацій (об'єднань),
які входять до структури (є частиною)
релігійної організації (об'єднання), керівний
центр (управління) якої знаходиться за межами
України в державі, яка законом визнана такою,
що здійснила військову агресію проти України
та/або тимчасово окупувала частину території
України».
«Люди мають конституційне право вільного
вибору віросповідання. Зазначені зміни до
закону створюють кращі умови для реалізації
такого права для тих, хто вирішуватиме, до
якої ж православної юрисдикції належати…
Чи то до новоствореної автокефальної
Православної Церкви України, чи то до тієї
церкви, яка наполягає на збереженні свого
зв’язку і залежності від РПЦ», – наголосив
глава держави, підписуючи закон.
Президент підкреслив: «Вибір легше
робити, коли всі речі названо своїми іменами,
коли є достатньо відомостей для того, щоб його
добровільно ухвалити. Реалізація закону дасть
громадянам усю повноту інформації».
За словами П. Порошенка, зміни до
закону дотримуються принципу свободи
віросповідання і рівності всіх конфесій, жодного
обмеження конституційних прав громадян не
буде (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (https://www.president.gov.
ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-nazvireligijnoyi-organizaciy-52274). – 2018. – 22.12).

У наступні 5 років Україна має виконати
три найважливіших завдання в областях
національної безпеки, економіки і міжнародної
політики. Про це в ході прес-сконференції
повідомив Президент П. Порошенко.
Так, потрібно досягти миру на основі
національних інтересів України, подолати
наслідки економічної кризи, викликаної
війною, і забезпечити зростання рівня життя,
а також досягти критеріїв для вступу країни в
Президент П. Порошенко підписав Закон ЄС і НАТО.
Разом з цим, Президент наполягав, щоб
України «Про внесення змін до Закону України
«Про свободу совісті та релігійні організації» Верховна Рада прийняла у другому читанні
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зміни до Конституції України щодо закріплення
курсу країни на ЄС і НАТО в лютому наступного
року.
«Буду наполягати, щоб уже в лютому
Верховна Рада підтримала їх у другому читанні.
Сподіваюся, що це буде зроблено, оскільки
два рази Верховна Рада конституційною
більшістю підтримала ці зміни в Конституцію.
І сподіваюся, що вже в лютому вони вступлять
в силу», – повідомив він (Mind (https://mind.ua/
news/20191695-kurs-na-es-i-nato-poroshenkonapolyagae-na-prijnyatti-u-drugomu-chitannizmini-do-konstituciyi-ukrayini). – 2018. – 16.12).

і здійснювати нагляд за відповідністю
актів місцевого самоврядування законам і
Конституції.
«Я вважаю, що два глобальних завдання,
які стоять перед нами на найближчі роки,
це Конституція, введення нового закону про
адміністративно-територіальний устрій з
одночасним проведенням у 2020 р. виборів на
новій адміністративно-територіальній основі»,
– підкреслив В. Гройсман (Сегодня (https://ukr.
segodnya.ua/politics/groysman-predlozhil-vvestitrehurovnevoe-administrativno-territorialnoeustroystvo-ukrainy-1194928.html). – 2018. – 4.12).

Прем'єр-міністр В. Гройсман виступає
за встановлення трирівневої системи
адміністративно-територіального устрою при
внесенні змін до Конституції України.
«Які пропонується закріпити основні
напрямки змін до Конституції в цій
частині? Формування трирівневої системи
адміністративно-територіального устрою:
громада, район, регіон ... і окремий статус
Києва і Севастополя», – сказав В. Гройсман
під час круглого столу «Реформа місцевого
самоврядування».
Також Прем'єр підкреслив важливість
гарантування ефективної системи місцевого
самоврядування та її матеріально-фінансової
основи: передбачається формування рад об'єднаних
територіальних громад (ОТГ), районних і обласних
рад, а також створення повноцінних виконкомів
районних і обласних рад.
«Фактично обласні і районні ради
перестануть виконувати функції номінальні,
а отримають виконавчі повноваження, які
сприятимуть соціально-економічному розвитку
та районів та регіонів», – сказав голова уряду.
Окремим напрямком В. Гройсман виділив
формування інституту префекта.
«Це важливий елемент балансу і противаг.
Префект буде представником державної влади
на території», – сказав Прем'єр.
За його словами, префект фактично
здійснювати координацію діяльності
центральних органів виконавчої влади, як
госвертікалі, а також він буде відповідати за
введення державних програм на території

Лідер партії «Батьківщина» Ю. Тимошенко
заявила, що ставши президентом України
змінить систему управління країною на
парламентську. Про це Ю. Тимошенко заявила в
ефірі програми «Право на владу» на телеканалі
«1+1».
«Я не буду говорити гаслами...Від системи
управління країною залежить наша успішність
руху вперед... Справа в тому, щоб змінити
систему влади в країні...У нас буде нова
конституція з сильною парламентською
формою правління, яку прийме народ на
референдумі...», – заявила Ю. Тимошенко.
Вона зазначила, що парламентська форма
правління необгрунтовано вважається
слабшою, ніж президентська.
Тимошенко підкреслила, що її команда піде
на вибори за новою системою, щоб доводити
до результату всі реформи.
На запитання ведучої, чи ви йдете на вибори,
щоб відмовлятися від посади, Ю. Тимошенко
заявила, що не відмовлятиметься від посади.
«Це не відмовлятися від посади, це
реформувати країну... За півроку ми багато чого
встигнемо зробити», – резюмувала політик
(Главком (https://glavcom.ua/country/politics/
timo). – 2018. – 14.12).
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В Україні вивчилися говорити про права
людини, але не навчилися їх дотримуватися.
Про це написала Ю. Тимошенко на своїй
сторінці у Facebook з нагоди Міжнародного
дня прав людини, що відзначають у світі
відзначають 10 грудня.
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За словами лідера партії «Батьківщина»,
права людини непорушні лише у розвинених
демократичних суспільствах. «У нас суди –
це напівприватні компанії, що обслуговують
заможних та можновладних людей. Проста
людина не знайде там справедливості», –
зазначила Ю. Тимошенко.
«Тому одне з головних завдань, докорінно
змінити всю систему правосуддя. Нам треба
зробити так, щоб люди на місцях обирали
суддів, мирових суддів і суддів першої інстанції.
І нова Конституція дасть таке право людям», –
зазначила голова партії «Батьківщина».
На переконання Ю. Тимошенко, потрібно
зробити ще один крок – запровадити
відповідальність суддів за неправосудні
рішення: започаткувати у новій Конституції
такий інститут, як Палата честі.
«Це як суд над суддями: тільки порушено
закон, тільки суддя вчинив несправедливість
стосовно людини – і він буде звільнений
незалежною Палатою честі, що формується,
як суд присяжних, з людей, які мають правову
освіту», – пояснила лідер «Батьківщини».
На думку Ю. Тимошенко, цей сильний
правовий інструмент суспільства буде, як
Дамоклів меч над корумпованими суддями, які
свідомо порушуватимуть закон (Главком (https://
glavcom.ua/news/timoshenko-ukrajinski-sudice-napivprivatni-kompaniji-551972.html). –
2018. – 10.12).
Ныне
действующая
Конституция
нуждается в постепенном внесении в нее
некоторых изменений, которые помогут
усилить ответственность главы государства
и парламента. Как передает replyua.net,
такое мнение в эфире телеканала «Наш»
сказал бывший глава Минобороны Украины
А. Гриценко.
«Убрать двуглавость исполнительной власти.
Я придерживаюсь подхода, что президент
должен стать главой исполнительной власти.
Когда ты не просто обещаешь на выборах,
а возглавляешь правительство и делаешь.
Конечно, у президента надо забрать часть
полномочий по силовикам и перевести их на
парламент, чтобы был баланс», – считает лидер

«Гражданской позиции». Он также добавил, что
также в Основной закон должна быть внесена
четкая конституционная норма, которая будет
предусматривать, что парламент принимает
законы прямого действия.
«Без специальных, установленных
законом, случаев тысячи подзаконных актов,
постановлений, распоряжений. Чтобы наш закон
был в 300-400 страниц, подробно расписан,
чтобы ни одно правительство, налоговая,
глава администрации его не исказили. В таком
случае будет меньше причин для коррупции»,
– подчеркнул А. Гриценко (Replyua (https://
replyua.net/news/politika/125581-gricenkorasskazal-kakie-izmeneniya-nuzhno-vnesti-vkonstituciyu.html). – 2018. – 25.12).
У Києві 14 грудня під час конференції
«Роль Верховного Суду в забезпеченні прав
і свобод людини» спеціальний представник
Генерального секретаря Ради Європи в Україні
Р. Брійя заявив, що реформа адвокатури є
не менш важливою, аніж судова реформа
і запропонований проект Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
№ 9055 відповідає вимогам європейського
законодавства.
«Я сподіваюся, що реформу адвокатури
буде прийнято і впроваджено дуже швидко», –
сказав Р. Брійя.
У своєму виступі генсек визначив ключові
досягнення судової реформи. Серед них він
назвав деполітизацію процедур призначення
та звільнення суддів, трансформацію
чотириланкової судової системи у триланкову,
де Верховний Суд є найвищим судом.
«Зараз в активній фазі – інші складові
реформи, зокрема, законопроект про адвокатуру
№ 9055, який отримав схвальну оцінку
експертів Ради Європи. Ми дуже рекомендуємо
всім, хто бере участь у цих процесах, довести
свою роботу до кінця та ухвалити цей закон»,
– підкреслив спеціальний представник
Генерального секретаря Ради Європи в Україні.
Він зауважив, що реформа адвокатури є не
менш важливою, аніж судова реформа.
«Важливо, аби професія адвоката
забезпечувала
верховенство
права,
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демократію та дотримання прав людини.
Законопроект №9055 відповідає вимогам
європейського законодавства. Усі реформи
складно впроваджувати, але це є елементом
демократичного процесу. Я сподіваюся, що
цю реформу буде прийнято і впроваджено
дуже швидко», – наголосив посадовець
(5 канал (https://www.5.ua/suspilstvo/reformaadvokatury-v-ukraini-ie-ne-mensh-vazhlyva-zasudovu-hensek-rady-yevropy-183026.html). –
2018. – 14.12).
Президент Комісії Ради Європи з питань
ефективності правосуддя (CEPEJ) Г. Ставу
констатує безпрецедентний рівень прозорості
судової реформи в Україні. Про це він сказав у
своєму інтерв'ю виданню «Левый Берег».
«Жодна країна, крім вашої, не демонструє
всієї процедури (судової реформи – Ред.)
Публічно. В Україні відбувається онлайнтрансляція засідань, у тому числі при перевірці
кандидатів на чесність. Це найбільш чутлива
частина (відбору суддів – ред), але досить
цікава ідея», – говорить Г. Ставу.
На його думку, така відкритість в разі
появи негативних зауважень громадськості
дає можливість судовій владі відреагувати
на певну проблему. Тобто негативні думки
виносяться в професійну публічну площину
для обговорення.
Однак надмірна публічність може нести і
загрозу, переконаний експерт.
«Не можна залишати без уваги питання
дотримання особистих прав суддів, адже під час
співбесіди обговорюються питання приватного
життя. Таку прозорість потрібно обмежувати»,
– говорить Ставу.
«Якщо Україна прагне до чесності,
прозорості (судової системи Ред), ви повинні
привчати суддів до цього. Можливо, наступні
покоління будуть слідувати новому досвіду»,
– робить висновок президент Комісії Ради
Європи з питань ефективності правосуддя
(Сьогодні (https://ukr.segodnya.ua/ukraine/
ukraina-edinstvennaya-strana-kotorayapublichno-demonstriruet-vsyu-procedurusudebnoy-reformy-prezident-komissii-sovetaevropy-1197075.html). – 2018. – 11.12).
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Адвокат А. Федур считает, что власти не
нужен справедливый и независимый суд,
поскольку такой суд – угроза исполнительной
и законодательной власти. Об этом он сказал в
комментарии Українським Новинам.
«Судебная реформа состоялась, она
проведена и очень стремительно. Мы там
такого навояли, что дальше некуда. В чем здесь
проблема...кто-бы не приходил к власти, такое
ощущение, что главное их задание построить на
свое усмотрение судебную власть», – сказал он.
По его словам, судебная власть несет угрозы
для исполнительной и законодательной власти.
«При наличии настоящего суда судебная
система может обеспечить верховенство права,
соблюдение закона со стороны чиновников, а
это не очень то их и устраивает, мягко скажем.
Поэтому всегда было задание для каждой
власти построить под себя судебную систему»,
– отметил он.
Кроме того, Федур подчеркнул, что в Украине
нет ниединой политической силы, которая бы
хотела построить настоящую судебную систему,
где каждый человек может защитить свои
интересы от произвола власти. «Независимый
суд им не нужен», – подытожил адвокат
(Українські новини (https://ukranews.com/
news/603358-vlasty-ne-nuzhen-nezavysymyy-sudfedur-o-sudebnoy-reforme). – 2018. – 19.12).
Адвокат Е. Солодко считает, что
последние соцопросы по судебной реформе
свидетельствуют о том, что реформа
проволилась на волне популизма вместо
грамотного просчета. Об этом он сказал в
комментарии Українським Новинам.
«Потому что все сделано на волне популизма
вместо грамотного просчета. Совершенно
очевидно, что так называемая судебная
реформа была призвана поставить судебную
систему под контроль исполнительной власти.
Конституционный принцип независимости
судебной власти не то что попран, а о него
просто вытерли ноги. Появляются какие-то
псевдореформаторы, какие-то непонятные
люди», – сказал он.
По его словам, благодаря этой реформе,
происходит затягивание судебных процессов,
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тратятся огромные средства, нарушаются права
граждан на справедливый суд в разумны е сроки.
«Это реалии. Это выгодно исполнительной
власти, потому что любые беспредельные
решения можно «освятить» соответствующими
судебными решениями и загнобить неугодных
с помощью уголовной юстиции»,- подчеркнул
адвокат (Українські новини (https://ukranews.
com/news/603320-sudebnaya-reforma-ehtopopulyzm-solodko). – 2018. – 19.12).
Реализацию судебной реформы в Украине
успешной считают только 21,3% экспертов,
72,6% считают ее неуспешной (из них 26,8%
оценивают ход реформирования полностью
негативно), свидетельствует экспертный
опрос, проведенный Центром “Социальный
мониторинг” и Украинским институтом
социальных исследований им. А. Яременко.
“По мнению экспертов, большинство
задекларированных ранее целей, таких
как решение проблемы коррупции в судах,
улучшение доступа к правосудию, очищение
системы от недобропорядочных судей,
уменьшение политического влияния на
судебную систему, достижение уровня
европейских стандартов судопроизводства в
Украине, выполнение требований общества
после Революции Достоинства, не были
достигнуты”, – сказал на пресс-конференции
во вторник в агентстве “Интерфакс-Украина”
директор центра “Социальный мониторинг”
Д. Дмитрук, презентуя результаты
исследования.
Основным положительным сдвигом, к
которому привела реализация судебной
реформы, 60,25% экспертов считают рост
прозрачности судебного процесса за счет
внедрения современных информационных
технологий.
Среди негативных последствий реформы
они выделяют низкий уровень квалификации
работников правоохранительной системы
(82,75%), существенный рост судебных сборов
(71,75%), маскировка (усложнение схем)
коррупции (69%), декларативный характер
изменений (65%), отсутствие качественных
изменений в судопроизводстве (56,4%).

После внедрения судебной реформы только
18,5% экспертов стали больше доверять
судебной власти, у 68,3% опрошенных
уровень доверия к судам не изменился, у 11,5%
экспертов уровень доверия уменьшился.
84,8% экспертов отмечают, что нужно
изменить существующие методы и подходы
к проведению судебной реформы. 64,3%
специалистов положительно оценивают идею
реформирования судебной системы Украины,
но сам проект реформы положительно оценили
менее половины экспертов (47,3%), негативные
оценки дали 41,5%.
Основную ответственность за внедрение
судебной реформы опрошенные эксперты
возлагают, прежде всего, на действующего
президента Украины Петра Порошенко
(39,6%) и главу комиссии при президенте по
проведению судебной реформы, заместителя
главы Администрации президента Алексея
Филатова (17,5%).
Исследование проводилось с 28 ноября по 6
декабря 2018 года, в ходе которого социологи
опросили 400 адвокатов, правоохранителей,
судей, ученых, правозащитников и других
предст авителей
профе ссиона льного
юридического
сообщества,
которые
непосредственно сталкиваются с работой
украинских судов (Укррудпром (http://
ukrrudprom.com/news/Sudebnaya_reforma_v_
Ukraine_poka_daleka_ot_dostigeniya_
postavlen.html). – 2018. – 11.12).
Наразі немає підстав вважати, що закон,
який зобов’язує їх змінити назву із вказівкою
на приналежність до Російської православної
церкви, суперечить Конституції України. Про
це заявив юрист з конституційного права
С. Різник в ефірі програми «Нині вже» на
Громадському.
««Для мене сумнівів немає – поки що я
не бачу жодних підстав вважати що закон
неконституційний, хоча остаточну відповідь
дасть Конституційний суд. Я би хотів звернути
увагу на те, що один з депутатів говорив,
що звернення до Конституційного суду буде
подаватися щодо підстав порушення процедури
ухвалення (закону – ред)» – зазначив Різник.
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Він пояснив, що Конституційний суд
має дві основні підстави визнання законів
неконституційними: власне, порушення
процедури і по суті (за змістом закону).
«Я так розумію, навіть самі потенційні
суб’єкти подання до конституційного суду
поки що не знаходять змістовних підстав, в
чому тут закон може суперечити конституції.
Щодо порушення процедури – треба дивитися
особисте голосування й все інше. Хоча я, чесно
кажучи, наразі не помітив підстав так вважати»,
– розповів юрист.
Він додав, що Конституція України – це акт
українського народу, тому ставити під сумнів
рішення парламенту, яке спрямоване на захист
інтересів українців, немає причин (Громадське
(https://hromadske.ua/posts/yurist-pro-zakonpro-perejmenuvannya-upc-mp-nemaye-pidstavvvazhati-sho-zakon-antikonstitucijnij). – 2018.
– 20.12).
Проект закону «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» має бути направлений
на оцінку Венеціанської комісії, яка як дорадчий
орган Ради Європи має повноваження визначати
відповідність законопроектів європейським
стандартам та цінностям. Про це повідомив
у коментарі Українським Новинам народний
депутат Д. Святаш.
«Коли нам кажуть, що законопроект
9055 схвалений Радою Європи, то треба
так розуміти, що він пройшов експертизу у
Європейській комісії «За демократію через
право». Але висновку Венеціанської комісії
немає. Якщо цей законопроект є складовою
судової реформи, то інші її складові проходили
відповідну експертизу. Чинний закон «Про
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адвокатуру та адвокатську діяльність» проходив
таку експертизу. Що заважає зараз не поспішати
голосувати за цей законопроект, а отримати
відповідні висновки?» – сказав нардеп.
Він нагадав, що перекручення рекомендацій
Венеціанської комісії щодо закону про
антикорупційний суд свого часу спричинили
майже міжнародний скандал, тому не варто
уникати прямого діалогу з Комісією.
«Щоб не отримати такий скандал іще раз
і не руйнувати довіру у наших відносинах з
європейськими партнерами, законопроект 9055
має бути скерований до Венеціанської комісії,
якщо це досі не зроблено. Якщо нас треба
переконати, що реформа адвокатури відповідає
європейським стандартам, то без Венеціанської
комісії говорити про таку відповідність
непрофесійно», – сказав Святаш.
Парламентарій зауважив, що висновки
Венеціанки не можна замінити думками
експертів, які працювали в Україні в складі
робочих груп та Ради з питань судової реформи
над розробкою цього законопроекту.
«Кілька осіб не мають такого авторитету
і повноважень, як Венеціанська комісія. Тим
більше, якщо ці експерти були залучені до
написання цього законопроекту в будь-якій
мірі або були включені до складу Ради судової
реформи, то іншої оцінки, окрім схвалення, від них
не буде. Вони по суті оцінюють власну роботу»,
– наголосив нардеп. За його словами, якщо
звернення до Венеціанки гальмується умисно, то
краще переписати законопроект, а не наполягати
на його чинній редакції (Gazeta.ua (https://gazeta.
ua/articles/life/_reformu-advokaturi-povinnaocinyuvati-venecianska-komisiya-a-ne-ekspertinardep/875410). – 2018. – 17.12).

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР
Шевчук С., голова Конституційного суду України
Гнатовський М., старший юридичний радник Democracy Reporting International
(DRI) в Україні

Конституційна скарга дає право оскаржити закон людині,
а не органу влади
(Інтерв’ю )

Н

а тему конституційного права, роботи
Конституційного суду в Україні, зміни після судової реформи говорили з
головою Конституційного суду України Станіславом Шевчуком та старшим юридичним
радником Democracy Reporting International
(DRI) в Україні Миколою Гнатовським.
Лариса Денисенко: Наскільки важливими
є співвідношення і вплив конституційного
національного права і міжнародного публічного
права?
Микола Гнатовський: Конституційне право
і Конституційний суд напряму пов’язані й з
міжнародним правом, й з тими міжнародними
зобов’язаннями, які має держава. Сьогодні
неможливо бути ізольованим жодному
суспільству, жодній державі від загального
міжнародного контексту. Конституція України
багато в чому черпає свій зміст із міжнародного
права, зі стандартів, які є у всьому світі.
Тому одне із завдань, яке стоїть перед
Конституційним судом, – визначити, як він
ставиться до міжнародного права. Наприклад,
Конституційний суд уклав Доктрину
дружнього ставлення до міжнародногоо права.
Це дуже важливо, бо засвідчує постійний
діалог між Конституційним судом в Україні та
Європейським судом з прав людини.
Лариса Денисенко: Європейський суд прав
людини є джерелом права – що це означає?
Микола Гнатовський: Це означає, що
Європейська конвенція з прав людини – це
частина правового законодавства України та
лежить у базі розділу Конституції про права
людини.
У нас в Конституції була проблема, пов’язана
з тим, що громадянам легше було звернутися

до Європейського суду з прав людини, ніж до
Конституційного суду. Цю абсурдну ситуацію
виправила судова реформа 2016 року. Тепер
люди можуть звертатися з конституційними
скаргами в Конституційний суд.
Лариса Денисенко: Наскільки конституційна
скарга – це складний чи корисний інструмент?
До чого готувати, передусім, адвокатів?
Станіслав Шевчук: В ідеалі – це чудовий
інструмент, але в наших реаліях не завжди
все чудово. Перший аналіз свідчить про те,
що за останні півроку ми розглянули майже
1200 скарг, 35 впроваджень відкрито. Перший
аналіз показує, що дійсно люди не розуміють,
що це за інструмент. Насправді, це величезний
інструмент впливу, коли судді можуть визнати
неконституційним закон або положення цього
закону. Це величезна влада, але досвід вказує
на те, що люди скаржаться то на ЖЕК, то на
Верховну Раду, то на начальника, але немає
обгрунтування, чіткої вказівки на порушення
права. Цей інститут затверджено, тепер задача
– наповнити його змістом. Найважливіше, що
людина – носій права, може без посередників,
без нардепів, без депутатів звернутися
до Конституційного суду, щоб визнати
неконституційним закон або певні положення.
Микола Гнатовський: Важливими в цьому
є тренінги для правників та навіть більше –
в цьому питанні важлива юридична освіта.
Тому, що ми звикли оскаржувати все, адвокати
звикли проходити всі інстанції, намагались
використати всі інстанції, тому є спокуса
сприймати Конституційний суд, як ще одну
інстанцію, четверту інстанцію. Європейський
суд вже сказав, що він не є четвертою інстанцією,
і Конституційному суду ще не раз доведеться
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про це говорити. Завжди, коли утворюються
нові судові установи або виникають нові
функції, саме ці суди утворюють те, як воно
буде реалізовуватись тому, що закони не можуть
передбачити все, що виникне на практиці.
Від того, як секретаріат Конституційного
суду України буде комунікувати з юридичною
громадськістю, буде залежати успіх реформи
Лариса Денисенко: Які перспективи та
виклики можуть очікувати на Конституційний
суд України в 2019 році?
Станіслав Шевчук: Політичний цикл –
вибори. Політики люблять маніпулювати
Конституційним судом. Я вже помічаю вплив
на голову суду навіть від деяких колег. Що з
цим робити? Рухатись далі. З іншої сторони,
це унікальний момент, коли ми у витоків
інституту. Звичайно, виклики інтелектуальні,
довіра до людей. Є боротьба різних концепцій,
бачень. Судді мають бути поза політикою.
Ми не можемо перетворювати суд на
міні-парламент.
Загалом створення Конституційного суду –
це ознака того, що ми будуємо конституційну
державу.
Лариса Денисенко: Що нового в
Конституційному суді після конституційної
реформи, крім конституційної скарги?
Станіслав Шевчук: У нас посилилась
незалежність – тільки ми можемо звільняти одне

одного. Я, призначений парламентом, раніше
постійно думав про те, що мене могли звільнити.
Те, що ми приймаємо, не завжди подобається
політикам, навіть якщо це були закони часів
Януковича. У нас поки що спрацьовує стереотип,
що раніше до нас звертались депутати, президент,
а зараз приходить звичайний громадянин.
Має бути механізм, щоб людині відшкодували
неконституційне право. З цієї точки зору, треба
допрацьовувати процесуальне право.
Микола Гнатовський: Конституційний суд
України, безумовно, зберіг свої повноваження,
які в нього були до реформи. Конституційна
скарга є і вона буде. Я щиро вірю, що
Конституційний суд створить практику, яка
зробить зрозумілим використання цього
інструменту. Безумовно, Конституційний суд
не може вирішувати всі питання, тому треба
забезпечити взаємодію з іншими органами
влади. Конституційний суд вже уточнив
позицію, що будь-які соціальні виплати
не можна звужувати, і показав, що здатен
вирішувати складні питання і справ людини, і
взаємодії різних органів влади. Конституційний
суд має стати гарантом того, що популізм
не переможе права людини (Громадське
радіо (https://hromadske.radio/publications/
konstytuciyna-skarga-daye-pravo-ne-organuvlady-a-lyudyni-oskarzhyty-zakon-stanislavshevchuk). – 2018. – 19.12).

Мельник М., суддя Конституційного Суду України

«Преамбула Конституції не може бути змінена»
ОКРЕМА ДУМКА
судді Конституційного Суду України Мельника
М. І. стосовно Висновку Конституційного Суду
України у справі за конституційним зверненням
Верховної Ради України про надання висновку
щодо відповідності законопроекту про внесення
змін до Конституції України (щодо стратегічного
курсу держави на набуття повноправного
членства України в Європейському Союзі та в
Організації Північноатлантичного договору)
(реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158
Конституції України
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22 листопада 2018 р. надав Висновок у справі за
конституційним зверненням ВРУ про надання
висновку щодо відповідності законопроекту
про внесення змін до Конституції (щодо
стратегічного курсу держави на набуття
повноправного членства України в ЄС та НАТО)
(далі – Законопроект) вимогам статей 157 і 158
Конституції № 3-в/2018 (далі – Висновок). У
Висновку КСУ визнав Законопроект, яким
пропонується внести зміни до преамбули,
статей 85, 102, 116 Основного Закону та
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виключити п. 14 її розділу XV «Перехідні
положення», таким, що відповідає вимогам
статей 157 і 158 Конституції.
За змістом і значенням Законопроект є
надважливим документом, оскільки ним
пропонується на конституційному рівні
закріпити новий стратегічний курс держави та
фактично визначити нову ідеологію розвитку
суспільства. Предметом Законопроекту є
питання, які безпосередньо стосуються
конституційного ладу України (зокрема,
суверенітету народу і держави, захисту
територіальної цілісності і недоторканності
України, спрямованості її зовнішньополітичної
діяльності (статті 1, 5, 17, 18 Конституції). Це
вимагало особливо відповідального підходу
КСУ до здійснення конституційного контролю
положень Законопроекту та обґрунтування
свого висновку, в тому числі щодо можливості
внесення пропонованих до неї змін з
урахуванням положень розділу XIII «Внесення
змін до Конституції України» Основного
Закону.
Натомість КСУ надто формально та
поверхово здійснив перевірку Законопроекту
на відповідність вимогам статей 157 і
158 Конституції, залишивши поза увагою
особливості преамбули Основного Закону
та правову природу самої Конституції, не
зробивши належного правового аналізу
кожного положення Законопроекту окремо та
у взаємозв’язку з іншими його положеннями,
глибоко не дослідивши прямих та
опосередкованих зв’язків між пропонованими
конституційними новелами та нормами
Конституції, зокрема в аспекті допустимого
способу внесення змін до Конституції щодо
визначення засад зовнішньополітичної
діяльності України.
Водночас цінність і значення акту органу
конституційної юрисдикції полягає не
лише в його резолютивній частині, а й у
тій аргументації, яку КСУ наводить для
її обґрунтування і яка засвідчує рівень
(належність) здійсненого ним конституційного
контролю. Чим переконливіша, повніша
та зрозуміліша аргументація, тим більша
юридична вагомість і суспільна цінність акту

Конституційного Суду України. Тож і цей,
без перебільшення, доленосний для України
Висновок КСУ заслуговував на повноцінну
аргументацію, а не на набір прописних
формальностей, якими вкотре обмежився суд.
Це спонукає мене викласти Окрему думку
до Висновку, не ставлячи під сумнів сам
стратегічний курс України, зафіксований у
Законопроекті.
КСУ вчергове не дослідив питання щодо
наявності в Україні умов воєнного або
надзвичайного стану
Констатуючи у Висновку відповідність
Законопроекту вимогам ч. 2 ст. 157 Основного
Закону, КСУ так само, як і в багатьох своїх
попередніх висновках, обмежився лише
посиланням на те, що Конституція встановлює
особливий порядок введення в Україні
чи в окремих її місцевостях воєнного або
надзвичайного стану, а на момент надання
ним Висновку рішення про введення в
Україні або в окремих її місцевостях воєнного
або надзвичайного стану за процедурою,
визначеною Конституцією, не прийнято, тому
правових підстав, які б унеможливлювали
внесення змін до Конституції, немає (пп. 3.3
п. 3 мотивувальної частини).
Я уже неодноразово звертав увагу на те, що
така аргументація в умовах наявної збройної
агресії РФ проти України та здійснення
окупації частини її території за допомогою
збройних формувань РФ є недостатньою для
однозначного висновку про те, що на сьогодні в
Україні умов воєнного або надзвичайного стану
немає. Обмежившись лише «механічною»
перевіркою факту наявності чи відсутності
указу Президента про введення воєнного або
надзвичайного стану, КСУ не довів відсутності
правових підстав, які унеможливлюють
внесення змін до Конституції, а отже, й не вніс
повної юридичної ясності щодо можливості
внесення змін до Конституції за вказаних умов.
Аналіз нормативно-правових актів,
прийнятих (починаючи з 14 квітня 2014 р.)
в Україні спочатку у зв’язку зі здійсненням
антитерористичної операції, а потім – заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони,
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відсічі і стримування збройної агресії РФ у
Донецькій та Луганській областях, вказує на
запровадження в зоні проведення таких заходів
правового режиму, що має ознаки воєнного
стану, за умов якого Конституція не може
бути змінена. Крім того, Президент України
П. Порошенко неодноразово заявляв про те, що
«в країні йде війна».
З огляду на це КСУ мав ретельно дослідити
правову природу заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії РФ у Донецькій
та Луганській областях, які здійснюються
починаючи з 30 квітня 2018 р., а відтак
аргументовано довести, що їх здійснення не є
перешкодою для внесення змін до Конституції
в аспекті вимог ч. 2 ст. 157 Основного Закону.
У преамбулі Конституції зафіксовано
історичний момент її прийняття
Законопроектом пропонується абзац
п’ятий преамбули Конституції після слів
«громадянської злагоди на землі України»
доповнити словами «та підтверджуючи
європейську ідентичність Українського
народу і незворотність європейського
та євроатлантичного курсу України».
Конституційний Суд жодним чином не висловив
своєї позиції стосовно такої конституційної
новели, хоча, на мій погляд, мав це зробити
шляхом аргументованих застережень.
Аналіз положень Конституції, які
регламентують порядок внесення змін до неї,
дає підстави для висновку, що Конституція не
передбачає формально-юридичних заборон
щодо зміни її преамбули, яка, без сумніву, є
невід’ємною її частиною. Проте слід пам’ятати,
що за правовою природою Конституція є
актом установчої влади Українського народу.
У преамбулі Конституції закріплено, що
«Верховна Рада України від імені Українського
народу – громадян України всіх національностей,
виражаючи суверенну волю народу, приймає
цю Конституцію – Основний Закон України».
КСУ констатував, що: «при прийнятті 28 червня
1996 р. Конституції України суверенна воля
народу була опосередкована Верховною Радою
України»; «прийняття Конституції України
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Верховною Радою України було безпосереднім
актом реалізації суверенітету народу, який
тільки одноразово уповноважив Верховну
Раду України на її прийняття» (рішення від
11 липня 1997 р. № 3-зп/1997, 5 жовтня 2005 р.
№ 6-рп/2005).
Оцінюючи допустимість цієї конституційної
новели, КСУ мав виходити з того, що за змістом
і значенням преамбула є особливою частиною
Конституції – в ній вказується суб’єкт прийняття
Конституції, відображаються історичні та
суспільно-політичні передумови, мотиви, цілі
та завдання прийняття Конституції як акта
установчої влади народу, а також найважливіші
принципи і цінності, на яких ґрунтується
Конституція і для забезпечення реалізації яких
вона приймається.
Положення преамбули є ідеологічними і
засадничими. Вони прямо кореспондуються з
багатьма іншими положеннями Конституції,
в тому числі закріпленими в розділі І
«Загальні засади». Так, положення преамбули
про прагнення розвивати і зміцнювати
демократичну, соціальну, правову державу
деталізовано у статтях 1, 6, 8, 19, про
забезпечення прав і свобод людини та гідних
умов її життя – у статтях 3, 8, 13, 15, 16, про
вираження суверенної волі народу – у ст. 5
Конституції.
Характерною особливістю преамбули
Конституції є те, що в ній зафіксований
історичний момент прийняття Конституції.
Преамбула комплексно відображає ті
передумови, мотиви та цілі прийняття
Конституції, які існували на той час. Відтак,
положення Конституції перебувають у
тісному взаємозв’язку з її преамбулою.
Крім того, преамбула дає змогу краще
зрозуміти оригінальний (справжній) зміст
конституційних норм, який закладався в них
на момент прийняття Конституції. Тож для
органу конституційної юрисдикції з’ясування
глибинної суті положень преамбули та їх
значення є необхідним ще й для правильного
тлумачення норм Конституції та здійснення
функції з її охорони.
Оскільки прийняття 28 червня 1996 р.
Конституції було одноразовим актом реалізації
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ВРУ суверенітету народу, об’єктивно
неможливо змінити існуючі на той момент
передумови, мотиви та цілі її прийняття. При
цьому слід враховувати те, що прийняття
Основного Закону як цілісного документа в
контексті реалізації установчої (первинної)
влади Українського народу має істотні
відмінності від внесення змін до нього.
Законопроектом пропонується доповнити
преамбулу Конституції вказівкою на те,
що прийняття Конституції, яке відбулося
28 червня 1996 р., було зумовлене і
здійснювалося з метою підтвердження
європейської ідентичності Українського
народу і незворотності європейського та
євроатлантичного курсу України. Проте це
не відповідає дійсності, оскільки вказані
обставини не були зумовлюючим фактором
і метою прийняття Конституції. Усе, що
слугувало основою прийняття Конституції,
було зафіксовано в її преамбулі на момент такого
прийняття. До незворотності європейського
та євроатлантичного курсу (в сучасному його
розумінні, яке відображене в Законопроекті)
українське суспільство «дозріло» не в
1996 році на момент прийняття Конституції,
а значно пізніше, коли відбулися істотні
суспільні та політичні зрушення в напрямі
євроінтеграції України. Апогеєм цих процесів
стала Революція Гідності як суспільна реакція
на зрив політичним керівництвом держави
підписання Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС.
По суті, Законопроектом у цій частині
пропонується відкоригувати історичний
момент (передумови, мотиви, цілі) прийняття
Конституції 28 червня 1996 р., що в принципі
є неможливим. Пропоновані Законопроектом
зміни до преамбули в разі їх прийняття штучно
спотворять фактологічні передумови прийняття
Конституції у 1996 році.
Враховуючи викладене та виконуючи
свою унікальну суспільну місію з охорони
Конституції, КСУ не повинен був обмежувати
свою оцінку запропонованих Законопроектом
змін до преамбули Конституції суто
формальною констатацією відповідності
вказаних змін вимогам ч. 1 ст. 157 Конституції

лише через те, що вони не передбачають
скасування чи обмеження прав і свобод людини
і громадянина та не спрямовані на ліквідацію
незалежності чи на порушення територіальної
цілісності України (пп. 3.1 п. 3 мотивувальної
частини Висновку).
На мою думку, визнаючи відповідність
Законопроекту в цій частині вимогам статей
157 і 158 Конституції, КСУ у Висновку мав
зробити застереження стосовно довільної
зміни преамбули Конституції, аргументувати
необхідність збереження історичної логіки
конституційного процесу, у тому числі з поваги
як до попереднього покоління українців, за
часів якого було прийнято Основний Закон (за
конкретних суспільно-політичних обставин
та дещо відмінних від сучасних мотивів та
цілей національного державотворення), так і
до покоління нинішнього, завдяки зусиллям
і жертовності якого й зроблено остаточний
європейський вибір України.
Законопроектом запропоновано зміни до
неналежного розділу Конституції
Питання
цивілізаційного
вибору,
незворотності стратегічного курсу держави на
набуття повноправного членства України в ЄС та
в НАТО належать до загальних конституційних
засад, закріплених у розділі І «Загальні засади»
Конституції. Так, запропоновані Законопроектом
зміни до преамбули Конституції однозначно
стосуються засад зовнішньополітичної
діяльності, а тому вони мали б вноситися до її
ст. 18, в якій вони знайшли б своє закріплення у
відповідному формулюванні.
Конституційний Суд України
У зв’язку з цим виникає закономірне
запитання, чи можна вирішити конституційноправове завдання фундаментального значення,
яке стосується загальних засад (положень)
конституційного ладу, без внесення змін до
розділу І «Загальні засади» Конституції? На
мій погляд, якщо пропоновані конституційні
зміни є предметом регулювання розділу І
«Загальні засади» Конституції, то саме в цей,
а не будь-який інший її розділ, вони й мають
бути внесені.
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Такий підхід зумовлений зовсім не
прагненням розв’язати загалом другорядну
проблему розташування норм Конституції
чи необхідністю елементарного дотримання
нормотворчої техніки при внесенні змін
до неї. Це вимагається інтересами охорони
Конституції, оскільки закріплення в ній
загальних засадничих положень поза розділом
І «Загальні засади», призведе, з одного
боку, до штучного применшення значення
таких положень, з другого – до нівелювання
особливого порядку внесення змін до розділу І
«Загальні засади» (як і до розділу ІІІ «Вибори.
Референдум» та розділу ХІІІ «Внесення змін
до Конституції України»), який встановлений
ст. 156 Конституції і передбачає більш складну
процедуру внесення таких змін, зокрема
необхідність затвердження відповідного
законопроекту всеукраїнським референдумом.
Вказаний підхід спрямований на запобігання
виникненню штучних прецедентів ухиляння
суб’єктів конституційних змін від виконання
приписів розділу ХІІІ «Внесення змін до
Конституції України» Основного Закону.
На мою думку, КСУ в цьому випадку
варто було зробити застереження про
недопущення випадків «обходу» відповідними
уповноваженими суб’єктами встановленої
процедури внесення змін до Конституції
шляхом внесення змін у неналежні розділи
Основного Закону.
КСУ мав би звернути увагу на те, що з
метою забезпечення дотримання конституційної
процедури внесення змін до Основного Закону
такі зміни мають вноситися з урахуванням
структури Конституції та змісту запропонованих
змін (як це він зробив у Висновку від
23 листопада 2018 р. № 4-в/2018). Адже не
викликає сумніву, що положення стосовно
цивілізаційного вибору та стратегічного курсу
України мають бути правильно (структурно і
змістовно) закріплені в Конституції.
Таке застереження було б доречним ще й з
огляду на те, що Законопроектом пропонується
закріпити в Конституції лише відповідний
намір (вибір та стратегічний курс України),
практична реалізація якого потребуватиме в
подальшому внесення змін до розділу І «Загальні
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засади» Конституції, оскільки участь у вказаних
міжнародних організаціях може бути пов’язана з
передачею (делегуванням) частини суверенних
прав держави відповідним міжнародним
структурам та можливістю тимчасового
перебування (розташування) на території України
іноземних військових баз (військ НАТО).
Закріплення в Конституції назв міжнародних
організацій (ЄС та НАТО) є невиправданим
Законопроектом пропонується передбачити
в статтях 85, 102, 116 Конституції
повноваження ВРУ, Президента, КМУ щодо
реалізації стратегічного курсу України на
набуття повноправного членства в конкретних
міждержавних утвореннях – ЄС і НАТО.
На мій погляд, зміни щодо закріплення в
Конституції назв будь-яких міжнародних
організацій не можна вважати належно
обґрунтованими та виправданими. Адже
не можна виключати ймовірності змін у
майбутньому не лише назв цих організацій, їх
реорганізації, але й припинення їх існування
тощо. Це зумовлюватиме перманентну потребу
внесення відповідних змін до Конституції, що
не сприятиме її стабільності.
КСУ мав звернути увагу парламенту на зміст
Законопроекту і в цій частині. Тим більше, що в
своїх попередніх висновках КСУ вже відзначав,
що «наявність у Конституції надто деталізованих
положень, місце яким в поточному законодавстві,
породжуватиме необхідність частого внесення
змін до неї, що негативно позначатиметься
на стабільності Основного Закону» (абзац
перший п. 4 мотивувальної частини Висновку
від 2 червня 1999 р. № 2-в/99). Вказаний
недолік Законопроекту можна легко усунути,
використавши досвід тих європейських держав,
які свою участь, зокрема, в міжнародній системі
колективної безпеки (НАТО) зафіксували в
національних конституціях без текстуальної
надмірності та конкретизації (наприклад,
Республіка Албанія, Угорщина, Федеративна
Республіка Німеччина, Словацька Республіка).
Пропозиція виключити пункт 14 з
Перехідних положень Конституції жодним
чином не обґрунтована
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Законопроектом пропонується виключити
п. 14 розділу XV «Перехідні положення»
Конституції, яким встановлено, що
«використання існуючих військових баз на
території України для тимчасового перебування
іноземних військових формувань можливе
на умовах оренди в порядку, визначеному
міжнародними
договорами
України,
ратифікованими Верховною Радою України».
Примітним є те, що в пояснювальній записці
до Законопроекту не міститься жодного
обґрунтування необхідності виключення
вказаного положення з Конституції, тобто
не зазначено задля чого це потрібно зробити
(тим більше саме зараз) і як це пов’язано з
реалізацією стратегічного курсу України на
набуття повноправного членства в ЄС та в
НАТО.
Відповідно до загального положення,
закріпленого ч. 7 ст. 17 Конституції,
«на території України не допускається
розташування іноземних військових баз».
Пункт 14 розділу XV «Перехідні положення»
Конституції є певним винятком із вказаного
положення, і наслідком його виключення
може стати усунення конституційно-правових
підстав використання, в разі потреби, існуючих
військових баз на території України для
тимчасового перебування іноземних військових
формувань, у тому числі військових формувань
держав-членів НАТО.
Відтак постає питання, чи узгоджується
виключення п. 14 з розділу XV «Перехідні
положення» Конституції, по-перше, з метою
Законопроекту – створення умов для реалізації
курсу України на набуття повноправного
членства в НАТО, по-друге, з інтересами захисту
суверенітету, незалежності і територіальної
цілісності України, особливо в умовах відсічі
і стримування збройної агресії РФ? Належне
здійснення КСУ функції конституційного
контролю потребувало обґрунтованих
відповідей на це питання. При цьому слід
було врахувати й зарубіжний досвід, зокрема,
держав-членів НАТО, щодо перебування
на їхній території збройних сил іноземних
держав та шляхів подолання відповідних
конституційних обмежень. Значній кількості

держав-членів НАТО довелося вирішувати
питання щодо розміщення військових баз
НАТО на своїй території шляхом внесення змін
до національних конституцій (конституційних
законів) або тлумачення відповідних положень
їх конституцій конституційними судами.
Так, у 2003 році в Румунії було проведено
референдум щодо внесення змін до Конституції,
результатом якого було закріплення на
конституційному рівні можливості розміщувати
на території цієї країни іноземні війська (згодом
Румунія скористалася такою можливістю й
розмістила на своїй території базу ВПС НАТО).
У 2001 році парламент Словацької Республіки
вніс зміни до Основного Закону, якими дозволив
розміщення військ союзників на території своєї
держави та передбачив можливість передачі
своїх суверенних прав міжнародній організації.
Угорщина вирішила питання про конституційні
підстави розміщення іноземних військ на її
території в результаті прийняття у 2011 році
нової Конституції.
Литовська Республіка, Конституція якої
місить пряму заборону на розміщення
на території республіки військових баз
іноземних держав, вказане питання в
2011 році вирішила через тлумачення
цієї заборони Конституційним Судом.
Конституційний Суд Литовської Республіки
витлумачив, що вказана конституційна
заборона означає, що на території Литовської
Республіки не може бути таких військових баз,
які спрямовані і контролюються іноземними
державами. Водночас така заборона не означає,
що на території Литовської Республіки не може
існувати такої військової бази, яка перебуває
на її території відповідно до міжнародних
договорів Литовської Республіки (зокрема,
договору колективної оборони), спрямована
та контролюється Литовською Республікою
спільно зі своїми державами-союзниками.
Тож Литовській Республіці довелося в досить
оригінальний спосіб вирішувати питання
про забезпечення належної оборони, захисту
незалежності та територіальної цілісності
республіки з використанням розміщених на її
території військ НАТО. Також за допомогою
тлумачення Конституційним Судом Республіки
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Болгарія відповідних положень Конституції
Республіки Болгарія в 2003 році було вирішене
питання про перебування на території цієї
країни іноземних військ.
На мою думку, Конституційний Суд України
мав ретельно дослідити запропоновану
Законопроектом зміну щодо виключення
п. 14 з розділу XV «Перехідні положення»
Конституції через призму вимог ст. 157

Основного Закону і в разі необхідності зробити
відповідні застереження стосовно доцільності
такого виключення (Українське юридичне
товариство (http://justice.org.ua/politika-ipravo-podiji-fakti-komentari/mikola-melnikpreambula-konstitutsiji-ne-mozhe-buti-zminena
?fbclid=IwAR1BOwa8JfTCJl0oBrLiqB0NeCd6
XIHioq2GhhQyxHnONM65__av28VSMKY). –
2018. – 30.11).

Ставнійчук М., член Європейської комісії за демократію через право
(Венеційська комісія) від України (2007-2013 рр.). Заслужений юрист України,
кандидат юридичних наук

Воєнний стан чи апогей правового хаосу,
як складової політичної кризи?!

П

Президента України «Про введення воєнного
стану в Україні» за N393/2018 та Закон України
«Про затвердження Указу Президента України
«Про введення воєнного стану в Україні» за
N2630-VIII.
Отже, з початку розгляду питання про введення
воєнного стану минуло 2 доби, допоки влада
офіційно оприлюднила у спеціальному випуску
парламентського видання (за N226) відповідні
указ і закон, які одночасно і набули чинності,
як того вимагає Конституція, а також Закон
України «Про правовий режим воєнного стану»,
Закон України «Про Регламент Верховної Ради
України», та власне й самі офіційно опубліковані
документи про введення воєнного стану.
З урахуванням усіх дискусій, значного
міжнародного значення самого факту введення
воєнного стану та подій, що фактично відбулися
на печерських пагорбах, є необхідність
детально проаналізувати правові аспекти ходу
підготовки рішень, процедури їх ухвалення,
набуття ними чинності, їх змісту та початку
забезпечення виконання правового режиму
воєнного стану.
Насамперед, маю підкреслити, що наше
національне законодавство України однозначно
– дуже зрозуміло та ґрунтовно описує правовий
Як має бути
28 листопада о 15 год. 18 хв. усі механізм, про який йде мова та встановлює
інформагенції України повідомили, що у чіткі і конкретні вимоги щодо процедур та
газеті «Голос України» опублікований Указ документів.
очинаючи із 2014 року я маю публічну
позицію, яка полягає у тому, що в Україні, починаючи із моменту анексії Росією Криму, склалися всі підстави для введення
воєнного стану. Тому, звичайно, для мене було
б цілком логічним вітати це рішення, хоча воно
було прийняте із мінімум чотирирічним запізненням.
Але я за безумовне дотримання
конституційного порядку у державі. Тим більше
у такому надзвичайному випадку, коли мова
йде про введення воєнного стану. Цей крок,
без сумніву, просто зобов'язаний мати належну
конституційну і демократичну легітимність,
правову чистоту, пропорційність і правову
визначеність.
На превеликий жаль, змушена констатувати,
що нещодавня акція щодо введення в
державі воєнного стану, була позбавлена
усіх перелічених правових чеснот. Це ознака
піку політико-правової кризи, що триває в
Україні з квітня 2016 року, коли у парламенті
у неконституційний спосіб був сформований
уряд за відсутності коаліції депутатських
фракцій.
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Стаття 5 Закону України «Про правовий
режим воєнного стану» визначає відповідний
порядок. Як формується пропозиція, яким
чином видається Указ Президента України, як і
у які строки збирається Верховна Рада України,
як офіційно оприлюднюються і коли набувають
чинності відповідні документи. Стаття 6 цього
ж Закону з урахуванням визначення воєнного
стану та його видів (згідно статті 1 Закону)
чітко визначає, що має бути в обов'язковому
порядку зазначено в указі президента.
При цьому Регламент Верховної Ради України
у статтях 189, 190 Глави 31 «Розгляд питань
про затвердження Указів Президента України
про введення воєнного чи надзвичайного стану
в Україні або в окремих її місцевостях, про
загальну або часткову мобілізацію...», чітко
встановлює парламентську процедуру розгляду
питання та її правові наслідки.
Закон України «Про Раду національної
безпеки і оборони України» встановлює вимоги
до ухвалення рішень цим органом, який готує
пропозиції для президента.
Діють Закони «Про національну безпеку
України», «Про оборону України», «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,
які мають бути обов'язково враховані при
ухваленні рішень щодо воєнного стану.
Цей докладний опис є необхідним для
розуміння того, що згідно конституційного
порядку та законодавчого механізму його
реалізації саме Президент України, згідно
пункту 20 частини першої статті 106 Основного
Закону, ухвалює відповідно до закону рішення
про загальну або часткову мобілізацію та
введення воєнного стану в Україні або в
окремих її місцевостях у разі загрози нападу,
небезпеки державній незалежності України.
Відповідно до пункту 31 частини першої
статті 85 Конституції України до повноважень
Верховної Ради України належить затвердження
протягом двох днів з моменту звернення
Президента України указів про введення воєнного
стану в Україні або в окремих її місцевостях, про
загальну або часткову мобілізацію.
Тобто, президент держави вводить воєнний
стан, а парламент лише затверджує його
рішення законом.

Хроніки правового хаосу та піку
парламентської кризи
З огляду на перелічені положення
Конституції та спеціального законодавства
України, процес, свідками якого ми усі стали,
виглядає апогеєм правового хаосу та піком
кризи парламентаризму в Україні. Якщо чесно,
повним його крахом!
В ніч з 25-го на 26 листопада 2018 року
на засіданні РНБОУ приймається рішення
рекомендувати президенту введення воєнного
стану в усій Україні. Ці рекомендації президент
затверджує своїм Указом N390. На підставі
цього рішення РНБО та указу президента, яким
воно затверджене, підготовлено інший Указ –
«Про введення воєнного стану в Україні» за
N391. Це саме той варіант, у якому фігурує
термін 60 днів воєнного стану на усій території
України із максимальним пакетом можливості
тимчасового обмеження прав і свобод. Цей
Указ передається до парламенту.
Те, що відбулось у парламенті далі, відомо.
Після депутатського «бунту», де насамперед
проявили себе фракції Олега Ляшка, Юлії
Тимошенко та Самопоміч, з самого початку
засідання парламенту о 16 годині 26 листопада
2018 року щодо терміну введення воєнного
стану, обмеження свобод громадян і географії,
президент зробив вигляд людини, схильної до
компромісів. І одразу звернувся до народу, а
згодом – за декілька годин – з парламентської
трибуни до парламенту, заявивши, що вніс
відкоригований з урахуванням пропозицій
ВР відповідний Указ. Він є зареєстрованим у
парламенті. І з цього місця треба, як кажуть,
«стежити за руками». Тільки згодом виявилося,
що «відкоригований» варіант – це 393-й указ
президента. Мало того – у тексті були ретельно
збережені положення щодо обмеження прав і
не йдеться про окремі території. Тільки термін
дії воєнного стану був скорочений до 30-ти
днів, уточнено час. Тобто відкоригована була
відповідно лише перша стаття указу. Усі інші
його складові – від назви і до останнього
положення, залишилися, як у попередньому
варіанті.
Більш того, як випливає опосередковано із
виступу президента, а також безкінечних реплік
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про «під стенограму» від спікера парламенту
в ході засідання парламенту, а головне за
інформацією депутатів – народні обранці не мали
тексту указу президента і проекту відповідного
закону! Це той, що за словами спікера, буде
техніко-редакційно доопрацьований. Не
було обов'язкової також процедури першого
читання та прийняття закону у цілому. Також
голосуванням у парламенті не змінювалася
встановлена законом спеціальна парламентська
процедура. Для спікера Парубія – це звичайна
справа – голосувати з голосу, без проектів, без
дотримання процедур. Одним голосуванням –
276 «за». Але з точки зору Конституції і законів
– це злочин!
27-го листопада «Урядовий кур'єр» друкує
Указ Президента України за N390 від 26
листопада 2018 року та Рішення РНБОУ у
редакції – 60 днів, обмеження прав, територія
усієї країни. Від цього факту суспільство почало
відчувати стійкий когнітивний дисонанс. Який
посилюється заявою в FB об 11:35 нардепа
Вікторії Сюмар, яка зауважує, що воєнний
стан – не та тема, довкола якої можливі будьякі маніпуляції датами, формулюваннями чи
неточностями і повідомляє, що в парламенті
триває техніко-редакційне (пресловуте – авт.)
опрацьовування Закону про затвердження
відповідного Указу.
Не дивлячись на ці заяви, ситуація поступово
занурюється у хаос і з огляду на те, що у варіанті
Указу, який підкладено під відповідний Закон,
немає переліку областей, у яких вводиться
воєнний стан, тобто воєнний стан знову-таки
вводиться в Україні!!!
Звичайно, таких акул законотворчості, як
спікер А. Парубій, може влаштовувати усне
озвучення переліку областей президентом під
стенограму. Але Закон України «Про правовий
режим воєнного стану» такої «гнучкості» не
передбачає. Він вказує, що пропозиції у цьому
питанні формує для президента РНБОУ і (увага!)
не передбачає можливостей для Верховної
Ради коригувати сам текст Указу Президента!
Парламент не може доповнювати також його
правове регулювання. Що є логічним. Якщо
пояснити це зрозумілою для Парубія мовою
– парламент у ході дебатів може напрацювати
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пропозиції, застереження, передати їх
президенту, якщо вважає, що ці застереження
мають бути враховані президентом. Який,
погоджуючись, збирає РНБО, де формуються
нові пропозиції для президента, готується новий
текст Указу президента, який затверджується
парламентом. Втручатись у зміст указу,
самостійно доповнити його зміст правового
регулювання своїм законом парламент не може!
Тому його застереження у законі, яким
затверджувався указ, як щодо можливості
проведення часткової мобілізації в період дії
воєнного стану, так і про визначення переліку
окремих територій для введення воєнного
стану, насправді так і залишились його
застереженнями – «для історії», так би мовити.
Щоб президент не крутив парламентом, як
«циган сонцем», спікер Парубій і парламент
мали б знати, що Верховна Рада України при
затвердженні указу Президента України про
введення воєнного стану може прийняти такі
рішення: 1) схвалити повністю; 2) частково,
з рекомендаціями та/або застереженнями;
3) відхилити проект закону про затвердження
відповідного указу Президента України.
Більш того, на випадок, коли парламент
дає рекомендації та/або застереження,
законодавець установив, що чинними, згідно
частини другої статті 190 Закону України
«Про Регламент Верховної Ради України», є
положення відповідного указу Президента
України, затвердженого Верховною Радою
України, який набирає чинності одночасно з
законом. Все. Крапка.
Фантомні засідання РНБОУ і де саме
та коли введено військовий стан
От такі справи. До змісту указу та інших
акцентів, з ним пов'язаних, ми ще повернемося.
А зараз лише два моменти щодо його підготовки.
Перший. Відповідно до частини першої
статті 5 Закону України «Про правовий режим
воєнного стану», пропозиції, як відомо, для
президента подає РНБО. Рада ухвалює свої
рішення згідно статті 9 Закону України «Про
Раду національної безпеки і оборони України»,
на засіданнях, які є основною організаційною
формою іі діяльності, де її члени голосують
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особисто. І уся країна спостерігала за тим, коли
уночі 25-26 листопада 2018 р. таке засідання
проводилося – на ньому було ухвалено Рішення,
що затверджене Указом Президента України
N390/2018, що й було опубліковано в «Урядовому
кур'єрі» 27 листопада. А от звідки з'явилося
наступне Рішення РНБО від 26 листопада
2018 р. «Про внесення зміни до рішення Ради
національної безпеки і оборони України від
26 листопада 2018 р. «Щодо надзвичайних
заходів із забезпечення державного суверенітету
і незалежності України та введення воєнного
стану в Україні», і вже затверджене Указом
Президента України N392/2018, що було
опубліковано в «Урядовому кур'єрі» вже 28
листопада, достеменно не відомо. Жодної
публічної інформації про проведення засідання
РНБО немає. У тому числі і на сайті РНБО. У
зв'язку з цим у мене питання до президента
і секретаря РНБО – чи дійсно відбулося таке
засідання? Чи голосували особисто за це рішення
члени РНБО, як того вимагає закон?
Другий. Згідно частини шостої статті 107
Конституції, у засіданнях РНБО може брати
участь Голова Верховної Ради України. От
тут пан Парубій міг би озвучити пропозиції
парламенту і наполягати на відповідних змінах
у Рішенні РНБО, а відтак і в указі президента.
Зміг би. Якби володів відповідними знаннями
і розумінням того, що вимагає від нього
Конституція України. Якби міг усвідомити міру
своєї відповідальності, як голови парламенту.
Якби так не поспішав до Брюсселя для
рукостискань та заяв.
Отже, наразі маємо жахливу картину
правового хаосу унаслідок правового свавілля у
результаті нехтування, незнання, недотримання
Конституції і законів України, відсутності
взаємодії у вищому керівництві держави, а
також прояву відвертої неповаги до народу
України.
З правової точки зору, державні рішення
такої надважливої ваги, міжнародного і
внутрішньодержавного значення, у такий
ганебний спосіб не ухвалюються! Я вже не кажу
про політичну, етично-моральну атмосферу
у яких приймались рішення про введення
воєнного стану.

У сухому залишку, нині з часу виходу
спецвипуску «Голосу України» N226 від
28 листопада 2018 р., з моменту офіційного
оприлюднення разом із Законом України «Про
затвердження Указу Президента України «Про
введення воєнного стану в Україні» набув
чинності і діє Указ Президента України за
N393/2018 «Про введення воєнного стану в
Україні».
Однак, з точки зору конституційного
порядку в державі, це продовжує ланцюг
незрозумілих «граблів». Бо указ президента
не містить чіткої правової визначеності, яка
вимагається при ухваленні таких ключових для
суспільства і держави нормативних актів. Маю
на увазі відсутність однозначного розуміння
його змісту.
Аргументую свою позицію
Перше. Назва Указу і увесь текст його статей
чітко вказує на введення воєнного стану в
Україні. Як відомо, Конституція і спеціальне
законодавство України розрізняє послідовно
і системно різні види воєнного стану:
1) в Україні, тобто на території усієї держави;
2) в окремих її місцевостях.
Формула «указ президента про введення
воєнного стану в Україні або в окремих її
місцевостях» присутня у всіх спеціальних
законодавчих актах України, оскільки повторює
конституційну формулу «введення воєнного
стану в Україні або в її окремих місцевостях»
(п.31 ч. першої ст. 85, п.20 ч. першої ст. 106
Конституції). Іншого, окрім як чітко визначити
та вказати, з метою однозначного розуміння,
який вид воєнного стану введено указом на
той чи інший момент часу у державі, не дано.
Сьогодні, виходячи із назви та змісту чинного
Указу президента, запроваджений воєнний
стан в Україні, а застереження парламенту,
що стосуються введення воєнного стану
у Вінницькій, Луганській, Миколаївській,
Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській,
а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській
областях та внутрішніх водах України АзовоКерченської акваторії, фактично повисли в
повітрі, залишившись просто застереженнями.
Сам президент Петро Порошенко, видавши
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Указ одного змісту, також наполягає публічно
на виконанні свого ж акту у інший, ніж
передбачений законодавством та указом,
спосіб. Це нонсенс, якого світ не бачив! На
цьому ж наполягають уряд та інші державні
чиновники. Новостворена ЦВК, очевидно, не
аналізуючи фахово законодавство України,
услід за президентом вже поспішила звернути
увагу суб'єктів та інших учасників виборчого
процесу місцевих виборів, що проводяться
у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій,
Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській,
Харківській, Херсонській, Чернігівській
областях, у яких введено воєнний стан, на
неухильне дотримання вимог частини першої
статті 19 Закону України «Про правовий режим
воєнного стану» щодо заборони проведення
виборів. А там нехай самі вирішують, як діяти.
І у цих регіонах, і в інших.
Тобто держава та й світова спільнота наразі
дезорієнтована у питанні території режиму
воєнного стану.
Друге. В Указі встановлено, що воєнний
стан вводиться із 14 години 00 хвилин
26 листопада 2018 р. строком на 30 діб до
14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 р. Однак
Указ і відповідний Закон набули чинності не
26 листопада до 14 години, а 28 листопада
2018 р. Як відомо, відповідно до частини
першої статті 58 Конституції України, закони
та інші нормативно-правові акти не мають
зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони
пом'якшують або скасовують відповідальність
особи.
У зв'язку з чітким конституційним порядком
дії у часі законів та інших актів України, та у
зв'язку з чітким визначеним конституційним
порядком набуття чинності законів, що
передбачений частиною п'ятою статті 94
Конституції України, а також спеціальним
порядком набуття чинності документів
про введення воєнного стану, є очевидним,
що воєнний стан в Україні чи в її окремих
місцевостях не може бути введений «заднім
числом». Звідси і різне бачення президента і,
наприклад, нардепа Івана Вінника із Комітету з
питань оборони, які в обідній час 28 листопада
2018 р. по-різному коментують наявність
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воєнного стану. Президент України наполягає,
що такий стан вже є, а депутат, – що ні.
Закон вимагає вказати в указі час введення,
але той же закон не допускає, що час введення
воєнного стану може починатися в умовах, коли
ще немає чинних Указу і спеціального Закону.
Крім того, вже сьогодні очевидно, що
невизначеним є і час завершення дії воєнного
стану.
Держава і у питанні часу дії воєнного стану
дезорієнтована.
Третє. Пункт 5 частини першої статті
6 Закону України «Про правовий режим
воєнного стану» чітко встановлює «вичерпний
перелік конституційних прав і свобод людини
і громадянина, які тимчасово обмежуються
у зв'язку з введенням воєнного стану із
зазначенням строку дії цих обмежень, а також
тимчасові обмеження прав і законних інтересів
юридичних осіб із зазначенням строку дії цих
обмежень».
Однак, на порушення цієї вимоги закону,
в статті 3 Указу надається приховане право
самому президенту чи комусь іншому
вирішувати, чи будуть обмежуватися права і
свободи людини, передбачені статтями 30 – 34,
38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також
чи будуть вводитися тимчасові обмеження
прав і законних інтересів юридичних осіб в
межах та обсязі, що необхідні для забезпечення
можливості запровадження та здійснення
заходів правового режиму воєнного стану, які
передбачені частиною першою статті 8 Закону
України «Про правовий режим воєнного стану».
Як відомо, ця стаття 8 Закону має надзвичайно
широкий спектр не тільки обмежень, а й
примусу від імені держави!
Такий прихований, свавільний, не
визначений чітко підхід у державі, яка не
є повною мірою правовою, щоб не назвати
речі своїми іменами, застосовується лише до
громадян України. Бо згідно статті 7 Указу, для
світової спільноти пропонується інший підхід,
оскільки Міністерству закордонних справ
України наказується забезпечити інформування
в установленому порядку Генерального
секретаря ООН та офіційних осіб іноземних
держав про введення в Україні воєнного
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стану, про обмеження прав і свобод людини і
громадянина, що є відхиленням від зобов'язань
за Міжнародним пактом про громадянські та
політичні права, та про межу цих відхилень і
причини прийняття такого рішення.
Тобто, треба розуміти, що межі відхилень
від конституційного обсягу прав людини,
наприклад, щодо гарантій недоторканості
житла, таємниці листування, телефонних
розмов, іншої кореспонденції чи втручання
в особисте життя, свободи думки і слова
тощо буде визначати очолюване Клімкіним
відомство, що є поза межами його компетенції?
І про це будуть знати лише в ООН і офіційні
особи іноземних держав?!
На мою думку, МСЗ України може лише
поінформувати про ті межі обмежень прав
та свобод, інтересів, які чітко та конкретно
визначені безпосередньо в Указі Президента.
Визначені! Тобто завчасно названі і
систематизовані, а не такі, що теоретично
можуть бути лише колись визначеними і
обмеженими довільним (не визначеним) колом
осіб, часом і підставами такого обмеження.
Черговий нонсенс.
І як тут «жити звичайним життям»?
Отже, абсолютно очевидно, що процедура
введення воєнного стану, як конституційна,
так і законодавча порушена такою мірою,
що його легітимність, як конституційна, так
і демократична з точки зору національного
права, повністю підірвана. За таких
умов створено підстави для недовіри з
боку міжнародних партнерів, якщо вони
нададуть усьому, що відбулося, правову
оцінку. Сьогодні немає однозначного
розуміння і сприйняття самою владою.
І що найголовніше – громадяни України
дезорієнтовані під час воєнного стану у
ключових питаннях: конституційності
та законності процедур його введення,
правової визначеності щодо часу його
запровадження та припинення, території
дії та здійснення заходів правового режиму
воєнного стану, вичерпного переліку
обмежень прав і свобод людини та обмежень
прав та законних інтересів юридичних

осіб, та відповідно строків їх дії. Через цю
невизначеність громадяни України не отримали
можливості знати свої права та обов'язки та
розуміти пропорційність (відповідальність)
цих обмежень ситуації з введенням воєнного
стану. Вони не мають впевненості, що їх не
дискримінуватимуть, не рейдеруватимуть...
Така неправова вседозволеність дає картбланш і уряду, іншим органам в державі діяти
також свавільно. Дотепер відсутня інформація
про те, що Кабінет Міністрів України ввів у дію
план запровадження та забезпечення заходів
правового режиму воєнного стану в Україні,
не дивлячись на те, що це прямо передбачено
пунктом 1 статті 4 Указу президента. При тому,
що президент наполягає на введенні воєнного
стану ще з 26 листопада, на найближчому
засіданні уряду 28 листопада питання не
розглядалося. Мабуть, у якості компенсації,
прем'єр Гройсман закликав країну «жити
звичайним життям, працювати і навчатись».
Після чого із почуттям виконаного обов'язку
і цей відбув до Німеччини. І нехай увесь
світ зачекає з реальним забезпеченням того
воєнного стану.
На підставі статті 19, 68 Конституції
України, президент, парламент, РНБО, усі вони
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України, а відтак
зобов'язані негайно привести ситуацію з
введенням воєнного стану до існуючого
конституційного порядку держави! Тобто у
відповідність із Конституцією та законами
України. Негайно! Принести вибачення
народові України.
За цих умов ще раз наполягаю – усе
українське суспільство є свідками не просто
серйозного загострення політичної кризи у
державі, а самого піку політичної кризи у
державі, передовсім кризи парламентаризму! За
такі речі, які стались під час ухвалення рішення
про введення воєнного стану, має настати
відповідальність. Щонайперше, політична!
Такою ситуація залишатися надалі не може
(Українська правда.Блоги (https://blogs.pravda.
com.ua/authors/stavniychuk/5c012c489ﬀb3/). –
2018. – 30.11).
51

Експертний коментар

Остапенко О., експерт Мережі UPLAN, к. ю. н., доцент
Кириченко Ю., експерт Центру політико-правових реформ

Окрема думка судді КСУ – реалізація принципу верховенства
права чи підрив авторитету органу
конституційної юрисдикції?

І

нститут окремої думки судді застосовується в усіх видах судочинства, однак його
законодавче регулювання здійснюється
тільки кількома статтями процесуальних
кодексів, де передбачено право судді, який не
згоден з ухваленим колегіальним рішенням,
висловити й оприлюднити свою думку. ЗУ
«Про Конституційний Суд України» (ст. 94) і
Регламент КСУ містить положення, відповідно
до якого якщо суддя підписав ухвалене рішення, висновок, ухвалу про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі або про
закриття конституційного провадження, він
має право на окрему думку, незалежно від того,
голосував «за» чи «проти». При цьому в законодавстві відсутні положення, які регламентували б юридичні наслідки окремих думок.
Отже, на відміну від інших видів судочинства,
у КСУ суддя може висловити окрему думку в
разі голосування як «за» ухвалене рішення, так
і «проти».
На підставі викладеного можна зробити
висновок про особливу природу окремої думки
судді КСУ. Так, як зазначає А. Шуліма, окрема
думка судді КСУ з огляду на особливості
справ, що розглядаються цим судом, може як
стосуватися доктринальних моментів, які не
були належним чином враховані судом, або
містити мотивування ухваленого рішення, так
і мати певне політико-правове значення1. Слід
зазначити, що в діяльності КСУ був випадок
оприлюднення розбіжної думки (окремої
думки) С. Головатого з питання відкриття
конституційного провадження.
Окрема думка судді – що за процесуальний феномен?
// Круглий стіл. – Комітет з процесуального права та
Комітет з конституційного права, адміністративного
права та прав людини Асоціації правників України.
Режим
до ступу:
https://radako.com.ua/news/
okrema-dumka-suddi-shcho-za-procesualniy-fenomen
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Чинне законодавство України не передбачає,
до якої частини акта Конституційного Суду
України викладається окрема думка. Стаття
64 Закону Азербайджанської Республіки про
Конституційний Суд вказує, що окрема думка
може викладатися відповідно до описовомотивувальної чи резолютивної частини
рішення Конституційного Суду2.
За 11 місяців 2018 року Конституційний Суд
України виніс 9 рішень (на момент написання
статті ще не було прийнято рішення № 10-р/2018
– прим. ЮРЛІГА), при цьому кількість окремих
думок суддів до них становить 30. Судді КСУ
доволі часто використовують інститут окремої
думки: Сліденко І. Д. (у 88,8%), Мельник М.
І. (55,5%), Сас С. В. (44,4%), Мойсик В. Р.,
Гультай М. М., Колісник В. П. (22,2%)3. У 2017
році було винесено 3 рішення, до двох з них є
7 окремих думок суддів. У 2016 році ухвалено
7 рішень, 18 окремих думок; у 2015 році –
5 рішень і 5 окремих думок (до 2 рішень не було
окремих думок суддів); у 2014 році – 7 рішень, 6
окремих думок, у 4 з 7 рішень окремі думки не
висловлювалися. Як бачимо, кількість окремих
думок суддів Конституційного Суду України в
2018 році помітно зросла.
Про Конституційний Суд : Закон Азербайджанської
Республіки від 23 грудня 2003 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу:http://www.constcourt.gov.az/laws/22
3
У 2018 році КСУ виніс 9 рішень, при цьому кількість
окремих думок становить:
рішення № 1-р/2018 – три окремі думки суддів
Сліденка І. Д., Мельника М. І., Запорожця М. П.;
рішення № 2-р/2018 – одинадцять окремих думок
суддів Саса С. В., Сліденка І. Д., Мельника М. І.,
Литвинова О. М., Гультая М. М., Мойсика В. Р.,
Запорожця М. П., Колісника В. П., Тупицького О. М.,
Городовенка В. В., Шаптали Н. К.;
рішення № 3-р/2018 – дві окремі думки суддів
Мельника М. І. і Сліденка І. Д.;
2
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На думку судді КСУ Миколи Мельника,
«окрема думка… виступає як інструмент діалогу
з правовим середовищем, суспільством. Вона
дає можливість показати особливості обставин
розгляду справи, які не можна побачити в
самому рішенні»4. Суддя Верховного Суду
України Олександр Волков звернув увагу
на те, що окрема думка судді розглядається
як елемент його незалежності, а надмірна
кількість окремих думок у певній справі
свідчить насамперед про «якість рішення»5.
Проте такий висновок не можна розповсюдити
на діяльність КСУ. Так, аналіз рішень й окремих
думок до них свідчить, що велика кількість
окремих думок суддів КСУ висловлюються
з «політичних» (найболючіших для країни)
питань (наприклад, рішення 4-р/2018 у справі
за конституційним поданням 57 народних
депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) Закону
України «Про всеукраїнський референдум»
(6 окремих думок), рішення 2-р/2018 у справі
за конституційним поданням 57 народних
депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності)
Закону України «Про засади державної мовної
політики» (11 окремих думок), рішення
5-р/2018 у справі за конституційним поданням
рішення № 4-р/2018 – шість окремих думок
Литвинова О. М., Колісника В. П., Гультая М. М.,
Мельника М. І., Сліденка І. Д., Саса С. В.,
рішення № 5-р/2018 – чотири окремі думки Касмініна
О. В., Мельника М. І., Сліденка І. Д., Саса С. В.;
рішення № 6-р/2018 – одна окрема думка судді
Сліденка І. Д.;
рішення № 7-р/2018 – три окремі думки суддів
Мойсика В. Р., Сліденка І. Д., Лемака В. В.;
рішення № 8-р/2018 – немає окремих думок суддів;
рішення № 9-р/2018 – дві окремі думки суддів
Касмініна О. В., Саса С. В.
4
Окрема думка судді – що за процесуальний феномен?
// Круглий стіл. – Комітет з процесуального права та
Комітет з конституційного права, адміністративного
права та прав людини Асоціації правників України.
Режим
до ступу:
https://radako.com.ua/news/
okrema-dumka-suddi-shcho-za-procesualniy-fenomen
5
Там же.
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49 народних депутатів України щодо
відповідно сті
Конституції
України
(конституційності) пункту 12 розділу І Закону
України «Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України» від 28 грудня
2014 року № 76-VIII у контексті захисту прав
ветеранів праці та інших громадян похилого
віку – їх ліквідацію, звуження чи обмеження
(4 окремі думки).
У юридичній літературі існують різні
підходи до визначення поняття «окрема думка
судді». М. В. Тесленко зазначає, що окрема
думка судді – це сформульоване ставлення до
юридичного змісту питань, що були предметом
розгляду, яке відрізняється від правових позицій
Конституційного Суду України, викладених
у його рішенні чи висновку. Д. Д. Лилак, під
окремою думкою розуміє процесуальноправову форму висловлення суддею незгоди
із сутністю чи обґрунтуванням ухваленого
Конституційним Судом України рішення,
висновку. О. М. Верещагін вважає окрему думку
судді його особистою справою. О. К. Намясенко
вказує, що окрема думка судді Конституційного
Суду України не має обов'язкового значення і,
відповідно, не породжує юридичних наслідків
та не може розглядатися як джерело права.
І. Д. Сліденко зазначає, що окрема думка судді
є формою визначення власної позиції судді в
разі незгоди з прийнятим (наданим) рішенням
(висновком) або викладенням обставин, що
доповнюють мотивовану частину рішення
(висновку). Окрема думка відображає правову
позицію судді у конкретній справі, яка
розглядалася Конституційним Судом України,
та спрямована на заперечення, уточнення або
обґрунтування висновків та рішень Суду6.
Варто звернути увагу на зміну наукової позиції
І. Д. Сліденка, який до початку своєї діяльності
як судді Конституційного Суду України вважав,
що окремої думки судді КСУ в принципі не мало
Шевчук І. М. Правова природа окремої думки
судді Конституційного Суду України // Науковий
вісник Ужгородського національного університету.
Серія ПРАВО. – Випуск 23. Частина І. Том 1. – 2013. –
С. 160-163.
6
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б бути, оскільки вона «підриває легітимність
рішення». Сьогодні як суддя КСУ він
наголошує, що її існування в конституційному
провадженні все ж виправдано, оскільки є
способом висвітлення суддею своєї позиції як
щодо предмета, так і обраного способу розгляду
справи7.
Окрема думка судді КСУ виноситься суддею
від власного імені, є його особистою позицією
у справі та не породжує юридичних наслідків.
Як свідчить практика діяльності
міжнародних та конституційних судів
зарубіжних країн, є різні типи окремих думок
суддів. До першої групи належать окремі
думки суддів, які висловлюють принципову
згоду з рішенням суду, однак наводять іншу
правову аргументацію; до другої групи – які
частково погоджуються із змістом рішень
суду; до третьої групи – які голосували проти
ухваленого судового рішення. Оскільки КСУ
ухвалює рішення, висновки колегіально, окремі
думки не можуть розголошувати публічно хід
дискусії між суддями при їх ухваленні8.
У юридичній літературі триває дискусія
про доцільність існування окремої думки
судді Конституційного Суду України.
Г. О. Христова зазначає, що окремі думки
суддів Конституційного Суду України мають
доктринальне значення. Вони є засобом
реалізації принципів незалежності суддів,
їх вільного волевиявлення та рівноправ'я,
повного та всебічного розгляду справи.
І. Д. Сліденко вважає, що, крім позитивних
моментів висловлення власної позиції судді
(підтверджуються принципи незалежності
7 Окрема думка судді – що за процесуальний
феномен? // Круглий стіл. – Комітет з процесуального
права та Комітет з конституційного права,
адміністративного права та прав людини Асоціації
правників України. Режим доступу: https://radako.com.ua/
news/okrema-dumka-suddi-shcho-za-procesualniy-fenomen
8 Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. окрема думка
судді конституційного суду України як невід'ємна
частина судового рішення. Режим доступу:http://intkonf.
org/kushnirenko-og-slinko-tm-okrema-dumka-suddikonstitutsiynogo-sudu-ukrayini-yak-nevidemna-chastinasudovogo-rishennya/
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судді, вільного волевиявлення та рівноправ'я
суддів, повного і всебічного розгляду справи),
існують і негативні. Вони виявляються за
умови незгоди судді з прийнятим (наданим)
рішенням (висновком). Науковець переконаний,
що більше окремих думок суддів, які не
збігаються з рішенням суду, то більш спірним
є таке рішення щодо тлумачення й то меншою
буде в майбутньому регулююча сила такого
тлумачення. А. Л. Кононов зауважує, що
висловлювати і відстоювати свою думку –
емоційно й психологічно складно, оскільки
важко пересилити сумніви й уникнути впливу
авторитетів, залишаючись у меншості серед
колег-суддів, кожен з яких є фахівцем найвищої
кваліфікації9.
Суддя Верховного суду США Р. Гінзбург
відзначає різницю між континентальною та
англо-американською правовою системою у
підході до окремих думок. Для першої характерне
не персоніфіковане рішення суду, коли навіть
стилістично всі рішення формулюються
так, щоб мати однаковий вигляд, незалежно
від автора. Це рішення суду, а не суддів, які
входять до його складу. Таким чином, окрема
думка судді в країнах континентального права
є небажаним явищем. У багатьох країнах вона
навіть не персоніфікована. Вона підриває довіру
до судової системи, авторитет судового рішення.
В англо-американській системі рішення суду
є індивідуальним рішенням кожного судді цього
суду. Наявність окремих думок підкреслює
незалежність кожного судді та судової влади
загалом, що є запорукою справедливого та
неупередженого розгляду справи, прозорості
судового процесу10.
Шевчук І. М. Правова природа окремої думки
судді Конституційного Суду України // Науковий
вісник Ужгородського національного університету.
Серія ПРАВО. – Випуск 23. Частина І. Том 1. – 2013. –
С. 160-163.
10
Кібенко О. Окрема думка судді Верховного Суду
– диверсія чи героїчний вчинок? [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/
practice/inshe/okrema-dumka-suddi-verhovnogo-sudu-diversiya-chi-geroyichniy-vchinok.html
11
Там же.
9
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Таблиця. Окремі думки в країнах ЄС11


Ȼɟɥɶɝɿɹ
Ȼɨɥɝɚɪɿɹ
ɑɟɯɿɹ
Ⱦɚɧɿɹ
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ
ȿɫɬɨɧɿɹ
ȱɪɥɚɧɞɿɹ
Ƚɪɟɰɿɹ
ȱɫɩɚɧɿɹ
Ɏɪɚɧɰɿɹ
ȱɬɚɥɿɹ
Ʉɿɩɪ
Ʌɚɬɜɿɹ
Ʌɢɬɜɚ
Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ
ɍɝɨɪɳɢɧɚ
Ɇɚɥɶɬɚ
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ
Ⱥɜɫɬɪɿɹ
ɉɨɥɶɳɚ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ
Ɋɭɦɭɧɿɹ
ɋɥɨɜɟɧɿɹ
Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ
ɒɜɟɰɿɹ
ȼɟɥɢɤɚ
Ȼɪɢɬɚɧɿɹ

ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ
ɨɤɪɟɦɢɯ
ɞɭɦɨɤ
ɧɟ
ɞɨɡɜɨɥɟɧɚ

Ɉɤɪɟɦɿ
ɞɭɦɤɢ
ɦɨɠɭɬɶ
ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢɫɹ
ɥɢɲɟ ɭ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ
ɫɭɞɚɯ




































Ɉɤɪɟɦɿ
ɞɭɦɤɢ
ɦɨɠɭɬɶ
ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ
ɫɭɞɞɿ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɫɭɞɭ

Ɉɤɪɟɦɿ
ɞɭɦɤɢ
ɦɨɠɭɬɶ
ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɹɤ
ɫɭɞɞɿ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ
ɫɭɞɿɜ
ɬɚɤ
ɿ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɫɭɞɭ
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чи помилкових конституційно-правових
підставах; формулювання, використані в
судовому рішенні, нечіткі, що може призвести
до правової невизначеності або декількох
однаково правомірних тлумачень; судове
рішення, у силу процесуальних обмежень,
торкається певних юридичних питань, які
мають значення для подальшого розвитку
конституційного права, однак не розкриває їх13.
На відміну від судів загальної юрисдикції,
окрема думка судді КСУ публічно оголошується
і публікується разом з прийнятим рішенням,
висновком у справі.
Сьогодні, на жаль, не можна сказати, що
Конституційний Суд України політично
нейтральний і має змогу ефективно
реалізовувати покладені на нього завдання
і функції. Саме тому інститут окремої думки
сприяє утвердженню верховенства права
в країні і дозволяє в умовах політичної
залежності органу конституційної юрисдикції
реально боротися за захист Конституції. Якщо
рішення ухвалюються КСУ з порушенням
процедури, недостатньо обґрунтовані, вони не
сприяють підвищенню рівня довіри до цього
органу, покликаному захистити Конституцію
та підвищити її роль у суспільстві. В історії
діяльності Конституційного Суду України
чимало прикладів ухвалення рішень, в яких
переважає тимчасовий політичний інтерес.
Проте якщо окремі думки суддів КСУ містять
висновок про «несистемний підхід Суду при
розгляді питання, недотримання Судом таких
засад його діяльності, як повний і всебічний
розгляд справи, обґрунтованість ухваленого
ним рішення»14; «Конституційний Суд України
12 Намясенко О. К. Характеристика поняття вкотре порушив процедуру прийняття рішення,
окремої думки судді Конституційного Суду України / встановлену у Регламенті КСУ… голосування за

О. К. Намясенко, проаналізувавши
зміст окремих думок, викладених суддями
Конституційного Суду України, визначила,
що найчастіше підставами незгоди суддів з
рішеннями та висновками Конституційного
Суду України є: непідвідомчість справи, у
тому числі: недотримання суб'єктами права
на конституційне подання вимог статей 39
і 93 Закону України «Про Конституційний
Суд України», неможливість відкрити
конституційне провадження на підставі
пункту 2 статті 45 Закону України «Про
Конституційний Суд України»; звернення до
Конституційного Суду України з політичних,
а не юридичних питань, політичний характер
рішення, висновку Конституційного Суду
України; здійснення Конституційним Судом
України позитивної законотворчості; незгода з
позицією Конституційного Суду України щодо
тлумачення правових норм; недотримання
повноти та всебічності розгляду справи,
неаргументованість та некоректність позицій
Конституційного Суду України, недотримання
вимог Конституції України, що може призвести
до порушення прав та свобод людини та
громадянина; суперечність мотивувальної
та резолютивної частини рішення, висновку
Конституційного Суду України12.
Як зазначає С. Шевчук, якщо суддя не
погоджується з висновком більшості, перед
ним може постати необхідність, якщо не
професійний обов'язок, висловити окрему
думку. Це відбувається за таких умов: суддя
переконаний, що правові позиції в судовому
рішенні ґрунтуються на неправильних

О. К. Намясенко // Держава і право: юрид. і політ. науки
: зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 37. – С. 186-187.
13 Окрема думка судді Конституційного Суду України
Шевчука С. В. стосовно Висновку Конституційного
Суду України у справі за зверненням Верховної Ради
України про надання висновку щодо відповідності
законопроекту про внесення змін до Конституції України
(щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/nf01d710-16
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Окрема думка судді Конституційного Суду України
Мойсика В. Р. стосовно Рішення Конституційного
Суду України у справі за конституційним поданням
Уповноваженого Верховної Ради України щодо
відповідності Конституції України (конституційності)
окремих положень абзацу першого пункту 40 розділу
VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного
кодексу України[Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/na07d710-18
14
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Рішення здійснювалося поспіхом»15, «застосування
КСУ хибного методологічного підходу та
невиконання ним своєї функції»16 тощо, це не
сприяє позитивній оцінці діяльності КСУ. Водночас,
якщо такі окремі думки суддів КСУ висловлені до
«політичних» рішень Конституційного Суду, це
принаймні дає сигнал суспільству, що окремі судді
стали на захист Конституції України, і позитивно
впливає на суспільну довіру.
Підсумовуючи, зазначимо, що інститут
окремої думки в Україні судді Конституційного

Суду використовують досить часто. На
наш погляд, основними причинами цього є
становлення конституційного судочинства в
умовах низького рівня конституційної культури
та практика використання Конституційного
Суду в тимчасових політичних інтересах
(ЦППР
(http://www.pravo.org.ua/ua/
news/20873438-okrema-dumka-suddi-ksu-realizatsiya-printsipu-verhovenstva-pravachi-pidriv-avtoritetu-organu-konstitutsiynoyiyurisdiktsiyi). – 2018. – 11.12).

Кириченко Ю., експерт Центру політико-правових реформ

Про Конституцію, НАТО і воєнний стан
22 листопада Конституційний Суд ухвалив
позитивний Висновок щодо законопроекту
№ 9037, котрий закріплює в текст Основного
закону стратегічний курс держави на набуття
її повноправного членства в Європейському
Союзі та в Організації Північноатлантичного
договору.
Це дало «зелене світло» розглядові та
ухваленню парламентом конституційних змін
у вигляді, запропонованому главою держави.
Того ж дня парламент попередньо схвалив
зазначений законопроект.
Окрема думка судді Конституційного Суду
України Саса С. В. стосовно Рішення Конституційного
Суду України у справі за конституційним поданням
49 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) пункту 12
розділу I Закону України «Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких законодавчих
актів України» від 28 грудня 2014 року № 76-VIII
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/nc05d710-18
16
Окрема думка у справі за конституційним поданням
49 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) пункту 12
розділу І Закону України «Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів
України» від 28 грудня 2014 року № 76-VIII судді Сліденка
І. Д. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.
ccu.gov.ua/sites/default/ﬁles/docs/5-p_2018_4.pdf
15

На жаль, Конституційний Суд обмежився
формальною констатацією відповідності
президентського законопроекту положенням
ст. 157 і 158 Конституції, лишивши поза увагою
змістовні недоліки й можливі ризики реалізації
потенційних нових положень Конституції.
Це примушує застерегти парламент від
ухвалення законопроекту в нинішній редакції,
без доопрацювання. А також звернути увагу,
що введення з 28 листопада воєнного стану
на окремих територіях унеможливлює
конституційні зміни до часу його завершення.
Постає запитання: чи можлива зміна
Конституції, якщо було введено воєнний стан
між попереднім схваленням конституційних
змін та їх остаточним прийняттям? Якби
Конституційний Суд давав висновок після
28 листопада, то, очевидно, він був би
негативний.
Що ж пропонують конституційні зміни
стосовно євроатлантичного курсу України?
Перше. На рівні преамбули задекларувати
європейську ідентичність Українського
народу і незворотність європейського та
євроатлантичного курсу України.
Друге. У повноваженнях як парламенту, так і
президента й уряду закріпити євроатлантичний
державний курс. А саме: парламент буде
уповноважений визначати реалізацію
стратегічного курсу України на набуття членства
в ЄС та в Організації Північноатлантичного
57
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договору, уряд буде забезпечувати реалізацію
цього курсу, а президент виступатиме гарантом
його реалізації.
Третє. Пропонується вилучити з Конституції
України положення, що передбачає
використання існуючих військових баз на
території України для тимчасового перебування
іноземних військових формувань на умовах
оренди відповідно до міжнародних договорів.
У цілому підтримуючи доцільність
декларування європейського курсу України
на рівні преамбули Конституції, ми б
хотіли висловити низку застережень щодо
пропонованої ініціативи.
Конституційні зміни вкотре підготовлені
главою держави в закритому режимі. Як
експертна спільнота, так і суспільство загалом
побачили версію конституційних змін уже
на сайті парламенту у вигляді внесеного
законопроекту. Нагадаємо, що при президентові
створено консультативно-дорадчий орган
Конституційна комісія для напрацювання
конституційних змін. Проте цей законопроект
пройшов повз неї – нею як не напрацьовувався,
так і не обговорювався. Референдум щодо
євроатлантичного курсу України – не
проводився, та його й неможливо провести без
закону про врегулювання процедури проведення
національних референдумів. Саме така закрита
процедура підготовки конституційних змін
стала причиною низки помилкових і сумнівних
пропозицій. Не відбулося жодного експертного
обговорення, не було можливості висловити
зауваження.
Звертаємо увагу на такі вади та загрози
законопроекту:
Перше. У тексті законопроекту тричі
вживається термін «повноправне членство»,
коли йдеться про інтеграцію України
до Європейського Союзу та Організації
Північноатлантичного договору. Статутні
документи цих організацій не містять поняття
«повноправне членство», що наштовхує
на сумнів з приводу коректності вживання
запропонованого терміна в тексті Конституції
України.
Друге. Законопроект пропонує викласти
пункт 5 частини першої статті 85 Конституції
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України в такій редакції: «До повноважень
Верховної Ради України належить …
визначення засад внутрішньої і зовнішньої
політики, реалізації стратегічного курсу
держави на набуття повноправного членства
України в Європейському Союзі та в Організації
Північноатлантичного договору». Пропонована
редакція пункту 5 частини першої статті 85
Конституції України, на наш погляд, породжує
проблему неоднозначного тлумачення
зазначених повноважень парламенту , а отже
не відповідає принципу правової визначеності.
Так, незрозуміло, як читати повноваження
парламенту: «До повноважень ВРУ належить
визначення …реалізації стратегічного
курсу держави на набуття повноправного
членства України в Європейському Союзі та в
Організації Північноатлантичного договору»
чи «До повноважень ВРУ належить визначення
засад …реалізації стратегічного курсу держави
на набуття повноправного членства України
в Європейському Союзі та в Організації
Північноатлантичного договору».
При цьому незрозумілість виконання
запропонованих повноважень парламенту
поглиблюється нинішньою парламентською
практикою реалізації пункту 5 частини першої
статті 85 Конституції України через розробку
й ухвалення окремого Закону «Про засади
внутрішньої та зовнішньої політики», у якому,
до речі, і закріплено євроатлантичний курс
України. Отже, постає запитання, чи повинен
парламент ухвалювати ще окремий закон про
засади реалізації стратегічного курсу держави
на набуття повноправного членства України
в Європейському Союзі та в Організації
Північноатлантичного договору, чи в кожному
законі враховувати необхідність реалізації
стратегічного курсу держави.
Третє. Законопроект пропонує доповнити
статтю 102 частиною третьою такого
змісту: «Президент України є гарантом
реалізації стратегічного курсу держави на
набуття повноправного членства України
в Європейському Союзі та в Організації
Північноатлантичного
договору».
В
українському конституційному механізмі
розподілу влади постає питання, якими
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інструментами президент буде гарантувати
реалізаціюзазначеного державного курсу.
Це може породжувати конфлікти між
парламентом і президентом, президентом та
урядом і навіть призводити до конституційних
криз. Нагадаємо, що проект закону пропонує
доповнити повноваження парламенту
визначенням засад реалізації євроатлантичного
курсу, а повноваження уряду – забезпеченням
реалізації вказаної політики.
Четверте.
Закріплення
в
тексті
Конституції назв міжнародних організацій,
а саме Європейського Союзу та Організації
Північноатлантичного договору (за умови
ухвалення пропонованих конституційних змін),
може спричинити невизначеність стратегічного
курсу держави, якщо назви однієї з цих або
відразу обох організацій будуть змінені, що не
залежить від України.
Для досягнення цілей законопроекту,
на наш погляд, цілком можна обмежитися
декларуванням євроатлантичного курсу в

преамбулі Конституції та вилученням із неї
положення, яке передбачає використання
існуючих військових баз на території України
для тимчасового перебування іноземних
військових формувань. Немає потреби
доповнювати повноваження парламенту,
президента й уряду програмними положеннями
щодо євроатлантичного курсу України, вони й
тепер мають ці повноваження.
Отже, закликаємо парламент не ухвалювати
остаточно президентський законопроект
у запропонованій редакції без урахування
висловлених зауважень. Пропонуємо внести
до законопроекту зміни, повторно направити
його до Конституційного Суду, після чого
повернутися до попереднього схвалення
та остаточного прийняття. Запропонована
процедура зніме й питання щодо неможливості
зміни Конституції під час воєнного стану
(Дзеркало тижня (https://dt.ua/internal/prokonstituciyu-nato-i-voyenniy-stan-296454_.
html). – 2018. – 7.12).

Жернаков М., директор Фундації DEJURE, член Ради РПР, д.ю.н

Насірова поновили? З такою ''реформою''
поновлять і Януковича

С

уд таки поновив Насірова.
Але дивного в цьому нічого немає.
Нагадаю, це зробив Окружний
адмінсуд м. Києва – суд, який був створений
портновсько-ківалівською
системою
спеціально для того, щоб приймати політично
заангажовані рішення.
Суд, у якому жодного суддю не звільнено
попри те, що ці судді забороняли Майдан
і зобов'язували беркутівців його розігнати,
а потім отримували за це з наших грошей
квартири. Суд, якого навіть ця, за перепрошення,
реформа жодним чином не торкнулася – ні
в плані реорганізації, ні в плані кадрового
оновлення.
Бо це так зручно – мати суддів, які в важливих
питаннях по команді зроблять будь-що.
І можу побитися об заклад – нічого тим
суддям, які поновили Насірова, не буде.

Поки політична влада залишатиме
таких суддів на посадах і продовжуватиме
використовувати їх у своїх цілях, зрадники
і корупціонери продовжуватимуть обіймати
посади.
Поки під соусом «найбільш прозорих
конкурсів» до Верховного Суду призначатимуть
суддів, які з доброчесністю не мають нічого
спільного – це все нам на здивування
визнаватимуть законним і справедливим.
А ми не матимемо жодної надії на поступ.
Карфаген потрібно зруйнувати.
Судову реформу потрібно буде розпочати
заново, але цього разу доручити тим, хто
зацікавлений в її ефективності, а не навпаки.
P.S. Так, почитати повні рішення судів і про
Насірова, і про Чорнобука буде, безумовно,
цікаво. Там буде багато слів про процедуру, її
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порушення, про те, що сторона щось не довела.
Можливо навіть про рішення ЄСПЛ.
Але це до реальності має опосередкований
стосунок. За такою логікою і Януковича можна
поновити на посаді – там були теж порушення
процедури.
Є в адміністративному праві принцип
пропорційності між суспільним інтересом
і приватним. І суспільний інтерес – щоб такі

люди не перебували більше на посаді. І якщо
судді цього не знають чи не розуміють – вони
тим більше не повинні бути суддями.
А те, що, можливо, є вина (не вилкючено, що
у вигляді умислу) у КМУ чи ДФС – наслідок
інших «рішучих реформ», які не відбулися
(Українська правда.Блоги (https://blogs.pravda.
com.ua/authors/zhernakov/5c0fd6d55adb8/). –
2018. – 11.12).

Кампо В., член Асоціації суддів Конституційного Суду України,
кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

Воєнний стан в Україні: конституційні акценти
на тлі військово-політичної ситуації

В

ступ. Інститут воєнного стану вперше
з’явився
в
Конституції
України 1978 р. після змін до неї
14 лютого 1992 р. А також в офіційному проекті Конституції України (червень
1992 р.), підготовленому під керівництвом
проф. Л. Юзькова (1938-1995 р.), члена Конституційної комісії Верховної Ради України,
першого голови Конституційного Суду України
(далі – КСУ). Згодом цей інститут був закріплений у Конституційному договорі між Верховною Радою та Президентом України у 1995 р.
Слід зазначити, що Україна не одразу
закріпила інститут воєнного стану у своїй
конституційній системі. У Декларації про
державний суверенітет України 1990 р., якою
розпочався процес унезалежнення держави,
про воєнний стан не вказувалось. Як і в Акті
про проголошення незалежності України
1991 р. Частково це можна пояснити
проголошенням українським політичним
класом доктрини нейтрального статусу
незалежної України у зазначеній Декларації
та у Концепції нової Конституції України
(червень 1991 р.). Криза радянської політичної
системи, що була пов’язана з державним
переворотом т. зв. Державного комітету з
надзвичайних ситуацій СРСР 19-21 червня
1991 р., прискорила запровадження інституту
воєнного стану в Україні. Під впливом цього
перевороту була проголошена незалежність
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України 24 серпня того року, як прояв
самозахисту української нації, а відтак стало
очевидним, що державі потрібен інститут
воєнного стану. Тобто у разі загрози воєнного
нападу – в Україні повинен був вводитися цей
стан, щоб гарантувати її безпеку, незалежність
і недоторканість кордонів. Інститут воєнного
стану в Україні був остаточно закріплений в
її Конституції 1996 р. Відповідно до пункту
20 частини першої статі 106 Конституції
України 1996 р. (та її наступних редакцій
2004, 2010 і 2014 років) Президент України –
у разі загрози нападу, небезпеки її державній
незалежності – приймає відповідно до закону
рішення про введення воєнного стану в Україні
або в окремих її місцевостях. Таким чином,
неодноразові конституційні зміни практично не
стосувалися положень про інститут воєнного
стану. Роль цього інституту фактично змінилася
після Революції гідності (зима 2013-2014 рр.) у
зв’язку з агресивною воєнною політикою Росії
щодо України. Ця політика була пов’язана з
реалізацією імперської ідеології та політики т.
зв. «русского мира», що офіційно проводиться
стосовно України для знищення її національної
державності.
Якщо протягом 1991-2013 рр. інститут
воєнного стану носив чисто формальний
характер, то у 2014 та наступних роках питання
його введення – у зв’язку з військовою агресією
Росії на українському Донбасі та нарощуванням
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її збройних сил в окупованому Криму і вздовж
кордону з Україною – фактично стало питанням
часу. Однак введення даного інституту
залежало не стільки від правових підстав чи
політичної волі керівництва держави, скільки
від об’єктивних політичних обставин.
25 листопада 2018 р. у Чорному морі поблизу
Керченської протоки, яку Росія перекрила
для проходу трьох українських військових
кораблів в Азовське море, наголосимо – у зоні
вільного судноплавства – прикордонні катери
Російської Федерації протаранили один та
відкрили вогонь на ураження по інших двох
кораблях, поранивши трьох моряків. Ця нічим
не спровокована атака російських катерів – за
підтримки військової авіації тощо – була за
міжнародним правом актом війни. Дана атака
і стала приводом для запровадження воєнного
стану в десяти прикордонних областях України,
що межують з Росією або з територіями, на
яких знаходяться російські війська (у т. зв.
Придністровській Молдавській Республіці).
Фактично вже п’ятий рік імперська Росія
веде неоголошену війну проти незалежної
України. 1 березня 2014 р. безпідставно і
всупереч духу Конституції Росії верхня палата
парламенту – Рада Федерації – постановою
надала Президенту Росії В. Путіну право
використовувати війська на території України.
Російська імперська влада думала, що Збройні
сили України будуть вести бої за Крим і Донбас,
але так не сталося. На захист українського
Донбасу прийшли добровольчі батальйони
з числа патріотичної молоді, насамперед,
представники націоналістичних організацій,
які втримали частину території Донецької та
Луганської областей від російської окупації.
Тому у червні 2014 р. на пропозицію
В. Путіна відповідна постанова Ради Федерації
була скасована. Звичайно, що Президент Росії
ніяк не відзвітував про використання військ
в Україні, бо не парламент його контролює, а
він парламент. Так на зміну відкритій агресії
російська імперська влада почала застосовувати
до України приховану, гібридну війну.
Відомо, що атака російських катерів
25 листопада ц. р. була здійснена щодо території
України, якими є українські кораблі, а значить

зазначена постанова фактично не втратила
силу. Російська імперська влада не вибачилась
перед Україною за інцидент з цими кораблями
і не притягла до юридичної відповідальності
своїх прикордонників, а навпаки – їх заохотила.
Правлячі кола Російської Федерації не
приховують, що у війні проти України вони
ставлять за мету знищення її національної
державності як такої. Привід – нібито захист
прав російськомовного населення українського
Донбасу, що привів до часткової його окупації.
Так колись – перед Другою світовою війною
– нацистська Німеччина, «захищаючи» права
судетських німців у Чехословакії, окупувала
частини її території. Як відомо, після війни
територіальну цілісність держави чехів і
словаків було відновлено, а тих німців виселили
до фатерланду.
Згідно з російською імперською доктриною
українці та росіяни є братніми народами, а
тому українцям не потрібна власна, незалежна
держава. За цією доктриною українцям досить
мати напівзалежну від Росії республіку, щось
на зразок Білорусі. Як і колись – за часів
Гетьманщини, царської Російської імперії та
комуністичного Радянського Союзу, Україна
має працювати не на себе, а – співпрацювати і
допомагати будувати та захищати велику Росію
– «оплот» всіх слав’янських народів.
Проте російська імперська доктрина
глибоко суперечить демократичним ідеям і
принципам Конституції України, що гарантує
повну незалежність України від Росії чи будьякої іншої країни. Конституційна доктрина
України виходить з того, що Український
народ – громадяни України, підкреслимо, всіх
національностей, в т. ч. й тих, які проживають
у Криму й на Донбасі – здійснює свої суверенні
права незалежно від будь-якої іншої державної
влади, крім влади власної, національної
держави.
Воєнний стан. Введення указом Президента
України воєнного стану у десяти областях на
період з 28 листопада по 26 грудня 2018 р. та
його затвердження парламентським законом
по суті означає реалізацію нового для держави
сценарію її конституційного функціонування.
Власне, ця новизна сценарію й обумовлює
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необхідність поглибленого вивчення
конституційних акцентів дії даного інституту.
Як вказують результати соціологічних
опитувань, для російських громадян
конституційно обґрунтоване введення Україною
воєнного стану фактично рівноцінне….
оголошенню війни Росії. Не дивно, що понад
90% цих громадян через введення цього стану
звинувачують Україну в агресивній воєнній
політиці!
І це при тому, що за даними української
розвідки на кордонах з Україною зосереджені
надпотужні збройні сили і техніка Росії (друга
армія у світі!), які у будь-який час готові до
бойових дій не тільки на території України,
але й – сусідніх країн Європейського Союзу!
За таких військово-політичних умов російські
імперіалісти фактично мають розв’язані руки
для завдання ударів по українським військовим
і невійськовим цілям.
Введення воєнного стану – це завжди
акт, який повинен відповідати не тільки
формальним, але і об’єктивним суспільнополітичним обставинам. Для конституційності
цього акту важливими є вимоги щодо його
співмірності (пропорційності) та своєчасності
тощо.
Відповідно до указу Президента України
«Про введення воєнного стану» від 26 листопада
2018 р. його підставами є: а) черговий акт
збройної агресії з боку Російської Федерації,
що відбувся 25 листопада 2018 р. у районі
Керченської протоки проти кораблів ВійськовоМорських Сил Збройних Сил України, що мав
важкі наслідки; б) інші агресивні дії Російської
Федерації в Азовському та Чорному морях;
в) наявна загроза широкомасштабного
вторгнення в Україну збройних сил Російської
Федерації, на тлі окупації Російською
Федерацією Автономної Республіки Крим і
частини Донецької та Луганської областей.
Аналіз умов та обставин введення воєнного
стану в Україні вказує на те, що зазначений указ
є співмірним або пропорційним тим загрозам,
що існують для безпеки, незалежності й
територіальної цілісності України. Очевидно,
що у відповідь за керченський інцидент Україна
не може діяти за феодальним принципом talion.
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Тобто діяти аналогічно тому, як поступили –
за вказівкою згори – російські прикордонники
щодо українських військових кораблів. Росія
тільки й чекає, щоб Україна дала серйозний
привід для того, щоб задіяти свою військову
потугу, роблячи при цьому вигляд, що вона
нібито «захищається»!
Росія і зараз пробує представити
керченський інцидент як військову провокацію
….. з боку ВМС України. Звичайно, що
для неї напад – це кращий спосіб захисту.
Проте даний викрутас російської державної
машини і пропаганди скоріш призначений
для внутрішньоросійського вжитку ніж для
зовнішнього світу. Адже світ вже добре
розібрався у даному інциденті – є відповідна
резолюція Генеральної асамблеї ООН, а тому
він знає і розуміє, чому російська пропаганда
намагається його перепрограмувати.
Окремі виступи груп демократично
налаштованих російських громадян проти
захоплення Росією українських військових
моряків ніяк не можуть вплинути на її
авторитарну владу. Та й самі ці виступи на фоні
масової імперської істерії лише підкреслюють
жалюгідність російської керованої демократії.
Зрозуміло, що доля українських військових
моряків залежить від позиції української влади,
але ще більше – від підтримки європейських та
американських чинників. Така позиція – це не
прояв української меншовартості, як може здатися,
а реальна оцінка можливостей. Проте у вирішенні
цього питання Україні повинна належати першість.
Саме вона повинна ініціювати весь набір політичних,
дипломатичних, інтелектуальних та інших
засобів реагування на агресивні дії Росії. Одним
з них є введення воєнного стану, як оборонного
заходу Президента України і парламенту, що був
необхідним і доцільним.
Сьогодні між армією, державним апаратом
і суспільством в Україні склалася національна
злагода. Проте так було не завжди. Зокрема,
у 2014-2016 рр., коли Україна ще не мала
достатнього досвіду боротьби з російською
агресією та окупацією, а також – недостатньою
була міжнародна підтримка.
Очевидно, що тоді цієї злагоди бракувало і
введення воєнного стану могло спровокувати
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зайве протистояння у суспільстві: громадяни
боялися, що в них будуть відбирати автомобілі,
не можна буде зняти гроші в банку тощо. Тому
для протидії російській агресії на українському
Донбасі чинна влада обмежувалась
впровадженням АТО (АнтиТерористичної
операції), що у 2018 р. була трансформована в
ООС (Операцію об’єднаних сил).
Очевидно, що більш досвідчена у
питаннях воєнних операцій імперська Росія
розраховувала на те, що недосвідчене у цих
питаннях українське військове командування
буде робити грубі помилки. Це дозволило
б російським агресорам здійснити більш
масштабний військовий наступ, зокрема, за
межами Донецької та Луганської областей та
штучно створювати нові «народні республіки»
у південно-східних областях України. Звичайно,
що помилки українського військового
командування були, але, на щастя, вони не
позначилися на стратегічній обороні країни.
Однак весь час – з 2014 по 2018 рік –
чинна державна влада не тільки забезпечувала
оборону України від російських агресорів,
не піддавалась на їх грубі провокації, але й
зміцнювала тил, відновлювала економіку,
підтримувала демократичні інституції та
налагоджувала соціально-культурне життя
українців. Це дало свої результати, які могли б
бути значно більшими, якби українська влада
більш реально займалася втіленням у життя засад
конституційної демократії, насамперед, народного
суверенітету, пріоритету гідності та прав людини,
забезпеченням соціально-економічного розвитку
країни, а також – боротьбою з конституційним
нігілізмом, його наслідками.
Тому, коли у листопаді 2018 року українська
влада ввела тимчасовий (на 30 днів) воєнний
стан, вона була більш-менш упевнена, що ворог
не зможе ні прорвати фронт на українському
Донбасі, ні влаштовувати «референдуми» за
нові «народні республіки» у південно-східних
областях тощо. Цей стан викликав у біснуватих
російських пропагандистів доктрини
умиротворення України шок, від якого вони не
можуть відійти.
Хоча з іншого боку, Росія – через маріонеткові
Донецьку і Луганську «народні республіки» –

вже давно запровадила жорстокий воєнний стан
на цих українських територіях. Населення в них
піддається систематичній ідеологічній обробці
з боку російської імперської пропаганди,
діє комендантська година, громадян можуть
розстріляти без суду і слідства тощо. Про це
досить докладно йдеться у фільмі кінорежисера
С. Лозниці «Донбас».
З точки зору російської імперської
пропаганди такий воєнний стан є нормою
для Д/ЛНР і не викликає «заперечень». Проте
він не йде ні в яке порівняння з воєнним
станом у незалежній Україні, де Конституція
і закони гарантують права і свободи громадян
тощо. Власне, це і не подобається російській
імперській пропаганді; вона була б безмежно
рада, якби в Україні був воєнний стан як в Д/
ЛНР, але – не навпаки. Однак такого не було і
не буде.
Як відомо, захист суверенітету і
територіальної цілісності України, забезпечення
її економічної та інформаційної безпеки є
найважливішими функціями держави, справою
всього Українського народу (частина перша
статті 17 Конституції України). Сьогодні
народ дійсно став на захист своєї національної
держави, а тому військова агресія Росії на
українському Донбасі немає жодних військовополітичних перспектив. Частина російського
істеблішменту це добре розуміє, але мусить
миритися з агресивною політикою державної
влади, бо як вказує приклад з опозиційним
олігархом М. Ходорковським, загроза для
особистої свободи чатує і на дуже-дуже багатих
росіян.
Єдність фронту і тилу, яку демонструє
Україна, не може не стримувати російського
агресора, який зрозумів, що має справу не лише
із батальйонами добровольців, як це було на
початку війни, але й із непогано оснащеними
та підготовленими Збройними силами України,
волонтерами, благодійниками, моральною
підтримкою громадянського суспільства, на
кінець, з країною перехідної конституційної
демократії, що творить нову політичну практику.
Тому від стратегії бліцкригу та створення нових
«народних республік», що мали об’єднатися у
т. зв. Новоросію на південному сході України,
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цей агресор перейшов до тактики дрібних, але
дошкульних воєнних ударів, як це мало місце
25 листопада ц.р.
Нова ситуація. За нинішніх умов Україна вже
готова до того, щоб асиметрично відповідати
на воєнні акції Росії, яка любить заявляти
про асиметричні відповіді на американські
політичні та економічні виклики. А тепер,
схоже, сама матиме справу з українською
політикою асиметрії.
Напевно, що Росія це зрозуміла після
авантюри у Керченській протоці з українськими
військовими кораблями і навряд чи в захоплення
від політичних наслідків своєї провокації.
Адже не її, що «нарікає» на нібито порушення
її прикордонного режиму українськими
військовими моряками, а саме Україну, яка
ввела воєнний стан, підтримали, насамперед,
демократичні країни світу, міжнародні
організації тощо.
Так, за наслідками російської авантюри у
Керченській протоці у США була ухвалена
резолюція «На підтримку України», в якій,
по-перше, висловлена підтримка українському
народу, що веде боротьбу за свободу та
готовність надавати йому підтримку. По друге,
підтверджена позиція США про те, що вони
будуть будь-де протистояти російській агресії.
Важливі рішення з даних питань ухвалила
Литва, а інші країни Балтії, Польща, Велика
Британія і Швеція виступили за посилення
санкцій щодо Росії.
Донедавна було багато критики з боку
українських політиків, громадських діячів і
навіть окремих конституційних суддів щодо
незастосування Президентом України права
на введення воєнного стану. Ця критика мала
певні позитивні моменти, хоч, з другого боку,
вона носила дещо передчасний характер,
не узгоджувалась із внутрішньополітичною
ситуації в країні.
Перед введенням воєнного стану було багато
дискусій в українському парламенті, особливо,
стосовно перспектив проведення наступних
президентських виборів у березні 2019 р.
Верховна Рада України скоротила до одного
місяця термін воєнного стану та прийняла
окрему постанову про те, що ці вибори мають
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відбутися у встановлений Конституцією
України термін.
Проте чи по-державному поступив
парламент? Гадаємо, що ні, бо в першу чергу
він повинен був думати про глобальні державні
інтереси, що виражені у воєнному стані. Тому
замість скорочення терміну цього стану потрібно
було розумно скоротити передвиборний період
для президентських виборів 2019 р., наприклад,
до одного-півтори місяця.
Адже для народу як джерела влади у державі
(стаття 5 Конституції України) тримісячний
передвиборний період нічого особливого не
дає; народ буде приймати рішення в останні
дні перед виборами. Цей тривалий період
потрібен кандидатам у Президенти, для
яких передвиборні заходи також є способом
заробляння репутації та коштів для майбутніх
парламентських виборів восени 2019 р. Отже,
державні інтереси та інтереси кандидатів, як
кажуть в Одесі, це дві великі різниці.
Очевидно, що після президентських виборів
2019 р. обов’язково має бути відновлено дію
воєнного стану, який повинен стати нормою
життя України аж до завершення окупації
Криму та звільнення українського Донбасу. З
невеликими перервами для проведення виборів
і референдумів тощо. Відомо, що в деяких
країнах роками діяв воєнний стан, наприклад, в
окремих штатах Індії (Джамму і Кашмір), коли
сепаратисти піднімали збройні повстання проти
центральної влади тощо. І нічого, приходив час
і цей стан скасовували.
Звичайно, що воєнний стан в Україні можна
не продовжувати у майбутньому, як пропонують
деякі політики. Але чи є для цього вагомі докази
про відсутність для України воєнних загроз і
небезпек з боку Росії? Таких доказів немає, а
тому й підстав для не продовження зазначеного
стану також немає.
Сьогодні очевидним є і певний негативний
досвід. Введення воєнного стану було здійснено
без широкої просвітницької роботи серед
населення і це викликало відносно негативний
резонанс. За деякими соціологічними даними
біля 50% українців вважають, що цей стан
був введений ….. для перешкоди майбутнім
президентським виборам.
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Непогано спрацювали політичні противники
введення воєнного стану! Отже, просвітницька
робота має бути важливою складовою цього
стану, інакше армія і влада будуть самі по собі,
а народ – сам по собі. А для імперської Росії –
кращого не треба.
У той же час незалежна Україна більшменш успішно проходить випробовування
воєнним станом, який дещо змінив ритм і
стиль державного життя. В областях, де діє
воєнний стан, проходять військові навчання сил
територіальної самооборони, налагоджується
більш тісна взаємодія військовиків і
правоохоронців, покращується матеріальне
забезпечення військових частин і багато іншого.
З другого боку, громадяни не знають будь-яких
обмежень своїх конституційних прав і свобод,
у нормальному режимі функціонують місцеві
органи виконавчої влади та самоврядування,
банки, транспорт, зв’язок, лікарні, школи тощо.
Захист військовослужбовців. Особливо
важливе питання сьогодні – захист і звільнення
українських воєнних моряків, які після
інциденту в Керченській протоці 25 листопада
ц.р. перебувають у російському полоні.
Відчувається, що Президент Росії В. Путін
хоче взяти реванш за те, що Президент США
Д. Трамп відмовляється з ним зустрітись, поки
Росія не звільнить цих українців. В. Путін
робить все, щоб доказати: міжнародне право і
мораль не мають для Росії жодного значення,
якщо зачеплені її імперські амбіції та інтереси.
Очевидно, що ООН, Рада Європи, ОБСЄ та
інші міжнародні організації повинні активніше
захищати українців-військовиків – жертв
військової агресії Росії, якими статтями її
кримінального кодексу не прикривали б свої
неправомірні дії російські правоохоронці. Всі ці
дії мають бути оскаржені в органи Ради Європи,
інших міжнародних організацій, членом яких є
Росія. Мабуть, що пора вводити солідні штрафи
для країни, що не виконує рішення цих органів,
якщо вона хоче залишатися їх членом.
Очевидно, що Росія не вправі ставити свою
політику і законодавство вище за Статут ООН,
Конвенцію про права людини та основоположні
свободи 1950 р., що є конституцією Ради
Європи тощо. Може Росія стала зразковою

конституційною демократією, де діють
принципи політичної конкуренції та політичної
відповідальності тощо й тому дозволяє собі
не виконувати деякі рішення світових та
європейських структур, як, наприклад, окремі
країни Європейського Союзу?
Зовсім ні. Росія – це типовий авторитарний
режим особистої влади, що визнає тільки
силу: військову, ідеологічну, економічну,
інтелектуальну, культурну тощо. Тому
поки цивілізований світ не буде виявляти,
крім економічної сили, ще й ідеологічну,
інтелектуальну, культурну й іншу силу
демократичного світу, вона нічого не зрозуміє і
не стане виправлятися як це вже робили «круті»
політичні режими: Іран та інші.
Захист українських військових моряків,
які фактично є полоненими імперської Росії,
повинен здійснюватися на підставі міжнародних
конвенцій про права військовополонених. Проте
ця справа має і внутрішньоукраїнський вимір.
Українців-жертв російської каральної системи
має захисти спеціальний закон: «Про захист
українських військовослужбовців – жертв
російської каральної системи». Такий закон
має визначити поняття військовослужбовця
– жертви російської каральної системи, його
правовий статус, гарантії прав на правову
допомогу, матеріальну підтримку сімей тощо.
Крім цього, українським парламентом має
бути прийнята Державна програма захисту
та реабілітації військовослужбовців – жертв
російської каральної системи, розроблену урядом
на період без обмеження терміну дії. Ця Програма
повинна визначити конкретні механізми (правові,
економічні, фінансові, культурні тощо) захисту та
реабілітації цих жертв. Фонд цієї Програми міг
би формуватись за рахунок державних коштів і
приватних пожертв.
Характерно, що все більше українських
військових моряків, яких російські
прикордонники взяли 25 листопада ц.р. у полон
і проти яких порушили кримінальні справи
за нібито незаконний перетин російського
кордону, під час слідчих дій заявляють, що вони є
військовополоненими, а не правопорушниками.
Це робить позицію Росії з даного питання ще
більш ущербною.
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Замість висновків. Наш час – можливо
один з найбільш драматичних і небезпечних
у відносинах незалежної, демократичної
України з імперської Росії. Адже російські
імперіалісти, поки вони знаходяться при
державній владі, ніколи не змиряться з волею
українців до свободи і незалежності, а тому
можуть жорстоко мститися за всі нібито
завдані їм «образи»: економічні санкції США
та країн Європейського Союзу, резолюції осуду
міжнародних організацій, протидію російській
імперській пропаганді тощо. Це значить, що
Україні треба бути готовою до будь-якого
негативного розвитку подій у стосунках з
імперською Росією та у ній самій.
До прийняття Президентом П. Порошенком
указу про введення воєнного стану в
конституційній науці панували дещо схематичні
уявлення про цей інститут, що було пов’язано
з відсутністю військово-політичної практики.
Тепер же, коли Україна фактично засвоює цей
інститут, виникають проблеми, що потребують
наукового осмислення.
Напевно, що Міноборони разом з
Міністерством закордонних справ України
повинні організувати хоча б одну національну
та одну міжнародну конференцію, наприклад,
у Литві з питань нападу російських
прикордонників на українських воєнних
моряків та введення воєнного стану у десяти
областях України.
Крім цього, має бути запроваджена широка
конституційна просвіта населення з питань
такого введення через ЗМІ тощо. Держава
повинна негайно замовити розробку науковопрактичної літератури про воєнний стан:
брошур для масового читача, посібників
для викладачів і студентів, одну-дві якісні
монографії для інтелектуальної публіки.
Агресивна політика імперської Росії
проти незалежної України у 2014-2018 роках
фактично розкрила багато особливостей
пануючого в Росії авторитарного режиму
особистої влади: ставка на грубу військову
силу, на пропаганду і дезінформацію, на підрив
економіки і соціального спокою в країні тощо.
Як не дивно, але найслабше місце цього режиму
– конституція Росії 1993 року, що фактично не
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виконується і не дотримується, оскільки діє
фіктивна, «тіньова» конституція.
Перший досвід після введення воєнного
стану залишає позитивне враження, а тому
він має бути використаний у майбутньому. З
обов’язковим врахуванням вимог верховенства
права: засад пропорційності, законності мети
тощо. Адже без осмислення конституційної
суті захисту незалежності та територіальної
цілісності держави – він у значній мірі втрачає
сенс. Саме тому Збройні сили України і народ у
боротьбі з російським агресором, насамперед,
захищають конституційні цінності: гідність
і права людини, верховенство права і
конституційну демократію. Бо без цього немає
майбутнього в Україні.
Очевидно,
що
для
ефективного
впровадження воєнного стану в десяти
областях України потрібна національна
єдність Українського народу – всіх громадян,
незалежно від їх походження, майнового стану,
національності, мови, релігії, статі тощо. Будьяка класова, расова, національна, релігійна
чи інша ненависть між українцями під час дії
цього стану повинні присікатися й особливо
суворо каратися.
Із запровадженням тимчасового воєнного
стану українським областям потрібно
підтримувати горизонтальні відносини з
опорою на Київ і Центральну Україну, що
є елементом формування патріотичного
громадянського суспільства. Особливо по лінії
Центр-Схід, Центр-Захід, Центр-Південь та
Центр-Північ. Ці відносини повинні мати на меті
поглибити засади національної солідарності та
міжобласної співпраці. Профільне міністерство
з регіонального розвитку разом з Міноборони
України повинні над цим питанням добре
попрацювати.
Як відомо, Друга світова війна закінчилась
перемогою країн конституційної демократії
(США, Велика Британія, Канада та інші) над
нацистською Німеччиною, бо вони воювали за
ідеали свободи і демократії та за відродження
конституційної демократії у самій Німеччині.
А це значить, що і сьогодні українська
конституційна демократія має сподіватися
на перемогу в ідеологічній, інтелектуальній і
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політичній боротьбі з імперією, що спирається
на авторитарно-тоталітарну доктрину
«русского мира».
Проте ця перемога не має служити розколу чи
розвалу Російської Федерації, як іноді думають
деякі радикальні українські політики. Інакше в
її регіонах будуть гуляти місцеві тобто російські
гіві, мотороли, захарченки, плотницькі та інша
бандитська братія. Однак від такої біди в Росії
самій Україні легше не буде, а тому її перемога
повинна послужити відродженню в цій країні
конституційної демократії, елементи якої
закладені в її чинній Конституції.
На прес-конференції 17 грудня ц.р.
Президент П. Порошенко заявив, що у
зв’язку з президентськими виборами воєнний
стан в Україні не буде продовжений після
завершення 30-денного терміну його дії, якщо
не буде повномасштабного вторгнення військ
Російської Федерації за межами зіткнення
на українському Донбасі. Проте схоже, що
Росія дуже хоче провчити Україну за нібито
«провокацію» в Керченській протоці, за
воєнний стан і за багато іншого.
Того ж дня – 17 грудня 2018 р. – міністр
закордонних справ Росії К. Лавров заявив,
що на останню декаду грудня ц.р. Президент
П. Порошенко нібито планує збройну провокацію
на кордоні з Кримом. «Він отримає відповідь
– заявив цей міністр – мало не покажеться».
Фактично це ніщо інше як пряма воєнна погроза
Києву, реалізація якої може бути здійснена під
будь-яким приводом. На жаль, деякі українські
високі чини скептично ставляться до слів
представника Кремля, але даремно. Як би потім
не посипати голову попелом, як це вже було.

Фактично світ стикається з новим політикоправовим явищем, коли імперська Росія
намагається перепрограмовувати власну
військову агресію на українському Донбасі в …
громадянську війну українців, а спровоковані
нею воєнні інциденти ….. у кримінальні
правопорушення нібито вчинені українськими
військовиками тощо. На жаль, таке штучне
перепрограмування подій не помічається
окремими країнами, що економічно чи
політично залежать від Росії.
…За час дії воєнного стану Український
народ почав усвідомлювати значимість нового
для нього конституційного інституту. Проте не
все так просто, як здається. В умовах дії цього
стану державній владі та громадянському
суспільству треба краще працювати,
особливо з населенням південно-східних
областей України, частина якого недолюблює
чинну владу за її відірваність від народу
та байдуже ставлення до нього. Зокрема,
розвиваючи засади конституційної демократії,
особливо її соціально-економічної складової,
конституційну просвіту тощо.
Навіть невеликий екскурс у питання
воєнного стану в Україні вказує на важливість
його конституційного аналізу. Тому перед
вченими-конституціоналістами
стоїть
важливе завдання – відгукнутися своїми
дослідженнями і публікаціями на актуальні
проблеми становлення і розвитку цього
важливого конституційного інституту
(Судебно-юридическая газета (https://sud.
ua/ru/news/blog/131083-voyenniy-stan-vukrayini-konstitutsiyni-aktsenti-na-tli-viyskovopolitichnoyi-situatsiyi). – 2018. – 21.12).
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Франція
Премьер-министр Франции Э. Филипп
заявил, что конституционная реформа,
рассмотрение которой должно было начаться
в январе 2019 г., откладывается из-за дебатов
на местном уровне, связанных с акциями
протестов движения «желтые жилеты»,
сообщает Le Figaro.
По его словам, исполнительная власть хочет
оставить «дверь открытой» для дополнений
или пересмотра положений, «чтобы учесть
мнение французов во время дебатов».

Премьер-министр страны добавил, что
исполнительная власть хочет, чтобы основные
местные дебаты прошли в период с середины
декабря по март. Вопрос о миграции будет
включен в повестку дня, но не в форме отдельной
темы, как первоначально предполагалось.
Известно, что дебаты в конечном итоге будут
включать четыре темы: экологический переход,
налогообложение, демократия и государственная
организация (ИА REGNUM (https://regnum.ru/
news/2537492.html). – 2018. – 14.12).

Іспанія
Правительство Испании планирует
реформировать конституцию. 6 декабря, в день
40-летия конституции глава правительства
Педро Санчес призвал страну к переменам. Его
речь опубликована газетой ABC.
«Мы в правительстве считаем, что
такое изменение эпохи требует, чтобы мы
сосредоточили внимание на пяти основных
вопросах, которые охватывают все проблемы:
образование, рынок труда, финансирование
государства всеобщего благосостояния,
экологические перемены и конституционная
реформа, которая расширит права и сплотит
Испанию», – сказал Педро Санчес.
В своей речи премьер-министр сослался
на данные опросов, согласно которым, 70%

жителей Испании желают изменений в
конституции.
«Реформировать конституцию – это укрепить
ее. Это ставить на путь, который мы начали в
1978 году, с теми же инструментами: диалогом,
согласием, сплоченностью и прогрессом.
Новый импульс для нового совместного
проекта, который позволит нам противостоять
изменению эпохи, которая призывает нас быть
более амбициозными», – заключил он.
Действующая конституция Испании была
одобрена на референдуме 6 декабря 1978 года. Она
закрепила парламентскую монархию в качестве
политического строя и гарантировала широкие права
испанским автономиям (ИА REGNUM (https://
regnum.ru/news/2532826.html). – 2018. – 6.12).

Куба
Парламент Куби схвалив проект нової
конституції країни. Референдум щодо неї
запланований на 24 лютого 2019 р. Про це
повідомляє Reuters.
Проект нової конституції, яка містить
229 статей, замінить ту, що була в епоху
Холодної війни. При цьому Комуністична
партія зберігає свою керівну роль в
політичному устрої. Брат Фіделя Кастро
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Рауль залишається головою Компартії до
2021 р.
Збережено буде і домінуючу роль держави
в економіці, водночас узаконюється приватний
бізнес, який розквітає останнє десятиліття,
депутати законодавчо визнають важливість
іноземних інвестицій.
Сучасна Конституція Куби, написана
в радянські часи, визнає лише державну,

Конституційні процеси зарубіжних країн

кооперативну, фермерську, особисту і спільну
власність.
Крім того, на Острові Свободи стартує
процес визнання одностатевих шлюбів. З
конституції зникла стаття від 1976 року, що
шлюб – це союз чоловіка і жінки. У новій
редакції шлюб – це союз двох осіб.

Натомість уряд заявив, що оновить сімейний
кодекс і винесе його на референдум у найближчі
два роки.
Текст нової Конституції ще не
опублікований (112.ua (https://ua.112.ua/
polityka/parlament-kuby-zatverdyv-proekt-novoikonstytutsii-474657.html). – 2018. – 23.12).

Грузія
У Грузії з моменту прийняття новообраним
президентом Саломе Зурабішвілі присяги
вступила в силу нова Конституція.
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
Нова конституційна модель Грузія має
ознаки парламентської республіки, однак
відрізняється від класичної парламентської
моделі тим, що глава держави був обраний
загальним, прямим голосуванням.
Наступний президент буде обиратися вже
непрямим способом у результаті голосування
виборчої колегії з 300 членів. Виборча колегія
буде представлена всіма членами парламенту
Грузії і представницьких органів автономних

республік, а також представниками органів
місцевого самоврядування.
Глава держави обиратиметься без дебатів
терміном на 5 років.
Відповідно до нової грузинської Конституції,
президентом країни може бути обраний
громадянин Грузії з 40-річного віку, що має
виборче право та проживає в Грузії не менш
ніж 15 років.
Конституцією встановлено, що президентом
Грузії не може бути член політичної партії
(Новое Время (https://nv.ua/ukr/world/
geopolitics/u-hruziji-vstupila-v-silu-novakonstitutsija-2513691.html). – 2018. – 16.12).

Росія
В ходе встречи депутатов Госдумы РФ с
президентом В. Путиным спикер Госдумы
В. Володин выступил с предложением
проанализировать, насколько положения
Конституции РФ «эффективны и не утратили
свою сущность».
Как сообщает «Медуза», видео встречи
Путина с депутатами транслировал телеканал
«Россия 24».
«Закон, и даже такой основной закон, он не
догма», – заявил спикер Госдумы.
К анализу Конституции Володин предложил
привлечь ксудей КС, ученых и экспертов и
отметил, что его нужно проводить, «ни в коем

случае не замахиваясь на основополагающие
положения».
Какие именно нормы Конституции могли
«утратить свою сущность», из выступления
Володина неясно. По его словам, вопросы
об актуальности Конституции «возникают
в обществе» накануне памятных дат –
таких, как недавнее 25-летие принятия
документа.
Реакция президента РФ на предложение
Володина в эфире «России 24» не прозвучала
(Хвиля (https://hvylya.net/news/digest/rossiyskievlasti-zagovorili-ob-izmenenii-konstitutsii.html).
– 2018. – 25.12).
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