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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Кривецький, голов. ред. НЮБ НБУВ

Конституційні зміни НАТО/ЄС: думки експертів

К

омітет Верховної Ради України з питань
національної безпеки одноголосним
рішенням підтримав внесення на розгляд парламентом президентського проекту
№ 9037 «Про внесення змін до Конституції
України (відносно стратегічного курсу держави
на придбання повноправного членства України
в Європейському Союзі і в Організації Північноатлантичного договору)». Згідно проекту,
буде внесено зміни до ст. 85, 102, 116, якими
передбачено відповідальність Верховної Ради,
президента і Кабінету міністрів України щодо
закріплення європейського й євроатлантичного напрямів.
«Метою запропонованих законопроектом
змін є законодавче закріплення в
Конституції України цивілізаційного вибору,
європейської ідентичності українського
народу та безповоротності стратегічного
курсу держави на надбання повноправного
членства України в Європейському Союзі
і в Організації Північноатлантичного
договору», – прокоментував законопроект
Президент України П. Порошенко. Він також
додав, що ухвалення закону сприятиме
реалізації європейського та євроатлантичного
вибору шляхом розширення й поглиблення
співпраці України з ЄС і НАТО, зміцненню
національної безпеки нашої держави, що,
у свою чергу, призведе до гарантування її
суверенітету і територіальної цілісності. У
ході зустрічі з генеральним секретарем НАТО
Й. Столтенбергом у Брюсселі Порошенко
підкреслив готовність закріпити в Конституції
України прагнення країни до забезпечення
трансатлантичної інтеграції та вступу України
в НАТО.
Як зазначила представник Президента у ВР І.
Луценко, головою держави також запропоновано
внести зміни до преамбули Основного закону.
«Проетом пропонується виключити положення
із Конституції, що передбачає можливість

використання існуючих військових баз на
території України для тимчасового перебування
іноземних військових формувань на умовах
оренди, згідно з міжнародними договорами, а
саме, перебування Чорноморського флоту Росії
на території Кримського півострова, який є
невід’ємною частиною України», – повідомила
вона.
Міністр закордонних справ України
П. Клімкін, говорячи про ініціативу закріплення
в Конституції України можливості розміщення
військової бази НАТО на території країни,
заявив, що за цього, перед вступом країни до
НАТО і Європейського Союзу Україні знову
доведеться змінювати відповідні положення
Конституції. «Ці зміни буде адаптовано
до потреб нашого євроінтеграційного й
євроатлантичного курсу, і торкнуться вони
зняття заборони на розміщення тільки однієї
бази. Президент України стане гарантом
реалізації стратегічного курсу держави на її
членство в ЄС і НАТО, а Кабінет міністрів, у
свою чергу, має забезпечувати таку реалізацію»,
– наголосив голова департаменту МЗС.
А Голова Верховної Ради України
А. Парубий на засіданні погоджувальної
ради керівників фракцій, депутатських груп і
комітетів Верховної Ради висловив готовність
підтримати законодавчі пропозиції президента
щодо закріплення в Конституції України
європейського та євроатлантичного вектору
інтеграції країни: «Якщо буде внесено такі
пропозиції щодо стратегії вступу України до
ЄС і НАТО, то, як голова Верховної Ради, я
буду всіляко їх підтримувати, аби зробити
безповоротними ці ключові положення
зовнішньополітичні стратегії держави».
В той же час, на думку деяких експертів,
у законопроекті немає конкретики, а лише
міститься посилання на «незворотність
європейського
та
євроатлантичного
курсу України та повноправне членство в
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європейських і євроатлантичних організаціях»,
достеменно невідомо в яких. А що, як
незабаром у Європі виникне якась нова
оборонна організація, де не буде США, але буде
стратегічним партнером Росія, то Україна має
стати членом цієї європейської організації?
Ще одна із пропозицій законопроекту, на
якій політологи акцентують увагу, скасовує
п.14 Перехідних положень: «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». Певно, йдеться
про Росію? Але ж «північна сусідка», як відомо,
в односторонньому порядку розірвала усі угоди
про базування ЧФ РФ у Криму! Чи можна тоді
це положення зрозуміти таким чином, що
йдеться, наприклад, про іноземні держави –
члени НАТО? І якщо Україна збирається до
НАТО, що потрібно для боротьби з Російською
агресією, то може українській державі, навпаки,
слід передбачити якийсь особливий спрощений
порядок надання згоди на розміщення баз чи
перебування військових підрозділів НАТО
на своїй території? Але цього в пропозиціях
немає, як немає і тіні натяку на зобов’язання,
які Україна нестиме у разі набуття членства в
ЄС і НАТО. Нічого не сказано у законопроекті
й про можливість делегування частини
національних повноважень органам ЄС і
НАТО. Можливо тому, що автори розуміють
туманність перспектив набуття членства у цих
організаціях? Тому фахівці переконані, що
запропоноване президентом формулювання
преамбули породить більше нових питань, ніж
вирішить наявних.
Проект змін до Конституції щодо
євроатлантичної інтеграції України, який
ініціював Президент України, суперечить
декларації про державний суверенітет, вважає
політичний експерт О. Д’яченко. «У преамбулі
законопроекту викладено цілі Конституції
під час її прийняття. У пункті законопроекту
стосовно турботи про громадський порядок і
громадську згоду Україна рухається у напрямку
вступу до Північноатлантичного альянсу.
4

Але за 30–45 % підтримки вступу до НАТО
українцями, за даними соцдосліджень, про яке
багаторічне прагнення українського народу
до членства у цьому блоці може йтися?», –
констатує Д’яченко. У результаті, на її думку,
ми отримуємо преамбулу зі змінами, що
вже суперечать декларації про державний
суверенітет, який є основою Конституції, де в
9-му розділі йдеться про те, що Україна прагне
стати нейтральною державою.
Проте, старший аналітик Української
ради з міжнародних відносин В. Денисюк
переконаний: формальна фіксація намірів щодо
ЄС і НАТО навіть у Конституції жодним чином
не вплине на реальний процес євроінтеграції
України. «Якщо у країні не пройдуть серйозні
реформи, та їх результатів не відчують пересічні
громадяни, то будь-яка політична сила зможе
змінити цей курс, навіть якщо його буде
прописано в основному законі, – впевнений
він. – Зараз українська влада має робити тільки
одне – старанно виконувати «домашню» роботу
з проведення реформ».
Політолог Р. Бортник також вважає
президентський проект змін до Конституції
політтехнологічним прийомом. «Декларації
України на позицію ЄС і НАТО не впливають,
– зазначає він. – Я порівняв би цей документ
з лопатою, якою президент збирається «копати
електорат». Адже, згідно з соціологічними
опитуваннями менше половини українців
бажають вступу до НАТО. Проте, здається,
президенту не важливо, приймуть законопроект
чи ні. Він переслідує інші цілі. По-перше, стати
в очах виборців головним євроінтегратором
України. По-друге, відволікти увагу пересічних
людей від нагальних економічних і соціальних
проблем, завуалювати провал реформ, корупцію
та чергове зростання тарифів на фоні низької
зарплатні»?
А ось лідер Лівих сил П. Симоненко вважає,
що без референдуму не можна закріпити
безповоротність курсу України на європейську
та євроатлантичну інтеграцію у преамбулі
Основного закону. «Питання, які стосуються
радикальної зміни курсу зовнішньополітичної
діяльності держави, повинні вирішуватися
тільки за участі народу на референдумі, і цьому
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повинна передувати глибока робота фахівців,
зокрема, аналітиків, – переконаний він. – Адже
без відповідного опрацювання й дослідження
думки українців вносити подібні зміни до
Конституції не можна. Кожен громадянин
повинен розуміти, якими будуть наслідки
чинника вступу країни у НАТО».
Свою точку зору щодо запропонованих
до Конституції змін мають і парламентарі.
Так, нардеп від фракції «Батьківщина»
І. Крулько прогнозує більшість у парламенті –
226 голосів за прийняття законопроекту №9037
П. Порошенка про євроатлантичні прагнення
України. «Президент вніс законопроект про
внесення змін до Конституції. Але для чого? І
чому президент пропонує це зараз, а не чотири
роки тому? Чи не тому, що це кон’юнктурна
пропозиція перед виборами президента, і
просто більш немає чим догодити суспільству,
бо немає успіхів?», – запитує нардеп. За його
словами, «Батьківщина» голосуватиме за
стратегічний курс України до членства у ЄС,
але цей законопроект ще треба доопрацювати.
З ним погоджується і народний депутат України
від «Радикальної партії Ляшка» І. Мосійчук,
який також вважає законопроект №9037
черговим піар-ходом чинної влади.
Проте, народний депутат України І. Вінник
заявив, що рішення Комітету Верховної Ради
України з питань національної безпеки про
підтримку внесення на розгляд парламентом
президентського проекту змін до Конституції

щодо прагнення інтеграції України в НАТО і
Європейський Союз є важливим геополітичним
кроком, що фактично закладає основу для
просування НАТО на схід.
Тієї ж думки й Голова постійної делегації
України в Парламентській асамблеї НАТО,
нардепка І. Фриз (БПП), яка вважає, що
внесення запропонованих Порошенко змін до
Конституції не дозволить у майбутньому, навіть
у разі зміни політичної кон’юнктури, змінити
зовнішньополітичний курс нашої країни.
Сьогодні в Україні вже навчилися «боротися»
з корупцією, не закриваючи офшорних рахунків,
заарештовувати, але не засуджувати після цього
корупціонерів, воювати, не оголошуючи війни,
називати когось ворогом, не розриваючи з ним
партнерських відносин. Поза сумнівом, Україна
повинна прагнути членства в ЄС та НАТО, адже
сам процес європейської та євроатлантичної
інтеграції вже модернізує країну та призведе
до підвищення безпеки та рівня життя людей.
Але головне – не обмежуватися одними лише
змінами до Конституції, бо без впровадження
й прискорення реальних реформ ніякі
положення у Конституції про «європейський та
євроатлантичний вибір» не стануть реальним
фактором наближення нашої держави до НАТО
і ЄС та забезпечення гідного життя українців
(Матеріал підготовлено з використанням таких
джерел: https://ua.korrespondent.net/ukraine/;
https://www.dw.com/uk/; https://www.pravda.com.ua/
columns; https://censor.net.ua/news).
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НОВИНИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Президент України П. Порошенко
зареєстрував у Верховній Раді проект змін
до Конституції щодо прагнення інтеграції
України в НАТО і Європейський Союз. Про це
повідомила представник Президента України у
Верховній Раді І. Луценко.
«Сьогодні
Президентом
України
зареєстровані зміни до Конституції
України щодо закріплення європейського,
євроатлантичного напряму розвитку України»,
– повідомила вона на засіданні погоджувальної
ради керівників фракцій, депутатських груп і
комітетів Верховної Ради в понеділок.
Зокрема, заявила Луценко, поправки
треба внести до статей 85, 102, 116 та
преамбули Конституції, якими передбачено
відповідальність за євроінтеграцію та вступ
до НАТО з боку президента, Ради та Кабміну,
пише «Українська правда».
Крім того, зазначила вона, «пропонується
виключити положення, яке передбачає
використання існуючих військових баз на
території України для тимчасового перебування
іноземних військових формувань на умовах
оренди відповідно до міжнародних договорів».
Луценко пояснила, що мається на увазі
перебування чорноморського флоту Росії
в окупованому Криму (Єваропейська
правда (https://www.eurointegration.com.ua/
news/2018/09/3/7086374/). – 2018. – 3.09).
На сайті Верховної Ради оприлюднили текст
президентського законопроекту про внесення
змін до Конституції України щодо стратегічного
курсу держави на набуття повноправного
членства України в ЄС та НАТО.
«Пропонована законодавча ініціатива має на
меті внесення необхідних змін до Конституції
України для реалізації цілеспрямованого
прагматичного курсу України на набуття
повноправного членства України в
Європейському Союзі та в Організації
Північноатлантичного договору як стратегічних
зовнішньополітичних пріоритетів держави»,
– наголошується у пояснювальній записці до
законопроекту.
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У законопроекті запропоновано закріпити
незворотність курсу України на європейську і
євроатлантичну інтеграцію та підтвердження
європейської ідентичності українського народу
у преамбулі Основного закону.
У статті 85 пропонують визначити, що
до повноважень Верховної Ради належить
«визначення засад внутрішньої і зовнішньої
політики, реалізації стратегічного курсу
держави на набуття повноправного членства
України в Європейському Союзі та в Організації
Північноатлантичного договору».
Статтю 102 запропоновано доповнити
положенням, що «Президент України є
гарантом реалізації стратегічного курсу
держави на набуття повноправного членства
України в Європейському Союзі та в Організації
Північноатлантичного договору».
Стаття 116 доповнюється новим
пунктом, згідно із яким Кабінет Міністрів
«забезпечує реалізацію стратегічного
курсу держави на набуття повноправного
членства України в Європейському Союзі
та в Організації Північноатлантичного
д о го в о ру »
( Є в р о п е й с ь ка
п р а вд а
( h t t p s : / / w w w. e u r o i n t e g r a t i o n . c o m . u a /
news/2018/09/4/7086413/). – 2018. – 4.09).
Перший президент України Леонід
Кравчук написав заяву про вихід зі складу
Конституційної комісії при президентові,
стверджуючи, що вона не виконує свої функції.
Про це він повідомив виданню LB.ua.
Він зазначив, що вважає комісію
«формальним органом».
«Я написав заяву про вихід зі складу
Конституційної комісії, оскільки вона фактично
не працює. Сьогодні це формальний орган», –
заявив Л. Кравчук.
За його словами, останні пропозиції про
внесення змін до Конституції не розглядались
Конституційною комісією.
Як приклад наводить ситуацію зі змінами
до Коституції стосовно НАТО та ЄС. За його
словами, зміни до Конституції щодо прагнення
України до інтеграції в НАТО та Євросоюз,
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який президент України Петро Порошенко
зареєстрував в Верховній раді на початку осені
і який розглянуть 20 вересня, не обговорювався
в рамках Конституційної комісії.
«Документ, який президент подав до
парламенту, не був наданий нам і не виносився

на обговорення. Тому я подумав і вирішив, що
таке вибіркове ставлення до Конституційної
комісії неприпустиме», – прокоментував
Л. Кравчук (Громадське (https://hromadske.ua/
posts/pershyi-prezydent-kravchuk-vykhodyt-zkonstytutsiinoi-komisii). – 2018. – 20.09).

КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ УКРАЇНИ
У першому розділі Конституції України
в 16-ій статті йдеться про те, що держава
зобов’язана відшкодовувати завдану шкоду
постраждалим у чорнобильській катастрофі.
Саме тому держава не може своїми законами
скасувати пільги, компенсації і гарантії таким
людям лише через те, що в неї немає грошей.
Це не аргумент.
Про це в ефірі програми »ДокаZ з Олексієм
Шевчуком» на телеканалі ZIK говорив Голова
Конституційного Суду України С. Шевчук.
«Ми сьогодні захистили чорнобильців,
адже Конституційний суд визнав, що
скасування пільг людям, які постраждали від
Чорнобильської аварії є неконституційним.
Адже таке скасування пільг порушує 16 статтю
Конституції України», – сказав С. Шевчук.
За його словами, саме в першому розділі,
який є ядром Конституції, а саме – у 16 статті,
прописані права постраждалих від вибуху в
Чорнобильській зоні. Адже чорнобильці – це
герої, яких треба захищати.
«У Конституції України прописаний
обов’язок держави щодо чорнобильської
катастрофи. І якщо люди постраждали, то
це шкода, а не просто соціальні виплати, які
повинна відшкодовувати держава», – зазначив
він.
Саме це, на його думку, відрізняє таких
осіб від тих, які отримують соціальні виплати,
котрі надаються державою, наприклад, перед
виборами для того, щоб підтримати виборців.
«Відшкодування шкоди це зовсім інше. Адже
держава не може своїми законами скасувати
пільги, компенсації і гарантії лише через те, що
вона немає грошей, це ж не аргумент», – вважає
С. Шевчук.

Він також розповів, що не аналізував,
яким структурам найбільше в Україні
довіряє населення, але вважає, що наразі
Конституційному та Верховному суду
довіряють більше, аніж у часи Януковича.
«Ми не проводили опитування, як населення
ставиться до Конституційного Суду, але
промоніторивши інформаційні ресурси, я
побачив, що йому зараз довіряє 30% населення,
Верховному суду – 25%. Підозрюю, що за
Януковича така довіра була не більше як
3-5 відсотків», – сказав він.
Він також зазначив те, що велика частина
населення не обізнана в тому, що таке форма
державного устрою. Форма правління не є
надто великою проблемою.
«Нашим людям це не потрібно, вони хочуть
ефективну державу і захист своїх прав. Адже
Конституція в суспільстві існує для того,
щоб обмежити державну владу і гарантувати
свободу людям, аби не було авторитарного
режиму. А також, щоб їх права захищалися і
люди вільно розвивалися. Тому ми захищаємо
їх від держави, політиків і законів», – додав
С.
Шевчук
(ZIK
(https://zik.ua/
news/2018/08/09/golova_konstytutsiynogo_
sudu_nazvav_prychynu_nezakonnosti_
skasuvannya_pilg_dlya_1383405). – 2018.
– 8.09).
69 народних депутатів звернулися з поданням
до Конституційного Суду України з вимогою
скасувати мораторій на купівлю-продаж
землі сільськогосподарського призначення.
Про це напередодні написав на своїй сторінці
у Фейсбук народний депутат О. Мушак,інформує Агробізнес-Сьогодні.
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За його словами, таке звернення парламентарі
подають до суду вже вдруге.
«Це наше друге подання і на відміну від
першого кроку ми маємо набагато більше
шансів. За нами рішення ЄСПЛ, яке визнало
мораторій порушенням прав людини. За
нами зміна суспільної думки та відсутність
загального «адабрямсу». За нами новий
досвід та збільшення кількості прихильників
як в парламенті так і в суспільстві.
Подання підтримали 69 нардепів, 12 з яких
представляють аграрний комітет, що також
переломний момент», – зазначив Мушак.
Як відомо, у травні Європейський суд з
прав людини визнав, що мораторій на землю
порушує права українців загалом та власників
земельних ділянок і зов’язав владу скасувати
заборону на ринковий обіг сільгоспугідь.
Земельний мораторій в Україні діє до кінця
року. З 2001-го ВР продовжує дію заборони ще на
рік (Буг (http://bug.org.ua/news/nardepy-znovuprosyat-konstytutsijnyj-sud-skasuvaty-moratorijna-prodazh-zemli-254418/). – 2018. – 9.09).
Конституційний Суд України (КСУ)
відмовився розглядати конституційність
призначення Л. Денісової уповноваженим
Верховної Ради з прав людини.
Постанову Великої палати КСУ від 29 серпня
опубліковано на сайті Верховної Ради. «Аналіз
конституційного подання свідчить, що народні
депутати України просять визнати постанову
[про призначення Денісової омбудсменом]
неконституційною, оскільки, на їхню думку, її
було ухвалено з порушенням положень закону
України «Про уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини».
Суб’єкт права на конституційне подання,
не навівши доводів щодо порушення
конституційної процедури розгляду, ухвалення
або набрання чинності постановою, фактично
ставить питання про законність дій єдиного
органу законодавчої влади в Україні при її
прийнятті. Однак вирішення цього питання
не належить до повноважень Конституційного
Суду України», – зазначили у КСУ. У зв’язку з
цим суд відмовився відкривати конституційне
провадження.
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15 березня 2018 р. Рада призначила
Денісову уповноваженим парламенту з прав
людини. Під час фінального голосування «за»
проголосували 280 депутатів. Денісова брала
участь у голосуванні. Її голос за себе було
враховано.
25 травня народний депутат від Блоку
Петра Порошенка Мустафа Найєм повідомив,
що 45 народних депутатів звернулися до
КСУ з вимогою визнати неконституційною
постанову Ради про призначення Денісової
уповноваженим із прав людини. Він, зокрема,
зазначив, що парламент усупереч нормам
профільного закону призначив омбудсмена
відкритим голосуванням, а не таємним
(Гордон (https://gordonua.com/ukr/news/
politics/-konstitutsijnij-sud-ukrajini-vidmovivsjarozgljadati-konstitutsijnist-obrannja-denisovojiombudsmenom-344671.html). – 2018. – 11.09).
Конституційний Суд розпочав розгляд
справи, що стосується депутатської
недоторканності. До служителів Феміди з
клопотанням звернулися 59 нардепів, які
просять роз’яснити положення головного
закону щодо аудіо- та відеоспостереження за
депутатами.
На пленарному засіданні Конституційного
Суду зачитували думки правоохоронців,
прокуратури та Служби Безпеки щодо статей
62-ї та 80-ї Головного Закону, які стосуються
депутатської недоторканості. Позивачі ж
вважають, що стежити за нардепами можна
лише з дозволу Верховної Ради, яка має
погодитися на проведення слідчих дій.
«Мені імпонує саме позиція Служби
безпеки України. Вони вважають, як і народні
депутати, правильно розуміючи тлумачення,
що без згоди Верховної Ради не можна
проводити і застосовувати норми кримінальнопроцесуального закону», – повідомив постійний
представник ВР у Конституційному Суді
А. Селіванов.
Як приклад, наводять справи депутатів
М. Полякова та Б. Розенблата, щодо яких
детективи НАБУ здійснювали аудіо- та
відеоспостереження за підозрою у махінаціях
із бурштином. Водночас, у Конституційному
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Вместе с тем, Н.Демьяносов утверждает,
что оспариваемые положения закона нарушают
конституционное право каждого на судебную
защиту его прав и свобод в контексте снижения
гарантий независимости судей.
«В соответствии с действующей редакцией
абзаца 2 п.3 «Заключительных и переходных
положений» Закона №1774- VIII, до внесения
изменений в законы Украины относительно
неприменения минимальной заработной платы
в качестве расчетной величины она применяется
в размере прожиточного минимума. То есть
слово и цифры «1600 гривен» заменены
словосочетанием «прожиточный минимум».
На суть поднятых в жалобе вопросов эти
изменения не влияют», – отметил судья12 сентября Первый сенат Конституционного докладчик по делу А. Литвинов.
Дальнейшее рассмотрение жалобы пройдет
Суда Украины приступил к рассмотрению
конституционной жалобы Н. Демьяносова в закрытой части пленарного заседания
относительно конституционности отдельных сената КСУ (Судебно-юридическая газета
положений Закона Украины от 6.12.2016 (https://sud.ua/ru/news/publication/125165konstitutsionnyy-sud-reshit-vopros-sudeyskogo№1774-VIII.
Суть вопроса заключается в том, что, согласно voznagrazhdeniya). – 2018. – 12.09).
п.3 «Заключительных и переходных положений»,
Конституційний Суд України (КСУ)
категория «минимальная заработная плата»
не применяется как расчетная величина для відкрив провадження щодо електронного
определения должностных окладов и заработной декларування антикорупційних активістів.
платы, а вместо нее используется фиксированная Провадження відкриті за поданнями
уповноваженої Верховної Ради з прав людини
денежная сумма – 1600 грн.
Жалобщик подчеркнул, что в результате Л. Денісової, а також 65-ти народних депутатів
такой государственной политики оклады щодо конституційності окремих положень
судей, не прошедших квалификационное закону «Про запобігання корупції». У середу,
оценивание, уменьшились более чем в два 12 вересня, Конституційний суд об’єднав
раза, а это неизбежно влечет за собой снижение вказані провадження у справу.
Л. Денісова пояснила на своїй сторінці у
конституционных гарантий их независимости,
что в свою очередь противоречит ч.1 ст.126 соцмережі Facebook, що оскаржувала певні
норми Закону України «Про запобігання
Конституции Украины.
Кроме того, по мнению автора жалобы, корупції», за які Верховна Рада проголосувала
закрепление положениями пунктов 3, 9 у березні минулого року як такі, що не
«Заключительных и переходных положений» відповідають Конституції України.
«Вони
в с т а н о вл ю ют ь
д од ат ко в і
Закона Украины №1774-VIII расчетной
величины для определения должностных обмеження дискримінаційного характеру,
окладов судей, которая отличается от расчетной порушують право людей на особисте і
величины, установленной Законом Украины сімейне життя, принцип рівності громадян
«О судоустройстве и статусе судей», а также та багато інших основоположних засад», –
приоритетности применения этих положений заявила Денісова.
На думку української омбудсменки, додаткове
Закона №1774-VIII, не соответствует ч.2 ст.8,
навантаження на громадянське суспільство в
ч.2 ст.130 Конституции Украины.
Суді кажуть, що є певні винятки, за яких слідчі
дії щодо нардепів можливі.
«Європейський суд з прав людини
зазначив, що існування законодавства, що дає
повноваження на здійснення та спостереження
і листування поштовими відправленнями
телефонними розмовами є у виняткових
випадках необхідними для демократичного
суспільства, саме в інтересах національної
безпеки, або для запобіганню безладдю, або
вчиненню злочинів», – пояснив суддя-подавач
М. Запорожець (5.ua (https://www.5.ua/
polityka/konstytutsiinyi-sud-rozghliadaiespravu-deputatskoi-nedotorkannosti-arhumentystorin-176935.html). – 2-18. – 5.09).
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Україні суперечить європейським цінностям.
Денісова висловила сподівання, що всебічний
розгляд даної справи Конституційним судом
забезпечить ефективний захист конституційних
прав і свобод громадян України.

Л. Денісова спрямувала до Конституційного
суду подання з вимогою скасувати
е-декларування для громадських активістів у
червні цього року (Deutsche Welle (https://p.
dw.com/p/34kKH). – 2018. – 12.09).

СУСПІЛЬНА ДУМКА
А. Марциновський, Європейська правда:
ЄС і НАТО на вибори: чому конституційна ініціатива Порошенка
може обернутися пшиком

П

резидент Порошенко вніс до парламенту законопроект з положеннями,
що закріплюють у Конституції курс на
вступ України до Євросоюзу та НАТО.
Чотири з п’яти коротких загальних пунктів
документа стосуються європейської та
євроатлантичної інтеграції. Якщо Конституцію
змінять, то на парламент та уряд буде покладено
реалізацію курсу на набуття повноправного
членства в ЄС та НАТО – ну а президент згідно
із законопроектом має стати гарантом того, що
цей курс буде дотриманий.
Ще 28 червня у промові з нагоди Дня
Конституції Порошенко пообіцяв подати ці
законодавчі пропозиції «найближчими днями».
Однак дні перетворилися на місяці, і причина
зрозуміла – активна передвиборча кампанія
розпочинається у вересні, а не серед літа.
«Європейська правда» ще тоді детально
аналізувала президентську ініціативу в статті
«ЄС та НАТО в Конституції: навіщо Україні
особливий шлях до членства?». Якщо коротко,
основні тези такі.
По-перше, Порошенкова ідея не має
практичної цінності та, відповідно, сенсу.
Головною метою є нібито унеможливити
потенційне відхилення від євроатлантичного
та євроінтеграційного курсу в майбутньому
– однак зрозуміло, що навіть конституційні
положення жодним чином не примусять
умовну «антизахідну» владу – якщо така
буде обрана на якихось майбутніх виборах
– до необхідних реформ та кроків. Власне,
і теперішня «проєвропейська» робить їх з
великим скрипом.
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По-друге, ініціатива не враховує можливу
зміну ситуації в Україні та довкола неї.
Наприклад, якщо колись і з якихось причин
вступ до ЄС стане економічно невигідним
(як от для Ісландії чи Норвегії) чи докорінно
зміниться безпекова ситуація – Конституція
все одно зобов’язуватиме владу до приєднання
до цих організацій, що є абсурдним. З іншого
боку, запропоноване Порошенком жодним
чином не наблизить Україну до ЄС та НАТО
– ні з процедурної точки зору, ні з практичної.
Та й досвід держав колишнього соцтабору –
і це по-третє – свідчить: для успішної інтеграції
до ЄС та НАТО подібні конституційні
положення не потрібні. Ніхто не практикував те,
що пропонує президент – через очевидний брак
сенсу. Україна уже має достатні з точки зору
європейської практики законодавчі положення
стосовно членства в обох організаціях – в
законах «Про засади зовнішньої та внутрішньої
політики» та «Про національну безпеку».
Ну й по-четверте, ризиком є непроходження
президентського законопроекту в парламенті,
що означатиме іміджеві збитки для України.
Звичайну більшість у 226 мандатів для
першого голосування уже на нинішній сесії
якось знайти, імовірно, вдасться. Однак
віднайдення 300 на наступній, на початку 2019го, може виявитися дуже проблематичним.
Не всі фракції захочуть брати участь у грі
Порошенка напередодні виборів. Зокрема,
є питання щодо Тимошенко, яка уже почала
свою гру – виступила з ідеєю підписання
меморандуму щодо незмінності курсу на
європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Суспільна думка

Тож цілком очевидною є небезпека, що
результатом президентської ініціативи стануть
не зміни до Конституції, а чергова вовтузня
всередині політикуму та взаємні звинувачення.
Жодних контраргументів на подібні
міркування та застереження ані від Порошенка,
ані від його представників досі не пролунало.
Примітно, що пояснювальна записка, яка
супроводжує законопроект, містить відверту
неправду. «Переважна більшість українського
суспільства підтримує курс на повноправне
членство України в ЄС та НАТО», – йдеться
в ній. Тоді як згідно, наприклад, з останнім
опитуванням групи «Рейтинг» вступ до
Євросоюзу підтримують 52% українців, а
членство в Північноатлантичному альянсі –
43%. Навряд чи це можна назвати «переважною
більшістю».
Відсутність серйозних аргументів на
користь запропонованих Порошенком змін до
Конституції зміцнює на думці, що головним
для президента є не досягнення задекларованої
цілі, а сам процес.
Інакше кажучи, йдеться винятково про
виборчу технологію та сподівання додати щось
до президентського рейтингу.
Підтримає Верховна рада президентську
ініціативу – Порошенко буде на коні. Не
підтримає – теж не біда. Адже це можна подати
як доказ того, що лише президент та його

соратники відстоюють європейське майбутнє
України, а решта «працюють на Путіна».
Однак дуже сумнівно, що така технологія
спрацює на виборах. Якщо ж Порошенко
з соратниками справді бажають зробити за
наступні півроку щось цінне для європейського
та євроатлантичного майбутнього України, то
їм є де докластися. Наприклад, ухвалити нове
виборче законодавство і оновити нарешті
Центральну виборчу комісію. Сприяти запуску
справді незалежного Антикорупційного суду і
припинити блокувати або саботувати роботу
вже створених антикорупційних інституцій.
Ухвалити новий закон про СБУ, як того вимагає
недавній Закон про національну безпеку.
Справжньої євроінтеграційної роботи дуже
багато, тож не варто було би відволікатися на
сумнівні оборудки. До того ж, передвиборчі
спекуляції на конституційній тематиці можна
зі спокійною совістю залишати на ту ж Юлію
Тимошенко – вона з цим і сама впорається.
Поза сумнівом, Україна повинна прагнути
членства в ЄС та НАТО, адже навіть сам процес
європейської та євроатлантичної інтеграції
модернізує країну та веде до підвищення
безпеки та рівня життя людей. Однак тематичні
передвиборчі технології – від кого би вони не
виходили – такою інтеграцією не є (Європейська
правда (https://www.eurointegration.com.ua/
experts/2018/09/4/7086418/). – 2018. – 4.09).

11

Суспільна думка

С. Сидоренко, Європейська правда:
Шкоди не буде, користь можлива:
що насправді змінять «євроатлантичні норми» у Конституції

П

у парламенті з’явився текст президентського
проекту. Саме тоді Юлія Тимошенко
оголосила, що вона не в захваті від цієї ідеї.
Вона не уточнила, чи підтримає ці зміни,
але запропонувала альтернативний «шлях
до НАТО». Якщо Порошенко пропонує
внести зміни до основного закону, то лідерка
«Батьківщини» підготувала «меморандум», що
не матиме юридичної сили.
Керівник пропрезидентської фракції БПП
Артур Герасімов вже пішов у контратаку і
звинуватив опонентку у спробі «зірвати вступ
України до НАТО та ЄС», немов не знаючи, що
питання про «вступ» до цих об’єднань наразі
просто немає на порядку денному.
Перший висновок із цього можна зробити вже
зараз: політичні дебати про «євроатлантичну
Конституцію» будуть запеклими і, як зазвичай,
сповненими маніпуляцій.
Дискусія з приводу президентської
ініціативи розгорнулася і в інтернеті.
«Європейська правда» вже опублікувала
експертну колонку Анатолія Марциновського
«ЄС і НАТО на вибори», де автор доводить:
президентський проект не робить Україну ані
на крок ближчою до цих організацій, адже для
просування на цьому шляху потрібні реформи
і тільки реформи.
Ця думка має опонентів, які кажуть, що
тепер і президент, і уряд, і парламент будуть
юридично зобов’язані проводити зміни, яких
вимагають у Брюсселі.
Та на жаль, це не є правдою. Жодні зміни
до Конституції не зобов’яжуть уряд вносити
законопроекти на виконання Угоди про
асоціацію або ж такі, що запроваджують
стандарти НАТО. Навіть змінена Конституція
не змусить парламент ухвалювати ці закони, не
додаючи до них лобістських норм. Так само ці
норми не заборонять майбутнім президентам
ветувати цілком європейські закони.
У проекті Порошенка немає навіть спроб
Міфічні зобов’язання
Перші сварки політиків навколо накласти на політиків такі зобов’язання.
Можете перевірити самостійно.
конституційних змін почалися ще до того, як

резидентська ініціатива про внесення
змін до Конституції щодо європейського та євроатлантичного курсу вже стала
приводом до з’ясування відносин між політичними силами. Найзапекліші політичні баталії з
цього приводу, очевидно, ще попереду. Та вже
зараз варто дати відповіді на кілька запитань:
– що змінить для України «євроатлантична
реформа Конституції» від президента?
– що ми втратимо, якщо ці зміни до
Конституції не будуть ухвалені?
– чи можливі побічні вигоди (або навпаки –
побічна шкода) від розгляду цієї реформи?
– чого бракує президентським пропозиціям?
Нижче ми детально прокоментуємо всі ці
питання, та спершу – короткі відповіді.
Юридично конституційна реформа не
змінить нічого або майже нічого. На превеликий
жаль, вона не зупинить розворот України, якщо
одного дня до влади прийде «антизахідний
уряд». Ці зміни також не стануть кроком
до вступу в НАТО та ЄС – понад те, проект
Порошенка чомусь не прибирає з Конституції
радянські атавізми, які невластиві країнам
НАТО та їхнім партнерам і шкодять нашій
співпраці з Альянсом.
Та водночас – і це треба підкреслити –
президентські зміни не несуть загрози.
Реальних аргументів проти їх ухвалення
немає, можуть бути лише штучні доводи від
тих, хто проти ухвалення.
І, попри примарність юридичних гарантій
збереження нашого руху до НАТО та ЄС,
проект має безсумнівні політичні плюси.
Зрештою
тому
голосування
(чи
неголосування) за конституційні зміни
продемонструє, хто з депутатів не підтримує рух
країни до НАТО та ЄС. Тому навіть виходячи
з цього, політична користь від ініціативи
Порошенка обіцяє бути не нульовою.
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незалежно від того, які будуть політики в
Україні чи на президентській посаді, чи в цьому
залі», – заявив, відкриваючи осінню сесію ВР,
спікер А. Парубій.
Зміни в розділі про повноваження
президента справді дещо відрізняються від
«парламентських».
«Президент
України
є
гарантом
реалізації стратегічного курсу держави на
набуття повноправного членства України
в Європейському Союзі та в Організації
Північноатлантичного договору», – каже
законопроект.
На практиці це означає таке: якщо один
з майбутніх президентів (бо за нинішнього
це неможливо уявити) підпише указ про
«позаблоковість», то цей гіпотетичний
документ можна буде оскаржити в судовому
порядку. Або ж якщо парламент, боронь боже,
«підчистить» згадки про НАТО у законодавстві,
а президент не скористається правом вето і
підпише такий закон – то скасовані норми
можне буде відновити у Конституційному суді.
Та на жаль, цього недостатньо, щоб створити
«запобіжник» від розвороту.
Особливо – коли йдеться про наше зближення
з НАТО.
«Європейська правда» не раз і не два
писала, що Україна і досі «вигрібає» наслідки
розвороту 2010 року. Але йдеться не про те,
що за Януковича ми віддалилися від Альянсу,
зруйнували співпрацю, сумісність військ з
натівськими абощо. Якраз цього не було. Як
не дивно, на початку 2010-х років співпраця
України з НАТО виявилася навіть активнішою,
ніж за Ющенка.
Найбільше нам зашкодило інше: те, що
через Януковича в НАТО втратили до нас
довіру. А у військовій сфері довіра – то, мабуть,
«А якщо знову Янукович?»
Інший аргумент прибічників змін: мовляв, основне, адже союзники мають ділитися один
законопроект Порошенка не дозволить з одним чутливою інформацією. Через це досі
повторення подій 2010 року, коли новообраний доводиться чути в Брюсселі: «Хіба ми впевнені,
президент Янукович відмовився від руху до що завтра Україна не розвернеться, як це було
у 2010?»
НАТО.
І якщо гіпотетичний президент та парламент
«Ми не можемо допустити, щоб будь-коли
наш євроатлантичний напрям був ревізований колись оголосять, що Україна більше не прагне
будь-ким. І зміни до Конституції дають членства в Альянсі, то це може назавжди
гарантію, що цей напрям буде збережений закрити для нас Альянс. І це жодним чином
Так, у блоці про Верховну Раду пропонується
додати фразу про «реалізацію стратегічного
курсу держави на набуття повноправного
членства України в Європейському Союзі та в
Організації Північноатлантичного договору»,
але ця фраза з’являється у статті 85 про
«повноваження Верховної Ради».
Отже, Рада матиме право (але не обов’язок!)
рухати нашу державу до членства в НАТО та
ЄС. Але ж вона має ці права і зараз!
Те саме стосується блоку про уряд. У статті
116 додати пункт про те, що Кабмін «забезпечує
реалізацію стратегічного курсу держави на
набуття повноправного членства України
в Європейському Союзі та в Організації
Північноатлантичного договору». Але і ця
стаття – про повноваження, а не про обов’язки!
Так, в одному з наступних пунктів ідеться, що
Кабмін «утворює, реорганізовує та ліквідовує
міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади». Навряд чи хтось візьметься
стверджувати, що через наявність цієї норми
кожен прем’єр зобов’язаний ліквідувати чи
реорганізувати пару міністерств. На жаль, це ж
стосується євроінтеграції.
Варто підкреслити: це не є докором
президентові. Не йдеться про те, що він «забув»
внести до конституційного проекту норми,
якими зобов’язав би депутатів рухати державу
до НАТО. Навпаки, європейська політична
традиція не припускає таких зобов’язань.
Принципи демократії вимагають, щоби
парламент діяв самостійно. Зобов’язання
ухвалювати те чи інше рішення – неприпустимі
(бо інакше навіщо потрібен цей парламент!). В
цьому вразливість демократичних інституцій –
але в цьому також їхня перевага.
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не залежатиме від того, чи скасує це рішення
Конституційний суд.
Плюси та позитиви
Це все, звісно ж, не означає, що у
президентської ініціативи немає плюсів –
вони є. Теоретично вони можуть бути навіть
відчутними. Та йдеться лише про політичні,
а не юридичні потенційні позитивні наслідки
цих змін до Конституції.
По-перше, виборці отримають додатковий
привід вимагати у політиків запровадження
європейських норм, і дискутувати з тими, хто
виступає проти європейського вектора розвитку
України. А партії, які виступають за «примирення
з Росією», «євразійський союз» тощо – стають
на шлях, що суперечить Конституції. І це вже є
важливим для політичного розвитку держави.
Варто окремо наголосити: про партійну
цензуру не йдеться. Антинатовські партії на
кшталт Опоблоку не стають незаконними.
Зміни Конституції від Порошенка не
запроваджують «політичний диктат НАТО та
ЄС» і не накладають юридичну заборону на
тих, хто виступає проти вступу до Альянсу.
Але політичних аргументів у протистоянні цим
силам явно побільшає.
Є також другий, ще важливій потенційний
наслідок.
Ми вже згадали про брак віри Заходу в те,
що Україна дійсно обрала свій вектор, що
він не зміниться як флюгер із наближенням
передвиборчого періоду або відразу після
нього. І якщо при голосуванні в Раді за зміни
до Конституції на табло з’явиться цифра, що
суттєво перевищує 300 голосів – це буде гарним
аргументом у подальших дискусіях наших
дипломатів та політиків у Брюсселі.
Звісно, без реальних дій, без зміни
законодавства, без проведення реформ зміни
до Конституції ніяк не наближують нас до ЄС
та НАТО.
Але якщо після виборів реформи
продовжаться, то проєвропейські конституційні
норми, що стануть додатком до проєвропейских
змін, точно нам не зашкодять.
Важливо підкреслити: у тих депутатів,
хто справді виступає за рух України до ЄС та
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НАТО, немає обґрунтованих підстав голосувати
проти євроатлантичних норм у Конституції.
Ці пропозиції не несуть негативу, не шкодять
нашому руху до ЄС та НАТО, та водночас
можуть мати хоч і обмежений, але позитивний
вплив на цей рух.
То який стимул голосувати проти – крім
бажання «насолити Порошенкові» і мимохідь
державі?
І, до речі, звідси випливає ще один плюс.
Голосування за цей проект стане до певної
міри індикатором, демонстрацією того, хто з
депутатів є щирим у підтримці НАТО, а хто
знаходитиме причини та приводи не голосувати
– приміром, для того, щоби «не втратити
виборців на Сході».
І, насамкінець, про ще один гіпотетичний
плюс.
Якщо колись в Україні з’явиться
законодавство про імпічмент, то в ньому, на
основі конституційних норм, цілком можливо
буде прописати також покарання за зміну
конституційного вектора руху країни. А отже, хоч
ці зміни і не дозволять зупинити розворот, якщо
він станеться – але можуть допомогти покарати
президента, якщо той припуститься такого
розвороту. (Хоча це – радше глибока теорія.
Процедуру імпічменту обіцяють врегулювати
ще від часів Кучми, та віз і донині там.)
Мінуси та вади
Головна та, імовірно, єдина загроза – це
те, що законопроект Порошенка, винесений в
Раду, може так і лишитися не ухваленим через
брак голосів.
І тут варто ще раз повторити тезу з
колонки Анатолія Марциновського та зі
статті, яку «Європейська правда» публікувала
ще на початку літа: серйозним ризиком є
непроходження президентського законопроекту
в парламенті, що означатиме іміджеві збитки для
України. Якщо внесення цих змін стане нашим
аргументом у дискусії з країнами-членами
НАТО, то провал голосування перетвориться
на козир для тих, хто прагне закрити двері
Альянсу для України. Мовляв, бачите, вони
й самі не впевнені у своєму прагненні йти на
Захід.
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І те, що частина депутатів відмовиться
голосувати не через доводи проти НАТО, а
просто щоби «насолити Порошенку» та/або
не сваритися з виборцями, не матиме жодного
значення.
А зібрати 300 голосів, та ще й у передвиборчий
період – завдання не з простих.
І на додаток – про ще одну ваду чи то
«незавершеність» конституційного проекту.
Ми справді віримо, що Україна збереже свій
рух до НАТО – принаймні, доки ця структура
діятиме у нинішньому вигляді. Після російської
агресії цей шлях став безальтернативним.
Але це означає, що Україні ще не раз
доведеться вносити зміни до Конституції,
адже президентські пропозиції ані на крок не
наближають нас до сумісності з Альянсом.
Як справедливо зазначив Богдан Яременко,
Порошенко пропонує прибрати з Конституції
норму про оренду іноземними державами
військових баз на території України. Цю
норму свого часу додали у Конституцію для
«тимчасового узаконення» ЧФ РФ. Прибравши
її, президент лишив іншу норму, записану у
статті 17: «На території України не допускається
розташування іноземних військових баз». Але
якщо ми рухаємося до НАТО та прагнемо стати
членом цієї організації, якщо просимо про
допомогу Альянсу та всього світу у боротьбі з
російською агресією (та ще й закликаємо ООН
надіслати в Україну миротворчу місію!), то цю
норму однозначно доведеться змінити.
Тим більше несумісною з НАТО є унікальна
пострадянська норма, якої немає у жодній
державі-члені Альянсу, а також у її найближчих
партнерах (приміром, у Грузії).
Це – норма про те, що будь-які навчання
українських військових разом із іноземними
збройними підрозділами – чи то в Україні,
чи то за кордоном – потребують схвалення у
Верховній раді (п.23 ст.85: «До повноважень
ВР належить схвалення рішення про надання

військової допомоги іншим державам, про
направлення підрозділів Збройних Сил України
до іншої держави чи про допуск підрозділів
збройних сил інших держав на територію
України»). І так само за цим пунктом Рада
має схвалювати допуск іноземних підрозділів
з країн-партнерів, готових посилити захист
нашої держави від агресора.
Цей атавізм, який суперечить не тільки
принципам Альянсу, але і здоровому глузду,
точно треба прибрати.
Причини, з яких президентські пропозиції
не зачепили ці пункти, загалом зрозумілі. Такі
зміни додатково зменшили би шанси зібрати
в Раді 300 голосів, вони роблять проект надто
ризикованим. До того ж зміна положення
про заборону військових баз потребує іншої
процедури – затвердження на референдумі.
А тому, як кажуть, «слона варто їсти
частинами».
Отже, підсумуємо.
Звісно, президент Порошенко, подаючи цей
проект, переслідував політичну мету. Звісно,
зареєстрував його «під вибори» і зробив це дарма
– значно краще було би внести такі пропозиції
раніше, до входження у передвиборчий сезон.
Але того дня, коли проект все ж винесуть
на голосування в Раді, його потрібно буде
підтримати. Реальних аргументів проти цього
проекту немає. До того ж провал цих змін
може надто дорого коштувати державі – а
їх затвердження, навпаки, здатне допомогти
Україні.
Головне – не обмежуватися одними
лише змінами до Конституції. Бо без
продовження і прискорення реальних реформ
слова у Конституції про «європейський та
євроатлантичний вибір» стануть знущанням,
а не реальним наближенням нашої держави
до НАТО та ЄС (Європейська правда
( h t t p s : / / w w w. e u r o i n t e g r a t i o n . c o m . u a /
articles/2018/09/5/7086457/). – 2018. – 5.09).
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Г. Студенникова, СТРАНА.ua:
«Конституция превращается в избирательную листовку».
Спасет ли НАТО рейтинг Порошенко

Н

а Банковой, похоже, окончательно
определились с глобальной стратегией
нынешнего президента Петра Порошенко для похода на новые президентские
выборы.
Целиком
отойдя
от
социальноэкономических вопросов, которые в силу
объективных причин решать трудно,
глава государства сосредоточится на трех
внутреннеполитических маяках: армия, вера,
язык, а также на внешнеполитической теме
официального закрепления в Конституции
Украины курса на НАТО и Евросоюз.
Соответствующие изменения к Основному
закону президент уже подал в Верховную Раду,
а глава пропрезидентской фракции – БПП –
в парламенте Артур Герасимов назвал этот
проект приоритетом нового политического
сезона.
Как Порошенко хочет использовать тему
НАТО и ЕС в своей избирательной кампании
и получится ли у него собрать голоса для
изменений к Конституции, анализирует
«Страна».

Битва за Конституцию
«Закрепление
в
Ко н с т и ту ц и и
евроатлантической и европейской интеграции
является еще одним мощным шагом на
пути к полной необратимости украинской
независимости. Голосование за такие
изменения четко продемонстрирует, кто за
украинское государство, а кто до сих пор хочет
вернуть нас на имперскую орбиту Кремля!»
– лидер фракции БПП Артур Герасимов уже
в первый же день новой сессии парламента
проводил водораздел между теми, кто даст свои
голоса за президентский проект изменений к
Конституции и теми, кого виртуально отправят
за «поребрик».
Еще накануне, по итогам встречи
президента с лидерами фракций Герасимов
уверенно выражал мнение, что 300 голосов
будет найдено. Как известно, Основной закон
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предполагает, что изменения к нему вносятся
в четыре этапа – голосование за направление
в Конституционный суд, вердикт КС, затем
226 голосов в парламенте первое чтение и уже
на следующей сессии требуется окончательное
голосование – в 300 голосов.
Собственно, чтобы успеть воплотить
эти стремления президента в жизнь до
президентских выборов, и осталось ровно
2 сессии – нынешняя, которая стартовала во
вторник, 4 сентября, и закончится в феврале
2019 года. И следующая – которая начнется в
феврале и продлится до июля 2019 года.
Отметим, что в президентской команде
решили вносить изменения к Основному закону
по упрощенной процедуре, используя одну
маленькую хитрость, которая стала очевидна
с появлением полного текста законопроекта
о внесении изменений к Конституции. Так,
президент предлагает изменить три статьи
Конституции.
В статье 85 предлагают определить, что
к полномочиям Верховной Рады относится
«определение основ внутренней и внешней
политики, реализации стратегического курса
государства на обретение полноправного
членства Украины в Европейском Союзе и в
Организации Североатлантического договора».
Статью 102 предложено дополнить
положением, что «президент Украины является
гарантом реализации стратегического курса
государства на обретение полноправного
членства Украины в Европейском Союзе и в
Организации Североатлантического договора».
Статья 116 дополняется новым пунктом,
согласно которому Кабинет Министров
«обеспечивает реализацию стратегического
курса государства на обретение полноправного
членства Украины в Европейском Союзе и в
Организации Североатлантического договора».
Эти статьи относятся к разделам IV, V и VI, в
которых описаны полномочия Верховной Рады,
Кабинета министров и статус президента. Но
что гораздо важнее – внесение изменений в эти
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разделы не требует проведения всеукраинского
референдума.
Если бы, теоретически, президент
предложил закрепить курс на ЕС и НАТО в
другом разделе, например, в разделе I «Общие
положения», принятый Радой закон должен был
бы выноситься на всеукраинский референдум,
который инициирует президент. И только после
этого изменения считались бы принятыми.
А будут ли голоса
Между тем, найти поддержку Порошенко
в сессионном зале будет непросто. Например,
в «Батькивщине» уже пошли наперекор
президенту, предложив всем лидерам фракции
подписать меморандум о неизменности
европейского и евроатлантического выбора, а
не вносить изменение в Конституцию.
«Мы предлагаем, чтобы все лидеры фракций,
все кандидаты в президенты подписали этот
меморандум. Где четко определена неизменность
курса на европейскую интеграцию, интеграцию
в НАТО, определено, что Крым и Донбасс – это
украинские территории, которые должны быть
возвращены. Где четко определено, что война –
это война, а не АТО, четко определены другие
вопросы, связанные с национальной стратегией
Украины. Я первая его подпишу и обращусь
к каждому», – заявила глава «Батькивщины»
Ю. Тимошенко.
Один из собеседников «Страны» в
«Батькивщине», пожелавший остаться
неназванным, уверяет, что фракция не станет
потакать пиар-акциям президента, и выразил
мнение, что даже если Порошенко найдет
226 голосов на нынешней сессии, то до
300 голосов на следующей попросту не дойдет.
Впрочем и публично депутаты из окружения
Тимошенко называют внесение законопроекта
об изменениях к Конституции предвыборной
технологией главы государства.
«Президент хочет замкнуть стратегический
курс на ЕС и НАТО на своей персоне. На
Банковой истерика, рейтинги президента
падают. Поэтому используются разные
технологии, чтобы хоть как-то привлечь
электорат», – говорит депутат от Батькивщины
С. Евтушок.

К слову, погасить пыл Тимошенко с ее
меморандумом, где звучат аналогичные
президентским идеи о стратегическом курсе
Украины в ЕС, уже попытались президентские
соратники. Причем, используя идентичную
риторику – говоря о том, что такому формату
договоренностей, как меморандумы, вообще
нет веры, и это доказывает на своем примере
Будапештский меморандум. Например, депутат
от БПП Ирина Фриз заявила, что Тимошенко
пытается сорвать евроатлантическую
интеграцию государства.
«Меморандум между лидерами фракций о
закреплении евроатлантического курса Украины
– это гибридная акция по нивелированию более
эффективного механизма внешнеполитического
предохранителя от реваншизма в 2019 году.
Меморандум Украина уже подписывала в
Будапеште. Согласно ему, Россия обязывалась
обеспечить нашей стране безопасность.
Цена этого меморандума стала очевидной в
2014 году. Убеждена, что нам предлагают
очередные «грабли»: подписать бумажку,
которая не будет иметь никакой юридической
силы», – написала Фриз в Facebook.
В аналогичном духе в своем блоге
высказался сотрудничающий с АП экс-депутат
Виктор Уколов. Он заявил, что Тимошенко
призвала подписать меморандум, «будто бы
не слыша о Будапештском меморандуме,
который не выполняется... будто бы не зная, что
меморандум – необязательный к выполнению,
в отличие от Конституции».
Между тем, Порошенко придется побороться
и за голоса соратников по парламентскому
большинству – фракции «Народного фронта».
В этой политсиле уже намекают на то, что
торги объявляются открытыми.
«Как вы помните, в конце прошлой сессии
Бурбак (глава фракции НФ) инициировал сбор
подписей для закрепления в Конституции
членства Украины в ЕС и НАТО. Мы
поддерживаем эту идею. Но у нас с БПП не
сходится мнение по многим ключевым вопросам
– это и формирование ЦИК, и мы требуем
немедленно внести на рассмотрение парламента
и принять законопроекты по электронным
СМИ (которыми телерадиокомпании обяжут
17
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публично отчитываться о своей финансовой
деятельности), и Избирательный кодекс. Мы не
видим, чтобы они с нашим мнением считались»,
– говорит «Стране» один из парламентариев из
«Народного фронта».
Во фракции «Самопомощь» также еще
не пришли к консенсусу по голосованию.
Депутат от «Самопомощи» Тарас Пастух даже
рассказал журналистам, что на заседании
фракции звучало предложение в ответ на идею
президента внести мораторий на 20 лет на
запрет менять Конституцию.
«Якобы самая большая украинская проблема
– не так написана Конституция. Мол, давайте ее
изменим и все – мы уже в НАТО или ЕС, у нас
нет коррупции, сильнейшая армия, курс по 8, а
война закончилась за считанные часы. И когда
мы обсуждали этот вопрос на фракции, возникла
идея вообще наложить на такое мораторий
и ближайшие двадцать лет или пятьдесят не
трогать нашу Конституцию,» – рассказал нардеп.
В этом вопросе президент вряд ли сможет
рассчитывать и на мажоритарщиков. Например,
в группе «Видродження» уверили «Страну», что
по этому вопросу будет свободное голосование,
но «тема никого особо не заинтересовала».
«Президент превращает Конституцию в
избирательную листовку»
Опрошенные «Страной» эксперты
напоминают, что о желании Банковой
использовать тему движения в НАТО и ЕС для
пиара Порошенко на президентских выборах,
было известно давно.
«Это было прогнозируемо, что президент
будет проводить кампанию на поляризации
– прозападные патриоты и «антиукраинских
элементы». Тема закрепления в Конституции
курса на НАТО и ЕС – стимулирует
поляризацию, а он, как хедлайнер этой темы,
хочет получить электоральные бонусы», –
говорит «Стране» политолог В. Карасев.
По его словам, 226 голосов может собраться,
а 300 – нет. Кроме того, политолог считает, что
вовсе не факт, что с такой трактовкой закона
согласятся в КС, где должны оценить – не
сужают ли изменения в Конституцию права и
свободы человека.
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«Давайте представим, что такой закон
приняли, а дальше референдум по НАТО.
Если на нем люди проголосуют против
НАТО, то получится, что украинский народ
нарушит Конституцию? А разве может быть
Конституция выше украинского народа? То
есть, есть юридические зацепки, которые
могут привести к фатальным последствиям», –
говорит политолог.
По словам экспертов, непредсказуемые
последствия могут иметь и надежды Банковой
на то, что «реформа» Конституции принесет
президенту существенные бонусы на выборах.
Во-первых, даже если в каждой статье
Конституции вписать евроатлантический
курс Украины, это не означает, что Украину
в каком-то обозримом будущем примут в
НАТО. В альянс, как известно, не берут
страны с неразрешенными территориальными
конфликтами. А потому куда большую пользу
для движения в НАТО и ЕС принесла бы
реинтеграция неподконтрольных территорий
Донбасса на основе Минских соглашений,
выполнять политическую часть которых
украинские власти не горят желанием.
Во-вторых, сама тема изменений к
Конституции является слишком сложной для
избирателя.
«Сегодня Порошенко пытается связать свой
образ с евроинтеграцией, безвизовым режимом,
верой, историей, – отмечает политолог Руслан
Бортник. – Но ему абсолютно не важно, примет
Верховная Рада или не примет эти изменения.
Для него главное провести привязку в глазах
избирателя – «выбирая Порошенко – они
выбирают евроинтеграцию. Тимошенко
привязывает себя к новому курсу Украины,
«Оппозиционный блок» – к миру на Донбассе,
возрождению экономики. А Порошенко ищет
свою нишу, ведет борьбу за публичный образ.
И я думаю, что 300 голосов не найдется. Так
как Тимошенко будет и дальше настаивать
на меморандуме. Но для президента главное
пропиариться, попытаться превратить
Конституцию в свою избирательную листовку.
Он забывает тему реформ, отбрасывает
социально-экономические вопросы и строит
кампанию на теме, что он – единственный
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человек, который ведет Украину в НАТО и
ЕС. Важный момент, что обрабатывая эту
тему, президент решил спросить мнение
у парламента, который вообще никого не
представляет, который сегодня никто не
поддерживает, но не решил спросить мнение
у народа. А все соцопросы показывают, что
вступление Украины в НАТО даже половина
граждан не поддерживает».
«Это все выглядит как троллинг НАТО. Это
очень неприлично, без НАТО рассуждать, что
мы вас хотим, хотя НАТО стыдливо молчит
в ответ. То, что Порошенко на похоронах
Маккейна постоял рядом с генсеком НАТО у
гроба, не означает, что Украину берут в НАТО.
Это означает, что два человека постояли рядом
у гроба», – говорит «Стране» социолог Виктор
Небоженко.
Напомним, экс-постпред США в ООН
Саманта Пауэр рассказала, что генеральный
секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент
Украины Петр Порошенко на похоронах Джона
Маккейна стояли рядом не просто так – это было
послание покойного сенатора президентам
Соединенных Штатов и России.
По словам социолога, расчет Порошенко
на то, что его рейтинг вырастет на этой теме,
бессмысленен.

«Конституционные вопросы не являются
электорально весомыми. Все, кто увлекается
конституционными вещами, загоняют себя
в мертвую зону для избирателя. Если это
происходит не первый раз в жизни, как
первая брачная ночь, или первое изменение
в Конституцию, это не имеет значения для
простых людей, – говорит «Стране» Виктор
Небоженко. – Избирателю нужно нечто такое,
чтобы укладывалось в его простой дискурс.
Нужно что-то, о чем он сможет поговорить
со своей женой на собственной кухне. Про
тарифы или продажу земли он сможет
поговорить, а про изменения к какой-то там
статье Конституции, нет».
Между тем, В. Карасев допускает, что
история с НАТО и ЕС окажет влияние на
рейтинг Порошенко, если он сможет превратить
ее в главную тему политического сезона, на
которую будут вынуждены все реагировать.
«У оппонентов из лагеря Майдана
возникают трудности – сказать нет – показать
свою непатриотичность, а сказать да – это
однозначно поддержать президента и подыграть
ему», – говорит Карасев (СТРАНА.ua (https://
strana.ua/articles/analysis/159384-smozhet-liparlament-zakrepit-v-konstitutsii-kurs-na-natoi-es.html). – 2018. – 4.09).

Центр політико-правових реформ:
Демократія й авторитаризм: чому референдум неможливий
«Це важливе питання слід обов’язково
винести на референдум», – нерідко чуємо
заяви з вуст високопосадовців. Утім, чимало
українців переконані, що їхню думку влада все
одно проігнорує. Побоювання небезпідставне,
адже плебісцит в нашій державі нині взагалі
провести немає змоги. Причина проста – в
Україні відсутні чинні закони про референдуми.
Загроза узурпації
За ухваленим за президентства Януковича
в листопаді 2012-го року Законом «Про
всеукраїнський референдум» №5475-VI так і не
провели жодного плебісциту. Після Революції
гідності громадськість вимагала від президента
Порошенка та парламенту його скасувати через

промосковський зміст і можливість влади
забезпечувати маніпулятивні референдуми. У
грудні 2014-го року народні депутати направили
відповідне подання до Конституційного суду
України. А в квітні цього року КС визнав закон
неконституційним. Чим же цей документ такий
страшний?
«Буквально в останній день роботи
парламенту шостого скликання більшість
президента Януковича ухвалила закон, який
допомагав би йому ухвалювати законодавчі
рішення в країні фактично в обхід парламенту,
– розповіла Opinion Світлана Заліщук, народна
депутатка України. – Могло ухвалюватися
будь-яке рішення, наприклад: про обрання
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президента парламентом, зміни до Конституції,
відміну законів тощо. Тобто, нівелювалася роль
парламенту, і для президента створювалися
надмірні можливості монополізації, узурпації
влади».
Закон протягли передусім для того, щоб
президентська вертикаль могла формувати та
контролювати виборчі комісії з проведення
референдумів. Таким чином, результати
плебісцитів повністю залежали б від
адмінресурсу. Не було також передбачено права
на контрагітацію, йшлося тільки про агітацію
за референдум. Однак «драконівський» закон
скасували, а що натомість?
Понад три роки тому, 23-го червня
2015-го року, у ВРУ зареєстрували «Проект
закону про всеукраїнський референдум»
№ 2145а, ініційований 17-ма народними
депутатами. Щоправда, включили його
до порядку денного лише в березні
цього року. За восьмої сесії у поле зору
народних обранців цей об’ємний, на
130 сторінок, документ так і не потрапив.
За словами Світлани Заліщук, однієї з його
ініціаторів, законопроект і досі в профільному
Комітеті.
«Таке враження, що його поки що ніхто не
збирається розглядати, – наголосила Opinion
Наталія Новак, член Комітету ВРУ з питань
правової політики й правосуддя. – Принаймні,
голова Комітету розглядає проекти, якщо
надійшла команда з Адміністрації президента.
Сказали Вищий антикорупційний суд – робимо
ВАКС, сказали судова реформа – робимо її. У
минулому скликанні ми починали розглядати
законопроект про референдум, але більше
не поверталися до нього. Можливо, це треба
робити на робочих групах, із залученням
громадськості».
«Не знаю про наміри депутатів, але
законопроект дуже актуальний, тому що
в Україні відсутнє будь-яке законодавче
регулювання з організації проведення
референдумів, – зазначив Opinion Андрій
Магера, заступник голови ЦВК України. –
Існує повна прогалина з цього питання, яка
може бути закрита тільки законодавцем і ніким
іншим – ні ЦВК, ні президентом».
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Демократія й авторитаризм
Дивна ситуація склалася. Нас запевняють
про начебто дотримання в Україні
демократичних норм, а виборчі процеси в
державі забезпечує прострочений п’ятий
рік поспіль Центрвиборчком (детальніше у
матеріалі на Opinion). ВРУ за восьмої сесії так
і не спромоглася поставити крапку в історії з
оновленням ЦВК.
Не краща ситуація і з всеукраїнським
референдумом. Громадяни позбавлені законної
можливості висловитися з животрепетних
проблем, хоча вряди-годи політики люблять
наголошувати на важливості думки народу.
Чи зі вступу до НАТО (з опитування Opinion в
кінці статті випливає, що саме воно найбільш
затребуване), чи зі статусу російської мови, чи
з внесення змін до Конституції, чи з відміни
мораторію на продаж земель с/г призначення.
«Інститут референдуму потрібний як
всеукраїнський, так і місцевий, – пояснив Opinion
Олексій Гарань, професор Національного
університету “Києво-Могилянська академія”,
науковий директор Фонду “Демократичні
ініціативи” імені Ілька Кучеріва. – Однак ми
маємо розуміти, що інститути референдуму
можуть використовуватися як із демократичною
метою, так і авторитарними лідерами
або людьми, які намагаються встановити
авторитаризм в країні. Дуже важливо, хто
формулює питання, як воно виноситься».
Приміром, на Всесоюзному референдумі
навесні 1991-го року змішали докупи питання:
чи вважаєте ви за необхідне збереження
СРСР як оновленої федерації рівноправних
суверенних республік, у якій будуть повною
мірою гарантуватися права та свободи людини
будь-якої національності? Такі формулювання
лише заплутують суспільство. Не можна
оминути й всеукраїнський плебісцит 2000-го
року, жодне з рішень якого так і не втілили в
життя.
«Референдум був спрямований на те, щоб
в Україні встановити авторитарну владу
президента Кучми, – переконаний Олексій
Гарань. – Винесли шість питань, причому
Конституційний суд визнав неконституційними
перше й шосте. Перше: про недовіру Верховній
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Раді і внесення відповідних змін до Конституції.
А шосте питання сформулювали так: чи
виступаєте ви за прийняття нової Конституції
на референдумі? Тобто, в обхід парламенту.
КС сказав – “ні”, перше й шосте питання
суперечать Конституції, і тому він їх зняв.
Залишилися інші питання, теж направлені
на розширення влади президента. І Кучма
виграв референдум, котрий проводився за
кращими радянськими традиціями. Тоді КС
сказав, що вносити ці зміни до Конституції не
можна. Лише за конституційною процедурою,
а вона прописана достатньо чітко – потрібно
дві третини голосів у парламенті. Кучма не зміг
їх зібрати – трішки не вистачило. Рішення КС
стало запобіжником для концентрації влади в
руках президента».
Спочатку – депутати, потім – народ
Врахувавши попередній досвід із проведення
референдумів і негаразди із законодавством
щодо такої форми волевиявлення, очевидно,
слід орієнтуватися на законопроект, який
унеможливив би маніпуляції, авторитарні
прояви та інші негативні речі. Власне, проект
№2145а, за оцінками експертів, таким і є.
«Дуже важливо, що в ньому чітко
окреслюється предмет: це має бути лише одне
питання, прописані вимоги до цього питання,
воно має ставитися не маніпулятивно та
передбачати чітку відповідь – “так” чи “ні”, –
наголосила Opinion Юлія Кириченко, експерт
Центру політико-правових реформ. – Щоб не
повторювалася практика 1991-го року, коли в
березні народ сказав, що хочемо бути частиною
СРСР, а вже 1-го грудня – ми незалежна держава.
Це відбулося за рахунок маніпулятивного
питання. Маніпулятивне питання ставилося і
на псевдореферендумі в Криму».
Маніпуляції не виключені й на прийдешніх
плебісцитах. Загроза відходить зокрема
від проросійських сил, які координують
свої дії з державою-агресором. Хвиля
їхніх ініціатив може бути направлена на
дестабілізацію ситуації в країні, приміром, з
порушенням мовного питання чи теми миру.
І тоді референдум із інструменту демократії
ризикує перетворитися на зброю, що шкодить

державі. Шкода може бути й ненавмисна, при
неграмотному використанні цього інструмента.
«Виникає багато питань, як здійснювати
зміни до Конституції. Чуємо, давайте
зробимо це через референдум, – розповів
Олексій Гарань. – Тут є велика небезпека,
бо якщо запроваджувати Конституцію через
референдум, в обхід парламенту, то можемо
отримати недемократичну Конституцію.
Не знаємо, хто буде ініціювати, як буде
формулювати. І взагалі, коли виноситься її текст
на референдум, то бабці не дуже розбираються,
що буде написано в статті 61-й або 63-й.
Тому
оптимальним
є
ухвалення
Конституції парламентом, а потім її
затвердження референдумом. У цьому сенсі
Акт проголошення Незалежності України
1991-го року ухвалений політично та юридично
бездоганно. За нього проголосувала ВР, але
рухівці, Чорновіл, Лук’яненко справедливо
зауважили: цього недостатньо, бо голосували й
колишні комуністи за незалежність, а потрібно
показати волю українського народу. І тоді це
рішення пройшло через референдум, на який
винесли чітке питання – “за” чи “проти”».
Закону немає, а референдуми тривають
По місцевому референдуму в Україні також
відсутнє законодавство. Скасовано його саме за
Януковича. Як таке сталося?
«На заміну Закону “Про всеукраїнський та
місцевий референдуми” був ухвалений лише про
всеукраїнський, – пояснила Юлія Кириченко.
– Відповідно, процедура проведення місцевих
референдумів відсутня ще з листопада
2012-го року. А закон про місцеві референдуми
теж украй потрібен, враховуючи тенденції
децентралізації, самоорганізації населення,
вирішення громадами місцевих питань. Але
треба розуміти, що проведення національних
і місцевих референдумів є вкрай різною
процедурою, і слід ухвалювати два окремих
закони, адже йдеться про різні предмети й
принципи формування комісій».
Відповідні законопроекти про місцеві
референдуми також зареєстровані у ВР.
Сформулювати для них питання непросто.
Вони жодним чином не можуть стосуватися
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загальнонаціональних проблем (держбюджету,
федералізації країни, вступу до НАТО
чи ЄС). Парадокс, але, попри відсутність
відповідного законодавства, у ЗМІ можна
зустріти інформацію про проведення місцевих
референдумів. Як таке можливо: законодавство
відсутнє, а референдуми тривають?
«І останні місцеві вибори, й вибори
до ОТГ показують, що паралельно з
виборами міських, сільських голів органи
місцевого самоврядування проводять
місцеві референдуми, – запевнив Opinion
Олексій Кошель, голова правління Комітету
виборців України. – Питання різноманітні:
інфраструктури, будівництва нових знакових
об’єктів тощо. Не володію статистикою, думаю,
навряд чи хтось її вів, бо це не компетенція
ЦВК, оскільки юридично ці “референдуми” є
звичайним опитуванням громадської думки.
Однак їх сотні. Це означає, що самоврядування
дало чіткий сигнал – потрібно розблокувати
законодавчу базу для проведення місцевих
референдумів. Це дієвий інструмент демократії,
який нині, на жаль, ми не використовуємо».
На переконання фахівців, ухвалення
відповідного законодавства про референдуми
навряд чи можливе й після того, як засмаглі
депутати повернуться з літніх відпусток, тобто
за дев’ятої сесії ВРУ. Так вже повелося, що
вибори в Україні (а подихи президентської
і парламентської кампаній стають все
інтенсивнішими) – наріжний камінь, заради
якого подалі відсовують усі накопичені в
суспільстві нагальні питання.
Що насправді хвилює українців?
Opinion
поцікавився
у
відомих
співвітчизників: «Референдум яке питання є
найнагальнішим в Україні?»
Олександр Саган, релігієзнавець, філософ:
«Щодо вступу в НАТО. Він потрібен, бо
така процедура. Це базова складова нашої
безпеки, оскільки при всій нашій потузі армія
РФ кількісно і якісно переважає. Стандарти
НАТО змінять не лише армію, а й суспільнополітичне життя України, як це сталося з
іншими європейськими пострадянськими
країнами».
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Тамара Гундорова, доктор наук,
літературознавець:
«Референдуми потрібні, і для цього
треба виробляти та проповідувати культуру
референдумів серед населення. Щоправда, у
нас традиційно ієрархічне мислення, панує і
наївність. Голосуємо за популістів і віримо їм,
а от критичного мислення бракує. Швейцарією
нам все одно не бути. А нагальним питанням
для референдуму я назвала б довіру до
президента».
Рауль Чілачава, колишній посол України в
Латвії, письменник, академік:
«Необхідно провести всенародний
референдум щодо повноправного членства в
НАТО. І зовнішні супротивники, і внутрішні
опоненти давно задекларованої мети
повинні почути від населення країни чітку
відповідь: “так” або “ні”. Це покладе край
нескінченим інсинуаціям і покаже реальну
картину: український народ справді прагне
до Північноатлантичного альянсу чи то лише
вигадка націоналістично налаштованих
політиків. Чотирирічна війна на Донбасі
та постійні агресивні заяви Кремля щодо
пронатовського курсу України – вагомий
аргумент на користь того, що прихильників
вступу до НАТО виявиться більше. Навіть
якщо станеться навпаки, знатимемо, з ким і як
працювати, аби змінити ситуацію. Референдум
все одно не має сили закону, а шлях до зазначеної
стратегічної мети неблизький».
Мирослава Барчук, журналістка, телеведуча:
«Я не вважаю, що референдум взагалі на
часі в Україні. У такому незрілому й легко
маніпульованому суспільстві, як наше,
референдум може бути використаний як
технологія в політичних цілях окремих
політиків чи груп».
Тарас Марусик, експерт із питань мовної
політики, журналіст, перекладач із французької:
«Якщо під час російсько-української війни і
проводити референдум, то найнагальніший про
вступ до НАТО. Особливо у світлі слів Путіна:
якщо Україну та Грузію приймуть у члени
НАТО, то світове співтовариство дуже пошкодує
про це. Відповідь мала б вибити можливість
маніпуляції Кремля в цьому питанні. Але в нас
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культура референдумів і питання виконання
законодавства на дуже низькому рівні. Якщо
рішення КС не виконується, то який може
бути консультативний референдум? Він не
матиме наслідків. Однак НАТО – животрепетне

питання. Так само законність приєднання
Криму та збройного вторгнення РФ на схід
України» (ЦППР (http://www.pravo.org.ua/
ua/news/20873215-demokratiya-y-avtoritarizmchomu-referendum-nemogeliviy). – 2018. – 2.08).

С. Дацюк, Українська правда.Блоги:
Як нам поєднати Конституцію та стратегію?

Н

а тлі фейкових змін до Конституції
питання справжніх мотивів та орієнтацій щодо політичної системи постає
дуже радикально і гостро.
Конституція країни описує політичну
систему, щодо якої має бути зафіксовано:
принципи політичної та правової систем;
керованість державою через центральну владу;
розподіл гілок центральної влади, в тому числі
через систему стримувань і противаг; свобода
особи як головне джерело соціальної енергії;
незалежність прав та свобод від будь-яких
політичних та правових орієнтацій цієї особи
як основна умова існування свободи в державі;
а також право особи створювати громади та
здійснювати самоуправління через громади
як альтернативний до центральної влади
тип повсюдного управління, а не знизу чи на
периферії від центру.
В Конституції не варто закріплювати будьякі мотиви та орієнтації політичної системи.
Більшість людей навіть інтуїтивно відчувають,
що закріплювати в Конституції європейську
та євроантлантичну орієнтації, як це пропонує
нинішній Президент, не варто.
Проблема зовсім не у тому, що ми не можемо
гарантувати, що європейська орієнтація
збережеться Україною надовго, особливо на тлі
проблем у ЄС та фактично повільного розпаду
Європи в політичному та соціальному плані.
Так само проблема не у тому, що НАТО
має купу проблем з управлінням та не
може в принципі в найближчій перспективі
забезпечити для України повноцінну систему
безпеки, тим більше в стані війни та ядерної
загрози з боку Росії.
Навіть якби Європейський союз процвітав
та мав прекрасну перспективу, а НАТО була б

настільки потужною, як в часи Холодної війни,
все одно в Конституції не варто закріплювати
стратегічні орієнтації України.
Стратегування це принципово інакший
тип мислення та діяльності, який значною
мірою є над Конституцією. Відтак стратегічно
неефективно закріплювати орієнтації більш
високого рівня управління на більш низькому
рівні управління. Коли Конституція починає
управляти стратегією, то це означає, що
стратегія не може вийти за межі політичної
системи чи навіть політики, а це принциповим
чином звужує стратегічний простір.
Конституція створює нові реальності чи
нові стратегічні простори для стратегування.
Але сама вона не має визначати стратегію як
таку. Така комбінація – створення стратегічних
просторів в одній позиції та створення стратегій
в іншій позиції – фактично означає новий
принцип розподілу стратегування: на творення
просторів та творення стратегій всередині та
між цими просторами.
Значним чином тут ми маємо діяти за
аналогією: якщо є розподіл влад у політичній
системі, то має бути розподіл стратегування у
стратегічній системі.
Орієнтації чи установки щодо політичної
системи
Справжня нова Конституція мала би
створити такі нові стратегічні простори як
реалізацію нових орієнтацій та установок до
політичної системи. Це водночас означало
би принципову зміну політичної системи та
політики загалом.
По-перше, Нова Конституція мала би
визнати суб’єктом права індивіда як носія
психічного суверенітету, значно більш вільного
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суб’єкта, ніж особа, яка є проекцією соціальних
відносин, тобто соціальною маскою індивіда.
По-друге, Нова Конституція мала би
започаткувати принципово нову систему
домінування договірних правових відносин
над відносинами міжнародних та державних
законів.
По-третє, Нова Конституція мала би створити
громаду як нового суб’єкта самоуправління,
який започатковує новий тип соціальної
суб’єктності, переносячи акцент управління
з пари «влада-народ» на складний комплекс
відносин «індивід – громада – республіка».
По-четверте, Нова Конституція поряд зі
світом приватної власності мала би створити
світ співволодіння та співуправління спільним
надбанням.
По-п’яте, Нова Конституція мала би створити
інакший тип світової суб’єктності України,
тобто перехід країни від субдомінантної
міжнародної політики (підпорядкування ЄС
та НАТО) до експансіоністської – поширити
власні принципи та орієнтації управління у
світі і через це поширення перейти до відносин
громад у світі, а не держав.
По-шосте, Нова Конституція мала би таким
чином просувати і мотивацію більш високого
рівня щодо світового управління – замість
ООН створення Світового Об’єднання Громад,
і про це можна було б згадувати в українській
Конституції лише тому, що мова б ішла вперше
про Світову Конституцію людства не на основі
держав, а на основі громад.
Мотивації цих орієнтацій та установок
Мотивація визнання індивіда як суб’єкта
права, а не особи, означає переважання процесу
самовизначення над процесом самоідентифікації.
Це означає, що індивід, не обирає ідентичність з
наявного предзаданого набору чітких альтернатив,
як це робить особа, а творить самовизначення
в особливих аспектах уявлень про засновки,
орієнтації, мотивації, смисли та перспективу.
Такий підхід створює цілий ряд нових вимог
до диверсифікації освіти, інформування,
професійної структури, права, законодавства і т.д.
Мотивація визнання примату договірних
відносин започатковує інакше бачення
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світу прав. Вперше природнє уявлення про
справедливість починає домінувати. В цьому
контексті справжня справедливість це лише те,
про що ми домовились добровільно. Те, про що
ми не домовились, може бути справедливістю
присуду чи справедливістю закону, але власне
справжньою справедливістю не є. Також
примат договірних відносин дає можливість
вперше задіяти принцип недомінації – для
тих, хто домовився і виконує домовленості.
Також принцип договірної недомінації означає
домінацію щодо тих, з ким ми не домовилися,
або щодо тих, хто порушує домовленість.
Мотивація творення громад спрямована
на перехід від історичної стихії абстрактного
народу, який підкорюється владі, до
безпосередньо активного, базованого на
психічно суверенних індивідах та їх договірних
відносинах, самоуправління. Громада не те що
не підкоряється владі, громаді влада просто
не потрібна, оскільки громада бере на себе всі
питання самоуправління, самофінансування
та самозахисту. Причому така можливість
витрачати час на все це кожним індивідом в
його самозайнятості чи праці з’явилася завдяки
сучасним телекомунікаційним можливостям,
які, до речі, більшість держав саботує.
Мотивація творення поряд зі світом
приватної власності світу співволодіння
та співуправління спільним надбанням є
зовсім інакшою, ніж мотивація на отримання
базового доходу. Сам принцип базового доходу
є негідним – «на тобі частину доходу від
використання спільного надбання і відчепись»,
тобто базовим доходом публічні органи
ніби відкупляються від населення (громади
тут нема). Тут же мова йде про відкриту
інвентаризацію спільного надбання, потім про
співволодіння, що включає обертання прав
щодо спільного на ринку, та про співуправління,
що включає можливість передання цих прав
навіть в корпоративне використання, постійний
контроль за ефективністю цього використання
з боку громади та республіки. Це фактично
соціалізація ренти від спільного, яка включає
активність громад та республіки. Відтак це
не базовий дохід, а базове співволодіння та
співуправління.
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Мотивація переходу від субдомінантних
стратегій до домінантних мабуть найскладніша.
Її складність полягає в тому, що її зрозуміти в
принципі не можуть олігархи, торгаші, продажні
політики, корупціонери-чиновники, залежні
експерти та інші сервісні посіпаки і грантоїди.
Як не пояснюй, все одно їм хочеться кудись
інтегруватися, кудись здати Україну. Саме
уявлення про можливість задавати тренди, а
не слідувати чужим трендам, це психологічно
обумовлена можливість. Республіка (громада
громад) має жити на тих же принципах,
що і окрема громада, – самоуправління,
самофінансування, самозахист, самовизначення,
суверенітет над майбутнім.
Мотивацією створення світової Конституції
є унормування людства на рівні громад. Це
означає створення не Республіки республік,

В

а Світової Республіки громад. Входження в
Світову Республіку – лише через громади.
Відтак Організація Об’єднаних Громад не
має містити держав, не має містити націй, не
має містити геополітичних утворень типу ЄС.
Такий підхід робить можливим єдине людство,
що виростає з психічного суверенітету індивідів
та договірних спільнот громад.
Допоки політики пропонують фейкові зміни
до Конституції, ми втрачаємо час, а політики
продовжують втрачати не лише рейтинг, а й
нашу довіру.
Україна потребує Нової Конституції, на нових
принципах, з творенням нових стратегічних
просторів розвитку, які би закладали можливість
нових стратегій (Українська правда.
Блоги (https://blogs.pravda.com.ua/authors/
datsuk/5b8e1e3d8e2bb/). – 2018. – 4.09).

С. Лямець, Украинская правда.Блоги:
Печальное окончание судебной реформы.
Зачем Президент подчиняет себе еще и адвокатуру

от оно, событие дня и почти событие
года.
…Сегодня П. Порошенко решил
подчинить себе единственный независимый
сегмент судебной ветви власти – адвокатуру.
h t t p : / / w 1 . c 1 . r a d a . g o v. u a / p l s / z w e b 2 /
webproc4_1?pf3511=64557
Президент подал в Раду как неотложный
законопроект «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности». Подготовила его все та же
группа при Администрации президента,
которая разрабатывала печально известную
судебную реформу.
Это уже не показуха о вступлении в ЕС и
НАТО. Все указывает на то, что адвокатская
реформа пройдет точно таким же образом,
как судебная. А именно, она закончится
переподчинением адвокатуры АП, со всеми
вытекающим последствиями.
Произойдет простое. Администрация
президента подчинит себе все адвокатские
объединения или создаст новые. Эта
объединения, формально независимые, будут
сформированы из «своих людей». Что это даст?

Из мелких задач – оказать влияние на тех
людей, которых сегодня назначают от имени
40 тысяч адвокатов в несколько важных
госорганов. Во-первых, Высшего совета
правосудия, куда адвокатура назначает
2 из 21 членов ВСП. Во-вторых, ВККС –
адвокаты назначают 2 из 15 членов. Ну и
дисциплинарная комиссия прокуратуры,
которые недавно рассматривала дела замов
генпрокурора Холодницого и Столярчука.
Но даже это мелочи. Главный замысел
– воистину ст алинского масшт аба.
Сегодня адвокатура объединена в крупную
структуру, национальную ассоциацию.
Наверняка в ней тоже есть сложности,
но в целом дела обстоят неплохо. Эта
структура даже позволяет себе критиковать
президента. За что, собственно, и получают
обратку от силовиков.
https://m.gordonua.com/news/society/
bolee-70-advokatov-polozhitelno-ocenivayutdeystvuyushchuyu-sistemu-organovadvokatskogo-samoupravleniya-opros-337502.
html
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h t t p : / / u n b a . o rg . u a / n e w s / 3 4 9 9 - t i s k - n a advokaturu-zagrozhue-pogirshennyamstanu-dotrimannya-prav-lyudini-v-ukraini.
html
И вот что придумали в Администрации
президента – вместо единой ассоциации
в ходе реформы создадут группу местных
ассоциаций – если не ошибаюсь, 27. Документа
пока нет в открытом доступе, и я оцениваю по
предварительным версиям.
Когда единый кулак будет разбит, системой
адвокатуры будет легко управлять. Дальше
– уже свобода творчества. Например, новые
руководители ассоциаций будут запросто
отбирать адвокатские удостоверения и лицензии
у тех адвокатов, которые неправильно себя
ведут. А неправильно, в логике власти, – это
пытаются выиграть дела против действующей
власти.
После этого президент (исполнительная
ветвь власти) окончательно оформит контроль
над судебной ветвью власти. Фактически,
можно говорить о том, что в Украине перестала
существовать независимая судебная власть.
Ведь в суде, помимо обвиняемого, встречаются
прокурор, адвокат и собственно судья. Если
все трое против человека, который подал иск –
какой смысл идти в суд?
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КАК ПРОВАЛИЛАСЬ СУДЕБНАЯ
РЕФОРМА
Что мы имеем на сегодня? Суды и прокуратура
уже контролируются Администрацией президента.
Прокуратура – исторически, через назначение
генерального прокурора, в данный момент кума
Юрия Луценко. И что? Известное социологическое
исследование, сделанное группой «Рейтинг»
по заказу Международного республиканского
института (IRI), показал – доверие к прокуратуре
находится на минимуме. Вместе с доверием к
президенту, правительству и парламенту.
http://www.iri.org/sites/default/ﬁles/june_2018_
national_survey.pdf
Суды подчинены Администрации президента
– через так называемую судебную реформу,
в результате которой судебная власть была
практически полностью разобрана, а потом
собрана в интересах Порошенко. Тот же
соцопрос, сделанный по заказу Республиканской
партии США, показывает – судебная реформа
провалилась. Ожидания общества на доступ к
правосудию – не оправданы.
Другое социологическое исследование,
сделанное международной компанией GfK, также
показывает полный провал судебной реформы
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/
dyna_content/UA/2018/2018-news/Report_GfK_
Ukraine_reforms.pdf
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В чем заключается провал? Дело в том, что в
ходе «реформы» был полностью переназначен
состав трех ключевых органов судебной власти
– Верховного совета правосудия (бывший ВСЮ,
сейчас встречается под аббревиатурой ВСП или ВРП)
и Высшую квалификационную комиссию судей
(ВККС). Через них произошла тихая революция.
Был уничтожен прежний Верховный суд Украины
(хотя по документам он не уничтожен) – и вместо
него создан просто Верховный Суд (без «Украины»).
https://lb.ua/news/2018/09/05/406744_
politsiya_rassleduet_poddelku.html
В новый Верховный суд назначены нужные
судьи, среди которых много сотрудников
адвокатской компании «Василь Кисіль і
Партнери», работавших вместе с главным
юристом Администрации президента Алексеем
Филатовым.
Подробно об этом я писал здесь:
https://blogs.pravda.com.ua/authors/
liamets/5b4710a3eca58/
Важность захвата ВСП, ВККС и ВС сложно
переоценить. Дело в том, что любой шаг
судебной реформы можно обжаловать только
в Верховном Суде. Но он – подчинен АП.
В этот же Верховный Суд будут поступать
все решения, которые станет принимать
Антикоррупционный суд. Какие решения будет
выносить ВС, понятно уже сегодня – он не
признал незаконным увольнение ни одного из
прежних судей ВСУ и других судов.
Сегодня «реформируются» апелляционные
суды и суды первой инстанции. Для этого
они ликвидированы – и созданы заново. Это
позволяет увольнять старых и назначать судей.
Уже сегодня уволились и уволены больше
половины (!) судей – и вместо них не пришел
никто. Готовятся выпуски молодых судей,
которых готовят грантовые организации –
но это будут максимум бывшие адвокаты
и помощники судей, не имеющие опыта
рассмотрения сложных дел. Кроме того, их
будет очень мало. В итоге – доступ общества
к правосудию очень сильно затруднен. Во всей
Украине уже 23 суда, на дверях которых висят
замки – там нет вообще ни одного судьи. А
оставшиеся суды перегружены делами, которые
не рассматриваются. «Реформа» продолжается.
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Итого, судебная реформа – это полный
контроль над судьями. Никакой тут
«революцией Коперника», как любят писать
пиарщики Администрации президента, и не
пахнет. Наоборот, уже фактически произошло
уничтожение независимости судов. Всем добро
пожаловать в суды, уважаемые сограждане.
И вот, та же команда Алексея Филатова
при Администрации президента начала
заключительный этап узурпации судебной
ветви власти. Он будет проходить под громкой
вывеской «реформа адвокатуры».
https://ukranews.com/news/582174-reformaadvokatury-provodylas-sovetom-sudebnoyreformy-neprozrachno-opros
А вот и сами адвокаты высказались, как
велась подготовка к реформе.
http://podrobnosti.ua/2258113-reformaadvokatury-provodilas-sovetom-sudebnojreformy-neprozrachno-opros.html
Судя по этим данным, все движется точно по
той же схеме, что и «судебная реформа».
Ну и что?
Объясню.
Украинское общество обычно считает, что
все подобные события – это что-то далекое.
Ну подумаешь, генпрокуратура прослушивает
телефоны расследователей Натальи Седлецкой
и Кристины Бердинских. Ну подумаешь,
депортировали Михо Саакашвили. Ну
подумаешь, развалили Верховный суд.
А теперь представьте себя в суде. Например,
некое «Городэнерго» насчитало вам огромный
долг по электричеству. А вы знаете, что долга
нет. Пошли в суд. И что?
«Городэнерго» принадлежит местному
олигарху. Он в спайке с губернатором.
Губернатор дает суду задачу не принимать
никаких решений против «Городэнерго». И
все. Вы приходите на процесс – а судья против
вас, и даже ваш адвокат против вас. Почему?
Потому что ему позвонили из местной коллегии
адвокатов и сказали, что нельзя побеждать
«Городэнерго». Нужно «слить» клиента.
Без адвоката вы уже не можете – в
составе «судебной реформы» была введена
так называемая адвокатская монополия.
Это означает, что все дела в судах должны
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рассматриваться только через адвоката! Теперь
понимаете?
Представьте, что вы политик. И вы
проиграли выборы, хотят вы их выиграли –
просто подчиненная президенту избирательная
комиссия подтасовала результаты. Куда вы
идете? Правильно, в суд. А там – судья против
вас, адвокату дано указание вас «слить». А
если он вас не «сольет», его лишат адвокатской
лицензии, и он не сможет вас представлять в
суде.
Итак,
скоро
начнется
«реформа
адвокатуры». После которой абсолютно все
фигуранты судебного процесса, кроме самого
пострадавшего – то есть, вас, будут против
пострадавшего. Дальше – уже вариации.
Наверняка дадут рразнарядку проигрывать
все дела против действующего президента.
А возможно, разнарядка запретит принимать
решения в пользу пенсионеров по доплатам
к пенсии – и никто не посмеет шевельнуться.
Нет, формально адвокат возьмет ваше дело,
чтобы заработать денег. Но он сделает все,
чтобы проиграть.
Власть станет недосягаема для правосудия,
как в соседней России или недалекой Северной
Корее. Вот почему реформа адвокатуры – это
удар по свободам каждого человека. Так же,
как и взятие под контроль средств массовой
информации, который уже фактически
произошел.
КАК ВСЕ ПРОИЗОЙДЕТ
Скорее всего, сейчас будет разыграна
несложная комбинация. Администрация
президента протолкнет закон о реформе
адвокатуры через парламент. Как? Скорее
всего, через традиционный договорняк, где в
едином порыве сольются БПП, «Наркофронт»
и Радикальная партия Ляшко. Немного голосов
вольют вполне себе дружественные «регионалы»
– ну и какое-нибудь «Відродження». Обменяют
на уголовные дела или строчку в госбюджете.
А дальше произойдет сама «реформа».
Действующий замглавы Администрации
президента, главный юрист Алексей Филатов
сделает все то же, что он сделал с судами.
А потом – благополучно будет уволен за

системные просчеты, или без таких, и уйдет
скажем послом в Мозамбик.
Все
эти
«реформы»
поддержит
международное сообщество. Почему? Потому
что это сообщество работает за гранты,
которые распределяют структуры, близкие к
Администрации президента. Чтобы получить
еще несколько миллионов долларов в год,
«сообщество» и «активисты» скажут все, что
нужно.
Гражданам Украины останется жить с
«реформированной» под корень судебной
системой.
А что адвокаты? – спросите вы. А ничего.
Скорее всего, промолчат, как судьи. И будут
справедливо вырезаны под корень. Вместо них
придут новые, правильные.
Вполне заслуженно.
Напоследок. Я наблюдал, как во времена
Виктора Януковича происходила «реформа
самоуправления» в банковской сфере. Вместо
строптивой Ассоциации украинских банков
(АУБ), которая имела смелость выступить против
политики тогда главы НБУ Сергея Арбузова, была
создана новая псевдоструктура – Национальная
ассоциация банков Украины (НАБУ).
Нацбанк обзвонил все банки и заставил
их выйти из числа участников АУБ и войти в
НАБУ. И заплатить сколько скажут. Так все и
сделали. Возникла кастрированная банковская
ассоциация, которая начала жить душа в душу с
НБУ. Через нее решали все вопросы, терли терки,
распределяли потоки и выстраивали схематоз.
И что? Возник 2014 год, и в НАБУ тоже
произошла смена власти. А потом произошла
знаменитая «чистка» банковской системы.
В ходе нее НБУ Валерии Гонтаревой
уничтожил ровно половину банков. А точнее –
100 штук, среди которых были системно важные
«Дельта», VAB Bank, «Хрещатик» и «Дельта».
И что НАБУ? Ни-че-го. Ни разу ручная
ассоциация не выступила в защиту
ликвидируемых банков. Ни разу она не осудила
рубку с плеча имени Гонтаревой. Вместо
критики глава НАБУ Роман Шпек ходил по
всем мероприятиям и подыгрывал Нацбанку.
В награду ассоциация продолжала «пилить»
очень неплохой годовой бюджет.
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В представлении НБУ – это самоуправление
Так что, господа адвокаты, можете молчать.
банков. В представлении Администрации Только потом никого не упрекайте (Українська
президента зависимые суды и зависимая правда.Блоги (https://blogs.pravda.com.ua/
authors/liamets/5b914bb1ba2f8/). – 2018. – 6.09).
адвокатура – это «реформа».

В. Швець, Обозреватель.Блоги: Чи можна прийняти
нову Конституцію в умовах окупації і анексії частини території?

П

итання прийняття нової Конституції
зараз достатньо актуальне і являється
важливим політичним чинником напередодні початку передвиборної кампанії по
виборах Президента. Це ще стає більш важливішим з огляду на те, що Президент є гарантом
територіальної цілісності України.
Виникає дуже важливе питання, а чи
можливо прийняти нову Конституцію, про що
зараз надзвичайно активно закликають окремі
політичні сили в умовах, коли в результаті
російської агресії анексована частина нашої
території – Крим і здійснюється військова
агресія на іншу частину нашої території в
Донецькій і Луганській областях.
В результаті російської агресії Україна не в
повній мірі зараз здійснює свій суверенітет над
усією територією держави.
Відповідно до чинного законодавства
України під збройною агресією розуміється
застосування іншою державою збройної сили
проти України. При цьому, збройною агресією
проти України вважається будь-яка з таких дій,
зокрема – окупація чи анексія частини території
України. Факт анексії території України (Крим)
та окупація частини території України (окремі
регіони Донецької та Луганської областей)
в результаті райської агресії є встановлений.
Таким чином, виникає обґрунтоване питання
– чи можна в таких умовах прийняти нову
Конституцію.
Щодо прийняття нової Конституції я
вже висловлював своє відношення. Чинна
Конституція не передбачає взагалі можливості
прийняття саме нової Конституції,а можна
здійснити лише зміни до чинної Конституції.
Це важливий конституційний чинник.
А щодо того, що на даний час в результаті
російської агресії Україна не в повній мірі
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здійснює суверенітет над усією територією
держави – взагалі виключає будь-яку правову
можливість ухвалення нової Конституції.
Чинна Конституція не допускає внесення
змін до Конституції в умовах воєнного або
надзвичайного стану.
До речі, в Конституції до повноважень
Президента віднесено не внесення до Верховної
Ради подання про оголошення воєнного стану,
а стану війни. Тому конституційне положення
про те, що Конституція не може бути змінена
в умовах воєнного стану потребує принаймні
офіційного тлумачення.
На мій погляд, сам по собі факт наявності
воєнних дій на окупованих територіях держави,
майже щоденна загибель наших захисників
від куль агресора, протиправне обмеження
суверенітету на частину нашої території – є
об’єктивними ознаками наявності воєнного
стану, який при певних умовах може бути
проголошений станом війни.
Але, в таких умовах, коли на частину території
не поширюється суверенітет, а громадяни України,
які перебувають на цих територіях, обмежені в своїх
конституційних правах і свободах, в тому числі і
щодо своїх виборчих прав, ініціювати прийняття
нової Конституції без урахування їх інтересів
суперечить чинній Конституції. За таких обставин,
необхідною умовою початку конституційного
процесу є відновлення суверенітету України
над усією територією держави та відновлення
прав і свобод людей на тимчасово окупованих
(анексованих) територіях. Зважаючи на те, що саме
Президент є Верховним Головнокомандувачем
Збройними Силами України і інших військових
формувань, а також приймаючи до уваги, що саме
Президент є гарантом територіальної цілісності
України – той кандидат в Президенти, який
запропонує найкращий і найбільш ефективний
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механізм відновлення суверенітету України на
всій території держави, повернення усіх незаконно
анексованих і окупованих територій, зможе
після цього і почати конституційні процедури

(Обозреватель.Блоги (https://www.obozrevatel.
com/ukr/politics/chi-mozhna-prijnyati-novukonstitutsiyu-v-umovah-okupatsii-i-aneksii-chastiniteritorii.htm). – 2018. – 3.09).

В. Галайчук, Українська правда: Конституцію України
на референдум: чому Венеціанська комісія проти?

З

початком осені та нового політичного
сезону в Україні, який охоплюватиме
дві виборчі кампанії 2019 р., хотілося б
почути нові ідеї від політиків, що готуються до
змагань за голоси виборців.
Проте наразі чуємо переважно гасла, думки
й заклики, які вже звучали раніше.
Найулюбленіша тема українських політиків
напередодні виборів – бажання вкотре
переписати Конституцію України.
Може, якось забулось? Спробуємо нагадати.
Наприклад, від найбільш рейтингового
кандидата в президенти почала звучати ідея
про те, що ухвалювати Конституцію «потрібно
не в парламенті, де сидить частина тієї мафії,
з якою люди борються багато років», а на
всенародному референдумі.
«Основним нововведенням нової Конституції
має стати право народу дочасно прибирати
неефективну та корумповану владу. А люди
отримають право за власною ініціативою
проводити референдуми та за їхньою допомогою
контролювати політиків і притягувати їх до
відповідальності», – переконана Ю. Тимошенко.
Ці
пропозиції
складно
назвати
новаторськими. Більш того, певні ризики від
подібних ініціатив свого часу досить критично
оцінювали експерти-конституціалісти.
Повернемося на 10 років назад, коли
під час парламентської кризи президенту
Віктору Ющенку запропонували прийняти
нову Конституцію, про що він згадував у
нещодавньому інтерв’ю УП.
Тоді, в червні 2008 р., Венеціанська комісія
Ради Європи прийняла висновок стосовно
проекту Основного закону, опрацьованого
групою фахівців.
На думку комісії, не є зрозумілим, чому було
обрано саме підхід розробки нового тексту

Конституції держави повністю, хоча зміни
могли бути внесені до чинного документу.
Також комісія підкреслила, що конституційна
стабільність є важливим фактором стабільності
країни в цілому, а тому нова Конституція не
може прийматись як «оперативне втручання»
(«a quick ﬁx») з метою вирішення поточних
політичних проблем.
У юридичної спільноти в Україні виникають
припущення, що ідея нової Конституції може
бути засобом ухилення від конституційних
вимог стосовно внесення змін до Основного
закону.
Зокрема, «всенародне схвалення» дозволяє
внести туди будь-які зміни, оминаючи
парламент, який нині має затвердити їх двома
третинами від свого складу.
Адже зібрати конституційну більшість
голосів у Верховній Раді під потрібні поправки
складно було навіть за часів Леоніда Кучми,
тож відтоді ця норма – як кістка в горлі для
багатьох політиків.
Зважаючи на позицію Конституційного
Суду, який підтвердив, що для ухвалення нової
Конституції процедура внесення змін до чинної
Конституції має бути додержана, раніше
Венеціанська комісія висловлювала думку,
що ризик неконституційного ухвалення нової
Конституції є незначним.
Проте в подальшому «незначний ризик»
станом на 2008 рік дещо посилився внаслідок
прийняття сумнозвісного закону «Про
всеукраїнський референдум».
У висновку Венеціанської комісії стосовно
цього закону, затвердженому в червні 2013 р.,
відзначені проблеми у зв’язку з проведенням
референдумів.
Зокрема, майже необмежений масив питань,
які можуть виноситися на референдум, є
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проблематичним з погляду міжнародних
стандартів. Адже референдуми, наприклад, не
можуть використовуватися з метою зведення
нанівець конституційно закріпленого поділу
влади.
Комісія відзначила, що закон «Про
всеукраїнський референдум» не містить
жодних запобіжників проведення референдуму
з питань, вирішення яких віднесено
Конституцією до повноважень президента чи
парламенту, зокрема, щодо призначення чи
звільнення вищих посадовців.
Однак, на думку Венеціанської комісії,
найбільш проблемні положення цього закону
якраз стосуються можливості проведення
референдуму за народною ініціативою щодо
нової Конституції або змін до неї, що дозволить
оминути вимоги прийняття відповідного
рішення конституційною більшістю в
парламенті.
Тож Венеціанська комісія висловила глибоке
переконання в тому, що подібний сценарій
значно зашкодить конституційній стабільності
та легітимності влади в Україні.
Мої власні (хоч і нерепрезентативні)
дослідження серед вузького кола колегправників показують, що загалом твердження
політиків про недосконалість чинної
Конституції і про нагальну необхідність
внесення змін до неї є, м’яко кажучи, мало
обґрунтованими.
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Звісно, немає межі досконалості, скажете ви.
Утім,
як
справедливо
відзначає
Венеціанська комісія, навіть найдосконаліший
конституційний текст не може забезпечити
стабільності та демократичного розвитку
суспільства за умови відсутності необхідної
політичною волі, побудови системи
законодавства відповідно до демократичних
стандартів та ефективної системи стримувань
і противаг, яка становить основу імплементації
Конституції.
Цю думку в Страсбурзі вирішили повторити
в грудні 2015 року. Спираючись на той аналіз
дій українських політиків, що був зроблений
фахівцями стосовно проекту Конституції
України 1996 року, а також щодо поправок
до Основного закону, пропонованих у 2004
році, проекту нової Конституції зразка
2008 р. та становлення Конституційної
Асамблеї в Україні 2011-го.
Тож шановним політикам варто знайти
в собі волю дотримуватися та виконувати
Конституцію, а не закликати до її докорінної
зміни чи заміни.
Бо не лише видимі політичні кризи, а й такі
наміри «перелопатити» Основний закон, як
бачимо, вважаються фахівцями Венеціанської
комісії серйозним чинником державної
нестабільності (Українська правда (https://www.
pravda.com.ua/columns/2018/09/5/7191092/). –
2018. – 5.09).
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А. Ірклієнко, Резонанс.Блоги:
Нова народна Конституція України. Прірва чи спасіння

Н

а зустрічі з лідером партії «Батьківщина» – Юлією Тимошенко обговорювалось питання щодо створення
«Народної Конституції України».
Почну з того, що Конституція України – це
ОСНОВНИЙ ЗАКОН ДЕРЖАВИ. І вона тричі
змінювала своє обличчя. І коли приходить
новий Гарант Конституції, починаються і
зміни до Основного Закону. Чомусь усі вірять
у те, що оновлена Конституція щось змінить у
державі чи будуть реформи. От тут я нагадаю
слова судді Конституційного Суду України
у відставці – Віктора Шишкіна, який колись
сказав про те, а чи розуміють вони суть слова
«реформа»? От тут я дуже сумніваюся.
Хоча в деяких словах із Юлією
Володимирівною я погоджуюсь. Наприклад
щодо парламентського устрою держави.
23 лютого 2014 року, Верховна Рада незаконно
змінила, на мій погляд, устрій держави.
Згадайте Рішення Конституційного Суду
від 30.09.2010 року, тоді Конституційний
Суд фактично скасував парламентськопрезидентський устрій і започаткував
президентсько-парламентський устрій. Таким
чином, тоді 23 лютого 2014 треба було обирати
між двома устроями або президентський
або парламентський. Тому що КСУ визнав
законопроект 2222 неконституційним. І
потрібно було обирати ці два аспекти, але
не парламентсько-президентський тому що
фактично він був скасований, а Верховна Рада
перебрала на себе чомусь повноваження КСУ.
Про це до речі ніхто не задумався.
Далі пропонується виборність суддів на
посади.

Я так розумію Вища Рада Правосуддя
буде ліквідована. Цього робити не можна.
Рада Правосуддя – це конституційний орган,
який відповідно до Конституції України
вносить подання Президентові України про
призначення суддів та звільняє у порядку, який
визначений Законом України «Про Вищу Раду
Правосуддя». Тобто повинні бути контролюючі
органи, які не будуть залежні від гілок влади.
Пропозиції щодо обрання Голови
Конституційного Суду України на всенародних
виборах – це гра в політику, яка не має жодного
відношення до судової реформи.
Сьогоднішня судова реформа має проблеми.
І я в деякій мірі не підтримую її. Але політика
не повинна зачіпати, на мій погляд, речі, які
полягають у захисті Верховенства Права в
цілому. Тут потрібний холодний розум та
виважені кроки.
А нам пропонують лише вибори. Це
неправильно. Я не кажу що не повинно бути
виборів. Я кажу про те, що під прикриттям
нібито демократизації виборності суддів,
можливо ліквідації ВРП, ми не побудуємо дійсно
правову державу, а навпаки перетворимося в
інституційну виборну державу. Навіщо?
Можна реально не змінюючи Конституцію, яка
визнана однією із найкращих у світі змінювати
нормально закони. А те, що пропонує Юлія
Володимирівна – це шлях в нікуди, на жаль.
Вимушений констатувати, що і лідер
«Батьківщини» і інші політики не розуміють
юриспруденцію. А тому імітуючи зміни можуть
знищити важливу інституцію в державі (Резонанс.
Блоги (http://resonance.ua/nova-narodnakonstituciya-ukraini-pri/). – 2018. – 27.08).
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О. Примаченко, Ракурс: Антикорупційний суд:
міжнародні експерти і труднощі перекладу
100 тисяч сторінок за місяць – приблизно
такий обсяг інформації щодо кандидатів в
Антикорупційний суд треба буде обробити
міжнародному експерту, навіть не маючи
допуску до повного суддівського досьє.
і під сильним примусом, слова свого
«купецького» президент, нарешті, дотримав.
Як би влада не брикалася, не влаштовувала
тяганину й не саботувала, але все ж
змушена була продемонструвати готовність
започаткувати Антикорупційний суд. МВФ
домігся виконання принципових для себе
умов, частина української громадськості
вкотре радісно завмерла в передчутті того, як
«закордон нам допоможе».
Опустимо загальне місце про те, навіщо
особливий суд для антикорупціонерів, коли
країною мчить судова реформа. Питання
непопулярне. Тож треба так треба, нехай буде.
Тим більше, партнери не лише вимагали його
в імперативній формі, а й грошей на це не
шкодують, спасибі за ангельське терпіння їхнім
платникам податків.
Спочатку Антикорупційний суд був
покликаний увінчати своєрідну антикорупційну
вертикаль. Але події розвиваються таким
чином, що, схоже, спертися він зможе лише
на її руїни, якщо виходити з частих скандалів
за участі НАБУ. Тим не менш, такий-сякий
«замкнутий цикл» по боротьбі з ким треба
західні партнери отримають.
Чи є передумови, що Антикорупційний суд
запрацює у нас як годиться? Мабуть, тільки
одна, та й та, скажімо так, від противного.
Річ у тім, що позитивних прикладів роботи
антикорупційних судів у світі практично немає,
про що докладно писав «Ракурс», спираючись на
опубліковане USAID дослідження гарвардських
професорів права. Існує таких судів не один
десяток, а географія дещо пригнічує самими
лише назвами чудових екзотичних далеких
країн на кшталт Уганди, Кенії, Ботсвани.
Чому не спрацьовує ідея створення
правильного суду в неправильній державі,
очевидно: окремо взята шестерня від мерседеса
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за всього бажання не може змусити «копійку»
обігнати вітер. Але будьмо оптимістами.
Адже факт сумнівної результативності
можна покласти в основу почуття, що, як
стверджують, вмирає останнім: якщо в нас не
працює практично нічого з того, що демонструє
свою ефективність у світі, то раптом цього
разу все буде навпаки? Й осоромлена Уганда
почне шукати на глобусі чудову далеку
екзотичну державу Україна, щоби хоч здалеку
помилуватися небаченим успіхом.
Поки що до результату на цьому напрямі
нам далеко, залишається відстежувати етапи
великого шляху. З перших вражень превалюють
такі.
Надії багатьох у зв’язку зі створенням нового
суду пояснюються тим, що впливати на підбір
кандидатів зможуть безпосередньо міжнародні
партнери, які вже неабияк втомилися від наших
національних особливостей правосвідомості і
правозастосування. Зі списку, запропонованого
авторитетними міжнародними організаціями,
що спеціалізуються на боротьбі з корупцією,
тих, хто сподобався найбільше, вибере Вища
кваліфкомісія суддів України. Але слід думати,
там куди пальцем не ткни, однаково потрапиш
у надійного профі.
В іноземців, яким ми віримо значно
більше, ніж самим собі, будуть дієві важелі,
щоби реально впливати на кадровий склад
Антикорупційного суду. Лише трьох голосів
міжнародних експертів вистачить для того,
щоб винести певну кандидатуру на розгляд на
спеціальному засіданні ВККСУ та Громадської
ради міжнародних експертів. Рішення про
відповідність такого кандидата необхідним
критеріям ухвалюється більшістю від
загального складу ВККСУ та Громадської ради
міжнародних експертів за умови, що за нього
віддасть голоси щонайменше половина складу
останнього. В іншому разі кандидат вибуває з
конкурсу.
Та й, крім того, зрозуміло, що знехтувати
думкою міжнародних експертів буде значно
складніше, ніж висновками Громадської ради
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доброчесності. Навіть якщо вони просто, без
будь-якої методики й аргументації, вкажуть
великим пальцем вниз. (Але, до речі, щодо
методики, то було би все-таки цікаво знати,
чи існує вона взагалі або виходитимуть
із загального враження про кандидата і
«внутрішнього переконання».)
На тлі радості з приводу того, що «ревізор»
до нас все-таки приїде, непоміченими лишилися
кілька вельми нудних процедурних питань.
Здатних водночас звести нанівець очікувану
ефективність від участі закордонних профі в
нашому конкурсі.
По-перше, відповідно до Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» (ст. 85),
знайомитися з повним досьє кандидатів іноземні
експерти не зможуть – це не передбачено. Таке
право «повного і безпосереднього доступу
до суддівського досьє» має обмежене коло
осіб: члени та уповноважені працівники
секретаріатів ВККСУ та ВРП, Державної
судової адміністрації. Іншим – зась.
Та й добре, неповне та й неповне,
міжнародним експертам і без того буде що
почитати. Оскільки, по-друге, за приблизними
підрахунками, кожному з них для того,
щоб ухвалити обґрунтоване рішення по
кандидатурі, треба буде вивчити приблизно
100 тис. сторінок (добуток середньої кількості
сторінок у досьє і прогнозованої кількості
кандидатів) – і це за місяць. По-третє, ці
100 тис. сторінок попередньо має бути
перекладено англійською. Ясна річ, це
нереально. Скоріш за все, вихід буде знайдено
у вигляді українських помічників зі знанням
англійської мови, які зможуть здійснювати
попередню фільтрацію на предмет «цікавого»
і «нецікавого». Але в такому разі участь

міжнародних партнерів, на яких у нас, судячи
з усього, вся надія, у значній мірі полягатиме
лише в тому, щоб надати ваги чужій думці. Ясна
річ, можна ще американців із європейськими
фахівцями найняти, щоб підсобили для
надійності. Але такого роду питання не
вирішуються на ходу. Тож наразі важко
зрозуміти, як передбачається обробляти такий
серйозний масив інформації, представленої
українською мовою, в настільки стислі строки.
Тобто гучні марші, сотні гелевих кульок,
випущених у небо, хлопавки та святкові гуляння
з приводу того, що в нас буде Антикорупційний
суд, – це як гроші, витрачені даремно на
презентацію.
Чи можна виправити ці прогалини вчасно, а
не під час конкурсу? Напевне, так. Якщо МВФ
вважатиме за потрібне підправити ці, м’яко
кажучи, похибки й звернутися до місцевих
носіїв політичної волі.
Але от один маленький нюанс: достеменно
відомо, що текст закону розроблявся не
просто під патронатом або за певної участі
Міжнародного валютного фонду, ні – він
створювався під неусипним контролем
МВФ. Тому вищеописана, з дозволу сказали,
дрібничка – це не просто ще одна підла маленька
хитрість наших місцевих законотворців.
Це текст, погоджений парламентом,
Адміністрацією президента і МВФ. І поважні
міжнародні фахівці, принаймні, в своїй
більшості, стануть заручниками цієї ситуації,
відіграючи роль гарної ширми для тих, кого
всі високі зацікавлені сторони протягнуть в
новостворюваний суд (Ракурс (http://racurs.
ua/ua/2055-antykorupciynyy-sud-mijnarodnieksperty-ta-trudnoschi-perekladu). – 2018.
– 19.08).
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Н. Патрікєєва, Радіо Свобода: Антикорупційний суд:
чому кандидатів менше, ніж посад?

Д

о завершення подачі заявок на конкурс
на призначення суддів Вищого антикорупційного суду (ВАС) залишається
менше десяти днів. Однак, станом на зараз
кількість кандидатів менша, ніж кількість
вакансій. Так, на посади суддів Вищого антикорупційного суду подалося 28 кандидатів з
яких четверо – в апеляційну інстанцію. Загалом, у новоствореному суді відкриті 27 вакансій суддів Вищого антикорупційного суду та
12 в апеляційній палаті.
Для того, аби стати суддею Вищого
антикорупційного суду кандидати мають
підготувати пакет документів. Процедуру
регулює спеціальне положення.
Від адвокатів вимагають найскладнішу
процедуру: їм потрібно підтвердити семирічний
стаж роботи в судах.
Для цього недостатньо просто роздрукувати
документи з Єдиного державного реєстру
судових рішень. Вони повинні подати завірені
копії, де зазначено прізвище адвоката.
Заявки на вакансії приймають до 14 вересня
включно.
Чому кандидатів так мало?
Експерти припускають, що мала кількість
заявок на конкурс свідчить про те, що
кандидатів відлякують ті умови, в яких зараз
працюють судді, які розглядають відомі
корупційні справи.
Артем Ситник, директор Національного
антикорупційного бюро України, наголошує,
що Вищий антикорупційний суд створюють
для того, аби окрема інстанція могла займатися
корупційними справами.
«Багато суддів не готові до подібних справ і
не всі судді мають знати, як їх слухати. Тому має
бути спеціалізований суд. Це справи складні,
пов’язані з корупцією, з використанням певних
економічних важелів і не кожен суддя має
знати, як їх слухати. Друге, це вольові якості.
Солом’янський суд показав, в яких умовах будуть
працювати судді. Коли на засідання приходять
по півпарламенту, діючі міністри, вони тиснуть
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на суддю. Є великий ризик, що ті умови, в яких
працюють судді Солом’янського суду можуть
відлякувати кандидатів», – розповідає Ситник.
Крім того, за словами Ситника, на суддів
чинять і юридичний тиск.
«Наприклад, суддя дає санкції на обшук
іншого суді і після цього у нього починаються
проблеми. На суддю пишуть скаргу і Вища рада
правосуддя притягує суддю до дисциплінарної
відповідальності. Він подає апеляцію,
але Адміністративний суд відмовляє в її
задоволенні. Лише Велика палата Верховного
суду скасувала це рішення. В такий спосіб суддя
має захищатися від помсти», – каже Ситник.
На думку голови САП, судді мають бути
максимально незалежними, оскільки ризики
тиску на них найбільші.
Голова Вищої кваліфікаційної комісії
суддів Сергій Козьяков впевнений, що до
кінця подання заяв кількість кандидатів буде
достатньою.
Рейтинг кандидатів планують опублікувати
у лютому 2019 року.
«Перехід у судову систему може зробити
набагато більше користі»
Євген Грушовець, заступник голови Комітету
Асоціації правників України з кримінального та
кримінально-процесуального права, зазначає,
що завантаженість суддів дуже велика.
«Солом’янський суд розглядає справи
поліції, фіскальної служби та інші. Від того,
що суд не може оперативно і якісно розглянути
справу, в першу чергу, страждають громадяни.
Коли буде антикорупційний суд, від цього
виграє держава. Але ефективності можна
досягнути тоді, коли у конкурсі візьме участь
чимбільше кандидатів», – каже Грушовець.
Суддя Ганна Вронська, яка нещодавно
сама пройшла відбір до Верховного Суду,
розповідає, що вже зараз на суддів Верховного
суду тиснуть.
«Є тиск, погрози суддям на мобільні
телефони, інформація про наші родини дуже
відкрита», – каже Вронська.
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Не зважаючи на це, суддя також закликає
кандидатів подаватися на вакансії Вищого
антикорупційного суду.
«Я, як адвокат, на якомусь етапі запитувала
себе: «Навіщо мені це все треба, навіщо
проходити цей контроль, публічність, якщо я
й так нормально працювала?». Але є момент,
коли треба подумати, що власний приклад і
участь, перехід у судову систему може зробити
набагато більше користі для країни, в якій ми
живемо», – каже Вронська.
Громадськість контролюватиме відбір
Громадськість має здійснювати моніторинг
та контроль відбору суддів.
Максим Костецький, юридичний радник
Transparency International Ukraine наголошує,
що найголовнішим критерієм судді має бути
професійність, але не менш важливою є
доброчесність.
На думку експерта Центру протидії корупції
Анастасії Красносільської, процес створення
ВАС можна оцінювати позитивно.
«Закон міг би бути кращим, але в тій
політичній реальності, в якій ми живемо, це
неможливо», – зазначає експерт.

А. Красносільська закликає правничу
спільності подаватися до участі у конкурсі.
«Якщо ми зараз не зможемо змобілізуватися
і забезпечити достатню кількість адвокатів,
науковців, досвідчених суддів, то другого
шансу може і не бути», – каже Красносілська.
За її словами, громадськість планує проводити
прискіпливий моніторинг кандидатів, стежити
за дотриманням закону, прозорістю та всіма
можливими маніпуляціями.
Красно сільська
закликала
Вищу
кваліфікаційну комісію суддів України
проводити відкриті засідання з Громадською
радою міжнародних експертів та в процесі
відбору кандидатів публікувати пояснення,
чому кандидати отримують саме такі бали під
час співбесід.
«Можливо, варто переглянути методологію
рейтингування кандидатів. Можна прямо
передбачити зняття балів за рішення суддів,
які оскаржили у Європейському суді з прав
людини, або приймав такі рішення, що
визнані політичними переслідуваннями», –
каже експерт (Радіо Свобода (https://www.
radiosvoboda.org/a/29473428.html). – 2018.
– 5.09).

Повінь – зміна системи: «А нарколог один».
Чому конкурс в Антикорупційний суд виявився на межі провалу

В

ищий антикорупційний суд (ВАКС), процедуру створення органу, який підносили як
навколо створення якого ламали списи остання ланка в ланцюжку боротьби з українською
Банкова і Захід, виявився валізою без корупцією на найвищому рівні.

ручки.
Як показав місяць після оголошення конкурсу
на заміщення вакансій у цьому органі зі
спеціалізацією розгляду справ про топ-корупції
– підслідних НАБУ і САП, брати участь у ньому
погодилося мізерна кількість учасників.
У підсумку, станом на початок вересня (і що
важливо – за 10 днів до завершення прийому
заявок), претендентів на мантії «антикорупційних
суддів» виявилося менше, ніж число вакансій.
«Країна» вислухала думку прихильників
і опонентів ВАКС, а також діючих суддів,
розбираючись з чим пов’язана відсутність
ажіотажу на конкурсі і відверто млява реакція на

Як створювали ВАКС
Хронологію скандальної епопеї із
затвердженням закону про створення Вищого
антикорупційного суду, а також інтригами
протиборчих сторін, «Країна» детально вже
описувала.
У кінцевому рахунку, під пильним поглядом
президента Петра Порошенка, парламент прийняв
свого роду компромісний варіант нормативного
акта, пізніше внісши до нього ряд поправок, на
яких наполягали західні партнери України.
Далі почалася бюрократична рутина по
затвердженню штатною чисельністю, і нарешті,
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кількості конкурсантів. За тиждень її роботи про
свій намір взяти участь у відборі висловило 782
людини. Серед них переважали адвокати (41%) і
діючі судді (37%), але також були вчені і кандидати
з так званим «сукупним стажем».
Паралельно стартувала підготовка до залучення
бажаючих потрапити до складу Громадської ради
міжнародних експертів – органу, який володіє
широкими повноваженнями при доборі суддів
ВАКС, поряд з ВККСУ. Очікується, що в поточному
місяці буде внесена дюжина кандидатур від
«міжнародної громадськості», з яких в кінцевому
рахунку до роботи приступить половина.
Втім, кого саме вони будуть оцінювати, поки
неясно. Вся справа у відсутності фактичного
інтересу потенційних шукачів мантій Вищого
антикорупційного суду.
Так, за перші три тижні після початку прийому
документів від претендентів у судді ВАКС, своє
бажання підтвердили всього шестеро осіб. До
початку вересня їх кількість зросла на півтора
десятка, але це кардинальним чином не робить
Мінімум заявок
Так, ще 24 липня на сайті ВККСУ була запущена погоди. В даний час на 27 посад у Вищий
система «попередніх заявок» для оцінки ймовірної антикорупційний суд «подалися» 22 бажаючих:
в перших числах серпня оголошено сам конкурс
ВАКС. Ним передбачається прийняття заявок
від охочих, що відповідають кваліфікаційним
вимогам, аж до 14 вересня. Все йде набір 27
суддів Вищого антикорупційного суду і 12
суддів Апеляційної палати.
Традиційно підтримують ініціативи Заходу
представники громадських організацій
висловлювали стриманий оптимізм з цього
приводу. Більш песимістичними зі старту
виявилися орієнтуються на Банкову чиновники.
«У мене поки немає жодного знайомого, або
знайомого мого знайомого, хто сказав би, що
він хоче йти кандидатом на цей конкурс (Вищий
антикорупційний суд – Прим.Ред.). Можливо з
моменту як оголосимо конкурс, будуть з’являтися
кандидати», – говорив наприкінці червня голова
Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков.
І, як показали наступні події, як ніби у воду
дивився. Але спочатку про це ніщо не говорило.
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Над конкурсом потішаються юристи
Така ситуація вже викликала певне
здивування, ставши предметом пересудів і
професійного стьобу з боку юристів.
«Судячи з кількості кандидатів, які
подали заявки у Вищий антикорупційний
суд і Апеляційну палату… туди почнуть
відловлювати і призначати без конкурсу», –
іронізує адвокат Ростислав Кравець на своїй
сторінці в Facebook.
В тон цього висловилася екс-прокурор, а
сьогодні – помічник адвоката Інна Бутенко.
За її оцінкою, «судова реформа просувається
згідно з планом і в повній мірі фантастычно
(орфографія автора збережена – Прим. Ред.),
просто люди поки соромляться і подадуть всі
документи в останній день».
Колишній заступник глави ГПУ Віталій Касько
озвучив ще одну версію відсутності живого
інтересу до конкурсу в Антикорупційний суд.
«Причина банальна – до нарколога стоять
величезні черги, не можна пробитися, щоб
отримати довідку. Все тому, що «рішучі
реформи» і прозорих конкурсів дуже багато. А
нарколог один», – написав він у Facebook.
Чому виник дефіцит бажаючих судити
корупціонерів?
Симпатики ідеї ВАКС стверджують: хоча
активність претендентів дійсно виявилася
невисокою, ще рано бити на сполох. Мовляв,
ближче до часу «Ч» – 14 вересня, кількість
заявок від конкурсантів зросте в геометричній
прогресії.
На користь цього наводиться кілька
аргументів. Один з основних, який озвучується
в ЗМІ – невдалий час проведення конкурсу.
Мовляв, саме оголошення про початок відбору
суддів ВАКС було видано в розпал літа, а тому
багато охочих на той момент могли банально
відпочивати від робочої рутини.
На це нібито накладаються труднощі у
зв’язку з тим, що від претендентів вимагається
підготовка великого пакета документів,
формування якого вимагає значного часу. І само
собою, «український авось», коли значне число
претендентів прагнуть подати заяви в останній
момент.
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Судді, які погодилися говорити з «Країною»
на правах анонімності акцентують увагу на
інших аспектах. Вони дають зрозуміти, що
серед діючих відправників правосуддя дійсно
не варто очікувати значного числа бажаючих
перейти на роботу в ВАКС.
«По-перше, все впирається в гроші.
Порівняйте самі: суддям Антикорупційного
суду, які будуть приймати рішення по справах
на мільярди, влада ставить зарплату від 50
до 100 тис грн. Паралельно йде конкурс у
Верховний суд, де оклад – в три рази більше.
Покажіть мені суддю, який при інших рівних,
буде рватися в фантомний суд з незрозумілими
перспективами?», – каже суддя одного з
центральних райсудів Києва.
Його колега із системи господарських судів
пов’язує мляве участь суддів у конкурсі ВАКС
з наслідками так званої «судової реформи».
«За останні роки судді пройшли сім кіл
пекла, ви самі про це писали – всі ці відбори,
люстрації, перекваліфікації, тотальні перевірки
і пресинг. В результаті, ті, хто утримався, в
більшості своїй лояльні до влади. Навряд чи
хтось з них зараз буде рвати жили і намагатися
змінити обстановку. На діючих суддів я б не
особливо не сподівався, їм це нецікаво. Тим
більше, що це обережні люди. Всі розуміють,
що на носі вибори, а створюваний суд стане
однією з головних арен політичної боротьби»,
– зазначає наш співрозмовник.
Він також вказує на додаткову
околополитическую складову, що викликає
скепсис у суддів. «Ні про яку незалежність
ВАКС не йдеться апріорі. Люди президента
і Захід будуть намагатися заповнити його
«своїми» людьми. До того ж, буквально зі
старту новий суд ризикує стати заручником
боротьби між Національним антикорупційним
бюро та Спеціалізованої антикоррупционой
прокуратурою, керівники який давно побили
горшки між собою», – говорить нам суддя.
За однією з версій, заповнити «суддівську
пролом» могли б юристи з приватного сектора.
Втім, найбільш статусні адвокати поки не
виявили зацікавленості в конкурсі.
Джерела в юридичному цеху так пояснюють
цю ситуацію «Країні» так: «Перше і головне –

Суспільна думка

це фінанси. Поважаючий себе юрист не буде
розмінюватися на роботу судді. Адже де-факто
адвокати завжди в опозиції до влади. Друге:
юристи в здоровому глузді сьогодні не будуть
приймати участь у конкурсах, які проводить
Банкова (особливо, після відбору у Верховний
суд). Навіщо бруднити своє ім’я в цьому
цирку?».
Окремі гарячі голови допускають, що
відсутність інтересу до відбору режисується
штучно в інтересах влади. Щоб в подальшому
продовжити термін прийому документів, і
максимально відстрочити формування і запуск
роботи Антикорупційного суду. Але з цими
доводами згодні не всі.

«Деякі кандидати подали туди свої кандидатури,
з якими я знайомий особисто, є реально
незалежними, тому у чинної влади на сьогодні
реально виникла проблема не те що для проведення
конкурсу, а взагалі для роботи суду», – зазначає
адвокат Кравець.
Як би там не було, але і прихильники, і противники
ідеї ВАКС вже сьогодні визнають – очікувати
ажіотажу при доборі суддів Антикорупційного
суду в будь-якому випадку не доводиться. Тому не
виключено, що в такому разі вибір претендентів буде
проходити з пулу кандидатур, заздалегідь схвалених
владою та когорти «кращих з гірших» (Повінь –
зміна системи (http://povin.com.ua/143817-05-09.
html). – 2018. – 5.09).

В. Чумак, Українська правда: Напівфеодальна децентралізація

Г

оловна ідея децентралізації полягала в
тому, аби дати більше грошей та повноважень на місця. Тому всі проекти та
проблеми місцевих громад мають вирішуватися своїми інструментами у відповідності до
своїх можливостей.
Законом передбачена передача повноважень
та відповідних коштів на місця в розпорядження
відповідних громад.

І в Україні склалася така парадоксальна
ситуація, коли, за великим рахунком, усі великі
міста – з профіцитом бюджету, проте якісної
зміни життя конкретних людей не помітно.
За чотири роки дохідна частина місцевих
бюджетів зросла з 68,6 мільярдів гривень у
2014-му до 231 мільярда гривень у 2018 році.
Тобто зростання відбулося в 3,3 рази. Це,
начебто, дуже добре.
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Але. Будь-яка ідея будь-якої реформи
полягає в тому, що її має відчути конкретна
людина. А в нас кого не запитаєш про суттєві
зміни на містах, то чуємо у відповідь: «Так,
щось міняється, але дуже повільно».
Якщо щось і змінюється на краще, то
виключно в плані ремонту доріг. Дороги – це
те, що можна побачити, чим займається місцева
громада. А все інше якось розпорошується та
розчиняється в повітрі.
Це підтверджує і загальнонаціональне
опитування населення, проведене Фондом
«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»
наприкінці серпня.
Так, більшість українців, як і раніше, не
відчуває змін від використання додаткових
коштів, які місцеві бюджети отримали протягом
останніх років – таку позицію висловили 61%
респондентів (у червні 2017-го – 55%).
Частка тих, хто відчув зміни на краще
внаслідок збільшення місцевих бюджетів,
досить невелика (18%) і лише трохи вища за
частку тих, хто побачив зміни в гірший бік
(останніх – 14%).
Крім того, порівняно з червнем 2017 р. ці
частки майже не змінилися.
Навіть у такій добрій справі ми допустили
величезні корупційні ризики та зробили
величезні корупційні лазівки.
Про що нам каже практика: всюди – у
великих та маленьких містах – за великим
рахунком, кошти, що йдуть на децентралізацію
та розподіляються місцевими радами,
використовуються на тендерах, у яких беруть
участь представники тих самих органів
місцевого самоврядування. Напряму чи
опосередковано. Або місцеві депутати, або
мери міст.
Якщо це мер – то за ним стоїть якийсь певний
забудовник. Або взагалі мер чи його родина
має у власності чи то будівельну компанію, чи
якийсь там завод з виготовлення, наприклад,
тротуарної плитки, бордюрів і таке інше.
Тобто люди, які мають певний бізнес, на
місцях намагаються зайняти відповідні посади
в органах місцевого самоврядування, аби
сприяти розвитку власного бізнесу і аж ніяк не
громади.
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Усе це призводить до того, що ми стали
плодити місцевих олігархів.
Ми почали монополізувати всю систему
розподілу коштів на місцевому рівні, внаслідок
чого там стали виростати місцеві олігархи чи
такі собі сучасні феодали.
Вони в тісній зв’язці з прокурорами,
керівниками СБУ, Нацполіції, суддями,
незважаючи на існуючий конфлікт інтересів,
працюють виключно для власного збагачення.
І це є найбільшою проблемою децентралізації
на сьогодні.
У цьому є дві небезпеки. Перша полягає в
тому, що держава передала на місцевий рівень
повноваження і кошти, але втратила контроль
над їхнім використанням.
А друге – це те, що місцеві феодали зрозуміли:
на місцях вони можуть відчувати себе не гірше
за крупних олігархів, користуючись повною
безкарністю та круговою порукою.
Центральна влада усвідомила, що, надавши
таким місцевим феодалам у користування
«феоди», вони отримали відданих особисто
собі васалів, які будуть триматися за них, доки
ті перебувають при владі.
Тому, коли наразі йдеться про те, що
президент Порошенко буде спиратися на мерів,
то він буде, перш за все, спиратися на феодалів,
які «доять» свої маленькі феоди.
Ми бачимо корупційний ланцюжок: у
маленькому місті – маленька монополізація, у
крупнішому місті – монополізація бізнесу вже
побільше, а в масштабах всієї країни – повна
монополізація.
Тому, аби втриматися на самому верху,
чиновники дають можливість будувати такі ж
самі монополії на місцевому рівні – аби мати з
цього політичний зиск.
Винятки з цієї ганебної практики можна
полічити на пальцях. Їх дуже мало, наприклад,
О. Семчишин у Хмельницькому або
М. Голосний, сільський голова в Єлизаветівці на
Дніпропетровщині.
Проте переважна більшість керівників
місцевих громад вимушені грати за корупційними
правилами, розробленими в Києві.
Реформа децентралізації взагалі-то класна.
Коли вона спрямована на допомогу людям,

Суспільна думка

то кращого вже й не треба. Але коли за
децентралізацією приховані чиїсь власні
корупційні інтереси, то це вже не реформа.
Реформа – це дія, спрямована на якісну
зміну в державі. А коли реформа не змінює
якісно державу, а навпаки за показною

активністю приховує корупційний розподіл
коштів, корупційну складову – це злочин!
Тому – міняти потрібно все! (Українська
п р а вд а
( h t t p s : / / w w w. p r a v d a . c o m . u a /
columns/2018/09/13/7191904/). – 2018.
– 13.09).

Т. Батенко, Українська правда:
На чому спіткнулася децентралізація

Н

а початку серпня, у розпал літніх відпусток, Центральна виборча комісія зухвало
й у антиконституційний спосіб зірвала
осінні вибори в майже ста об’єднаних територіальних громадах. У режим невизначеності й
очікування перевели близько мільйона українців,
які добровільно вирішили взяти на себе відповідальність за розвиток своїх територій.
І питання навіть не в тому, за чиєю
вказівкою влаштували цей відвертий саботаж
і дискредитацію ідеї об’єднання громад.
Найстрашніше, що він може вбити всю реформу
децентралізації – чи не єдину реформу, яку влада
спромоглася зробити для людей, а не для себе.
Формальним приводом для непризначення
місцевих виборів, які мали відбутися в останню
неділю жовтня, стала буцімто законодавча
колізія щодо проведення референдумів.
ЦВК звернулася до комітету Верховної Ради
з питань правової політики та правосуддя
за роз’ясненням стосовно того, чи, бува, не
повинні територіальні громади вирішувати
питання об’єднання на місцевому референдумі.
Поки парламентський комітет не дасть
відповіді, Центрвиборчком відмовляється
призначати жовтневі вибори в ОТГ. Останній
термін для цього сплив 17 серпня. Очевидно,
що раптове прозріння ЦВК, як і рішення
звернутися до ВР у період канікул, невипадкове.
Центрвиборчком у цій ситуації – лише
інструмент для Адміністрації президента.
Банкова давно тримає комісію на гачку,
дозволяючи затягувати ротацію її членів,
термін повноважень більшості з яких, включно
з головою Михайлом Охендовським, скінчився
декілька років тому. А фігурування очільника
ЦВК у справі про «амбарну книгу» Партії

регіонів робить Центрвиборчком ще більш
слухняним. Настільки, що він погодився
закласти міну уповільненої дії під усю реформу
з передачі владних повноважень на місця.
Тривожні дзвіночки для громад лунали
й раніше. Здебільшого вони були пов’язані
з недосконалістю законодавства, яке «не
встигало» за реформою децентралізації. Та
парламент виправляв недоліки, і АП якщо не
сприяла цьому, то принаймні не перешкоджала.
Подекуди вибори в ОТГ блокували
представники президента на місцях – очільники
облдержадміністрацій, які за законом мають
передавати ЦВК документи для призначення
виборів у об’єднаних територіальних громадах.
Переважно це відбувалося у тих областях, де
влада наперед знала, що програє вибори, або ж
не хотіла відпускати у вільне плавання заможні
території.
Особливо відзначився голова Закарпатської
ОДА Геннадій Москаль. Але влада в
особі президента на дії Москаля відповіла
мовчанням… Усе це не минуло безслідно
– темпи децентралізації почали спадати. Із
803 громад, що були створені з 2015 року, у 2018-му
з’явилося лише 138, тоді як у 2016-му приріст
склав 207, а у 2017 році – 299 ОТГ. Загалом
заплановано сформувати близько 1200 громад.
Хай там як, але децентралізація наразі
набула загрозливих для Банкової масштабів.
Об’єднуватися почали села й селища та міста
в межах не лише одного району, а й різних.
Натомість районні адміністрації, які були
важливою ланкою адміністративної вертикалі,
опинилися біля розбитого корита.
Отримавши повноваження й ресурси,
громади не чекають погодження згори, як їм
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жити далі. Вони будують школи, ремонтують
дороги, відкривають зручні Центри надання
адміністративних послуг, відновлюють ФАПи
і клуби. І все це – за свої кошти, за які не треба
цілувати руки центру. Йдеться про мільярди
гривень.
Так, упродовж січня – квітня 2018 року
бюджети в об’єднаних територіальних громадах
збільшилися на понад 60% проти аналогічного
періоду 2017-го, тоді як загалом кошторис
місцевого самоврядування зріс тільки на трохи
більше ніж 20%. Очевидно, що подальша
децентралізація остаточно «доламає» не лише
адміністративну вертикаль, а й плани чинного
президента вибудувати авторитарний режим,
спираючись на місцевих керівників, які сидять
на бюджетній «голці».
Проведення виборів у ОТГ невигідне
владі й тому, що вони «оголили» недовіру
до президента та його партії на місцях і
підкреслили потужність опозиційних політсил,
особливо – молодих, які стабільно входять до
чільної п’ятірки переможців волевиявлення в
ОТГ.
Яскравий приклад – Київська область, де
торік на виборах у жовтні від БПП не було обрано
жодного депутата. На Київщині голосування
чекають у чотирьох громадах. Саме місцеві
вибори, а не соціологічні дослідження, які, втім,

теж останнім часом не радують президента,
показують, хто в українській політиці насправді
чогось вартий.
Сьогодні доводиться чути, що «замороження»
виборів у ОТГ вигідне опозиції, а влада, навпаки,
зацікавлена в тому, щоб їх провести. Мовляв,
сильні громади, які наочно демонструють
добробут, чинним керманичам держави лише
на користь. То чому ж тоді президент і досі не
реагує на бездіяльність ЦВК?
На жаль, без його команди ситуація не
зрушить з місця – хай там що напишуть
у соцмережах прем’єр-міністр та інші
урядовці. На тлі нинішнього мовчання Петра
Порошенка його попередні заклики до громад
об’єднуватися, щоб прийти і забрати свої гроші,
звучить як знущання.
Тому я звертаюся до всіх опозиційних партій,
для яких інтереси громад вищі за політичні
амбіції, з проханням відреагувати на ситуацію з
блокуванням перших виборів у ОТГ, серед яких і
Бібрська міська громада на моїй рідній Львівщині.
Ми маємо чинити політичний тиск на Банкову. Бо
сподіватися, що там отямляться самі, схоже, марно.
Король – голий, але його оточення до останнього
переконуватиме його, що він має блискучий
вигляд (Українська правда (https://www.pravda.
com.ua/columns/2018/08/29/7190414/). – 2018.
– 29.08).

ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ, ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ,
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
3
вере сня,
президент
України
П. Порошенко провів зустріч з лідерами
парламентських фракцій, на яких говорив
про зміни до Конституції в питаннях вступу
до Європейського Союзу, а також відносин з
Росією і статусу окупованого Криму.
Про майбутнє України
На зустрічі глава держави сказав, що
незмінність зовнішньополітичного курсу
України має ґрунтуватися на внесенні змін
до Конституції, а інші формати, які не
передбачають юридичних зобов’язань сторін
– неефективні.
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«Дуже просив би, щоб проекти змін до
Конституції якомога швидше було розглянуто,
включено до порядку денного та направлено
до Конституційного суду, щоб ті зміни, які
відбулися після Революції гідності, були
безповоротними, щоб не допустити реваншу»,
– сказав Порошенко.
За словами президента, зміни буде внесено
до преамбули, трьох статей та перехідних
положень Основного закону України.
«У перехідних положеннях ми чітко фіксуємо
позицію, що ми вилучаємо норму, на підставі
якої в Україні перебував Чорноморський флот
РФ. Конституційних підстав для цього після
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Про свій виступ
На зустрічі Порошенко заяви також, що
планує виступити зі щорічним посланням до
Верховної Ради України у вересні.
«Я планую зробити своє щорічне звернення
у вересні. Ми з Андрієм Володимировичем
Парубієм поговоримо про найбільш прийнятні
дати для цього звернення», – сказав він (Радіо
Свобода (https://www.radiosvoboda.org/a/newsporoshenko-krym-es-nato/29468884.html). –
Відносини з Росією
Порошенко також наголосив, що Договір про 2018. – 3.09).
дружбу, співробітництво і партнерство з Росією
Президент П. Порошенко наголосив на
від 1997 року не розривається, а припиняє свою
дію через непродовження, з огляду на це він важливості проведення роботи для ухвалення
має намір до 30 вересня направити відповідне змін до Конституції щодо закріплення курсу
України на європейську і євроатлантичну
повідомлення РФ.
«Я наголошую, що він не розривається, інтеграцію.
Глава держави наголосив, що більшість
оскільки це складна і тривала процедура, а він
припиняє свою дію через непродовження», українців підтримують європейський вектор
– сказав глава держави, підкресливши, що розвитку України. «Прохання – Парламент
питання продовження чи непродовження цього має бути повністю проінформований, ми на
сьогоднішній день маємо розгорнути необхідну
договору – винятково в йог компетенції.
Після отримання необхідних документів від кампанію, бо це кроки, які забезпечують
МЗС він має намір до 30 вересня направити реалізацію волі українського народу», –
зі своїм підписом повідомлення Російській наголосив Президент.
«Це має бути чіткий правовий документ
Федерації про непродовження дії цього
найвищої сили, Основний Закон нашої
договору.
«Це вимагає голосування в парламенті, держави – Конституція. В Преамбулі і в
але, безумовно, я хотів би провести з цього зобов’язаннях кожної з гілок влади ми чітко
приводу консультацію, щоб врахувати думку фіксуємо необхідні завдання. Ми дуже добре
парламенту, щоб врахувати її під час підготовки засвоїли, на жаль, на прикладі «Будапешту»,
відповідного рішення РНБО», – сказав ціну всяким меморандумам. І обдурити
українській народ ми більше не дозволимо»,
Порошенко.
– підкреслив Глава держави (Офіційне
інтернет-представництво Президента
Про Крим
На зустрічі з лідерами парламентських України (https://www.president.gov.ua/news/
фракцій Порошенко також сказав, що після prezident-yevropejskij-vektor-ukrayini-mayeприйняття змін до Конституції України щодо buti-zafiksovani-49430). – 2018. – 6.09).
зовнішнього курсу держави буде розроблено
Президент П. Порошенко підписав укази
зміни з приводу окупованого Росією Криму.
Глава держави не уточнив, які конкретно про призначення трьох суддів Верховного суду
кроки він має на увазі. Але додав, що найближчим України. Тексти указів з’явилися на офіційному
часом буде скликано Конституційну комісію у сайті глави держави в четвер, 30 серпня.
Посаді у касаційних судах Верховного
зв’язку з майбутніми змінами по АРК.
За словами президента, представники суду отримали Сергій Слинько, Валентина
кримських татар активно беруть участь в Симоненко і Вікторія Мацедонська.
Слинько став суддею Касаційного
розробці змін. Також він закликав взяти участь
кримінального суду, Мацедонська – Касаційного
у цьому процесі і народних депутатів.
ухвалення цих конституційних змін не буде»,
– пояснив він.
Порошенко також хоче зафіксувати в
преамбулі цивілізаційний вибір України на
європейську та євроатлантичну інтеграцію: в
трьох статтях закону закріплять, що Верховна
Рада, президент і уряд мають підтримувати і
реалізовувати євроатлантичний курс України.
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адміністративного суду, а Симоненко
– суддею Касаційного цивільного суду
(Дзеркало тижня (https://dt.ua/POLITICS/
poroshenko-priznachiv-troh-suddiv-verhovnogosudu-287021_.html). – 2018. – 30.08).

НАТО. Рішення ухвалили одноголосно (112.ua
(https://ua.112.ua/polityka/oboronnyi-komitetvr-rekomenduvav-radi-pidtrymaty-zminy-dokonstytutsii-shchodo-zovnishnopolitychnohokursu-461062.html). – 2018. – 5.09).

Парламентарі призначили двох суддів
Конституційного суду за квотою Верховної
Ради, нами стали – І. Завгородня та
О. Первомайський. За відповідне рішення
проголосували 232 народних депутата.
Перед цим виступив голова комітету ВРУ
з питань правової політики та правосуддя
Р. Князевич, який зазначив, що всього
Конституційний Суд складається з 18 суддів,
6 з яких призначаються за квотою Ради.
Він додав, що вже чотири роки парламент
не міг ухвалити рішення про призначення
ще двох кандидатів за своєю квотою,
щоб Конституційний Суд зміг працювати
повноцінно.
За словами Р. Князевича, на посади суддів
КСУ претендували чотири кандидати,які
запропоновані від фракцій.
Зокрема, від Блоку Петра Порошенка – суддя
Вищого спеціалізованого суду Ірина Завгородня
та викладач на юридичному факультеті КНУ
ім. Т. Шевченка Н. Якимчук.
Від фракції «Народний фронт» –
доцент кафедри громадянського права
КНУ ім.Т. Шевченка Олег Первомайський та
від фракції «Батьківщина» – суддя Верховного
суду М. Короткевич.
За процедурою, спочатку депутати мали
провести рейтингове голосування, а потім
загалом проголосувати за тих двох, хто набрав
найбільше голосів.
До фіналу вийшли Завгородня і
Первомайський, які набрали 223 і 238 голосів
відповідно (Українська правда (https://www.
pravda.com.ua/news/2018/09/20/7192717/). –
2018. – 20.09).

У Євросоюзі поважають право України
закріпити в Конституції незворотність
європейського і євроатлантичного курсу
держави, однак нагадують про необхідність
продовження реформ, визначених в Угоді про
асоціацію. Про це в ексклюзивному коментарі
власному кореспонденту «Укрінформу» заявив
речник ЄС.
«Це є суверенним правом кожної країни –
вносити зміни до Конституції та визначати свої
стратегічні цілі», – заявив речник.
При цьому в ЄС нагадали, що Угода про
асоціацію Україна-ЄС визначає, що просування
реформ та процес зближення України
сприяє поступовій економічній інтеграції та
поглибленню політичної асоціації держави з
Євросоюзом, що також було підтверджено на
двосторонньому саміті 9 липня.
«Відтак ми повною мірою зосереджені
на імплементації Угоди про асоціацію
ЄС-Україна,
включаючи
поглиблену
і всеохоплюючу ЗВТ, задля повного
використання її можливостей на користь
обох сторін», – заявили в ЄС (Європейська
правда (https://www.eurointegration.com.ua/
news/2018/09/7/7086615/). – 2018. – 7.09).

Комітет ВР з питань нацбезпеки
і оборони рекомендував парламенту
підтримати законопроект № 9037, який
передбачає закріплення у Конституції
зовнішньополітичного курсу України на вступ до
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Голова Конституційного Суду України (КСУ)
С. Шевчук прокоментував наявність різних
пропозицій від потенційних кандидатів на
виборах президента внести зміни до Основного
закону або ж узагалі написати нову Конституцію.
7 вересня, він разом з іншими суддями
КСУ зустрівся зі студентами і викладачами
Львівського національного університету
ім. І. Франка, передає кореспондент ІА ZIK.
За його словами, це специфіка українських
політиків, що вони мало не під кожні вибори і
під кожну політичну кон’юнктуру намагаються
переписати Конституцію. «Їм завжди незручно,
що є певний документ, яких їх обмежує.
Вони хочуть показати, що можуть змінити
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Конституцію і що таким чином вони ніби
вищі за Основний закон. Або це як меседж
для електорату, що вони можуть все. Від цього
треба відрізняти ті зміни, які необхідні і на
часі. Але з іншої сторони, Конституція – це те,
що обмежує політиків, а вони не хочуть у це
вірити», – сказав С. Шевчук.
Також він зазначив, що в самій Конституції
закладені запобіжники від спроб її змінити в
бік узурпації влади.
«Конституція у нас жорстка, її складно
змінити. Має бути процес обговорення, висновок
Конституційного суду, чи порушується стан
територіальної цілісності, чи немає загрози
для нашої державності і правам людини.
Також має бути голосування в парламенті
на двох сесіях. І, звичайно, сила суспільної
думки. Оскільки наше суспільство змінилося,
я переконаний, що авантюри не пройдуть.
А якщо нам необхідні зміни, то вони мають
бути виважені й актуальні», – додав голова
КСУ (ZIK (https://zik.ua/news/2018/09/07/
golova_ksu_pro_idei_kandydativ_na_vyborah_
perepysaty_konstytutsiyu_avantyury_1402025).
– 2018. – 7.09).
Із 940 конституційний скарг, які надійшли
до Конституційного суду України (КСУ),
більша частина отримала відмови. Про це
заявив голова КСУ Станіслав Шевчук, який у
п’ятницю, 7 вересня, разом з іншими суддями
КСУ зустрівся зі студентами і викладачами
Львівського національного університету
ім. І. Франка.
У коментарі кореспонденту ІА ZIK С. Шевчук
пояснив причини відмов: «Є чіткі вимоги
закону і Конституції, що це має бути остаточне
судове рішення, що має бути зазначено, які саме
закони, які положення законів неконституційні,
має бути наведене обґрунтування. Скарга має
бути складена державною мовою. Це вимоги,
які нам становив законодавець. Зараз наступна
хвиля цих скарг уже йде більш підготовлена і
відповідає вимогам закону щодо форми подачі.
Бо це юридичний процес, і форма має бути
дотримана».
Також голова КСУ повідомив, що найбільше
скарг зараз надходить щодо пенсійного

забезпечення, щодо індексації державним
службовцям і прокурорам, щодо Кримінальнопроцесуального кодексу і Кодексу про
адміністративні правопорушення.
«У результаті розгляду справи закон може
бути визнаний неконституційним і людина, чиє
право порушено, повинна через суди загальної
юрисдикції поновити своє право», – зазначив
він (ZIK (https://zik.ua/news/2018/09/07/iz_940_
konstytutsiynyy_skarg_yaki_otrymav_ksu_
bilshiy_chastyni_vidmovleno_1402147). – 2018.
– 7.09).
Зміни до Конституції щодо закріплення курсу
України на європейську та євроатлантичну
інтеграцію в разі їх ухвалення Верховною
Радою не матимуть ані хорошого, ані поганого
впливу на зовнішньополітичний напрямок
руху держави. Цікавою є спроба Порошенко
легитимізувати вплив президента України
на внутрішню політику через реалізацію
європейського напрямку розвитку країни.
Про це в коментарі «Слову і Ділу» розповів
експерт Центру політико-правових реформ
Б. Бондаренко.
«Незважаючи на те, що Конституція містить
норми прямої дії, ніхто не зможе примусити
вище керівництво держави реалізувати
запропоновані президентом зміни, оскільки
вони не мають юридичних наслідків. Тобто
притягнути до відповідальності будь-кого,
хто відмовиться їх виконувати, неможливо.
Насправді, вони не погані й не хороші, а просто
марні», – вважає юрист.
На його думку, навіть якщо після виборів
до влади прийдуть проросійські сили, то не
виключено, що вони знову змінять Конституцію
й усе повернеться назад. Якщо в них не
вистачить для цього 300 голосів у Раді, то на
рівні Кабміну не реалізовуватиметься Угода
про асоціацію з ЄС.
«Адже всі евроінтеграційні процеси в нас
зводяться до того, чи реалізує уряд Угоду про
асоціацію, чи ні, а також чи ухвалить Верховна
Рада необхідне законодавство для того, щоб
уряд її реалізував», – пояснив Бондаренко.
Оскільки модель нашої Конституції вже зараз
передбачає, що парламент формує внутрішню
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та зовнішню політику, уряд її реалізовує,
а президент не втручається, то експерт не
виключає, що Порошенко змінами до основного
закону намагатиметься легітимізувати свій
вплив на внутрішню політику держави.
«Пропоновані зміни передбачають, що
президент гарантуватиме реалізацію курсу про
набуття Україною повноправного членства в
НАТО та ЄС. Але це в першу чергу залежить
не від України, а від країн ЄС та членів НАТО,
які проголосують чи ні за наше повноцінне
членство. Можливо, президент, вносячи собі
нові повноваження, намагається якимось
чином легітимізувати свій вплив на внутрішню
політику. Періодично президент заявляє, що
він дає доручення уряду з якихось питань. Хоча
згідно з Конституцією, він не має на це права.
Але якщо президент має гарантувати курс на
євроінтеграцію, то теоретично він повинен
мати на це якісь повноваження. І саме в цій
частині й починається легітимізація практики
давати доручення уряду», – вважає експерт.
Щодо наміру виключити пункт 14 у
перехідних положеннях Конституції, яким
дозволялося російському Чорноморському
флоту перебувати на території Криму на правах
оренди, то тут, на думку Бондаренка, немає
жодних протиріч, це давно потрібно було
зробити.
Але щодо глобального наміру закріпити
рух України до членства в НАТО, то проблема
полягає в тому, що не прописані чіткі критерії.
«Раптом за років п’ять НАТО буде
перейменоване на якусь іншу структуру, й тоді
знову доведеться вносити зміни до Конституції.
Не можна закріплювати в Основному законі такі
вузькі речі та поняття, адже Конституція – це
загальні положення, які закріплюють основні
засади існування суспільства та громадян
країни», – підкреслив Бондаренко.
На його думку, парламент до виборів не
встигне ухвалити президентський законопроект
про зміни до Конституції, тому ця ініціатива
більше схожа на піар.
«Законопроект зараз зареєстрували, тепер
нардепи ухвалять постанову про звернення
до КСУ, який подивиться її й винесе своє
рішення, про те, що в ній немає порушення
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прав людини й вона не суперечить процедурі.
Потім законопроект має пройти перше читання,
а на наступну сесію, яка почнеться в лютому
(за умови, що КСУ встигне винести рішення
щодо цього законопроекту), вони мають дати
300 голосів «за». До виборів президента вони
не встигнуть», – вважає він.
На думку експерта, теоретично в нових
положеннях може бути конфлікт із першим
розділом Конституції, де йдеться про
неможливість існування іноземних військових
баз на території України.
«Членство в НАТО не передбачає
автоматично створення іноземних баз на
території України. Воно передбачає, що
українські військові стають військовими НАТО.
Але теоретично можуть виникнути проблеми
з Конституцією. Але для того, щоб змінити
перший розділ Конституції, спочатку потрібно
провести референдум, але піар не передбачає
таких серйозних зусиль», – підкреслив
Б. Бондаренко (ЦППР (http://www.pravo.org.ua/
ua/news/20873255-zaproponovani-prezidentomzmini-do-konstitutsiyi-ne-peredbachayutyuridichnih-naslidkiv). – 2018. – 7.09).
Инициатива
президента
Украины
П. Порошенко внести изменения в Конституцию
относительно евроатлантического курса страны
– это начало его предвыборной кампании. Такое
мнение выразил политолог А. Якубин в эфире
телеканала NEWSONE.
«Я считаю, что это начало избирательной
кампании. То есть президент пытается за собой
закрепить тему евроинтеграции. И в некотором
роде он пытается превратить Конституцию
в своеобразную предвыборную листовку», –
пояснил эксперт.
Он также подчеркнул, что внешняя политика
государства может меняться в силу разных
причин.
«Демократия предусматривает обратность.
Сейчас Великобритания выходит из ЕС.
Почему? Потому что ключевым сувереном
есть народ. Народ может сегодня думать о
внешней политике так, а завтра – по-другому.
Поэтому, когда у нас политики пытаются
сказать, что мы должны в Конституции
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записать внешнеполитическую ориентацию,
то это просто манипуляция. Политика, тем
более внешняя, может меняться в зависимости
от интересов или смены конъюнктуры. И это
нормально», – отметил ополитолог и выразил
уверенность, что Рада поддержит инициативу
главы государства (MIGnews.com.ua (http://
mignews.com.ua/politics/20241980.html). –
2018. – 5.09).
Вибори в Україні тільки два рази були
стовідсотково конституційними. Всі інші
відбувалися з порушенням. Про це 23 серпня,
під час засідання Громадського прес-центру
«Вибори-2019» на тему «Яка дата виборів
Президента конституційна: 31 березня чи
9 червня 2019 року?», що відбулося у
Львівському прес-клубі, заявив політолог,
директор Центру політичних досліджень ЛНУ
імені Івана Франка Л. Скочиляс.
- Варто пригадати вибори 2004 року, які
пройшли в три тури. Хоча ніякий закон та
Конституція цього не передбачали. Також варто
пригадати вибори 2010 року, які Верховна
Рада призначила на 25 жовтня. Але з подання
тодішнього Президента Віктора Ющенка
Конституційний Суд прийняв рішення про
перенесення виборів на 17 жовтня, тому що
25 жовтня ще не був вичерпаний п’ятирічний
термін повноважень Президента, – каже він.
Також, за словами Л. Скочиляса, вибори
2014 р. з конституційної точки зору є досить
контраверсійними.
- Тому, теоретично, Конституційний Суд
може перенести вибори, навіть якщо Верховна
Рада визначиться з чіткою датою, – зазначає
він.
Доктор політичних наук, професор кафедри
політології ЛНУ ім. І.Франка Анатолій
Романюк погоджується, що в Україні суди
можуть вирішувати все.
- Після того, як Янукович виграв
президентські вибори, Конституційний Суд
визнав Конституційну реформа 8 грудня
2004 р. – нелегітимною. Тому ми вже перестали
дивуватися рішенням Конституційного Суду,
Вищого суду та цілої низки судів, – говорить
політолог (DailyLviv (https://dailylviv.com/news/

polityka/konstytutsiinyi-sud-mozhe-perenestyvybory-navit-yakshcho-parlament-vyznachytsyaz-chitkoyu-datoyu-politoloh-u-lvovi-62370). –
2018. – 23.08).
Лідер парламентської фракції «Батьківщина»
Ю. Тимошенко під час презентації концепту
нової Конституції заявила, що Конституційний
Суд може дати згоду на перенесення виборів
президента України з березня на червень
2019 р., повідомляє LB.ua.
«Що вони [політики] хочуть зараз зробити?
За Конституцією, президентські вибори в нас
проходять у березні. Але вони хочуть довести,
що це має бути червень», – сказала вона.
Тимошенко підкреслила, що перенесення дати
президентських виборів – це незаконно.
«Повірте мені, що цей Конституційний Суд
скаже нам, що це має бути червень. І просто
Конституцію читати не будуть. Тому нам такі
конституційні суди більше не потрібні», –
заявила вона.
23 серпня народний депутат від
«Народного фронту» Леонід Ємець заявив,
що, за його інформацією, готують подання в
Конституційний Суд із метою перенесення
дати виборів президента України.
У коментарі виданню «ГОРДОН» Ємець
уточнив, що одержав інформацію від інсайдерів
у КСУ.
Видання ТСН із посиланням на свої
джерела повідомило, що подання у КСУ
надішлють депутати, «наближені до Блоку
Петра Порошенка». Приводом для подання
стане те, що попередні президентські вибори
проходили у травні, а не в березні, як прописано
в Конституції, зазначив співрозмовник
видання. (Гордон (https://gordonua.com/ukr/
news/politics/-timoshenko-vvazhaje-shchokonstitutsijnij-sud-ukrajini-dozvolit-vidklastivibori-prezidenta-320708.html). – 2018. – 24.08).
Лидер «Батькивщины» Ю. Тимошенко
предложила провести новую судебную
реформу. Концепцию перезагрузки судебной
системы она представила в фейсбуке.
Ключевое положение предложений
Тимошенко – выборность судей первой
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філософи, політологи та інші спеціалісти,
які входять в експертну групу по розробці
Нового Суспільного Договору. Зокрема, серед
них експерт у питаннях конституціоналізму
Геннадій Друзенко, політолог Тарас Бебешко,
філософ Юрій Шеляженко, експерт з питань
державного будівництва Анатолій Пінчук, один
із ідеологів реформи державного управління в
Україні Сергій Сорока.
Але чи обов’язково приймати Нову
Конституцію для затвердження Нового
Суспільного Договору чи можна провести
лише косметичний ремонт діючого Основного
Закону.
На ці та інші питання дискутували експерти
16 серпня у вільному просторі MediaHub з
ініціативи Інституту демократії та розвитку
«PolitA» спільно з «Foundation for future».
Ця зустріч стала продовженням серії
публічних обговорень щодо Нового Суспільного
Договору та Нової Конституції.
На основі діючої Конституції Україні так
і не змогли побудувати ефективну, підзвітну,
відповідальну та не корумповану владу із
незалежними гілками влади – законодавчою,
виконавчою та судовою. Влада в Україні
розбалансована в тому числі через чинну
Конституції, в якій з самого початку були
закладені протиріччя через гібридність
так званої парламентсько-президентської
республіки.
Експерти зійшлися на думці, що поступове
реформування Основного Закону через прописані
в ній процедури апріорі неспроможне відродити
довіру до нього, перетворити Конституцію на
сакральну річ, яку глибоко шанують, свідомо
дотримуються і активно захищають.
«Протиріччя, які гальмують побудову в
країні справжньої демократії та гальмують
розвиток країни, неможливо вирішити в рамках
чинної Конституції, тому що ніхто із діючих
політиків із різних гілок влади не зацікавлені
Попри міф, що чинна Конституція України в ліквідації чи мінімізації цих протирічь», –
є ледве не найкращою у світі, але просто її впевнений Сергій Сорока.
Було обговорено як створити умови
не дотримуються. Основний закон (особливо
у чинній редакції) містить в собі засадничі для системної зміни системи державного
протиріччя та нездійсненні соціальні управління та провести реальну декомунізацію
обіцянки. В цьому переконані правники, апаратів у сервіси.
инстанции и мировых судей. Кроме того,
предлагается учредить Палату чести, которая
будет контролировать законность принятых
решений.
«Новая Конституция даст такое право людям:
избирать судей, которые их будут судить. Нам
нужно, чтобы сами судьи были ответственны
за то, что они принимают неправосудные
решения. И поэтому мы предлагаем в новой
Конституции учредить такой институт, который
называется Палата чести. Это как суд над
судьями», – заявила Тимошенко.
Палата чести, по задумке лидера
«Батькивщины», должна формироваться, как
суд присяжных – из людей с юридическим
образованием. Они будут избираться путем
жеребьевки на несколько месяцев и будут
наделены правом увольнять судей, выносящих
коррупционные и предвзятые решения.
«Только нарушат закон, только судья
совершил какую-то несправедливость в
отношении человека – он сразу будет уволен,
и уволен независимой Палатой чести», –
предложила Тимошенко.
Создание действительно независимой
судебной системы должно стать одной из
главных задач новой Конституции, считает она.
«Сегодня, чтобы добиться чего-то в
суде, нужно иметь «своего» купленного,
прикормленного судью. Эта коррумпированная
система работает только за деньги. Обычный
человек со своими интересами для нее
просто не существует, он ей неинтересен», –
констатировала политик.
Тимошенко считает, что только дав
гражданам право избирать судей и
контролировать их вердикты, можно будет
гарантировать справедливость (LB.ua (https://
lb.ua/news/2018/08/21/405595_timoshenko_
predlozhila_provesti_novuyu.html). – 2018.
– 21.08).
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Генадій Друзенко зазначив: «В архітектурі
державної влади в чинній Конституції
зафіксована модель, що дезорієнтує виборця і
не дає чіткої відповіді, хто і за що відповідає
в країні, і в такий спосіб розмиває політичну
відповідальність».
В рамках дискусії учасники обговорили
унікальний досвід європейських та
скандинавських країн, зокрема Ісландії щодо
перезаснування республіки шляхом прийняття
Нової Конституції.
Юрій Шеляженко переконаний: «Щоб
вибратися із конституційної кризи, необхідно
написати нову Конституцію України з чистого
аркуша. Бажано, щоб вона була короткою і
зрозумілою».
Всі спікери дискусії прийшли до висновку,
що лише демократичний публічний діалог
і республіканський суспільний договір є
необхідними передумовами української
конституційної реформи.
Тож алгоритм відновлення української
державності наступний: спочатку громадянське
суспільство формулює Новий Договорів, який
буде захищати інтереси кожного громадянина
при гармонійному співіснування, потім
цей Договір проходить широке суспільне
обговорення, після чого обирається шлях
його реалізації, наприклад, через написання
Нової Конституції за допомогою механізму
Конституанти та винесення її президентом на
всеукраїнський референдум.
Новий Суспільний договір має містити
принципи множинності, недомінації,
співволодіння загальними державними
ресурсами з рівноцінним розподілом дивідендів
від загального доходу від державних активів,
відповідального співуправління всіма галузями
господарства, особисту автономію кожного
громадянина і загальну взаємодопомогу,
принцип делегування своїх прав і повноважень
від громад до вищих щаблів влади, а також
стерилізацію виборчого права, що дозволить
більш ефективно обирати представників влади.
Модератор заходу правник Віталій Кулик
нагадав всім учасникам обговорення: «Всі
присутні на сьогоднішньому заході, хто не
байдужий до майбутнього України і хто

зацікавлений у відновленні української
державності, можуть стати частиною експертної
групи, яка розробляє Новий Суспільний
Договір» (Громадський простір (https://www.
prostir.ua/?news=chy-potribna-ukrajini-novakonstytutsiya). – 2018. – 17.08).
Украина обратилась в Совет Европы
за помощью с отбором судей для
Специализированного антикоррупционного
суда, сообщил Постоянный представитель
Украины в Совете Европы Д. Кулеба.
«Мы отправили официальный запрос
Генеральному секретарю Совета Европы
с просьбой, чтобы СЕ принял участие в
отборе судей нового Антикоррупционного
суда», – сказал Д.Кулеба в ходе пресс-клуба
XIII совещания руководителей зарубежных
дипломатических учреждений Украины.
Он отметил, что такое обращение направлено
в Специальный комитет экспертов Совета
Европы по взаимной оценке мероприятий
противодействия отмыванию средств и
финансирования терроризма (MONEYVAL)
и антикоррупционный орган Совета Европы
GRECO (Группа государств против коррупции)
(«Цензор.НЕТ»
(https://censor.net.ua/
n3083228). – 2018. – 28.08).
Підтримку кроків влади щодо децентралізації
схвалюють 43% громадян, що на 1% більше,
ніж торік, а негативно до неї ставляться 22%
(у 2017 році – 27%). При цьому прихильники
реформи децентралізації переважають у всіх
макрорегіонах, окрім Сходу, де за реформу
виступають лише 24%, а ще 29% ставиться до
неї негативно. А от на Заході децентралізацію
влади підтримують 53% громадян. Такі дані
соціального опитування оприлюднив Фонд
«Демократичні ініціативи».
Громадяни передбачають як позитивні, так
і негативні наслідки від децентралізації. На
думку 23%, вона дасть нові можливості впливу
на владу, а ще 12% вважають, що завдяки цій
реформі покращиться якість послуг. Натомість
23% побоюються, що децентралізація призведе
до появи місцевих «князьків», а 22% – до
спустошення сіл і селищ
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Не зважаючи на задекларований владою
розвиток реформи, більшість українців, а
саме 61%, не відчуває змін від використання
додаткових коштів, які отримують місцеві
бюджети отримали протягом останніх років
внаслідок реформи децентралізації. Водночас
частка тих, хто відчув зміни на краще, доволі
незначна – 18%, і лише трохи вища за частку
тих, хто побачив зміни на гірше, а таких 14%.
Серед тих, хто помітив позитивні зміни,
найчастіше згадувалося покращення ситуації з
благоустроєм, санітарним станом біля будинків
(46%), покращення роботи ЖКХ (22%) та
міського транспорту (21%). При цьому більше
позитиву помітили на Заході та Півдні, тоді як
в Центрі та на Сході ситуація зворотна – більше
тих, хто відчув негативні зміни.
Водночас серед змін на гірше найбільше
вказали на зниження якості медичного
обслуговування – 43%, турбота про соціально
вразливі групи (35%) та забезпечення громадян
робочими місцями (28%). Щоправда цього року
ці негативні зміни дістали нижчий відсоток,
ніж це було в опитуванні минулого року.
Порівняно з минулим роком практично не
змінилася громадська думка щодо здатності
місцевої влади використати додаткові
повноваження, отримані в результаті
децентралізації: впевнені у такій здатності
44% громадян (10% – «цілком впевнені» і ще
34% – «переважно впевнені»), а значні сумніви
щодо цього висловили 26%. Частка ж тих, хто
переконаний, що місцева влада не справиться з
новими повноваженнями, трохи знизилася – з
17% до 12%. Найбільш впевнені у можливостях
своєї місцевої влади у Західному регіоні – 54%,
а найменше – на Сході 27%.
Загалом добре знають, у чому полягає
реформа децентралізації влади лише 16%
українців, а 60% щось чули про неї. Частка тих,
хто нічого не знає про децентралізацію за рік
зросла з 18% до 23%.
Загальнонаціональне опитування населення
було проведено Фондом «Демократичні
ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із
Київським міжнародним інститутом соціології
16–28 серпня 2018 року в усіх регіонах України
за винятком Криму та окупованих територій
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Донецької та Луганської областей. Опитано
2041 респондент віком старших за 18 років.
Статистична похибка вибірки не перевищує:
3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% для
показників, близьких до 25 або 75%, 2,0% для
показників, близьких до 12 або 88%, 1,4% для
показників, близьких до 5 або 95%, 0,7% для
показників, близьких до 1 або 99% (Дзеркало
тижня (https://dt.ua/UKRAINE/tretinazhiteliv-shodu-ukrayini-proti-decentralizaciyiopituvannya-287711_.html). – 2018. – 7.09).
РПР вимагає від Вищої кваліфікаційної комісії
суддів забезпечити прозорий та справедливий
відбір суддів до Антикорупційного і Верховного
судів.
У серпні стартував добір суддів до двох
найважливіших судів країни – Верховного та
Антикорупційного. Вже найближчим часом
Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочне
конкурс, де оцінюватиме рівень компетентності
та доброчесності кандидатів. Саме від
прозорості конкурсу та чесності визначення
його результатів залежить якість роботи
новосформованих судів та чи виправдають
вони очікування українського суспільства.
Рік тому громадськість активно стежила за
проведенням першого конкурсу до Верховного
Суду та фіксувала порушення. У результаті
суддями Верховного Суду серед інших
стали кандидати, які ухвалювали політично
мотивовані рішення, не могли пояснити
походження своїх статків та порушували
права людини. Водночас чимало кандидатів
із бездоганною репутацією та судді-викривачі
опинились внизу рейтингу. Реанімаційний
Пакет Реформ неодноразово закликав комісію
до прозорості та вимагав пояснити результати
конкурсу.
Аби такий сценарій не повторився, потрібно
вже зараз запровадити низку змін до процедури
та методології оцінювання. Для цього не
потрібно ухвалювати спеціальних законів, адже
ці зміни залежать виключно від волі ВККС.
Довіра до результатів конкурсу можлива
лише у разі забезпечення прозорості оцінювання
та визначення результатів. Саме тому коаліція

Експертний коментар

громадських організацій Реанімаційний Пакет
Реформ вимагає від Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України:
1) встановити мінімально допустимий бал за
анонімне тестування та виконання практичного
завдання до визначення їх результатів, як того
вимагає законодавство;
2) забезпечити оприлюднення виконаних
учасниками конкурсу практичних завдань та
оцінок, виставлених кожним членом ВККС;
3) визначити чіткі критерії доброчесності,
невідповідність яким веде до припинення
участі у конкурсі;

4) вилучити з морально-психологічного
тестування критерії, націлені на пошук
лояльних та залежних кандидатів;
5) не допустити випадків прийняття членами
ВККС рішень в умовах конфлікту інтересів;
6) оприлюднити бали, які кандидат отримує
за кожним із показників оцінювання відповідно
до методології та рішення з мотивуванням
виставлених балів (ЦППР (http://www.pravo.org.
ua/ua/news/20873273-rpr-vimagae-vid-vischoyikvalifikatsiynoyi-komisiyi-suddiv-zabezpechiti-prozoriyta-spravedliviy-vidbir-suddiv-do-antikoruptsiynogo-i-verhovnogo-sudiv). – 2018. – 19.09).
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кандидат юридичних наук

«Історичні ініціативи»:
влада знайшла останній оазис у пустелі обіцянок

П

очаток нового політичного сезону, що
співпав зі стартом активної фази розгортання президентської передвиборчої кампанії, очікувано гучний. Президент
виступив із ініціативою щодо зміни Конституції України – внесення до неї положень, які
начебто безповоротно закріплюють вектор
розвитку держави на вступ України до Євросоюзу та НАТО.
Чому – «начебто»?
А тому, що це знову той президентський
крок, коли за великим пафосом криється
великий пшик. Нині вже розпочалась дискусія
про позитиви та негативи цієї, як стверджують
провладні спікери, «історичної» законодавчої
ініціативи.
Тимчасовість серед вічного
Приєднуючись до дискусії, насамперед
проаналізуймо головний аспект, який лежить
на поверхні. Однак про нього не йдеться
в публікаціях у ЗМІ, як президентських
прихильників, так і їх критиків. Річ у тім, що
існує поняття конституційної культури, яка

серед іншого передбачає, що Конституція не
закріплює тимчасових цілей, явищ, механізмів.
Зокрема, у статті 18 Розділу І Основного
Закону визначено засади зовнішньополітичної
діяльності України. Вони полягають у такому:
«Зовнішньополітична діяльність України
спрямована на забезпечення її національних
інтересів і безпеки шляхом підтримання
мирного і взаємовигідного співробітництва
з членами міжнародного співтовариства за
загальновизнаними принципами і нормами
міжнародного права». Також конституційний
порядок передбачає, що регулювання
зовнішньої та внутрішньої політики держави
має реалізовуватись за допомогою законів. Бо
крім статті 85 Конституції України, яка визначає
сферу повноважень парламенту, та до якої
хоче внести зміни президент, зокрема, через
доповнення її пункту 5) «визначення засад
внутрішньої і зовнішньої політики», словами
«реалізації стратегічного курсу держави на
набуття повноправного членства України
в Європейському Союзі та в Організації
Північноатлантичного договору», Конституція
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містить ще й положення статті 92, яка
встановлює, як реалізовує свої повноваження
парламент. Зокрема, «засади зовнішніх
зносин» нашої держави визначаються
виключно законами України. Таким чином, не
на рівні Конституції, а саме законів України
вирішуються питання пріоритетів, форм
діяльності в сфері зовнішніх відносин, що є
актуальними на той чи інший період часу.
У такому алгоритмі є чітка конституційна
логіка, яку ініціатори переписування Основного
Закону не хочуть чи не можуть осягнути. Сенс
Конституції – в її максимальній стабільності!
Це Основоположний Закон! Який визначає
основні принципи, засади співіснування
людини, суспільства і держави, дух і букву
тільки таких явищ, що мають сталий засадничоціннісний характер, які не змінюються з
урахуванням певних історичних умов або
поглядів окремих осіб, політичних груп
тощо. Тим більше Конституція не може бути
орієнтована на обслуговування електоральних
меседжів кандидатів на виборах. Навіть, якщо
йдеться про чинного президента, що знову хоче
балотуватися.
Погодьтесь, будь-яка мета теоретично може
виявитись на певний період стратегічною, але
загалом в глобальному історичному контексті,
тимчасовою. Змінюється світоустрій,
вибудовуються або руйнуються міждержавні
союзи, територіальні або ідеологічні утворення.
Те, що нині здається сталим і незмінним,
може зазнати метаморфоз у перспективі, і
навіть не далекій, – історія знає безліч таких
прикладів. Тому зовнішньополітичний курс
держави і навіть внутрішні пріоритети можуть
коригуватися, зазнавати змін – і це нормально,
природно.
Саме тому Конституція і не передбачає
наявності у своєму змісті тимчасових, до
прикладу, цілей «вступити», «приєднатись»,
«укласти», навіть якщо сьогодні вони здаються
монументальними і вічними. А що, наприклад,
ви б сказали, якби у Конституції України
з’явилось у кінці 90-х питання стратегічної
співпраці, дружби та партнерства України
з Російською Федерацією (згідно того так
званого Великого договору, що нині не
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вважають за необхідне пролонгувати)!? Бо
керуючись теперішньою євроінтеграційною
логікою президента, тоді у 1997-1999 роках
– це був суперпріоритет в міжнародній сфері
України!... Отож!
Виборчі інструменти – цвях і фруктовий кекс
Що цікаво сьогодні, до факту появи
«історичної ініціативи» держава рухалася
не безперешкодно, але цілком в межах саме
існуючої конституційної культури, про яку
пишу. Були ухвалені Закони «Про засади
зовнішньої та внутрішньої політики» та
«Про національну безпеку», які містять
чіткі положення щодо цілей набуття нашою
державою членства і в ЄС, і в НАТО (опускаємо
навіть наявні їхні недоліки та невідповідність у
деяких положеннях Конституції України).
Отже, здається, можна рухатись визначеним
шляхом – вдосконалювати законодавство,
впроваджувати реформи, яких вимагає ЄС та
НАТО, виконувати умови для отримання ПДЧ...
Робити процес євро- та євроатлантичної інтеграції
невідворотним у реальному житті! Але замість
цього – вибух чергової контраверсійної, саме
конституційної активності у вигляді спроби
імплантувати у тіло Конституції те, що має
врегульовуватися на рівні законодавства! Звісно
обґрунтовуючи виключно політичною доцільністю!
Де логіка?
Немає. Саме тому, що конституційноправова культура, законодавча техніка в Україні,
так і власне традиція конституційних змін в
європейському конституціоналізмі, навіть в
умовах трансформацій суспільств, держав,
виходить з того, що Конституція завжди
повинна бути вище звичайної політики!!!
Конституція повинна бути «основою для
політичних дій, але не інструментом для них»,
як писав Джон Елстер, якого цитує Венеційська
комісія у своїй фундаментальній доповіді
щодо конституційних змін. Це важко осягнути
Петрові Порошенку разом з командою виборчих
технологів. Для них усе виборчий інструмент –
люди, віра, мова! Конституція не виключення!
Нині суспільству намагаються втиснути
дивну у своєму контексті формулу – мовляв,
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епоху вищезгаданої «дивної логіки» – коли
конституційно-правові проблеми стали темою
безапеляційних публічних оцінок не фахівцівконституціоналістів, а «експертів» з числа
журналістів і політологів. Які, захищаючи
бастіони президентського креативу, вдаються
до сентенцій на кшталт «НАТО – це не блок,
тому протиріччя позаблоковому статусу
немає» або «Декларація – це просто папірець,
що містить лише наміри, не обов’язкові до
виконання, на це можна не зважати», «шкоди
не буде, користь можлива».
Гру в терміни «блок-альянс» опустимо, вона
безглузда. А щодо Декларації про державний
суверенітет, – раджу «експертам» повільно та
вдумливо, по складах вимовити її повну назву
і додати своє, що це «просто папірець». Що
вийшло? Отож...
Такі «фахові» оцінки нівелюють рівень
дискусії, і, що найгірше, приховують решту
сумнівних моментів, якими супроводжується
цей процес. Наприклад, те, що реалізувати
президентську ініціативу в парламенті
збираються за якоюсь спрощеною процедурою.
Що узагалі-то є нонсенсом, враховуючи
претензію на «історичність». До того ж
зміни виписані в улюбленому нинішньою
владою стилі – маніпулювання – вони
торкаються виключно змісту повноважень
кабміну, парламенту і президента, преамбули
і перехідних положень Конституції. Які
«визначають» і «забезпечують» реалізацію
курсу на членство в ЄС та НАТО, а президент
стає «гарантом реалізації» цього процесу.
Велика хитрість у тому, що такого роду
зміни не є обов’язковими для референдуму.
І хоча логіка конституційного порядку
прямо підказує, що питання міжнародного
статусу нашої держави є питанням Розділу І
Конституції України, зокрема, як мінімум, тих
же його статей 17 і 18, а також дискутувати
можна щодо змісту статей 1 і 9, яке потребує
ухвалення народом згідно конституційного
порядку внесення змін до цього розділу, від
такої перспективи владна команда вирішила
отак ненав’язливо ухилитись.
Обійтись без референдуму
І тут ми переходимо до розуміння справжніх
Вимушена докладно вималювати цю
картинку, адже нині ми дійсно живемо в мотивів «історичної» ініціативи, яка,
закріплення євроінтеграційного вектору та
прагнення вступу до НАТО в Конституції
потрібне, аби ніхто і ніколи не зміг відмінити
цей курс. Вибачте, але така аргументація
примушує згадати цитату із книжки про Гаррі
Поттера: «В цих людей дивна логіка, Петунья.
Вони не такі, як ми з тобою, – відповів дядько
Вернон, намагаючись забити цвях шматком
фруктового кексу...»
Бо, по-перше, історія конституційних змін
в Україні, у тому числі і на сучасному етапі,
показує, що політична доцільність може
здолати будь-що, коли мова йде про бажання
влади політично доцільно покопирсатись в
Основному Законі. А по-друге, ініціатори
нинішніх «історичних» змін Конституції
провокують правову колізію, яка аж ніяк не
працює на убезпечення пунктів щодо курсу
країни в бік ЄС та НАТО, від можливої ревізії
у майбутньому такими самими упертими
політиками, як вони самі.
Адже окрім того, що в Конституцію
імплантують положення, які повинні регулюватись
(і вже регулюються на теперішній час!) окремими
законами, сам зміст новацій виглядає з правової
точки зору конфліктним. Вкотре доводиться
нагадувати – Декларація про державний суверенітет
України в своєму розділі ХІ чітко вказує, що держава
«проголошує про свій намір стати в майбутньому
постійно нейтральною державою, яка не бере
участі у військових блоках...» На основі Декларації
про державний суверенітет ухвалювався Акт
проголошення незалежності України, про що прямо
зазначено в його тексті. І цей Акт, підкреслимо, був
схвалений всеукраїнським референдумом. Родзинка
у тому, що саме у преамбулі чинної Конституції
України, яка також має обов’язковий до виконання,
тобто нормативний характер, вже є посилання на
Акт проголошення незалежності України.
Отже, президентська ініціатива, якщо вона
буде реалізована, породить конструкцію, за якої
зовнішньополітичні пріоритети держави на рівні
самої ж Конституції перебуватимуть у суперечності
між собою.
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враховуючи вищевикладене, не має жодного
практичного сенсу. Не важко здогадатись, що
у президентській команді знають дані останніх
опитувань, згідно з якими вступ до Євросоюзу
підтримують 52% українців, а членство в
Північноатлантичному альянсі – 43%. У той же
час в пояснювальній записці до законопроекту
вписана переможна формула: «Переважна
більшість українського суспільства підтримує
курс на повноправне членство України в ЄС та
НАТО».
Отже, якщо навіть теоретично припустити
можливість всеукраїнського референдуму –
влада ризикувала б отримати відверту поразку
у підтримці: навіть якщо б то була проста
математична більшість, вона аж ніяк не тягне
на «переважну».
Блукання пустелею обіцянок
Ризик є навіть і без цього – нині важко
прогнозувати, чи підтримає увесь парламент
президентський законопроект. Адже, по-перше,
є правова колізія, про яку частина політикуму
знає або здогадується, а, по-друге, не усі в
сесійній залі вважають за необхідне зробити
президентові іміджевий подарунок перед
виборами.
Нинішній політикум, який істерично
рискає в пошуках «якорів» для виборця, на
такі подарунки скупий до нестями. Виборчі
перегони пройдуть в умовах, коли політичні
сили опинились у пустелі обіцянок. Усі
можливі електорально привабливі «смаколики»
на короткострокову перспективу, використані
та зраджені. Тож залишається вабити
виборця піарними оазисами «стратегічних»
та «історичних» курсів і напрямів. Хоча
відомо, що такі «якорі», особливо з царини
конституційних змін, слабко діють на людей,
доведених до відчаю, злиденності.
Процес набуття членства в ЄС та НАТО
перетворено на один з таких перспективних
курсів. Власне, цього ніхто і не приховує, з
огляду на те, як «тему» штучно затягували,
готуючи в якості гучного президентського
старту політичного сезону. Адже ще у
червні Петро Порошенко обіцяв подати
свої законодавчі пропозиції «найближчими
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днями». Але зробив це, як я і прогнозувала
раніше, тільки зараз, коли фанфари гучніші, а
феєрверки – яскравіші... І буде вести цей процес
усю президентську кампанію.
Інакше і не могло бути – з урахуванням
непослідовного особистого попереднього шляху
президента до усвідомлення перспективності,
скажімо, теми вступу до НАТО і бачення
механізмів реалізації цього курсу.
Бо ще у 2014 р., він акцентувався на доцільності
проведення референдуму з цього питання.
Причому, зазначив тоді Петро Порошенко, якщо
референдум і відбудеться, то не раніше 2020 р. У
2015-му році глава держави заявив, що Україна
не готова бути членом НАТО. Того ж року він
наголосив на необхідності проведення реформ,
аби досягти відповідності критеріям Альянсу,
після чого стане можливим референдум. І у тому
ж році було внесено зміни до Воєнної доктрини,
затвердженої 2005 р. президентом України
В.Ющенком, де відбулась ще одна дивина:
формулювання 2005 р. – «проведення політики
євроатлантичної інтеграції, кінцевою метою якої
є вступ до НАТО, як основи загальноєвропейської
системи безпеки» було трансформоване в
«досягнення Україною критеріїв, необхідних
для набуття членства в Європейському
Союзі та Організації Північноатлантичного
договору...» Тобто стратегічна мета, яка мала
цілком конкретний виклад, з якоїсь причини
була «розмита» напів-кроками. Це неприємно
дисонує з позицією «історичної визначеності»,
яка демонструється нині у новому форматі –
закріплення курсу в Конституції. При цьому
розпливчастість позиції у Воєнній доктрині
залишається і з цим також треба щось робити...
Очевидність
Але самі отакі «блукання» і непослідовність
зайвий раз підтверджують правильність
конституційної позиції, з якої я почала цей блог
– Основний Закон не передбачає тимчасових
цілей. Що є сталим принципом: у своєму
Висновку CDL-AD (2003) 019 Венеціанська
Комісія вже підкреслювала, що «конституційні
реформи та їх впровадження не повинні
бути об’єктом короткострокових політичних
розрахунків».
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Отже, висновки очевидні.
У влади є всі можливості реально займатись
реалізацією стратегічного курсу держави на
вступ до ЄС і НАТО. Є відповідне законодавство,
де цей вектор закріплений в якості стратегічної
мети. Є підтримка суспільства і розуміння
правильності цього шляху в даних історичних
умовах. Дійте, дайте людям відчути реальні

зміни в їх житті, пов’язані з стратегічними
курсами очільника держави.
Натомість влада організовує чергове шоу.
У зв’язку з чим постає запитання: нам в ЄС
і НАТО, чи цвяхи фруктовим кексом забивати?
Відповідь, як на мене, і тут очевидна (Українська
правда.Блоги (https://blogs.pravda.com.ua/authors/
stavniychuk/5b8ﬀd8d3a72a/). – 2018. – 5.09).

Черніков Д., координатор Парламентської експертної групи з євроінтеграції

Євроінтеграція між популізмом та лобізмом:
чого бракує президентській ініціативі

О

чікувана ініціатива президента – законопроект № 9037 про внесення змін до
Конституції щодо стратегічного курсу
на членство в Європейському Союзі та НАТО
– ризикує залишитись добрим наміром, якщо
не змінити підходи до усієї законотворчої діяльності.
Чотири роки з моменту підписання Угоди
про асоціацію засвідчили: якісні правові зміни
відбувають дуже повільно. Натомість парламент
заполонили гори законодавчого спаму, і проблема
лише поглиблюється.
Варто розібратися, до якої міри президентський
конституційний проект допоможе у вирішенні
цієї проблеми, яка перетворилася на справжнє
гальмо у просуванні України до ЄС.
Законопроект містить низку новацій,
покликаних більш чітко визначити засади руху
держави за європейським та євроатлантичним
векторами. У преамбулі Конституції
проголошується європейська ідентичність
українського народу і незворотність
європейського та євроатлантичного курсу.
Також конституційно закріплюється
стратегічний курс держави на набуття
повноправного членства в ЄС та НАТО.
Відповідно, до повноважень парламенту буде
належати визначення засад реалізації цього
курсу, а уряду – забезпечення його реалізації.
Є два принципових питання.
Чи матимуть ці зміни суттєві наслідки для
законодавства? Як вони будуть реалізовані
практично?

По-перше, президентські новації не
запроваджують чіткий примат європейського
права над національним. Тобто і надалі
діятиме такий механізм: країна буде поступово
впроваджувати у національне законодавство
норми права ЄС (директиви, регламенти,
настанови тощо).
Це – нормально, адже зазвичай верховенство
права ЄС та його пряма дія визначаються вже
на етапі вступу певної країни до Євросоюзу,
тобто коли створюються конституційні рамки
для виконання зобов’язань в рамках членства,
планомірної імплементації норм європейського
права. Ми ж нині у принципово іншій ситуації.
На сьогодні Україна, у разі внесення змін до
Конституції, лише закріпить курс на здобуття
членства: не йдеться про збільшення переліку
міжнародних договорів, зобов’язання України
залишаються поки що незмінними. Їх обсяг
визначено Угодою про асоціацію з ЄС.
А для того щоби в Україні почали діяти
норми права ЄС, слід готувати та в подальшому
виконувати закони на основі положень Угоди
про асоціацію і, відповідно, актів права ЄС, на
які вона посилається.
По-друге, навіть якщо політичний курс на
європейську та євроатлантичну інтеграцію
і буде проголошений на рівні Конституції,
впровадження цих змін на практиці залежатиме
від вирішення декількох суто технократичних
проблем.
Вище вже згадано, що нині загострюється
проблема так званого законодавчого
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спаму – тобто популістських, відверто
антиєвропейських або ж взагалі дивних
новацій. Частина з них навіть подається до
Ради нібито на виконання вимог Угоди –
навіть коли зміст проекту суперечить їй. За час
роботи ВР нинішнього скликання у ній вже
було зареєстровано понад 9 тисяч законодавчих
ініціатив, більшість із яких і є цим спамом.
Ця проблема має очевидну причину – в
регламенті Ради немає норм для виокремлення
пріоритетних законопроектів, немає фільтрів
(наприклад, парламенти європейських країн
досить суворо захищаються від подання на
розгляд новацій, що суперечать праву ЄС). В
результаті євроінтеграційні законопроекти
просто «тонуть» у цій навалі.
Із понад 20 євроінтеграційних законопроектів,
запланованих до розгляду Верховною радою, з
початку 2018 року прийнято лише шість.
Це не той результат, який відображає дух
запропонованих змін до Конституції.
До слова, з початку року президент підписав
20 законів, ухвалених ВР. Тобто 30% – це
нинішня питома вага євроінтеграційного курсу
в законотворчості.
Коли Україна справді візьме курс на
повноправне членство України в ЄС та НАТО,
нам доведеться в рази підвищити обсяги
необхідних законодавчих новел.
По-третє, просуванню до ЄС досі заважало
те, що наші міжнародні зобов’язання не завжди
відповідають галузевим інтересам.
Суперечність між ними вже не раз ставала
публічною. Згадаймо євроінтеграційний
закон про стратегічну екологічну оцінку, який
був заветований президентом, але згодом,
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попри спротив аграрного лобі, все ж таки був
ухвалений.
Або ж мораторій на експорт лісу – досі немає
ані результатів дії мораторію (вирубка лісів не
сповільнилася), ані розуміння того, як вирішувати
проблему без порушення правил СОТ та ЄС.
Ще один приклад – ініціатива про підтримку
національного виробника за допомогою
преференцій та інших втрат бюджету, яка, з одного
боку, суперечить Угоді про асоціацію, а з іншого –
нібито сприяє економічному зростанню.
«Легалісти проти популістів».
Так можна назвати ландшафт українського
парламентаризму, на якому розглядатимуть
євроінтеграційні зміни до Конституції. І їх
ухвалення не змінить цей ландшафт: навіть
після того якісні законодавчі новації на шляху
України до ЄС гальмуватимуться.
Профілактику та лікування цього
наростаючого правового тромбу можна
розпочати з невеликих кроків. Наприклад,
більш чітко визначити вимоги до подання
законопроектів у ВР.
Доцільно зобов’язати кожного автора
законодавчої ініціативи самостійно робити
висновок на відповідність пропонованих ним
новацій Угоді про асоціацію та праву ЄС – це
дозволить вивести дискусію з суто політичної
риторики на кваліфікований експертний
рівень. Відтак депутати та суспільство зможуть
побачити, які законопроекти насправді
відповідають стратегічних інтересам – вступу
до ЄС та НАТО, а які відверто саботують
обраний політичний курс (Європейська
правда (https://www.eurointegration.com.ua/
experts/2018/09/7/7086571/). – 2018. – 7.09).
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Курс у НАТО: що реально дадуть зміни до Конституції?

П

резидент П. Порошенко пропонує
закріпити у Конституції стратегічний
курс України на повноправне членство
в ЄС та НАТО. Відповідний законопроект уже
з’явився на сайті Верховної Ради. Інформагенція ZIK зібрала думки дипломатів і міжнародних експертів про те, які шанси на проходження
такої ініціативи в парламенті і чи можуть
запропоновані зміни вплинути на реальні перспективи членства в цих об’єднаннях.
Зазначимо насамперед, що зміни будуть
внесені до ст. 85, 102, 116, якими передбачено
відповідальність ВРУ, Президента України, а
також КМУ щодо закріплення євроатлантичного
напрямку.
Також пропонується вилучити положення,
яке передбачає використання існуючих
військових баз на території України для
тимчасового перебування іноземних військових
формувань на умовах оренди відповідно до
міжнародних договорів.
«Мається
на
увазі
перебування
Чорноморського флоту Росії на території
Кримського півострова», – заявила представник
президента України у ВРУ І. Луценко,
коментуючи цей законопроект.
Б. Яременко, екс-генконсул України у
Стамбулі, голова правління БФ «Майдан
закордонних справ»:
– Пропоновані президентом зміни до
Конституції – черговий зразок спотвореного
гібридного мислення.
Власне пропозицій щодо змін – п’ять.
1. У преамбулі додати фразу «та
підтверджуючи європейську ідентичність
Українського народу і незворотність
європейського та євроатлантичного курсу
України».
Ну, європейська ідентичність – це, можливо,
і приємно, але до справи не прикладеш. Її
існування і в чому вона полягає – ці питання
радше для диспуту, ніж для Конституції.
А що таке європейський та євроатлантичний
курс України? Курс на наближення, на
застосування стандартів, на повноправне

членство в якихось європейських і
євроатлантичних організаціях? Можливо. А
можливо і ні. Хто ж знає?
А в яких організаціях? В деяких європейський
і євроатлантичних організаціях, як Рада Європи
і ОБСЄ, ми вже є членами. Чи може це ЄС і
НАТО? То чому не написати «незворотність
курсу на здобуття повноправного членства в
ЄС і НАТО»?
Чи є сумнів, що Конституція має аж так
обмежувати геополітичний вибір? То навіщо
тоді уся ця гра?
А що, коли незабаром в Європі виникне
якась оборонна організація, яку пропонує
Макрон, де не буде США, але буде стратегічний
партнер Росія, то нам теж у цю європейську
організацію?
Запропоноване президентом формулювання
преамбули породить більше нових питань, ніж
надасть відповідей.
2. Це про повноваження Верховної Ради.
Досі у частині зовнішньої політики було лише
визначення її засад. Тепер пропонується додати
«реалізації стратегічного курсу держави на
набуття повноправного членства України
в Європейському Союзі та в Організації
Північноатлантичного договору».
Але відразу ж виникає питання, а звідки це
береться? Що визначило стратегічність цього
курсу? Ми ж пригадуємо, що в преамбулі
таких дефініцій немає. Немає і в інших статтях
Конституції констатації, що курс на повноправне
членство в ЄС і НАТО є стратегічним. Про це
йдеться в кількох державних документах, але їх
юридична сила нижча за Конституцію.
Те саме з пропозиціями 3 і 4 стосовно
повноважень Президента і Кабінету Міністрів.
Один гарантує, а інші реалізують курс на
повноправне членство, який невідомо звідки
взявся.
Загалом пропозиції 2, 3 і 4 насправді є дуже
декларативними. Наприклад, за всю історію
повноважень визначати засади зовнішньої
політики Верховна Рада скористалась ними
двічі. Усі президенти мають гарантувати
дотримання Конституції і прав людини, але усі
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цього законопроекту у нинішній Верховній Раді
є. З іншого боку, очевидно, що цей законопроект
має певний передвиборчий характер.
Інша справа, що ухвалити такі пропоновані
зміни можна було би і раніше, враховуючи
ситуацію, яка склалася, і геополітичну
динаміку. Але говорити, що таке рішення
запізніле, теж, напевно не можна. Україна
вже раніше окреслила курс на європейську і
євроатлантичну інтеграцію, тому зафіксувати
це в Конституції виглядає достатньо логічним.
Чи будуть якісь конкретні геополітичні
дивіденди від ухвалення цього рішення? Можна
говорити про те, що Україна чітко зафіксує
свій курс на європейську і євроатлантичну
інтеграцію і цей курс уже буде виглядати
незворотнім. Це буде свідченням того, що
Україна рухається в цьому напрямку і руху
назад не передбачається. Це дійсно важливо.
Водночас навряд чи можна давати якісь
райдужні прогнози про наближення перспектив
членства в НАТО і в ЄС.
У випадку з ЄС це проблема не сьогоднішня
і не завтрашня. Зараз ніхто не скаже з точністю
до року, коли реальний вступ України до
Євросоюзу. І для цього є багато причин.
В Україні багато внутрішніх проблем, які
гальмують рух. У той же час сам Європейський
Союз змінюється і переживає доволі складні
часи.
Ситуація з НАТО певною мірою схожа. Тому
ухвалення змін до Конституції щодо курсу до ЄС
та НАТО – це, скоріше за все, заділ на майбутнє,
заява про наміри, які повинні підкріплятися
дуже конкретною і щоденною роботою.
Насамперед – внутрішніми реформами.
Щодо змін, які стосуються військових баз
на території України, то це питання треба
розглядати в комплексі. З одного боку ми
декларуємо інтеграцію в НАТО, з іншого –
М. Пашков, співдиректор програм забороняємо воєнні бази на нашій території.
зовнішньої політики та міжнародної безпеки Тобто є рух на Захід і водночас спроба показати
Росії, що ми не несемо їй ніякої загрози і що
Центру Разумкова:
– Зараз складно говорити про якісь конкретні присутність баз НАТО на українській території
наслідки цієї ініціативи. Зрозуміло, що ідея не передбачається. Так цю формулу варто
європейської та євроатлантичної інтеграції розглядати.
Хоча, я думаю, що це доволі складна і
достатньо популярна. Її підтримують різні
політичні сили, тому шанси на проходження проблемна формула, тому що в майбутньому,
ми знаємо, як це виглядає на практиці. Ну, а з
Кабміном усе теж нелегко. Тому декларування
таких речей в Конституції зовсім не означає,
що усе саме так і відбуватиметься.
П’ята пропозиція скасовує п.14 Перехідних
положень «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».
Йдеться про Росію? Історично знаємо, що
так. Але ж Росія, якщо мені не зраджує пам’ять,
в односторонньому порядку розірвала всі угоди
про базування ЧФ РФ в Криму?
Чи можна це зрозуміти, наприклад, що
йдеться про іноземні держави – члени НАТО? І
якщо ми збираємось в НАТО і нам воно потрібно
для боротьби з Росією, то, може, нам, навпаки,
слід передбачити якийсь особливий спрощений
порядок надання згоди на розміщення баз чи
перебування військових підрозділів НАТО на
своїй території?
Але цього в пропозиціях немає.
Як немає і тіні натяку на зобов’язання, які
Україна нестиме в разі набуття членства в ЄС
і НАТО, нічого не сказано про можливість
делегування частини національних повноважень
органам ЄС і НАТО. Можливо, тому, що автори
розуміють туманність перспектив набуття
членства в цих організаціях?
Президент вдруге намагається внести зміни
до Конституції. Прогрес полягає в тому, що
якщо перша спроба (пов’язана з реалізацією так
званих Мінських домовленостей) була справді
шкідливою, то друга, як у нас в дитинстві
говорили «Оболонская вода – нет ни пользы,
ни вреда». Багато галасу даремно.
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коли Україна вступить до НАТО, на її території
могли би розміщуватися бази Альянсу. Вони
були би додатковою гарантією безпеки. Але
це теж знову ж таки питання не цього дня, а
дальша перспектива.
В. Огризко, екс-міністр закордонних
справ України:
– Оскільки адекватні політичні сили –
крім, звичайно, Опозиційного блоку – у
своїх програмах і попередніх передвиборчих
обіцянках говорили, що вони за і європейську,
і євроатлантичну інтеграцію, то, скоріше
за все, вони повинні були б підтримати ці
зміни до Конституції. Але як це відбудеться
– сказати важко. Наша Верховна Рада дуже
непередбачувана і дуже важко в ній проводити
навіть ті рішення, які об’єктивно потрібні.
Стосовно самих запропонованих змін, то
мені видається, що це правильний крок. І
контрпропозиції окремих політичних лідерок
усе перевести у меморандум, який нікого і ні до
чого не зобов’язує, думаю, свідчать лише про
те, що ухвалювати такі зміни треба таки на рівні
Конституції. Тоді будь-який уряд і будь-який
президент буде зобов’язаний виконувати цю
роботу і вести країну до вступу до ЄС і НАТО.

Можна було б, звичайно, провести це все і через
всеукраїнський референдум. Але якщо вдасться
закріпити ці зміни у Конституції, а згодом, можливо,
і референдум провести, то це буде очевидний сигнал
для всіх наших західних партнерів, що це серйозно,
що це не залежить від прізвищ, а є визначеним
загальнодержавним курсом.
Наші західні партнери нам інколи дорікали,
що ми не можемо самі між собою розібратися,
куди ми хочемо. Ющенко хотів у НАТО,
Янукович не хотів. Тому нам треба справді
нарешті чітко зафіксувати цей курс і тоді будьякі спроби під певними приводами – іноді
зовсім необ’єктивними – відкласти цей процес
з боку Заходу будіть відкинуті.
Якщо йдеться про іноземні бази країни-агресора,
то про їх розміщення на території України взагалі не
може бути й мови. До речі, договір про базування
Чорноморського флоту Росією денонсований.
Отже, після повернення Криму питання про ЧФ РФ
узагалі не стоятиме на порядку денному. Але якщо
йдеться про бази НАТО, то я особисто був би за те,
щоб вони обов’язково були на території України,
і для цього не треба міняти Конституцію (ZIK
(https://zik.ua/news/2018/09/04/kurs_u_nato_shcho_
realno_dadut_zminy_do_konstytutsii_1399715). –
2018. – 4.09).

Пограничный С., доктор философии в сфере права

Антикоррупционный суд: миссия невыполнима

Д

ля борьбы с коррупцией в Украине
создали не только ряд специальных
органов (Национальное антикоррупционное бюро, САП, Национальное агентство
по вопросам выявления, розыска и управления
активами, полученными от коррупционных и
других преступлений, НАПК, Государственное бюро расследований), но и формируют
целый суд – Высший антикоррупционный. К
сожалению, прямо сказать о том, какие конкретно проблемы будут решены путем его
создания, политики не решаются. Дело в том,
что новый суд не станет панацеей от коррупции, а точнее, не будет «рубить головы с плеч»
всем чиновникам подряд. Хотя именно этого

ждут наши граждане, и такие их ожидания
активно подпитывают с телеэкранов. Если
Антикорсуд не станет «карательным мечом»,
у общества и общественных активистов, безусловно, найдутся тысячи причин обвинить
его судей в бездеятельности. И напомнить,
что на суд потратили немало средств налогоплательщиков, а его судьи получают по
100 тыс. грн в месяц.
Всю сложность ситуации понимают
представители юридического сообщества:
судьи, адвокаты и ученые, которые не спешат
подавать документы на конкурс в Антикорсуд.
Высший
антикоррупционный
суд
позиционируют как отдельный институт,
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обособленный во Вселенной правосудия
от всей остальной системы. Но само по
себе его создание не будет основанием,
чтобы вынести обвинительный приговор
чиновнику-коррупционеру. Ведь суду
придется основываться на данных досудебного
расследования, самостоятельно собирать
доказательства у него права не будет. При этом
новому суду придется отвечать собственной
репутацией за ошибки, допущенные органами
досудебного расследования при сборе
доказательств и проведении процессуальных
действий с нарушением норм Конституции,
УПК, законов «О судоустройстве и статусе
судей», «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности» и т. п.
Не решит создание этого суда и проблему
доступа граждан к правосудию и рассмотрения
дел в установленные законом сроки. Ведь в
системе продолжает оставаться масса судей
без полномочий, а нагрузка на их коллег с
полномочиями продолжает расти.
В процессе законодательной борьбы
за окончательную версию порядка
формирования Высшего антикоррупционного
суда озвучивалась идея создать его в виде
специализированной палаты в Верховном Суде.
Ведь с учетом количества дел, переданных
НАБУ в суды (около 200), можно прогнозировать
значительно меньшую нагрузку на судей ВАС,

чем на их коллег в судах общей юрисдикции
первой и апелляционной инстанций.
Также предлагалось учредить компактные
антикоррупционные суды в регионах, хотя
бы в Одессе, Харькове и Львове. Такая идея
определенным парламентским группам по
каким-то причинам не пришлась по душе. В
итоге в законе осталась проблема удаленности
следственных судей от регионов, хотя тогда
решилась бы и проблема инстанционности:
ВАС мог бы быть апелляционным судом с
командированными в регионы следственными
судьями, а Кассационный уголовный суд
Верховного Суда – кассационным судом.
В разное время антикоррупционные суды
были созданы (или же было законодательно
предусмотрено их создание) в Афганистане,
Бангладеш, Ботсване, Болгарии, Бурунди,
Камеруне, Хорватии, Индонезии, Кении,
Малайзии, Мексике, Непале, Пакистане,
Палестине, Филиппинах, Сенегале, Словакии,
Танзании, Таиланде и Уганде. Показать
эффективность этим судам удалось далеко не
везде. Украина станет, по сути, «испытательным
полигоном», ведь обособленный от остальной
системы статус и особая процедура отбора
судей в новинку для всей мировой практики
(Судебно-юридическая газета (https://sud.ua/
ru/news/blog/125184-antikorruptsionnyy-sudmissiya-nevypolnima). – 2018. – 13.09).

Мироненко П., президент ГО «Академія політичних наук», доктор політичних наук

На гойдалках форм
Превалювання президентської інстанції
нівелювало конструктивістський потенціал парламенту

Т

державного правління: від президентськопарламентської
до
парламентськопрезидентської і навпаки. Чому? Питання
водночас і просте, і складне: недовіра
політичних сил одна до одної призводить до
встановлення певних запобіжних механізмів.
На зорі нашої незалежності в країні
фактично була президентська республіка, з
Політика і Конституція
За два десятиріччя після прийняття 1996 року – президентсько-парламентська,
Конституції кілька разів змінювалася форма з 2006-го – парламентсько-президентська, з
ема форми державного правління досліджується понад 2000 років, і дотепер
тривають науково-теоретичні та практичні суперечки щодо її ідеальної моделі. Яка
з форм була б більш ефективною для нашої
країни на даному етапі?
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2010-го – знову президентсько-парламентська,
а з 2014-го – парламентсько-президентська.
Кожна форма з огляду на її реалізацію мала як
позитивні, так і негативні моменти.
На даному етапі формування політичної
системи українська демократія постала
перед потребою комплексного реформування
політичного устрою. Форма «сильний
президент – слабкий парламент» виявилася
неспроможною адекватно відповідати на
численні виклики сучасності. Проте, якщо
проаналізувати теоретичну платформу
президентської
чи
президентськопарламентської форм правління, можна виявити
наукове обґрунтування закономірностей, що
мають місце у сучасному державному апараті.
Зокрема, з огляду на превалювання
президентського інституту у сфері розподілу
політичних преференцій передбачається
централізація державної влади в руках виконавчої
інстанції. Дане правило проявляється, зокрема,
при формуванні уряду та застосуванні засобів
впливу на політичну ситуацію.
Ця теза підтверджується Хуаном Лінцом:
«За винятком США, більшість стабільних
демократій Європи – парламентарні режими
й кілька змішаних форм, водночас більшість
країн з президентською формою правління –
нестабільні демократії чи авторитарні режими».
По-перше, домінування Президента в
організаційній системі державного ладу України
детермінувало концентрацію політичного
ресурсу, що надало вітчизняному політичному
процесу певних рис персоніфікації –надмірного
впливу окремого політичного суб’єкта на
функціонування державного апарату.
По-друге, визначальна роль інституту
президентства нівелювала конструктивістський
потенціал парламенту. Як наслідок, орган
законодавчої влади, який зобов’язаний
презентувати суспільні інтереси на основі
ідейного плюралізму власного кадрового
складу, перестав ефективно виконувати
представницьку функцію, порушивши механізм
порозуміння громадянського суспільства та
державно-владного апарату. Це, у свою чергу,
зруйнувало соціальну рівновагу та похитнуло
легітимність політичної еліти.

По-третє,
тотальне
домінування
суб’єктів однієї політичної ідентифікації
в парламентському, президентському та
урядовому інститутах зумовило мінімізацію
конструктивної активності опозиційних сил.
Це негативно позначилося на артикуляції
нонконформістських інтересів суспільства
та ефективності діяльності владної еліти,
заснованої на раціональній політичній
конкуренції.
Куди далі?
Кожен Президент, без винятку, де-факто
намагався перебрати на себе повноваження
до рівня президентської республіки. Тому
проблема не в Конституції, а у здатності
політичних сил виконувати Основний Закон. В
ідеалі в Конституції повноваження Президента
слід прописати таким чином, аби в нього ніколи
не виникало бажання розуміти щось інакше,
ніж написано.
Приклад сьогодення: окремі політичні сили
днями спробували своєрідно розтлумачити
ст.103 Конституції щодо дати чергових
виборів глави держави. Деякі так звані
експерти намагаються довести, що вони
мають відбутися після 7.06.2019, тобто після
п’ятиріччя перебування Президента на посаді.
Однак Конституція чітко передбачає: «Чергові
вибори Президента відбуваються в останню
неділю березня п’ятого року повноважень
Президента». Не через 5 років, а саме «п’ятого
року повноважень».
Якщо аналізувати політичну суб’єктивну
складову зміни форми державного правління,
то логічним буде висновок, що політичні
партії не дозволять створити президентську
республіку. Адже багато політиків мали
великі повноваження, і вони боротимуться
за збільшення їх обсягу. Тож очевидно, що
при наступній зміні обговорюватиметься
парламентська форма правління.
Проте
після
невдалої
реалізації
парламентсько-президентської
форми,
що розбалансувала систему державного
управління, є потреба в чіткій вертикалі
виконавчої влади, яка дозволить провести
реформи. Однак результат цих реформ
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залежить від поставленої мети й від того, які
методи використовуватимуться.
У контексті теоретичних узагальнень
постає питання щодо реального діапазону
демократизації в рамках соціально-політичної
системи України. Чи варто політичний режим та
принципи його функціонування інтерпретувати
в рамках типового демократичного формату і
чи спроможна така форма політичного устрою
забезпечити довготривалу модернізацію
політичної системи?
Як відзначав американський дослідник Волт
Растоу: «Демократизація – це рух у напрямку
свободи слова, покращення правових засад
діяльності адміністрації і конструювання
представницької парламентської інституції,
сформованої на основі вибору прогресивного
електорату, здатного контролювати бюджетні
кошти».
Утім, сьогодні рівень політичної та правової
культури політичних партій недостатній для
запровадження в державі парламентської
форми правління. Однак це не означає, що ця
форма не може бути ефективною. Ця форма
визнається багатьма дослідниками як найкраща
для країн Центрально-Східної Європи.
Причини неефективності
Функціонування законодавчого інституту –
парламенту, побудованого на конфронтаційно
налаштованих коаліціях більшості та опозиції,
втрачає свої можливості в контексті домінування
президентської інстанції. Ця тенденція
зумовлює порушення представницького
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принципу функціонування політичного режиму,
коли суб’єкти української еліти зосереджені
на боротьбі за індивідуальні пріоритети, що
впливає на презентацію суспільних інтересів.
Також набуває поширення твердження, що
у сьогоднішньому глобалізованому світі форма
правління вже не має суттєвого значення,
оскільки на політику держав впливають
наднаціональні структури.
Однак причиною неефективності форми
правління в Україні є те, що при її виборі
враховуються думки лише провідних
політичних сил, зокрема їхній реальний
вплив на конституційний процес. В
обговоренні беруть участь депутати, міністри,
журналісти, хоча це питання насамперед
повинні вирішувати експерти, які ґрунтовно
досліджують різні форми правління. Їхній
аналіз повинен базуватися на наукових методах,
чітких критеріях оцінювання, статистичних
даних і виходити з політичної ситуації в країні.
Нарешті, постає питання щодо прогресивного
електорату, здатного виявляти власну політичну
ідентифікацію на основі свідомого аналізу
політичного середовища.
Багато хто сьогодні в Україні розуміє
демократію як анархію. Тож необхідно
переконувати громадянське суспільство в тому,
що лише чітке виконання Конституції і законів
України може привести країну до високого
рівня розвитку. Інакше – хаос і розвал держави
(Закон і Бізнес (http://zib.com.ua/ua/134398prevalyuvannya_prezidentskoi_instancii_
nivelyuvalo_potencial.html). – 2018. – 8-14.09).

Експертний коментар

Савчин М., директор НДІ порівняльного публічного права та міжнародного
права Ужгородського національного університету, професор, д.ю.н.

Сила аргументу v. аргумент сили
Чому рішення КС важливі для конституційної демократії

Р

еорганізація судової системи потроху
знищує надмірний юридичний формалізм, який паплюжить ідею справедливості. У цьому процесі неабияке значення має
аргументація позицій Конституційного Суду,
які породжують зміни у сфері законотворення.
Якими ж мають бути рішення у світлі цінностей конституціоналізму?
Зміна системи координат
Навесні буремного 2007 р. довкола будівлі
КС відбувалися масові зібрання з вимогами
ухвалення рішення щодо конституційності
указу Президента про розпуск Верховної Ради.
Тоді був важливим сигнал з боку єдиного
органу конституційної юрисдикції у вигляді
певного рішення, навіть ухвали, якою бодай
було б відмовлено у вирішенні цього відверто
політичного спору. Адже за таких обставин
важливим є мотивація рішення, яким би воно
не було. Однак цього не сталося – перепоною
став брак мистецтва аргументації.
Аргументація рішень є ахіллесовою п’ятою
вітчизняного правосуддя. Чому? У ньому наразі
домінує юридичний формалізм. Деякою мірою
картина змінюється останнім часом. Це пов’язано
з реорганізацією самої судової системи. У цій
системі координат особливо важливу роль
відіграє саме КС, який, до речі, не належить до
загальних судів. Його конституційна доктрина
має вирішальний вплив на наукову доктрину та
усталену практику загальних судів.
Згадаймо крилатий вислів: non in legendo,
sed in intelligendo leges consistunt (закони слід
не читати, а розуміти).
Раніше в деяких суддів склалася думка,
що рішення КС не можна писати як наукові
статті, оскільки вони застосовують закон. Про
таких суддів Шарль-Луї де Монтеск’є говорив,
що вони є лише «устами, якими промовляє
закон». За вказаних обставин суддя має тільки
ретранслювати текст Конституції.

Хоча насправді Конституція є результатом
спільного творення загальних цінностей і
принципів права. І ця система спрямована на
утвердження цінності людини в її гідності.
Організація суспільства в державу, що поважає
гідність, передбачає систему процедур та
інститутів, спрямованих на обмеження свавілля
держави.
Інше питання, якщо судді обстоюють
конституційну догматику. Вона ґрунтується
на засадах цілісності, коли конституційні
положення трактуються в єдності взаємних
логічних зв’язків із застосуванням логічних
прийомів юридичної аргументації. За таких
вимог у тексті Конституції не міститься
суперечностей. Завданням її інтерпретатора
є забезпечення внутрішньої узгодженості,
конкордації положень, виходячи з її загальної
мети – утвердження прав людини.
Зі стандарту конкордації конституційних
положень випливає вимога додержання
засад юридичного силогізму, що передбачає
дослідження фактичного та юридичного складу.
Лише недавно КС відмовився від негативної
практики відмови в дослідженні фактичних
обставин.
Така відмова базувалася на міркуванні про
те, що факти можуть установлювати тільки
загальні суди. Хоча додержання конституційної
процедури ухвалення правових актів виступає
критерієм їх конституційності, що без
фактичного складу неможливо встановити.
Двічі КС чітко продемонстрував відмову від
цього неправильного підходу при розгляді
справ про конституційність мовного та
референдумного законів.
Altissĭma guaegue flumina minĭmo sono
labuntur – найглибші ріки течуть з найменшим
шумом. Тому рішення КС потребують
ретельної аргументації. Основним критерієм
обґрунтування слугують загальні цінності та
принципи права. Існують два основні рівні
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досягнення суспільної згоди щодо змісту
конституційних цінностей та принципів,
які служать сутнісним ядром (essential core)
судового конституційного контролю.
Верифікація певних теоретичних положень
досягається через розумність, тобто те, що
в англо-американському праві характеризують
як reasonability (розумність) і практичну
корисність у сенсі ефективного здійснення
прав людини. Наукові постулати таким чином
досягають своєї функціональної мети в разі
досягнення за їх допомогою певного чіткого
алгоритму дій. Саме із цих причин вимога
належної правової процедури часто є чи не
вирішальною у визначенні того, чи мало місце
свавільне втручання держави у сферу приватної
автономії індивіда. Критерієм цього є принцип
пропорційності, який згідно з рішенням КС
№5-р/2018 є сутнісним критерієм допустимих
рамок обмеження прав людини.
Сила аргументу має вирішальне значення
для КС, який через певну логічну послідовність
своїх рішень формує конституційну доктрину,
яка, зокрема, випливає з його повноважень
щодо офіційного тлумачення Конституції.
Дуже важливим у діяльності Суду є зважування
та оцінка висновків amicus curiae, які мають
репрезентувати основні наукові школи України.
У такий спосіб можна забезпечити діалог
наукових доктрин і на основі зважування
аргументів ухвалювати збалансовані та
виважені рішення, основані на аналізі
фактичного та юридичного складу справи.
Особливе значення таке зважування аргументів
має при розгляді конституційних скарг.
Глибина, розумність і розсудливість
юридичної аргументації надає Конституційному
Суду демократичної легітимації.
Взірці сучасного конституціоналізму
Tempora mutantur, et leges mutantur in illis –
часи змінюються, і закони змінюються разом з
ними.
Із цього випливає певна логіка формулювання
конституційної юриспруденції як джерела
права в Україні. Конституційна юриспруденція
виражає сталі підходи до інтерпретації
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цінностей і принципів Основного Закону. На
цій методологічній основі теперішній склад
КС будує власну систему аргументації рішень,
яка слугує інструментом забезпечення його
незалежності серед інших органів влади.
У ст.92 закону «Про Конституційний Суд
України» введено поняття юридичної позиції,
яка є сукупністю певних положень, які лягають
в основу аргументації рішення Суду.
Тому формування офіційної конституційної
доктрини в Україні має таку логіку:
• формулювання в конкретній справі
юридичної позиції;
• відтворення такої позиції в наступних
рішеннях, якщо у справах подібний предмет та
обставини;
• відображення основних положень цих
рішень у правових актах, які ухвалюють органи
публічної влади.
Також має місце можливість зміни юридичних
позицій, яке ще йменують overruling, тобто
зміною підходів конституційної юстиції:
• з метою забезпечення ефективного захисту
прав людини;
• задля використання більш дієвих механізмів
захисту прав людини, які випливають із рішень
міжнародних установ, юрисдикцію яких
визнала Україна;
• через істотну зміну обставин застосування
конституційних положень у світлі структурних
перетворень у суспільстві (досягнення науковотехнічного прогресу, особливості економічного
розвитку, зміни соціальної та демографічної
динаміки тощо);
• внаслідок істотної зміни в правовому
регулюванні;
• у силу наявності певної інституційної
проблеми, яка заподіює значну шкоду правам
людини та конституційному порядку.
Це вимагає від суддів КС бути носіями
передових цінностей і принципів, бути
здатними формувати якісно нові та прогресивні
для людства ідеї й доктрини.
Для належного обґрунтування й доступності
для загалу рішення КС мають містити 3 логічні
блоки:
• аналіз нормативної основи справи та її
фактичного складу;
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• аналіз юридичних позицій учасників
процесу та amicus curie;
• виклад загальних принципів та докладну
аргументацію щодо окремих аспектів
конституційності положень правового акта.
Натомість наразі Суд наводить певну тезу,
далі – аналіз певного нормативного матеріалу,
а потім
– коротку аргументацію.
Завданням КС є утвердження конституційної
демократії у світлі поваги до гідності, свободи,
рівності та верховенства права.
Розумність і передбачуваність
Як загальні суди мають застосовувати
положення Конституції як норми прямої дії? Є
три критерії вирішення цього питання.
Насамперед може мати місце безпосереднє
застосування загальним судом конституційного
положення в разі, коли воно викладене чітко й
не потребує бодай якоїсь конкретизації в законі.
Далі має місце пряма дія положень Основного
Закону, яким дано офіційну інтерпретацію
Конституційним Судом.
Найскладнішим є питання щодо алгоритму
дії загального суду, коли при розгляді справи
він має застосувати положення закону, яке
суперечить Конституції.
Візьмемо до прикладу ч.4 ст.7 Кодексу
адміністративного судочинства. Мені складно
уявити, що загальний суд з огляду на абз.2
ч.4 ст.7 КАС може ухвалити рішення по суті.
Скоріше тут може буде прийнято ухвалу
про зупинення розгляду справи по суті до
вирішення КС питання про конституційність
закону, що має застосувати цей суд. Верховний
Суд має ухвалити рішення про звернення до

КС із відповідним поданням, інакше його дії
будуть розглядатися як порушення Основного
Закону – свавільне обмеження доступу особи
до конституційного судочинства.
Чому так? Це випливає із класичної
дилеми supremacy of parliament (верховенства
парламенту) v. judicial review (судового
конституційного контролю). Суд загальної
юрисдикції зв’язаний законом як актом
парламенту, який репрезентує загальну
волю. Водночас законодавець зв’язаний
конституційним ладом, а тому в разі надмірного
обмеження прав людини акти парламенту
можуть бути визнані неконституційними.
За яких обставин загальний суд може ставити
питання про конституційність закону перед
КС? Основним критерієм тут має служити
розумність (reasonability) і передбачуваність
(foreseeability) закону. Згідно із засадами
розумності положення законів мають бути
придатними до застосування і не створювати
надмірних обмежень та обтяжень у здійсненні
прав і свобод людини, заперечуючи їх сутнісний
зміст. Наприклад, критерію розумності не
відповідає ситуація, коли міністр критикує
уряд: за таких обставин міністр має просто йти
у відставку.
Вимоги передбачуваності встановлюють
такі стандарти формулювання закону, за яких
особа могла планувати та передбачати наслідки
своєї діяльності без надмірних обмежень та
обтяжень. Тому й практика застосування закону
не має бути надмірно формальною, свавільною
та довільною (arbitrary) (Закон і Бізнес (http://
zib.com.ua/ua/134065-chomu_rishennya_ks_
vazhlivi_dlya_konstituciynoi_demokratii.html).
– 2018. – 11-17.08).
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Гречковский П., адвокат, член Высшего совета правосудия

Реформаторский миф о конце темных времен
и светлом будущем адвокатуры

6

сентября в парламент был подан проект
закона «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности». С одной стороны, это
хорошая новость. Потому как замысел реформировать адвокатуру, сделать ее новой, европейской, профессиональной и так далее – это
больше не лозунг, а официальный документ.
Более того, его уже не прячут по кабинетам, а
выложили в открытый доступ на сайт Верховной Рады. Законопроект был написан в Совете
судебной реформы и определен Президентом
как безотлагательный.
С другой стороны, итоги почти двух лет
работы этого Совета и привлеченных экспертовюристов лишают всякой веры в лозунги, под
которыми этот законопроект нарабатывался.
Если эта вера у кого, конечно, сохранялась
по сегодняшний день. Изначально процесс
разработки законопроекта был перехваченной
инициативой или украденной идеей у самой
адвокатуры. Именно с этого некрасивого эпизода
и начался процесс кулуарной подготовки реформы
законодательства об адвокатуре в 2016 году.
Позиция Национальной ассоциации адвокатов,
которая имеет законный статус представителя
адвокатуры в отношениях с властью, была
заявлена неоднократно. Право НААУ на
непосредственное участие в разработке реформы
поддержали международные партнерские
организации европейской адвокатуры, но вот
Совет по судебной реформе проигнорировал
не только стремления НААУ, но и Основные
принципы ООН о роли юристов, рекомендации
Совета Европы, резолюции ПАСЕ, выводы
Венецианской комиссии по действующему
закону об адвокатуре и даже Стратегию судебной
реформы, утвержденную президентским указом.
Поэтому законопроект писали без НААУ, за
которой – все 40 тысяч адвокатов Украины.
Указанные выше нарушения касались
процедуры разработки законопроекта. Теперь
по сути самого документа. Приоритеты авторов
законопроекта просматриваются сразу.
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Первое. Это крушение системы адвокатского
самоуправления, ее институциональная
перестройка (почему-то с российской
номенклатурой адвокатских палат) и
кадровая перезагрузка. Действующие органы
ликвидируются, новые – создаются. Досрочно
созываются конференции адвокатов регионов
и съезд адвокатов Украины. Объективно,
оснований перевернуть всю систему не было.
Она полностью согласована с выводами
Венецианской комиссии от октября 2011 года
(как и весь текст действующего закона об
адвокатуре от 2012 года).
Массового недовольства среди адвокатов
по поводу самоуправления нет. Об этом
свидетельствуют и данные опроса,
опубликованного накануне появления
реформаторского законопроекта на сайте ВР.
Нет никаких оснований для бунтов, протестов,
революций внутри адвокатского сообщества.
Поэтому бунт «обязали» провести новым
законом. Первый съезд адвокатуры нужно
провести не позднее, чем через 6 месяцев после
вступления в силу нового закона об адвокатуре.
Судя по тому, как хаотично выписан
процесс избрания в органы адвокатского
самоуправления, как ограничен срок
полномочий с 5 лет до 3-х, кадровая революция
в адвокатуре будет перманентной. Чего только
стоит новелла проводить съезд адвокатов
каждый год. При том, инициировать съезд
можно в обход национального органа –
Совета адвокатов Украины. Сколько будет
съездов, если для его проведения достаточно
желания трети регионов или 10% адвокатов,
включенных в Единый реестр? Сколько будет
избрано «комплектов» органов адвокатского
самоуправления в каждом регионе?
Результаты съездов и конференций будут
оспариваться до бесконечности. Какую статью
законопроекта о самоуправлении не возьми,
она разжигает костер нездоровых амбиций
и уничтожает упорядоченную систему
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представительства в органах самоуправления
адвокатуры на региональном уровне.
Национальные органы получают номинальную
роль.
Зачем вообще создавать этот хаос? Конечно,
за этим стоят интересы людей, которые
уже видят себя во главе этого процесса.
Рестарт самоуправления – это еще и сильный
отвлекающий маневр. Адвокаты не занимаются
круглосуточно работой в самоуправлении
(во все органы в масштабах страны избраны
около 1000 адвокатов). Адвокаты ходят в
суды, это главная часть их работы. И очень
там мешают работать правоохранительным
органам. Особенно раздражают несговорчивые
адвокаты в резонансных делах. Сейчас, если их
«выжимает» из процесса сторона обвинения,
именно адвокатское самоуправление ставится
публичной площадкой для восстановления их
профессиональных прав.
Но если законопроект будет принят,
жаловаться будет некуда. Новая редакция
закона об адвокатуре в Переходных положениях
содержит целый перечень изменений в Кодекс
об административных нарушениях и Уголовный
процессуальный кодекс. Среди правок – статья
о злоупотреблении процессуальными правами.

Законопроект дает право следственному
судье считать ходатайства, жалобы и отводы
– нарушением и не рассматривать их; к
нарушениям относятся и неявка адвоката в
суд, если клиент против того, чтобы заседание
проходило в отсутствие защитника. Санкции
за такие действия предусмотрены в УПК.
По сути, криминализируется адвокатская
тактика и стратегия защиты. Что должен
делать
законопо слушный
адвокат?
Внимательно слушать прокурора и не
обременять судью. В законопроекте есть
еще несколько интересных нововведений,
которые оставляют адвокату роль смирного
наблюдателя в процессе.
Нужно ли такое реформаторское
законодательство адвокатам, которые
остаются бесправными наблюдателями в
уголовном процессе; нужно ли оно украинским
гражданам, которые останутся один на один с
обвинением в судах, нужно ли оно Украине,
которая стремится в европейские структуры,
но одновременно возвращает уже забытые
приемы советского «самого справедливого в
мире» правосудия? (LB.ua (https://lb.ua/blog/
pavel_grechkovskiy/407502_reformatorskiy_
mif_kontse_temnih.html). – 2018. – 14.09).

Футей Б., суддя Федерального суду претензій США, професор, доктор права

Жоден суддя у США не має «імунітету»
і відповідає перед законом
(Інтерв’ю)

Ч

и можливо застосувати міжнародне
право у справі звільнення Олега Сенцова? Чому федеральний суддя не може
коментувати справу Манафорта? Хто і яким
чином контролює доброчесність американських суддів? Які ознаки того, що в Україні іде
судова реформа? Про це Радіо Свобода запитало суддю Федерального суду претензій США,
професора, доктора права Богдана Футея.
– Можливості залучити міжнародні інституції для
звільнення Олега Сенцова можуть бути і повинні бути.
Але чи та, інша сторона, яка всупереч міжнародному
законодавству і усім угодам анексувала Крим, захоче

зважити на те? Росія ніколи не сприймає те, що
міжнародна спільнота хоче бачити.
Як тільки Олег Сенцов був заарештований,
Асоціація українських американських юристів
опублікувала резолюцію, у якій строго засудили дії
Росії. Ми зазначили, що Росія, анексувавши Крим,
порушила Будапештський меморандум і міжнародне
законодавство.
Від того часу американські установи,
зокрема Конгрес США, вимагають від Росії
звільнення Сенцова і повернення Криму
Україні. Чи це можна вирішити дипломатичним
шляхом – побачимо.
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Джон Болтон, радник з міжнародних справ
президента США Трампа, заявив, що треба
проти Росії впроваджувати санкції доти, поки
основні вимоги не будуть виконані.
Але, на мою думку, це не має перешкоджати
Україні вимагати від ООН задіяти наявні
механізми впливу на Росію. Україна також має
робити позови до Міжнародного кримінального
суду у Гаазі. Хоча у деяких міжнародних судах
сторони мусять давати згоду, щоб сторона,
яку звинувачують, погодилася на юрисдикцію
цього суду. Але Україна повинна звертатися
всюди, куди можна, щоб захистити своє право
на суверенітет і право своїх громадян, як
громадянина Сенцова, якого Росія безпідставно
позбавила громадянства України.
– Але Росія блокує багато чого в Організації
Об’єднаних Націй. Що з цим робити?
– Треба змінювати основні документи ООН,
за якими Росія має можливість блокувати. Це
потрібно змінити, але чи вдасться, тепер важко
сказати.
І це потребує багато часу, а у справі Сенцова
час не чекає.
– Чи можете ви прокоментувати справу
Манафорта? Спеціальний представник США
з питань України Курт Волкер висловив
занепокоєння щодо політизації сприйняття
цієї справи в Україні.
– Поки триває судовий процес у цій справі,
суддя, зокрема федеральний суддя у США, не
повинен робити жодних коментарів. Навіть
якщо справа Манафорта чи якась інша справа
буде розглядатися роками, я, як чинний суддя,
цього не зможу коментувати.
– Чи є у США прецеденти, які б показали,
яким чином можна, не порушуючи принципу
свободи слова, протидіяти поширенню
медійного контенту, який завдає шкоду
національній безпеці країни?
– Якщо щось у якійсь формі може зашкодити
громадянам США, або якщо громадяни
вважають, що вони їм завдали шкоди, вони
мають право звертатися до суду і позиватися
проти тих, хто цю шкоду завдав.
Свобода слова гарантується Конституцією,
тож суд має розглянути таку справу і вирішити
цю справу.
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Адже свобода слова не є безмежною, вона має
здійснюватися у рамках, визначених законом.
Якщо хтось публічно, наприклад, у театрі чи
кіно почне кричати:»Вогонь! Горить!» і це
спричинить паніку і люди зазнають ушкоджень,
а насправді нічого не горітиме, то такі дії є
проти закону, і ця людина буде відповідати за
скоєне.
Законодавство має бути писане в інтересах
України перш за все, бо суверенітет держави є
дуже важливим
Після того, що було під час виборів, у США
звертають велику увагу на те, до якої міри
установи чи медіа інших держав намагаються
впливати на те, що відбувається у державі.
Щодо України, то, можливо, треба ухвалити
новий закон, який би захищав країну. Ніхто
не допоможе Україні, якщо вона собі сама не
допоможе.
Законодавство має бути писане в інтересах
України перш за все, бо суверенітет держави
є дуже важливим. Якщо треба захистити
країну, то це треба робити, навіть змінюючи
Конституцію. Парламент має це робити, а
Конституційний суд матиме право коментувати
те, що відбувається.
– Як ви бачите просування судової реформи?
В Україні дуже різко її критикують.
– Я не думаю, що реформа зупинилася,
вона йде. Можливо, все відбувається дуже
повільно, а хотілося бачити, щоб все було
зроблено скоріше. Але у судовій системі будьякої держави судовий процес і судові зміни
забирають час.
Я член Конституційної комісії, ми
обговорювали багато питань. Я не можу
погодитися з усією критикою, яка звучить, і від
Громадської ради доброчесності зокрема.
Преса в Україні часом пише, наприклад, що
«суддя зробив помилку і його треба замінити».
Але треба зачекати, щоб рішення було прийнято
найвищим судом.
– В Україні рівень довіри до судів
катастрофічно низький, а як ставляться до
судів у США?
– Американська судова система, зокрема
федеральна, має схвалення 68% населення,
згідно з минулорічними опитуваннями Gallup.
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У США жоден суддя не має «імунітету».
Кожний суддя, федеральний чи суддя штату,
відповідає згідно із законом, якщо скоїв
кримінальні злочини. Суддів притягують до
відповідальності.
Чого в Україні бракує і що є у Сполучених
Штатах Америки, то це те, що Асоціація
американських адвокатів дуже стежить за цими
справами.
Вони беруть участь у всіх процесах. Вони
є найбільшими захисниками суддів, але й
найбільшими критиками.
В Україні адвокати чомусь не хочуть
включитися у всі ці процеси судової реформи
і правових змін. Вони стоять збоку. Це їхня
відповідальність також, і вони повинні дбати
про це.
Кодекс поведінки суддів є дуже важливим.
Судді залежні від закону і від Конституції. В
інших державах ніхто не буде шанувати суддів,
доки вони не почнуть шанувати самі себе. І в
Україні має бути так само.
Судді повинні бути незалежними арбітрами,
«чесними брокерами», коли вони розглядають
право. Судді мають мати добру освіту і
бездоганну репутацію. Судді мають бути
незалежними від політики.
Коли я став суддею, то я повністю розірвав
з політикою. Я нічого не маю спільного з
політикою.
Ми, американські судді, не можемо бути
членами політичної партії, давати наші дотації
для політичних партій на вибори.
Ми відповідаємо за будь-які корупційні дії
перед іншими установами. Ми мусимо кожного
року подавати дві декларації. Перша – власниками
чого ми є, і наша родина, якщо живе з нами,
мусить це робити. І у нас є закон, який дозволяє
громадянам бачити, що ми маємо, чим володіємо.
Друге – маємо декларацію до Сенату. Якщо
я – федеральний суддя, наприклад, приїжджаю
до України, то я маю прозвітувати про те, в

яких справах і хто оплатив дорогу. Навіть якщо
я беру участь у конференціях, я маю пояснити,
хто платив за цю конференцію, хто фінансує, і
преса має право довідатися, що і як.
– Чи є прецеденти, коли федерального суддю
США карали?
– Так. Є судді, які покарані. Федерального
суддю США відсторонюють імпічментом.
Щоб відбувся імпічмент за провини – має
бути обвинувачення Палати представників у
Конгресі, а тоді судовий процес відбувається
у Сенаті. Дві третини сенаторів мають такого
федерального суддю засудити.
Але я говорю про федеральних суддів.
Судді штатів у своїй більшості обираються
народом або призначаються радою штату чи
губернатором. Але їх також можна притягати
до відповідальності.
– То у чому ви бачите прояви того, що судова
система таки очищується в Україні?
– Я бачу ці зміни. Судді, принаймні ті,
з якими я спілкуюся, говорять по-іншому.
Вони опираються на Революцію гідності. До
певної міри проявляється більша національна
ідентичність. Думаю, з’являється більше
розуміння того, що вони є суддями країни
України, що вони є членами Верховного суду
України, Конституційного суду України.
Ще на завершення хотів би сказати про
Закон про освіту, ухвалений в Україні. Так,
цей закон є національно означеним. І є сусідні
країни, наприклад Угорщина, які критикують
його і навіть використовують цей закон як
перешкоду на шляху просування України до
НАТО і Євросоюзу.
Ці закиди безпідставні. Перші три роки діти
можуть навчатися рідною мовою, а далі ж –
державною. Якщо ж хочуть і далі навчати дітей
мовами меншин, то, як скрізь у світі, це можна
робити у недільних та приватних школах (Радіо
Свобода (https://www.radiosvoboda.org/a/futejssha-suddia/29460260.html). – 2018. – 30.08).
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Костецький М., експерт антикорупційної групи Реанімаційного Пакета Реформ,
керівник проектів Transparency International Україна

Половина учасників відбору до антикорупційного суду –
з позасудової системи
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серпня Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) оголосила конкурс
на заміщення 39 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду (ВАС):
27 посад – безпосередньо у Вищому антикорупційному суді та 12 посад – в Апеляційній
палаті ВАС. Процес подання документів стартував 8 серпня і тривав до 14 вересня включно.
Судді, науковці та адвокати – саме ці три
категорії правників можуть претендувати
на посади суддів у майбутньому Вищому
антикорупційному суді. Пакет документів, які
необхідно подати Комісії, визначений в ч.4
ст.81 та в ч.1 ст.71 ЗУ «Про судоустрій і статус
суддів» і складається з 14 елементів, а вимоги
від кандидата щодо надання будь-яких інших
документів забороняються.
Водночас далеко не всі потенційні
кандидати перебувають в однакових
умовах. Якщо канцелярія суду веде весь
необхідний документообіг для кандидатівсуддів, то кандидати-адвокати та кандидатинауковці повинні збирати значно більшу
кількість документів самостійно. Адвокати,
наприклад, повинні підтвердити здійснення
представництва у судах протягом останніх семи
років виключно шляхом надання засвідчених
судом копій судових рішень у справах, в
яких вони брали участь. У разі відсутності в
адвокатів належним чином засвідчених копій
судових рішень за кожен з останніх семи
років, їх потрібно отримувати в канцеляріях
відповідних судів, що у відпустковий серпневовересневий період може забрати декілька
тижнів. Науковці ж, у свою чергу, повинні
зібрати документи, довідки, наукові статті, які б
підтверджували стаж наукової роботи протягом
останніх семи років.
Окрім цього, наявні такі вимоги, як надання
довідки про відсутність судимості, отримання
якої, відповідно до наказу МВС України
№1256 від 29.11.2016, може забрати 30 днів,
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надання медичної довідки про проходження
психіатричного огляду, сертифіката про
проходження профілактичного наркологічного
огляду, що також може тривати декілька тижнів.
Усе викладене свідчить про те, що п’ять
тижнів для подання необхідного пакета
документів є надзвичайно невеликим терміном,
отже, більшість кандидатів направлятиме
документи в останні дні зазначеного строку.
Документи для участі в конкурсі можна
подавати виключно засобами поштового
зв’язку на адресу Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України. І це означає дуже цікаву річ:
навіть якщо документи надійдуть до ВККС
після закінчення строку, але будуть відправлені
засобами поштового зв’язку 14 вересня, вони
вважатимуться такими, що подані вчасно. Тому
кінцеву кількість кандидатів на посади суддів
ВАС можна буде дізнатися аж наприкінці
вересня.
ВККС оголосила паралельні конкурси до
Верховного суду та Вищого антикорупційного
суду в один і той самий часовий проміжок
без можливості подання документів на
обидва конкурси. Тому всі кандидати змушені
визначатися, який суд їм імпонує більше,
вже на етапі подання документів. Це, у свою
чергу, зменшує кількість кандидатів до
антикорупційного судового органу.
Рівень заробітних плат суддів Вищого
антикорупційного суду, незважаючи на нібито
високий рівень (40 прожиткових мінімумів
для працездатних осіб з 1 січня 2019 р., 50 – з
1 січня 2020-го), є значно меншим, ніж у суддів
Верховного суду та не є співмірним тому
рівню відповідальності та суспільного тиску, з
якими стикатиметься майбутній суддя Вищого
антикорупційного суду.
Подання документів для участі в конкурсі
до ВАС, є одним із найбільших професійних
викликів для будь-якого правника. Окрім
необхідності прийняття рішення щодо
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кардинальної зміни професійного шляху (у
випадку адвокатів та науковців), кандидати
усвідомлюють, що під час конкурсу та
після нього, у разі зайняття посад суддів
ВАС, вони зіткнуться з безпрецедентним
суспільним тиском та політичною увагою до
найменшого аспекту їхньої роботи, а рівень
відповідальності буде одним з найвищих в
Україні. Адже очікування суспільства щодо
роботи майбутнього антикорупційного
судового органу є надвисокими.
Станом на 15:00 14 вересня 2018 року,
уже 128 кандидатів подали документи на
зайняття вакантних посад суддів Вищого
антикорупційного суду, і, скоріш за все, кінцева
кількість буде близько 5 кандидатів на місце.
Із 128 кандидатів 42 (32,8 %) – адвокати,
17 (13,2%) – науковці, 60 (46,8%) – судді, у
9 кандидатів не зазначена назва посади або
вона не відповідає кваліфікаційним вимогам.
Абсолютна більшість кандидатів-суддів –
представники судів першої інстанції – районних
та міськрайонних загальної юрисдикції.
Наведена статистика почасти відповідає
статистиці реєстрації намірів узяти участь
у конкурсі. Про свої наміри раніше заявили
782 кандидати, з яких 41% – адвокати, 14% –

науковці, 37 % – судді, ще 8% зареєстрували
сукупний стаж.
Варте уваги те, що половина кандидатів на
посади суддів Вищого антикорупційного суду
ніколи не працювала у судовій системі. Це
шанс отримати якісно інше її обличчя.
Після остаточного закінчення приймання
документів наступний етап – це перевірка
документів на предмет відповідності
кваліфікаційним вимогам та допуск до
кваліфікаційного оцінювання. Етап –
критичний, адже під час конкурсу до
Верховного суду майже 40% адвокатів були
відсіяні від участі в конкурсі, що у підсумку
призвело до того, що серед 653 кандидатів, які
були допущені до конкурсу у Верховний суд,
лише третина була з позасудової системи.
Обов’язок громадськості та медіа –
максимально уважно стежити за роботою
Вищою кваліфікаційної комісії суддів та
якнайкраще виконувати функції моніторингу і
контролю, адже успішний результат конкурсу
– в інтересах суспільства (Дзеркало тижня
(https://dt.ua/internal/polovina-uchasnikivvidboru-do-antikorupciynogo-sudu-zpozasudovoyi-sistemi-288474_.html). – 2018.
– 14.09).

Ткешелашвілі Е., Голова Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні

ЄС не залишить Антикорупційний суд без підтримки
або Чому варто йти на конкурс до нового суду

Н

аразі українська громадськість та міжнародна спільнота пильно спостерігають
за процесом створення Вищого антикорупційного суду (ВАКС), зокрема за проведенням
конкурсу на посади суддів ВАКС. Ми це бачимо:
велика увага приділяється тому, щоб конкурс і
відбір суддів пройшли чесно і прозоро, а в новий
орган влади прийшли віддані справі правосуддя
високопрофесійні кандидати з незалежною позицією, бездоганною репутацією та значним досвідом роботи.
Я хочу детально зупинитися на тому, яку
підтримку Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні
та інші міжнародні організації надаватимуть на

всіх етапах проведення конкурсу і яким чином
буде забезпечена його прозорість і відкритість.
В першу чергу я хочу відзначити одну
з головних особливостей даного конкурсу,
а саме те, повноваження Громадської ради
міжнародних експертів (далі – Ради експертів),
яка допомагатиме Вищій кваліфікаційній
комісії суддів України (ВККС) перевіряти
кандидатів на відповідність критеріям,
визначених законом. Склад цієї Ради затвердить
Вища кваліфкомісія суддів, а от кандидатів для
неї запропонують 15 міжнародних організацій,
з якими Україна співпрацює у сфері протидії та
боротьби з корупцією.
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Наразі триває узгодження єдиного списку
кандидатів до Ради експертів.
Координацією зусиль на цьому етапі
займається Європейський Союз.
А до середини вересня список із мінімум
12 міжнародних експертів повинен бути
спрямований до ВККС.
Я впевнена в тому, що участь у цьому
процесі міжнародних експертів – звісно, у
співпраці з українськими органами влади,
не тільки забезпечить необхідну прозорість і
об’єктивність конкурсу, а й підвищить довіру
до новоствореного суду та перешкодить
призначенням на посади суддів кандидатів, які
не відповідають визначеним у законі критеріям.
Вперше міжнародні експерти гратимуть
безпрецедентну роль в процесі добору суддів.
Вони мають повноваження не лише
оцінювати доброчесність і професіоналізм
кандидатів. Ради експертів за ініціативи не
менше трьох її членів може підняти питання
про відповідність критеріям щодо будь-якого
кандидата на посаду судді Антикорупційного
суду. Для цього скликається спеціальне спільне
засідання ВККС та Ради. І якщо більшість
учасників цього засідання, включаючи не
менше половини міжнародних експертів
проголосують за невідповідність кандидата –
то він чи вона припиняє участь у конкурсі.
Результати кожного етапу конкурсу також
будуть опубліковані на сайті ВККС, тому
кожен українець також зможе спостерігати за
процесом відбору суддів.
Члени Ради експертів матимуть доступ до
досьє кандидатів в судді ВАКС, а також до
відкритих державних реєстрів та баз даних –
так само, як і члени ВККС. Також міжнародні
експерти будуть самі збирати, перевіряти,
аналізувати інформацію про кандидатів,
надавати цю інформацію ВККС, а в разі
необхідності брати участь в спеціальному
спільному засіданні з ВККС і проводити зустрічі
з кандидатами, якщо виникнуть сумніви в їх
відповідності критеріям.
У медійному просторі звучали побоювання,
що міжнародні експерти не впораються з
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перевіркою великої кількості інформації про
кандидатів до ВАКС, особливо з огляду на
стислі часові рамки їх залучення до роботи
Ради.
Хочу підкреслити: ми вже маємо на це
відповідь.
Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні та
інші міжнародні партнери нададуть членам
Ради експертів технічну підтримку. Щоби
Громадська рада міжнародних експертів
повноцінно функціонувала й ефективно
виконувала покладені на неї функції, буде
створено секретаріат, який надаватиме членам
Ради посильну аналітичну та експертну
допомогу.
Наразі ми надаємо допомагаємо у розробці
всеосяжної внутрішньої нормативної бази для
роботи Ради (потрібно створити регламент,
процедури, критерії оцінки кандидатів тощо),
а також підбираємо експертів для Секретаріату,
що матиме важливе значення для реалізації
мандата Ради експертів.
Хочу також відзначити, що для правників
цей конкурс на заповнення вакансій суддів –
це унікальна можливість зробити важливий
крок у своїй кар’єрі та стати частиною
нового суддівського корпусу. Це також дає
можливість отримати унікальні можливості для
професійного росту і розвитку у майбутньому
– наприклад, приєднатися до міжнародних
професійних мереж у сфері правосуддя чи до
суддівських асоціацій.
За фахом я сама юрист, була суддею й
очолювала Апеляційний суд в Грузії. Для мене
очевидно, що посада судді – це одна з найвищих
точок професійної самореалізації для правника.
Це – можливість отримати престижну посаду з
конкурентоспроможною оплатою праці, і що не
менш важливо, стати частиною змін в країні.
Тому я звертаюся до всіх правників
України з закликом подаватися на посаду
судді Вищого антикорупційного суду!
Будьте впевнені, конкурс пройде чесно,
прозоро і відкрито (Європейська правда
( h t t p s : / / w w w. e u r o i n t e g r a t i o n . c o m . u a /
experts/2018/09/11/7086730/). – 2018. – 11.09).
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Дроздик Л., керівник відділу комунікації та адвокації Центру демократії
та верховенства права
СливаЛ., юрист кампанії ЧЕСНО.Фільтруй суд!

Громадська рада міжнародних експертів:
хто і як обиратиме антикорупційних суддів

С

тартував конкурс на посади 39 суддів
Вищого
антикорупційного
суду.
14 вересня закінчується термін, визначений для подачі документів.
На сьогодні на кожне крісло судді ВАС
претендує близько двох кандидатів. Наступні
півроку країна буде спостерігати за формуванням
інстанції, на яку довго чекали українці, вимагали
міжнародники й обіцяли політики.
Зрештою, у лютому 2019 р. ВККС планує
завершити конкурс й передати список обраних
кандидатів на розгляд Вищої ради правосуддя,
а та, у свою чергу, має рекомендувати
президентові на підпис фінальний перелік
майбутніх суддів.
Процедура та етапи конкурсу принципово
не відрізняються від конкурсу на посади суддів
Верховного Суду, який тривав майже рік з кінця
2016-го.
Новацією у формуванні Вищого
антикорупційного суду є поява Громадської
ради міжнародних експертів.
ГРМЕ – що це?
Громадська рада міжнародних експертів
(ГРМЕ) – спеціальний допоміжний орган
Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Формується на шість років. Мета – допомоги
ВККС у підготовці рішень щодо призначень
антикорупційних суддів.
Члени Ради обираються строком на два роки
без можливості переобрання. На відміну від
Громадської ради доброчесності, яка працює на
волонтерських засадах, для членів майбутньої
ГРМЕ законом передбачена винагорода в
розмірі посадового окладу судді Верховного
Суду (наразі це 132 тисячі 150 гривень до
оподаткування).
Допомагати Вищій кваліфікаційній
комісії у визначенні відповідності критеріям
доброчесності кандидатів до Антикорсуду

допомагатимуть шість осіб, запропонованих
міжнародними організаціями, з якими Україна
співпрацює у сфері запобігання та протидії
корупції відповідно до міжнародних договорів.
У липні ВККС оприлюднила список із 14-ти
таких організацій, втім, у Комісії зазначили, що
список може доповнюватися.
Кожна з міжнародних організацій може
запропонувати щонайменше двох претендентів
на посаду члена ГРМЕ. ВККС закликала
міжнародників подати кандидатури до середини
вересня, аби оперативно сформувати Раду.
ВККС із запропонованих кандидатур буде
обирати шість, проте кандидатів має бути
щонайменше 12.
Рішення про призначення членів Громадської
ради міжнародних експертів має ухвалюватися на
відкритому засіданні ВККС (однак, чи буде таке
засідання транслюватись онлайн, не відомо).
ГРМЕ – хто це?
Стати членом ГРМЕ можуть громадяни
України чи іноземці, які мають бездоганну
ділову репутацію, високі професійні та моральні
якості, суспільний авторитет, мають досвід
роботи в інших країнах не менше п’яти років
зі здійснення процесуального керівництва,
підтримання державного обвинувачення в
суді чи здійснення судочинства у справах,
пов’язаних із корупцією.
Законом також передбачено, що членами
Громадської ради міжнародних експертів
не можуть бути призначені особи, на яких
поширюється дія Закону України «Про
запобігання корупції» (судді, посадові та
службові особи органів прокуратури, Служби
безпеки України, члени НАЗК).
Також не може бути членом ГРМЕ людина,
що не відповідає спеціальним вимогам,
встановленим і для самих кандидатів на посаду
судді Вищого антикорупційного суду.
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іншого кандидата вищезазначеним критеріям на
спеціальному спільному засіданні ВККС та ГРМЕ.
На цьому ж засіданні більшість зі спільного
складу ВККС та ГРМЕ (але при цьому
щонайменше троє членів Громадської ради
міжнародних експертів) мають проголосувати
за відповідність кандидата критеріям. Якщо
такого рішення ухвалено не було, кандидат
припиняє участь у конкурсі.
Таким чином, працює формула, за якої
три члени ГРМЕ можуть заблокувати участь
кандидата у конкурсі, а інші три – продовжити.
Відповідно до норм закону «Про Вищий
антикорупційний суд», рішення ухвалюється
більшістю від спільного складу Громадської
ради міжнародних експертів та Вищої
Формула 3+9
За результатами аналізу кандидатур кваліфікаційної комісії суддів.
Якщо спільний склад – це 22 людини, то
щонайменше три члени Громадської ради
міжнародних експертів можуть ініціювати більшість – 12, отже по три голоси від ГРМЕ
розгляд питання про невідповідність того чи та дев’ять від ВККС.
ГРМЕ – для чого це?
Громадська рада міжнародних експертів
допомагатиме ВККС визначати, чи
відповідають кандидати на посаду судді
Вищого антикорупційного суду критеріям:
– законності джерел походження майна
кандидата або членів його родини;
– відповідності рівня життя кандидата або
членів його сім’ї задекларованим доходам;
– відповідності способу життя кандидата
його статусу;
– наявності знань та практичних навичок
для розгляду справ, віднесених до підсудності
Вищого антикорупційного суду.
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На проведення аналізу кандидатів
та висловлення недовіри членам ГРМЕ
відводиться вкрай мало часу. Закон встановлює,
що спільне засідання ВККС та ГРМЕ має
відбутися не пізніше, ніж на 30 день після
оголошення результатів іспитів кандидатам.
Додатково, щонайменше три члени
Громадської ради міжнародних експертів
можуть ініціювати попередню співбесіду з
кандидатами до проведення спеціального
спільного засідання з ВККС. На такій співбесіді
мають бути присутні щонайменше шість членів
ВККС.
Замість висновків
Голова ВККС Сергій Козьяков неодноразово
наголошував, що просив міжнародні організації
подати кандидатури на членів ГРМЕ до
середини вересня.
Тож очевидно, що зовсім скоро стануть
відомі імена тих, хто матиме змогу не
допустити до Вищого антикорупційного суду
недоброчесних кандидатів. Та чи станеться так,
як ми сподіваємося?

У цьому процесі чимало «але» і запитань,
відповідей на які поки немає.
Серед ключових – це формат подачі членами
ГРМЕ інформації про кандидатів та процедури
взаємодії Громадської ради міжнародних експертів
та Вищої кваліфікаційної комісії. На жаль, зазначені
положення не визначені в законі й будуть прописані
Комісією у своїх підзаконних документах.
Разом з тим, чимало буде залежати від складу
ГРМЕ та її підходу до оцінювання кандидатів.
Адже формула «3+9», по суті, дозволяє
ігнорувати половину складу Ради.
Тож як на практиці запрацює Громадська
рада міжнародних експертів і чи вдасться їй
справді убезпечити ВАС від суддів із сумнівною
репутацією, буде зрозуміло, лише коли
безпосередньо розпочнеться процедура відбору.
Натомість
ЧЕСНО.Фільтруй
суд!
аналізуватиме кандидатів та контролюватиме
хід конкурсу до Вищого антикорупційного
суду, а також конкурсу до Верховного Суду,
який відбуватиметься паралельно (Українська
правда
(https://www.pravda.com.ua/
columns/2018/09/13/7191902/). – 2018. – 13.09).

Куйбіда Р., експерт Центру політико-правових реформ

Судова реформа в Україні: лайфхаки для країн,
що трансформуються

В

же два роки, як в Україні діють конституційні зміни щодо правосуддя. Вони були націлені на зміцнення незалежності суддів та
заклали для цього гарну юридичну основу, а також
– для очищення суддівського корпусу. Однак на
практиці досягнення цих цілей зазнає невдачі.
Згідно з останніми соціологічними
дослідженнями, 66 % громадян вважають, що
з часу Революції Гідності ситуація у правосудді
погіршилася або не змінилася, і лише 25 %
бачать позитивні зміни. Переважна більшість
громадян (73%) вважають хід судової реформи
неуспішним (причому 43% вважають її
цілковито провальною); як успішну цю реформу
оцінили лише 10%. Довіра до судів – на рівні
7 %. За даними Європейської бізнес асоціації,
вже третій рік поспіль корупція і недовіра до

судів в Україні є головною перешкодою для
іноземних інвестицій.
Що передбачали законодавчі зміни?
Зміни до Конституції України та новий
Закон «Про судоустрій і статус суддів»
2016 року дали можливість:
· перейти від чотирирівневої системи судів
до трирівневої;
· започаткувати конкурси на посаду судді,
включаючи формування за конкурсом нового
Верховного Суду;
· обмежити суддівську недоторканність;
· запровадити безстрокове призначення
суддів.
· позбавити політичні органи повноважень
щодо звільнення суддів.
77

Експертний коментар

Відбір, просування по службі, звільнення з
посади суддів – стали виключною компетенцією
органів суддівського врядування – Вищої
кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і Вищої
ради правосуддя (ВРП). Це – стандарт Ради
Європи.
Для очищення суддівських лав від
непрофесіоналів і корумпованих суддів
запроваджена разова процедура оцінювання усіх
діючих суддів – за критеріями компетентності,
доброчесності і професійної етики.
Чому прогресивні законодавчі зміни суттєво
не вплинули на практику?
Очищення суддівських лав було доручено
органам… з більшістю суддів у їх складі
(ВККС і ВРП). Це стало фатальною помилкою,
а радше – свідомим розрахунком політичної
влади, підтриманим Радою Європи.
Своєю діяльністю ці органи законсервували
всі негативні явищі в судовій системі – кругову
поруку, виконання політичних замовлень,
толерування різних проявів недоброчесності.
Яскрава ілюстрація цього процесу –
минулорічний конкурс до нового Верховного
Суду, який став першим проектом в
межах судової реформи. Громадська рада
доброчесності як агент громадянського
суспільства долучилася до аналізу кандидатів,
виявила численні факти неправдивого
декларування майна, невідповідності
стилю життя доходам, ухвалення політично
вмотивованих рішень, грубого порушення прав
людини, що підтверджено Європейським судом
з прав людини. Ці факти не стали на заваді
призначення таких кандидатів до Верховного
Суду. Більше того, переможців визначено у
маніпулятивний і непрозорий спосіб.
За подібною процедурою випробувань цього
року пройшли оцінювання понад 1000 діючих
суддів з майже 6 тис. «Відсів» за критерієм
доброчесності – на рівні 3 %. Уже є випадки,
коли Національне антикорупційне бюро
України (НАБУ) затримувало на хабарі суддів,
які щойно успішно пройшли оцінювання.
Низьку планку доброчесності можна
пояснити тим, що багато членів ВККС і ВРП
самі не відповідають цьому критерію. Більшість
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населення не вірить у їх спроможність давати
незалежну оцінку своїм колегам та карати їх за
вчинені правопорушення.
Під час конкурсів або оцінювання лояльні
судді отримують перевагу. Звісно, цей
критерій не передбачений законом. Але
психологічні тести, які називають тестами на
доброчесність, серед іншого вимірюють…
лояльність до менеджменту і відданість
правилам корпоративної спільноти. Це стало
на заваді потраплянню до нового Верховного
Суду агентів змін, ймовірно, і судді-викривача
Сергія Бондаренка, який показав чудовий
фаховий рівень, але в подальшому опинився
внизу рейтингу.
Нещодавній громадський звіт про стан
незалежності суддів показав, що голови
судів досі впливають на суддів. Якщо хтось
із суддів намагається викрити втручання
голови суду, то суддівські органи подають це
як внутрішній конфлікт між двома людьми,
а не як зазіхання на незалежність судді. Вже
є випадок дисциплінарного покарання судді
Лариси Гольник, яка намагалася захищати
себе від такого втручання. За законом, це може
стати перешкодою для її участі у конкурсі до
Вищого антикорупційного суду, який щойно
розпочався.
Лояльність суддів має наслідком безкарність
– такі судді не лише успішно проходять
оцінювання, а й уникають дисциплінарних
стягнень. Поблажливість з боку ВККС і ВРП
посилює лояльність суддів, бо викликає
відчуття вдячності і впевненість у безкарності.
Так, успішно зберегли свої посади більшість
суддів, які на замовлення адміністрації експрезидента Януковича (тепер переховується
в Росії) ухвалювали свавільні рішення щодо
учасників мирних зібрань. Залежні судді
виявилися потрібними і новій політичній владі.
Прогресивна конституційна норма про
можливість звільнення судді за недоведення
законності походження майна виявилася
мертвою на практиці – її жодного разу не
застосовували.
Зі створенням НАБУ суддів частіше
переслідують за корупційні злочини. Проте
жодна зі справ не закінчилася вироком
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– суди зволікають розгляд. Безкарність
високопосадової корупції стала однією з
причин початку формування антикорупційного
суду. Створення такого суду стало можливим
лише завдяки тиску міжнародної спільноти та
громадянського суспільства. Але й у формуванні
цього суду вирішальне слово матимуть ВККС і
ВРП у їх діючому складі.
Фактично Україна потребує перезапуску
судової реформи. В умовах трансформації,
органи з добору суддів і притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності повинні
включати більшість представників фахової
громадськості, а не самих суддів. Рішення

за результатами оцінювання слід приймати
прозоро та добре мотивувати, щоб чесність
результату була очевидною. Високий рівень
лояльності мав би привертати увагу до судді
(кандидата) під кутом зору його спроможності
бути незалежним, а не оцінюватися як перевага.
Поведінка судді має відповідати високим
очікуванням суспільства щодо доброчесності
та етики. У разі серйозних претензій до судді,
– слід передбачити можливість проходження
повторного оцінювання (ЦППР (http://www.
pravo.org.ua/ua/news/20873279-sudovareforma-v-ukrayini-layfhaki-dlya-krayin,-schotransformuyutsya). – 2018. – 21.09).

Сорока С., менеджер групи РПР «Реформа публічної адміністрації», член
Координаційної ради КМУ з питань реформування державного управління

Новий суспільний договір: якою має бути влада Республіки?

Х

оча Юлія Тимошенко порушила питання нового суспільного договору та
необхідності перезаснування держави і
розмістила її на своїх передвиборчих знаменах,
ця тема не є новою й активно обговорювалась
як під час Майдану, так і зразу після нього.
На початку 2014 року вона трохи відійшла
на другий план, тому що країні терміново
необхідно було обирати легітимного президента
та верховного головнокомандувача.
Але ще на перших зустрічах Порошенка
як президента України з громадськими
активістами питання нового суспільного
договору ще якось звучало, згодом про нього
забули. Тоді набагато більш актуальними були
боротьба із зовнішньою агресією, економічною
кризою, бідністю та корупцією.
Під кінець 2018 року стало зрозумілим, що
зміни та реформи, які відбулися за ці 4 роки, за
великим рахунком, не зачепили фундаментальні
основи сучасної української держави, закладені ще
в середині 90-х за президентства Леоніда Кучми –
те, що зараз називається «олігархічний консенсус».
Ми досі живемо в системі координат «друзям
– усе, народу – Конституція».
Неформальні учасники олігархічного
консенсусу досі утримують політичні партії та

формують парламент, призначають міністрів
та голів інших «хлібних» державних органів,
контролюють суди, поліцію, прокуратуру та
СБУ, практично безкоштовно користуються
суспільним надбанням (земля, її надра тощо),
контролюють медіапростір, користуються
політичною та депутатською недоторканістю,
монополізують цілі галузі і ринки.
Загалом – держава для них, а не вони для
держави.
Традиційно,
гарантом
збереження
«олігархічного консенсусу» в Україні з часів
Кучми є президент. Аж ніяк не Конституції.
«Гарант Конституції» вже давно звучить хіба
що з сарказмом.
Двічі «революційна воля мас» не
погоджувалась із нав’язуваним Системою
кандидатом у президенти, і двічі Система потім
знаходила компроміс із «народним» обранцем.
І другий раз «народний» президент має
примарні шанси на другий термін і мусить іти на
угоду з Системою з її медійними, фінансовими
та адміністративними ресурсами.
Все було б нічого, якби така ситуація не
привела до практичної втрати державності на
початку 2014 року, коли виявилося, що в нас
немає ні армії, ні поліції, ні служби безпеки,
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які здатні захистити і державу, і її громадян.
Якби Україна не була б найбіднішою та
найкорумпованішої країною Європи.
Щодо економіки, то максимальне, що може
забезпечити «Система», це 2-3% зростання ВВП
на рік, тобто реально – консервацію бідності
та відсталості. Що робить нас приреченими
вічно бути «під зовнішнім управлінням» чи то
західних інституцій, чи східного сусіда.
Система настільки стійка, що дві останні
революції нічого не змінили, просто відбулася
певна ротація «облич» і певні реформи на фоні
зовнішнього та внутрішнього тиску, але які не
зачепили основ «олігархічного консенсусу».
Система «проковтне» і спрофанує і «відкриті
списки», і антикорупційний суд.
Тимошенко зробила те, що мав зробити
роки два тому Порошенко, – зібрала за круглим
столом філософів, експертів, політологів,
активістів, декількох депутатів та інших
цікавих людей з метою проведення дискусії та
напрацювання ідей щодо нового Суспільного
договору та нової Конституції.
Причому ці два документи мають
доповнювати один одного. У разі обрання
президентом Тимошенко обіцяє першим указом
винести обидва документи на всеукраїнський
референдум.
Чи є цьому гарантії – звичайно, ні. Але ми
мусили принаймні проаналізувати і спланувати,
у якій країні хотіли б жити.
Я не є політичним прихильником Юлії
Тимошенко, як і переважна більшість учасників
круглого столу. Також не є і не збираюся бути членом
її виборчого штабу. Мене запросила особисто
Альона Шкрум як експерта з питань реформи
державної служби та державного управління.
Було створено робочі групи з напрацювань
проекту Суспільного договору та концепції
нової Конституції. Далі три робочі групи
працювали практично разом – Концептуальна
група працювала над проектом Суспільного
договору, групи «Організація республіканського
управління» і «Територіальний устрій та
місцеве самоврядування» відповідно готували
концепції організації влади (управління),
територіального устрою та місцевого
самоврядування Республіки.
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Власне, домовилися зразу замість терміна
«держава» вживати термін «республіка». Чому
– хай розкажуть члени Концептуальної групи.
Щодо системи республіканського управління
робоча група пропонує побудову системи
управління в Україні, в основу якої покладена
система компетентнісного відбору – виявлення,
розвиток та використання для блага кожного і
всіх компетентностей її громадян на принципах
Суспільного Договору: самореалізація,
співжиття, співволодіння та співуправління.
Проектування
будь-якої
системи
повинно мати чіткі засади. Насамперед
– визначення базової установки. Для
системи республіканського управління, що
пропонується, базовою установкою є орієнтація
на пряму демократію та компетентнісне
управління як альтернативу представницькій
демократії та владі привілейованого класу.
Представницька демократія створює ієрархію
довіри (хто отримав кількісно більшу довіру, той
займає вищий щабель в ієрархії влади).
Компетентнісний підхід – ієрархію
компетентності: хто в змозі виконувати вищі
управлінські функції, той займає вищі щаблі в
управлінській ієрархії.
Група наполягає на компетентнісному
підході з таких причин:
1) представницька модель українського
зразка не забезпечує якісного управління, бо до
цього часу створено цілий арсенал технологій
маніпулювання електоральною думкою,
що приводить до влади некомпетентних
управлінців;
2) представницька демократія по-українськи
створила в країні владний прошарок,
орієнтований виключно на самовідтворення –
привілейований клас, який, по-перше, закрив
соціальні ліфти для талановитих управлінців,
по-друге, створив закриту систему доступу до
розподілу національного надбання;
3) за допомогою представницької моделі
демократії олігополія в Україні створила таку
систему влади, яка хоч і спирається на довіру
виборців, але використовує її виключно для
свого збагачення;
4) поєднання систем представницької
демократії та привілейованої влади в

Експертний коментар

українському варіанті через багаторівневу
систему привілеїв для правлячого класу та
системну корупцію від процесу виборів до
монопольної експлуатації спільним надбанням
не змогла забезпечити економічний добробут
громадян, їхній захист від зовнішньої агресії,
що зрештою призвело до нікчемності та
неспроможності держави виконувати свої
функції в 2013-2014 роках;
5) закритість влади, відсутність соціальність
ліфтів змушує представників найбільш
компетентної та активної частини українського
суспільства шукати шляхи самореалізації поза
межами України.
Компетентнісний підхід вирішує ключові
проблеми суспільного управління, які несе з
собою представницька модель, – він вивільняє
інтелектуальну енергію суспільства, створює
соціальні ліфти, підвищує якість управлінських
рішень тощо.
Компетентнісний підхід реалізує на практиці
головний принцип справедливості «доступність
для кожного, корисність для всіх».
Кожен може реалізувати себе відповідно
до власного рівня компетентності, за
бажанням постійно її підвищувати та за
прозорою процедурою переходити з одного
рівня компетентності на інший – вищий,
тобто реалізувати себе в горизонтальній або
вертикальній площині управлінської піраміди.
Далі текст Концепції такий:
Україна є республікою.
Влада в Україні належить громадянам.
Ієрархія компетентностей республіканського
управління в Україні має такі рівні:
– Світоглядний та стратегічний рівень,
– Рівень формування республіканської
політики,
– Рівень організації впровадження політики,
– Рівень реалізації політики,

– Рівень соціальної орієнтації та
самовизначення громадян.
Відповідно до вертикалі компетентностей,
управлінська вертикаль Республіки має такі рівні:
– Національна Асамблея Самоврядності
(Стратегічна Рада та Громадянська Палата),
– Парламент,
– Уряд,
– Уповноважені Урядові органи (будь-якої
форми власності),
– Соціальні об’єднання (самоврядні
об’єднання громадян – територіальні,
екстериторіальні та ціннісні громади).
Компетентнісний відбір формує кадровий
резерв Республіки, здобути посаду управлінської
вертикалі можна буде, тільки пройшовши
компетентнісний відбір та маючи підтверджену
компетентність відповідного рівня.
Навіть міністрів голова Уряду зможе
призначати тільки з компетентів рівня
організації впровадження політики і вище, а
депутатами зможуть стати компетенти рівня
формування республіканської політики і вище.
Яким буде порядок компетентнісного
відбору – маємо ще вирішити. Але і в Україні
вже маємо його прототипи – зонішнє незалежне
оцінювання випускників та конкурси на посади
фахівців з питань реформ державної служби.
Звичайно, ні я, ні інші учасники групи
не впевнені, що наші ідеї щодо організації
республіканського управління, територіального
устрою, місцевого самоврядування чи виборчої
системи збережуться в новій Конституції в тому
вигляді, у якому ми дійшли згоди і виставляємо
їх на загал. Чи що взагалі нова Конституція в
той чи інший спосіб буде схвалена.
Але, принаймні, ми спробували. І це було
дуже цікаво (Українська правда (https://www.
pravda.com.ua/columns/2018/09/17/7192345/). –
2018. – 17.09).
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Японія
Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе
переобраний в якості лідера правлячої партії,
що може дозволити йому стати найтривалішим
главою уряду і реалізувати мрію про
реформування конституції країни, пише AFP.
За 63-річного консерватора проголосували
553 делегата Ліберально-демократичної партії,
проти 254 голосів, які віддали за екс-міністра
оборони Шигеру Ішіба.
Ця перемога Абе дасть йому можливість
пробути ще прем’єром мінімум три роки і тоді
він поб’є рекорд самої тривалої служби в країні.
Колишній рекорд належить Таро Кацура, який
провів три прем’єрських строку з 1901 і 1913
року.
У той час як японські виборці ставлять
економіку і соціальне забезпечення в якості
своїх головних пріоритетів, Абе прагне
використовувати вибори, щоб здійснити свою
мрію – реформувати пацифістську конституції
Японії, яку ухвалили після Другої світової
війни.
Націоналіст Абе часто висловлював своє
бажання переписати основний документ,
нав’язаний США після капітуляції Японії,
що змушує країну «назавжди відмовитися від
війни» і диктує, що збройні сили «ніколи не
будуть підтримуватися».

Абе наполягає на будь-яких змінах, які
просто знімуть заборону на добре оснащені
Сили самооборони країни з конституційного
парадоксу.
Разом з усіма вами, я хочу працювати над
реформуванням Конституції, сказав він в своїй
переможній промові.
Але будь-які зміни у тексті були б
надзвичайно чутливі до пацифістської Японії
і майже напевно викликали б невдоволення
в Китаї і обох Кореях – жертвах японської
військової агресії 20-го століття.
«Навіть якщо Абе зуміє провести перегляд
через парламент, він зіткнеться з референдумом,
піднявши перспективу політичної кризи в стилі
Brexit, якщо народ проголосує проти змін», –
сказав Юй Учіяма, політолог з Токійського
університету.
Місцеві ЗМІ заявили, що Абе планує
перебудувати свій кабінет 1 жовтня. Проте
очікується, що він залишить віце-прем’єрміністра і міністра фінансів Таро Асо,
політичного союзника, який підтримав стратегію
«Абеномікі» для стимулювання третьої
економіки світу (Дзеркало тижня (https://
dt.ua/WORLD/v-yaponiyi-mozhut-perepisatipacifistsku-konstituciyu-chasiv-drugoyi-svitovoyiafp-288933_.html). – 2018. – 20.09).

Румунія

В

Румынии Сенат одобрил гражданскую
инициативу о пересмотре Конституции, что предполагает переопределение
понятия «семья».
В частности, предлагается исключить
возможность заключения однополых браков,
передает Radio Romania International.
Подавляющим большинством голосов
сенат проголосовал за инициативу
неправительственных организаций и
мажоритарной Румынской православной
церкви «Коалиция ради семьи».
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В чстности, Конституция сейчас
предусматривает, что семья базируется на
свободно принятом браке между супругами.
Инициатива «Коалиция ради семьи» предлагает
уточнить, чтобы в тексте шла речь о браке
между мужчиной и женщиной.
В мае 2017 г. этот законопроект был одобрен
Палатой депутатов. Теперь инициатива должна
быть подтверждена референдумом, который
назначен на октябрь 2018 г.
Издание отмечает, что голосование оказалось
парадоксальным, поскольку законопроект
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поддержали Социал-демократическая партия,
которая пропагандирует толерантность,
Альянс демократов и либералов, который
теоретически является сторонником прав и
гражданских свобод, а также оппозиционная
Национа л-либера льная
партия,
за
исключением несколько сенаторов-либералов,
которые воздержались.
Также «за» проголосовал Демократический
союз венгров Румынии, у которого нет
идеологического контура. Только Союз

«Спасайте Румынию» высказался против
законопроекта, предупредив, что референдум
на эту тему является ненужным стране и
рискует разделить общество.
Ассоциация заявляет, что это является
нарушением права на частную и семейную
жизнь, право, которым пользуются все лица,
независимо от пола и сексуальной ориентации,
согласно Европейской конвенции о защите
прав человека (НикВести (http://nikvesti.com/
news/politics/139462). – 2018. – 12.09).

Вірменія
Премьер-министр Армении заявил
о подготовке пакета конституционных
изменений в преддверии предстоящих в стране
парламентских выборов.
«Мы сейчас работаем над конституционными
изменениями. По всей видимости, пакет будет
скоро готов и будет представлен парламенту.
В этом контексте состоятся политические
обсуждения, и, в конце концов, по результатам
обсуждений с народом мы придем к общему
решению», – сказал он в воскресенье, отвечая
на вопросы граждан в прямом эфире на своей
странице в Facebook.
При этом Пашинян подчеркнул, что
внеочередные парламентские выборы в
Армении должны состояться не позднее мая
или первой декады июня следующего года.
По его словам, проведение внеочередных
парламентских выборов по большей части
зависит от политической ситуации, в которой
главной диктующей силой является население
республики.
«На сегодняшний день нет механизма
роспуска парламента, и если наше общество
будет настаивать, да, возможно нужны будут
механизмы для этого», – сказал он.
Пашинян напомнил, что на митинге 17-го
августа он заявил о том, что механизмом
решения вопроса внеочередных парламентских
выборов в существующей ситуации может
стать отставка премьер-министра.

«Если дважды в течение двух недель
парламент не изберет нового премьер-министра,
он должен быть распушен. В принятой
парламентом программе правительства этот
политический уговор был четко отмечен», –
сказал он.
По его словам, согласно политической
ситуации в стране и настроению
общественности, граждане нуждаются в
определённых гарантиях о том, что после
отставки премьер-министра не будут
необходимости в новой революции.
«В случае необходимости, граждане
Армении совершат и эту революцию. В этом я
не сомневаюсь. Но понимая посыл граждан, мы
должны иметь гарантии, что не будут совершены
«антинародные действия», – сказал он.
Пашинян предложил два варианта выхода из
нынешней политической ситуации.
«По первому варианту, предложенному мною
ранее, должны быть проведены конституционные
реформы, где роспуск парламента может
произойти и без отставки премьер-министра.
То есть – парламент сам примет решение о
самороспуске. Другим возможным вариантом
может быть подписание парламентскими силами
соглашения», -сказал он (Yerkramas (http://www.
yerkramas.org/article/143123/premer-armeniizayavil-o-podgotovke-konstitucionnyx-reformv-preddverii-parlamentskix-vyborov). – 2018.
– 2.09).
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Куба
22 липня 2018 р. Національна асамблея
народної влади Куби прийняла чорновий
варіант нової Конституції країни. Це перші
зміни в основному законі Острова Свободи з
1976 р., і їх вже оцінюють як прорив. Які зміни
із собою несе нова конституція і чи дійсно вони
будуть дієвими?
Запропонована нова конституція, що
в своєму першому варіанті складається з
224 статей, покликана повністю замінити
собою конституцію, прийняту в самий
розпал Холодної війни. Після затвердження
парламентом, документ переходить на розгляд
до 35 тис. територіальних та виробничих
громад, які до листопада 2018 р. вносять свої
пропозиції та поправки. Після цього проект
конституції має бути вдруге затверджений
парламентом (який знову може вносити зміни
та корективи), і лише після всенародного
голосування, призначеного на 2019 р. (точна
дата залежить від швидкості та злагодженості
роботи парламенту на другому читанні), нова
конституція Куби набуде чинності.
Внесені зміни охоплюють майже всі аспекти
життя комуністичного острова. Хоча не варто
очікувати, що зміни будуть кардинальними і
разюче повернуть вектор розвитку Куби.
Політичний курс: проголошується відмова
від прагнення побувати справжній комунізм.
Проте комуністична партія залишається єдиною
законною політичною силою (стверджується,
що це є історично «безповоротно»);
Адміністрування: вводиться виборна посада
прем’єр-міністра, який наглядатиме за роботою
уряду (особливу увагу при цьому приділяючи
контролю його економічної політики). Замість
провінційних зборів, які були облаштовані
на манір парламенту, вводиться посада
губернатора та його заступника, який
напряму працюватиме з радою голів місцевих
муніципалітетів. Водночас на рівні міст в
муніципалітетах вводиться посада мера.
Економіка: залишається повний центральний
контроль держави та плановий характер
економіки (що теж, на думку законодавців,
є незворотнім явищем в історії), але в той
84

же час вперше ринок визнається «фактом»
економічного життя, хоча цей факт і може бути
заблокований державою в будь-який момент.
Приватний бізнес та не сільськогосподарські
кооперативи дозволені, як і використання
приватної власності в економічних цілях.
Поняття «спільного підприємства» та
«іноземних інвестицій» виводиться з порядку
другорядних до першочергових та базових
в економіці. Приватна власність як така
дозволяється, проте «накопичення приватної
власності громадянином» залишається під
забороною. Яка є межа того накопичення і
коли просто володіння набором речей стає
накопиченням – залишається невизначеним.
Правовий сектор: будь-яка дискримінація
ЛГБТ спільноти відтепер заборонена. В статті
конституції про шлюб у новій редакції замість
слів «чоловік» та «жінка» вжито термін «особа»
(така зміна відбулась з подачі Маріели Кастро –
55 річної дочки колишнього лідера Куби Рауля
Кастро).
Очевидно, що подібний документ, особливо
в своєму недоробленому варіанті, вже викликав
доволі значну критику. Опозиція (яка дійсно
існує) стверджує, що нова конституція від
комуністів – не більше, ніж черговий обман,
і під час другого читання комуністична
більшість в парламенті виріже з документу всі
прогресивні нововведення. Хоча в той же час
на міжнародній арені чорновий варіант нового
основного закону викликав допоки лише
схвальні відгуки.
Насправді ж, місце для прагматичної
критики є. По-перше, реальний зсув в сторону
капіталізму та демократизації, який так
активно пропагувався, є незначним. Основні
ознаки демократії – багатопартійність, свобода
слова, свобода зібрання та інші – ніби обійшли
стороною. А без них ефективність втілення
усіх інших проголошених в конституції норм
та принципів залишається під питанням.
В економічному аспекті теж не все гладко.
Пропоновані реформи залишають економіку
Куби в перехідному стані між соціалізмом та
капіталізмом, при якому ринок і приватний
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бізнес має розвиватися в умовах планової
економіки і повного контролю держави за
самим існуванням ринку. Звучить доволі
ризиковано, чи не так?
В будь-якому випадку, нова конституція
явно пожвавить процес реформ на Кубі та дасть
новий імпульс її соціальному і економічному

розвитку. Окрім того, більша економічна
відкритість означатиме не лише приплив
іноземного капіталу, але й технологій і знань
– і саме це може дати Кубі шанс вирватися з
тенет спадщини Холодної війни (Прямий
(https://prm.ua/nova-konstitutsiya-kubi-pershiyskromniy-krok-do-kapitalizmu/). – 2018. – 15.08).

Венесуела
Целью новой конституции Венесуэлы,
которая сейчас готовится Национальным
учредительным собранием, является
способствование развитию ненефтяного
сектора экономики, сообщил РИА Новости
член собрания Давид Парависини.
«Мы смотрим, что с философской точки
зрения должно означать постнефтяную,
нерентную Венесуэлу… Это означает
превращение в энергетическую страну,
экспортирующую не нефть, а только ее
производные», – заявил Парависини.
На прошедшей неделе стало известно,
что Национальное учредительное собрание
Венесуэлы уже подготовило проект редакции
новой конституции. Действующая конституция
была принята на референдуме и вступила
в силу в декабре 1999 года. Согласно ей,
источник власти в стране – народ Венесуэлы,
и эта власть может осуществляться через
Национальное учредительное собрание,
созываемое для изменения государственного
строя, создания нового порядка и составления
новой конституции.
По словам депутата собрания, сейчас уже
готовы 80% текста проекта новой редакции
основного закона страны.

Конституция образца 1999 года была
одобрена на общенациональном референдуме.
Причем голосование состоялось два
раза: сначала в апреле гражданам был
предложен вопрос, согласны ли они созвать
учредительное собрание для модификации
прежнего основного закона, а затем, в декабре
того же года, референдум проводился уже
для одобрения новой конституции. Этот шаг
стал одной из первых мер, предпринятых
пришедшим тогда к власти президентом Уго
Чавесом.
Преемник Чавеса президент Николас
Мадуро пошел другим путем, просто объявив
о созыве Национального учредительного
собрания. Это вызвало протест оппозиции,
считающей, что речь идет о нарушении
конституции, и непризнание со стороны
большинства иностранных государств
изменения системы законодательной власти
(оппозиционная Национальная ассамблея
фактически отстранена Мадуро от участия
в политической жизни страны) (1k.com.
ua (https://1k.com.ua/novaya-konstitutsiyavenesuely-budet-sposobstvovat-neneftyanojekonomike-zakonodatel.html). – 2018.
– 18.09).

Сирія
Соединенные Штаты присоединятся
к переговорам под руководством ООН в
Женеве по новой сирийской Конституции.
Об этом заявил официальный представитель
Го сдепартамента, передает агентство
Reuters.

« С о ед и н е н н ы е
Ш т ат ы
приняли
приглашение специального посланника
ООН по Сирии Стаффана де Мистуры
принять участие в переговорах в Женеве
14 сентября», – сказал представитель
Госдепартамента.
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Вашингтон на переговорах представят
спецпредставитель
госсекретаря
по
взаимодействию относительно Сирии, посол
Джеймс Джеффри и спецпосланник по Сирии
Джоэл Рейберн.
В совещании также примут участие
представители Великобритании, Саудовской
Аравии, Германии, Иордании, Франции и Египета.
Ранее президент Франции Эммануэль
Макрон заявил, что французские военные
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будут готовы к нанесению новых ударов по
Сирии в случае нового применения Дамаском
химического оружия. Также Макрон
выступает против того, чтобы президент
Сирии Башар Асад оставался у власти после
завершения многолетних боевых действий
в стране (Сегодня (https://www.segodnya.
ua/world/usa/ssha-gotovy-prisoedinitsya-kperegovoram-po-konstitucii-sirii-1166389.
html). – 2018. – 29.08).

Для нотаток
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