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Помаранчева революція, блакитна реформа

ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ, БЛАКИТНА РЕФОРМА...

Всеволод Речицький
Ще не зникли повністю сліди наметового містечка в Києві, ще
розглядають свої «посвідчення учасника помаранчевої революції»
люди зі столичного майдану Незалежності, ще дебатуються на теле-
каналах можливі варіанти подальшого розвитку подій, а влада вже
пішла, за образним виразом Л.Кравчука, «пити коньяк». І справді,
вона його заслужила.
Адже те, що так довго не вдавалося здійснити Президенту
Л.Кучмі адміністративними стараннями й умовляннями, раптом
звершилося на пікові громадянського протистояння. Два тижні по-
маранчевої революції В.Ющенка можна зарахувати за цілі роки ево-
люційного реформаторства Л.Кучми. Як би суперечливо не промо-
вляли наші суто особисті симпатії або емоції ширшого – публічного
плану, таким є підсумковий «krajobraz po bitwie».
Чи виграла щось в суто конституційному сенсі українська спіль-
нота – наразі сказати неможливо. І революції, і конституції спи-
няються повільно, так само, як і набирають свій хід. Відомо, що
останні є органічно важкими інерційними механізмами. І хоча фі-
нальна версія нашої конституційної (політичної) реформи стала
найбільш поміркованою з усіх, що пропонувалися – від П.Лазаренка
до О.Мороза включно – її повний ефект може здійснитися вочевидь
не найближчим часом.
Загалом, нова конституційна схема є відносно простою. Відте-
пер Президент частково керуватиме зовнішньою політикою країни,
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обороною, внутрішньою безпекою, а також головами місцевих дер
жавних адміністрацій. Решту справ політичного менеджменту ви-
рішуватиме Кабінет Міністрів. Двовладдя у виконавчій вертикалі
очевидне, але саме до цього реформатори, схоже, прагнули.
Народні депутати України набувають за реформою статусу «стій-
ких олов’яних солдатиків» партій і парламентських фракцій, а їх лі-
дери й ідейні провідники перетворюються на справжніх китайських
мандаринів. Принаймні, питання персонального складу Кабінету
Міністрів України й держбюджет вирішуватимуть саме вони.
Судова система залишилася практично неушкодженою, реані-
маційно-авторитарні набутки прокуратури не варто переоцінювати
чи надміру драматизувати. Ймовірно, що нагляд прокуратури глиб-
ше занурить наших безкорисливих служителів законності в дрібний
місцевий та середній регіональний бізнес, але останньому до цього
не звикати. З іншого боку, як кажуть фахівці, часткове повернення
прокурорського нагляду за здійсненням прав і свобод пояснюється
не так нашою правовою нерозвиненістю (думка офіційного Страс-
бургу), скільки елементарною злиденністю українського населення.
Справді, захист прав, свобод та інтересів в судах залишається для
багатьох людей поки що надто рафінованою й казуїстичною про-
цедурою.
Загалом, якби Україна за рівнем свого громадсько-політичного
й культурного розвитку стояла, скажімо, ближче до Чехії, з рефор-
мою можна було б примиритися. Проте Україна – дуже молода де-
мократія, й навряд чи застосування суто парламентських процедур
для розв’язання її головних і болючих проблем справді імпонувати-
ме нашій відносно малорозвиненій політичній системі.
Свого часу Г.Арендт, аналізуючи ознаки будь-якої органічної
революції, зазначала, що справжні революції завжди розширюють
рамки народного представництва. Тобто соціальна база державного
управління з кожною черговою революцією робиться все більш ши-
рокою, демократичною.
Щось в очевидній протилежності до цього ми спостерігаємо
в якості правового результату помаранчевого протистояння. Адже,
за реформою, безпосередній вплив демосу на українську політику
зменшується. Хоча українці й надалі обиратимуть свого Президен-
та, а ЗМІ працюватимуть без темників, все це більше не означатиме
суттєвої переміни політичного курсу країни. Тому правові наслідки
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помаранчевого руху можна розглядати навіть під кутом зору реаль-
ної законодавчої деволюції.
Щиро кажучи, Президента з пореформеними повноваженнями
можна було б дійсно обирати в парламенті, й тільки підпорядко-
ваність йому місцевих державних адміністрацій поки що дозволяє
розглядати його посаду в якості балансової противаги до законо-
давчої гілки влади в державі. Якщо в подальшому голови державних
адміністрацій стануть виборними, всенародне обрання Президента
остаточно втратить свій сенс.
Більш складною, однак, ситуація постає із зовнішньополітичної
точки зору. Як всі знають, зі сходу й півночі Україна є дотичною до
президентських республік цілком авторитарного типу. Для прикладу
досить однієї Росії.
Слід також врахувати, що з обранням на посаду Президента
В.Ющенка, Україна має шанс стати не тільки реально демократич-
ною, але й позитивно «відчуженою» (на кшталт Прибалтики) від
пострадянських республік країною. Й тому одної лише присутності
російського геополітичного монстра на наших розтягнутих кордонах
досить для доведення необхідності українського президентського
республіканізму. Йдеться, перш за все, про його можливості швид-
кого реагування на зовнішні виклики. Вже тепер можна передбача-
ти, що останніх нам не бракуватиме.
В західноєвропейському або євроатлантичному політичному
світі не має практичного значення те, парламентською чи прези-
дентською республікою є чи буде в майбутньому Україна. І, навпа-
ки, все виглядає прямо протилежним чином з позицій оптимізації
наших політичних стосунків зі східними сусідами. Простіше кажу-
чи, на рішення, яки вироблятимуться щодо нас їх «президентськими
машинами» Україні було б зручніше реагувати за допомогою симет-
ричних політико-правових механізмів.
Саме в цьому контексті варто ще раз звернути увагу на органі-
заційну невпорядкованість й оперетковий «плюралізм» українських
політичних сил, фракційну егоїстичність їх інтересів, загальну де-
магогічність українських парламентських дебатувань. Крім того,
міняти форму правління на помаранчевому революційному мар-
ші – майже те саме, що переставляти меблі в загальнонаціональній
квартирі під час повені або пожежі. Чи має Україна для цього необ-
хідний історичний час, реальну творчу здатність, кадровий ресурс?
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Чи зможе український парламентаризм стати адекватною відповіддю
на структурно жорсткий, суто президентський тиск російської енер-
гетично-промислової й військової піраміди?
Мало хто сьогодні сумнівається в тому, що конституційна рефор-
ма була й залишається для осіб калібру Л.Кучми або В.Медведчука
синонімом рятувального кола проти вірогідних наслідків президент-
ства В.Ющенка. Але, рятуючи в такий нешаблонний спосіб самих
себе, провідники навряд чи думають про глибші, суто національні
інтереси. Сумнів з цього приводу мені здається навіть риторичним.
Парадокс конституційної реформи полягає також і в тому, що
«розмиваючи» в строкатому парламентському середовищі відпові-
дальність за стратегічні рішення в країні, реформа водночас демонст
рує різко зрослу політичну вимогливість до оперативно-тактичних
парламентських маневрів і маніпуляцій.
З одного боку, за поточну внутрішню та стратегічну зовнішню
(визначення засад) політику України майже на паритетних засадах
відповідатимуть Кабінет Міністрів і Верховна Рада України. З іншо-
го – для забезпечення належного виконання даної ролі в парламенті
запроваджується безпрецедентна фракційна дисципліна.
Так, якщо за статтею 81 Конституції України рішення про до-
строкове припинення повноважень народного депутата України у
випадках складення повноважень за особистою заявою, а також при-
пинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі
України прийматиметься, як і раніше, Верховною Радою України,
то... «у разі невходження народного депутата України, обраного від
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу де-
путатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політич-
них партій) або виходу народного депутата України із складу такої
фракції його повноваження припиняються достроково на підставі
закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної
партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого
рішення».
В цілому, новий порядок позбавлення депутатських повноважень
свідчить не тільки про запровадження жорсткої партійно-фракцій-
ної дисципліни у Верховній Раді, але й про загальну нівеляцію ролі
конкретної особистості в українському політичному процесі. Все
це нагадує реліктову консолідацію політичних соратників довкола
своїх провідників, відому ще з комуністичного часу.
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Так або інакше, але фракційно-блокове обмеження депутатської
свободи вибору в українському парламенті є свідченням того, що в
Україні відроджується імперативний партійно-корпоративний ман-
дат. Тобто народний депутат знову розглядається в якості партійно-
го пішака, утримувача картки для електронного голосування, чиє
призначення – працювати «коліщатком й гвинтиком» (В.Ленін), але
тепер не загальнодержавної справи.
Отже виглядає так, що волевиявлення на виборах до Верховної
Ради України в новій системі координат ризикує стати ланкою в
механізмі запровадження не стільки загально-електоральних, скіль-
ки партійно-кулуарних пріоритетів. Особисті емоційно-психологічні
якості парламентарія, його індивідуальний досвід та інтелект, ор-
ганічна прив’язаність до певного регіону навряд чи будуть викорис-
товуватися. Можна навіть сказати, що в даному випадку йдеться про
реставрацію «демократичного централізму» – універсального при-
нципу більшості радянських конституцій.
Загалом, все виглядає так, ніби конституційна реформа пере-
творює парламент із місця публічних обговорень на арену поєдинків
фракційних гладіаторів. Хоча це прикро, але в контексті конститу-
ційних змін поки що не доводиться говорити про актуальне в часі
відродження стимулів політичної дії за В.Гавелом: морального інс-
тинкту, почуття смаку, архетипічної мудрості, усвідомлення куль-
турних імперативів і тонкості почуттів.
Навпаки, можна без жодного перебільшення стверджувати, що
в частині визначення статусу народного депутата конституційна ре-
форма вдалася до філософської редукції, правово-логічного спро-
щення, приниження тонко вібруючої конституційної матерії до ви-
мог плаского моменту. Наразі маємо чергову деградацію правової
стратегії для вигод законодавчої тактики.
Слід зазначити, що поєднання голосування за конституційну
реформу із внесенням змін до поточного виборчого законодавства
було, з якої сторони не поглянь, неетичним. Адже коли «Наша Ук-
раїна» вимагала відставки уряду та ЦВК, а також внесення змін до
діючого закону про вибори Президента, то йшлося не стільки про
політичні чи юридичні вигоди опозиції, скільки про відновлення
органічного права народу голосувати для здійснення своєї суверен-
ної волі. Остання ж стоїть не під, а над учасниками будь-якого пере-
говорного процесу.
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Загальновідомо, що політичне право обирати й бути обраним
передує всім владам, їх гілкам і розгалуженням, а також всім де-
ржавним органам та політичним інституціям – від парламенту й
Президента до Кабінету Міністрів і ЦВК включно. Саме тому виб-
орчі права, їх обсяг та режим здійснення не можуть бути предметом
жодних кон’юнктурних домовленостей і спекуляцій. Інакше кажучи,
виборчі процедури не можуть «не поліпшуватися» в залежності від
партійних уподобань. В правовій державі вони завжди мають тільки
один вектор – збільшення власної ефективності, гарантованості.
Це означає, що жодний суб’єкт політичної системи України
не має права обіцяти поліпшення виборчого законодавства під га-
рантії парламентського голосування за конституційну реформу, як
і будь-якого голосування взагалі. Воля народу в матеріальному й
процесуальному розумінні не може бути об’єктом компромісу, тоб-
то підлягати будь-яким примхам учасників переговорного процесу.
Така воля є апріорі суверенною, органічно зверхньою щодо всіх дійс
них і потенційних суб’єктів переговорів, політичної еліти країни
взагалі.
Тому рішення відносно того, чи робити другий тур президент-
ських виборів «більше» або «менше» чесним і прозорим не повинно
було й не могло залежати від жодних приватних домовленостей. Ад-
же цінності, які при цьому безпосередньо зачіпалися, є незрівнянно
вищими від інтересів парламентських фракцій, кандидатів на поса-
ду Президента, особисто Прем’єр-міністра чи членів ЦВК.
З іншого боку, саме по собі питання конституційної реформи є
надто важливим і принциповим, щоб бути «протисненими» в жит-
тя в обставинах політичної кризи. Адже Конституція – це вищий
регулятор внутрішнього й зовнішньополітичного життя України.
І в даній якості вона не може бути заручником політичних тактик.
Конституція є суттєво вищою за будь-яку політичну тактику, вищою
за будь-який парламентський чи президентський маневр і на цій
підставі не підлягає коригуванню «по ходу справи».
За проголосованою конституційною реформою реальна політи-
ка країни стала мало не прерогативою парламенту – політичної ін-
ституції, яку, на відміну від народу, все-таки можна корумпувати.
Як відомо, демократія мас важлива ще й тому, що народ не мож-
на корумпувати фізично. Ця добре відома теза Т.Джеферсона вже
знаходила своє підтвердження за різних обставин. Тому залежність
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авторитету й дієвості посади Президента від прямого народного во-
левиявлення в умовах України є безсумнівною.
Сила посади Президента є важливою противагою й можливому
зовнішньоекономічному тискові на Україну. Даний аргумент підси-
люється ще й тим, що наша країна перебуває на рівні розвитку,
коли її фінансово-економічна потуга й публічна політика є практич-
но зрощеними. Саме тому особливу роль в українській політичній
системі мав би відігравати всенародно обраний й добре оснащений
правовим інструментарієм лідер. Очевидно, що в даному випадку
йдеться про щось більш важливе, ніж тільки оптимізація стосунків
виконавчої і законодавчої гілок державної влади.
Тому, з огляду на згадувані потреби, предметом актуальної кон-
ституційної реформи могло б бути не стільки послаблення, скільки
посилення президентських виконавчих повноважень, безпосереднє
підпорядкування Президентові Кабінету Міністрів України з пара-
лельним покладенням на нього прямої політичної та юридичної від-
повідальності за дії та політику очолюваного ним уряду.
Запроваджена ж за реформою редукція статусу Президента до
представницьких й зовнішньополітичних функцій виглядає не тіль-
ки мало вмотивованою, але й відверто загрозливою для забезпечен-
ня інтересів нашої державної незалежності. Як можна вже сьогод-
ні передбачити, корпоративізм в політичній системі пореформеної
України зросте, а вплив фінансово-економічних груп на парламент
набуде системного характеру.
Зовсім інша річ – український поміркований федералізм, який
дійсно можна було б в реформаторському сенсі на далеких підходах
обговорювати. Адже ідея децентралізації є відомою в Україні ще з
часів М.Драгоманова. Прибічниками широкої децентралізації, як
всі знають, були українські народники, зокрема М.Грушевський,
С.Шелухін та Р.Лащенко. Загалом, конституційні ідеї федералізації
України, дарма що про них згадують ідейні супротивники пома-
ранчевої революції, дійсно можуть стати темою антикризової ре-
форми.
Хочеться наголосити також на тому, що головними лобістами
конституційної реформи були політичні прихильники Л.Кучми, лі-
дери СДПУ(о), представники парламентських фракцій, які на вибо-
рах здобули не більше 5-6 відсотків голосів українського електора-
ту. Проте всупереч політичній логіці головні ідеї реформи припало
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запроваджувати саме тим, хто висловлював до неї найбільше засте-
режень.
Виглядає невмотивованим, що конституційні ідеї політичного
аутсайдера О.Мороза має запроваджувати його восьмикратний (за
електоральною підтримкою) переможець В.Ющенко. З цього при-
воду можна думати й говорити різне, проте в намаганні здійснити
реформу зусиллями її тактичних опозиціонерів важко не розпізнати
ситуацію, коли «битий небитого везе».
Очевидно також, що запровадження конституційної реформи
із радикальною трансформацією повноважень Президента між пер-
шим і другим туром президентських перегонів суперечить здорово-
му глуздові. Ні з точки зору канонів права, ні з точки зору чесної
політики не повинно було статися так, що громадяни в першому турі
виборів голосували за Президента з одним статусом, а в другому – за
Президента із статусом зовсім іншим.
Важко не погодитись з тим, що сотні тисяч людей на майдані
Незалежності в Києві стояли на грудневому морозі не для того, щоб
обрати фігуру, яка «царює, але не править». Люди вочевидь виборю-
вали собі сильного лідера. Свідомо й підсвідомо вони розраховували
на конституційну силу президентської посади. Й навряд чи твере-
зим політикам варто про це забувати.
Загалом виглядає так, що сила духу, розум людей на майдані
були незрівнянно вищими за ідейну тональність і моральний по-
тенціал конституційної реформи. Перманентний кількатижневий
мітинг обстоював не зміну формальних інститутів, а заміну патоло-
гічно корумпованої, очевидно «живої», а не абстрактної влади. Отже
люди протестували не проти юридичних оболонок, а проти їх кон-
кретного людського наповнення, проти особистостей, а не погано
виписаних конституційних принципів і норм.
В.Гавел, коментуючи події української помаранчевої революції в
широкому європейському контексті, був очевидно правий, оскільки
все, що відбувалося на майдані в Києві, свідчило про похорон за-
лишків українського посткомунізму. Подзвін, який півмісяця лунав
на столичному майдані був саме по цьому. Так люди позбавлялися
свого страху, а разом з тим – духу залежності й рабства.
І тому, підводячи підсумки, ми мусимо визнати наявність оче-
видного парадоксу. Помаранчева революція була політично й ідео-
логічно спрямованою проти більшості з тих, хто на компромісній

10

Помаранчева революція, блакитна реформа

основі запровадив нині українську конституційну реформу. Багато
депутатів-реформаторів, як відомо, пов’язували свої електоральні
надії саме з біло-блакитним В.Януковичем.
Відтак ситуація виглядає не зовсім традиційною. Як сказав ко-
лись Булгаковський персонаж Воланд: «Ми виступаємо і за техніку,
і за її розвінчання». Ця метафора до реформи є вочевидь постмодер-
ною, бо саме сучасні люди часто вчиняють вкрай суперечливо.
В Києві нині зима, й блакитний колір в природі виглядає наразі
доречним. Проте навряд чи конституційна логіка аж так просто на-
дається до узгодження із сезонними розмальовками.
15 грудня 2004 р.

11

Конституційний процес в Україні (2005 – 2008)

Конституційна реформа 2004 року
і права людини

Всеволод Речицький
Конституційна реформа за станом на 31 грудня 2004 року юри-
дично репрезентована Законом № 2222-IV «Про внесення змін до
Конституції України» від 8 грудня 2004 року. В основу даного Закону
було покладено законопроект № 4180 про внесення змін до Консти-
туції України в остаточній редакції Тимчасової спеціальної комісії
Верховної Ради України по опрацюванню проектів законів України
про внесення змін до Конституції України від 21 червня 2004 року.
Проект пройшов необхідну процедуру розгляду у Конституцій-
ному Суді України й одержав санкцію Суду стосовно можливості
його внесення на голосування до Верховної Ради України. Внесе-
ний до парламенту законопроект № 4180 був суттєво відмінним від
законопроекту № 4105, який уже був проголосований у Верховній
Раді України раніше, але не отримав необхідної кваліфікованої (300)
більшості голосів. Отже, остання версія законопроекту № 4180 була
суттєво відмінною від проекту з тим самим номером, який був пред-
метом розгляду у Венеціанській Комісії в грудні 2003 року.
Закон № 2222-IV є суттєво відмінним від своїх попередників
(законопроект № 4105, перша версія законопроекту № 4180) вже хоча
б тому, що в ньому передбачається обрання Президента України на
всенародних виборах. Водночас Закон № 2222-IV є значно менш ра-
дикальним законом про внесення змін до Конституції України, ніж
його попередники. Проте навіть в оновленому вигляді він, на нашу
думку, не сприяє позитивним змінам в політичній системі України.


Конституційний експерт Харківської правозахисної групи.
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Як і його невдалі попередники, Закон № 2222-IV передбачає об-
рання народних депутатів (членів парламенту) України на суто про-
порційній основі. В цьому відношенні він – тепер вже на вищому кон-
ституційному рівні – закріплює процедуру виборів, яка раніше була
передбачена поточним законодавством. На наш погляд, вибори депу-
татів парламенту на виключно пропорційній основі є недостатньо ви-
важеною спробою поліпшення українського виборчого законодавства.
Як результат політичного компромісу, пропорційна система ви-
борів в український парламент існує тепер на рівні конституційно-
го і ординарного законів. Однак перед запровадженням такої зміни
виглядало б доцільним випробувати нову систему виборів до Вер-
ховної Ради спочатку на практиці, а вже потім, в залежності від
результатів такого випробування, вирішувати питання про її закріп-
лення на конституційному рівні. Адже нова схема виборів поки що
не зарекомендувала себе позитивно на практиці. В конституційному
сенсі це виглядає неоптимальним, у політичному – свідчить про
неврівноваженість та невиправданий поспіх.
Чи виграла щось від запровадження пропорційної системи ук-
раїнська спільнота – наразі сказати неможливо. Хоча фінальна версія
української конституційної реформи стала найбільш поміркованою
з усіх, що пропонувалися раніше, її ефект можна буде спостерігати
вочевидь не найближчим часом. Загалом, нова конституційна схе-
ма є відносно простою. Відтепер Президент керуватиме зовнішньою
політикою країни, обороною, внутрішньою безпекою, а також голо-
вами місцевих державних адміністрацій. Решту справ внутрішнього
політичного менеджменту вирішуватиме Кабінет Міністрів і Рада
національної безпеки і оборони. Послаблення виконавчої вертикалі
влади очевидне, але саме до цього реформатори, схоже, прагнули.
Системним недоліком конституційної реформи є, на нашу
думку, віднесення окремих міністрів Кабінету Міністрів України
(в сенсі їх призначення на посаду та фактичного підпорядкування)
до Президента України, а решти – до Верховної Ради та Прем’єрміністра України. Як ми вже зазначали раніше, внаслідок нового по-
рядку призначень і підпорядкувань зовнішня та внутрішня політика
України опиняються в різних руках.
Оскільки посада Президента України за реформою залишається не
тільки представницькою, але й реально впливовою стосовно окремих
виконавчих функцій (зовнішня політика, внутрішня безпека й оборо-
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на), остільки на практиці це загрожує деформацією виконавчої верти-
калі, відверто непродуктивною конкуренцією Президента, Прем’єрміністра та Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
(РНБО) в рамках загальної гілки державної виконавчої влади.
Якщо згадати, що конкуренція посад спікера й Президента в Ук-
раїні вже існує, логіка конституційної реформи видається ще менш
зрозумілою. Простіше кажучи, конкуренція вищих посад, які на-
лежать до різних гілок влади є конституційно вмотивованою. На-
томість логіку конкуренції вищих державних посад в межах однієї
(виконавчої) гілки влади назвати переконливою важко.
Нам здається, що автори конституційної реформи шукали стра-
тегічного компромісу, але знайдений ними вихід виявився комп-
ромісом кон’юнктурних тактик. В результаті, засуджена ще Ве-
неціанською комісією юридична схема знову опинилася піднесеною
до конституційного рівня. На наше переконання, таке рішення й та-
ка версія політичної реформи робить Україну не стільки парламент-
ською республікою, скільки незручним правовим конгломератом,
непослідовним у конституційному сенсі європейським політичним
новоутворенням.
Та обставина, що за реформою Президент України може розпус-
тити парламент в трьох випадках (кожен з яких може бути результа-
том ширшого кола причин) робить тезу про перетворення України з
президентської республіки на парламентську непослідовною.
Сьогодні Президент є прямо причетним до формування Кабі-
нету Міністрів й призначення голів місцевих державних адмініст-
рацій (української версії губернаторів). Проте на практиці міністри
й голови державних адміністрацій значною мірою залежать також
від Прем’єр-міністра. Адже, призначивши окремих членів Кабінету
Міністрів й голів державних адміністрацій, Президент залишає ос-
танніх під орудою глави Кабінету. Звісно, якби українські губерна-
тори замість їх призначення Президентом обиралися на місцях, це
могло б стати достатньою причиною для конституційної реформи.
Проте про обрання губернаторів населенням наразі не йдеться. При-
нцип прямої залежності губернаторів від Президента залишився за
реформою незмінним.
Що ж стосується відносин між Президентом і Верховною Радою
(парламентом) України, то вони за реформою не тільки не змінюють-
ся на користь Верховної Ради, але й переходять до більшої залежності
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парламенту від волі Президента. Повноваження Президента стосов-
но розпуску парламенту, як вже зазначалося, збільшуються втричі.
Тому реформа послаблює вплив Президента в межах виконавчої гіл-
ки влади, але водночас в кілька разів підвищує його контроль за
українським парламентом. Зрозуміло, що цим реформа перетворює
Україну у відносно непослідовну парламентську республіку.
Судова система залишилася за реформою практично неушкод-
женою. Часткову реанімацію загального нагляду прокуратури за до-
триманням прав і свобод людини, на нашу думку, підтримати важко.
Хоча, за свідченням фахівців, часткове повернення прокурорсько-
го нагляду за здійсненням прав і свобод громадян пояснюється не
так українською правовою нерозвиненістю (так вважає офіційний
Страсбург), скільки низьким рівнем доходів українського населення.
Дійсно, захист прав, свобод та інтересів в судах залишається для
багатьох пересічних громадян України поки що дорогою й казуїс-
тичною процедурою.
Загалом, якби Україна за рівнем свого громадсько-політичного
розвитку стояла суттєво вище, з реформою можна було б примирити-
ся. Проте Україна – дуже молода демократія, й навряд чи застосуван-
ня парламентських механізмів і процедур для розв’язання більшості
її проблем справді імпонуватиме її молодій політичній системі.
Свого часу Г.Арендт, аналізуючи ознаки будь-якої органічної
революції, зазначала, що справжні революції завжди розширюють
рамки народного представництва. Тобто соціальна база державно-
го управління з кожною черговою революцією робиться все більш
широкою, демократичною. Щось у відвертій протилежності до цьо-
го ми спостерігаємо в результаті конституційної реформи. Адже за
реформою безпосередній вплив демосу на українську політику фак-
тично зменшується. Хоча громадяни України й надалі обиратимуть
Президента, а засоби масової інформації працюватимуть, сподіває-
мось, без цензури і «темників», це суттєво не впливатиме на полі-
тичний курс країни. Саме тому правові наслідки конституційної
реформи можна розглядати під кутом зору законодавчої деволюції.
Зрештою, Президента з пореформеними повноваженнями мож-
на було б обирати в парламенті, й тільки підпорядкованість йому
місцевих державних адміністрацій все ще дозволяє розглядати його
посаду в якості балансової противаги до законодавчої гілки влади в
державі. Якщо в подальшому голови державних адміністрацій ста-
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нуть виборними, всенародне обрання Президента остаточно втра-
тить сенс.
Слід також врахувати, що після обрання на посаду Президента
В.Ющенка Україна одержала шанс стати не тільки демократичною,
але й позитивно відчуженою (на кшталт країн Прибалтики) від пос-
традянських республік країною. Але саме тому одної лише присут-
ності Росії на довгих українських кордонах достатньо для доведення
необхідності українського президентського республіканізму. Йдеть-
ся, головним чином, про можливість швидкого президентського ре-
агування на зовнішньополітичні російські виклики, яких Україні в
майбутньому не бракуватиме.
В євроатлантичному політичному світі не має великого зна-
чення те, парламентською чи президентською республікою стане
Україна. Однак все виглядає прямо протилежним чином з позицій
політичних стосунків України з її східними сусідами. Саме в цьому
контексті варто звернути увагу на організаційну невпорядкованість
українських політичних сил, фракційну егоїстичність їхніх інтере-
сів, все ще неподолану демагогічність національних парламентських
дебатувань.
Парадокс конституційної реформи полягає також у тому, що
розмиваючи надалі в строкатому парламентському середовищі від-
повідальність за стратегічні рішення в країні, реформа демонструє
різко зрослу політичну вимогливість до тактичних парламентських
маневрів і операцій. З одного боку, за поточну внутрішню та стра-
тегічну зовнішню (визначення засад) політику України відповідати-
муть паралельно Кабінет Міністрів і Верховна Рада України. З ін-
шого – для належного виконання даної ролі в парламенті запровад-
жується безпрецедентна фракційна дисципліна.
Так, якщо за статтею 81 діючої Конституції України рішення
про дострокове припинення повноважень народного депутата Украї-
ни у випадках складення повноважень за особистою заявою, а та-
кож припинення громадянства або виїзду на постійне проживання
за межі України прийматиметься Верховною Радою України, то за
реформою... «у разі невходження народного депутата України, обра-
ного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до
складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) або виходу народного депутата України із складу
такої фракції його повноваження припиняються достроково на під-
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ставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної полі-
тичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття
такого рішення».
Втім, новий порядок позбавлення депутатських повноважень
свідчить не тільки про запровадження жорсткої фракційної дис-
ципліни у Верховній Раді, але й про нівеляцію ролі особистості в
українському політичному процесі. Зовні це нагадує консолідацію
політичних соратників довкола своїх ідейних провідників, відому в
Україні ще з комуністичного часу.
Реформа встановлює також вимогу несумісності депутатського
мандата парламентарія з іншими забороненими Конституцією вида-
ми діяльності. В свою чергу, невиконання вимог щодо несумісності є
підставою для примусового припинення депутатських повноважень.
Таким чином, конституційна реформа відроджує вже призабу-
тий в Україні імперативний (партійно-корпоративний) мандат. На-
родний депутат знову розглядається тут в якості партійного пішака,
рядового утримувача картки для електронного голосування. Вигля-
дає так, що вибори до Верховної Ради України ризикують стати лан-
кою в механізмі запровадження не стільки електоральних, скільки
партійних пріоритетів. Особисті психологічні якості парламентарія,
його індивідуальний досвід, інтелект, а також географічна належ-
ність до певного регіону навряд чи будуть тут використовуватися.
Загалом, як показують відкриті попередні розрахунки, запровад-
ження чисто пропорційної системи виборів до парламенту ризикує
призвести до того, що 85-90% депутатського складу становитимуть
виключно жителі столиці України Києва.
Виглядає так, що конституційна реформа перетворює парла-
мент із місця широких публічних обговорень на арену поєдинків
фракційних гладіаторів. Це прикро, бо в контексті здійснених конс-
титуційних змін поки що не доводиться говорити про відродження
стимулів політичної дії за В.Гавелом: морального інстинкту, почуття
смаку, прадавньої політичної мудрості, аналітичної тонкості почут-
тів. Навпаки, можна стверджувати, що в частині оновлення статусу
народного депутата конституційна реформа вдалася до філософської
редукції, правово-логічного спрощення, приниження конституцій-
ної матерії до вимог пласкої законодавчої тактики.
Крім того, поєднання голосування за конституційну реформу
із внесенням змін до поточного виборчого законодавства було також
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вразливим етично. Коли фракція «Наша Україна» (лідер В.Ющенко)
вимагала відставки уряду та Центральної виборчої комісії (ЦВК), а
також термінового внесення змін до Закону про вибори Президента,
йшлося не про політичні вигоди опозиції, а про відновлення ор-
ганічного права народу України голосувати для здійснення своєї су-
веренної волі. Остання ж стояла не під, а над учасниками українсь-
кого переговорного процесу.
Оскільки політичне право обирати й бути обраним передує всім
владам, їх гілкам і розгалуженням – від парламенту й Президента до
Кабінету Міністрів й ЦВК України включно, виборчі права грома-
дян України, їх обсяг та режим здійснення не могли бути предметом
кон’юнктурних домовленостей.
Це означало принципову неможливість поліпшення українсько-
го виборчого законодавства під гарантії парламентського голосуван-
ня за конституційну реформу, як і будь-якого голосування взагалі.
Воля народу в матеріальному й процесуальному сенсі є суверенною,
а тому не може підлягати примхам учасників жодного переговорного
процесу. Вона є апріорі вищою, органічно зверхньою щодо будь-яких
лідерів і політичної еліти країни взагалі.
Тому рішення відносно того, чи робити другий тур президент-
ських виборів чесним і прозорим, не могло й не повинно було за-
лежати від вищих, але все одно приватних, по суті, домовленостей.
Цінності, які при цьому безпосередньо зачіпалися, були незрів-
нянно вищими від інтересів парламентських фракцій чи претен-
дентів на президентську посаду. Крім того, питання конституцій-
ної реформи є взагалі надто важливим, щоб бути «протисненим» в
життя під тиском короткотривалої кризи. Конституція – це вищий
регулятор внутрішнього й зовнішньополітичного життя України,
й вона жодним чином не повинна бути заручником політичних
тактик.
Так або інакше, але внутрішня політика України стала на май-
бутнє прерогативою парламенту – політичної інституції, курс якої
в умовах України можна зовнішньо коригувати. Як відомо, пряма
демократія важлива тому, що народ не можна корумпувати фізич-
но. Ця добре відома теза Т.Джефферсона вже не раз знаходила своє
підтвердження на практиці. Тому збереження авторитету й дієвості
посади Президента, а також його залежності від прямого народного
волевиявлення лишається в України імперативним завданням.
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Крім того, посада Президента є важливою противагою можли-
вому зовнішньоекономічному тискові на Україну. Даний аргумент
підсилюється тим, що Україна перебуває на рівні розвитку, коли її
фінансово-економічна потуга й публічна політика є практично зро-
щеними. В цих умовах особливу роль у політичній системі України
має відігравати всенародно обраний лідер.
Тому запроваджена за реформою редукція статусу Президента до
представницьких й зовнішньополітичних функцій виглядає, на наш
погляд, загрозливою навіть для забезпечення інтересів державної не-
залежності. Як можна передбачити, корпоративізм у політичній сис-
темі України після запровадження реформи зросте, а вплив фінансо-
во-економічних груп на парламент набуде системного характеру.
Слід також підкреслити, що головними лобістами конститу-
ційної реформи були політичні прихильники старого Президента
Л.Кучми, а також представники парламентських фракцій, які на ви-
борах здобули не більше як по 5-6% голосів українського електорату.
Отже, виглядає невмотивованим, що конституційні ідеї українських
політичних аутсайдерів має запроваджувати їх противник Прези-
дент В.Ющенко.
Втім, запровадження конституційної реформи з радикальною
трансформацією повноважень Президента між першим і другим ту-
ром президентських виборів суперечило навіть просто здоровому
глуздові. Адже ні з точки зору права, ні з позицій ефективної полі-
тики не повинно було статися так, щоб громадяни України в першо-
му турі виборів голосували за Президента з одним конституційним
статусом, а в другому – за Президента із статусом вочевидь іншим.
Сотні тисяч людей на майдані Незалежності в Києві стояли на
грудневому морозі для того, щоб обрати собі сильного лідера. Сві-
домо й підсвідомо вони розраховували на силу його конституційної
посади. Загалом, сила духу й розум людей на майдані були суттєво
вищими за ідейну тональність української конституційної реформи.
Безпрецедентний за своїми масштабами в новітній історії України,
перманентний Помаранчевий мітинг обстоював не зміну формаль-
но-юридичних інститутів, а заміну фактично корумпованої живої
влади.
У дні революції українські громадяни протестували не проти
недосконалих юридичних оболонок, а проти конкретних особистос-
тей. Подзвін, який півмісяця лунав на столичному майдані, став
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переконливим свідченням похорону залишків українського постко-
мунізму. Саме там і тоді українські громадяни остаточно позбавля-
лися свого прадавнього політичного страху, а разом з тим – духу
залежності й рабства.

Рекомендації

На нашу думку, законопроект № 4180 про зміни до Конституції
(нині Закон України «Про внесення змін до Конституції України»
№ 2222-IV від 8 грудня 2004 року) потребує повторного розгляду
Конституційним Судом і так само повторного голосування конс-
титуційною більшістю голосів у парламенті. Адже після першого
розгляду в Конституційному Суді, але до його голосування в парла-
менті 8 грудня 2004 року в законопроект були внесені суттєві зміни.
Цілком ймовірно, що в новій пост-революційній ситуації він буде
відхилений парламентом як такий, що вже не відповідає актуальним
українським потребам.
Загалом, враховуючи зазначені вище особливості української
політичної ситуації, ми пропонуємо переробити законопроект про
внесення змін до Конституції України в напрямку принципово ін-
ших тем. Йдеться, перш за все, про таке:
1. Необхідно закріпити в Конституції статус Президента Украї-
ни як глави державної виконавчої влади. Тобто Президента необхід-
но визначити в якості вищої посадової особи держави, яка очолює
виконавчу владу в країні. Останнє означає, що ми виступаємо за
впровадження в Україні президентської республіки.
2. З визначення України в якості президентської республіки
випливає, що Верховна Рада України (парламент) повинна затвер-
джувати уряд, сформований безпосередньо Президентом. При ць-
ому політична відповідальність за роботу виконавчої гілки влади
в державі повинна належати безпосередньо Президенту. Функції
Прем’єр-міністра в оновленій Конституції України слід визначити
як, переважно, адміністративні.
3. Верховна Рада (парламент) України повинна ефективно кон-
тролювати діяльність уряду й взагалі виконавчої гілки влади в де-
ржаві через постійні і тимчасові парламентські комітети й комісії.
Задля досягнення цієї мети контрольні функції парламенту й вільної
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громадськості (громадян, неурядових організацій) мають бути на за-
конодавчому рівні суттєво підсилені.
Цього можна досягти шляхом прийняття відповідних законів:
про доступ до інформації; про уряд; про громадський контроль за
діяльністю державної виконавчої влади; про політичну опозицію.
Корисним у даному випадку виглядає також розробка й прийнят-
тя спеціального закону про імпічмент, а також про парламентські
тимчасові, слідчі та інші комісії.
4. Необхідно суттєво поліпшити українське процесуальне за-
конодавство про Конституційний Суд. Досі Конституційний Суд
України працював, як відомо, в якості арбітра-посередника в су-
перечках між Президентом і Верховною Радою України. При цьому
функція конституційного захисту прав і свобод людини Конститу-
ційним Судом серйозно не здійснювалась. Тому ми вважаємо, що
для поліпшення ситуації в майбутньому список суб’єктів подання
скарг до Конституційного Суду має бути дещо розширений.
5. Необхідно також розробити і прийняти окремий закон про
конституційне судочинство, оскільки без детального врегулювання
процесуальних питань на рівні закону Конституційний Суд України
надалі не зможе вважатися судом конституційної юрисдикції в пов-
ному розумінні цього поняття.
6. Необхідно передбачити в Конституції посилення гарантій не-
залежності судової влади та доступу до правосуддя.
7. Необхідно змінити конституційний статус прокуратури, за-
лишивши у неї виключно функції представництва держави в суді:
підтримка державного обвинувачення в кримінальних процесах та
представництво інтересів держави в цивільних процесах, функціо-
нально вона має стати підрозділом Міністерства юстиції.
8. Необхідно передбачити в Конституції створення Слідчого ко-
мітету, куди мають перейти слідчі управління МВС, СБУ та проку-
ратури.
9. Необхідно ліквідувати Державний комітет телебачення та
радіомовлення, його функції за Конституцією має виконувати На-
ціональна Рада з питань телебачення та радіомовлення.
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Віктор Колісник,
доктор юридичних наук, м. Харків
Конституційна реформа, ініційована Президентом України у
березні 2003 року, виявилася досить дивною, оскільки суб’єктами
законодавчої ініціативи до українського парламенту було направле-
но протягом порівняно короткого проміжку часу одразу три дуже
схожі між собою законопроекти про внесення змін до Конститу-
ції України. Усі ці проекти були розглянуті Конституційним Судом
України, який визнав їх такими, що відповідають статтям 157 і 158
Конституції України (висновки Конституційного Суду України від
30 жовтня, від 5 листопада та 10 грудня 2003 року).
Конституційний Суд України, вперше розглядаючи 10 грудня
2003 року законопроект про внесення змін до Конституції України за
реєстраційним № 4180 (так само як і законопроект № 4105), чомусь
не звернув увагу на дуже важливу обставину. Так, за цим проектом
(мається на увазі його перша редакція) передбачалося принципово
змінити ч. 1 ст. 103 Конституції і встановити, що «Президент Ук-
раїни обирається Верховною Радою України». Неможливо було не
помітити очевидне протиріччя між цим положенням та статтею 71
Конституції України про те, що «вибори до органів державної вла-
ди... здійснюються на основі... прямого виборчого права», оскільки
запровадження виборів глави держави парламентом означало б пе-
рехід до непрямих виборів. Тому цей законопроект з самого початку
був логічно незавершеним і внутрішньо неузгодженим так само, як
і законопроект № 4105. Елементарна логіка вимагала внесення від-
1
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повідних змін і до статті 71 Конституції. Але в такому разі законо-
проект мав би вноситися до Верховної Ради України не менше ніж
двома третинами від конституційного складу парламенту. Проте на
момент внесення законопроекту до парламенту суб’єктом законодав-
чої ініціативи цього не було зроблено і тим самим допущено грубе
порушення вимог ч. 1 ст. 156 Конституції України. Таке ж положен-
ня містилося і у законопроекті за № 4105. Згодом, а саме 3 лютого
2004 року, парламент на позачерговій сесії вніс зміни до Постанови
Верховної Ради України «Про попереднє схвалення законопроекту
про внесення змін до Конституції України (реєстр. № 4105)». Згід-
но з цими змінами із законопроекту було вилучено положення про
обрання глави держави парламентом. Конституційний Суд України
у своєму Висновку від 16 березня 2004 року зазначив з цього при-
воду, що залишення без змін окремих положень Конституції «не
можуть вважатися змінами і доповненнями до чинної Конституції
України, оскільки залишають її приписи незмінними».
З огляду на зазначену правову позицію Конституційного Су-
ду України можна погодитися, що вилучення окремих положень із
законопроекту після надання Висновку Конституційного Суду є
можливим. Саме так діяли й ініціатори другого законопроекту про
внесення змін до Конституції України (за реєстраційним № 4180),
з якого також вилучили положення про обрання глави держави пар-
ламентом та деякі інші положення і уже у зміненому вигляді подали
його до парламенту для попереднього схвалення 23 червня 2004 року.
Однак крім вилучення окремих положень, до цього законопроекту
внесли й деякі нові положення. Це, зокрема, частина 1 статті 78 (яка
передбачає в новій редакції певні виключення із загального правила
про те, що народний депутат має здійснювати свої повноваження
на постійній основі), частина 2 статті 78 (яка допускає суміщення
мандата народного депутата з посадою члена Кабінету Міністрів).
У першій редакції законопроекту № 4180 таке суміщення допускало-
ся для міністрів та керівників інших центральних органів виконав-
чої влади, хоча про можливість будь-яких виключень із загального
правила щодо здійснення повноважень народного депутата на пос-
тійній основі у частині 1 статті 78 не згадувалося. Невідповідність є
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очевидною, оскільки до складу уряду входять не лише міністри, а й
Прем’єр-міністр, Перший віце-прем’єр-міністр та три віце-прем’єрміністри. Структура статті 83 законопроекту була змінена і доповне-
на новою частиною щодо прав депутатської фракції, до складу якої
входить більшість народних депутатів (частина 10 статті 83). З самого
початку до статті 77 законопроекту у першій редакції вносити зміни
взагалі не передбачалося, а от у новій редакції частину 1 статті 77
було запропоновано змінити принципово: «Чергові вибори до Вер-
ховної Ради України відбуваються в останню неділю останнього мі-
сяця п’ятого року повноважень Верховної Ради України». Частину 5
статті 103 Конституції України за першою редакцією законопроекту
№ 4180 передбачалося взагалі вилучити, а за другою редакцією було
запропоновано викласти у принципово новому вигляді: «Чергові ви-
бори Президента України проводяться в останню неділю останнього
місяця п’ятого року повноважень Президента України». На практиці
це буде означати, що терміни проведення чергових виборів (і парла-
ментських, і президентських) будуть постійно змінюватися, точніше
зміщуватися.
Таким чином, наведене вище порівняння, співставлення та
аналіз свідчить про те, що законопроект № 4180, який було розгля-
нуто Конституційним Судом України 10 грудня 2003 року і визнано
таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України,
та законопроект № 4180, який Верховна Рада України розглянула 23
червня 2004 року, не є тотожними. Більше того, останній законопро-
ект було доповнено окремими положеннями, а це означає, що пар-
ламент розглядав не той законопроект, який був предметом розгляду
Конституційного Суду України. У зв’язку з внесенням до законо-
проекту окремих доповнень Верховна Рада України повинна була б
спочатку направити цей оновлений та видозмінений у порівнянні з
початковою його редакцією законопроект до Конституційного Суду
України і лише після цього, отримавши відповідний Висновок, ви-
носити його для обговорення та попереднього схвалення на пленар-
не засідання парламенту.
Отже, виникають сумніви щодо легітимності внесених 8 грудня
2004 року змін до Конституції, оскільки висновок Конституційного
Суду України по законопроекту № 4180 було надано 10 грудня 2003
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року, а через півроку – 23 червня 2004 року – на пленарному засі-
данні парламенту розглядався уже інший варіант цього законопро-
екту. Законопроект № 4180 з внесеними до нього поправками було
розглянуто Конституційним Судом України лише 12 жовтня 2004
року. Тобто є підстави стверджувати, що парламент порушив вимоги
статті 159 Конституції України.
Крім того, необхідно звернути увагу ще на одну дуже важливу
обставину. Конституційний Суд України у Висновку по законопро-
екту № 4180 від 10 грудня 2003 року встановив: «Порівняльний аналіз
пропонованих у Законопроекті змін до статей 76, 78, 81, 82, 83, 85,
87, 88, 89, 90, 93, 94, 98, 103, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121,
122, 126, 128, 141, 148 Конституції України та доповнення її розділом
XVI «Прикінцеві положення, які стосуються змін до Конституції
України» в частині пунктів 1, 5, 6, 7 свідчить про їх ідентичність пропонованим змінам, що містяться у проекті закону України «Про внесення змін до Конституції України» (реєстраційний № 4105)». А ос-
кільки 5 листопада 2003 року Конституційний Суд України своїм
Висновком уже визнав законопроект № 4105 таким, що відповідає
вимогам статей 157 і 158 Конституції України, то й своє завдання він
тепер обмежив (про це зазначається у наступному після наведеного
абзаці) перевіркою лише пунктів 2, 3, 4 розділу XVI «Прикінцеві
положення, які стосуються змін до Конституції України». Але якщо
обидва законопроекти є фактично однаковими (у чому переконаний
Конституційний Суд України) і щодо одного з них уже була спроба
остаточного схвалення 8 квітня 2004 року, то це означає, що інший з
них може бути винесеним на розгляд парламенту не раніше, ніж че-
рез рік (тобто не раніше 8 квітня 2005 року). Такий висновок прямо
випливає з частини 1 статті 158 Конституції України, відповідно до
якої «законопроект про внесення змін до Конституції України, який
розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий,
може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через
рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту». Зазначене
положення слід розуміти так, що суб’єкти законодавчої ініціативи не
можуть вдруге протягом року пропонувати змінити одні й ті ж кон-
ституційні положення в однаковій редакції, якщо перша пропозиція
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була відхилена, а парламент не має права не лише розглядати такі
зміни по суті та ставити їх на голосування, а й навіть включати до
порядку денного пленарного засідання аж доки не спливе передба-
чений річний термін.
Однак 23 червня 2004 року, тобто через два з половиною місяці
після того, як законопроект № 4105 було відхилено, Верховна Ра-
да України попередньо схвалила законопроект № 4180 голосами 276
народних депутатів України, не маючи при цьому нового висновку
Конституційного Суду України. Більше того, народним депутатам
була добре відомою точка зору Конституційного Суду щодо майже
повної тотожності обох законопроектів. До речі, зазначена кількість
голосів дивним чином збіглася з кількістю голосів народних депу-
татів, поданих 24 грудня 2003 року на підтримку дуже схожого за-
конопроекту № 4105. Як вказувалося у газеті «Голос України» від
25 грудня 2003 року № 246, «лише після 12-ї години 276 депутатів з
більшості та фракції КПУ в першому читанні схвалили законопро-
ект про внесення змін до Конституції України (проект Медведчу-
ка – Симоненка, який передбачає у 2006 році вибори Президента
парламентом). Через пошкоджену систему «Рада» депутати голосу-
вали підняттям рук». Проте виявилося, що 24 грудня 2003 року
стенограма пленарного засідання не велася. На Web-сайті Верховної
Ради України подається інформація лише про 51-е пленарне засі-
дання від 23 грудня 2003 р. та про 52-е засідання від 25-го грудня
2003 р. Взагалі Голова Верховної Ради, як відомо, 23 грудня не закрив
51-е пленарне засідання і воно начебто автоматично продовжувалося
після чергової, так званої «парламентської» ночі, коли в сесійній
залі залишалося майже 50 депутатів. Проте блокування парламент-
ської трибуни не може виправдати відсутність стенограми, оскільки
знайшовши можливість поставити законопроект на голосування, го-
ловуючий мав би організувати також стенографування та складання
протоколу, проведення реєстрації народних депутатів, зазначення
точного формулювання питання, яке винесено на розгляд, фіксацію
результатів голосування тощо.
Із законопроектом № 4180 теж сталися дивні речі. У газеті «Голос
України» від 24 червня 2004 року в рубриці «Парламентська хроніка»
зазначається: «З доповіддю із законопроекту 4180 виступив співголо-
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ва комісії народний депутат Степан Гавриш. Почалося обговорення,
яке оглушили опозиціонери. Тоді головуючий запропонував обго-
ворення припинити і перейти до голосування. 276 народних депу-
татів проголосували за законопроект № 4180 щодо внесення змін до
Конституції у першому читанні. Другий проект закону набрав 118
голосів».
Але в стенограмі Сімдесятого засідання Верховної Ради України
від 23 червня 2004 року, розміщеній на Web-сайті Верховної Ради Ук-
раїни, процедура голосування подається дещо по-іншому та досить
суперечливо. О 12-02 головуючий на пленарному засіданні Верхов-
ної Ради поставив на голосування проект постанови погоджуваль-
ної ради про те, щоб розглядати законопроекти про внесення змін
до Конституції в такій послідовності: спочатку проект за № 3207-1,
потім – за № 4180. За це було подано 289 голосів народних депутатів
України. О 14-17 головуючий поставив на голосування питання про
попереднє схвалення законопроекту № 3207-1, який набрав лише
118 голосів. Далі в стенограмі зазначається:
«(Шум у залі).
ГОЛОВА. (Не чути).
14:18:13
За – 276
Рішення прийнято.»
Таким чином, є очевидним, що голосування відбулося без ого-
лошення назви чи хоча б номеру того законопроекту, який власне й
мав би бути поставлений на голосування відповідно до попередніх
погоджень та домовленостей. Це одне вже ставить під сумнів легі-
тимність такого голосування, оскільки так само як і 8 квітня 2004
року (під час спроби остаточно ухвалити законопроект № 4105) на-
родні депутати могли не зрозуміти, за проект якого саме закону чи
постанови проводиться голосування. Не може слугувати виправдан-
ням і твердження про те, що, мовляв, раніше була домовленість про-
вести голосування по двох законопроектах, потім перейшли безпо-
середньо до голосування, проголосували один законопроект і тому
само собою зрозуміло, що залишилося проголосувати законопроект
за № 4180. У такій важливій справі як схвалення (навіть якщо це по-
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переднє схвалення) законопроекту про внесення змін до Конститу-
ції України не можна покладатися на припущення, здогадки, логічні
ланцюжки тощо. При цьому слід чітко дотримуватися встановленої
процедури.
Ще більше сумнівів виникає з огляду на те, що ні 23 червня 2004
року під час попереднього схвалення законопроекту про внесення
змін до Конституції за № 4180, ні 8 грудня 2004 року під час оста-
точного схвалення парламентом цих змін не відбулося його повно-
цінного обговорення в сесійній залі. Хоча відповідно до ч. 5 ст. 6.7.4.
Регламенту «обсяг обговорення перед голосуванням законопроекту
в цілому визначається Верховною Радою, за винятком розгляду про-
ектів Конституції і конституційних законів, коли обговорення відкривається в повному обсязі (ст. 3.4.1)». Тобто Регламент не допускає
ухвалення конституційних змін без обговорення, наголошуючи, що
воно має проводитися «у повному обсязі». Але, як показує аналіз
стенограми пленарного засідання українського парламенту 23 чер-
вня 2004 року, того дня відбулося обговорення лише законопроекту
3207-1. А от законопроект № 4180 попередньо схвалили практично
без обговорення з огляду на неможливість працювати через гамір,
вигуки, шум тощо. 8 грудня 2004 року обговорення законопроекту
№ 4180 також не відбулося у сесійній залі парламенту тепер уже з
огляду на інші «об’єктивні» причини – через численні перерви для
погодження та так звані «пакетні» домовленості (мовляв, нелогічно
ж буде одні складові елементи «пакету» обговорювати, а інші – ні,
а якщо обговорювати усі складові, то часу не вистачить). Всупереч
вимогам регламенту обговорення навіть не планувалося (!).
Взагалі жодного разу не відбулося й трьох читань законопроекту
про внесення змін до Конституції за № 4180, як того вимагає Рег-
ламент Верховної Ради України. Якоюсь дивною логікою керували-
ся народні депутати, які зазвичай чітко дотримуються вимоги щодо
трьох читань будь-якого законопроекту, а от стосовно законопроекту
про внесення змін до Конституції про цю вимогу просто «забули».
А має бути якраз навпаки. Саме зміни до Конституції повинні роз-
глядатися й обговорюватися найбільш зважено, всебічно, фахово, ре-
тельно, без поспіху та будь-якого тиску.
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Добре відомо, що зазначений Регламент було ухвалено ще 27
липня 1994 року і його вимоги важко поєднати та узгодити з ви-
могами розділу ХШ Конституції України про порядок внесення
змін до Основного Закону України. У зв’язку з тим, що українсь-
кий парламент протягом більше восьми років не спромігся ухва-
лити Закон про регламент Верховної Ради, він має керуватися саме
отим застарілим Регламентом 1994 року. Але при цьому слід розріз-
няти розгляд законопроекту у трьох читаннях та попереднє і оста-
точне схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції.
Попереднє схвалення законопроекту на одній сесії парламенту та
остаточне схвалення його на наступній парламентській сесії нази-
вається «подвійним вотумом» і має на меті дати народним депутатам
додаткову можливість ще раз переосмислити сутність запропонова-
них конституційних змін і, відпочивши протягом парламентських
канікул та охолонувши від політичних пристрастей (що зазвичай
вирують у парламенті), більш зважено, неупереджено, можливо, поновому поглянути на запропоновані зміни та оцінити їх, а також
(і це найголовніше) ще раз переконатись у їх нагальній необхідності.
Видається, що і під час попереднього схвалення законопроекту про
внесення змін до Конституції на одній сесії парламенту, і під час ос-
таточного його прийняття на наступній сесії у парламенті має про-
водитися повноцінне й неупереджене його обговорення саме у трь-
ох читаннях. У цьому переконує аналіз таких статей Регламенту як
6.5.1. («Законопроект, підготовлений головною комісією до першого
читання, висновки відповідних комісій та інші матеріали до нього
надаються депутатам не пізніш як за 6, а такі, що стосуються Конституції або конституційних законів, – не пізніш як за 14 днів до розгляду
на засіданні Верховної Ради»10), 6.6.1. («Законопроект, підготовлений
до другого чи повторного другого читання, висновки відповідних
комісій та інші матеріали до нього поширюються серед депутатів не
пізніш як за 12, а той, що пов’язаний з Конституцією чи є проектом
конституційного закону, – за 16 днів до розгляду цього законопроекту
на засіданні Верховної Ради»11), 6.7.1. («Законопроект, підготовлений
10
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до третього читання, висновки відповідних комісій Верховної Ради
та інші матеріали щодо нього поширюються серед депутатів не піз-
ніш як за 4, а пов’язаний з Конституцією чи проектами конституційних
законів, – за 6 днів до його розгляду на засіданні Верховної Ради»12).
З огляду на попередні міркування досить дивним і нелогічним
виглядає те, що, ухвалюючи Конституцію України у 1996 році, Вер-
ховна Рада України проводила голосування по кожній статті, а от
розглядаючи принципово нові, кардинальні зміни до того ж таки
Основного Закону, від постатейного голосування запропонованих
змін і доповнень вона якось непомітно для себе і для суспільства
ухилилася. Виходить, що ускладнена процедура внесення змін до
Конституції України, яка мала б стати додатковою гарантією ста-
більності розвитку правової системи, держави і суспільства, була
штучно спрощена на практиці задля досягнення певного результату
будь-якою ціною.
До того ж остаточне прийняття Закону про внесення змін до
Конституції України відбулося 8 грудня 2004 року у так званому
«пакеті». Це сталося на підставі Спільної заяви за підсумками за-
сідання «круглого столу» з врегулювання політичної кризи в Ук-
раїні від 1 грудня 2004 року. Відповідно до п. 4 зазначеної Заяви
«сторони дійшли згоди щодо прийняття в пакеті з внесенням змін
до Закону «Про вибори Президента України» політичної реформи з
внесенням змін до Конституції України відповідно до проекту За-
кону 4180 та формування на цих засадах уряду України»13. Проте
Регламент не лише не передбачає ніякого «пакетного» голосуван-
ня, але й фактично забороняє будь-яке одночасне голосування за
кілька проектів (поєднане голосування). Усі законопроекти мають
ставитися на голосування окремо. І ніякі політичні домовленості не
можуть виправдати жодне «пакетне» голосування. Це все одно, коли
б політики домовилися розпочинати голосування в день виборів на
годину раніше, а закінчувати – на дві години пізніше того часу, що
встановлено законом. Можливо пересічний громадянин та дехто з
чиновників не вбачав би в цьому нічого надзвичайного, але для пра-
вознавця зрозуміло, що такі політичні домовленості не будуть мати
12
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жодних юридичних наслідків аж до того часу, коли відповідні зміни
до виборчого законодавства не будуть внесені шляхом ухвалення ок-
ремого закону та доки цей закон не набере чинності після підписан-
ня главою держави та опублікування у офіційному виданні.
Таким чином, ні політичні домовленості щодо «пакетного» го-
лосування, ні гамір та неможливість забезпечити належний поря-
док у сесійній залі, ні політична доцільність не можуть виправдати
нехтування вимог ХШ розділу Конституції України та основних
положень Регламенту Верховної Ради України в процесі розгляду і
схвалення Закону України «Про внесення змін до Конституції Ук-
раїни». А ухвалення конституційних змін на двох чергових сесіях
парламенту щоразу взагалі без обговорення, без постатейного го-
лосування, без трьох читань на одній черговій сесії та трьох читань
на наступній черговій сесії (тобто спрощення процедури внесення
конституційних змін) дає усі юридичні підстави для остаточного
висновку: такі зміни – нелегітимні. На жаль, усі ми стали свідка-
ми не проведення конституційної реформи, а її «продавлювання»,
«протискування».
Негативні наслідки «пакетного» голосування у парламенті 8 груд-
ня 2004 року для одного із складових елементів того «пакету» добре
відомі й очевидні: Закон України «Про особливості застосування
Закону України «Про вибори Президента України» при повторному
голосуванні 26 грудня 2004 року» отримав цілу низку зауважень та
нарікань одразу ж після ухвалення. Більше того, представники тих
політичних сил, які стали ініціаторами «пакетного» голосування та
всіляко на ньому наполягали (і тим самим фактично підштовхнули
парламент до остаточного ухвалення зовсім ще «сирого» та недостат-
ньо узгодженого законопроекту без будь-якого, в тому числі й пос-
татейного обговорення), незабаром звернулися до Конституційного
Суду з вимогою визнати той Закон повністю неконституційним. Ви-
ходить, що парламентарі спочатку самі загнали себе у глухий кут,
свідомо відмовившись від будь-яких спроб удосконалити запропо-
нований законопроект та забезпечити його органічне поєднання з
чинним виборчим законодавством, а потім здійняли з приводу його
ж недосконалості справжній лемент. Таке обурення відразу сприй-
малося як штучне, нещире, навіть фальшиве, особливо з огляду на
те, що ніхто не заважав таким народним депутатам у разі незгоди з
внесеним законопроектом запропонувати власний.
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Наслідки «пакетного» голосування для конституційних змін
можуть виявитися також негативними, оскільки, відмовившись від
постатейного обговорення та голосування, парламент позбавив себе
можливості побачити істотні неузгодженості між основним текстом
Конституції та конституційними новелами. Коли ж наслідки цих
невідповідностей (суперечностей, неузгодженостей) почнуть прояв-
лятися на практиці, це може негативним чином позначитися і на ро-
боті державного механізму, і на становленні інститутів громадянсь-
кого суспільства. Щоб переконатися у цьому досить екстраполювати
на нову конституційну модель взаємин органів держави процедуру
формування нового українського уряду на початку 2005 року, коли
пошук компромісів, поступки та спроби догодити політичним парт-
нерам призвели до того, що глава уряду фактично не має своєї коман-
ди однодумців. Тобто склалося так, що далеко не завжди Прем’єрміністр України пропонував главі держави кандидатури на посади
міністрів (як це передбачено чинною Конституцією), а кандидатури
керівників правоохоронних органів погоджувалися не в результаті
політичних консультацій між главою уряду та Президентом України,
якого на окремих етапах взагалі було дистанційовано від процесу та-
кого узгодження. Це не найкращим чином позначилося на фаховому
рівні нового складу Кабінету Міністрів України. То що ж буде, коли
склад уряду вже абсолютно «на законних підставах» (тобто відповід-
но до конституційних змін) практично повністю буде формуватися у
2006 році Верховною Радою України? Чи не призведе це до форму-
вання ще більш «строкатого» уряду з різним уявленням його членів
про стратегію, тактику, функції, повноваження та форми роботи?
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Відкритий лист Харківської правозахисної групи
щодо загрози політичної реформи
ХПГ неодноразово коментувала події навколо політичної рефор-
ми, аналізувала її суть і процедуру запровадження. Конституційні
експерти ХПГ, зокрема, доводили, що законопроект, проголосова-
ний в пакеті 8 грудня 2004 року, має знову пройти необхідну проце-
дуру розгляду в Конституційному суді України (http://khpg.org/index.
php?id=1112039886&r=1&s=2005&n=7). Ми чекали конституційного
подання до Конституційного Суду або Президента України, або гру-
пи з 45 депутатів парламенту, і остаточного голосування, яке мало б
відкинути цей витвір. Але цього не сталося. Колишні противники
реформи перетворилися на її прихильників, сподіваючись на май-
бутню перемогу на парламентських виборах і отримання їх лідером
посади Прем’єр-міністра. Президент підписав меморандум з Вікто-
ром Януковичем, першим пунктом якого є впровадження політич-
ної реформи.
Не маючи бажання піднімати рівень своєї політичної культу-
ри до вимог хоча б діючої Конституції, актуальна влада вперто на-
магається понизити рівень конституційного регулювання до своїх
плутаних й короткозорих псевдодемократичних уявлень, вкотре де-
монструє недалекоглядну політичну доцільність замість поваги до
верховенства права. І нікому не болить, що реформа створює конку-
ренцію вищих державних посад Президента і Прем’єр-міністра в ме-
жах однієї – виконавчої – гілки влади, фактично розриває єдність
зовнішньої та внутрішньої політики України, посягає на принцип
колегіальної відповідальності Кабінету Міністрів, вульгаризує при-
нцип розділення влад. Що реформа запроваджує засади найгіршого
парламентського колективізму, перетворює депутатів на голосуючі
автомати, цілком залежні від волі лідерів фракцій, вочевидь збіль-
шує ризики парламентсько-президентського протистояння, фактич-
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но підсилює пряму залежність парламенту від Президента. Що ре-
форма гальмує створення сильної незалежної судової влади, повер-
таючи органам прокуратури старий радянський загальний нагляд,
чим влада вкотре порушує свої зобов’язання, дані при вступі до Ради
Європи. Для обґрунтування цих тез дивиться висновки конститу-
ційних експертів ХПГ:
http://www.khpg.org/index.php?id=1100598336&r=1&s=2004&n=31
http://www.khpg.org/index.php?id=1103190475&r=1&s=2004&n=34
http://khpg.org/index.php?id=1112039734&r=1&s=2005&n=7
http://khpg.org/index.php?id=1112942740&r=1&s=2005&n=8
http://khpg.org/index.php?id=1113988853&r=1&s=2005&n=10
ХПГ вважає своїм обов’язком ще раз попередити: втілення полі-
тичної реформи може мати згубні наслідки для майбутнього країни.
Реформа є загрозливою для забезпечення інтересів державної неза-
лежності й народного суверенітету. Різко зросте й без того значний
корпоративізм в політичній системі України. Вплив егоїстичних ін-
тересів потужних фінансово-економічних груп на парламент поси-
литься й набуде системного характеру.
Вже вкотре ми наголошуємо на тому, що «пакетне» голосування
за внесення змін до Конституції є абсолютно неприйнятним, тому
що такий спосіб волевиявлення є класичним прикладом голосуван-
ня «під умовою.» Схоже, що крім українського це розуміє будь-який
елементарно професійний конституційний або верховний суд у світі.
Голосуючи документ стратегічного значення, депутати мусили керу-
ватися суто конституційними й довготерміновими, а не похідними
від конкретних обставин грудня 2004 р., міркуваннями. Пакетне го-
лосування не передбачене розділом XIII Конституції України, воно
також не відповідає вимогам ст. 19 чинної Конституції, яка забо-
роняє органам державної влади й, відтак, українському парламенту
вдаватися до вільної модифікації ключових юридичних процедур,
окремо виписаних й окремо захищених спеціальними гарантіями
найвищого рівня!
Український політикум повинен все-таки зрозуміти, якому
монстру він збирається дати життя, і зупинити цей процес. Невже у
Верховній Раді не знайдеться 45 депутатів, які відчувають свою від-
повідальність перед народом? Невже Президент не розуміє, що згода
на цю реформу перекреслює його перемогу на виборах минулого ро-
ку і перетворює його на руйнівника конституціоналізму й демократії
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в Україні? Невже прихильники парламентської республіки, які під-
тримують реформу тільки внаслідок своїх симпатій до засад і вигод
парламентаризму, не бачать, що втілення цієї сумнівної і авантюрної
ідеї ще більше віддаляє їх від парламентської демократії й впливу
народу на владу взагалі?
На нашу думку, українські політики ще зберігають шанс уник-
нути повної політичної дискредитації і зупинити цю ганебну й не-
розумну реформу. Для цього їм необхідно вчасно притлумити свої
владні амбіції і згадати одинадцяту заповідь: «Не зраджуй!»
Ми надсилаємо це звернення у формі відкритого листа і пропонуємо
приєднатися до нього зацікавленим організаціям та особам.

Євген Захаров,
співголова Харківської правозахисної групи,
голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини
член правління міжнародного товариства «Меморіал»
27 вересня 2005 року



Під цим листом було зібрані сотні підписів через сайт «Майдан». Лист був спря-
мований до Президента України, Верховної Ради України, проте, лишився без
реакції політиків
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Меморандум Харківської правозахисної групи
з приводу загрози політичної реформи в Україні
(додаток до Відкритого листа ХПГ від 27.09.2005)
Вчора, 27 вересня 2005 р. ХПГ виступила з «Відкритим листом»
з приводу загрози політичної реформи в Україні. Сьогодні в «Мемо-
рандумі» ми намагаємося частково поглибити лаконічно викладені
у відкритому листі аргументи. На відміну від попередніх публікацій
ХПГ стосовно реформи, сьогодні ми пропонуємо подивитися на її
задум і зусилля по реалізації в формально-юридичній, суто проце-
суальній площині.
Відомо, що голосування за внесення поправок до Конституції
України 1996 р. може здійснюватися виключно на основі передба-
ченого статтями 154-159 Конституції порядку. Такий порядок ста-
новить зміст розділу XIII Основного Закону й знаходиться під за-
хистом всієї конституційно-правової системи. Досить послатися на
те, що на основі статті 156 Конституції України будь-яка модифіка-
ція статей 154-159 вимагає наступного обов’язкового затвердження
всеукраїнським референдумом. Такий порядок в суто юридичному
сенсі свідчить про абсолютизм відповідної конституційної процеду-
ри, загальну непорушність юридичної процесуальної форми.
Слід також зазначити, що подібний порядок передбачений кра-
щими існуючими в світі конституційними зразками. Конституція –
це документ, який, крім свободи, забезпечує стабільність правової
системи в цілому, а вона, в свою чергу, починається із принципу
непорушності конституційної форми, матеріальних і процесуальних
норм її тексту. Непорушність форми конституції є необхідною скла-
довою частиною, умовою її правового змісту, а процесуальні норми
Основного Закону – головними юридичними гарантіями цінностей,


Підготовлено конституційним експертом ХПГ В.Речицьким.
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закладених в її основу. Усвідомлюючи це, ми наголошуємо на то-
му що «пакетне» голосування законопроекту про внесення змін до
чинної Конституції України було і залишається юридично неприй-
нятним.
Про можливість голосування конституційних поправок в «па-
кеті», тобто разом із поправками до будь-яких інших фрагментів
національного законодавства не згадується не тільки в Основному
Законі, але й в українському законодавстві в цілому. І це не випад-
ково, адже голосування в «пакеті» є класичним прикладом зв’язаного
голосування або голосування під умовою (не випадково на референду-
мах забороняється поєднувати в одному пункті формули референ-
думу два запитання). Тобто волевиявлення з приводу одного нор-
мативного акта в «пакетному» варіанті жорстко зв’язується з ана-
логічним (в сенсі вибору «за» чи «проти») голосуванням з приводу
іншого нормативного акта. В психологічному сенсі це означає пряме
втручання в мотивувальну частину (фазу) індивідуального вольово-
го акту. Простіше кажучи, кожен голосуючий парламентарій, маючи
обов’язок визначитись і думати про одне, повинен паралельно брати
до уваги щось цілком відмінне, інше.
У випадку українського голосування конституційних поправок
ситуація погіршувалась тим, що в «пакет» були поєднанні законо-
проекти різної юридичної сили, тобто акти, які належать до при-
нципово різних правових регістрів. В результаті, зміна кількох норм
поточного законодавства обумовлювалась зміною цілого конститу-
ційного нормативного масиву, а зміна значної групи норм консти-
туційного рівня обумовлювалась зміною положень звичайного (ор-
динарного) закону. Мусимо констатувати, що в даному випадку було
здійснено процедурний акт, який підпадає під означення юридично
забороненого реверсу: доля норм поточного законодавства визначає
долю норм Конституції України. Тобто зміст норми нижчого юри-
дичного рівня потенційно (перед актом голосування) й кінетично
(під час акту голосування) оперував змістом норми значно вищого
юридичного рівня.
В формально-логічному сенсі це означає, що ставлення парла-
ментаріїв до норми нижчої юридичної сили не тільки факультатив-
но впливало, але безпосередньо визначало їх ставлення до норми
найвищої юридичної сили. Зворотна ситуація також мала місце, але
оскільки вона була юридично більш прийнятною (коректною), ми її
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не коментуємо. В такий спосіб було здійснено неприпустиме в ор-
ганічній правовій системі керування: норма поточного законодавс-
тва (поправка до виборчого закону) a priory визначала зміст консти-
туційної норми. Тобто нормативність ординарного, тактично-опера-
тивного рівня керувала нормативно-аксіоматичною системою права
(Конституція – це зібрання правових аксіом), структурними пертур-
баціями генерального значення й змісту. В кібернетичному сенсі це
можна порівняти із штучним створенням інформаційного шуму при
прийнятті доленосних управлінських рішень. В результаті «пакетне»
голосування не прояснило, як цього вимагають засади конститу-
ційної процедури, а затьмарило свідомість народних депутатів при
голосуванні питань справді загальнодержавного значення й змісту.
Одна з принципових рис української конституційно-правової
системи полягає також в тому, що в Україні не визнається мож-
ливість дискреційних повноважень для органів державної влади й
місцевого самоврядування. На підставі статті 19 Конституції Украї-
ни «органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи повинні діяти лише на підставі повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцію та законами України». З цьо-
го автоматично випливає заборона для вищого органу законодавчої
влади – Верховної Ради України – вдаватися до вільних модифіка-
цій жорстких конституційних, а також інших правових процедур.
На жаль, саме такою модифікацією (спонтанно вчиненою реконс-
трукцією) конституційної процедури стало «пакетне» голосування.
Крім того, як зазначається в статті 157 Основного Закону, «Кон-
ституція України не може бути змінена в умовах воєнного або над-
звичайного стану». Як показує телеологічне (за цільовим призна-
ченням, функціональним покликанням) тлумачення даної норми,
Конституція України не може бути змінена (навіть при дотриманні
формальних процедур) за умов надмірно пристрасного, розбурхано-
го, емоційно неврівноваженого громадського стану. Заборону вноси-
ти поправки до Конституції України в такий період жодним чином
не слід розуміти формально. Дана заборона визначається не тільки
літерою, але й духом Основного Закону, про що насамперед зна-
ють конституційні судді. Отже, для внесення конституційних змін
потрібна відносна соціальна злагода, розважливість, громадський
спокій. «Пакетне» ж голосування відбулося на пікові громадянсько-
го протистояння, в умовах хоча й безкровної, проте революції.
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Все вищенаведене переконує нас в тому, що «пакетне» голосу-
вання про внесення змін до Основного Закону було відверто грубим
порушенням Конституції України, насамперед її XIII-го розділу
(статті 154-159). Органічні конституції – це звичайно «мудрі» правові
документи, які наперед передбачають існування загрози політичних
викликів, спокусливих для владної еліти. Як зазначив колись пат-
ріарх науки про управління Пітер Друкер, політичне честолюбство
є безмежним і може зруйнувати чий завгодно характер. Виключення
можливі, але вони лише підтверджують правило. Спокуса до зміни
усталеного порядку речей є однією з типових рис людської натури.
Саме цій спокусі має, за означенням, протистояти захищений гаран-
тіями стабільності конституційний порядок. Думати інакше означа-
ло б зраджувати універсальні засади конституціоналізму.
Україна – молода демократія й тому особливо легко надаєть-
ся до порушення стану політичної рівноваги. Новообраний Прези-
дент України виголосив в якості політичної мети України вступ до
об’єднаної Європи. Європейський вибір України підтримали в груд-
ні 2004 р. люди на Майдані. Проте сучасна європейськість передба-
чає не просто добре розвинену, а кристалізовану правосвідомість.
Все це краще усвідомити вдома самим, ніж прочитати між рядками
чергового висновку Венеціанської комісії. На жаль, конституційна
реформа, так само як і загальний стиль її запровадження в Україні,
поки що не наближають, а суттєво віддаляють нас від Європи.
На наше переконання, ця обставина вимагає від Президента до-
лучити до аналізу ситуації Конституційний Суд. Питання, яке нині
перед ним стоїть, саме в юридичному сенсі нам здається цілком про-
зорим. Президентові України як гаранту національної Конституції
необхідно звернутися до Конституційного Суду з поданням щодо
тлумачення норм розділу XIII (статей 154-159) Основного Закону.
Тобто спитати у Суду, чи витікає із конституційної процедури вне-
сення змін до Основного Закону можливість недавно вчиненого «па-
кетного» голосування. Виглядає так, що дотримання канонів верхо-
венства права робить відповідь на це питання однозначною.
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Президентові України
ЮЩЕНКУ В.А.
«8» листопада 2005 року

ЗВЕРНЕННЯ
Шановний пане Президенте!

Звертаємося до Вас, глибоко усвідомлюючи загрози для подаль-
шого демократичного розвитку України та у спільному переконанні,
що потрібно вжити негайних заходів для їх подолання. Дуже серйоз-
ною загрозою для самих підмурівків нашої державності і розвитку
в Україні вільного, відкритого і демократичного суспільства є, на
наше переконання, «політична реформа» – продукт непрозорих і
незрозумілих для народу, який обрав Вас Президентом і потім за-
хистив свою перемогу, небезпечних домовленостей. Вади цієї «ре-
форми» неодноразово доводили фахівці з конституційного права.
Для всіх є очевидним, що «політична реформа» (Закон № 2222ІV від 08.12.04 «Про внесення змін до Конституції України») прий-
малася під умовою, в пакеті з іншими документами, тобто з кричу-
щими порушеннями Розділу XIII чинної Конституції, Регламенту
Верховної Ради України та без необхідної повторної експертизи Кон-
ституційного Суду України.
Для нас, як і для кожного свідомого українця, є очевидним, що
затверджені незаконним шляхом, непродумані зміни до Конституції
загрожують внести розлад у роботу державного механізму і, водно-
час, відкривають шлях до всевладдя фінансово-промислових груп та
кланів, які внаслідок «реформи» можуть стати виключними госпо-
дарями українського політичного життя.
Ми вважаємо абсолютно неприпустимим і недоречним, як на
реальні вимоги часу, фактичне заперечення «реформою» волі наро-
ду, який обрав Вас Президентом на повний конституційний термін і
з повноваженнями, визначеними чинним Основним Законом. Адже
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тим самим український народ поклав на Вас відповідальність, від
якої Ви не можете ні юридично, ні морально відмовитися. Ваші до-
мовленості з лідерами опозиції в жодному разі не можуть вийти за
межі мандату, одержаного Вами від народу, так само ці домовленості
не можуть звузити Ваш демократичний мандат.
Пане Президенте, звертаючись до Вас, ми єдині в своєму пере-
конанні, що Українська держава не стане правовою і демократич-
ною, одержавши понівечену цією «реформою» Конституцію. Полі-
тична доцільність, гра або поточний інтерес у жодному випадку не
можуть бути виправданням конституційної руїни. Ви знаєте, яку
ціну сплатив наш народ за часів парламентаризму Центральної Ради
та подальших умоглядних експериментів з «доцільністю». Шлях до
прірви завжди починається з першого кроку. На жаль, «політична
реформа» може стати саме таким кроком, і тому Ви, як глава Ук-
раїнської держави і ґарант її Конституції, повинні цьому запобігти.
Ми закликаємо Вас це вчинити лише у відповідності до Ваших
повноважень Президента, згідно з обов’язком свідомого українсько-
го громадянина, вчинити для захисту нашої демократії і конститу-
ційної законності.
З повагою,
учасники правозахисного руху в Україні 60 – 80-х років (підписи
узгоджені по телефону та електронною поштою):
АНТОНЮК Зіновій Павлович

МАРЧЕНКО Ніна Михайлівна

ГОРБАЛЬ Микола Андрійович

ОВСІЄНКО Василь Васильович

ГОРИНЬ Богдан Миколайович
ГОРИНЬ Михайло Миколайович

ПОПАДЮК Зорян
Володимирович

ЗІНКЕВИЧ Осип Степанович

РОЗУМНИЙ Петро Павлович

ЗІСЕЛЬС Йосиф Самуїлович

РУДЕНКО Раїса Панасівна

КОЦЮБИНСЬКА Михайлина
Хомівна

СВЕРСТЮК Євген
Олександрович

ЛІСОВИЙ Василь Семенович

СВІТЛИЧНА Надія Олексіївна

МАРИНОВИЧ Мирослав
Франкович

ШЕВЧЕНКО Олесь Євгенович
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ВИСНОВОК
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ІЗ ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ
ТА УТВЕРДЖЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
щодо дотримання вимог конституційної процедури під час внесення змін до Конституції України 1996 року шляхом ухвалення Закону
України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004
року № 2222-ІV та щодо відповідності його положень загальним засадам Конституції України 1996 року та європейським стандартам

I. Хронологія подій про супроводжувальний процес
внесення змін до Конституції України 1996 року

19 вересня 2003 року у Верховній Раді України було зареєст-
ровано проект Закону України «Про внесення змін до Конституції
України», внесений народними депутатами України Гавришем С.Б.,
Богатирьовою Р.В., Ващук К.Т., Гапочкою М.М., Задорожнім О.В.
та іншими (реєстраційний номер законопроекту у Верховній Раді
України 4180, надалі – Законопроект 4180);


Принципово зауважити, що законопроект 4180 на момент внесення був іден-
тичним законопроекту 4105 (за винятком Розділу «Прикінцеві положення...»),
внесеного тими ж самими народними депутатами України та зареєстрованого
4 вересня 2003 року.
Наступний розвиток подій показав, що внесення однакового законопроекту про-
тягом двох тижнів було не просто помилкою чи зміною поглядів на порядок введення
конституційних змін, а свідомим кроком для «обходу» заборони встановленої части-
ною першою статті 158 Конституції України, згідно з якою «законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не
був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з
дня прийняття рішення щодо цього законопроекту». Тобто ініціатори конституційних
змін, у такий спосіб готували запасний варіант «просування» законопроекту, якщо
перший законопроект буде «провалено». У даному контексті слід зазначити, що не
існувало юридичних підстав для реєстрації законопроекту у Верховній Раді України.
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22 вересня 2003 року Голова Верховної Ради України надіслав зако-
нопроект 4180 до Конституційного Суду України для надання виснов-
ку щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до
Конституції України», вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
29 вересня 2003 року Парламентська Асамблея Ради Європи
(далі – ПАРЄ) ухвалила Резолюцію № 1346 (2003) про виконан-
ня обов‘язків та зобов‘язань України, де наголосила на необхідність
під час процесу внесення змін до Конституції України неухильного
дотримуватися норм чинної Конституції щодо процедури внесення
конституційних змін;
10 грудня 2003 року Конституційний Суд України у своєму Вис-
новку № 3-в/2003 визнав проект Закону України «Про внесення
змін до Конституції України» (реєстр. № 4180) таким, що відповідає
вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
15 грудня 2003 року Венеціанська Комісія на своєму засіданні
ухвалила Висновок № 230/2005, в якому дослідила, чи конститу-
ційні зміни відповідають меті забезпечення ефективною політич-
ної демократії, та застерегла, що зміни, які пропонуються внести
до Конституції «не досягають мети наближення України до євро-
пейських демократичних стандартів та запроваджують інші зміни в
Конституції, що є кроком назад»;
29 січня 2004 року ПАРЄ ухвалила Резолюцію № 1364 (2004)
про політичну кризу в Україні, в якій зазначила, що розпочата про-
цедура не відповідає Регламенту Верховної Ради та статті 19 Конс-
титуції України;
23 червня 2004 року Верховна Рада України попередньо схвали-
ла проект Закону України «Про внесення змін до Конституції Ук-
раїни» (реєстр. № 4180);


http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta03/ERES1346.htm.



Висновок Конституційного Суду України у справі про надання висновку щодо
відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції Украї-
ни», направленого Головою Верховною Ради України, вимогам статей 157, 158
Конституції України (справа про внесення змін до статей 76, 78, 80, 81, 82 та
інших Конституції України).


http://venice.coe.int/docs/2003/CDL-AD(2003)019-e.asp.



http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta04/ERES1364.htm.



Принципово зробити наступне застереження. Зважаючи, що законопроект 4105
у квітні цього року розглядався Верховною Радою України, і закон не був при-
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24 червня 2004 року Голова Верховної Ради України надіслав
законопроект 4180 до Конституційного Суду України для надання
висновку щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення
змін до Конституції України, вимогам статей 157, 158 Конституції
України»;
11 жовтня 2004 року Венеціанська Комісія ухвалила Висновок
№ 305/2004 де, зокрема, зазначила, що конституційні зміні слід
вносити лише після широкого, відкритого та вільного обговорення
в суспільстві;
12 жовтня 2004 року Конституційний Суд України надав пози-
тивний Висновок № 2-в/2004 у справі щодо відповідності проекту
Закону України «Про внесення змін до Конституції України» вимо-
гам статей 157 і 158 Конституції України (справа про Законопроект
№ 4180 з внесеними до нього поправками);
8 грудня 2004 року Верховна Рада України ухвалила пакет з двох
законопроектів про внесення змін до Конституції (№ 4180 в оста-
точному читанні та № 3207 в першому читанні) разом із законом про
спеціальний порядок проведення повторного голосування 26 грудня
2004 року;
13 червня 2005 року Венеціанська Комісія ухвалила Висновок
щодо конституційної реформи в Україні № 339/2005 де зазначила,
що з метою приведення Закону про внесення змін до Конституції
України у відповідність до принципів плюралістичної демократії та
верховенства права слід продовжити його удосконалення;
5 жовтня 2005 року ПАРЄ ухвалила Резолюцію № 1466 (2005)
про виконання зобов‘язань та обов‘язків Україною, де закликала ор-
йнятий, то законопроект 4180 не міг бути предметом розгляду парламенту, що-
найменше, до квітня 2005 року. Саме таке завдання, на наше переконання, має
заборона встановлена частиною першою статті 158 Конституції України. Проте
такого застереження не зробило ні керівництво Верховної Ради України, ні Кон-
ституційний Суд України.
У зв’язку із внесенням поправок до Законопроекту 4180 (порівняно з текстом, що
вносився і на який отримувався Висновок Конституційного Суду) Верховна Рада Ук-
раїни знову звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням про надання
висновку щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до Консти-
туції України» (з поправками) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.


http://venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD(2004)030-e.asp



http://venice.coe.int/docs/2005/CDL-AD(2005)015-e.asp



http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/ERES1466.htm
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гани державної влади України виправити усі змістовні та процедурні
помилки, які стосуються конституційних змін, щоб забезпечити їх-
ню легітимність та відповідність їх європейським стандартам.

II. Питання дотримання конституційної процедури
внесення змін до Конституції України 1996 року

1. Розгляд та прийняття Закону України «Про внесення змін до
Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV здійснювалося з порушенням вимог статті 159 Конституції України, тобто без
отримання висновку Конституційного Суду України щодо відповідності
законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
1.1. Закон України «Про внесення змін до Конституції Украї-
ни», проголосований 8 грудня 2004 року № 2222-ІV відрізняється
від Законопроекту 4180, схваленого Верховною Радою України і на
який було отримано Висновок Конституційного Суду України від
12 жовтня 2004 року № 2-в/200410, містить зміни і доповнення таких
положень:
– частини першої статті 78 (вилучено слова «крім випадків, пе-
редбачених цією Конституцією»);
– частини другої статті 78 (вилучено слова «крім посад членів
Кабінету Міністрів України»);
– пункту 6 частини другої статті 81 (вилучено слово «виклю-
чення»);
– частини шостої статті 81 (вилучено слово «виключення»);
– пункту 16 (вилучено слова «України») та пункту 26 (слово
«третини» замінено на слово «половини») частини першої статті 85;
– статті 90 (статтю доповнено новою частиною третьою);
– частини четвертої статті 90 (слово «та» замінено словом «або»);
– частини четвертої статті 94 (доповнено словами «і опубліко-
вується»);
10

Порівняльна таблиця тексту Законопроекту 4180 з внесеними до нього поправ-
ками, на який отримувався Висновок Конституційного Суду України, та проголо-
сованого 8 грудня 2004 року Закону України «Про внесення змін до Конституції
України» – Додаток № 1.
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– пункту 12 частини першої статі 106 (його викладено у новій
редакції);
– пункту 14 частини першої статі 106 (його викладено у редакції
пункту 12 законопроекту 4180, який пройшов експертизу Конститу-
ційного Суду України, і при цьому доповнено словами «на посаду та
звільнення з посади»);
– пункту 22 частини першої статі 106 (слово «третину» замінено
словом «половину»);
– частини другої статті 113 (доповнено словом «цією»);
– пункту 9-1 статті 116 (вилучено слова «голів місцевих держав-
них адміністрацій»);
– частини першої статті 120 (вилучено слова «випадків, перед-
бачених частиною другою цієї статті, а також»);
– виключено: пункт 9-2 статті 116; зміни до частин четвертої,
восьмої-десятої статті 118; пропоновану законопроектом нову час-
тину другу статті 120; зміни до пункту 2 частини п’ятої статті 126;
зміни до частини другої статі 148 Конституції України; пропоно-
вані законопроектом пункти 4-9 «Прикінцевих та перехідних по-
ложень»;
– внесено редакційні поправки у: пункт 37 частини першої стат-
ті 85; частину перший статті 88; частину третю статті 89; статтю 98
(виправлено технічну помилку); частину третю статті 113; частину
третю статті 114;
– у новій редакції викладено пункт 1 «Прикінцевих та перехід-
них положень».
Отже, після внесення вказаних змін Верховна Рада України, перш
ніж розглядати і голосувати проект Закону України «Про внесення
змін до Конституції України» (законопроект 4180 із новими внесеними
поправками) повинна була знову звернутися до Конституційного Суду
України з клопотанням про надання висновку щодо його відповідності
вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Такий висновок обумовлений правовими позиціями Конститу-
ційного Суду України, що містяться і Рішенні від 9 червня 1998 року
№ 8-рп/98 у справі щодо офіційного тлумачення положень частини
другої статті 158 та статті 159 Конституції України (справа щодо вне-
сення змін до Конституції України). Зокрема: «законопроект, який за
висновком Конституційного Суду України відповідав вимогам статей
157 і 158 Конституції України і до якого було внесено поправки під
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час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, підлягає
також перевірці Конституційним Судом України щодо відповідності
цього законопроекту вимогам зазначених статей Конституції України
перед прийняттям його як закону про внесення змін до Конституції
України» (абзац сьомий пункту 3 третього Мотивувальної частини
Рішення);
«у разі внесення в процесі розгляду у Верховній Раді України поправок до законопроекту він приймається Верховною Радою України за
умови наявності висновку Конституційного Суду України про те, що
законопроект з внесеними до нього поправками відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України» (абзац другий пункту 2 Резолю-
тивної частини).
1.2. Аналіз змісту законопроекту 4180 із новими поправками,
який проголосований 8 грудня 2004 року, порівняно із законопро-
ектом щодо якого було надано Висновок Конституційного Суду Ук-
раїни від 12 жовтня 2004 року № 2-в/2004 свідчить про їх істотну
відмінність.
Це підтверджується і позицією Конституційного Суду Украї-
ни, викладеною у зазначеному Висновку, який в результаті порів-
няння законопроектів про внесення змін до Конституції України
№ № 4105 і 4180 із внесеними до нього поправками (порівняльна
таблиця – Додаток № 2) визнав їх відмінними (різними).
Згідно вказаного Висновку (абзаци третій-п’ятий пункту 3 Мо-
тивувальної частини), у законопроекті 4180 з внесеними до нього
поправками «містяться положення, які за змістом відрізняються від
Законопроекту № 4105. Йдеться, зокрема, про частину першу статті
77; частину першу статті 78; частини шосту, восьму статті 83; пункти 12, 13, 16, 19-21, 26, 33 частини першої статті 85; статтю 98;
пункти 8, 15, 22 частини першої статті 106; частини першу, третю
статті 113; частини першу, третю, четверту статті 115; пункти 91 – 9-3 статті 116. Суттєвим є і те, що законопроекти визначають
різний механізм набрання чинності законом про внесення змін до Конституції України та встановлюють порядок набуття повноважень
органами державної влади згідно з пропонованими змінами до Конституції України. Так, Законопроект N 4105 містить доповнення Конституції України розділом XVI «Прикінцеві положення, які стосуються
змін до Конституції України», Законопроект – «Прикінцеві та пере-
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хідні положення», які з урахуванням застереження Конституційного
Суду України (Висновок № 3-в/2003) визначають умови та порядок
впровадження змін до Конституції України.
Крім того, на відміну від Законопроекту № 4105, низка приписів
Законопроекту викладена в іншій редакції.
Наведене підтверджує, що за змістом Законопроект № 4180
відрізняється від Законопроекту № 4105 і є самостійним цілісним документом...».
Оскільки обсяг та характер нових поправок до законопроекту
4180 практично не відрізняється від відмінностей між законопро-
ектами 4105 і 4180 (із внесеними до нього поправками), то можна
зробити висновок, що Верховна Рада України 8 грудня 2004 року розглядала практично інший законопроект, а отже, повинна була спочатку
виконати вимоги статей 159 та 155 Конституції України.
2. Ще одним порушенням конституційної процедури розгляду та
прийняття (ухвалення) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року є так зване «пакетне голосування»
за: «звичайний закон» (Закон України «Про особливості застосування
Закону України «Про вибори Президента України» при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року»); за Закон України «Про внесення змін
до Конституції України» (законопроект 4180); та за рішення про попереднє схвалення Закону України «Про внесення змін до Конституції
України» (реєстр. № 3207-1).
Голосування «у пакеті» (одночасне, єдине) трьох питань, серед
яких і Закон України «Про внесення змін до Конституції України»
є загальновідомим фактом, а також підтверджується: стенограмою
засідання Верховної Ради України за 8 грудня 2004 року – Додаток
№ 3 (витяг зі стенограми); інформацією про хронологію проведення
пленарного засідання 8 грудня 2004 року – Додаток № 4).
Таким чином, Верховна Рада України порушила Конститу-
цію України, адже, порядок внесення змін до Конституції України
встановлено пунктом 1, а прийняття законів – пунктом 3 частини
першої статті 85 Конституції України, тобто це різні повноваження
Верховної Ради України.
Внесення змін до Конституції України:
– здійснюється за процедурою, передбаченою Розділом XIII
Конституції України «Внесення змін до Конституції України», і
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вона істотно відрізняється від процедури прийняття законів. Це
свідчить про те, що внесення змін до Конституції України є само-
стійною парламентською процедурою, за якою повинні розгляда-
тися всі пов’язані з цією процедурою питання, що у випадку роз-
гляду і ухвалення 8 грудня 2004 року законопроекту 4180 не було
дотримано;
– відзначається певною жорсткістю: 300 голосів народних де-
путатів України (дві третини від конституційного складу Верховної
Ради України) потрібні не лише для ухвалення законопроекту в ці-
лому, але й для ухвалення кожної його норми (зміни) окремо. Лише
окреме голосування кожної зміни до Конституції дозволяє виявити
волю народу (в особі його представників у парламенті) щодо кожної
новації. Недотримання процедури (яка використовується при ухва-
ленні законопроекту у другому та третьому читанні) щодо консти-
туційних змін унеможливило з’ясування волевиявлення народних
депутатів України щодо кожної зміни.
Отже, одночасним голосуванням законопроекту вцілому, а тим
більше у жорсткій прив’язці («у пакеті») до інших рішень, Верховна
Рада України порушила вимоги частини другої статті 19 Конституції
України, відповідно до якої «органи державної влади..., їх посадові
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України», що уне-
можливлює захист Конституції України.
3. Під час розгляду законопроекту 4180 та його ухвалення 8 грудня
2004 року мало місце також порушення Регламенту Верховної Ради
України.
3.1. Ігнорування обговорення законопроекту.
Відповідно до Регламенту Верховної Ради України:
1) «Порядок діяльності Верховної Ради України, її органів та по-
садових осіб визначається Конституцією України, цим Регламентом
[...]» (частина перша статті 1.0.1.)
2) «Регламент Верховної Ради України має силу закону, який
встановлює порядок скликання і проведення сесій Верховної Ради
України, її засідань, формування органів державної влади, визначає
законодавчу процедуру[...]» (частина перша статті 1.0.2.).
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3) «Рішення Верховної Ради з будь-якого питання приймаєть-
ся на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття
рішення без обговорення питання на пленарному засіданні допус-
кається лише у випадках, зазначених у цьому Регламенті (частина
перша статті 3.2.1.);.
4) «Рішення Верховної Ради може прийматися без подальшого
обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з народних де-
путатів України не заперечує на пленарному засіданні проти цього»
(частина друга статті 3.2.1.);
5) «Винесенню питання на розгляд на пленарному засіданні
Верховної Ради передує його підготовка у відповідних комісіях Вер-
ховної Ради, за винятком випадків, зазначених в цьому Регламен-
ті [...]» (частина третя статті 3.2.1.);
6) «Рішення про прийняття, зміну і доповнення до Конституції
України вважається прийнятим, якщо після його обговорення згідно
із ст.3.4.1 за нього проголосувало не менш як 2/3 депутатів від складу
Верховної Ради, визначеного в Конституції. Голосування з цих питань
проводиться поіменно» (частина друга статті 3.2.2.);
7) «1.Обговорення питання на засіданні Верховної Ради включає:
1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них; 2) співдо-
повіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді
на них; 3) виступи депутатів з оголошенням та обгрунтуванням ок-
ремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій
комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за
умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом
з висновком відповідної комісії (ч. 3 ст. 6.3.7); 4) виступ ініціато-
ра внесення пропозиції; 5) внесення, обговорення і прийняття рі-
шення щодо преюдиціальних і відкладальних питань та питань про
неприйнятність, якщо такі є; 6) виступи по одному представнику
від постійних або тимчасових спеціальних комісій, якщо висновки
цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були
поширені серед депутатів згідно з поданням комісії (ч. 3 ст. 6.3.7);
7) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської
групи і фракції (ч. 3 ст. 4.2.3); 8) виступи депутатів; 9) оголошення
головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідом-
лення про тих, що виступили і записалися на виступ; 10) внесення
депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорен-
ня (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);
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11) заключне слово співдоповідачів і доповідача; 12) уточнення і
оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли
щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
13) виступ з мотивів голосування депутата – ініціатора внесення
пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на
виступ перед оголошенням припинення обговорення, або депутата
від депутатської групи (фракції) – ініціатора внесення обговорюва-
ного питання (ч. 4 ст. 4.2.3); 14) виступи з мотивів голосування по
одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської групи
(фракції); 15) виступи з мотивів голосування по одному депутату від
кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції), якщо вони ма-
ють протилежну точку зору щодо виголошеної на засіданні Верхов-
ної Ради думки депутатської групи (фракції); 16) виступи депутатів
з мотивів голосування.
2. Згідно з зазначеним в ч.1 цієї статті переліком головуючий на
засіданні відповідно до ст. 3.3.7 надає слово за заявами про надан-
ня слова. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо
ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення
визначеного для обговорення часу згідно з ст. 3.3.2, 3.3.3 чи прий-
няття рішення про скорочення обговорення згідно з ст. 3.4.9 голо-
вуючий на засіданні оголошує про припинення обговорення. Після
припинення обговорення слово для виступів надається за усними
або письмовими зверненнями депутатів.
3. Рішення, прийняте без відкриття обговорення питання або
з порушенням зазначеної процедури його обговорення шляхом поз-
бавлення будь-кого права на виступ, є недійсним, за винятками,
передбаченими ч. 2 ст. 3.2.1, ч. 1 ст. 3.3.2, ч. 1, 2 ст. 3.3.3, ч. 2 ст. 3.3.7
та ст. 3.4.9, 3.8.1, 3.8.4.» (стаття 3.4.1.);
Отже, обговорення на пленарному засіданні законопроекту щодо
внесення змін до Конституції України є обов’язковим. Як свідчить
стенограма засідання Верховної Ради України від 8.12.2004 року, обговорення законопроекту щодо внесення змін до Конституції України – не було.
3.2. Порушення Регламенту в частині принципу роздільності голосування законопроектів з різними предметами правового регулювання.
Відповідно до Регламенту Верховної Ради України:
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1) «Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рі-
шення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань
порядку денного; якщо таке відбувається, то розгляд перерваного
питання починається спочатку». (частина друга статті 3.6.1.)
2) «Після закінчення обговорення питання головуючий на за-
сіданні оголошує про перехід до голосування.» (частина перша статті 3.6.2.)
3) «Якщо пропозиція чи поправка, яка виноситься на голосування,
містить кілька положень чи стосується кількох предметів, або в тому
чи іншому вигляді містить кілька частин, кожна з яких має власне
правове значення, то за внесеною на засіданні пропозицією голосу-
вання може проводитися по її частинах з наступним голосуванням
у цілому; процедурне рішення про голосування по частинах може
прийматися без обговорення.» (частина перша статті 3.6.5.)
Отже, одночасне голосування на пленарному засіданні законопроекту щодо внесення змін до Конституції України з іншими законопроектами прямо заборонено регламентом.
3.3. Ігнорування процедури розгляду законопроекту в другому та
третьому читанні.
Відповідно до Регламенту Верховної Ради України:
1) «Законопроект, підготовлений до другого чи повторного дру-
гого читання, висновки відповідних комісій та інші матеріали до
нього поширюються серед депутатів не пізніш як за 12, а той, що
пов’язаний з Конституцією чи є проектом конституційного зако-
ну, – за 16 днів до розгляду цього законопроекту на засіданні Вер-
ховної Ради». (частина перша статті 6.6.1.)
2) «Під час другого читання законопроекту Верховна Рада про-
водить його постатейне обговорення (ст.3.4.2) та здійснює постатей-
не голосування». (частина перша статті 6.6.3.)
3) «Третє читання законопроектів проводиться з метою вне-
сення редакційних правок, узгодження структурних частин схва-
леного в другому читанні законопроекту між собою, узгодження
розглянутого законопроекту з іншими законами». (частина перша
статті 6.7.3.)
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4) «У разі наявності нових пропозицій до законопроекту і попра-
вок до них вони можуть бути прийняті на третьому читанні.» (частина четверта статті 6.7.3.)
5) «Під час розгляду проектів Конституції, конституційних за-
конів і кодексів після того, як статті законопроекту прийняті, на
третьому читанні Верховною Радою проводиться голосування щодо
глав, розділів, частин законопроекту. Голосування здійснюється ок-
ремо щодо кожної структурної частини в зазначеній послідовності
після обговорення їх повноти, за відсутності суперечностей і невід-
повідностей. Під час третього читання застосовується положення
ч. 2 ст. 6.6.9.» (частина четверта статті 6.7.4.)
Отже, на пленарному засіданні Верховної Ради України під час
розгляду законопроекту 4180 із внесеними новими поправками щодо
внесення змін до Конституції України була повністю відсутня передбачена Регламентом Верховної Ради України процедура розгляду законопроектів у ІІ та ІІІ читанні.
Стенограма засідання Верховної Ради підтверджує це, а також
говорить про те, що народні депутати України свідомо йшли на порушення Регламенту.
Парламентська асамблея у зв’язку з цим:
1) «вважає, що нещодавні порушення процедури голосування
у Верховній Раді порушують зобов’язання України згідно зі стат-
тею 3 Статуту Ради Європи. Якщо буде здійснено будь-які подальші
спроби провести політичні реформи шляхом зміни Конституції у
спосіб, що не передбачений законодавством та є неконституційним,
[...] Парламентська асамблея може прийняти рішення розглянути
питання щодо зупинення повноважень української делегації від-
повідно до Правила 9 Регламенту ПАРЄ та, внаслідок цього, може
прийняти рішення направити до Комітету Міністрів запит щодо зу-
пинення членства України в Раді Європи згідно зі статтею 8 Статуту
Ради Європи» (§ 18 Резолюції 1364 (2004) від 29 січня 2004 року про
політичну кризу в Україні);
2) «висловлює глибокий жаль, що конституційні зміни від 8
грудня 2004 року, ухвалені як частина пакетної угоди для припинен-
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ня політичної кризи, містять положення, які Венеціанська комісія
неодноразово визнавала такими, що не відповідають принципам де-
мократії і верховенства права, зокрема стосовно імперативного ман-
дату народних депутатів та повноважень прокуратури. Парламентсь-
ка асамблея також занепокоєна, що нові конституційні зміни було
схвалено без попереднього розгляду Конституційним Судом так, як
це передбачено статтею 159 української Конституції та як це вит-
лумачено в рішенні Конституційного Суду України від 1998 року.
Тому Парламентська асамблея наполегливо закликає органи влади
України якнайшвидше виправити ці питання, щоб забезпечити ле-
гітимність конституційних змін та їх відповідність європейським
стандартам» (§ 14 Резолюції № 1466 (2005) від 5 жовтня 2005 року
про виконання обов’язків та зобов’язань Україною);
3) «Занепокоєння Комітету11 викликав також той факт, що нові
зміни до Конституції України були прийняті без проведення кон-
сультацій з Конституційним Судом України» (§ 40 Пояснювального
меморандуму до Резолюції № 1466 (2005)12 від 5 жовтня 2005 року про
виконання обов’язків та зобов’язань Україною);
4) «Останній факт має надзвичайно важливе значення, оскіль-
ки він може призвести до скасування закону № 2222 Конституцій-
ним Судом. Згідно зі статтею 159 Конституції, законопроект про
внесення змін до Конституції України розглядається Верховною
Радою України за наявності висновку Конституційного Суду Ук-
раїни щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158
Конституції. Відповідно, до тексту законопроекту, розглянутого
Судом, більше не можуть вноситись жодні зміни перед його прий-
няттям. Проте ситуація із законопроектом № 4180 склалася інак-
ше, оскільки до цього законопроекту були внесені зміни – і не
лише технічні поправки – перед його остаточним затвердженням
8 грудня 2004 року» (§ 41 Пояснювального меморандуму до Резолюції
№ 1466 (2005) від 5 жовтня 2005 року про виконання обов’язків та
зобов’язань Україною).
11

Моніторинговий комітет ПАРЕ

12

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/
WorkingDocs/doc05/EDOC10676.htm
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ІII. Питання відповідності конституційних змін,
що містяться в Законі України «Про внесення змін
до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-VI
загальним засадам Конституції України 1996 року
та європейським стандартам)

1. Законом збільшується на один рік строк повноважень Верховної
Ради України (частина п‘ята статті 76 Закону). Такий крок не спри-
ятиме демократизації української держави та підконтрольності вла-
ди суспільству. Навпаки, у громадян стане ще менше важелів впливу
на парламент, адже збільшення строку повноважень народних депу-
татів України віддаляє народних обранців від народу, від потреби
звітування перед виборцями та врахування інтересів громадян у що-
денній діяльності. Політики будуть звертатися до народу «аж» один
раз на п’ять років, що особливо неприйнятно у час кардинальних
реформ та прискореного розвитку суспільства. Тому Закон в цій час-
тині можна оцінити як антидемократичний, оскільки він погіршує
вплив народу на здійснення влади та погіршує репрезентативність
поглядів суспільства у державній владі.
2. Такі ж негативні наслідки має і збільшення до 5 років каденції
місцевих та регіональних рад: сільської, селищної, міської, районної,
обласної (частина перша статті 141 Закону). Особливо негативною є
ця новація у зв’язку з одночасним збереженням 4-річного строку повноважень місцевих голів. Досвід інших країн переконливо свідчить,
що у разі розмежування строку повноважень колегіальних органів та
одноосібних, менший строк повноважень отримує саме колегіаль-
ний орган.
3. Справедливій тотальній критиці піддається пропозиція про
впровадження імперативного мандата народного депутата України,
тобто норми про дострокове припинення повноважень члена пар-
ламенту у разі «невходження народного депутата України, обраного
від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу
депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку полі-
тичних партій), або виходу народного депутата України із складу
такої фракції» (пункт 6 частини другої статті 81). Це погіршує неза-
лежність народних обранців та сконцентровує політичну владу в ру-
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ках керівників політичних партій, що особливо небезпечно в умовах
сучасної України, коли в більшості партій переважають авторитарні
тенденції, тобто концентрація влади у однієї або декількох осіб.
З іншого боку прийнята норма може бути непрацюючою в
принципі. Народний депутат формально може перебувати у складі
фракції, але голосувати всупереч політиці партії. В цьому сенсі ми
отримали «засмічення» Конституції зайвими нормами, що саме по
собі неприпустимо відносно Основного Закону держави. Репрезен-
тативність поглядів виборців повинна забезпечуватися не юридич-
ними механізмами, а політичними, і насамперед «якісним» добором
кандидатів у народні депутати. Цього можна досягти якщо врахову-
вати морально-політичні якості кандидатів у члени парламенту.
У зв‘язку з цим:
Парламентська асамблея зазначає, що «положення про імпера-
тивний мандат народних депутатів [...] суперечить принципам де-
мократії та верховенства права» (§ 14 та § 40 Пояснювального меморандуму до Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи № 1466
(2005) від 5 жовтня 2005 року про виконання обов’язків та зобов’язань
Україною).
Венеціанська комісія:
а) «нагадує про свій висновок від 2001 року щодо проекту українсь-
кої конституційної реформи, де вона наголосила, що прив’язування
«мандату народного депутата до членства в парламентській фракції
партії чи блоку партій порушує незалежність депутатів і може також
бути неконституційним […], враховуючи те, що члени парламенту
повинні представляти народ, а не свої партії.» Це чітко відображено
в присязі народного депутата, що міститься в статті 79 Конституції
України. Більше того, така норма «поставить до певної міри партії чи
блок партій над виборцями, які […] самі не мають можливості ска-
сувати парламентський мандат, яким депутат наділяється шляхом
виборів» (§ 20 Висновку від 15 грудня 2003 року № 230/2005);
б) «положення щодо народних депутатів не повинні пов’язувати
окремого депутата з членством в парламентській фракції партії чи
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блоку, тим самим порушуючи його вільний та незалежний мандат
(депутат має бути вільний залишити або не приєднуватись до парла-
ментської фракції партії (блоку), за списком якої він був обраний)»
(§ 51 Висновку від 13 червня 2005 року № 339/2005);
в) «Збереження запропонованої процедури в Конституції надає
партіям можливість скасовувати результати виборів. Це також може
мати наслідком ослаблення самої Верховної Ради через втручання у
вільний і незалежний мандат депутатів, які відтепер не обов’язково
слідуватимуть своїм переконанням для того, щоб зберегти членство
в парламенті. Як наголошувалось Комісією в попередньому Виснов-
ку, прив’язка мандата народного депутата до членства в парламент-
ській фракції також є несумісною з іншими конституційними по-
ложеннями, враховуючи те, що члени парламенту повинні представ-
ляти народ, а не свої партії» (§ 11 Висновку від 13 червня 2005 року
№ 339/2005).
4. Законом вилучено норму про те, що порядок роботи Верховної
Ради встановлюється законом про регламент Верховної Ради (части-
на п’ята статті 82 Конституції України). Зміна виду правового ак-
та, яким має затверджуватися регламент Верховної Ради – замість
закону України на постанову Верховної Ради – дозволить «прила-
штовувати» регламент під потреби конкретної ситуації або конкрет-
ного складу парламенту. Регламент так і не набуде належного рівня
стабільності, адже не вимагається підписання такого акта главою
держави та його оприлюднення. Отже, це також антидемократичний
крок, адже відомо, що процедура є однією з найважливіших гаран-
тій демократії та прозорості. За таких умов стає проблематичним
здійснення контролю за прийняттям рішень Верховною Радою, що
може навіть ставити під сумнів правомірність законів з точки зору
дотримання процедури.
Принципово також наголосити, що запропонована норма всту-
пає в суперечність із положеннями частини другої статті 6 Консти-
туції України, відповідно до якої «органи законодавчої, виконавчої
та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією
Конституцією межах і відповідно до законів України», а також з по-
ложеннями частини другої статті 19 Конституції України, відповід-
но до якої «органи державної влади та органи місцевого самовряду-
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вання, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України». Однозначно, що Верховна Рада – це орган державної вла-
ди, і регламент її діяльності повинен мати форму закону.
Парламентська асамблея у зв‘язку з цим зазначає: «за новою ре-
дакцією Реґламент Верховної Ради затверджуватиметься постановою
Верховної Ради, що підписується та оприлюднюється спікером пар-
ламенту, а не законом, як це передбачено чинною Конституцією.
Офіційне обґрунтування цієї поправки полягало в тому, що поло-
ження чинної Конституції надають Президентові право вето щодо
Реґламенту парламенту, тим самим нібито підриваючи незалежність
останнього13. Крім того ризику, який зазначена поправка може нести
із собою для стабільності Реґламенту, що може підганятись під полі-
тичні обставини та піддаватись маніпуляціям, її також можна вва-
жати такою, що суперечить статтям 6 та 19 Конституції України»14
(§ 3 Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи № 1466 (2005)
від 5 жовтня 2005 року про виконання обов’язків та зобов’язань Україною).
5. Окремо необхідно зупинитись на питанні «коаліції депутатських фракцій» (частини 6-10 статті 83 Закону). Введення у Основний
Закон такого суб’єкта політичного процесу є недоцільним, навіть
зважаючи на низький рівень політико-правової культури та тради-
ції в Україні. Утворення парламентської більшості (і не обов’язково
коаліції) це не самоціль для парламенту, а всього лише інструмент
для впровадження певної політики завдяки формуванню уряду та
сприянню проходженню ініціатив уряду через парламент. Тому пра-
13

На сьогоднішній день внутрішні процедури Верховної Ради регулюються Регла-
ментом, прийнятим у 1994 році постановою парламенту. Регламент зазнав багать-
ох змін, у зв’язку з чим його текст став досить складним та непослідовним. Існує
думка, що така ситуація є вигідною для спікера парламенту, який може легко
маніпулювати заплутаним текстом.
14

Частина друга статті 6: «Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здій-
снюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно
до законів України». Частина друга статті 19: «Органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі,
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України».
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вове регулювання у цій частині мало бути спрямоване насамперед
на результативність процесу формування уряду та уникнення «па-
тових» політичних ситуацій. Для цього міг би використовуватись,
наприклад, механізм поетапного переходу ініціативи у формуванні
уряду від глави держави до парламенту тощо. Перенесення ж ак-
центів на утворення та функціонування «коаліції» лише відволікає
увагу на другорядні аспекти та, знову ж таки, «засмічує» Консти-
туцію.
Конституційний Суд України у Висновку № 3-в/2003 виклав за-
стереження до статті 76 Закону, зокрема: «із змісту пропонованої
редакції частин п’ятої, шостої статті 83, пункту 1 частини другої
статті 90 Конституції України випливає, що незалежно від ре-
зультатів виборів формування у Верховній Раді України «коаліції
депутатських фракцій і депутатських груп», до якої має входити
більшість народних депутатів України від конституційного складу
Верховної Ради України, є умовою реалізації парламентом України
частини його повноважень. Однак можливо, що за результатами
виборів до Верховної Ради України більшість складатимуть народні
депутати України однієї фракції, яка може самостійно претендува-
ти на формування складу Кабінету Міністрів України, в тому числі
вносити пропозиції щодо кандидатури Прем’єр-міністра України
тощо».
Венеціанська комісія у зв’язку з цим зазначає:
а) «Можуть виникнути запитання чи сприятиме така формалі-
зована процедура формування парламентської більшості посиленню
політичної стабільності в Україні. Крім того, навряд чи цю проце-
дуру можна розглядати як таку, що узгоджується зі свободою вибору
та прийняття рішень, гарантованих політичним партіям Консти-
туцією у відповідності з європейськими стандартами в цій сфері.
У цілому, союзи між політичними партіями залежать від вільного
вибору відповідних партій та триватимуть доти, доки керівні органи
партій вважатимуть вигідним дотримання досягнених домовленос-
тей. До того ж, коаліційний уряд може надати непропорційну владу
малим партіям і тому бути непредставницьким»(§ 16 Висновку від 13
червня 2005 року (№ 339/2005);
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б) «Слідуючи прикладу німецької конституції, стаття 87 Конс-
титуції України, що стосується відповідальності Кабінету Міністрів,
може бути змінена для того, щоб передбачити, що Верховна Рада
може виразити свою недовіру Кабінету Міністрів лише шляхом об-
рання наступного Прем’єр-міністра більшістю голосів від консти-
туційного складу15. Така поправка дозволила б створення нової ко-
аліційної більшості політичних груп всередині парламенту в момент
внесення на розгляд вотуму недовіри» (§ 18 Висновку від 13 червня
2005 року (№ 339/2005);
в) «Внесення зазначеної зміни до статті 87, знову ж таки сліду-
ючи німецькому прикладу, також очевидно вимагатиме скасування
пункту 1 частини другої статті 90, що уповноважує Президента роз-
пустити Верховну Раду, якщо протягом одного місяця не сформо-
вано коаліцію парламентських фракцій» (§ 19 висновку від 13 червня
2005 року (№ 339/2005).
г) «Комісія вважає вимогу формування парламентської коаліції
зайвою та дуже схвалила б її вилучення з Конституції» (§ 20 Висновку від 13 червня 2005 року (№ 339/2005).
6. Варто звернути увагу на запропоновані Законом підстави для
дострокового припинення повноважень Верховної Ради. Зокрема, однією
з підстав визначено випадок, коли «протягом одного місяця у Верховній
Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій і депутатських груп, відповідно до статті 83 цієї Конституції» (пункт перший
частини другої статті 90). Конституційний Суд ще раніше зауважу-
вав, що більшість у Верховній Раді можуть складати народні депута-
ти України однієї фракції. Тобто в принципі вимога про формуван-
ня «коаліції» є не зовсім коректною, навіть із новими застереженням
про те, що фракція до якої входить більшість від конституційного
складу Верховної Ради має права коаліції. Але найнебезпечніше те,
що стаття 83 не містить формальних ознак того, коли така коаліція
вважатиметься «сформованою» – це має підтверджуватися якимось
голосуванням, підписами депутатів, підписами керівників фракцій
15

Див. статтю 67 Конституції ФРН. Нова польська конституції 1997 року також
ввела таке правило (див. ч. 1 ст. 158). Див. також ч. 2 ст. 113 Конституції Іспанії.
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чи іншим чином? Такі нечіткі вимоги Основного Закону закладають
умови для зловживань з боку «недобросовісного» глави держави та
можуть використовуватись для маніпуляцій і тиску на парламент.
Крім того, правильну підставу для дострокового припинення
повноважень парламенту – тобто прив’язку до сформування пер-
сонального складу Кабінету Міністрів України – використано у
пункті 2 частини другої нової редакції статті 90 Основного Закону,
де зокрема, передбачено можливість припинення повноважень Вер-
ховної Ради України у разі, «якщо протягом шістдесяти днів після
відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний
склад Кабінету Міністрів України».
7. Необхідно також зважити і на те, що у прийнятому Законі
з’явилася нова норма (чинної Конституції України) про річну заборону розпуску Верховної Ради, обраної на позачергових виборах (частина
четверта статті 90). В умовах, коли за новим Законом парламентські
кризи, і зокрема, неспроможність парламенту сформувати Уряд є
цілком реальними, зазначена норма є однозначно деструктивною.
Незабаром може постати питання – що робити, якщо і достроково
обраний парламент виявиться неспроможним сформувати Уряд?
Венеціанська комісія стосовно цього зазначила, що:
а) «Конституція не передбачає жодних шляхів вирішення по-
тенційної кризи, спричиненої нездатністю новообраного [на поза-
чергових виборах] парламенту сформувати стабільну більшість та
досягнути згоди при формуванні Кабінету Міністрів» (§ 22 Висновку
від 13 червня 2005 року (№ 339/2005);
б) «Цю неузгодженість можна було б оминути шляхом внесення
змін до статті 87, як це пропонувалось раніше, або передбаченням
винятку з однорічної заборони, коли жоден з кандидатів на посаду
Прем’єр-міністра не здобув підтримку новообраного парламенту16»
(§ 23 Висновку від 13 червня 2005 року (№ 339/2005).
8. Законом запроваджується внутрішньо суперечливий порядок
формування Кабінету Міністрів, за яким одні члени Уряду (Міністр
16

Див. ч. 5 ст. 99 та ч. 3 ст. 115 Конституції Іспанії.
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оборони, Міністр закордонних справ) мають призначатися Верхов-
ною Радою за поданням Президента, а інші – за поданням Прем’єрміністра (пункт 12 статті 85 Закону). Такий підхід остаточно підриває
основи діяльності Уряду як «єдиної команди», легалізує мінімальний
вплив Кабінету Міністрів на сферу оборони та закордонних справ, і
в принципі стане «унікальним» у світовій конституційній практиці.
Венеціанська комісія висловлює занепокоєння щодо процеду-
ри внесення кандидатур та відмінності в статусі (членів) Кабінету
Міністрів:
а) «Процедура внесення кандидатур та відмінності в статусі
[членів] такого важливого політичного органу як Кабінет Міністрів
викликають занепокоєння стосовно необхідної згуртованості Кабі-
нету та реалізації його політики, особливо в умовах специфічного
контексту української політичної системи, де відносини між Прези-
дентом та Прем’єр-міністром інколи стають гостро суперницькими»
(§ 25 Висновку від 13 червня 2005 року (№ 339/2005);
б) «Крім того, відповідно до пунктів 1 та 3 частини першої статті
106, Президент «забезпечує державну незалежність, національну без-
пеку…» та «здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю
держави». З іншого боку, згідно зі своїми завданнями уряд «забезпе-
чує державний суверенітет і економічну самостійність України, здій-
снення внутрішньої і зовнішньої політики держави…» та «здійснює
заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки
України…» (пп. 1, 7 ч. 1 ст. 116). Ці повноваження, що накладають-
ся одне на одне, можуть стати джерелом майбутніх конфліктів між
президентом та урядом(ами)» (§ 26 Висновку від 13 червня 2005 року
(№ 339/2005);
9. Законом передбачається відставка Прем’єр-міністра України, інших членів Кабінету Міністрів України, яку вони мають право
заявити Верховній Раді України (частина друга статті 115 Закону).
Запропоновані в такий спосіб зміни, надають найменшу ступінь
політичної самостійності главі держави, який відповідно до Конс-
титуції України визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої
політики держави. Зважаючи на це, уряд повинен слугувати інстру-
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ментом президентської влади і принаймні в якійсь мірі залежати від
неї, а не тільки від розкладу сил у парламенті. Проте це не повинно
означати фатальну перевагу в бік президентської влади. Особливе
місце Президента в державному механізмі, свідчить про те, що він
не тільки є гарантом Конституції, а й «символом держави – держав-
ної єдності». Парламентсько-президентська форма правління, хоча
і обмежує повноваження Президента, однак не повинна позбавляти
його впливу на політичний процес. Значення глави держави поля-
гає в його потенційній можливості бути вищою інстанцією в кризо-
вих ситуаціях, з якими зіштовхується і може зіштовхнутися держа-
ва. Більше того, нові конституційні зміни, згідно з якими «Кабінет
Міністрів відповідальний не лише перед Верховною Радою, але й
перед Президентом Президент України (частина друга статі 113 За-
кону), зобов‘язує главу держави брати безпосередню участь у прий-
нятті такої відставки уряду.
10. Законом передбачається участь Президента у процедурі призначення і звільнення Міністра оборони та Міністра закордонних справ
(пункт 12 статті 85 Закону), що не відповідає класичній формі парла-
ментського правління, де члени уряду отримують легітимацію (фор-
мальне призначення на посаду та звільнення з посади відповідним
правовим актом) від глави держави. Звільнити цих міністрів, як і ін-
ших членів Уряду, Верховна Рада України за Законом взагалі може без
будь-якого погодження з Прем’єр-міністром чи з главою держави, про-
стою більшістю від конституційного складу. Це положення Закону
суттєво послаблює Кабінет Міністрів (всупереч деклараціям авторів
реформи), особливо зважаючи на рівень політико-правової культу-
ри нашого політикуму та лобістську діяльність окремих народних
депутатів. Загроза одноосібного звільнення без потреби отримання
згоди від іншого політичного суб’єкта, тепер змушуватиме членів
Кабінету Міністрів бути «лояльними» до окремих лобістських груп
народних депутатів. За такого підходу важко очікувати від міністрів
принциповості у питаннях реформ.
11. Можливість звільнення парламентом (без погодження з Президентом України) Міністра закордонних справ та Міністра оборони
(пункт 12 статті 85 Закону) ставить під загрозу виконання главою
держави своїх конституційних обов’язків щодо забезпечення націо-
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нальної безпеки та здійснення керівництва зовнішньополітичною
діяльністю.
12. Закон, закріплюючи кадрові повноваження щодо призначення
на посади та звільнення з посад голів місцевих державних адміністрацій
у компетенції Президента (пункт 10 статті 106 Конституції України),
«розриває» виконавчу владу між главою держави та парламентом, за-
лишаючи дуже мало управлінських інструментів для Уряду. В таких
умовах стає проблематичним стабільність та ефективність функціо-
нування виконавчої влади зокрема, і держави загалом. Цей недолік,
на нашу думку, є одним з найнебезпечніших у Законі.
13. Одним з наслідків зміни порядку звільнення членів Кабінету
Міністрів (тобто прийняття такого рішення одноосібно Верховною
Радою) (пункт 12 статті 85 Закону) буде також суттєве послаблення
впливу Президента на виконавчу владу, а відтак і на вироблення
та реалізацію державної політики. Механізм (інструмент) «доручень
Президента», який хоча і не був передбачений Конституцією Украї-
ни, але працював як традиція, зважаючи на можливість звільнен-
ня Президентом міністрів та інших керівників центральних органів
виконавчої влади, відтепер втрачатиме силу. Натомість зростатиме
вага «доручень Верховної Ради України» у формі постанов Верховної
Ради, які тепер стають обов’язковими для виконання Урядом. Це мо-
же бути вкрай небезпечним при активній діяльності окремих лобіст-
ських груп народних депутатів.
14. Норма про звільнення Голови СБУ Верховною Радою України
(пункт 12-1 статті 85 Закону) за поданням Президента ускладнює
виконання главою держави своїх конституційних обов’язків щодо
забезпечення національної безпеки. Якщо Голова СБУ «заручиться
підтримкою» 226 народних депутатів України, Президент взагалі не
матиме змоги його звільнити. Проте глава держави повинен мати
право звільнити Голову СБУ без будь-якого погодження (як і пуб-
лічного мотивування). СБУ є основним конституційним органом,
який повинен забезпечувати виконання функції Президента щодо
національної безпеки, і тому насамперед главі держави має підпо-
рядковуватись дана спецслужба, а політичний вплив парламенту на
цей орган мав би бути зведений до мінімуму.
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Венеціанська комісія у зв‘язку з цим зазначає, що:
Голова СБУ, втім як і Голови Антимонопольного комітету Ук-
раїни, Державного комітету телебачення та радіомовлення України,
Фонду державного майна України (пункти 12, 12-1 частини першої
статті 85), призначення яких залишається за Верховною Радою Ук-
раїни «характеризуються нейтральністю їхніх функцій та вимагають
незалежності і неупередженості відповідних осіб. Особи, які пропо-
нуються на вищезазначені посади, не можуть прив’язуватись до біль-
шості або будь-якої політичної партії» (§ 32 Висновку від 13 червня
2005 року № 339/2005).
15. Є помилковою відмова від обмеження в Конституції України
кількості віце-прем’єр-міністрів (частина перша статті 114 Закону).
В умовах коли формування Уряду перебуватиме цілковито у руках
«коаліції», можна однозначно спрогнозувати, що саме за рахунок
цих «безпортфельних» посад відбуватиметься необґрунтоване роз-
ширення складу Кабінету Міністрів. Це негативно впливатиме на
працездатність Уряду. При цьому необхідно зважати на той факт,
що доцільність існування посад віце-прем’єр-міністрів в принципі
є досить слабо аргументованою (на нашу думку, у разі їх збережен-
ня кожен віце-прем’єр-міністр повинен одночасно очолювати одне
з міністерств).
16. Ще однією зміною, яка може неоднозначно, і швидше за все
негативно вплинути на функціонування виконавчої влади, є нор-
ма Закону про те, що Кабінет Міністрів утворюватиме «відповідно
до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої вла-
ди» (пункт 9-1 статті 116 Закону). По-перше, можливість прийняття
Урядом рішень про утворення міністерств без потреби узгодження
цього питання з Президентом може призводити до «подрібнення»
секторів державного управління, роздування складу Уряду, дублю-
вання та конфліктів інтересів і т.і.. По-друге, може неоднозначно
тлумачитися конструкція «відповідно до закону». Якщо її розуміти
таким чином, що закон може передбачати утворення конкретного
міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, то
тут також можна сміливо спрогнозувати велику кількість ініціатив
щодо «узаконення» різних органів. Наприклад, сьогодні дуже попу-
лярною є діяльність щодо лобіювання легалізації та «увіковічнення»
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в законах органів типу Державної спеціальної служби транспорту
України. За такого підходу можливості Уряду у питанні адміністра-
тивної реформи залишаються мінімальними.
17. Незрозуміло з яких мотивів з Конституції України виключаються норми про контрасигнацію (скріплення підписом) деяких актів глави держави (частина четверта статті 106 чинної Конституції
України). Прем’єр-міністром України та міністром відповідальним
за виконання акта. Наприклад, відтепер чомусь вважається зайвим
скріплення підписом відповідними членами Уряду актів Президента
з питань «ведення переговорів та укладення міжнародних договорів
України», «прийняття рішення про визнання іноземних держав» то-
що. Але відомо, що в демократичних державах контрасигнація не
лише гарантує главу держави від прийняття помилкових рішень, але
й убезпечує саму державу від «сюрпризів».
Венеціанська комісія несхвально оцінює такі зміни в питаннях
контрасигнації:
а) «Ця зміна суперечить загальному напрямку поправок, спря-
мованих на посилення парламентських рис системи, і тому за-
слуговує на несхвалення» (§ 33 Висновку від 13 червня 2005 року
(№ 339/2005);
б) «Стосовно права виконавчої гілки влади на контрасигну-
вання з питань, що стосуються системи судів, Комісія вважає, що
підстави, які дозволяють Прем’єр-міністру та відповідному мініст-
ру відмовитись від скріплення підписом таких актів, повинні бути
чітко вказані в Конституції» (§ 34 Висновку від 13 червня 2005 року
(№ 339/2005).
18. Однозначно неприйнятним є повернення прокуратурі функції
загального нагляду. Саме так слід розуміти редакцію нового пункту 5
статті 121 Конституції, який передбачає, що на прокуратуру покла-
дається «нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадяни-
на, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими
особами». Така норма зобов’язує прокуратуру перевіряти всі рішен-
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ня, дії та бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових та службових осіб. Хоча як показує
практика, ці перевірки є вибірковими і за об’єктами, і за ретельністю
їх проведення. У найгіршому випадку (а саме так спрацьовує біль-
шість радянських тоталітарних винаходів) загальний нагляд проку-
ратури буде використовуватись у політичній боротьбі та стримува-
тиме розвиток судової влади. Крім того, слід враховувати що новий
пункт 5 статті 121 Конституції України частково дублює пункт 2
цієї ж статті (в частині «представництва інтересів громадянина ... в
суді...»).
Конституційний Суд України у Висновку № 3-в/2003 виклав за-
стереження, зокрема, «доповнення статті 121 Конституції України
новим пунктом 5 – положення щодо здійснення нагляду прокура-
турою України «за додержанням прав і свобод людини і громадя-
нина» – є загальним і потребує законодавчої конкретизації. Крім
того, нагляд прокуратурою України «за додержанням законів з цих
питань органами державної влади» означає здійснення нею функції
нагляду за додержанням законів фактично всіма державними орга-
нами України, зокрема єдиним органом законодавчої влади в Ук-
раїні – Верховною Радою України, та судами України, що, як вважає
Конституційний Суд України, не узгоджується з положенням Кон-
ституції України, за яким державна влада в Україні здійснюється
на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (частина
перша статті 6 Конституції України)» (абзац дев‘ятий пункту 3 Мо-
тивувальної частини).
Венеціанська комісія наголошує, що:
а) «Частиною п’ятою статті 121 Конституції прокуратурі також
надається суттєва додаткова роль з «нагляду за дотриманням прав
і свобод людини та громадянина та за додержанням законів орга-
нами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування». У
цьому відношенні, Венеціанська комісія згадує, що у своїй Резолю-
ції № 1244 (2001) про виконання обов’язків та зобов’язань Україною
ПАРЄ вказала на зобов’язання органів української влади змінити
роль та функції прокуратури (особливо стосовно здійснення загаль-
ного нагляду за законністю) з метою забезпечення відповідності єв-
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ропейським стандартам. Пізніше, у своїй Резолюції № 1346 (2003),
Парламентська асамблея висловила своє глибоке занепокоєння
функціонуванням прокуратури, і зокрема, стосовно її незалежності
та втручання в діяльність законодавчої та виконавчої гілок влади»
(§ 43Висновку від 15 грудня 2003 року № 230/2005);
б) «Відповідно, Комісія настійливо рекомендує, щоб це повно-
важення прокуратури, яке перехрещується з компетенцією Уповно-
важеного Верховної Ради з прав людини зі здійснення «парламент-
ського контролю за додержанням конституційних прав і свобод лю-
дини і громадянина» (стаття 101 чинної Конституції), було вилучено
з тексту, а офіс Уповноваженого з прав людини був посилений» (§ 42
Висновку від 13 червня 2005 року (№ 339/2005).
19. Законом змінюється порядок обрання заступників голів комітетів Верховної Ради, секретарів цих комітетів (частина перша
статті 89 Закону). Раніше їх обирали безпосередньо в комітетах, а не
вцілому Верховною Радою, і такий порядок дозволяв орієнтуватися
насамперед на професійні та організаторські характеристики членів
парламенту, а не їх фракційну належність. Нова процедура негатив-
но впливатиме на якість професійного опрацювання рішень Верхов-
ної Ради, а саме це є основним завданням роботи парламентських
комітетів. Про обґрунтованість таких негативних очікувань свідчить
уже наявний досвід обрання Верховною Радою України голів комі-
тетів та їх перших заступників, адже це питання вкрай заполітизо-
ване. Крім того, взагалі доцільно було переглянути питання такої
кількості керівників у комітетах парламенту на середню чисельність
комітету у 20 депутатів (заступник, перший заступник, кілька за-
ступників, секретар, голови підкомітетів).
20. Законом доповнено повноваження Президента та Верховної
Ради не лише призначити третину складу Конституційного Суду
України, а й звільняти з посад суддів Конституційного Суду (пункт
22 частина першої статті 106 Закону). За таких умов постає небез-
пека, що парламент чи глава держави достроково припинятимуть
повноваження суддів Конституційного Суду без належних підстав.
Для унеможливлення свавілля у цих питаннях Венеціанська комісія
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настійливо рекомендує передбачити, щоб попереднє рішення про
звільнення судді Конституційного Суду виносилося самим Судом.
Крім того Венеціанська комісія з цього приводу зазначає, що:
а) «необхідним буде призначення третини суддів Конституцій-
ного Суду з’їздом суддів України спеціальною, кваліфікованою біль-
шістю» (§ 44 Висновку від 13 червня 2005 року (№ 339/2005);
б) «конкретні підстави звільнення судді Конституційного Суду
перелічені в статті 126 Конституції. У цьому відношенні, Комісія
настійливо рекомендує закріпити спеціальну норму в статті 149, від-
повідно до якої попереднє рішення з цього питання виноситиметь-
ся самим Конституційним Судом. Таке положення істотним чином
посилить гарантії незалежності суддів» (§ 46 Висновку від 13 червня
2005 року (№ 339/2005).

IV. Загальні висновки

1. Загалом оцінюючи даний Закон, можна погодитись з Виснов-
ком Венеціанської комісії щодо змін до Конституції України від 8
грудня 2004 року, яка констатувала, що конституційні зміни у при-
йнятій редакції «не повністю дозволяють досягнути мети конститу-
ційної реформи – встановлення збалансованої та функціональної
системи правління17».
2 Зважаючи на численні порушення процедури розгляду законо-
проекту 4180, а також ухвалення Закону України «Про внесення змін
до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV, даний
Закон є вкрай уразливим з точки зору конституційності. Оскарження
у Конституційному Суді України можливе і після набрання ним чин-
ності, і у разі визнання цього Закону неконституційним, може приз-
вести до політико-правової кризи з не передбачуваними наслідками.
3. Окремим недоліком Закону можна відзначити те, що він пов-
ністю залишив поза увагою питання реформи місцевого самовряду-
вання, де необхідність змін є мабуть найочевиднішою.
17

§ 50 Висновку від 13 червня 2005 року (№ 339/2005)
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4. Основна (проголошувана) ідея цієї реформи де-юре не реалі-
зована. Центр влади переходить від Президента переважно до Голови
Верховної Ради, і при цьому знову зберігатиметься невідповідність
між можливостями впливу однієї посадової особи на державну полі-
тику та її політична і юридична відповідальність.
5. На наш погляд, найбільш відчутними результатами реаліза-
ції цього Закону буде: збереження впливу олігархів на українську
політику, руйнація виконавчої влади, послаблення судової влади, а
також численні політичні кризи та правові конфлікти.
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Богдан А. Футей
З моменту заснування Конституційного Суду, його судді займа-
ли становище, що трапляється лише один раз за усю історію розвит-
ку певної нації. Вони наділені унікальною можливістю формувати
розвиток права і правової системи, подібно до того, як Голова Вер-
ховного Суду США Джон Маршалл визначив шлях розвитку право-
вої системи Сполучених Штатів у рішенні Марбері проти Медісона,
написаному двісті років тому (див. рішення у судовій справі Marbury
v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137, 2 L. Ed. 60 (1803 р.), у якому було
сформульовано доктрину судового перегляду). У перші роки свого
існування, Конституційний Суд з гідністю виконував покладені на
нього великі та складні завдання (Див., наприклад: Рішення у су-
довій справі за позовом жителів міста Жовті Води // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 1. – С. 34; Рішення у судовій
справі за позовом К.Г. Устименка // Вісник Конституційного Суду України. – 1997. – № 2. – С. 31; Рішення у судовій справі щодо суміс-
ництва мандату народного депутата України з іншою державною по-
садою // Вісник Конституційного Суду України. – 1997. – № 2. – С.5),
але наприкінці 2003 року він виніс два сумнівних рішення, що сто-
сувалися конституційності запропонованих повноважень Верховної
Ради обирати Президента і конституційності можливості балоту-
вання Президента Леоніда Кучми на третій президентський термін.


Богдан А. Футей є суддею Федерального Суду Претензій США у Вашингтоні,
Округ Колумбія, і, починаючи з 1991 року, активним учасником різноманітних
програм з розвитку Верховенства Права та Демократизації в Україні. Він був
радником Робочої Групи з розробки проекту Конституції України, прийнятої 28
червня 1996 року.
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Проте ці рішення не є в центрі уваги даної статті, оскільки вони бу-
ли предметом двох попередніх статтей, що аналізували недоречну, а
подекуди й логічно непослідовну, юридичну аргументацію Консти-
туційного Суду. Натомість, у даній статті розглянутий інший аспект
розвитку Конституційного Суду, а саме: бажання Парламенту та йо-
го керівництва діяти узгоджено з Президентом і з’їздом суддів, аби
забезпечити безперебійне функціонування Конституційного Суду.
Конституція України (далі – Конституція), прийнята Верховною
Радою 28 липня 1996 року, передбачила утворення Конституційного
Суду як невід’ємної частини судової влади в Україні. Повноважен-
ня Конституційного Суду визначені розділом ХІІ Конституції, який
чітко визначає Конституційний Суд «єдиним органом конституцій-
ної юрисдикції в Україні» (ст. 147). Хоча розділ ХІІ Конституції виз-
начає основні засади організації та діяльності Конституційного Су-
ду, встановлюючи його роль, структуру і повноваження, принципи,
вміщені в Конституції, здебільшого повторюються і роз’яснюються в
Законі України «Про Конституційний Суд України» (далі – Закон),
прийнятому 16 жовтня 1996 року (як проголошено в ст. 153 Кон-
ституції, «порядок організації і діяльності Конституційного Суду
України, процедура розгляду ним справ визначаються законом»). За-
коном визначені загальні засади організації та діяльності Конститу-
ційного Суду, конституційний процес та особливості конституцій-
ного провадження, а також деякі прикінцеві та перехідні положення.
Відповідно до положень статті IV(4) Закону, Конституційний Суд
почав приймати до розгляду конституційні подання і конституційні
звернення з 1 січня 1997 року.
До повноважень Суду належить надання «офіційного тлумачення
Конституції України та законів України» (ст. 147). Суд вповноважений
заслуховувати і вирішувати питання, що стосуються відповідності за-
конів, указів Президента та інших правових актів Конституції. Рі-
шення Суду є остаточними; їх авторитетність закріплена у статті 150
Конституції: «З питань, передбачених цією статтею, [Суд] ухвалює рі-
шення, які є обов’язковими до виконання на території України, оста-
точними і не можуть бути оскаржені». Хоча Конституція не зазначає,
скільки суддів мають проголосувати за прийняття Судом обов’язкового
рішення, Законом передбачено, що рішення по суті справи вважається
прийнятим за умови, якщо принаймні десять суддів проголосують за
дане рішення чи висновок. Крім цього, як передбачено розділом ХІІІ,
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статтею 159 Конституції, Суду належить важлива роль у процесі вне-
сення змін до Конституції: «законопроект про внесення змін до Кон-
ституції ... розглядається Верховною Радою ... за наявності висновку
Конституційного Суду ... щодо відповідності законопроекту вимогам
статей 157 і 158 цієї Конституції».
Конституційний Суд складається з вісімнадцяти суддів, при-
чому Президент, Верховна Рада і з’їзд суддів призначають по шість
суддів (див. ст. 148, 85(26), 106(22) Конституції. Задля точності слід
зазначити, що відповідно до статтей 7 і 8 Закону про Конституцій-
ний Суд, і Верховна Рада, і з’їзд суддів призначають суддів Консти-
туційного Суду таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів,
тобто, обирають їх). Ст.148 Конституції встановлює ряд вимог для
кандидатів на посади суддів Конституційного Суду: (1) досягнення
сорока років на день призначення; (2) наявність вищої юридичної
освіти і стажу роботи за фахом не менш як десять років; (3) прожи-
вання в Україні протягом останніх двадцяти років; і (4) володін-
ня державною мовою. Судді Конституційного Суду «призначаються
на дев’ять років без права бути призначеними на повторний строк».
Крім цього, судді Конституційного Суду підпадають під вимогу
щодо обов’язкового пенсійного віку: «Суддя звільняється з посади
органом, що його обрав або призначив, у разі ... досягнення суддею
шістдесяти п’яти років»(ст.126 Конституції. Для додаткової інфор-
мації про Конституційний Суд, див.: Суддя Богдан А. Футей, «Об-
стоювання верховенства права в Україні: Судова влада в перехідний
період» // Робота, представлена на конференції «На шляху до нової
України ІІ: Обличчям до нового століття», Оттава, 1998 р.; Суддя
Богдан А. Футей, «Коментар до Закону про Конституційний Суд
України» // The Harriman Review. – Випуск 10, № 1 (весна 1997 р.). –
Ст. 15-23).
Після прийняття Закону про Конституційний Суд у жовтні 1996
року відбулося призначення та затвердження його суддів (розділ XV
Конституції, п. 6: «Конституційний Суд України формується від-
повідно до цієї Конституції протягом трьох місяців після набуття нею
чинності»). Зважаючи на передбачені Конституцією дев’ятирічний
строк повноважень суддів, заборону повторного призначення і
обов’язковий пенсійний вік, термін повноважень значної кількості
суддів Конституційного Суду має сплинути у жовтні 2005 року. Хоча
такий масовий відхід суддів й виглядає зовні непроблематичним, він
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може перетворитися на істотну конституційну кризу і призвести до
серйозних проблем, пов’язаних із поділом влади. Перш ніж перейти
до розгляду можливого конституційного конфлікту по суті, важливо
відзначити ряд ділянок, на яких не очікується проблем: (1) призна-
чення шести суддів Президентом; (2) обрання шести суддів з’їздом
суддів; і (3) наявність кваліфікованих кандидатів. Водночас, пробле-
ма полягає у складанні присяги новопризначеними суддями, а також
у пов’язаних із цим наслідках неможливості своєчасного складання
ними присяги. Прогалина, утворена можливою відсутністю ново-
призначених суддів, може призвести до різкого припинення вико-
нання Конституційним Судом його щоденних функцій.
Стаття 46 Закону передбачає, що відкриття провадження у
справі за конституційним поданням чи конституційним зверненням
або самим Конституційним Судом на його засіданні, або Колегією
суддів Конституційного Суду (далі – Колегія), що утворюється саме
з цією метою відповідно до статті 47. При цьому Законом не пере-
дбачена кількість суддів, які мають входити до складу Колегії. По-
ложення, які регулюють відкриття провадження у справі передбача-
ють, у відповідній частині, що будь-який із названих органів можуть
проголосувати за відкриття провадження у справі або відмову у ць-
ому. Засідання Конституційного Суду щодо відкриття провадження
у справі вважається повноважним, тобто таким, де існує кворум,
якщо на ньому присутні не менше одинадцяти суддів Конституцій-
ного Суду. Для відкриття провадження у справі необхідно, щоб за
це проголосувало принаймні шість суддів із одинадцяти присутніх
на засіданні.
Стаття 51 Закону вимагає, щоб після відкриття провадження у
справі Конституційний Суд розглянув справу на пленарному засі-
данні, як це передбачено Законом. Конкретніше, на пленарних за-
сіданнях Конституційним Судом приймаються рішення з питань,
передбачених пунктом 1 статті 13, і даються висновки з питань, пе-
редбачених пунктами 2, 3, 4 статті 13. Пленарне засідання Консти-
туційного Суду вважається повноважним, якщо на ньому присутні
не менше дванадцяти суддів Конституційного Суду. Крім цього, рі-
шення Конституційного Суду по суті справи вважаються прийняти-
ми, а висновки схваленими, на пленарному засіданні, якщо за них
проголосували не менше десяти суддів Конституційного Суду.
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З аналізу функцій Конституційного Суду, пов’язаних як із від-
криттям провадження у справі, так і з вирішенням справ по суті,
випливає, що для здійснення певних завдань необхідна мінімальна
кількість суддів. Якщо повторити сказане вище коротко: одинадцять
суддів утворюють кворум під час засідання Конституційного Суду
з метою відкриття провадження у справі або відмови у цьому (при-
наймні шість суддів мають проголосувати за відкриття провадження
у справі), в той час як дванадцять суддів мають бути присутніми на
пленарному засіданні, і десять суддів мають проголосувати за рі-
шення чи висновок по суті справи під час пленарного засідання.
Зважаючи на завершення строку повноважень, що наближається, а
отже, на зростаючу кількість вакансій, що унеможливить досягнен-
ня зазначених чисел, життєздатність Конституційного Суду нині
перебуває в руках Верховної Ради. Кожен новопризначений суддя,
незалежно від того, чи був він призначений Президентом, чи об-
раний Верховною Радою або з’їздом суддів, має скласти присягу на
засіданні Парламенту (Закон про Конституційний Суд, ст. 17). Якщо
Верховна Рада не призначить засідання для складання присяги суд-
дями, Конституційний Суд виявиться неспроможним проводити
свої засідання. Цей сценарій є чітко вираженою можливістю, зважа-
ючи на те, що конкуруючі фракції всередині Парламенту не здатні
співпрацювати між собою. В умовах нормального плину подій, від-
сутність консенсусу здатне призвести не лише до труднощів із вне-
сенням церемонії складання присяги новопризначеними суддями до
порядку денного Парламенту, але й до неможливості одержання 226
голосів, необхідних для призначення необхідної церемонії за умови
відсутності консенсусу див. ст.91 Конституції: «Верховна Рада Украї-
ни приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її консти-
туційного складу...»).
Хоча припинення діяльності Конституційного Суду на будьякий період часу є проблематичним, час саме цього припинення
викликає особливі занепокоєння. Пакет конституційних реформ,
прийнятих до та під час президентських виборів 2004 року, яки-
ми передбачена передача значної кількості владних повноважень від
Президента до Прем’єр-міністра, має набрати чинності 1 січня 2006
року. Численні науковці, юристи і політики вже піднімали питання
щодо конституційності даного пакету реформ, як на процесуальному
рівні, так і по суті. По-перше, у законопроекті № 4180 Парламентом
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було схвалено ряд положень, які були раніше відхилені у законо-
проекті № 4105. Голосування за законопроект № 4105 відбулося у
Парламенті 8 квітня 2004 року, і його прибічники тоді спромоглися
отримати лише 294 голоси, що на шість голосів менше за 300 голо-
сів, які Конституція вимагає для схвалення конституційних змін
(див. ст. 155 Конституції, в якій роз’яснюється, що законопроект
про внесення змін до Конституції вважається прийнятим, «якщо на
наступній черговій сесії Верховної Ради [після попереднього схва-
лення законопроекту простою більшістю] за нього проголосувало не
менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради
України»). Проте вже 8 грудня 2004 року, більше 400 народних де-
путатів проголосували за схвалення пакету конституційних реформ,
який включав законопроект № 4180 (що, в свою чергу, містив поло-
ження, подібні за своєю суттю до положень законопроекту № 4105).
Проблема із прийняттям Верховною Радою законопроекту № 4180
лише через вісім місяців після відхилення законопроекту № 4105
полягає у тому, що ст. 158 Конституції стверджує, що законопроект
про внесення змін до Конституції, «який розглядався ... і закон не
був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради ... не раніше
ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту».
По-друге, голосування у Парламенті проводилося за пакет
конституційних реформ в цілому, а не за його окремі компонен-
ти (тобто, шляхом постатейного голосування). Це одне упущення
має наслідком кілька серйозних ускладнень. Для початку слід на-
гадати, що ст. 155 Конституції передбачає два окремих голосування
з питань внесення змін до Конституції, причому запропонований
законопроект має бути підтриманий спочатку простою більшістю,
а потім – більшістю у дві третини від конституційного складу Вер-
ховної Ради. Крім цього, в той час як Конституція не передбачає,
якою саме має бути сесія Верховної Ради, під час якої проводиться
перше голосування, у ній чітко зазначено, що повторне голосування
має відбутися на «черговій сесії» (ст. 155). Отже, якщо голосування
дійсно відбулося лише один раз, і/або якщо повторне голосування
мало місце під час надзвичайної чи позачергової сесії (на відміну від
чергової сесії: у ст. 82 Конституції зазначено, що «Верховна Рада Ук-
раїни працює сесійно», а у ст. 83 розмежовуються «чергові» та «поза-
чергові» сесії Верховної Ради), процесуальна основа конституційних
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змін може виявитися слабкою, а отже, неспроможною витримати ре-
тельний судовий аналіз.
По-третє, хоча це й не є конституційною підставою, політичний
компроміс, досягнутий між паном Януковичем та паном Ющенком
після другого тура президентських виборів, охоплював три ключові
зміни, які були запроваджені під час переголосування другого тура:
(1) кожен з кандидатів у Президенти матиме однакову кількість пред-
ставників у складі виборчих комісій; (2) кількість відкріпних посвід-
чень становитиме не більше 0,5% від загальної кількості виборців,
внесених до виборчих списків на відповідній дільниці; і (3) право на
голосування за межами виборчих комісій матимуть лише особи, виз-
нані інвалідами. До дня повторного переголосування, пан Янукович
спромігся досягти через Конституційний Суд визнання неконститу-
ційним положення щодо обмежень на право голосування за межами
виборчих комісій, і це положення втратило чинність за один день до
переголосування. Таким чином, без відповіді залишається питання
про те, чи залишається чинною компромісна угода після того, як
сторона, що добровільно її уклала, так само добровільно намагаєть-
ся уникнути виконання цієї угоди шляхом визнання її недійсною в
судовому порядку.
Усі перелічені вище конституційні питання мають бути вирі-
шені перш ніж конституційні реформи наберуть чинності. В Україні
існує лише один суд, до «юридичної компетентності» якого входить
розв’язання нагальних конституційних питань. Як вже згадувалося,
Конституційний Суд визначений «єдиним органом конституційної
юрисдикції в Україні» (ст. 147 Конституції). Без належної кількості
суддів, Конституційний Суд не зможе відкривати провадження у
справах за конституційними поданнями та зверненнями чи відмо-
вляти у цьому, а також приймати рішення по суті таких справ. Інши-
ми словами, конституційні реформи наберуть чинності до їх повно-
го перегляду в судовому порядку (відповідно до ст. 147 Конституції
«Конституційний Суд ... вирішує питання про відповідність законів
та інших правових актів Конституції...», див. також ст. 150). Беручи
до уваги той факт, що конституційні реформи по суті перетворю-
ють форму правління в Україні з президентської на парламентську
(оскільки передбачається передача повноважень від Президента до
Прем’єр-міністра і Парламенту), вбачається неймовірним, щоб ре-
форми такого масштабу користувалися «імунітетом» від конститу-
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ційного перегляду. Таким чином, на Парламенті, і особливо на його
керівництві, лежить обов’язок призначити засідання для церемонії
складання присяги новопризначеними суддями Конституційного
Суд якнайскоріше після їх призначення чи обрання, аби Суд зміг
продовжити своє функціонування без будь-яких перерв.
Проблеми, пов’язані із реформуванням судової системи України,
особливо судів загальної юрисдикції, включаючи і спеціалізовані су-
ди, з метою перетворення їх із органів, асоційованих із радянською
системою «телефонного правосуддя», на систему, що ґрунтується на
принципах верховенства права, були предметом численних дискусій
та дебатів від часу набуття Україною незалежності. З одного боку,
весь світ став свідком дійсного потенціалу української судової систе-
ми, коли Верховний Суд України, на тлі напруженого міжнародного
та внутрішнього політичного тиску, виніс своє історичне рішення у
справі Ющенко проти ЦВК. Ця позитивна реакція була цілком за-
служеною, особливо після жорсткої міжнародної критики, якій бу-
ло піддано Конституційний Суд після його двох сумнівних рішень.
З іншого боку, в той час як рішення Верховного Суду мало пози-
тивний вплив на громадську думку про судову систему, нещодавні
опитування громадської думки свідчать, що значний відсоток насе-
лення і досі залишається скептично налаштованим по відношенню
до судового процесу і судової системи (для порівняння див.: Між-
народна фундація виборчих систем. Ставлення і Очікування: Громадська думка в Україні 2002, ст. 20 // 2003 р. і Міжнародна фундація
виборчих систем. Громадська думка в Україні після «Помаранчевої Революції», ст. 8 // 2005 р.).
На важливості проведення судової реформи було наголошено
23 січня 2005 року, в день, коли Віктор Ющенко офіційно склав
присягу Президента України. В своїй інаугураційній промові, почу-
ти яку на київський Майдан Незалежності прийшли тисячі людей,
Президент Ющенко пояснив, що хоча Україна й була незалежною з
1991 року, вона стала вільною лише зараз. Він підкреслив, що не-
залежна судова влада є життєво необхідною для становлення гро-
мадянського суспільства, побудованого на принципах верховенства
права. Президент Ющенко також наголосив, що незалежна судова
влада є невід’ємною частиною його обіцянки захищати права лю-
дини і боротися з корупцією. Для виконання своєї обіцянки, даної
громадянам України, Президент Ющенко, зокрема, призначив Пет-

78

Криза в Конституційному Суді: Суд без суддів

ра Порошенка головою комітету з судової реформи. Хоча це при-
значення і було добре вмотивоване, реформаційні процеси не є ані
чіткими, ані прозорими, і перегукуються із здійсненням неналежно-
го тиску на і контролю за судовою системою. Комітет повинен здій-
снити ряд важливих змін у своїй власній організації та діяльності,
інакше будь-які запропоновані реформи можуть бути розкритико-
вані через видимість неналежної поведінки. Залишається побачити,
чи зможе комітет вирішити ці проблеми; лише час принесе відповідь
на це запитання, а аналіз шансів комітету на успіх знаходиться за
межами цієї статті. Але чекайте на подальші роботи, адже наступні
кілька місяців в історії та розвитку судової влади в Україні обіцяють
бути багаті на події.
18 серпня 2005 р.
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ДОДЕРЖАННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ У 2005 РОЦІ

Всеволод Речицький
Стан дотримання конституційної законності в Україні в 2005 р.
можна визначити як, в цілому, незадовільний. Головна проблема в цій
ділянці виникла внаслідок юридично некоректного внесення змін до
Конституції України (Закон України № 2222-IV від 8 грудня 2004 р.),
після чого президентсько-парламентська республіка Україна перетво-
рилася на парламентсько-президентську республіку. Не вдаючись до
аналізу політичної суті конституційної реформи (такий аналіз було
нами подано в «Звіті правозахисних організацій» за 2004 р.), мусимо
визнати, що суттєві порушення конституційної процедури при вне-
сенні поправок до українського Основного Закону призвели до того,
що не тільки українська та міжнародна громадськість, але й самі
ініціатори та виконавці політичної реформи не мають нині певності
в законності та легітимності вчинених ними дій.
Невизначеність політико-юридичної ситуації в країні призвела,
в свою чергу, до того, що реформатори вже в жовтні 2005 р. почали
створювати штучні перешкоди на шляху до можливого перегляду
результатів реформи українським Конституційним Судом. Прямі й
непрямі дії парламенту та його спікера В.Литвина в цьому напрямку
були прогнозованими заздалегідь деякими з українських та зарубіж-
них аналітиків. Зокрема, на високу вірогідність парламентського
блокування перегляду результатів реформи шляхом не приведення
нового складу суддів Конституційного Суду до присяги вказав ко-
лишній радник Президента України з правових питань, суддя Феде-
рального апеляційного суду США Б.Футей. Сьогодні можна навіть
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стверджувати, що всі головні події в царині «процесуально-проце-
дурного» українського конституціоналізму розгорталися в 2005 р. за
передбаченим Б.Футеєм сценарієм. Втім, для подальшого викладу та
аналізу стану речей необхідно подати окремі пояснення.
Зокрема, за нормами українського конституційного законодав
ства до повноважень Конституційного Суду України належить
«офіційне тлумачення Конституції України та законів України»
(пункт 2 частини 1 статті 150 Конституції України). Крім того, Кон-
ституційний Суд уповноважений заслуховувати і вирішувати питан-
ня щодо відповідності законів, указів Президента та інших норма-
тивно-правових актів Конституції України. Прийняті в результаті
тлумачення або перевірки на конституційність законів рішення
Конституційного Суду стають «обов’язковими до виконання на те-
риторії України, остаточними і не можуть бути оскаржені» (части-
на 2 статті 150 Конституції України). І хоча Конституція 1996 р. в
своєму тексті прямо не вказує, яка саме кількість конституційних
суддів повинна голосувати за прийняття обов’язкового для виконан-
ня рішення, Закон України «Про Конституційний Суд України» від
16 жовтня 1996 р. передбачає, що рішення Конституційного Суду
вважається прийнятим за умови, якщо за нього проголосує не менш
ніж 10 конституційних суддів.
Крім того, Конституційному Суду України належить відпові-
дальна (фактично контролююча) роль в процесі внесення будь-яких
змін до національного Основного Закону. Зокрема, «законопроект
про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною
Радою України за наявності висновку Конституційного Суду Украї-
ни щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї
Конституції».
Стаття 157 Конституції України, в свою чергу, вказує, що «Кон-
ституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають
скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або
якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушен-
ня територіальної цілісності України. Конституція України не мо-
же бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.» Що
ж стосується статті 158 Конституції України, то вона говорить, що
«законопроект про внесення змін до Конституції України, який роз-
глядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може
бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з
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дня прийняття рішення щодо цього законопроекту. Верховна Рада
України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінюва-
ти одні й ті самі положення Конституції України.»
Таким чином, на Конституційний Суд України покладається
одночасне здійснення аналітичної та контрольної функцій. Свою
місію Конституційний Суд реалізує за спеціальними правилами, які
викладено в нормах національного (матеріального та процесуально-
го) законодавства. Головними юридичними джерелами тут виступа-
ють Розділ XII та Розділ XIII Конституції України, Закон України
«Про Конституційний Суд України» 1996 р., а також Регламент Кон-
ституційного Суду України. За Основним Законом, Конституційний
Суд України складається з 18 суддів, причому Президент, Верховна
Рада України і з’їзд суддів України призначають (почасти фактично
обирають) суддів Конституційного Суду за рівними квотами. Ко-
жен із вищезазначених суб’єктів направляє в Конституційний Суд
по 6 суддів. При цьому Конституція і Закон встановлюють низку
спеціальних вимог для кандидатів на вищу судову посаду. Всі судді
Конституційного Суду призначаються на 9 років без права бути при-
значеними повторно. Перебування конституційного судді на посаді
обмежується також досягненням ним/нею 65-річного пенсійного ві-
ку. За політичною (конституційною) реформою, в разі необхідності
суддя звільняється з посади тим органом або посадовою особою,
який його призначив (пункт 26 частина 1 статті 85, пункт 22 частина
1 статті 106 Конституції України).
Невдовзі після прийняття Верховною Радою України в жовтні
1996 р. Закону України «Про Конституційний Суд України» відбуло-
ся призначення першого складу його суддів. Враховуючи передбаче-
ний Конституцією України 9-річний термін повноважень суддів, за-
борону їх повторного призначення, а також норму щодо їх пенсійного
віку, термін повноважень більш як половини складу конституційних
суддів спливав у жовтні 2005 р. За збігом різних обставин цей – зов-
ні нейтральний – факт створив в Україні гостру політико-юридичну
колізію. Як це й передбачав у своєму аналізі Б.Футей, з формальної
точки зору масовий відхід конституційних суддів від своїх посад не
створював серйозної організаційної чи політичної проблеми. Про-
те, з огляду на ситуацію з конституційною реформою, на практиці
відхід суддів першого набору перетворився на справжню політикоюридичну кризу, призвів до серйозних ускладнень в ділянці дії кон-
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ституційного принципу поділу влад. Головним каменем спотикання
тут стала процедура складання присяги новопризначеними консти-
туційними суддями. Отже, суть справи полягала в наступному.
По-перше, Верховна Рада України не змогла (фактично не за-
хотіла) призначити за належною їй квотою відповідну кількість
конституційних суддів. По-друге, керівництво парламенту в особі
В.Литвина послідовно ігнорувало вимоги Конституції і Закону «Про
Конституційний Суд України» щодо приведення до присяги вже
призначених іншими уповноваженими на це суб’єктами конститу-
ційних суддів. В результаті, все це призвело до фактичної відсутності
конституційних суддів на їх робочих місцях. Таким чином, діяль-
ність вищого й єдиного органу конституційної юрисдикції України
була призупинена на невизначений термін. Можна стверджувати,
що з жовтня 2005 р. Конституційний Суд України de facto повністю
припинив своє функціонування.
Щоб краще зрозуміти й правильно оцінити ситуацію, нагадає-
мо окремі положення відповідного законодавства. Зокрема, на ви-
могу статті 46 Закону України «Про Конституційний Суд України,»
відкриття провадження у справі здійснюється за конституційним
поданням або конституційним зверненням вказаних у Конституції
суб’єктів. Відповідна процедура має бути ініційована Конституцій-
ним Судом України на його спеціальному засіданні. Для цього на
основі статті 47 Закону має бути спочатку створена колегія (фактич-
но дві колегії) суддів Конституційного Суду. Закон України «Про
Конституційний Суд України» передбачає, що лише колегія суддів
може голосувати «за» або «проти» відкриття провадження у справі.
Формально це означає, що в будь-якому випадку засідання Консти-
туційного Суду, на якому має здійснюватися відкриття провадження
у справі, вважатиметься юридично правомочним, якщо в ньому візь-
ме участь не менш як 11 суддів Конституційного Суду. Для прий-
няття рішення про відкриття (або відмову у відкритті) провадження
у справі необхідно, щоб за це проголосувало не менш, ніж 6 з 11
присутніх на засіданні суддів.
Закон України «Про Конституційний Суд України» також ви-
магає, щоб розгляд справи по суті здійснювався на його пленарному
засіданні. Адже саме на пленарних засіданнях Конституційним Су-
дом ухвалюються рішення з питань, передбачених пунктом 1 стат-
ті 13, а також даються висновки з питань, передбачених пунктами
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2, 3, 4 статті 13 Закону України «Про Конституційний Суд Украї-
ни». За Законом пленарне засідання Конституційного Суду Украї-
ни вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш, як
12 конституційних суддів. В свою чергу, рішення Конституційного
Суду по справі вважаються прийнятими, а висновки – схваленими,
якщо на пленарному засіданні Суду за це проголосує не менш, ніж
10 конституційних суддів.
Таким чином, виписаний конституційно й законодавчо поря-
док роботи Конституційного Суду України вимагає, щоб під час
відкриття провадження у справі, а також вирішення справи по суті
була присутня необхідна мінімальна кількість суддів. Як зазначало-
ся вище, 11 конституційних суддів утворюють мінімальний кворум
для засідання Конституційного Суду для відкриття провадження у
справі або для відмови в цьому. Не менш, як 12 суддів повинні бу-
ти присутніми на пленарному засіданні Конституційного Суду при
розгляді й вирішенні справи по суті. Не менш, як 10 суддів мають
голосувати за конкретне рішення або висновок.
Враховуючи ту обставину, що в жовтні 2005 р. спливав термін
повноважень більшості суддів Конституційного Суду, його політич-
на та юридична дієздатність опинилася в руках парламенту (фак-
тично спікера Верховної Ради України В.Литвина). Процедурний
бік справи виявився принциповим і полягав у тому, що кожен но-
вопризначений суддя (незалежно від того, чи був він призначений
Президентом, Верховною Радою чи з’їздом суддів України), перед
вступом на посаду повинен був скласти присягу на спеціальному
засіданні Верховної Ради України. Як зазначається в частині 3 стат-
ті 17 Закону України «Про Конституційний Суд України», суддя
Конституційного Суду України «складає присягу на засіданні Вер-
ховної Ради України, яке проводиться за участю Президента Украї-
ни, Прем’єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, не
пізніш як через місяць після призначення суддею Конституційного
Суду України». Це означає, що, якщо Верховна Рада не призна-
чить спеціального засідання для складання присяги суддями, або
хто-небудь із зазначених в статті 17 Закону вищих посадових осіб
держави не погодиться чи не зможе з’явитися на це засідання, Кон-
ституційний Суд не буде переведено в робочий стан. Тобто його
судді просто не зможуть приступити до виконання своїх професій-
них обов’язків.
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В подальшому розвиток подій в Україні показав, що не тільки
спікер парламенту В.Литвин, але й колишній Голова Верховного
Суду України В.Маляренко доклали певних зусиль для того, щоб
унеможливити вчасне приведення конституційних суддів до при-
сяги. Зокрема, спікер Верховної Ради В.Литвин не тільки свідомо
ухилявся від приведення конституційних суддів до присяги, але й
подавав з цього приводу публічні коментарі для українських та за-
рубіжних засобів масової інформації. Зовні в його відповідях жур-
налістам йшлося про намагання в такий, відверто кажучи, дивний
спосіб зберегти досягнення конституційної реформи, забезпечивши
при цьому «порядок» і «стабільність» в державі. Що ж стосується
колишнього Голови Верховного Суду України В.Маляренка, то він
на час парламентської виборчої кампанії (майже на півроку) подав
у відпустку – формально – через включення його кандидатури до
першої п’ятірки кандидатів у народні депутати за списком політич-
ного блоку В.Литвина. Цим своїм кроком колишній Голова Верхов-
ного Суду України не тільки порушив спеціальне законодавство про
судоустрій та політичні партії, яке забороняє суддям будь-яку полі-
тичну діяльність, але й унеможливив свою присутність в офіційній
якості на процедурі приведення суддів Конституційного Суду до
присяги.
В результаті, як це й передбачалося окремими аналітиками, сце-
нарій зриву приведення конституційних суддів до присяги було сві-
домо реалізовано вищими посадовими особами України. Формаль-
но-юридична процедура присяги була використана в даному випадку
в якості не стільки стабілізуючого, скільки руйнівного політичного
заходу. Що ж стосується можливих мотивів даного вчинку, то мож-
ливим поясненням незаконних діянь В.Литвина та В.Маляренка
може бути як їхнє особисте політичне честолюбство, так і відоме
ще з часів президентства Л.Кучми протистояння двох українських
політичних ідеологій. Фактично існуюча з часу помаранчевої ре-
волюції політична конкуренція «сходу» і «заходу», консерваторів і
демократів унеможливила не тільки приведення до присяги конс-
титуційних суддів, але й взагалі внесення питання про присягу до
парламентського порядку денного. Одночасно зі зривом присяги вже
призначених конституційних суддів, Верховна Рада України блоку-
вала призначення решти конституційних суддів за власною квотою.
Таким чином, сьогодні до Конституційного Суду України призначе-
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но лише 14 суддів. Решта кандидатур має бути визначеною народни-
ми депутатами вже нового парламенту.
Підсумовуючи наслідки здійснення Верховною Радою України
з жовтня 2005 по квітень 2006 р. своєї установчої функції, важко не
дійти висновку про те, що парламент України намагався в цей період
присвоїти собі роль якоїсь «головної влади» в державі. В результаті,
парламент України не тільки не призначив належну йому за квотою
кількість конституційних суддів, але й не дозволив уже призначеним
суддям розпочати свою роботу. Як би різко це не звучало, дії Ук-
раїнського парламенту в даній ситуації необхідно кваліфікувати як
небезпечне посягання на принцип конституційної законності, а ре-
алізовані особисто спікером В.Литвином та колишнім Головою Вер-
ховного Суду України В.Маляренком політичні стратегії – як, хоча
й політично забарвлене, проте пряме зловживання своїм службовим
становищем. Попри всю патріотичну риторику спікера, парламент
під його головуванням здійснив вилучення з державного механіз-
му України вищого й єдиного органу конституційної юрисдикції.
Тим самим парламент реально вийшов за юридичні кордони статей
6, 19 Конституції України. Своїми деструктивними діями Верховна
Рада серйозно пошкодила національний юридичний механізм стри-
мувань і противаг. Своєю навмисною бездіяльністю Верховна Рада
України прямо порушила частину 2 статті 6 Конституції України,
в якій стверджується: «Органи законодавчої, виконавчої та судової
влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Консти-
туцією межах і відповідно до законів України». Позиція Верховної
Ради стосовно формування нового складу Конституційного Суду
України стала також посяганням на частину 2 статті 19 Конституції
України, в якій говориться: «Органи державної влади та органі міс-
цевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Консти-
туцією та законами України».
Не викликає жодних сумнівів, що, оскільки зміни до Консти-
туції України від 8 грудня 2004 р. передбачали перехід значної кіль-
кості повноважень від Президента до Прем’єр-міністра України вже
1 січня 2006 р., на Конституційний Суд України покладалися великі
сподівання. Вже від самого початку (дня голосування за зміни до
Основного Закону) чимало науковців і політиків піднімали питання
про хитку юридичну базу політичної реформи як в процесуальному,
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так і в матеріальному правовому сенсі. Досить вказати лише на те,
що при голосуванні законопроекту № 4180 Верховною Радою Украї-
ни була проголосована значна кількість тих самих нормативних по-
ложень, що були раніше відхилені Верховною Радою у форматі зако-
нопроекту № 4105 вісім місяців перед тим. Як відомо, парламентське
голосування за подібний за змістом до проекту № 4180 законопроект
№ 4105 було проведено 8 квітня 2004 р., причому тоді його прибіч-
ники одержали лише 294 голоси (тобто на 6 голосів менше від необ-
хідної для внесення змін до Конституції України кількості).
Незважаючи на це, рівно через 8 місяців 410 народних депутатів
позитивно проголосували за конституційну реформу в форматі за-
конопроекту № 4180. Очевидна хронологічна проблема з прийнят-
тям Верховною Радою України даного нормативного акту полягала
в тому, що чинна Конституція України вимагає, щоб законопроект
про зміни до Конституції, який розглядався раніше і не був прийня-
тий, подавався до Верховної Ради України повторно не раніше, ніж
через рік з дня його попереднього голосування в стінах парламенту
України.
Крім того, голосування у Верховній Раді України 8 грудня
2004 р. проводилося за пакет конституційних змін в цілому, а не за
його окремі положення чи статті. Цим також була грубо порушена
передбачена Регламентом Верховної Ради законотворча процедура.
В результаті, парламентська «істерична» поспішність та юридична
безвідповідальність спричинилися до надто серйозних наслідків.
Тут важко не нагадати й про те, що чинна Конституція передбачає
два голосування з питання внесення змін до власного тексту. Так,
внесений суб’єктами законодавчої ініціативи законопроект має бути
підтриманий спочатку простою (50% + 1), а потім кваліфікованою
(75%) більшістю від конституційного складу народних депутатів
Верховної Ради України. Хоча чинна Конституція України нічого не
говорить про те, якою має бути сесія Верховної Ради, на який здійс-
нюється перше голосування за поправки, проте вона містить окрему
норму стосовно другого голосування. Зокрема, друге голосування за
внесення змін має відбуватися на «черговій» парламентській сесії.
Проте в даному випадку голосування за зміни до Основного Зако-
ну було проведено не на стандартній черговій сесії парламенту, а
в надзвичайних обставинах Помаранчевої революції. Таким чином,
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процесуальна сторона внесення конституційних поправок у формі
законопроекту № 4180 виглядає дуже непевною.
Не менш відомою обставиною тогочасних подій було й те, що
скріплений угодою політичний компроміс, досягнутий між канди-
датами-конкурентами на президентську посаду після другого туру
виборів, охоплював 3 новели, які передбачалося запровадити під
час повторного голосування другого туру: а) кожен із кандидатів
повинен мати однакову кількість представників у складі виборчих
комісій; б) загальна кількість відкріпних посвідчень не повинна пе-
ревищувати 0,5% від загальної кількості виборців, внесених до діль-
ничних виборчих списків; в) право голосувати поза межами вибор-
чих дільниць мають лише ті інваліди, яких було визнано в даній
якості офіційно. Проте перед повторним голосуванням другого туру
кандидат В.Янукович звернувся з поданням до Конституційного
Суду України й невдовзі одержав від нього рішення, яке скасувало
щойно передбачений угодою порядок голосування виборців поза ме-
жами виборчих дільниць. Внаслідок даних дій автоматично постало
суто юридичне питання про те, чи слід вважати чинною щойно до-
сягнуту між конкурентами угоду. Адже одна із її сторін своїми діями
фактично вийшла з досягнутих домовленостей.
За нормальних обставин всі наведені вище неузгодженості та
колізії мали б бути врегульовані задовго до того, як конституційна
реформа вступить в силу. Проте без належної кількості суддів Кон-
ституційний Суд, починаючи з жовтня 2005 р., не міг відкрити жод-
ного провадження у справі. Відтак він не міг прийняти й жодного
рішення по суті. Все це дозволяє нам дійти висновку про те, що ук-
раїнська політична реформа набрала чинності з 1 січня 2006 р. лише
формально. Тобто, як це й витікає з канонів конституційного права,
всі проблемні аспекти політичної реформи мають бути обов’язково
переглянутими в конституційному (судовому) порядку. Оскільки
внесення змін до Конституції України 1996 р. перетворило форму
правління в Україні з президентської на парламентсько-президент-
ську, виглядає нелогічним, щоб трансформація такого значення та
змісту могла уникнути вищої судово-конституційної перевірки.
Як зазначив у аналізі подій української конституційної реформи
Б.Футей, проблеми й суперечності, які реформа принесла й висвіти-
ла разом із собою, дозволяють подивитися на українську правову ре-
альність в суттєво ширшому, ніж це було можливо раніше, аспекті.

88

Додержання Конституції України у 2005 році

Зокрема, сьогодні ми можемо краще висвітлити й зрозуміти ті труд-
нощі, з якими від перших років державної незалежності стикнулася
українська судова система. Всі знають, що Україна, починаючи з
1991 р., стоїть перед необхідністю широкомасштабного перетворен-
ня судів із органів, «асоційованих із радянською системою телефон-
ного правосуддя» (Б.Футей), в систему правосуддя, яка спирається
на принцип верховенства права. Ця тема була предметом численних
дискусій ще від часу прийняття Декларації про державний суверені-
тет України. Проте лише взимку 2004 р. світ мав можливість поба-
чити перші стратегічні зрушення в українській судовій системі. Як
відомо, Верховний Суд України в обставинах значного міжнародно-
го та внутрішнього політичного тиску все-таки зміг винести правове
рішення у справі Ющенко проти ЦВК. Здобутий тоді українським
Верховним Судом високий рейтинг був справді заслуженим. Бага-
то в чому він сприймався як українська відповідь на міжнародну
критику, якій раніше було піддано інший – Конституційний Суд
України за надання дозволу Л.Кучмі балотуватися на посаду Прези-
дента країни втретє. Прийняте в дні Помаранчевої революції Вер-
ховним Судом рішення мало очевидний позитивний вплив і на стан
громадської думки в країні. На жаль, невдовзі після революційних
подій симпатії населення до судової системи було знову підірвано.
23 січня 2005 р. в інаугураційній промові на майдані Незалеж-
ності в Києві Президент В.Ющенко заявив про те, що хоча Україна
була формально незалежною з 1991 р., проте справді вільною вона
змогла стати тільки тепер. Президент окремо наголосив на тому, що
незалежний суд є критично необхідним для утвердження принци-
пу верховенства права в державі, а також підкреслив його особливу
роль у справі розбудови українського громадянського суспільства.
В промові Президента вказувалось на те, що судова влада є найваж-
ливішою гарантією захисту прав і свобод людини, головним інстру-
ментом боротьби з корупцією. В подальшому Президент В.Ющенко
призначив одного із своїх політичних прибічників – П.Порошенка
головою комітету з судової реформи. Очевидно, що сама по собі ак-
туалізація питання судової реформи була необхідною і важливою.
Проте вчинена Президентом дія виявилася невдалою за конкретно
обраною для неї кандидатурою. Як відмітив у своєму аналізі ук-
раїнської ситуації з судами Б.Футей, після цього призначення ре-
формаційні процеси в судовій гілці влади України стали менш про-

89

Конституційний процес в Україні (2005 – 2008)

зорими. Іноді складалося враження, що вони просто відновлювали
колишній тиск президентської адміністрації на судову систему.
Оскільки старий парламент України ще й досі не призначив
конституційних суддів за виділеною йому квотою, а також надовго
заблокував приведення до присяги решти новопризначених та но-
вообраних конституційних суддів, ХПГ вважає за необхідне подати
власні рекомендації для розв’язання ситуації, яка склалася. Зокрема,
в «Звіті правозахисних організацій України» за 2004 р. нами вже на-
водились критичні аргументи щодо політичної суті української кон-
ституційної реформи. Протягом 2005 р. проблема реформи набула
в Україні нових процесуально-юридичних аспектів. На наше пере-
конання, найбільш неприйнятним, в даному випадку, було вчинене
Верховною Радою України голосування 8 грудня 2004 р. конститу-
ційних змін в пакеті з нормами поточного законодавства.
На наше переконання, пакетне голосування за реформу зробило
її елементарно неприйнятною, перш за все, з суто юридичної, право-
вої точки зору. На додачу, грубість та «екстремізм» процедурних по-
рушень під час внесення змін до Конституції України зробили про-
зорою всю посттоталітарну політику старої Верховної Ради України
та її спікера В.Литвина. Добре усвідомлюючи все це, ми пропонує-
мо – в якості можливого виходу із кризової ситуації – звернутися
до Конституційного Суду України з поданням від імені Президен-
та України або 45 народних депутатів про необхідність тлумачення
статті 155, частини 2 статті 157 Основного Закону України.
Необхідність в тлумаченні статті 155, частини 2 статті 157 Кон-
ституції України викликана, на наше переконання, незаконним з
процесуальної точки зору голосуванням 8 грудня 2004 р. у Верхов-
ній Раді України Закону України від 08.12.2004 р. № 2222-IV «Про
внесення змін до Конституції України» разом (в «пакеті») із Законом
України від 08.12.2004 р., № 2221-IV «Про особливості застосування
Закону України «Про вибори Президента України» при повторному
голосуванні 26 грудня 2004 р». Крім того, ми зазначаємо, що голо-
сування змін до Конституції України було вчинено в умовах рево-
люційного стану в країні. На наше переконання, взаємопов’язане
голосування змін до Конституції України та звичайного закону Ук-
раїни, та ще й в умовах революційного стану є порушенням правил
внесення змін до Конституції України, передбачених статтями 155,
частиною 2 статті 157 Конституції України.
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Ми свідомо уникаємо питання про тлумачення відповідних
норм Регламенту Верховної Ради України (Відомості Верховної Ради
України, 1994, № 35, ст. 338), оскільки Регламент має юридичний
статус Постанови Верховної Ради й на цій підставі не входить до пе-
реліку нормативно-правових актів, тлумачення яких на основі пун-
кту 4 частини 1 статті 13 Закону України «Про Конституційний Суд
України» здійснює Конституційний Суд України.
Фактичний стан справ полягає в тому, що 8 грудня 2004 р. в ре-
альних обставинах революційної ситуації в країні у Верховній Раді
України були разом (тобто одночасно, в «пакеті») проголосовані За-
кон України від 08.12.2004 р. № 2222-IV «Про внесення змін до Кон-
ституції України» і Закон України від 08.12.2004 р. № 2221-IV «Про
особливості застосування Закону України «Про вибори Президента
України» при повторному голосуванні 26 грудня 2004 р.»
Відомо, що голосування за внесення змін до Конституції Ук-
раїни 1996 р. може здійснюватися виключно на основі передбачено-
го статтями 154-159 Конституції порядку. Такий порядок становить
зміст Розділу XIII Конституції України й знаходиться під захистом
всієї національної конституційно-правової системи. Досить посла-
тися на те, що на основі статті 156 Конституції України будь-яка
модифікація статей 154-159 вимагає обов’язкового затвердження
всеукраїнським референдумом. Такий порядок в суто юридичному
сенсі свідчить про абсолютизм відповідної конституційної процеду-
ри, загальну непорушність юридичної процесуальної форми.
Слід також зазначити, що подібний порядок є типовим і пере-
дбачається кращими з існуючих в світі конституційними зразками.
Конституція – це документ, який, крім свободи, забезпечує стабіль-
ність правової системи в цілому, а вона, в свою чергу, починається
із принципу непорушності конституційної форми, матеріальних і
процесуальних норм її тексту. Непорушність форми конституції є
необхідною складовою частиною, умовою її правового змісту, а про-
цесуальні норми Конституції – головними юридичними гарантіями
цінностей, закладених в її основу. Усвідомлюючи це, ми наголошує-
мо на тому, що взаємопов’язане («пакетне») голосування законопро-
екту про внесення змін до чинної Конституції України було юри-
дично неприйнятним.
Про можливість голосування змін до Конституції в «пакеті»
з поправками до будь-яких інших фрагментів національного за-
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конодавства не згадується не тільки в Конституції України, але
й в українському законодавстві в цілому. І це не випадково, адже
взаємопов’язане голосування в «пакеті» є класичним прикладом
зв’язаного голосування або голосування під умовою. Не випадково
на референдумах забороняється поєднувати в одному пункті фор-
мули референдуму два запитання. Тобто волевиявлення з приводу
одного нормативно-правового акта в «пакетному» варіанті жорстко
зв’язується з аналогічним (в сенсі вибору «за» чи «проти») голосуван-
ням з приводу іншого нормативно-правового акту. В психологічному
сенсі це означає пряме втручання в мотивувальну частину або фазу
індивідуального вольового акту. Простіше кажучи, кожен голосую-
чий народний депутат, маючи обов’язок визначитись і думати про
долю одного нормативно-правового акту, повинен паралельно брати
до уваги долю іншого, не пов’язаного своїм змістом з першим, нор-
мативно-правового акту. Очевидно, що такий порядок призводить
лише до негативних наслідків.
У випадку українського голосування змін до Конституції ситу-
ація погіршувалась тим, що в «пакет» були поєднанні законопроек-
ти різної юридичної сили, тобто акти, які належать до принципово
різних правових регістрів. В результаті, зміна кількох норм поточ-
ного законодавства обумовлювалась зміною цілого конституційноправового масиву (зокрема, про зміну форми правління в Україні),
а зміна групи норм конституційного рівня обумовлювалась зміною
положень звичайного закону. Мусимо констатувати, що в даному ви-
падку було здійснено процедурний акт, який підпадає під означення
юридично забороненого реверсу: доля норм поточного законодавс-
тва визначає долю норм Конституції України. Тобто зміст норми
нижчого юридичного рівня потенційно (перед актом голосування) й
кінетично (під час акту голосування) оперував змістом норми знач-
но вищого юридичного рівня.
В формально-логічному сенсі це означає, що ставлення парла-
ментаріїв до норми нижчої юридичної сили не тільки факультатив-
но впливало, але й безпосередньо визначало їх ставлення до норми
найвищої юридичної сили. Зворотна ситуація також мала місце, але
оскільки вона була юридично більш прийнятною (коректною), ми
її не коментуємо. В такий спосіб було здійснено неприпустиме в
будь-якій органічній правовій системі керування: норма поточного
законодавства (поправка до виборчого закону) апріорно визначала
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зміст відразу багатьох конституційних норм. Тобто нормативність
ординарного, тактично-оперативного рівня керувала нормативноаксіоматичною системою права (в правовому сенсі Конституція ста-
новить зібрання юридичних аксіом), структурними пертурбаціями
генерального значення й змісту. З точки зору теорії управління це
можна порівняти із штучним створенням інформаційного шуму
при прийнятті відповідальних управлінських рішень. В результаті,
взаємопов’язане «пакетне» голосування не проясняло, як цього ви-
магають засади конституційної процедури, а затьмарювало свідо-
мість народних депутатів при голосуванні питань загальнодержавно-
го значення й змісту.
Одна з принципових рис української конституційно-правової
системи полягає в тому, що в Україні не визнається можливість дис-
креційних повноважень органів державної влади й місцевого само-
врядування. Як записано в частині 2 статті 6 Конституції України:
«Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої
повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповід-
но до законів України». В частині 2 статті 19 Конституції ця ви-
мога конкретизується спеціальною нормою, яка стверджує: «Органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
Таким чином, загальний рівень і конкретні рамки свободи виб-
ору тих або інших дій (варіантів поведінки) органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб визна-
чаються безпосередньо нормами Конституції і законів України і не
підлягають розширеному застосуванню. З цього, в свою чергу, ав-
томатично випливає заборона для вищого органу законодавчої вла-
ди – Верховної Ради України – вдаватися до вільних модифікацій
жорстких конституційних, а також інших передбачених законами
України процедур. На жаль, саме такою модифікацією (спонтанно
вчиненою реконструкцією) конституційної процедури стало «пакет-
не» голосування 8 грудня 2004 р.
Як відомо, народні депутати України перед голосуванням 8 груд-
ня 2004 р. домовлялися, тобто укладали угоду про голосування в
«пакеті.» Проте ми мусимо наголосити на тому, що конституційне
право України – це галузь не приватного (як от цивільне), а публіч-
ного права, в якому «свобода договору» стосовно вищих державних
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органів України не визнається. В юридичному сенсі це означає, що
в українському конституційному праві вільні угоди всередині ор-
ганів державної влади не мають правової підтримки. Таким чином,
взаємопов’язане голосування конституційних поправок і звичайного
закону становить грубе порушення вимог Конституції України, сут-
тєву деформацію її процесуальних норм.
При цьому ми вважаємо за необхідне підкреслити, що «пакет-
не» голосування знецінює вищу юридичну силу норм Конституції,
але не може знецінити звичайний закон. Адже його залежність від
Конституції є складовою частиною презумпції її вищої сили. Існує
також формальний аспект: в конституційному переліку повноважень
Верховної Ради (ст. 85 Конституції) про можливість укладання віль-
них угод стосовно порядку внесення змін до Основного Закону не
згадується. Не згадується про можливість взаємопов’язаного голосу-
вання в «пакеті» з конституційних та звичайних поправок й у Регла-
менті Верховної Ради України.
Крім того, як зазначається в частині 2 статті 157 Конституції
України, «Конституція України не може бути змінена в умовах воєн-
ного або надзвичайного стану». Як показує телеологічне (за цільо-
вим призначенням, функціональним покликанням) тлумачення да-
ної норми, Конституція України не може бути змінена (навіть при
дотриманні формальних процедур) за умов надмірно пристрасного,
розбурханого, політично неврівноваженого стану громадської думки.
Заборону вносити поправки до Конституції України в такий період
жодним чином не слід розуміти формально. Дана заборона визна-
чається не тільки літерою, але й духом Конституції України. Отже,
для внесення конституційних змін потрібна відносна соціальна зла-
года, розважливість, громадський спокій. «Пакетне» ж голосування
відбулося на пікові громадянського протистояння, в умовах хоча й
безкровної, проте справжньої революції.
Все вищенаведене переконує нас в тому, що взаємопов’язане
(«пакетне») голосування про внесення змін до Конституції України
було грубим порушенням її ж норм, насамперед, статті 155 та частини
2 статті 157 Конституції України. Органічні конституції – це правові
документи, які наперед передбачають існування загрози політичних
викликів, спокусливих для політичної еліти будь-якої країни. Ві-
домо, що політичне честолюбство є безмежним і може зруйнува-
ти навіть найсильніший характер. Виключення в даному випадку
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можливі, але вони лише підтверджують правило. Отже, спокуса до
зміни усталеного порядку речей є однією з типових рис будь-якого
політичного істеблішменту. Саме цій спокусі має протистояти за-
хищений гарантіями стабільності конституційний порядок. Думати
інакше, на наше переконання, означало б зраджувати універсальні
засади конституціоналізму.
Україна – молода демократія й тому особливо легко схиляєть-
ся до порушення стану політичної рівноваги. Новообраний Прези-
дент України виголосив в якості політичної мети України вступ до
об’єднаної Європи. Європейський вибір України підтримали в груд-
ні 2004 р. люди на майдані Незалежності в Києві. Проте сучасна єв-
ропейськість передбачає справді високорозвинену правосвідомість.
Все це краще усвідомити самим, ніж прочитати між рядками чер-
гового висновку Венеціанської комісії. На жаль, юридичний стиль
запровадження політичної реформи в Україні поки що не наближає,
а суттєво віддаляє нас від Європи.
На наше переконання, всі вищезазначені обставини вимагають
від нас долучити до аналізу ситуації Конституційний Суд. Питан-
ня, яке перед нами стоїть, саме в юридичному сенсі здається нам
принциповим. Тому ми пропонуємо звернутися до Конституцій-
ного Суду з поданням про тлумачення статті 155, частини 2 статті
157 Конституції України, тобто запитати у Суду, чи витікає із на-
лежної правової процедури внесення змін до Конституції України
можливість вчиненого 8 грудня 2004 р. Верховною Радою України
взаємопов’язаного «пакетного» голосування.
Зокрема, конкретизації у формі офіційного тлумачення статей
155, частини 2 статті 157 Конституції України підлягають, на наше
переконання, такі правові питання:
а) чи передбачає процедура внесення конституційних змін за пра-
вилами статті 155 Конституції України можливість взаємопов’язаного
(в «пакеті») голосування за внесення змін до Конституції України
разом з внесенням змін до звичайного закону України?
б) чи витікає із здійсненого Верховною Радою України 8 грудня
2004 р. взаємопов’язаного («пакетного») голосування Закону Украї-
ни від 08.12.2004 р. № 2222-IV «Про внесення змін до Конститу-
ції України» разом із Законом України від 08.12.2004 р., № 2221-IV
«Про особливості застосування Закону України «Про вибори Пре-
зидента України» при повторному голосуванні 26 грудня 2004 р.»
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неможливість набрання чинності Законом України від 08.12.2004 р.
№ 2222-IV «Про внесення змін до Конституції України»?
в) чи витікає із здійсненого Верховною Радою України в умовах
фактичного революційного стану голосування за прийняття Закону
України від 08.12.2004 р. № 2222-IV «Про внесення змін до Конс-
титуції України» неможливість набрання чинності даним Законом
через порушення вимог, передбачених частиною 2 статті 157 Конс-
титуції України?
г) чи можуть взагалі вноситися зміни до Конституцій України
шляхом взаємопов’язаного («пакетного») голосування цих змін ра-
зом зі змінами до поточного законодавства України?
Наприкінці аналізу дотримання вимог конституційної закон-
ності в Україні в 2005 р. ми хочемо також висловити свої застере-
ження з приводу надання – за політичною реформою – Верховній
Раді України та Президенту України можливості не тільки призна-
чати, як це було раніше, але й звільняти з посад вже призначених
ними конституційних суддів (пункт 26 частина1 стаття 85, пункт 22
частина 1 стаття 106 Конституції України). Хоча вичерпні підста-
ви (процесуальні гарантії) дострокового звільнення конституційних
судів з посад зазначені в Законі «Про Конституційний Суд України»
1996 р., проте реальна практика свідчить про те, що норми поточ-
ного (неконституційного) законодавчого рівня далеко не завжди бе-
руться вищими державними посадовими особами України до уваги.
Зокрема, норми саме цього юридичного рангу були проігноровані
Президентом України В.Ющенком в 2005 р. при звільнені з поса-
ди Генерального прокурора України С.Піскуна. Не кращий преце-
дент було створено при голосуванні в парламенті України у 2006 р.
питання про відставку уряду Ю.Єханурова. Тоді народні депутати
України під головуванням спікера В.Литвина проігнорували проце-
дурні норми вже й конституційного рівня.
На наше глибоке переконання, збереження повного впливу пар-
ламенту України та Президента України на професійну долю висо-
кооплачуваних й тим самим різко виділених з держапарату конс-
титуційних суддів призведе до того, що фактично перетворить їх із
суддів на політичних маріонеток виконавчої та законодавчої гілок
влади в державі. А це, з огляду на вимоги конституційних принципів
поділу влад та верховенства права, є абсолютно неприпустимим.
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Рекомендації:

1. Новообраній Верховній Раді України необхідно, щойно для
цього з’явиться можливість, негайно привести до присяги вже при-
значених Президентом України та з’їздом суддів України конститу-
ційних суддів.
2. Новообраній Верховній Раді України необхідно, щойно для
цього з’явиться можливість, призначити за виділеною їй квотою ре-
шту конституційних суддів. Після цього вона має також привести
цих суддів до присяги.
3. Уповноваженим суб’єктам (Президенту України, 45-ти народ-
ним депутатам України тощо) необхідно внести до Конституційно-
го Суду України подання щодо необхідності тлумачення статті 155,
частини 2 статті 157 Конституції України, результати якого можуть
законно й остаточно вирішити долю української «політичної ре-
форми».
4. Незалежно від позитивного або негативного рішення Конс-
титуційного Суду України стосовно долі «політичної реформи», не-
обхідно скасувати порядок, за яким до відання Президента України
та Верховної Ради України (пункт 26 частина 1 статті 85, пункт 22
частина 1 статті 106 оновленої за реформою Конституції України)
віднесено не тільки призначення, але й звільнення з посад консти-
туційних суддів.
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Неофіційний переклад
Страсбург, 22 червня 2006
Висновок № 377/2006
CDL-AD(2006) 016

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ЗА ДЕМОКРАТІЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО
(ВЕНЕЦІАНСЬКА КОМІСІЯ)

ВИСНОВОК ЩОДО МОЖЛИВИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ
ТА ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЕЗПЕРЕРВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
на підставі коментарів, що їх підготували:
п. А. ЕНДЗІНШ (член Комісії, Латвія)
п. Дж. МАЗАК (член Комісії, Словаччина)
п. П. ПАЧОЛАЙ (член Комісії, Угорщина)

1. Листом від 20 березня 2006 року, Міністр юстиції України та
член Венеціанської Комісії, пан Головатий, звернувся до Венеціанської
Комісії з проханням надати висновок щодо шляхів покращення відповідного законодавства України з тим, щоб забезпечити безперервне функціонування Конституційного Суду України.
2. Комісія призначила панів Ендзінса, Мазака (CDL(2006)044) та
Пачзолая доповідачами з цього питання. Цей висновок було схвалено
Венеціанською Комісією на її 67-ій пленарній сесії (Венеція, 9-10 червня
2006 року).
A. Передумови

3. Розділ XII Конституції України визначає основи формуван-
ня, структури та діяльності Конституційного Суду. Відповідно до
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статті 148 Конституції, Конституційний Суд складається із вісім-
надцяти суддів. Президент, Верховна Рада та З’їзд суддів кожен
призначають (або обирають) по шість суддів Конституційного Суду.
Судді призначаються на дев’ять років без права бути призначеними
повторно.
4. Загальні принципи, що містяться в Розділі XII Конститу-
ції, розвиваються в законі «Про Конституційний Суд України»,
схваленому 16 жовтня 1996 року. Закон регулює, зокрема, «порядок
організації та діяльності Конституційного Суду України, процеду-
ру розгляду ним справ» (стаття 153 Конституції). Відповідно до за-
значеного закону, суддя Конституційного Суду вступає на посаду з
дня присяги судді, яку він складає на засіданні Верховної Ради, яке
проводиться за участю Президента, Прем’єр-міністра та Голови Вер-
ховного Суду, не пізніш як через місяць після призначення суддею
(стаття 17 Закону).
5. 18 жовтня 2005 року сплив термін повноважень десяти суд-
дів Конституційного Суду України, включно з його головою (перші
дев’ятирічні призначення суддів Конституційного Суду було зроб-
лено в 1996 році). Інші три суддівські посади вже були вакантними
впродовж певного часу. З огляду на кількість суддів, які залиши-
лись на посадах (п’ять суддів), Конституційний Суд зупинив свою
діяльність, оскільки для проведення пленарних засідань статтею 51
Закону вимагається кворум у дванадцять суддів.
6. У своїй Резолюції № 1466 (2005), схваленій 5 жовтня 2005
року, Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала ор-
гани державної влади України «забезпечити оновлення складу Кон-
ституційного Суду України без необґрунтованого зволікання після
того, як спливає термін повноважень його суддів».
7. 3 листопада 2005 року З’їзд суддів України призначив шість
суддів, а 14 листопада 2005 року Президент України призначив трь-
ох суддів до Конституційного Суду. Проте, Верховна Рада не схоті-
ла ні призначити чотирьох суддів за своєю квотою, ні дозволити
проведення процедури приведення до присяги. 15 грудня 2005 року
Моніторинґовий Комітет ПАРЄ настійливо закликав Верховну Раду
«виконати свій конституційний обов’язок та оновити склад Консти-
туційного Суду України без жодного подальшого зволікання».
8. У своїй декларації від 16 грудня 2005 року, Венеціанська Ко-
місія висловила свою стурбованість (до якої приєднався Конститу-
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ційний Суд Литви, що головував на Конференції європейських кон-
ституційних суддів) з приводу зупиненого процесу призначення но-
вих суддів до Конституційного Суду України та закликала «органи
влади України та особливо український парламент швидко зробити
необхідні кроки для відновлення складу Конституційного Суду Ук-
раїни».
9. У декларації відзначалось, що «у країнах, де його було створе-
но, конституційний суд є інституцією надзвичайної важливості для
забезпечення функціонування різних державних органів в конститу-
ційних межах. Вони [конституційні суди] мають ключову функцію
гарантування дотримання основоположних принципів демократії,
захисту прав людини та верховенства права, котрі також є основни-
ми стандартами Ради Європи, членом якої є Україна.»
10. З огляду на його юрисдикцію, ефективне та тягле функціо-
нування «охоронця Конституції» має надзвичайне значення для
країни. Відповідно до української Конституції, Конституційний
Суд приймає рішення щодо відповідності законів та інших право-
вих актів Конституції. Мандат Суду охоплює надання офіційного
тлумачення Конституції та законів, надання висновків щодо конс-
титуційності міжнародних договорів – як тих, що набули чинності,
так і тих, що подаються до Верховної Ради на ратифікацію. До пов-
новажень Суду також належить надання висновку щодо імпічменту
Президента.
11. Конституційний обов’язок забезпечити безперервність та
стабільність роботи Суду лежить на державних органах, що беруть
участь в процедурі формування його складу. Отже, вони мають
вжити відповідних заходів для відновлення функціонування «єди-
ного органу конституційної юрисдикції в Україні» (стаття 147 Кон-
ституції).

B. Можливі шляхи вдосконалення законодавства

Механізм призначення
12. З тим, щоб уникнути паралічу діяльності Конституційного
Суду у випадку, коли конституційно уповноважений орган влади не
спромігся призначити суддю, рекомендується запровадити процеду-
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ру «по замовчанню». У цьому відношенні можна розглянути кілька
варіантів. Розглядаючи різні варіанти, слід усвідомлювати, що при-
значення суддів Конституційного Суду є питанням великої полі-
тичної та конституційної важливості. Хоча робота конституційних
судів має бути незалежною та вільною від політичного впливу, не
можна заперечувати того, що політичні чинники мають свою вагу
при вирішенні питання призначень конституційних суддів. Попри
те, що безвихідну ситуацію слід вирішити якнайшвидше на підставі
конституційних інструментів, що широко використовуються в ін-
ших країнах, водночас слід брати до уваги певні особливі, можливо
тимчасові, обставини конкретної ситуації.
13. Можна встановити запобіжник у вигляді положення, яким
судді буде дозволено продовжувати займати свою посаду в Суді піс-
ля завершення строку його повноважень допоки його наступник не
вступить на посаду. Такий механізм зараз існує, наприклад, в Бол-
гарії, Німеччині, Латвії, Литві, Португалії та Іспанії. Така систе-
ма запобігає ситуації, коли затримка в процесі призначення блокує
діяльність Суду. Оскільки такий підхід застосовується в згаданих
країнах, як видається, таке вирішення можна було б запровадити
шляхом внесення змін до Закону України про Конституційний Суд.
Цього, проте, буде недостатньо у випадку звільнення у зв’язку зі
здоров’ям та смерті судді.
14. Можна було б також передбачити запобіжні заходи, встано-
вивши, що процедура заповнення вакансій починається заздалегідь
з тим, щоб відбір кандидата був завершений до моменту виникнен-
ня вакансії. У Румунії, наприклад, новий суддя має бути призна-
чений принаймні за місяць до припинення мандату попереднього
судді. Але знову, таке положення не може подолати відмову органу
влади виконати свій конституційний обов’язок. В Угорщині, де ва-
кансії в Конституційному Суді кілька разів створили серйозні про-
блеми, відповідно до Закону про Конституційний Суд новий суддя
має бути обраний принаймні за три місяці до завершення повнова-
жень попереднього судді (стаття 8.4.). Тим не менше, це ставалось
дуже рідко.
15. Тому більш дієвим механізмом була б передача повноважень
з призначення іншому органу державної влади (принаймні з тим,
щоб забезпечити призначення достатньої кількості суддів для наяв-
ності кворуму) у випадку тривалої бездіяльності та неспроможності
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призначити суддів уповноваженим на те органом. У випадку Украї-
ни, якщо один із трьох уповноважених органів (Президент, Верховна
Рада або З’їзд суддів) не призначив суддів після певного терміну,
повноваження призначити цих суддів переходить до інших двох ор-
ганів рівною мірою. Наприклад, якщо Верховна Рада не призначає
суддів за своєю квотою в місячний термін після завершення пов-
новажень попередніх суддів, два інших органи (Президент та З’їзд
суддів) отримують повноваження втрутитись та заповнити по поло-
вині вакантних посад, якщо їх кількість є парною. У випадку непар-
ної кількості вакантних посад, повноваження призначити на одного
суддю більше переходить органові, який робив останнє призначення
найдавніше. Наприклад, якщо необхідно заповнити три вакансії і
останнє призначення здійснював Президент, тоді Президент та З’їзд
суддів призначатимуть кожен по одному судді, а третій суддя при-
значатиметься З’їздом суддів.
16. Крім того, для того, щоб забезпечити, щоб орган чи органи,
які отримали право призначити додаткових суддів, виконали свої
нові повноваження, передача повноваження з призначення від одно-
го конституційного органу до іншого може навіть супроводжуватись
певними засобами тиску. Наприклад, якщо Верховна Рада, як первіс-
но уповноважений орган, який виконав свій обов’язок, не спромігся
призначити решту необхідних суддів, можна було б ввести право
Президента розпустити Верховну Раду (шляхом відповідних консти-
туційних змін). Проте, наділення Президента таким повноваженням
водночас можна розглядати як незбалансоване, оскільки Верховна
Рада не може отримати такі ж заходи тиску на Президента у випадку,
якщо останній не виконав свій конституційний обов’язок. Тут всту-
пає в дію принцип presumptio boni viri. Тому, видається можливим
покластись на цей принцип без необхідності введення додаткових
стримувань для Президента під час процесу призначення конститу-
ційних суддів.
Складення присяги
17. Ефективна процедура призначення не є єдиною гарантією
уникнення блокування функціонування Конституційного Суду Ук-
раїни. Перешкоди, пов’язані з механізмом вступу на посаду, могли
і заважали роботі Суду. Тому слід розглянути питання складення
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присяги. Головною метою має бути забезпечення того, щоб присягу
було складено вчасно, а процедура складення присяги не призводила
до формальностей, які могли б поставити під загрозу вступ судді на
посаду.
18. Одним з рішень у цьому відношенні могло б бути складення
присяги в письмовій формі та подання її Президентові України або
Голові Верховної Ради України.
19. Іншим рішенням може бути закріплення внутрішнього ме-
ханізму для складення присяги. Таким варіантом є приведення но-
вих суддів до присяги Головою Конституційного Суду. У випадку,
якщо повноваження Голови Суду завершились, можна передбачити
можливість приведення до присяги виконуючим обов’язки Голови
Суду або найстаршим суддею на посаді.

C. Висновки

20. Хоча порядок призначення, згідно з яким відповідні повнова-
ження розподілено між трьома гілками влади в Україні, і забезпечує
їх збалансоване представництво в Конституційному Суді, ризик для
стабільності та безперервного функціонування Суду залишається
та вже матеріалізувався. Тому система призначення суддів повинна
передбачати певні механізми з тим, щоб уникнути блокування (че-
рез політичні або технічні причини) нових призначень після завер-
шення повноважень судді. Проте встановлення запобіжників лише
проти блокування процедури призначення не призведе до повного
вирішення проблеми, оскільки залишається можливість створення
перешкод для вступу на посаду.
21. З тим, щоб забезпечити та гарантувати стабільне функціо-
нування органу конституційної юрисдикції, Венеціанська Комісія
рекомендує ухвалити відповідні конституційні та законодавчі зміни,
спрямовані на вдосконалення українського законодавства в цьому
питанні. Зокрема:
(а) шляхом внесення змін як до Конституції, так і законів:
♦ створити запобіжну гарантію на випадок того, коли консти-
туційно уповноважений орган не здійснив призначення (або обран-
ня) нових суддів Конституційного Суду: шляхом передання повно-
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важень з призначення від цього органу, який був первинно уповно-
важений, – до решти органів;
(b) лише шляхом внесення змін до законів:
♦ передбачити, що суддя залишається на посаді допоки його
наступник не вступає на посаду;
♦ спростити процедуру складення присяги, передбачивши її
письмову форму або запровадивши внутрішній механізм приве-
дення до присяги, тобто її складення в самому Конституційному
Суді.
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ДЕСЯТЬ ТЕЗ ПРО УКРАЇНСЬКУ ВИБОРЧУ СИСТЕМУ

Всеволод Речицький
Весна 2007 року подарувала Україні політичну несподіванку.
Вже вдруге в країні позачергові парламентські вибори стають на-
гальною проблемою. Чи готова Україна до нових виборів, і чи дійсно
Верховна Рада в новому форматі має шанси стати кращою за свою
попередницю, покаже час. Проте вже тепер можна сказати, що виб-
орча система України, попри порушення традиційного графіку її ви-
користання, сама перебуває в кризовому стані. Якщо праведну ціль
можна осягнути лише достойними засобами, то подолати політичну
кризу, не позбавившись головних недоліків національної виборчої
системи, буде важко, якщо взагалі можливо.
Так склалося, що при спробі окреслити реальний стан українсь-
кого виборчого законодавства та практики його застосування, ко-
ментар та основні застереження органічно склалися у десять тез. То-
му даний аналіз української виборчої системи побудовано у вигляді
відносно автономних за змістом констатацій.
1. Перш за все, не можна оминути увагою ту обставину, що
засади української виборчої системи викладено у статтях 69-74 на-
ціонального Основного Закону, які утворюють окремий інститут під
назвою «Вибори. Референдум». Даний інститут охоплює весь Роз-
діл ІІІ Основного Закону, який, відповідно до статті 155 Консти-
туції, віднесено до норм підвищеного захисту та стабільності. Про-
стіше кажучи, будь-яка спроба вилучити чи модифікувати консти-
туційні статті про вибори і референдум вимагала б обов’язкового


Конституційний експерт Харківської правозахисної групи.
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застосування того ж таки референдуму як форми прямої демократії.
Як стверджує стаття 155, розділи I, III та XIII Конституції України
змінюються в особливому порядку, який вимагає ускладненої юри-
дичної процедури.
В то й же час, попри захищеність основ виборчої системи Украї-
ни юридичними гарантіями найвищого рангу, на практиці ніщо в
вітчизняному публічному праві не міняється так швидко й часто, як
поточні виборчі закони. Майже кожні чергові вибори до Верховної
Ради України та місцевих рад від часу набуття Україною державної
незалежності проводилися на основі нових або суттєво оновлених ви-
борчих законів. Те саме мусимо сказати й про вибори Президента.
Якщо не рахувати Конституції, то виборче законодавство Украї-
ни складається із законів: «Про вибори Президента України» № 474 –
XIV від 05.03.99 р. у редакції Закону № 1630-IV від 18.03.04 р.; «Про
особливості застосування Закону України «Про вибори Президента
України» при повторному голосуванні 26 грудня 2004 р.» № 2221-IV
від 8.12.04 р.; «Про вибори народних депутатів України» № 1665-IV
від 25.03.04 р. у редакції Закону № 2777-IV від 07.07.05 р. та Закону
№ 3368-IV від 19.01.06 р.; «Про вибори депутатів Верховної Ради Ав-
тономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів» № 1667-IV від 06.04.04 р. із змінами, внесеними від-
повідно до Кодексу адміністративного судочинства № 2747-IV від
06.07.05 р., а також законів № 3253-IV від 21.12.05 р., № 3368-IV від
19.01.06 р., № 3437-IV від 09.02.06 р., № 3519-IV від 14.03.06 р.
Крім того, після прийняття Закону № 2766-III від 18.10.01 р.
«Про вибори народних депутатів України» Конституційним Судом
України були ухвалені рішення щодо конституційності його окре-
мих положень. Зокрема, йдеться про Рішення КСУ № 1-18/2002 від
30.01.02 р. та Рішення КСУ № 13-рп/2003 від 03.07.03 р., які також
слід вважати частиною виборчого законодавства.
Якщо ж говорити про стратегію розвитку національної виборчої
системи, то спочатку Україна мала мажоритарну систему виборів до
всіх без винятку рад, потім – мажоритарно-пропорційну для виборів
у парламент, і мажоритарну – для виборів місцевих рад. Нарешті, під
тиском найкращих очікувань і сподівань, а також внаслідок політич-
ної реформи 2004 року змішану систему парламентських і мажори-
тарну – місцевих виборів було змінено на чисто пропорційну.
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На хвилі ентузіазму ініціативу довели до логічного кінця. Від-
нині лише сільські та селищні ради обираються в Україні не за
партійними списками... В результаті, задекларована у Конституції
стабільність виборчої системи на практиці обернулася безпрецеден-
тною рухливістю поточних виборчих законів. Сьогодні динаміка ви-
борчого законодавства за своєю рухливістю уподібнилася до ртуті.
Як відомо, у 2004 році Закон про вибори Президента був кори-
гований прийнятим перед останнім туром голосування законом про
особливості застосування першого закону. Відомо, що позачергові
вибори до Верховної Ради 2007 року планується провести на основі
пакету законодавчих поправок. Йдеться, зокрема, про доцільність
відміни права голосувати за відкріпними посвідченнями.
2. Виборчі системи, що використовуються в сучасному світі,
бувають не лише мажоритарними, пропорційними або змішаними.
Незалежно від традиційної класифікації, їх можна вважати також
відносно простими або відносно складними. Навіть якщо вибори від-
буваються у формі голосування поштою (Європа) або натискання
кнопок чи важелів на електронному пристрої (США), їх можна від-
нести до першої або другої групи. Зокрема, українські вибори шля-
хом голосування паперовими бюлетенями можна вважати відносно
простими.
Мовою математики українську систему народного волевияв-
лення можна було б назвати «арифметичною» – на відміну від тих
систем, які цією ж мовою можна було б назвати «алгебраїчними,»
тобто не зовсім простими. Звертає на себе увагу факт, що Україна
від самого початку модифікує просту систему підрахунку голосів,
хоча фахівці в ділянці конституційного права та виборчих систем
знають, що чим складнішою є виборча система, тим адекватніший
до настроїв і уподобань електорату результат вона дає. Звичайно,
за умови, коли складність відповідає рівню підготовки виборців та
виборчих комісій.
Але якщо на виборах забезпечується врахування індивідуальних
преференцій (зміна позицій кандидатів у виборчих списках), або ви-
користовуються інші складні в математичному чи організаційному
відношенні системи, то це вимагає освіченого активу, спеціально
підготовлених виборчих комісій. У цьому випадку волонтерів необ-
хідно спеціально підбирати, заохочувати та тренувати. Можливо, са-
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ме тому в Україні уникають технологій, що вимагають застосування
складних виборчих формул.
Втім, навіть при спрощених обчислювальних моделях мало не
кожні вибори в Україні нагадують політичний аврал. Нерідко трап-
ляється, що активістів для роботи в дільничних комісіях підбирають
в останній момент. Не дивно, що у такому випадку їх недостатньо
інструктують. Їх також недостатньо заохочують – невідповідно до їх
реальної ролі, відповідальності і затрачених зусиль. Не дивно, що на
останніх парламентських виборах незалежні спостерігачі констату-
вали велику кількість помилок при складенні виборчих протоколів.
3. Окрему проблему виборчої системи України становить вико-
ристання пропорційної моделі на місцевому рівні. За винятком мажо-
ритарних виборів сільських і селищних рад, решта органів місцевого
самоврядування обирається в Україні за пропорційною системою на
основі партійних списків. При цьому всі зареєстровані Міністерством
юстиції та Центральною виборчою комісією партії і блоки діють на
основі загальнонаціональних програм. Такою є стандартна вимога
Закону «Про політичні партії в Україні» № 2365-III від 05.04.01 р.
Згідно із законодавством, партійні програми і статути в Україні
мають уособлювати загальнонаціональний інтерес. Це, в свою чер-
гу, означає, що на виборах органів місцевого самоврядування відбу-
вається фактичне перенесення централізованого політичного світо-
бачення на місцевий рівень. Проте інтереси місць і регіонів часто
органічно не співпадають з інтересами центру. Відтак, вони далеко
не найліпшим чином вкладаються у рамки партійних програм.
Подібні протиріччя виникають і підсилюються ще й тому, що в
Україні визнається й реально застосовується громадівська теорія міс-
цевого самоврядування, згідно з якою первинними суб’єктами са-
моврядування вважаються громади – автономне джерело публічної
влади, яка не належить державі, а є самостійною (муніципальною).
За такого підходу місцеве самоврядування та його органи вирішу-
ють питання лише місцевого значення, а здійснення повноважень
державної влади покладається на місцеві органи державної влади
(державні адміністрації).


Див. докладніше: Конституційне право України. – Київ: Видавничий дім «Ін Юре»,
2002. – С. 488-489.
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Згідно з частиною першою статті 140 Конституції України тери-
торіальна громада розглядається як первинний суб’єкт місцевого са-
моврядування, що відповідає саме громадівській концепції місцевого
самоврядування. Таким чином, місцеве самоврядування в Україні
обмежується самостійним вирішенням питань місцевого значення в
межах Конституції і законів України і зосереджується в селах, сели-
щах та містах.
Вочевидь суперечить цій системі партійно-імперативний мандат
на місцевому рівні. В результаті, депутатські фракції в обласних і
районних радах опиняються під подвійним тиском. З одного боку,
ними керує політичний центр, погано обізнаний з реальним станом
речей на місцях. З іншого, – навіть безпартійні депутати місцевих
рад опиняються під тиском фракційної дисципліни, яка подекуди
вже призвела до утворення справжніх авторитарних сект – струк-
тур самодостатніх, проте не надто корисних для здійснення місцевої
політики.
Таким чином, перенесення політичної централізації та фрак-
ційної дисципліни на місцевий рівень створює не найкращу робочу
атмосферу в обласних та районних радах. Надміру консолідоване
за партійною належністю голосування, розшарування депутатського
корпусу на непримиримі політичні угруповання є наслідком хибної
конструкції української виборчої системи.
4. Крім того, місцевий імперативний мандат відсторонив від
участі в управлінні державними і громадськими справами незалеж-
них думкою і політичною позицією особистостей. За діючим законо-
давством про вибори подібним людям в місцевих представницьких
органах і парламенті України просто не знаходиться місця. В резуль-
таті, далеко не всі політично сильні особистості можуть повноцінно
увійти в публічний простір, доступитися до ЗМІ.
Щойно інтелектуально розвиненому, самодостатньому індивіду
схочеться прислужитися своїй громаді, як він мусить схилятися перед
місцевим партійним функціонером. І це при тому, що масштаб його
особистості часто-густо є не до порівняння ширшим за масштаб фі-
гури партійного активіста. Честолюбство офіційного лідера входить
у суперечність з «егоїзмом» новоприбульця, що залишає останнього
за межами політичного процесу. Так або інакше, індивідуалізм, як
типовий атрибут ліберального суспільства, в Україні повноцінно не
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прижився. Натомість маємо оновлену версію українського «демок-
ратичного централізму».
Що при такій системі залишається робити автономним особис-
тостям, наразі не зрозуміло. Їх інтелектуальний, організаційний по-
тенціал не використовується, що суттєво підсилює стан політичної
фрустрації в суспільстві. Прикро, але в модерній Україні не тільки
лідер опозиції Ю.Тимошенко, але й Президент країни В.Ющенко
підтримують ідею імперативного мандату. І хоча Парламентська
Асамблея Ради Європи намагається відучити українських політиків
від надмірного адміністрування, національна виборча система впер-
то вкладає оригінально мислячих людей в прокрустове ложе пар-
тійних програм і програмок. Ще й досі не особистість прикрашає
собою партію або фракцію в Україні, а приналежність до спілки
забезпечує публічний простір «гвинтику» особистості.
5. Перехід від мажоритарної виборчої системи до системи змі-
шаної, а від неї – до пропорційної із закритими списками, пере-
творив українські вибори на голосування за партійними етикет-
ками. Зовні все виглядає так, ніби політична реформа 2004 року
запровадила універсальний лозунг: голосуйте за партію – партія
владнає все.
Останнє призвело не тільки до надмірного політичного впливу
центру на місцях. Нерідко імідж молодих партій дискредитується
недосвідченістю або малою чисельністю їх провінційних еліт. Це, в
свою чергу, провокує у виборців підозру в тому, що й на загальнона-
ціональному рівні партія є неперспективною.
Голосування виключно за партійними списками на місцево-
му рівні вимагає, щоб виборці розумілися на нюансах політичної
гри. Проте саме такого розуміння в сучасній Україні, за винятком
столиці, поки що бракує. Таким чином, пропорційна система ви-
магає пристойної політичної освіти в провінції. Освіта ж вимагає
добробуту, якого людям поки що бракує в українських селах та
містечках.
Невміння пересічних виборців розібратися у процесах, які про-
тікають за партійними лаштунками, уже призвело до того, що в Ук-
раїні почала відроджуватись цензова демократія. Віднедавна держав-
не управління і місцеве самоврядування все більшою мірою нагадує
правління власників від імені власників та в інтересах власників.
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6. Нині в Україні точаться дебати про доцільність імператив-
ного мандату. При цьому йдеться не про класичний імперативний
мандат (залежність депутатів від електорату, наказів виборців), а
про жорстку фракційну дисципліну, політичний централізм в його
пострадянському варіанті. На жаль, виборча система України по-
ки не спромоглася стати демократичною і відкритою. Сталося так,
що піраміда великого тоталітаризму розпалася у нас на маленькі
пірамідки авторитаризму місцевого рівня. Замість однієї «керівної
і направляючої» сили українці мають півтори сотні партій, проте
демократія у кожній із них залишається на характерному для ко-
муністичних часів рівні. За свідченням науковців, право вирішувати
в українських партіях належить елітам, які складаються з... трьохчотирьох осіб.
Подібна система не рахується з тією обставиною, що в сучасному
світі все частіше виникає ситуація, коли кожен є правим по-своєму.
З іншого боку, чим складнішою є політична проблема, тим меншим
є число осіб, які здатні її залагодити. Все це свідчить про нагальну
потребу усвідомити цінність індивідуального початку у поєднанні з
терпимістю та плюралізмом. На жаль, індивідуалізовані підходи до
оцінок і розв’язання проблем в Україні не заохочуються й спостері-
гаються рідко.
Політичні еліти України демонструють невисоку готовність до
розуміння того, що в стратегії розвитку країни може існувати декіль-
ка рівноцінних варіантів. Тобто політики сприймають мозаїчність
українського суспільства у якості, що не призначається для практич-
ного застосування. Багато з них продовжує сповідувати ксенофобію
в стилі радянських часів. Саме в радянських історичних нашаруван-
нях бере свій початок імперативний мандат, остракізм інакомисля-
чих, закриті для загалу виборчі списки, ідеологічна непоступливість
у поєднанні із здатністю до шантажистського голосування.
7. Реальне життя є строкатим та гнучким, проте негнучкою за-
лишається українська політична система. В Україні спостерігається
дивне поєднання політичного плюралізму з жорсткістю партійних
ідеологій. При цьому кількість політичних партій в країні у багато
разів перевищує кількість сюжетів світової літератури.
Багато партій відзначає перебільшене уявлення про свою зна-
чущість. Хоча стратегії політичного розвитку в світі є відносно об-
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меженими (праві, ліві, центр, радикальне крило, «зелені»), амбіції
політичних еліт України погано корелюються з рейтингами їх попу-
лярності. Останнє не дивує, бо навіть мінімальна легітимація дозво-
ляє українському політику стати на чолі Верховної Ради.
При цьому партії, що прикрасили виборчі списки прізвища-
ми колишнього спікера, голови Верховного Суду або президента не
змогли подолати прохідного бар’єра. Актуальні симпатії українсь-
ких виборців суттєво контрастують із самооцінками колишніх
керманичів країни. З одного боку, в Україні швидко змінюються
політичні уподобання електорату, з іншого – для протидії цьому
влада вдається до перманентних переробок національної виборчої
системи.
8. Уваги заслуговує також криза пасивного виборчого права, за-
початкована конституційними змінами в грудні 2004 року. Запрова-
дивши пропорційну виборчу систему, політична реформа підірвала
пасивне виборче право як конституційну гарантію політичної сво-
боди народу.
Кількість депутатських місць є обмеженою, проте це не повинно
впливати на можливість українських громадян брати участь у вибо-
рах в якості кандидатів. На основі статті 38 Основного Закону «гро-
мадяни мають право брати участь в управлінні державними справа-
ми, у всеукраїнському та місцевому референдумах, вільно обирати і
бути обраними (виділено мною – В.Р.) до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування».
Насправді в оновленій виборчій системі України саме вільного
доступу громадян до пасивного виборчого права більше не існує.
Парадокс, але в Україні склалася ситуація, коли обиратися на пост
Президента можна через грошову заставу і самовисування, а стати
кандидатом у депутати районної ради можна лише через включення
у партійний список.
9. Чинна редакція Закону про вибори до Верховної Ради була
розроблена спеціально для парламентських виборів 2006 року. В той
час творці законопроекту ставили собі на меті подолання недоліків
попереднього закону, який не передбачав, як вони вважали, достат-
ніх юридичних гарантій захисту від фальсифікацій та забезпечення
прозорості народного волевиявлення.
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Оновлений закон відрізнявся детальною регламентацією вибор-
чих процедур, зокрема, складною структурою протоколів виборчих
комісій. На жаль, на практиці процедурні гарантії не змогли запобіг-
ти елементарній купівлі-продажу місць у виборчих списках.
Не менш важливим недоліком закону стала його надмірна склад-
ність. Законодавець намагався забезпечити ефективні вибори, проте
в своєму прагненні до досконалості втратив почуття міри. В резуль-
таті, юридична атрибутика великого за обсягом нормативного акту
зробила його не стільки законом, скільки інструкцією для ідеально
вишколеного персоналу, «бюрократії за М.Вебером».
Проте саме за даним законом склад дільничних виборчих ко-
місій мав формуватися із волонтерів, які через низку об’єктивних
і суб’єктивних причини не змогли повністю опанувати складними
процедурними моментами його положень. Це призвело до плутанини
при заповненні протоколів, спровокувало необґрунтовані підозри у
корумпованості персоналу комісій, змусило оскаржувати результати
виборів на багатьох дільницях в суді.
10. У виборчих системах різниця між корисним і шкідливим дуже
часто проходить на рівні правових нюансів. Тому вибори вимагають
граничної збалансованості процедур, розумної послідовності дій ви-
борців і персоналу комісій. Причому дана вимога є справедливою як
для виборчої дільниці, так і для ЦВК.
Якщо під цим кутом зору подивитися на вибочу систему Ук-
раїни, то стане зрозумілим, що вона залишається побудованою на
принципі взаємної недовіри суб’єктів виборчого процесу. Саме тому
виборча система України в її нинішньому варіанті приречена на по-
разку. Навпаки, лише довіра до «політичної людини», підкріплена
належними гарантіями свободи, здатна об’єднати окремі особис-
тості в політичну спільноту.
Принаймні, на цій аксіомі побудована мораль сучасного кон-
ституціоналізму. І саме тому не тільки демократія і свобода, але й
довіра до людини має стати метою подальшого розвитку українсько-
го виборчого законодавства.
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Стан та динаміка українського
конституційного законодавства

Всеволод Речицький

1. Загальний огляд

Розвиток конституційного законодавства в 2006 р. і перші п’ять
місяців 2007 р. слід вважати практичним втіленням ідей української
конституційної реформи 2004 р. Адже саме минулої весни вперше
було проведено парламентські вибори за оновленою виборчою сис-
темою. Незалежні спостерігачі визнали їх законними, прозорими і
демократичними, проте новий склад Українського парламенту вже
від початку давав привід для серйозних роздумів.
Зокрема, за підсумками виборів стало ясно, що більше полови-
ни (приблизно 250) депутатського корпусу становлять жителі столи-
ці – міста Києва. Це практично відразу поставило під сумнів пред-
ставницький характер Верховної Ради п’ятого скликання. Крім того,
результати виборів засвідчили, що депутатський корпус складається
значною мірою з багатих людей, часто – з потужних бізнесменів,
яких в українській публіцистиці прийнято називати «олігархами».
Отже, бізнес-еліта вищого класу репрезентувала себе не тільки
в якості донорів партій і блоків у весняних перегонах. Багато хто з
них, як от, наприклад, Р.Ахметов, К.Жеваго, Д.Жванія, О.Третьяков
чи П.Порошенко самі стали народними депутатами. В результаті ом-
ріяного в теорії та українських ЗМІ розділення політики і бізнесу в
Україні не відбулося. Навпаки, дуже швидко парламент розділився


Конституційний експерт Харківської правозахисної групи.
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на правлячу коаліцію та «не правлячу» опозицію, які водночас були
прямими політичними репрезентантами економічних інтересів пів-
дня і сходу, а також, відповідно, – центру та заходу України.
Інші проблеми структурного плану виникли під час формуван-
ня коаліції депутатських фракцій та подання нею на затвердження
кандидатури Прем’єр-міністра. Проте в той час напруга ще не сяг-
нула рівня політичної кризи. Здавалося, що запропонований Пре-
зидентом і підписаний головними політиками країни «Універсал
національної єдності» задовольнив амбіції як переможених, так і пе-
реможців. Проте громадськість зустріла цей документ без особливо-
го ентузіазму. На політичному рівні його піддала жорсткій критиці
лідер опозиційних сил Ю.Тимошенко.
Невдовзі після створення уряду в Україні почалося ігнорування
більшістю у Верховній Раді України вимог статті 83 Основного Зако-
ну щодо процедури формування коаліції депутатських фракцій. Зок-
рема, на заміну поодиноким випадкам включення до складу коаліції
окремих народних депутатів заступила практика постійного попов-
нення коаліції на засадах індивідуального або групового членства.
Хоча в Українському парламенті третього скликання переходи із
фракції у фракцію траплялися приблизно 600, а у парламенті чет-
вертого скликання – 300 разів, вихід народних депутатів із опози-
ційних фракцій сприймався цього разу досить хворобливо. Зокрема,
українська громадськість засудила формально законний перехід до
коаліції соціалістів на чолі з О.Морозом. Що ж стосується пізнішого
переходу до коаліції депутатської групи А.Кінаха, то в українських
ЗМІ ця дія була названа прямою зрадою і політичною втечею.
Пізніше, в своєму Указі від 2 квітня 2007 р. «Про дострокове
припинення повноважень Верховної Ради України» № 264 Прези-
дент України В.Ющенко заявив про те, що «порушення консти-
туційних вимог щодо формування коаліції депутатських фракцій»
призвело до спотворення результатів народного волевиявлення в бе-
резні 2006 р. При цьому спосіб «безстрокового» формування коаліції
було названо нехтуванням виборчих прав громадян, яке призвело до
прямої загрози народному суверенітету.
Таким чином, розвиток подій наприкінці 2006 та на початку
2007 р. поступово став, за оцінкою Президента, передумовою узур-
пації влади в Україні. На думку лідера нації, він загрожував де-
ржавній безпеці, призвів до дестабілізації ситуації в суспільстві,

115

Конституційний процес в Україні (2005 – 2008)

створив потенційну загрозу самому існуванню Української держави.
На практиці це проявилося в тому, що все зростаюча кількість депу-
татів від опозиції почала голосувати в унісон з правлячою коаліцією.
За винятком входження до складу коаліції соціалістів О.Мороза та
групи депутатів від партії «Промисловців та підприємців» А.Кінаха,
йшлося не так про формальний перехід до коаліції, як про зміну
стратегії голосування поодиноких членів парламентської опозиції.
Проте відхилення депутатів від норм політичної етики в даному
випадку не становило формального порушення Конституції України.
Адже на основі частини 2 статті 80 Основного Закону «народні де-
путати України не несуть юридичної відповідальності за результати
голосування або висловлювання у парламенті та його органах». Нові
симпатики коаліції сиділи у тій самій залі пленарних засідань, що й
раніше сиділи, слухали, ухвалювали рішення, голосували... Все було
тим самим, що й раніше, тільки політичні оцінки змінилися. Від-
так, в політичному дискурсі країни почалося обговорення питання,
чи має фракція владу над переконаннями своїх членів? Більше того,
чи має владу над розумом і свідомістю депутатів народ України?
Проте, як би там не було, народ обрав на виборах 2006 р. різ-
них людей з усіма притаманними їм внутрішніми особливостями і
якостями. При цьому вибори проводилися за фактично закритими
для громадського загалу списками. Тобто народ мусив повністю пок-
ладатися на зрілість політичної сили, яка сформувала конкретний
список. Оскільки списки насправді формували не партійні з’їзди, а
верхівка і лідери партій (практично в однаковій мірі цим займали-
ся В.Янукович, В.Ющенко, Ю.Тимошенко), саме вони мали б нести
політичну відповідальність за некоректну поведінку своїх обранців.
Проте в подальшому саме Президент України та Ю.Тимошенко пер-
шими публічно засудили практику політичних переходів.
Крім того, як показує ретроспективний аналіз подій, частина
місць у виборчих списках 2006 р. купувалася за гроші («донорські
внески»), на що виборці політичних лідерів вочевидь не уповнова-
жували. Звичайно, у будь-якій з існуючих виборчих систем вибір
людей не буває абсолютно безпомилковим. Виборча система може
бути мажоритарною, пропорційною чи змішаною, проте вона має
давати результат, при якому помилки волевиявлення не утворюють
ефекту масовості, системи. Ситуація ж в новообраному парламенті
давала підстави говорити не так про політичне відступництво, як
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про стратегічно хибний спосіб формування виборчих списків, юри-
дично недосконалий виборчий закон.
З іншого боку, не існувало також серйозних документальних
підстав стверджувати, що народ в особі більшості виборців засудив
перехід окремих депутатів від опозиції до коаліції. Адже громадяни
обирали народних депутатів не до коаліції чи опозиції, а до Верхов-
ної Ради України. Їх вибір на входження депутатів до складу коаліції
чи опозиції безпосередньо не впливав. Не виключено також, що за
рік електорат міг перейти до нових політичних пріоритетів разом із
депутатами-перебіжчиками.
Тобто в березні 2006 року народ міг хотіти одного, а роком пізні-
ше – іншого. Врешті-решт, якщо голосування окремих депутатів від
опозиційних фракцій в унісон з коаліцією можна було назвати зра-
дою, то подальше голосування цілої фракції «БЮТ» за Закон «Про
Кабінет Міністрів» виглядало ще більшою зрадою, бо воно умисно
принижувало політичну значущість фігури українського Президен-
та. У свою чергу, розійшовся з уподобаннями багатьох людей і Пре-
зидент В.Ющенко, коли влітку 2006 р. подав на затвердження на
посаді Прем’єр-міністра кандидатуру В.Януковича. Адже саме щоб
не допустити останнього до влади, стояв на зимовому майдані Неза-
лежності добірний президентський електорат.
Так або інакше, юридично неможливо було довести, що зміна
стратегії голосування цілою фракцією, так само як і зміна політичних
уподобань Президента щодо кандидатури В.Януковича – це благо для
народу, а зміна стратегії голосування окремими депутатами – зло.
Можна сказати, що порушення вимог статті 83 Конституції Ук-
раїни стосовно формування коаліції фракцій не стільки спотворю-
вало результати народного волевиявлення в березні 2006 р., скільки
потенційно впливало на стабільність уряду В.Януковича пізніше.
Адже фракції входять до коаліції, проте не розчиняються в ній.
У свою чергу, існування коаліції має на меті виключно формуван-
ня Кабінету Міністрів. Про подальшу долю коаліції, так само як
і опозиції, Конституція практично нічого не говорить. Зокрема, з
частини 2 статті 80 Конституції витікає, що голосування депутатів є
принципово індивідуальним, тобто обумовлюється їх власним вибо-
ром, інтуїцією, а не партійною (фракційною) дисципліною.
Що ж стосується Президента, то, аналізуючи в своєму Указі
№ 264 події осені 2006 р., він дійшов висновку про те, що поповнен-
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ня складу коаліції на засадах індивідуального і групового членства
призвело до «нехтування конституційних виборчих прав громадян
України».
За Конституцією і спеціальним законом виборчі права українсь-
ких громадян полягають в тому, щоб голосувати за партійний чи бло-
ковий список (мажоритарна система діє в Україні лише на виборах
до сільських і селищних рад), або самому увійти до складу подібного
списку. При цьому з активним виборчим правом в Україні серйозних
проблем досі не виникало. Проте суттєво гіршою слід визнати ситуа-
цію з пасивним виборчим правом.
Конституційна реформа від 8 грудня 2004 р. та Закон «Про ви-
бори народних депутатів України» від 19 січня 2006 р. запровадили
пропорційну систему виборів із практично закритими виборчими
списками, що вкрай негативно вплинуло на доступність пасивного
виборчого права. Саме даний порядок дозволив комплектувати ви-
борчі списки партій та блоків ексцентричними олігархами, охорон-
цями і шоферами VIP-персон, а також естрадними й телевізійними
зірками. Дозволивши сформувати депутатський корпус із бізнесових
та відверто екзотичних верств публіки, виборчий закон автоматично
стимулював некерованість й непередбачуваність поведінки парла-
ментських неофітів.
Можна сказати, що політична реформа і прийнятий на її основі
закон про вибори 2006 р. зробили українську політику відверто кор-
поративною, а саму Верховну Раду – уособленням такого собі клу-
бу-казино для багатих. Оскільки реформа та новий виборчий закон
були успішно проголосовані майже всіма депутатами Верховної Ради
попереднього скликання, саме вони несуть політичну відповідаль-
ність за їх недоліки. Врешті-решт, кризова ситуація в парламенті й
суспільстві була зроджена не так депутатами-перебіжчиками, як сис-
темними особливостями політичної реформи, а також побудованого
на її засадах виборчого законодавства.
Крім того, порядок формування коаліції сам по собі на реаліза-
цію виборчих прав українських громадян безпосередньо не впливав.
Ні в 2006 р., ні пізніше в Україні не вдавалося закріпити імпера-
тивний мандат (який зберігся приблизно у 10 країнах світу) на ви-
щому – парламентському рівні. Зрештою, народний депутат – це не
примітивний транслятор настроїв та уподобань електорату, а від-
повідальна й самостійна особистість. Оскільки сучасна передвиб-
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орна програма – це декларація про наміри, а не караульний устав,
реалізувати її можна різноманітними способами. Не дивно, що в
формально-юридичному сенсі народним депутатам було надано пра-
во вільно обирати тактику парламентського побутування.
Що ж стосується реального стану політичної культури в країні,
то в 2006 р. вона перебувала на невисокому рівні. Вже восени 2006 р.,
за свідченням науковців, в українських парламентських фракціях ос-
новні рішення приймалися виключно партійною елітою, яка склада-
лася з 3-4 осіб. Закономірно, що стиль роботи подібних авторитарних
фракцій зроджував лише нехіть та відразу. З іншого боку, партійний
авторитаризм підживлювала ситуація незавершеності політичного
вибору країни.
Політична воля Українського народу й досі балансує між двома
векторами розвитку, які ведуть до суттєво різних перспектив для
країни. Саме тому, одержавши важку перемогу на президентських
виборах 2004 р., помаранчеві сили повинні були привернути на свій
бік симпатії хоча б кількох відсотків біло-блакитного електорату.
Проте історичний шанс 2004-2006 рр. було в значній мірі втрачено.
Політика помаранчевих в цей час не стала по-справжньому теплою,
гуманною, оберненою до потреб простої людини.
Зокрема, перехід на задекларовані переможцями 2004 р. євро-
пейські цінності вимагав радикальної зміни в ставленні держави до
освіти. Адже зрозуміти сенс свободи, достоїнства особистості, де-
мократії може лише освічена людина. Проте українські провінційні
школи, так само як і їхні викладачі, у 2006 р. все ще залишалися
відвертими жебраками. Не була відновлена навіть традиційна для
комуністичних часів мережа провінційних книжкових магазинів.
Правом зловживали, законодавство не працювало як універ-
сальний регулятор, ключових для морального очищення країни
свідків запрошували до Генеральної прокуратури через національні
телеканали, а фальсифікатори виборів кепкували з недолугості пе-
реможців. Розпачливим, проте логічним наслідком даної атмосфери
стало те, що колишньому генеральному прокурору М.Потебеньку
було присвоєно «Орден Ярослава Мудрого». Саме тоді вилка зарплат
в бюджетній сфері сягнула 40-кратного рівня. При цьому самов-
певненість правлячої верхівки контрастувала з її вельми скромною
ерудицією. Досягнута завдяки «помаранчевій революції» свобода
слова дозволила населенню придивитися до реальних інтелекту-
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альних можливостей політичного бомонду. Тому не дивно, що на
парламентських виборах 2006 р. тільки інерція людських сподівань
врятувала помаранчевий табір.
Політичні помилки помаранчевих у 2004-2006 рр. призвели до
розростання коаліційної єдності в новому парламенті, яка негатив-
но впливала не так на національний чи народний суверенітет, як
на плюралізм, поліфонію і строкатість українського громадянсько-
го суспільства. Надмірна єдність зробилася потенційно загрозли-
вою для прав політичних меншин і окремої людини. Кон’юнктурна
консолідація становила серйозну загрозу українському лібералізму,
оскільки вона загрожувала надмірною урегульованістю політичних
процесів в країні. Гіпертрофована єдність фактично зробилася фак-
тором стагнації в українському суспільстві.
З іншого боку, узурпації влади в цей час в Україні все-таки
не відбулося. Оскільки поняття узурпації традиційно означає насильницьке захоплення влади, стверджувати, що перехід депутатів від
парламентської опозиції на сторону більшості став уособленням або
передумовою насильства, немає підстав. Будь-яких очевидних ознак
насильства в 2006 р. не спостерігалося. Ототожнювати ж з насиль-
ством фінансові та бізнесові спокуси, організовані коаліцією для
своїх опонентів навряд чи можливо.
Загроза національній безпеці України почала складатися в цей
час не стільки завдяки політичній гостинності коаліції, скільки за-
вдяки згущенню загальних політичних негараздів в країні. Навіть
поверховий погляд на політичну обстановку, що склалася довкола
парламентських виборів 2006 р., дозволяє зробити висновок про те,
що в Україні відбулося роздвоєння виконавчої гілки влади на два по-
тужних центри. Спровокований реформою конституційний розкол
органічно накладався на феномен «двох Україн» (М.Рябчук) – схо-
ду-півдня і центру-заходу. В результаті, Україна одержала в 2006 р.
підсилену реформою конкуренцію двох політик і двох візій стратегічного розвитку країни. Історичним і геополітичним підґрунтям
даного протистояння стало те, що центр і захід обрали В.Ющенка
Президентом України, а схід і південь – зробили В.Януковича її
Прем’єр-міністром.
Таким чином, після парламентських виборів 2006 р. справж-
ньою загрозою для України стала не так коаліційна більшість, як
спровокована реформою розірваність державної виконавчої верти-
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калі на її вищому ієрархічному рівні. Саме вона призвела до невід-
повідності зовнішнього та внутрішнього політичного курсу країни,
протистояння місцевого самоврядування і державних адміністрацій
на сході та півдні.
У той час найбільш загрозливим для країни ставало відроджен-
ня характерного для епохи Л.Кучми ретроградно-консервативного
стилю врядування, до якого мало не відразу спробували повернути-
ся лідери коаліції. Загальну атмосферу в країні пригнічував також
архаїзм примітивних міфологем, що продовжували панували в сис-
темі державної освіти, забобонне ставлення навіть освічених верств
населення до ідеї європейської інтеграції та потенційного членства
України в НАТО.
Особливу небезпеку уособлювало в собі також нехтування Конс-
титуцією та законами України з боку вищих органів державної влади
та вищих посадових осіб України. Досить пригадати свідоме блоку-
вання діяльності Конституційного Суду колишнім спікером парла-
менту України В.Литвином; активну участь Голови Верховного Суду
України В.Маляренка та Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини Н.Карпачової у виборчій кампанії; масове й хронічне
голосування депутатів Верховної Ради чужими пластиковими карт-
ками; протиправне рішення Конституційного Суду на користь мож-
ливості третього терміну повноважень для президента Л.Кучми.
Вже тоді шкідливою виявилася запроваджена у 2006 р. модель
пропорційної виборчої системи для районних та обласних ланок
місцевого самоврядування. Суттєво підривала національну єдність
фантастична вилка зарплат в бюджетній сфері. Ситуація, коли на-
родний депутат одержував зарплату, що у десятки разів перевищувала
зарплату висококваліфікованого вчителя або хірурга, стала більшою
загрозою для національної єдності, ніж будь-які пертурбації на рівні
парламентських фракцій. Про непропорційно щедре фінансування
українських урядовців та народних депутатів в той час писали навіть
американські газети. Як стверджували пізніше деякі аналітики, з
такою різницею в бюджетних зарплатах політичну націю українцям
навряд чи коли-небудь поталанить створити.
Загалом, в 2006 р. в Україні продовжувала існувати й поглиблю-
ватися загальнополітична криза. Перш за все, це була криза довіри
населення до влади. Це була також криза, що витікала з примітивної
освіченості населення, внаслідок чого українці продовжували масо-
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во боятися Брюсселю й НАТО. Це була криза економічного розриву
між багатими і бідними, а також державними чиновниками вищого
й нижчого рангів. Це була криза конституціоналізму й законності,
внаслідок чого вищі посадові особи країни наважувалися ігнорувати
елементарні вимоги її правової системи.
У стратегічному сенсі більшість цих та подібних до них явищ
була пов’язана з тим, що Україна не зуміла швидко попрощатися з
ідеологією і практикою тоталітаризму. В сфері державного управ-
ління покоління комуністів продовжувало боротися з «втраченим
поколінням» комсомольців. Інструментальність поведінки політич-
них лідерів, їх неспроможність керуватися справжніми цінностями
та принципами, масове зловживання Конституцією і законами, без-
межне політичне честолюбство – все це стало наслідком плебейсь-
кої політичної культури, результатом тривалого дефіциту модерних
знань і свободи. Водночас, чим більше часу спливало, тим критич-
нішим робилося громадянське сприйняття українських політичних
реалій.
Системні недоліки конституційної реформи продовжували під-
ривати стратегію політичного й економічного розвитку України. Від-
вертий примітивізм виборчої системи, сформованої спеціально під
парламентські та місцеві вибори 2006 р., разом з імперативним ман-
датом на місцевому рівні зробили українську політику незграбною,
а її державне життя – перманентним зведенням особистих рахунків.
Кон’юнктурне, вчинене поспіхом переписування Конституції зро-
било українську політику лицемірною, негуманною й неефективною
одночасно.
Що більше риторики та патріотичних гасел виголошувалося в
2006 р. політичною елітою, то глибшою ставала прірва між нею й
народом. Врешті-решт, взаємні звинувачення зробили прозорим і
зрозумілим той факт, що за системну кризу в Україні є відповідаль-
ними всі без винятку політичні партії та гілки державної влади. При
цьому найбільша провина лягала на тих, хто був і залишався най-
більш розсудливим і розумним.
Тому пізніше рішення Президента України розпустити парла-
мент стало важким горішком для Конституційного Суду не тільки
через його суто юридичні властивості. Воно було складним, перш за
все, через свою морально-етичну основу. З суто юридичної точки зо-
ру не треба було доводити, що Президент не володіє правом довільно
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розпускати парламент. В.Ющенко – не намісник царя на Кавказі,
якому в Російський імперії надавалися дискреційні повноваження.
З іншого боку, Президент був правий в тому сенсі, що українська
держава зайшла в глухий кут, а збайдужіле суспільство деградувало
у всіх на очах, й на це треба було якось реагувати.
Самі по собі перевибори в країні, яка швидко росте і змінюєть-
ся, виправдати легко. Проте енергія народу на таких перевиборах
має бути використана з максимальним ефектом. Справжня пробле-
ма, яка вже тоді постала перед Україною, полягає в тому, що сам по
собі розпуск парламенту і перевибори не дозволять країні вийти з
системної кризи. Бо її причини сховані в матриці політичної рефор-
ми. Допоки вона існуватиме й діятиме, жоден Український парла-
мент і уряд не зможуть вийти з-під її руйнівного впливу.
Отже, щоб вилікувати хворобу, необхідно зважитися на більше.
Можна поставити реформу на всенародне «рейтингове» голосування
або скасувати її в Конституційному Суді. Юридичних аргументів
для цього не забракне. Загальновідомо, що проголосовані 8 грудня
2004 р. конституційні зміни не пройшли належної перевірки Кон-
ституційним Судом. Крім того, зміни до Основного Закону голосу-
валися в пакеті з ординарним законом. Останній же був норматив-
ним актом, який вирішував особисту долю майбутнього Президента
країни! Врешті-решт, грубо переписана в 2004 р. Конституція на-
справді є нелегітимною. Це зовсім не той документ, який українсь-
ке суспільство мало б боронити всіма своїми силами. Оскільки ж
відповідальність за реформу несе вся політична верхівка країни, на
радикальні зміни необхідно наважитись всім.
Очевидно, що проблема України полягає не в тому, що «погані»
політики перехопили у 2006 р. ініціативу у політиків «хороших». Не
менш прикрим є те, що навіть «хороших» політиків у нас мало хви-
лює репутація національної судової системи. Особливого співчуття
заслуговує український Конституційний Суд. Як би там не було, але
в формальному сенсі це юридична еліта країни. Попередній Конс-
титуційний Суд був дискредитований в очах громадськості й міжна-
родної спільноти рішенням стосовно третього терміну повноважень
Л.Кучми. Чи захоче новий Конституційний Суд пожертвувати своєю
репутацією заради політичних амбіцій, наразі невідомо.
У будь-якому випадку українському виборцю варто серйозно
подумати, чи має він в черговий раз віддати свій голос за тих, хто
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призначив собі зарплату в десятки разів вищу за його власну, а також
тих, хто заради безмежного особистого честолюбства зламав націо-
нальний Основний Закон. Відродження України є на часі, проте во-
но має починатися з чогось всім зрозумілого і простого. Наприклад,
з перегляду процедурних моментів конституційної реформи. Зовні
ця акція виглядає несуттєвою, проте вона-таки прочиняє нам двері
на свіже повітря.

2. Політичний конфлікт

Конституційна реформа 2004 р. разом із виборами 2006 р. послу-
жили прологом до драматичних подій 2007 р. – часу, коли пишеться
цей аналіз. Політичне майбутнє добре передрікається історичним
минулим, тому ми вважаємо необхідним подати аналіз політикоправової ситуації, яка склалася в Україні після оприлюднення Ука-
зу Президента України «Про дострокове припинення повноважень
Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від
26 квітня 2007 р.
Як відомо, 2 квітня 2007 р. Президент України В.Ющенко опри-
люднив Указ «Про дострокове припинення повноважень Верховної
Ради України» № 264, який констатував й водночас суттєво підси-
лював ситуацію політичної кризи в Україні. Минуло зовсім небагато
часу, й Президент України вдався до другої спроби розв’язати полі-
тичне протистояння. 26-го квітня В.Ющенко оприлюднив другий
Указ про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виб-
орів в парламент.
Як зазначалося в Указі Президента № 355 (далі – Указ), «відмова
Кабінету Міністрів України забезпечити відповідне фінансування та
фактична бездіяльність Центральної виборчої комісії унеможлив-
люють проведення позачергових виборів до Верховної Ради України
27 травня 2007 року.» Тому «з метою створення належних умов для
всіх суб’єктів виборчого процесу та зважаючи на те, що відповідно
до частини другої статті 77 Конституції України дата проведення по-
зачергових виборів прямо пов’язана з днем опублікування рішення
про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України,
Указ Президента України від 2 квітня 2007 року № 264 <...> необхід-
но визнати таким, що втратив чинність.»
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При цьому не лишилося непоміченим, що новий Указ не став
юридичною калькою з першого – вкрай невдалого в юридичному
сенсі документу про розпуск Верховної Ради. Він не тільки призна-
чив нову дату позачергових виборів, але й суттєво змінив весь лан-
цюг власного юридичного обґрунтування.
На відміну від першої спроби глави держави, другий Указ про
розпуск парламенту містив в собі важливе посилання на пункт 1
частини другої статті 90 та частину шосту статті 83 Основного За-
кону. Обидва посилання є не просто важливими, а й необхідними,
оскільки пункт 8 частини першої статті 106 Конституції України,
що містить в собі перелік президентських повноважень, імперативно
стверджує, що Президент України «припиняє повноваження Вер-
ховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією»
(виділено мною – В.Р.). В юридичному сенсі це означає, що Прези-
дент може розпустити Український парламент виключно на підставі
трьох груп обставин, послідовно перерахованих в окремих пунктах
частини другої статті 90 Основного Закону. Вчинити по-іншому йо-
му забороняє також стаття 19 Конституції України.
Саме статті 19 та 106 Основного Закону унеможливлювали роз-
пуск Верховної Ради Президентом безпосередньо на основі частини 2
статті 102 Конституції – драматичний висновок, з яким багато сим-
патиків Президента намагалося полемізувати в національних ЗМІ
та Інтернеті. У цьому плані найбільш помітними стали аналітичні
розвідки та інтерв’ю М.Рябчука, Б.Футея, О.Мережка, Н.Петрової,
О.Северина та Ф.Веніславського.
Натомість в новій спробі Президента логіку юридичного обґрун-
тування було змінено на більш дієздатну. Так, в другому Указі стверд
жується, що «11 липня на пленарному засіданні Верховної Ради Ук-
раїни було оголошено про формування коаліції депутатських фрак-
цій, до складу якої були включені народні депутати України, які
не входили до депутатських фракцій, що сформували цю коаліцію.
У березні 2007 року така практика набула масштабного характеру.
Тим самим виникли передумови реалізації права Президента Украї-
ни достроково припинити повноваження Верховної Ради України
на підставі пункту 1 частини другої статті 90 Конституції України
у зв’язку з тим, що коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді
України була сформована не відповідно до статті 83 Конституції
України.»
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Дійсно, відповідно до пункту 1 частини першої статті 90 Конс-
титуції «Президент України має право достроково припинити пов-
новаження Верховної Ради, якщо: 1) протягом одного місяця у Вер-
ховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій
відповідно до статті 83 цієї Конституції.» Тобто для виконання ви-
мог пункту 1 частини першої статті 90 Основного Закону необхід-
ним є попереднє виконання всіма належними суб’єктами вимог час-
тин шостої та сьомої статті 83 Конституції України. Зважаючи на те,
що норми Конституції діють відразу цілими групами (ансамблями),
подібний стан юридичної взаємопов’язаності слід визнати природ-
ним, органічним.
Якщо ж проаналізувати загальний зміст статті 83 Конституції,
то неважко дійти висновку про те, що її положення утворюють кон-
ституційний інститут. В правовому сенсі це означає, що окремі час-
тини даної статті виступають як самостійні нормативні приписи, які
хоча й не мають автономних санкцій, проте оснащені власними дис-
позиціями та гіпотезами. В перекладі з мови права це означає, що
головні матеріальні та процесуальні моменти формування коаліції
депутатських фракцій в парламенті України вичерпно описуються в
частинах шостій та сьомій статті 83.
Зокрема, частина шоста статті 83 стверджує, що «у Верховній
Раді за результатами виборів і на основі узгодження політичних по-
зицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої
входить більшість народних депутатів України від конституційного
складу Верховної Ради України.» В арифметичному плані це озна-
чає, що критичним для створення та належного функціонування
коаліції депутатських фракцій є число 226. Причому даний кількіс-
ний показник досягається способом групового членства.
В свою чергу, частина сьома статті 83 Конституції говорить про
те, що «коаліція депутатських фракцій формується протягом одного
місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України,
що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної
Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності
коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.»
З правової точки зору, саме ці положення стали ключовими для
формування доказової бази, загальної юридичної обґрунтованості
другого президентського Указу. Бо хоча частина дев’ята статті 83
Конституції й говорить про те, що «засади формування, організації
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діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій
у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та
Регламентом Верховної Ради України,» проте Конституційний Суд
при вирішенні питання конституційності президентського Указу має
керуватися не Регламентом, а виключно положеннями українського
Основного Закону.
Таким чином, з логіки Конституції випливає, що коаліція де-
путатських фракцій має бути остаточно сформованою на протязі
місяця, причому її виключними суб’єктами повинні стати депутат-
ські фракції. При цьому загальна кількість депутатів у фракціях, які
вирішили увійти до складу коаліції, не може бути меншою за 226.
Фактично тільки про це говорить національний Основний Закон.
Все інше є юридичною атрибутикою Регламенту, тобто волевиявлен-
ням більшості народних обранців, яке не вимагає (бо Регламент – не
закон) офіційної згоди Президента.
Можливо, саме тому Український парламент пішов вільним
(відтак – неконституційним) шляхом створення коаліції депутат-
ських фракцій на основі не тільки групового, але й персонального
членства, розтягнувши при цьому час її формування на невизначе-
ний термін. Простіше кажучи, Верховна Рада України, сформував-
ши первісну депутатську більшість на протязі місяця, свідомо забула
після цього зачинити коаліційні двері. Даний крок, як ми знаємо,
призвів до перманентного поповнення депутатського складу коаліції
за рахунок подальших індивідуальних та групових надходжень.
На перший погляд подібна практика виглядає досить невинною,
проте у своєму юридичному підтексті вона містить потенційну за-
грозу для політичної стабільності в країні. Адже якщо вважати, що
коаліція є постійно діючою й постійно відкритою, то постійно від-
критим для відставок і перепризначень опиняється і сформований
нею уряд. Припустимо, що у певний відрізок часу склад перманен-
тно діючої й відкритої коаліції становить – 226-227 депутатів. Тоді
національний уряд може в будь-який момент впасти через ситуатив-
ний вихід з коаліції навіть найменшої з фракцій.
Крім того, якщо двері коаліції залишаються постійно відкрити-
ми, то чи можна взагалі вважати її юридично сформованою? Тобто
сформованою в тому сенсі, який передбачається частинами шостою
та сьомою статті 83 Конституції? Будь-яке збільшення коаліції за ме-
жами місячного строку, відведеного Конституцією для її утворення,
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свідчить про те, що вона перебуває в стані постійних пертурбацій.
Адже якщо до коаліції можна в будь-який момент вільно увійти, то
так само вільно з неї можна вийти. Останнє ж означає, що коаліція
може розпадатися чи складатися незалежно від терміну, відведеного
Основним Законом для її організаційного укомплектування.
Хоча саме з цього приводу чинна Конституція нічого не каже,
доречно припустити, що намір її творців не був аж таким легковаж-
ним. Адже, що б там не говорили політики на майданах, постійно
діюча й відкрита на вхід і вихід коаліція нагадує постійно відкриту
для переобрання Верховну Раду. Тому більш логічним здається при-
пустити протилежне: за логікою національного Основного Закону
народ обирає парламент раз на п’ять років, а парламент раз на п’ять
років створює за посередництвом коаліції відповідальний уряд.
Крім того, якщо коаліція є постійно діючою й до неї можна вхо-
дити персонально, то так само персонально з неї можна виходити.
А це автоматично призводить до того, що доля уряду опиняється в
руках не тільки найменшої з коаліційних фракцій, але й будь-якої
двійки-трійки народних обранців. Причому обранців як у складі ко-
аліції, так і в складі опозиції, тобто з назовні. Чим це не класичний
сюжет для політичного шантажування? Різниця між депутатами-пе-
ребіжчиками в даному випадку полягатиме лише в тому, що одні з
них будуть суб’єктами, а інші – об’єктами відчайдушних політич-
них авантюр. Якщо склад коаліції становитиме 226 народних депу-
татів, а входити і виходити з неї можна кому і коли завгодно, то це
означатиме відновлення польського liberum veto в його українському
варіанті. В реаліях сьогодення подібна схема може призвести до та-
ких корупційних схем, які українцям ще й не снились.
Хоча прямої заборони для депутатів вільно входити або виходи-
ти з коаліції Конституція не містить, вона не містить в собі також
і дозволу на подібні переходи за межами місячного терміну, відведе-
ного на її формування. Причому подібного дозволу не передбачаєть-
ся ні для окремих парламентаріїв, ні для депутатських фракцій. Як
відомо, на основі статті 19 Конституції всі органи державної влади
та їх посадові особи в Україні не мають стратегічної свободи. На-
ціональний Основний Закон свідомо не передбачає справжніх диск-
реційних повноважень для урядовців і парламентаріїв.
Принаймні, доктринальний аналіз положень Конституції Ук-
раїни свідчить, що її логіка є саме такою. В питанні ж створен-
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ня коаліції вона полягає в тому, що коаліція депутатських фракцій
створюється за нормальних обставин лише один раз і лише на протязі місяця, після чого коаліційні двері закриваються на весь тер-
мін повноважень новообраної Верховної Ради. Поточне ж перефор-
мування коаліції може мати місце лише у випадку, коли кількість
народних обранців у її складі стане меншою від 226-ти з органічних
причин. Тобто законне зменшення кількісного складу коаліції може
мати місце не через довільний вихід з її складу окремих фракцій чи
поодиноких депутатів, а виключно через дію передбачених статтями
81, 87 та 115 Конституції України обставин.
Обставини такого роду можуть виникнути внаслідок складання
повноважень народними депутатами за особистою заявою; набран-
ня законної сили обвинувальним вироком щодо окремих депутатів;
визнання депутатів судом недієздатними або безвісно відсутніми;
припинення депутатами українського громадянства або їх виїзду
на постійне проживання за межі України; порушення депутатами
конституційних вимог щодо несумісності; виходу народних депу-
татів із складу своєї фракції, а також в разі їх смерті. Крім того,
коаліція депутатських фракцій підлягає переформуванню внаслідок
примусової (частина перша статті 87 Конституції), або добровільної
(частина друга статті 115 Конституції) відставки Кабінету Міністрів
України.
Слід звернути увагу також на те, що за Конституцією коаліція
депутатських фракцій утворюється Верховною Радою лише як за-
сіб формування національного уряду – Кабінету Міністрів Украї-
ни. Про інші функції чи можливі застосування коаліції Основний
Закон нічого не говорить. Звичайно, критики даної точки зору мо-
жуть послатися на Регламент, який приділяє коаліції суттєво більше
уваги, ніби розширяючи тим самим коло її можливих застосувань.
Проте насправді ми не знаємо, чи є Регламент саме в цій частині
конституційним. Хоча Регламент Верховної Ради України – це не
закон, проте на основі пункту 1 частини першої статті 150 Основно-
го Закону він також може перевірятися на конституційність.
Дехто міг би послатися ще й на те, що згідно з частиною восьмою
статті 83 Конституції України «коаліція депутатських фракцій <…>
вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів
України.» А це, мовляв, означає, що поодинокі заміни міністрів у
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складі уряду на протязі всієї каденції Верховної Ради відбуваються
за посередництвом парламентської коаліції.
Проте до спеціального роз’яснення даного питання Конститу-
ційним Судом можна наполягати й на тому, що поодинокі заміни
у складі Кабінету Міністрів відбуваються не на основі статті 83, а
на основі частини четвертої статті 114 Конституції України. Остання
ж говорить, що «кандидатуру для призначення на посаду Прем’єрміністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції
депутатських фракцій,» а «інші члени Кабінету Міністрів України
призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єрміністра України.»
Отже, є підстави вважати, що за Конституцією коаліція депу-
татських фракцій вносить пропозиції щодо заміщення посад «орди-
нарних» міністрів Прем’єр-міністру України, а щодо заміщення по-
сади Прем’єр-міністра – Президенту України. Але навіть і в цьому
випадку не існує переконливих причин щоб стверджувати: пропози-
ції стосовно окремих міністрів коаліція може робити також і за межами «шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України»
(пункт 2 частини другої статті 90 Конституції України). А це може
свідчити про те, що за часовими рамками, відведеними Основним
Законом для формування уряду, коаліції в конституційному сенсі
взагалі не існує. Якщо це так, то неконституційними слід визнати
будь-які зміни її складу за межами часу, відведеного Конституцією
для її формування.
Зрештою, дуже сумнівною виглядає теза про постійно діючу
коаліцію і з огляду на частину другу статті 80 Основного Закону.
Якщо «народні депутати не несуть юридичної відповідальності за
результати голосування <…> у парламенті та його органах», то про
яку коаліційну єдність, а, відтак, і коаліцію в цілому, можна серйоз-
но говорити?
Не виключено, що саме тому Конституція України не вимагає
дострокового складення повноважень Прем’єр-міністром або Кабі-
нетом Міністрів України у випадку органічного (на основі статті 81
Конституції) зменшення кількості депутатів, що утворили коаліцію
фракцій, нижче критичної межі.
Звісно, в більшості випадків серйозна криза парламентської
більшості призводить до відставки уряду на основі вотуму недовіри.
Проте, хоча частина сьома статті 83 Конституції України зобов’язує
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формувати коаліцію депутатських фракцій не після відставки уряду,
а «протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутат-
ських фракцій у Верховній Раді України,» насправді ми не знаємо,
чи в даній нормі йдеться про припинення діяльності постійно діючої
коаліції, чи мається на увазі лише криза парламентської більшості,
яка виникла на основі прийняття парламентом резолюції недовіри
Кабінету Міністрів України.
Так або інакше, вищенаведене свідчить про те, що другий Указ
Президента створював реальну інтригу для професійної роботи
Конституційного Суду України. Сам по собі зміст Указу не пере-
дрікав судового висновку на користь В.Ющенка, так само як і на
користь його опонентів. Проте він дозволяв побудувати конститу-
ційний аналіз президентської ініціативи на серйозних аргументах
pro і contra. І це суттєво відрізняло створену ним юридичну ситуацію
від політичної ситуації з першою спробою Президента розпустити
Верховну Раду України.

3. Висновки та рекомендації

Як показує аналіз, особливості стану та динаміки розвитку ук-
раїнського конституційного законодавства в 2006-2007 рр. визнача-
лися низкою політичних, юридичних та культурних чинників.
Головним юридичним фактором української ситуації в цей пе-
ріод стала проведена з грубими процедурними порушеннями конс-
титуційна реформа 2004 р., яка негативно вплинула на юридичний
зміст та політичну спрямованість українського виборчого законо-
давства зразка 2006 р.
Головною політичною подією минулого року стали вибори до
Верховної Ради України і місцевих рад. Вибори проводилися на ос-
нові пропорційної виборчої системи, за закритими списками. Спис-
ки формувалися верхівкою партій на непрозорій основі, що призве-
ло в подальшому до комерціалізації (корупції) парламенту, дестабілі-
зації роботи ключових ланок (уряд, прокуратура, суд) державного
механізму.
Політична корупція спричинилася до глибокої кризи в сус-
пільстві, що викликало реакцію опозиції та Президента України
В.Ющенка. Його Указ про достроковий розпуск Верховної Ради
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призвів до загострення політичного протистояння в країні, яке
завершилося укладанням хиткої тимчасової угоди між основними
політичними гравцями. Внаслідок політичного компромісу пар-
ламент п’ятого скликання нібито «добровільно» припинив свою
діяльність. Розв’язати ситуацію в країні нині покликані вибори в
парламент, призначені ще одним Указом Президента на кінець ве-
ресня 2007 р.
З огляду на ситуацію, що склалася, ми вважаємо за потрібне
подати декілька рекомендацій, які репрезентують наш погляд на ви-
щезгадані події.
1. Оскільки основою політичної кризи в Україні є «матриця»
політичної реформи, українська влада повинна невідкладно повер-
нутися до питання правової стратегії розвитку України. Це означає,
що Україна об’єктивно знову постає перед вибором: скасувати конс-
титуційну реформу і ухвалити інші зміни до Конституції або розро-
бити і прийняти принципово новий Основний Закон.
2. Суттєвого вдосконалення вимагає національне виборче за-
конодавство. Йдеться, насамперед, про створення нормативних ак-
тів на основі філософії політичної свободи, довіри, інтелектуальної
чесності, поважання гідності кожного із суб’єктів виборчого про-
цесу. Спрощене (примітивне) голосування за закритими списками,
а також похідний від нього фракційний авторитаризм мають бути
засуджені й вилучені з політичної практики України.
3. Окремого вирішення вимагає проблема українського імпера-
тивного мандату. Нині імперативний мандат є уособленням край-
нього консерватизму в сучасному світі. В Україні він є прямим на-
слідком її трагічного комуністичного минулого. При цьому особли-
ву відразу викликає контроль за волевиявленням депутатів з боку
партійної (фракційної) верхівки. Подібна практика є уособленням
вождізму в представницьких органах України, вона відроджує анта-
гонізм та недовіру в суспільстві, примітивізує управління державни-
ми і громадськими справами.
4. На реалізацію Конституції та виборчого законодавства в Ук-
раїні негативно впливає реальний стан судової системи. Як відо-
мо, без судів Конституція і закони небагатого варті. З одного боку,
українські суди з Конституційним Судом включно потерпають від
корупції. З іншого – національна судова система й досі не стала не-
залежною від прямого зовнішнього втручання.
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Все це призводить до того, що право все ще знаходиться у нас
не над, а під людиною, що фактично не дозволяє Україні стати пра-
вовою державою. Таким чином, в порядку денному України все ще
залишається судова реформа.
5. Особливої гостроти набула проблема дотримання Конституції
і законів України такими суб’єктами права як Президент, Голова
Верховної Ради, Прем’єр-міністр, Голова ЦВК, Голова Конституцій-
ного Суду, Генеральний прокурор та Уповноважений Верховної Ради
з прав людини. Іноді складається враження, що наші політики й
урядовці вищого рангу дійсно намагаються «приватизувати» правову
систему країни. Очевидно, що подібні спроби вимагають реагування
на конституційному рівні, потребують створення юридичних ме-
ханізмів притягнення таких правопорушників до відповідальності.
6. Оскільки право може діяти як регулятор лише за умов рівного
ставлення до всіх своїх суб’єктів, українська практика його вибірко-
вого застосування розколює націю й становить безпосередню загро-
зу для суспільства. Тому необхідно якомога швидше скасувати неза-
конні «бонуси» та привілеї політичної еліти; припинити дарування
державою столичних квартир народним депутатам; встановити се-
редньоєвропейські вилки бюджетних зарплат; обмежити депутатську
недоторканність рамками об’єктивно необхідного.
7. З контексту політичних подій 2006-2007 рр. випливає, що
Україна ще й досі не позбулася наслідків довготривалого комуніс-
тичного панування. Дана обставина вимагає перегляду державної
політики у сфері культури та освіти. Україна потребує кардинальних
змін в структурі бюджетних витрат, збільшення фінансування науки
та освіти. Україна має стати відкритою до світу, краще освіченою,
політично чесною правовою державою. А це вимагає продовження
громадської дискусії стосовно визначення та кристалізації справж-
ніх пріоритетів та цінностей Української політичної спільноти.
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Чому і навіщо
Громадянська Асамблея України?

Євген Захаров
На початку квітня 2007 р., як тільки почалася активна фаза
політичної кризи, виникла ідея надати можливість активістам гро-
мадянського суспільства публічно висловити свою точку зору щодо
причин і можливих наслідків кризи, шляхів виходу з неї. Країна має
почути оцінку подій з боку недержавного сектору. Скептики говори-
ли, що нема сенсу цього робити – мовляв, та де там оте громадянсь-
ке суспільство, хто ми такі, хто нас буде слухати, все одне політики
зроблять по-своєму, навіщо збиратися для якихось дискусій...
І справді, складається враження, що політики саме так і вчиня-
ють. Проте, на мою думку і думку багатьох колег, необхідно висло-
вити свою точку зору, заявити позицію і відстоювати її, а що з того
вийде – то вже інше питання. Чому ж це так важливо? Чи існує громадянське суспільство, і якщо так, чи впливає воно на події в країні,
як саме? Спробуємо відповісти на ці питання.
Офіційні статистичні дані кажуть, що громадські рухи стають
все впливовішими та значимішими: виявляється, що в кожному об-
ласному центрі України існує декілька сотень, а то й тисяч найрізно-
манітніших неурядових організацій (НУО) – благодійних, етнічних,
культурних, молодіжних, дитячих, правозахисних, екологічних, на-
укових, спортивних, і їхня кількість стрімко росте. Якщо на 1 січня
1996 року в Україні було зареєстровано більш ніж п’ять тисяч гро-


Євген Захаров. Текст виступу на пленарному засіданні ГАУ в Українському
Домі 24 липня 2007 року


Співголова Харківської правозахисної групи, голова правління Української Гель-
сінської спілки з прав людини, член правління міжнародного товариства «Меморіал».
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мадських організацій, то станом на 1 січня 2007 року – вже 50 706,
а разом з місцевими осередками – 113 918, у яких на обліку перебу-
ває 19 909 038 членів.
Проте будь-яка здравомисляча людина скаже, що це не від-
повідає дійсності. Усі експерти кажуть про слабкість та неструк-
турованість громадянського суспільства в Україні. Так, за даними
Творчого Центру «Каунтерпарт», в Україні у 2006 році в загальному
було близько 4 тисяч активно діючих організацій, інші ж практично
не функціонували. Під активною організацією мається на увазі за-
реєстрована, діюча не менше двох років організація, що має досвід
реалізації не менше 2-х програм чи проектів, має успішний досвід
виконання проектів і є відомою у своєму регіоні.
Проте, як на мене, ці дослідження хибні: вони не враховують
численні організації, які зареєстровані шляхом повідомлення, а во-
ни часто є більш активними і результативними, ніж НУО, які ма-
ють статут, рахунок в банку та інші відповідні атрибути. Для мене
уособленням громадянського суспільства в Україні є сайт Майдан,
який виник у 2001 році на уламках комітету «Україна без Кучми»
і багато років існував без цільового фінансування, а виключно на
благодійні пожертви приватних осіб, без офісу, без зарплатні, без
власних комп’ютерів, а один з його засновників Михайло Свистович
до 2003 року був змушений кожного разу їхати з Ірпеня до Києва,
щоб надіслати електронну пошту. І тим не менше сайт став найбільш
інтерактивним, живим і динамічним українським сайтом, справж-
нім пульсом громадянської дії.
Громадянське суспільство в Україні – це сукупність всіх неде-
ржавних структур, які самоусвідомлюють себе саме в якості неде-
ржавної, «небюрократичної» ланки Українського народу. Політич-
ний сенс громадянського суспільства полягає в ототожненні себе з
домінуючим фактором суспільного поступу, в розумінні свого при-
родного, органічного, глибинного верховенства над державою.
Розвинуте громадянське суспільство, будучи інтелектуальним опонентом держави, змушує її орієнтуватися на громадські інтереси, громадську думку в головних аспектах внутрішньої та зовнішньої державної політики. Саме тому так важливо почути голос громадянського
суспільства, яке через свою мозаїчність і своє різноголосся найточніше
висловиться щодо політичної кризи і сформулює вимоги до держави і
політичних сил.
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Необхідна громадська дискусія стосовно визначення та крис-
талізації справжніх пріоритетів та цінностей української політичної
спільноти, і Громадянська Асамблея України має стати постійним
форумом для здійснення цієї мети. Виконуючи захисні функції, гро-
мадянське суспільство робить об’єктом спільної уваги й аналізу по-
сягання держави на свободу народу та відновлює справедливість або
зводить ці порушення до мінімуму. Сьогодні воно має захистити від
наруги абстрактний авторитет права, систему норм, яка діє в країні,
незалежно від того, хто їх ухвалив.
На жаль, усі політичні сили, усі гілки влади, плюють на право,
а керуються виключно принципом політичної доцільності, і захисти
право просто більше нема кому.
Громадянське суспільство – це арена діяльності різноманітних
організацій, кожна з яких намагається не тільки захистити себе, але
й відстояти політичні та соціальні інтереси певної соціальної групи.
При цьому спільне існування і конкурентна боротьба різнорідних
соціальних сил автоматично підривають намагання держави встано-
вити монополію в сфері політичного, морального чи інтелектуаль-
ного впливу.
Таким чином, громадські організації – це інститути, які є до-
статньо сильними для того, щоб відстоювати свої інтереси, ніяк не
заважаючи при цьому державі зберігати стан правопорядку, стабіль-
ності та керованості країною. Отже, зріле, досвідчене громадянське
суспільство існує відразу в багатьох вимірах, найважливішими з яких
є індивідуалізм, приватність, ринок, толерантність і плюралізм, що
стоять на сторожі свободи й водночас на заваді будь-якому доміну-
ванню. При цьому важливою складовою частиною системи стосун-
ків між державою та громадянським суспільством є принцип конс-
титуціоналізму або верховенства права.
Таким чином, можна сказати, що громадянське суспільство
створює унікальний порядок, який спонтанно випливає з внут-
рішньої солідарності людей, що працюють, не потребуючи жодного
примусу чи адміністративного управління. Саме тому для струк-
тур громадянського суспільства типовими є не вертикальні, а гори-
зонтальні, партнерські стосунки. Основу ж власне громадянського
(недержавного) порядку становить принцип свободи, невимушеної
солідарності людей довкола їх прагнення завжди бути й залишатися
самими собою, переслідувати свої власні, автономні цілі.
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Звичайно, розвинене громадянське суспільство сповідує етич-
ні цінності (засади) взаємодовіри, взаємодопомоги та взаємоповаги.
Проте якщо порівняти цінності громадянського суспільства з цін-
ностями держави, то неважко переконатися в тому, що вони багато в
чому не співпадають. Якщо головними традиційними пріоритетами
держави є безпека, стабільність, порядок і захищеність, то головни-
ми цінностями громадянського суспільства є свобода, вільна ініціа-
тива, динамізм, ризик, спонтанна активність.
У книжці Чеслава Мілоша «Поневолений розум» є порівняння
ліберальної демократії з величезним баркасом, матроси якого гово-
рять різними мовами і гребуть, куди їм заманеться, але баркас вияв-
ляється більш успішним, ніж строга тоталітарна галера, побудована
за жорсткою дисципліною. З тим же баркасом можна порівняти і
громадянське суспільство.
І тут я хочу застерегти наше співтовариство від бажання до-
сягнути широкої консолідації громадянських зусиль для досягнення
цілої низки корисних, як здається, цілей. На регіональних зібраннях
багато говорили про об’єднання зусиль і консолідацію громадських
організацій, для чого необхідно створювати якісь загальнонаціо-
нальні, фактично над-громадянські, всеохоплюючі структури.
Проте виникає питання, чи можуть громадські організації на
засадах добровільності, злагоди й навіть консенсусу виступати єди-
ним фронтом на захист своїх інтересів? Чи можливий консенсус в
плюралізмі громадянських дискурсів та ініціатив? Чи можна взагалі
калейдоскопічну мозаїку громадянських позицій підпорядкувати
єдиній меті та плану? А якщо й можна, то чи доцільно це насправді
робити?
Слід пам’ятати, що, на відміну від державної консолідації,
справжня громадянська єдність може мати місце лише довкола та
заради ідеї свободи. При цьому говорити про рівність чи справед-
ливий розподіл адміністративних і політичних вигод в подібному
випадку недоречно.
Якщо ідею консолідації втілити на практиці, то результатом
може стати такий собі всеукраїнський «громадянський комсомол»,
який насправді майже нічим не відрізнятиметься від політичної
партії. Цілком ймовірним практичним наслідком подібного проекту
може стати створення потужної національної «громадянської бю-
рократії» – надбудови, яка буде планувати, консолідувати, шукати й
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витрачати фінансові ресурси, виступати від загальнонаціонального
громадянського імені та «за дорученням». Парадокс полягає в тому,
що надміру організоване, консолідоване довкола навіть безсумнівно
благородних цілей та ідей суспільство перестає бути громадянським.
Плюралізм та мозаїчність в ньому заступають «добровільна консолі-
дація та єдність дій». Але саме такий ефект є найбільш загрозливим
для здорового й органічного громадянського стану.
Отже, тим хто чекає від цього зібрання плану спільних дій, рад-
жу відкинути ці думки. Найбільше, чого ми сьогодні досягнемо – це
взаємопорозуміння в наших оцінках і ключових вимогах.
Як на мене, основна мета нашого зібрання – надати активістам
громадянського суспільства можливість публічно висловитися що-
до політичної кризи та її причин, загроз і викликів, які вона несе,
можливих шляхів її подолання. Учасники асамблеї сформулювали
вимоги до політиків, які мають врешті-решт припинити руйнівні
дії, які вони вчиняють. Бо це може призвести до доволі серйозних
наслідків, які можуть бути ще масштабнішими, якщо так триватиме
й надалі.
Ми маємо після битви політиків дуже сумний пейзаж: ском-
прометовані практично всі інститути влади, а деякі просто вщент
зруйновані. І далі так не може тривати. На регіональних засіданнях
громадянської асамблеї взяли участь представники 318 організацій,
обговорювалося три питання: загрози і виклики, які несе політична
криза; вимоги до політиків у зв’язку з цим; завдання організацій гро-
мадянського суспільства для подолання кризи. У доповідях представ-
лені узагальнення результатів обговорення в усіх областях країни.
Я вважаю, що зроблений аналіз є доволі ґрунтовним і переконливим:
з його результату випливає, що посилюються тенденції зловживан-
ня правом, які набули ознак майже невиліковної хронічної хвороби,
утвердження дуже примітивної політичної культури, коли все ви-
рішують декілька лідерів політичних сил, а решта – грають роль
статистів. А також відсутність реалізації пасивного виборчого права,
коли право бути обраним фактично ліквідоване. Оскільки, щоб пот-
рапити до будь-якого списку в парламент чи місцеві ради, треба бути
членом партії, або кланятися партійному лідеру, який часто вияв-
ляється дуже далеким від розуміння проблем суспільства. Таким чи-
ном, політичне життя дуже примітивізується. Всі партії, які сьогодні
є, схожі на КПРС, бо в них панує демократичний централізм.
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Все це може призвести до руйнівних наслідків. Крім того, ре-
форма Конституції, яка була прийнята в грудні 2004 року, власне
і стала причиною теперішньої системної кризи На асамблеї були
названі її наслідки: це створення двох центрів прийняття рішень
в межах виконавчої гілки влади, роз’єднаність внутрішньої та зов-
нішньої політики, корумпованість суду загалом і Конституційного
зокрема тощо. Було також зазначено, що самі по собі вибори нічого
не вирішують, треба змінювати засади української політики, зміню-
вати Конституцію. Найкраще було б написати принципово новий
Основний Закон. Це мають робити не політики, не депутати, а спе-
ціальний орган – Конституційна асамблея, делегати якої не будуть
мати права обиратися до будь-яких органів державної влади протя-
гом 10 років. Тоді вони створять конституцію не для себе, а для всіх
громадян України. Власне, сьогодні можна сказати, що регіональне
обговорення і узагальнення регіональних проблем, дає врешті повну
картину того, що відбувається в країні.
І ще дуже важливий результат Громадянської асамблеї – гро-
мадські організації відчули, що вони не самі, що вони є спільнотою.
Що нам є куди рухатися, рости і розвиватися. Такі зібрання дуже
сильно сприяють загальному поступу.
Наостанок хочу зауважити, що ідея громадянського суспільства
дивним чином збігається з українською національною ідеєю, яка
виростає з ідеї свободи. Левова більшість учасників найбільших пов-
стань сталінського ГУЛАГу – Кенгірського та Норильського – були
українцями. «Вірус непокори», спрага свободи, бажання вільно чи-
нити власною долею є таким сильним саме в українців, саме во-
ни підняли людей на повстання, незважаючи на майже неминучу
смерть. Цю ж спрагу я вбачаю у шістдесятників, які пішли в табори
за право називати речі своїми іменами. Саме спрага свободи була
пружиною подій восени 2004 року. Коли люди встали й вийшли
21-22 листопада на Майдан, вони не знали, що їх чекає, а в церквах
молилися, щоб вони залишилися живими.
І я би радив українським політикам завжди пам’ятати про цю
нашу спрагу, як і про інший фундаментальний факт: уся новітня іс-
торія свідчить, що політичний режим, який порушує права людини
і принципи верховенства права все більше і більше, рано чи пізно
приречений на поразку.
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РЕЗОЛЮЦІЯ
Громадянської Асамблеї України
Ми, учасники Громадянської Асамблеї України, яка репрезентує
близько 350 громадських об’єднань, констатуємо, що політична кри-
за 2007 року була невідворотною і визначалася низкою політичних,
юридичних, соціальних та культурних чинників. Політична криза
в Україні почалася не 31 березня 2007 року і вона не завершиться
проведенням виборів 30 вересня. Сучасна політична криза це не ли-
ше провал конституційної реформи, сумнівної легітимності, розвал
конституційного судочинства, політична корупція, розпуск парла-
менту та позачергові вибори. Це лише результати процесу державот-
ворення без опори на громадянське суспільство й без врахування
політичних, економічних та соціальних інтересів більшої частини
громадян. Це наслідок неспроможності політичної еліти сформу-
вати чітку стратегію розвитку України в конкурентному світі, що
стрімко глобалізується. Це наслідок успадкованої радянської форми
української державності, нерозуміння взаємопов’язаності власних та
національних інтересів, а також ігнорування державою першочер-
говості реалізації прав людини та громадянина. Усе це і є корін-
ними причинами сучасної української кризи. Ця криза є викликом
не лише для влади й політичних середовищ. Це виклик для всього
суспільства і, в першу чергу, для нас, представників сотень грома-
дянських організацій з усіх регіонів України.
Головна небезпека теперішньої політичної кризи – відсутність
правил гри, які поділяються усіма громадянами і яких дотриму-
ються усі політики. На рівні центральної влади відбулася фактична
руйнація правового поля, а відповідно, правового каркасу держави,
яким є Конституція, відбулось повне відчуження влади від грома-
дян, перетворення влади на товар.
Тому ми, учасники Громадянської Асамблеї України, усвідомлюючи відповідальність перед усіма громадянами України, розуміючи особ-
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ливість історичного моменту наближення позачергових парламентських
виборів та необхідності перегляду Конституції України, заявляємо:
Конституція – це основні правила, що схвалюються й дотри-
муються суспільством, та на базі яких розвивається держава. Ук-
раїна потребує нової Конституції – не компромісу еліт чи кланів, а
справжнього нового суспільного договору.
Нова Конституція має реалізувати запит громадян на станов-
лення й розвиток української держави. Саме тому Конституція має
бути розроблена не секретаріатом Президента і ухвалена не Верхов-
ною Радою чи маніпулятивним референдумом, а виключно Консти-
туційною Асамблеєю – установчим органом, який фактично засно-
вує нову республіку, державу громадян.
Ми вимагаємо від Президента України, інших посадових осіб та
провідних політичних сил:
1. Проведення чесної, прозорої та демократичної виборчої кам-
панії на основі конкуренції програм, а не спекулятивних чи мані-
пулятивних технологій, а тим більше тих, що спрямовані на розкол
суспільства. Для інформування виборців про реалістичність пере-
двиборчих обіцянок і наявність детальних програм розвитку краї-
ни доручаємо оргкомітету ГАУ провести опитування (анкетування)
учасників виборчого процесу та порівняльний аналіз і проінформу-
вати громадськість про його результати. Звертаємось до ЗМІ з про-
ханням сприяти оприлюдненню цих результатів.
2. Ухвалення змін до Конституції, які, передбачатимуть скликан-
ня установчих зборів – Конституційної Асамблеї для прийняття нової
Конституції України, делегати якої не будуть мати права обиратись
до будь-яких органів державної влади протягом 10 років і ухвалять
основний закон не для себе чи своїх партій, а для громадян держави.
У випадку невиконання цієї вимоги ми будемо ініціювати про-
ведення референдуму прямої дії згідно ст. 72 Конституції України,
щодо зміни ст. 155, 156 Конституції України для запровадження ін-
ституту Конституційної Асамблеї.
3. Проведення громадських обговорень концепцій і проектів
Конституції України та підготовки нової конституції як нового сус-
пільного договору між громадянами України та ефективної моделі
державного управління, яка здатна забезпечити успішний само-
розвиток українського суспільства та конкурентноздатну економіку.
4. Впровадження змін до законодавства України, що передбача-
тимуть:
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♦ Створення ефективних інструментів впливу громадян на ор-
гани влади та контролю громадян за їх діями та діями їх посадових
осіб, зокрема через ухвалення нової редакції Закону «Про об’єднання
громадян».
♦ Повернення громадянам права прямої участі у виборах без
посередництва партій, запровадження системи відкритих регіональ-
них списків або часткового повернення мажоритарної виборчої сис-
теми (в першу чергу при формуванні органів місцевого самовряду-
вання), скасування партійного імперативного мандату.
♦ Створення дієвих механізмів відповідальності представників
влади, що обираються громадянами, за невиконання та недотри-
мання передвиборчих програм, включаючи позбавлення посади чи
мандату.
♦ Реформу системи публічної адміністрації, розбудову системи
незалежного судочинства, забезпечення незалежності спеціальних
органів державної влади, які мають забезпечувати реалізацію прав
громадян, свободу слова та баланс між владою і опозицією.
Як активісти громадських організацій України ми будемо:
♦ здійснювати широкі просвітницькі заходи з метою інформу-
вання українського суспільства про загрози, що існують перед ним,
та пропозицій щодо їх подолання;
♦ проводити кампанії громадського впливу з метою ухвален-
ня змін до законодавства України, перелічених у п. 4, скликання
Конституційної Асамблеї, створення й реалізації стратегії розвитку
України.
♦ активізувати участь громадян в суспільному житті та в уп-
равлінні громадою, регіоном, країною;
♦ виступати ініціатором партнерства між різними інституція-
ми та пропонувати ефективні моделі вирішення місцевих, регіональ-
них та національних проблем, у тому числі у вигляді конкретних
законотворчих та нормотворчих пропозицій;
♦ контролювати дії органів влади та політичних сил з боку
суспільства;
♦ захищати права громадян України на всіх рівнях.
Співгромадяни! Наша з Вами небайдужість, активність та послідовність є запорукою виведення України з кризи та побудови успішної
української держави з опорою на інтереси громадянського суспільства.
24 липня 2007 року, м. Київ
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ДЕКЛАРАЦІЯ
Громадянського конституційного комітету
Необхідність виправлення помилок, зроблених у процесі конс-
титуційного становлення Української держави є нагальною необхід-
ністю. Політичні сили пропонують різноманітні варіанти проведен-
ня конституційної реформи в Україні. Вони включають в себе як
зміну об’єму повноважень органів влади, так і різні способи онов-
лення Основного Закону, не виключаючи ухвалення цілковито но-
вого документу. Ми переконані, що руйнація Конституції України
й тотальне недотримання суб’єктами влади її норм привели державу
та суспільство до системної кризи, з якої існує лише один вихід –
ухвалення нової редакції Конституції України та формування усіх
органів державної влади і місцевого самоврядування на новій конс-
титуційній основі.
У зв’язку з цим Громадянський конституційний комітет звер-
тається до політичних сил та органів влади із застереженням – ух-
валення нової Конституції не може бути справою лише якоїсь однієї
партії чи тих людей, для кого політика є професією або сферою
інтересів. Політики та державні діячі неодноразово демонстрували
нерозуміння конфлікту інтересів, у який вони потрапляють, коли
пишуть правила гри фактично самі для себе та під конкретну полі-
тичну ситуацію.
Сьогодні провести успішну конституційну реформу без широ-
кого громадського обговорення та безпосередньої участі політично
незаангажованих експертів-конституціоналістів неможливо. Адже
саме громадяни мають сформувати суспільне замовлення на нову
Конституцію. Україна потребує нового суспільного договору між
громадянами, закріпленого новою редакцією Конституції. Суспіль-
ний договір як комплекс принципів та правил співжиття у суспіль-
стві – це справа самого громадянського суспільства, а влада – ли-
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ше система забезпечення захисту та реалізації інтересів суспільства.
Нову редакцію Конституції має створити громадянське суспільство
через своїх повноважних представників, а ті, що беруть на себе ви-
конання політичних функцій у державі, мусять її дотримуватися.
Усвідомлення цього змушує нас до активних дій. Ми вважаємо,
що вихід з конституційної кризи можливий лише за умови ухвален-
ня нової Конституції як реалізації установчої влади народу на основі
принципу верховенства права.
У зв’язку з викладеним ми заявляємо:
1.Саме громадяни України мають бути дійовими особами кон-
ституційного процесу, оскільки йдеться про фактичне заснування
ними власної держави. Громадяни, як засновники держави, мають
зафіксувати свої права й обов’язки, виробити правила власної само-
організації, принципи організації системи управління державою та
загальні рамки для функціонування політиків.
2.Будь-які спроби нав’язати суспільству штучні партійно-ко-
аліційні проекти змін до Конституції чи нової редакції Конституції,
які розроблені виключно політиками у президентсько-парламент-
сько-урядових кулуарах, провести щодо них всеукраїнський рефе-
рендум – будуть маніпуляцією громадською думкою й приречені на
збурення нових суспільних конфліктів.
3.Для забезпечення тяглості конституційної традиції новообрана
Верховна Рада VI-го скликання має ухвалити лише зміни до Конс-
титуції, які передбачатимуть скликання установчих конституційних
зборів – Конституційної Асамблеї для прийняття нової Конституції
України.
4.Делегати обраної громадянами Конституційної Асамблеї ма-
ють бути позбавлені права обиратися до будь-яких органів державної
влади протягом наступних 10 років і ухвалять Основний Закон не
для себе чи своїх партій, а в інтересах громадян і суспільства.
5.Ухвалена Конституційною Асамблеєю Конституція після ши-
рокого громадського обговорення має бути введена в дію рішенням
Всеукраїнського референдуму прямої дії. Після цього мають бути
проведені почергові вибори центральних та місцевих органів влади.
Сьогодні ми оголошуємо про початок загальнонаціональної громадянської кампанії щодо ухвалення нової редакції Конституції України.
Ця кампанія є незалежною від будь-яких політичних сил, комер-
ційних та державних інституцій та спрямовується на забезпечення
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реалізації установчої влади Українського народу, який є носієм су-
веренітету і єдиним джерелом влади в Україні.
Нашою метою є не тільки ухвалення нової редакції Конституції
України, але й забезпечення її дотримання усіма органами влади,
фізичними та юридичними особами в Україні. Громадянський конституційний комітет відкритий для приєднання представників наукових
установ, громадських організацій та інших активістів небайдужих до
нашого майбутнього. Тільки разом ми зможемо протистояти будьяким спробам монополізувати конституційний процес та забезпечи-
ти реалізацію установчої влади народу.
Приєднатися до ініціативи можна листом з короткою інформа-
цією про себе на адресу mailto:konstytucia@meta.ua

КОНСТИТУЦІЯ – ЦЕ ЗАНАДТО ВАЖЛИВО,
ЩОБ ДОВІРЯТИ ЇЇ ЛИШЕ ПОЛІТИКАМ!

ПРЕС-РЕЛІЗ
5 грудня 2007 р.

Громадянський конституційний комітет закликає приєднатися до
громадянської кампанії з ухвалення нової редакції Конституції України всіх небайдужих громадян.
З такою ідеєю виступили ініціатори створення Громадянського
конституційного комітету – Олексій Гарань, Володимир Горбач, Євген
Захаров, Юрій Збітнєв, Ігор Когут, Ігор Коліушко, Віктор Мусіяка,
Анатолій Пінчук. Метою його діяльності є ухвалення нової редакції
Конституції України Конституційною Асамблеєю та затвердження всеукраїнським референдумом.
Внаслідок суперечливих дій політиків Україна увійшла в кон-
ституційну кризу. Партійно-політична конфігурація новообраної
Верховної Ради не дозволяє їй самостійно подолати конституційну
кризу через виправлення помилок конституційної реформи 2004 ро-
ку шляхом внесення необхідних змін до Конституції України. Якщо
авторами нової Конституції будуть політики – вони виписуватимуть
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її норми під особисту участь у владі й місце в нинішній політич-
ній системі. Вони будуть обов’язково виходити як зі своїх власних
кар’єрних інтересів, так і з корпоративних інтересів тих політичних
сил, до яких вони належать.
Для відновлення конституційного ладу є лише один шлях –
звернутися до народу як єдиного джерела влади. Члени комітету
планують організувати максимально широкий та інтенсивний діа-
лог громадськості й експертного середовища з владою за сучасним
форматом – через обговорення з лідерами місцевого самоврядуван-
ня, громадськими активістами, представниками наукових кіл та
журналістами «Зеленої книги» проблем українського конституціо-
налізму.
Громадянський конституційний комітет запропонує Верховній
Раді законопроект щодо внесення змін та доповнень до чинної Кон-
ституції, які передбачатимуть ухвалення нової редакції Конституції
через Конституційну Асамблею. У разі відмови парламентарів йти
таким шляхом, комітет запропонує суспільству легітимний варіант
проведення конституційної реформи шляхом розробки й прийняття
цілісного тексту Конституції України Конституційною Асамблеєю
та затвердження її на всеукраїнському референдумі за народною
ініціативою.
Громадянський конституційний комітет планує проведення ін-
формаційної кампанії з метою залучення до конституційного про-
цесу якнайширших кіл громадськості в усіх регіонах України для
формування суспільного руху за Народну Конституцію.
Без активної участі громадян у конституційному процесі не-
можливо не лише ухвалення дієвої нової редакції Конституції, але й
забезпечення її дотримання всіма органами влади та громадянами, а
отже розвиток демократичної і правової держави.
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Резолюція
Другої Громадянської Асамблеї України
Нова конституція:
позиції громадянського суспільства
Ми, учасники Другої Громадянської Асамблеї України, конста-
туємо, що критичні застереження, висловлені Першою Громадянсь-
кою Асамблеєю України рік тому, справдились. Влада й опозиція
не прислухалися до вимог та пропозицій громадських організацій
України, політична криза не лише поглибилась, а й переросла у три-
валу політичну нестабільність.
Дострокові вибори не стали поштовхом до системних суспільнополітичних та соціально-економічних змін. Процес конституційної
реформи, про який так багато говорилося політиками різних таборів,
перетворився на предмет політичних маніпуляцій заради досягнен-
ня окремими політиками та політичними силами приватних корот-
котермінових цілей. Ігнорування правових норм набуло загрозливих
масштабів, стало повсякденним. Це веде до деградації правової сис-
теми країни, загрожує свободі, безпеці та життєдіяльності громадян,
а відтак може призвести до руйнації української державності.
На цей час, зазначені вище кризові явища набули чітких і сис-
темних ознак прямої загрози для подальшого розвитку суспільства
та існування Держави.
Тому ми, учасники Другої Громадянської Асамблеї України,
усвідомлюючи відповідальність перед усіма громадянами України,
заявляємо:
Конституція – це основа розвитку суспільства та будівництва
держави, від неї залежить буття кожного громадянина. Конституція
має бути справжнім суспільним договором між громадянами, а не
тимчасовим компромісом політиків чи кланів.
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Нікому не дозволено привласнювати собі виняткове право на-
роду – право на установчу владу. Ніхто з політиків не має права ви-
користовувати політичну кризу та нестабільність задля просування
кланових версій конституційної реформи. Конституційна реформа
має привести до усвідомлення громадянами своїх прав та інтегру-
вати націю.
Ми вважаємо, що нова Конституція має гарантувати:
♦ дійсну відповідальність влади та непорушність прав та сво-
бод людини у відповідності до Європейської конвенції захисту прав
людини й основоположних свобод;
♦ впровадження і реалізацію принципу верховенства права;
♦ реальну можливість ефективного саморозвитку кожної лю-
дини та українського суспільства загалом, формування здорової,
інтелектуальної та культурної нації, забезпечення її екологічної без-
пеки;
♦ ефективну управлінську модель влади, прозорість її функ-
ціонування (зокрема через електронне урядування) разом з дієвими
механізмами відповідальності органів влади та посадових осіб перед
громадянами;
♦ ефективний адміністративно-територіальний устрій, який
ґрунтується на демократичній децентралізації публічної влади, пер-
винності влади громад та спроможності органів місцевого самовря-
дування надавати якісні публічні послуги;
♦ реформовану некорумповану судову систему;
♦ інституціоналізацію механізмів громадянського контролю за
владою, підконтрольність та підзвітність органів влади громадянсь-
кому суспільству;
♦ забезпечити механізми прямого народовладдя.
Ми вимагаємо від Президента України, інших вищих органів
влади, провідних політиків та посадових осіб:
♦ Відмовитись від використання конституційного процесу для
досягнення політичних переваг. Припинити маніпулятивні спроби
внесення змін до Конституції похапцем, без широкого громадського
обговорення та впровадження інституту установчої влади до часу
вирішення політичної кризи.
♦ Повернутися до визнання та забезпечити виконання чин-
ної Конституції та законів України, насамперед – створення чесної,

148

Резолюція Другої Громадянської Асамблеї України

справедливої та прозорої судової системи, як запоруки прав та сво-
бод громадян.
♦ Терміново ухвалити такі зміни до Конституції або спеціаль-
ний Закон, які передбачатимуть скликання установчих зборів –
Конституційної Асамблеї для розробки та ухвалення нової Конс-
титуції України, делегати якої обиратимуться на прямих виборах
та не матимуть права обиратись чи призначатись до вищих органів
державної влади протягом 10 років.
♦ Терміново ухвалити нове виборче законодавство, законодавст
во про референдуми, імпічмент президенту, об’єднання громадян та
законодавство про політичні партії, що передбачатиме радикальне
покращення якості та прозорість політичного процесу в Україні.
А саме – впровадження системи «відкритих» (преференційних) ре-
гіональних виборчих списків, часткове повернення мажоритарної
системи на виборах до місцевих органів влади, а також деталізація
норм внутрішньопартійної демократії, неможливість фінансування
партій юридичними особами та обмежень щодо фізичних, забезпе-
чення умов проведення місцевих референдумів та посилення від-
повідальності депутатів перед виборцями.
Доручаємо секретареві оргкомітету ГАУ надіслати текст Резолю-
ції, у відповідності до законодавства про звернення громадян, Пре-
зиденту, Прем’єр-міністру, Голові Верховної Ради, Голові Верховно-
го суду, Голові Конституційного суду, керівникам парламентських
фракцій та політичних партій з вимогою висловити своє ставлення
до наших вимог, забезпечити моніторинг і широке оприлюднення їх
відповідей.
Ми будемо домагатись виконання своїх вимог усіма законними
засобами та проводити активну громадську діяльність, зокрема:
♦ вести моніторинг всіх гілок влади задля ефективного діалогу
громадськості та влади з питань конституційної реформи та подо-
лання політичної нестабільності;
♦ активно залучати громадські організації усіх регіонів Украї-
ни до участі в процесі конституційного реформування;
♦ проводити просвітницькі заходи й кампанії громадського
впливу;
♦ активно впливати на позитивні зміни у регіональній полі-
тиці, а також відстоювати інтереси місцевих громад при ухваленні
політичних рішень на центральному рівні;
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♦ забезпечувати громадський контроль роботи органів влади
та політичних сил;
♦ захищати права і свободи людини і громадянина.
Доручаємо оргкомітету ГАУ опрацювати ініціювання широкої
громадянської кампанії за підписання громадянами основ нового
суспільного договору та секторальних суспільних договорів, які ма-
ють скласти основу нової Конституції України та кампанії грома-
дянського тиску за реалізацію права українського народу на уста-
новчу владу.
Громадяни, створімо нову Конституцію
та реформуймо країну разом!
Ухвалено 21 червня 2008 року
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Євген Захаров
Розвал

Починаючи з грудня 2004 року майже всі правозахисники
наполягали на скасуванні реформи Конституції, яка була при-
йнята 8 грудня з брутальним порушенням процедури внесення
змін – «в пакеті» з ординарними законами. Зміни до Конституції
не пройшли належної перевірки в Конституційному Суді. Проте
Конституційний Суд був навмисно заблокований парламентом, а
Президент був бездіяльним: він нічого не зробив, щоб усунути ці
брутальні порушення. Втім, наслідки невдалого реформування були
руйнівними: створення двох центрів влади в межах однієї гілки вла-
ди – виконавчої, які почали боротися за повноваження, поступова
втрата керованості країни, все більша корумпованість політичних
еліт, найгірший політичний колективізм, коли депутати повністю
залежні від волі лідерів фракцій і перетворюються на голосуючі ав-
томати, зростаючий тиск на парламент фінансово-промислових груп
при майже повній неможливості впливу на політику зацікавлених в
цьому громадян України.
Особливу небезпеку уособлювало в собі також нехтування Конс-
титуцією та законами України з боку вищих органів державної влади
та вищих посадових осіб України. Шкідливою виявилася запровад-
жена у 2006 р. модель пропорційної виборчої системи для районних,
міських та обласних ланок місцевого самоврядування. Суттєво підри-


Hic et nunc (лат.) – тут і тепер.



Співголова Харківської правозахисної групи, голова правління Української Гель-
сінської спілки з прав людини, член правління міжнародного товариства «Меморіал».
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вала підвалини влади фантастична вилка зарплат в бюджетній сфері.
Про яку національну єдність можна говорити, коли народний депутат
одержував зарплату, що у десятки разів перевищувала зарплату висо-
кокваліфікованого вчителя або хірурга, а різниця між максимальною і
мінімальною зарплатою в державному апараті складала до 60 разів?
Конституцію розвалили, і на цьому фундаменті вже не мож-
на було нічого будувати. Спровокована конституційними змінами
розірваність державної виконавчої влади призвела до невідповідності
зовнішнього та внутрішнього політичного курсу країни, протисто-
яння місцевого самоврядування і державних адміністрацій на сході
та півдні. У поєднанні з відродженням ретроградного стилю управ-
ління, характерного для епохи Кучми, вона призвела до загальнона-
ціональної політичної кризи. Насамперед це була криза довіри на-
селення до влади. Це була також криза, що витікала з примітивної
освіченості населення, внаслідок чого українці продовжували масо-
во боятися НАТО і вступу до Європейського Союзу. Це була криза
економічного розриву між багатими і бідними, а також державними
чиновниками вищого й нижчого рангів. Це була криза конститу-
ціоналізму й законності, внаслідок чого вищі посадові особи країни
наважувалися ігнорувати елементарні вимоги її правової системи.
Українська держава зайшла у глухий кут, і розпуск парламенту
став намаганням перервати цю кризу. Але сам по собі розпуск пар-
ламенту і дострокові вибори не дозволять країні вийти з системної
кризи. Бо її причини сховані в реформі Конституції 2004 року. До-
поки існуватиме й діятиме чинна з 1 січня 2006 року Конституція,
жоден Український парламент і уряд не зможуть вийти з-під її руй-
нівного впливу. Хто б не був обраний прем’єр-міністром, конфлікту
між ним і Президентом не уникнути. І все знову повториться.
Тому необхідно скасувати реформу Конституції 2004 року. Про-
те це виглядає сьогодні малоймовірним. Крім того, чи є доцільним
це повернення назад сьогодні?
Чи відповідає Конституція України 1996 року
сучасному стану українського суспільства?

Я думаю, що вона гальмує суспільний поступ.
Конституція закріпила систему владних відносин, яка на той мо-
мент фактично склалася – напівпрезидентську унітарну республіку з
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парламентом, реально позбавленим контрольних повноважень, віднос-
но слабкою судовою системою, а також урядом без суттєвих політичних
функцій і тому постійно залежним від прямої президентської підтрим-
ки. Загалом, безвідповідальність держави перед суспільством у новій
Конституції України зберігалася майже на рівні радянських часів.
Роль головної й водночас «тіньової» влади в державі виконувала
Адміністрація Президента – непідзвітна нікому, всім керуюча, але
фактично безконтрольна владна структура. Уряд мусив виконувати
розпорядження не тільки Президента, але й глави Адміністрації і
нести всю повноту відповідальності за стан справ у державі. При
цьому Прем’єр-міністр часто-густо мусив виконувати роль такого
собі хлопчика для побиття. Не дивно, що урядовці на цій посаді
мінялися практично щороку.
Усе це, до певної міри, зумовило роль Конституції як фактору
не стільки динамізму, скільки стагнації в українських соціальноекономічних та політичних перетвореннях. При цьому Конституція
уособлювала в собі доволі еклектичний правовий текст з великою
кількістю компромісних норм, які різні політичні актори – від ко-
муністів до «зелених» – сприймали кожний по-своєму. Вона містить
купу соціальних гарантій на кшталт права на житло, на достатній
рівень життя, на працю, на безкоштовну медичну допомогу тощо, які
держава не в змозі виконати, і які неможливо захистити в суді. Втім,
закладені в Конституції протиріччя досить швидко стали виявлятися
навіть поза суто партійними розбіжностями й суперечками. Вже не-
вдовзі після її прийняття в суспільстві почали точитися розмови про
необхідність внесення до конституційного тексту змін та доповнень.
Отже, перед українським суспільством постає завдання створен-
ня і ухвалення нового проекту Конституції. І що принципово – всі
повинні її дотримуватися. Слідування правилам значно важливіше,
ніж те, хто переможе в політичних баталіях. Головне, щоб всі дотри-
мувалися правил, а не змінювали їх під потрібний результат, та ще
й заднім числом.

Хто ж напише нову Конституцію?

Підписаний Президентом 27 грудня 2007 р. Указ № 1294/2007
передбачав створення Національної конституційної ради (НКР), яка
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буде включати науковців, політиків, регіональних представників,
яких делегують органи місцевого самоврядування та громадських
діячів. Склад ради затверджується Президентом, який її і очолить.
Рада має обговорити концепцію нового проекту Конституції та ство-
рити цей проект. Передбачається також його широке обговорення.
Проте персональний склад НКР, затверджений 18 лютого Указом
Президента № 139/2008, відверто розчаровує. З 97 її членів 40 – на-
родні депутати України (12 з фракції ПРУ, 11 – НУ-НС, 9 – БЮТу,
5 – Блоку Володимира Литвина, 3 – КПУ), 9 працівників Секре-
таріату Президента, 4 – парламентських установ, 2 урядовця, 6 голів
обласних Рад. Словом, весь політичний бомонд. І тільки 13 науков-
ців-правників, серед яких 5 суддів Верховного і Конституційного
судів у відставці, 13 представників НАНУ і вузів, 9 представників
об’єднань громадян, серед яких неупередженими можна вважати, на
мою думку, тільки дві інституції – Центр О. Разумкова та Українсь-
ку Гельсінкську спілку з прав людини.
Конституція – це акт громадянського суспільства, і її не можуть
приймати лише професійні політики, які неодмінно не уникнуть
спокуси підлаштувати Конституцію під свої егоїстичні інтереси або
взагалі будуть саботувати її створення. Якісний проект може бути
підготовлений тільки за умови участі відомих громадських лідерів
і правників, яким довіряють люди. Чому не скористалися досвідом
суддів Конституційного суду у відставці Івана Тимченка, Мико-
ли Савенка та інших? Чому у складі НКР нема членів Української
Гельсінкської Групи Мирослава Мариновича та Йосифа Зісельса?
Де конституціоналісти Всеволод Речицький та Віктор Колісник,
правозахисник і публіцист Микола Козирєв, де виконавчий дирек-
тор Гельсінкської спілки Володимир Яворський, де філософи Євген
Бистрицький і Тарас Возняк, економіст Ігор Бураковський, правни-
ки Олександр Винников, Вячеслав Якубенко, Олександр Северин?
Усі вони пропонувалися до складу НКР організаціями громадянсь-
кого суспільства. Цей список можна подовжувати і подовжувати.
Ризикну припустити, що цей склад НКР є важким компромі-
сом, якого вдалося досягти, щоб хоча б запустити публічний кон-
ституційний процес. Схоже, усі політичні сили окрім НУ-НС не
вважають зміну Конституції пріоритетним завданням, а без участі
усіх парламентських фракцій НКР функціонувати не може. Про-
те чи буде вона працездатною в цьому складі, чи не перетвориться
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підготовка змін до Конституції у суцільні політичні чвари, які вже
набридли в Верховній Раді? Був би радий помилитися, але, здається,
така НКР не має перспектив. Що і підтвердило

Перше засідання НКР

Воно було 20 лютого. Спочатку Президент коротко розповів про
необхідність створення нової Конституції і виклав своє бачення
змін до неї. Його підтримав Голова ВРУ, закликавши усі політич-
ні сили спільно працювати над проектом. Але коли пішла розмова
про організацію праці НКР, виявилося зовсім різне ставлення до неї
політичних сил. Секретаріат запропонував розділення НКР на 5 ко-
місій – засади конституційного ладу, народовладдя; права і свободи
людини і громадянина; парламент, глава держави, уряд; правосуддя;
територіальна організація влади, місцеве самоврядування – і склад
робочої групи з підготовки проекту нової редакції Конституції. Але
це не влаштувало політиків. Віктор Янукович сказав, що спочатку
необхідно створити концепцію змін до Конституції робочою групою,
обговорити її, а вже потім створювати ці комісії, бо зараз незрозумі-
ло, скільки їх має бути і які. Микола Томенко заявив, що БЮТ
проти створення нової редакції Конституції, а підтримує тільки
внесення змін і доповнень, і тому, навпаки, не треба створювати ро-
бочу групу, а нехай працюють названі 5 комісій з метою покращення
і оптимізації відповідних розділів Конституції. Петро Симоненко
сказав, що до створення якихось робочих органів НКР необхідно
обговорити концепцію змін до Конституції і запропонував почати це
обговорення прямо зараз. Коротше кажучи, все це дуже нагадувало
Верховну Раду. Микола Онищук пояснив, що робоча група і комісії
мають працювати разом, передаючи свої напрацювання і уточнюю-
чи концепцію і самі зміни. Президент перервав цю дискусію, сказав,
що склад робочих органів ухвалений, вони починають свою роботу
наступного вівторка і закрив перше засідання.

Політизація конституційного процесу

В подальшому парламентські фракції усіх блоків, окрім НУ-НС,
відкликали своїх представників в НКР, мотивуючи це тим, що во-
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ни підтримують тільки підготовку змін та доповнень до Конститу-
ції в парламенті відповідно до розділу ХІІІ Конституції. У роботі
НКР брали участь тільки представники фракції НУ-НС. Робоча
група НКР підготувала «Концепцію системного оновлення конс-
титуційного регулювання суспільних відносин в Україні» і обіцяла
презентувати її на другому засідання НКР 16 квітня, але засідан-
ня відклали, мовляв, на прохання Голови ВРУ Арсенія Яценюка,
який захворів. Навіть побіжний огляд Концепції дає підстави для
висновку, що вона є дуже сирою, багато питань лишилися невиз-
наченими (однопалатний чи двопалатний парламент, співвідно-
шення повноважень Президента та уряду, співвідношення функ-
цій органів місцевого самоврядування та державних адміністрацій
тощо), але очевидна її спрямованість на підсилення президентської
влади.
У той же день, 16 квітня, Конституційний Суд України ухвалив
рішення у справі за конституційним поданням Президента відносно
можливості прийняття Конституції та законів України на референ-
думі. Суд зазначив, що народ є єдиним носієм суверенітету країни
і що нова Конституція може бути затверджена референдумом, але
за процедурою, яку визначає Верховна Рада України. Чи погодиться
наш парламент на створення системи влади, яка ліквідує його у те-
перішньому стані? Питання риторичне.
Отже, не стала сюрпризом заява лідерів БЮТу, що готується
законопроект про зміни та доповнення до чинної Конституції, які
перетворять Україну на парламентську республіку, де усі повнова-
ження в виконавчій гілці влади будуть належати урядові, і що цей
законопроект буде узгоджений з Партією регіонів і винесений на
розгляд Верховної Ради вже в травні. При цьому бютівці пообіцяли,
що зміни не будуть торкатися розділів І, ІІІ та ХІІІ, тобто рефе-
рендум для затвердження цих змін не потрібний. На мою думку,
ті зміни в Конституції, що готуються БЮТом, повинні обов’язково
торкатися розділу ІІІ. Як на мене, чинну Конституцію не можна
серйозно покращити, не змінюючи розділи І та ІІ.
Законопроект, підготовлений БЮТом, був оприлюднений в Ін-
тернеті і підданий нищівній критиці (див., зокрема, аналіз Всево-
лода Речицького у цьому збірнику). Він так і не був внесений. на
розгляд Верховної Ради України. Власне, точно невідомо, чи справді
цей законопроект належить БЮТу. На початку липня оприлюднила
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свій законопроект Партія регіонів України. Він так само утверджу-
вав в Україні парламентську республіку і зводив на мінімуму повно-
важення Президента. Цей законопроект також не був внесений для
розгляду парламентом.
Мусимо констатувати, що конституційний процес, на жаль,
є інструментом політичної боротьби, і учасники її не зважають «єди-
ного носія суверенітету країни». Я думаю, що відсутність публічності,
недовіра до суспільства – це головна слабкість режисерів конститу-
ційного процесу. Вони все намагаються знайти тіньові, підкилимні
засоби для перемоги над політичними опонентами. А треба було б,
як на мене, зробити конституційний процес максимально публічним
і відкритим.

Декілька загальних міркувань

Прогнози щодо подальшої долі такої НКР і конституційного
процесу в цілому доволі сумні. Але, з другого боку, розвалена в 2004
році Конституція стала джерелом системного процесу політичного
протистояння і, як наслідок, поступової руйнації держави. Без зміни
Конституції процес руйнації не зупинити. Отже, та частина політич-
ної еліти, яка відчуває цей тягар відповідальності, просто прирече-
на домагатися подовження конституційного процесу. Отже, хоча, на
перший погляд, НКР у цьому складі непрацездатна, ситуація зму-
шує шукати виходу. Має заявити про свою позицію і громадянське
суспільство. Уявляється щось на кшталт громадської конституційної
ради, яка може запропонувати свій проект Конституції і вимагати
його обговорення і розгляду.
Які ж існують можливості для ухвалення нової редакції Консти-
туції? Чинна Конституція надала парламенту однократний мандат
на прийняття Конституції і можливості внесення змін та доповнень
відповідно до процедури, закріпленої в розділі ХІІІ Конституції.
Нову редакцію Конституції Верховна Рада ухвалити не може. Це
можна зробити на всенародному референдумі, але спочатку проект
має бути підготовлений – і НКР є зручним інструментом для під-
готовки проекту – а потім ретельно і всебічно обговорений усіма
зацікавленими особами та спеціальним представницьким органом –
Конституційними зборами.
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Помаранчева революція була символічним прощанням Украї-
ни з посткомунізмом. Прийняття нової Конституції буде означати
реальне прощання з ним і перезаснування Української держави за
новими правилами. На мою думку, цей процес є невідворотним, ос-
кільки невідворотним є встановлення демократичного ладу в цій
країні, яка знаходиться в поле міцної загальносвітової тенденції вес-
тернізації. Питання тільки в тому, коли це станеться, і які втрати
нас ще чекають на цьому шляху.
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ДО СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ

Всеволод Речицький

Загальні зауваження

Схоже, що 2007 рік в історії України став роком усвідомлен-
ня політичної елітою країни необхідності подолання стратегічних і
тактичних недоліків чинного Основного Закону, розуміння потреби
у створенні кращих конституційних передумов руху України до єв-
роінтеграції.
Під кінець 2007 р. очевидними стали такі недоліки чинної Кон-
ституції як хронічна конфліктність у механізмі здійснення держав-
ної влади, неможливість підтримання суспільної динаміки на рівні
сучасних вимог, криза представницької функції українського парла-
менту, відсутність категорії громадянської свободи в якості головно-
го об’єкта конституційної підтримки.
Що ж стосується більш конкретних негативних факторів, то в
політичному дискурсі було визнано, що чинна Конституція запрова-
дила й підтримує фактичне двовладдя у виконавчій гілці, дозволяє
здійснювати внутрішню і зовнішню політику владним суб’єктам з
протилежними системами цінностей, не забезпечує гарантій міс-
цевого самоврядування та ефективного представництва регіонів
України, терпима до ослабленого зв’язку між виборцями і депута-
тами всіх рівнів, недостатньо підтримує представницьку функцію
парламенту, не забезпечує соціально-економічних прав і свобод, не
містить в собі дискреційного простору для здійснення повноважень


Конституційний експерт Харківської правозахисної групи.
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Президента України, характеризується юридичним максималізмом
на рівні норм-принципів, суб’єктивних прав і обов’язків.
Цілком можливо, що для подолання негараздів політичний
істеблішмент країни повинен повною мірою усвідомити, що сучасна
конституція є, перш за все, уособленням юридичної гарантії гро-
мадянської свободи. Не випадково конституції з’явилися в світі на
багато пізніше ніж звичайні закони. Їх поява – наслідок Нового
часу, який приніс із собою розвинений ринок, демократію, віротер-
пимість і свободу підприємництва. Фактично весь модерний конс-
титуціоналізм пронизує думка про те, що в сучасному політичному
світі є присутніми два типи політичної влади: а) уособлена в живих
людях персоніфікована влада; б) уособлена в правових оболонках
абстрактна влада.
Правова влада внаслідок своєї більшої «продуманості» по від-
ношенню до живої персоніфікованої влади є стратегічною. Вона
виступає як широкомасштабні правила політичної гри, викладені
в формі нормативних приписів – засад, принципів, прав, заборон
втручатися в креативні сфери суспільного життя. Загалом, уяв-
лення про конституцію як про абстрактний владний авторитет є
традиційним. У той час, як насильницьке підкорення спільним
конкретним цілям дорівнює рабству, підкорення єдиним абстрак-
тним правилам, яким би важким не був їхній тягар, забезпечує
простір для широкої свободи та різноманітності, писав свого часу
Ф. фон Гайєк.
Тому найвищим авторитетом в суспільстві має стати конститу-
ція, допоміжними атрибутами якої є органи публічної влади. Абс-
трактне – це право, здійснення його – держава, підкреслював Ге-
гель. Проте конституція є не просто головним законом. Вона уособ-
лює в собі те, що відрізняє право від законодавства, вона є більш
універсальною, «об’єктивнішою» від законодавства, в якому її при-
писи знаходять свою матеріалізацію. Це пояснює вражаючу єдність
конституціоналізму, його незалежність від національних політик.
Можна сказати, що створення органічних конституцій є пошуком
універсальних узагальнень.
Життя вимагає стабільності й громадянської свободи, яка зна-
ходиться із стабільністю не в найкращих стосунках. Конституція
першою серед правових інститутів реагує на цю ситуацію. Обрав-
ши лише стабільність, люди ризикують потрапити в авторитаризм
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і тоталітаризм. Ставши виключно на бік свободи, вони втрачають
орієнтири і рухаються до хаосу. Щоб уникнути крайнощів, сучас-
ні правові системи складаються як біполярні: частина норм в них
дбає про стабільність, інші – про свободу. Громадянська свобода є
стратегічно важливішою в сучасному світі, тому конституції в своїх
кращих зразках стають на бік свободи.
Отже сучасна демократична конституція – це гарант свободи,
виразом якої в здоровому суспільстві є міра позитивного хаосу, «не-
впорядкованості» в економіці (ринок), політиці (демократія), при-
ватному житті. Тобто конституція є не стільки упорядником гро
мадського життя, скільки гарантом проти його надмірної організо-
ваності, регламентованості тощо.
Свобода є важливою як пріоритет конституції не тільки тому,
що її прояви в економіці і політиці призводять до найвищої ефек-
тивності. Свобода є важливою і як моральний фактор, адже тільки
вільна людина повністю відповідає за свої вчинки.
Не дивно, що постулат свободи опиняється в конституціоналіз-
мі на вершині піраміди. Він домінує над традиційними пріорите-
тами держави: стабільністю, порядком, захищеністю та безпекою.
На жаль, в чинній Конституції України в ч. 1 ст. 3 стверджується,
що найвищою соціальною цінністю в Україні визнається не грома-
дянська свобода, а життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність
і безпека людини. Тобто чинна Конституція носить підкреслено
охоронний характер. Навпаки, органічна конституція вважається
гарантом громадянської свободи не тільки в нормальному стані, але
й в стані кризи, адже саме в такі моменти зверхність держави над
людиною робиться особливо небезпечною.
Відомо, що кожна конституційна система має свої засади. В США
це вільні принципи англійської конституції у поєднанні з природним
правом та здоровим глуздом, у Франції – свобода, власність, безпека
й спротив гнобленню. З іншого боку, теоретики конституціоналізму
називають конституційні ідеї Т.Джефферсона універсальними ак-
сіомами вільного суспільства. Відомо, що в основі американського
конституціоналізму лежить три, а в основах французького – чотири
суб’єктивних права, які доповнюються нині «чотирма свободами»
Ф.Рузвельта, «чотирнадцятьма пунктами» В.Вілсона тощо. В консти-
туціоналізмі важливою вважається також сама структура основного
закону, вживані в ньому концепції, тип регулювання. Обрані твор-
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цями загальні пріоритети починають діяти не відразу, проте їх ефект
можна спостерігати на протязі не одного десятиліття.
Враховуючи вищезазначене, можна сказати що нова Конститу-
ція України має бути відносно лаконічною, ясною й зрозумілою не
лише для юристів. Вона має працювати як реалістичний закон й
підлягати захисту в типових судових процедурах. Питання про те,
до якого типу – парламентського чи президентського – належатиме
Україна необхідно вирішувати прагматично. Досвід існуючих демок-
ратій не повинен копіюватися формально. Водночас слід пам’ятати,
що конституційний досвід США не є суто національним, з чим у свій
час погоджувався й М.Грушевський. Не випадково конституційне
облаштування Німеччини та Японії після Другої світової війни було
здійснено на основі універсальних американських проектів. Так або
інакше, Україна є вільною у виборі можливих конституційних форм.
Зокрема, стратегія правозахисних рекомендацій щодо поліпшення
чинної Конституції України може зводитися до наступного.

Преамбула

Преамбула нової Конституції України, у порівнянні з преам-
булою чинної Конституції 1996 р. має бути коротшою. Пояснюєть-
ся це заміною суб’єкта прийняття Основного Закону. Якщо раніше
ним була Верховна Рада України, то тепер йдеться про Український
народ. В епоху панування загального, рівного й прямого виборчого
права це є закономірним.
Навряд чи Український народ може говорити про відповідаль-
ність перед Богом чи власною совістю, оскільки такий зв’язок є
виключно особистим, персональним. Не всі громадяни є віруючи-
ми, а віруючі належать до різних конфесій. В свою чергу, совість
також існує в індивідуальному форматі. Політично некоректним
було б вказувати й на те, що народ приймає Конституцію, керу-
ючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня
1991 р., оскільки такі суб’єкти політики як нація чи народ стоять
вище від писаних самозобов’язань. Як суверен Український народ
не несе жодних зобов’язань перед будь-якими раніше прийнятими
юридичними актами, зовнішніми політичними силами чи обста-
винами.

162

До стратегії розвитку Української конституції
Загальні засади

Засади нової Конституції мають виходити із світоглядних по-
зицій, що відображають закономірності конституціоналізму лібе-
рально-демократичного зразка. Інакше кажучи, в першому розділі
Конституції повинні визначатися основні параметри громадськополітичного життя в Україні. Вони можуть бути подані у вигляді
лаконічних конституційних приписів (цінностей, принципів, норм),
за допомогою яких сприйматиметься в подальшому весь конститу-
ційний текст.
Перший розділ Конституції України має утверджувати те, що
воля Українського народу є найвищим владним політичним ав-
торитетом. Тобто воля Українського народу – це найвища жива
(уособлена в людях) політична влада в Україні. Конституція ж має
визначатися як вища юридична влада в державі. Приймаючи Кон-
ституцію, народ вважає її гарантом своєї свободи, головним засо-
бом протидії бюрократичній експансії держави. В цьому сенсі нова
Конституція має стати правовим актом, який встановлює правила
політичної взаємодії людей, державного механізму та Української
держави в цілому.
Нова Конституція України має виходити з того, що суверенітет
Українського народу є вищим за державний суверенітет України, з
чого випливає необхідність встановлення юридичних обмежень сто-
совно держави. Конституція має бути гарантом громадянської сво-
боди, тобто стояти юридично вище за інструментальний державний
порядок. В наукових джерелах даний тип фундаментальних відносин
переконливо описаний у працях Ф. фон Гаєка, Д.Ролза та інших.
Правова влада Конституції має вважатися стратегічною. Вона
виступає у формі засад, принципів, прав людини, основополож-
них свобод, а також правил функціонування (через співвідношен-
ня компетенцій) основних елементів державного механізму. Подібне
уявлення про основний закон є типовим для сучасного розуміння
конституціоналізму, який ототожнюється на Заході з верховенством
права.
В частині 1 статті 3 чинної Конституції стверджується, що
найвищою соціальною цінністю в Україні визнається не свобода, а
«життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека люди-
ни». Якщо розуміти її зміст буквально, неважко дійти парадоксаль-
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ного висновку про те, що чинна Конституція забороняє ризикувати
життям людини за будь-яких, навіть воєнних обставин. Адже не-
залежність і суверенітет країни, недоторканність її кордонів пос-
тупаються найвищій соціальній цінності – життю фізичної особи.
Творці Конституції України 1996 р. ніби забули, що статті Основ-
ного Закону – це не метафори, а юридичні норми, розраховані на
конкретну дію.
Навпаки, головним об’єктом юридичного захисту нова Консти-
туція України мала б назвати свободу Українського народу, процві-
тання нинішнього та прийдешніх поколінь. Тобто перший розділ
нової Конституції має бути побудований в якості юридичної гарантії
того, що воля Українського народу визначає волю держави і висту-
пає найвищим владним політичним авторитетом. Держава повинна
визначатися Конституцією в якості джерела сили, яка забезпечує
панування Основного Закону. Щоб сила держави була ефективною,
вона має спиратися на демократію, бути легітимною.
Перший розділ нової Конституції має містити також норму про
те, що діяти виключно в межах окреслених Конституцією і закона-
ми повноважень є головним наслідком свободи народу для кожної
посадової та службової особи. Даний підхід є менш радикальним,
ніж закріплений в частині другій статті 19 чинної Конституції, за
яким «органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами Украї-
ни». Чинна формула не залишає простору політичного маневру для
глави держави. Загалом, повна заборона дискреційних повноважень
має стосуватися лише посадових осіб силових та правоохоронних
структур держави.
Нова Конституція повинна також закріпити основні юридичні
характеристики Української держави. Тут майже все має залиша-
тися на рівні чинного Основного Закону. Доречним виглядає лише
вилучення положення про те, що Україна є соціальною державою.
Стверджувати подібне на конституційному рівні поки що немає ре-
альних підстав.
Компетенція державних посадових осіб за новою Конституцією
повинна відповідати принципу служіння Українському народові. Ця
норма була б важливою для поточного законодавства. У цій формулі
поняття державних посадових осіб має бути універсальним, воно
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має поєднувати як політиків найвищого рангу, так і традиційних
державних службовців. Слуги народу в більшості випадків не відріз-
няються від інших суб’єктів економіки в плані задоволення своїх
інтересів. Принцип служіння народові означає, що визначення ком-
петенції посадових осіб повинно орієнтуватися на суспільно корисну
діяльність, хоча реальна мотивація цих суб’єктів може залишатися
егоїстичною.
Перший розділ нової Конституції повинен містити в собі також
право народу на демократичне повстання. Враховуючи досвід Пома-
ранчевої революції, нова Конституція України має закріпити поло-
ження про те, що народний спротив з метою захисту громадянської
свободи визнається легітимним. Демократичне повстання є класич-
ним елементом світової конституційної культури. Зокрема, стаття 20
Конституції ФРН 1949 р. передбачає право громадян вчиняти спро-
тив будь-кому, хто наважиться посягнути на їх демократичний лад,
якщо інші засоби неможливо буде використати. Стаття 23 Конститу-
ції Чехії 1992 р. стверджує, що громадяни мають право чинити опір
посяганням на демократичні принципи прав людини і основополож-
них свобод, якщо діяльність конституційних органів чи застосуван-
ня правових засобів стануть в країні неможливими. Стаття 120 Кон-
ституції Греції 1975 р. зобов’язує громадян вчиняти спротив будьяким спробам відмінити Конституцію насильницькими засобами.
В свою чергу, стаття 32 Конституції Словаччини 1991 р. проголошує,
що у разі, якщо діяльність конституційних органів або застосування
правових норм зробиться неможливим, кожен громадянин має право
вчиняти спротив всім, хто наважиться посягнути на демократичне
функціонування прав людини і основоположних свобод. Аналогічне
право передбачається статтею 54 Конституції Естонії 1992 р., статтею
3 Конституції Литви 1992 р. тощо.
Окрема стаття нової Конституції України повинна, як і раніше,
фіксувати принцип поділу влад. На відміну від чинного Основного
Закону, в оновленій Конституції має стверджуватися, що законодав-
ча та виконавча гілки влади є автономними одна від одної. Поняття
автономії є слабшим від поняття незалежності, проте краще відпові-
дає суті справи. Як відомо, повне розділення влад є типовим лише
для президентських республік на зразок США. Що ж стосується ук-
раїнської конституційної моделі, то її доцільно побудувати за зраз-
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ком президентсько-парламентської республіки, де гілки влади не є
остаточно відокремленими одна від одної.
В новій Конституції України слід підкреслити ідею про те, що
судова влада є незалежною від законодавчої та виконавчої влади.
Тобто конструкція судової влади від початку має бути побудованою
таким чином, щоб вона сприймалася не як просте відгалуження
державної влади, а як специфічна влада в державі. Саме тому їй
повинні надаватися підвищені гарантії незалежності. В правовій
державі суд є не стільки державним, скільки «наддержавним» ор-
ганом. Йому доводиться судити державу, уникаючи позиції судді
у власній справі. В новій Конституції слід підкреслити, що судова
влада керується волею народу тільки якщо остання виражена у фор-
мі закону. Судова влада не може вважатися інструментом втілення
політичних настроїв мас, суди мають працювати виключно на ос-
нові правових норм.
Окрема стаття нової Конституції України повинна присвячува-
тися принципу верховенства права. На відміну від діючого Основно-
го Закону вона має стверджувати, що судові рішення ухвалюються
не іменем України (стаття 124 чинної Конституції), а іменем Закону
(в т.ч. Основного Закону, якщо мати на увазі Конституційний Суд).
За логікою правової держави, суди виконують волю закону, не будучи
інструментом в чужих руках. Позитивним прикладом конституцій-
ного регулювання подібного типу є стаття 114 Конституції Молдови
1994 р., в якій закріплюється здійснення правосуддя іменем Закону.
Критики такої позиції іноді стверджують, що судді у своїй діяль-
ності повинні підкорятися не лише закону, але й неписаному праву
(його принципам, цінностям) тощо. На це можна відповісти те, що
дозвіл на використання права судді все одно одержують з норм за-
кону. В даному випадку цим законом може вважатися Конституція
України.
Що ж стосується закріплення в новій Конституції України ста-
тусу мов, то в новому Основному Законі доречно вилучити існуюче
нині посилання на особливий статус російської мови. Виокремлення
її серед інших мов навряд чи є виправданим за сучасних обставин.
Нова Конституція України повинна містити в собі положення
про те, що Українська держава забезпечує вільний рух осіб, товарів,
послуг та капіталу на основі Конституції і законів. Ця формула є
стислим вираженням ключових для типової європейської держави
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ідей. Вона могла б стати корисним запозиченням з «Хартії основних
прав Союзу», передбаченої проектом Договору про конституцію для
Європи 2005 р.
В чинній Конституції України говориться про те, що «власність
зобов’язує». Даний вираз є юридичною копією норми Основного За-
кону ФРН. Можливо, що в новій Конституції України краще ствер-
джувати: «власність сприяє незалежності та відповідальності особи
перед суспільством». Це відома юридично прозора гегелівська ідея.
Нова Конституція України повинна замінити невдале положен-
ня частини другої статті 15 чинної Конституції про те, що «жодна
ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова». Як, нап-
риклад, в такому випадку ставитися до ідеології Конституції Украї-
ни? З аналогічних причин в оновленій Конституції слід вилучити
положення частини першої статті 17 чинної Конституції про те, що
«забезпечення інформаційної безпеки є <...> справою всього Ук-
раїнського народу».
В першому розділі нового Основного Закону доцільно закріпити
норму-принцип про те, що: «Свобода вираження поглядів є пере-
думовою будь-якої політики і права, вона не підлягає скасуванню
або обмеженню референдумом чи Національними Зборами України.
Будь-яка цензура заборонена». Ця формула є втіленням сучасного
розуміння свободи слова. Свобода вираження поглядів не може бути
скасованою чи звуженою навіть шляхом внесення змін до Консти-
туції України. Відомо, що інформаційний обмін в Інтернеті нині
здійснюється за моделлю Першої поправки до Конституції США,
яка забороняє Конгресу ухвалювати закони, які обмежують свободу
слова. На відміну від Великобританії, де парламент може обмежити
свободу слова звичайним законом, американський підхід ґрунтуєть-
ся на ідеї, що категорія свободи слова є вищою за поняття політики
і права. Спочатку має існувати свобода слова, а потім на її основі
формуватися політика і прийматися будь-які закони.
Суб’єктивне право на свободу вираження поглядів (свобода сло-
ва) повинно закріплюватися у відповідному розділі нової Конститу-
ції. При цьому його обсяг має формально співпадати з обсягом стат-
ті 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
1950 р. Призначення ж принципу неможливості скасування свободи
слова полягає в тому, щоб підкреслити її фундаментальний харак-
тер, виключити навіть потенційну можливість її обмеження чи ска-
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сування. Тобто йдеться про непорушність класичної для політичної
Європи норми, а не про заборону тимчасового обмеження здійснення
цієї свободи під час надзвичайного або воєнного стану.
В свою чергу, закріплення зовнішньої політики Української
держави повинно передбачати визначення зовнішньої політики Ук-
раїни як спрямованої на забезпечення її національних інтересів і
безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробіт-
ництва з усіма членами міжнародного співтовариства на основі до-
тримання норм міжнародного права. Це означатиме, що Україна йде
шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з
усіма членами міжнародного співтовариства на основі дотримання
міжнародних стандартів. При цьому поняття загальновизнаних при-
нципів і норм міжнародного права, що вживається в статті 18 чинної
Конституції України, має бути вилучено. За свідченням фахівців,
загальновизнаних норм міжнародного права просто не існує.

Державні символи

Другий розділ нової Конституції України міг би бути призначе-
ний закріпленню державних символів України. Державним Гімном
України можна було б проголосити національний гімн «Ще не вмер-
ла Україна!». Новелами в регламентації державних символів Украї-
ни може стати відмова від поняття великого герба України разом із
вилученням норми про те, що закон про державну символіку при-
ймається двома третинами від конституційного складу парламенту
України.
Нова Конституція України може повернутися до первісної текс-
тової редакції національного гімну України. Цього вимагає не лише
досконалість літературної форми. Колективна творчість депутатів чи
інших осіб щодо виправляння класичних текстів виглядає тут не-
доречною.

Права, основоположні свободи, обов’язки

Розділ третій нового Основного Закону можна було б назвати:
«Права, основоположні свободи, обов’язки». Тобто в новій Консти-
туції слід було б використати термінологію офіційного перекладу
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Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р.
Як відомо, європейський документ передбачає не лише захист прав
фізичних, але й юридичних осіб. Наприклад, стаття 10 Конвенції
говорить про свободу вираження поглядів не тільки людей, але й
газет, взагалі засобів масової інформації. Крім того, в новій Конс-
титуції України має йтися не лише про обов’язки людини, а й про
обов’язки держави, її органів, взагалі юридичних осіб.
Доцільним виглядає використання в новій Конституції України
окремих положень проекту Договору про конституцію для Європи
2005 р. Крім того, закріплені в новій Конституції права людини
і основоположні свободи не можуть тлумачитись як обмеження чи
порушення прав і основоположних свобод, визнаних міжнародними
договорами України. Всі можливі обмеження здійснення передбаче-
них Конституцією України прав і основоположних свобод повинні:
а) передбачатися законом; б відповідати цілям, для яких вони були
встановлені; в) бути необхідними в демократичному суспільстві.
Крім того, на Україну покладено певні зобов’язання за Міжна-
родним пактом про економічні, соціальні та культурні права 1966 р.
Цей документ наполягає на тому, що «ніщо в цьому Пакті не може
тлумачитись як таке, що означає, що якась держава, якась група чи
якась особа має право займатися будь-якою діяльністю або чини-
ти будь-які дії, спрямовані на знищення будь-яких прав чи свобод,
визнаних у цьому Пакті, або на обмеження їх у більшій мірі, ніж
передбачається у цьому Пакті».
Окремі статті нової Конституції України мають бути присвячені
основам конституційного статусу іноземців та осіб без громадянс-
тва, які на законних підставах перебувають на території України.
Вони повинні включати в себе положення статті 4 Протоколу № 4
до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод із
змінами, внесеними Протоколом № 11. Йдеться, зокрема, про забо-
рону колективного вислання з країни іноземців.


Тут і далі йдеться про Договір про конституцію для Європи («Конституцію Європи») 2005 р., який, не здобувши підтримки Франції та Нідерландів, не був при-
йнятий в якості загальнообов’язкового нормативного акту для країн-членів Єв-
ропейського Союзу. Проте в новій Конституції України можуть бути використані
положення Хартії основних прав Союзу – тієї частини Договору, яка все-таки не
втратила юридичної сили. Нині на Хартію як на юридично чинний документ
посилається Лісабонський договір, підписаного главами 27-ми держав-членів Єв-
ропейського Союзу в грудні 2007 р.
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Новий Основний Закон України повинен тлумачити територію
України як потенційну частину території Європейського Союзу. То-
му нова Конституція має інкорпорувати в свій текст вимогу статті 1
Протоколу № 7 до Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод 1950 р. стосовно процесуальних гарантій здійснен-
ня прав іноземців. Закріплення подібних гарантій в Конституції є
важливим, оскільки умови життя іноземців на території України все
більше стають її повсякденною соціальною проблематикою.
Окрема стаття нової Конституції повинна призначатися онов-
леній редакції права на життя, яке в чинній Конституції закріп-
лювалося ще в той час, коли в країні існувала смертна кара. Нині
редакція права на життя має бути приведена у відповідність до стат-
ті 1 Протоколу № 13 до Конвенції про захист прав людини та осно-
воположних свобод 1950 р., яка вимагає повного й беззастережного
скасування смертної кари.
Новелою Конституції України могло б стати й право на придбан-
ня зброї з метою захисту себе і своєї родини. Нині право на придбан-
ня зброї в українському контексті сприймається неоднозначно, хоча
ставлення розвинених країн до подібного права не можна вважати
негативним. Громадяни України не завжди можуть розраховувати на
ефективний захист поліції (міліції). Зброя в якості інструмента са-
мозахисту необхідна бізнесменам, журналістам, працівникам право-
охоронних органів, членам ДНД, фермерам, колекціонерам, літнім
людям тощо.
Стаття нової Конституції України про свободу вираження пог-
лядів могла б стати точним відтворенням офіційного перекладу стат-
ті 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
1950 р. Хоча європейська версія свободи слова (свободи вираження
поглядів) суттєво поступається за рівнем ліберальності Першій поп-
равці до Конституції США, проте вона є суттєво більш доскона-
лою, ніж редакція статті 34 чинної Конституції України. До статті
про свободу вираження поглядів доцільно було б включити окремі
положення статті ІІ-13 проекту Договору про конституцію для Єв-
ропи, якою передбачаються додаткові гарантії свободи слова в сфері
науки та мистецтва. Як свідчить європейський документ, мистецтво
та наукові дослідження мають бути вільним від обмежень. Відтак,
академічна свобода вимагає окремих конституційних гарантій.
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Прагнення звільнити від будь-яких обмежень свободу вираження
поглядів в науці та мистецтві є універсальним. Наука та мистецтво
проголошені вільними в судових рішеннях Верховного Суду США,
зміст свободи університетів також визначено в Сполучених Штатах
на законодавчому рівні. Для України юридичне поняття академічної
свободи є новим, тому українська версія свободи вираження пог-
лядів має спиратися на редакцію частини другої статті ІІ-11 проекту
Договору про конституцію для Європи 2005 р.
Нова Конституція України має також закріпити право кожно-
го громадянина на доступ до інформації, яка належить державним
органам, органам місцевого самоврядування їх посадовим і службо-
вим особам. Текст цієї конституційної статті міг би виглядати таким
чином:
«1. Кожен має право на доступ до офіційних документів та ін-
шої інформації про діяльність органів державної влади і місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб. Здійснення цього
права передбачає можливість подання інформаційного запиту або
одержання інформації в інший спосіб – на вибір запитувача.
2. Органи державної влади і місцевого самоврядування, їх по-
садові і службові особи зобов’язані надавати належні їм відомості за
інформаційними запитами, регулярно оприлюднювати інформацію
про свою діяльність.
3. Здійснення цього права, оскільки воно пов’язане з обов’язками
і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам,
обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідни-
ми в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі насе-
лення, захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розго-
лошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторите-
ту і безсторонності суду за умови, якщо шкода від оприлюднення за-
питуваної інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні».
Право на доступ до офіційної інформації існує в світі давно й
передбачається законодавством більш як сімдесяти країн. Воно вва-
жається традиційним елементом законодавства країн ліберальної
демократії. В США цьому праву присвячені закони «Про свободу ін-
формації» 1966 р., «Про конфіденційність» 1974 р. та «Про уряд в со-
нячному світлі» 1976 р. В Західній Європі право громадян на доступ
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до офіційної інформації було закріплено законодавством Швеції ще
у XVIII столітті. В Україні воно передбачається Законом України
«Про інформацію» 1992 р., який вже давно не відповідає європейсь-
ким стандартам.
Що ж стосується соціально-економічних прав, то вони можуть
подаватися в новій Конституції України на основі положень частини
першої статті 2 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та
культурні права 1966 р. Всюди, де йдеться про соціально-економічні
права, Конституція України могла б дублювати формулу: «Держава
зобов’язується в індивідуальному порядку і в порядку міжнародної
допомоги та співробітництва, зокрема, в економічній і технічній га-
лузях, вжити в максимальних межах всіх наявних ресурсів і можли-
востей для того, щоб забезпечити поступово повне здійснення цього
права усіма належними способами».
Такий підхід до соціально-економічних прав дозволить зробити
конституційний текст реалістичним, оскільки соціально-економічні
права тлумачаться тут як напрямки зусиль у відповідній сфері. Нова
Конституція могла б також запозичити з Договору про конститу-
цію для Європи (стаття ІІ-32) окремі гарантії трудових прав молоді.
Мається на увазі, перш за все, формула: «Молоді люди, яких при-
йнято на роботу, забезпечуються належними умовами праці згідно
із своїм віком та захищаються від економічної експлуатації та будьякої роботи, що може вплинути на їхню безпеку, здоров’я, фізичний,
духовний чи соціальний розвиток або завадити здобуттю освіти».
В новій Конституції України доцільно використати також нову
редакцію права на страйк. Якщо частина перша статті 44 чинної
Конституції передбачає право на страйк для захисту економічних і
соціальних інтересів, то нова Конституція може передбачити право
на страйк для захисту соціально-економічних прав та інших прав
і законних інтересів. Досвід Помаранчевої революції свідчить про
те, що громадяни можуть страйкувати з метою задоволення також і
своїх політичних потреб.
Право на соціальний захист в новій Конституції України слід
привести у відповідність до вимог Міжнародного пакту про еконо-
мічні, соціальні й культурні права 1966 р. Нова версія статті могла
б містити в собі запозичення статей ІІ-25 та ІІ-26 проекту Договору
про конституцію для Європи 2005 р. У першому випадку йдеться
про право людей похилого віку на гідне та незалежне життя, участь
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у соціальному та культурному житті, в другому – про право людей
з фізичними вадами на заходи, призначені для забезпечення їхньої
незалежності, соціальної та професійної інтеграції та участі у сус-
пільному житті.
Чинну конституційну формулу: «Шлюб ґрунтується на вільній
згоді жінки й чоловіка» варто було б замінити на норму: «Шлюб
ґрунтується на вільній згоді осіб». Моногамні шлюби визнаються
законодавством окремих європейських країн. У моногамних шлю-
бах знаходяться деякі працюючі в Україні іноземні дипломати, існує
також практика укладення моногамних шлюбів українськими гро-
мадянами за кордоном, що призводить до юридично непередбачува-
ного українським законодавством для суб’єктів такого шлюбу права
на спадок.
На відміну від чинної Конституції, нова редакція права на ос-
віту могла б передбачати обов’язковість не повної середньої освіти,
а просто середньої освіти. Повна середня освіта в державних і ко-
мунальних навчальних закладах має залишатися безкоштовною, але
більше не вважатися обов’язковою. Не всі люди мають здібності для
засвоєння програми повної середньої освіти. Тому вимоги статті 53
чинної Конституції призводять до штучного виставляння позитив-
них оцінок при відсутності необхідних навичок і знань.
Нова версія права на свободу літературної, художньої, наукової і
технічної творчості (стаття 54 Конституції України) повинна гаран-
тувати академічну свободу університетів. При цьому мало б йтися
не про встановлення наукових зв’язків України зі світовим співто-
вариством (чинна норма), а про встановлення зв’язків українських
науковців зі світовим науковим співтовариством. Регулятивний по-
тенціал конституційної норми має спрямовуватися на науковців, а
не на Українську державу в цілому.
Схоже на те, що нова Конституція України не повинна також
містити в собі обов’язку шанувати державні символи. Таке вилу-
чення лише на перший погляд здається недоречним. Демонструю-
чи своє ставлення до державних символів, громадяни висловлюють
свою згоду або незгоду з політикою держави. Американців важко
запідозрити в тому, що їм бракує патріотизму. Проте саме вони вда-
валися до неодноразового публічного спалення чи прання прапо-
ра Сполучених Штатів. Пізніше Верховний Суд США визнав, що
в такий спосіб люди дають політичній владі свою оцінку. Уряди й
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держави можуть помилятися, що доводить вся політична історія ХХ
століття. Тому обов’язок шанувати державні символи має в своєму
підтексті тоталітарне навантаження. Він ніби підсвідомо ставить де-
ржавний суверенітет вище суверенітету народу.

Громадянське суспільство

Четвертий розділ нового Основного Закону варто було б присвя-
тити конституційному статусові громадянського суспільства в Ук-
раїні. Необхідність даного розділу в новій Конституції пояснюється
тим, що Україна – посттоталітарна держава. Досвід тоталітаризму
не став універсальним надбанням всіх країн, проте він хвилею про-
котився по світові, ставши чи не найбільшою політичною спокусою
ХХ століття.
Україна заплатила високу ціну за життя в умовах диктатури й
несвободи. Навіть такі досвідчені демократії, як США і Великоб-
ританія не мають настільки ж глибокого знання про домінування
держави над суспільством і індивідом, яке має Україна. Тому розділ
про громадянське суспільство в новій Конституції – це не данина
моді, а висновок з історичного досвіду країни. Щоб не захворіти на
диктатуру повторно, суспільство має створити для цього відповідні
профілактичні механізми. Помаранчева революція в Україні довела,
що Український народ по-справжньому усвідомлює сенс свободи.
Тому розділ IV нової Конституції України міг би бути побудований
як компактний юридичний інструментарій захисту приватних ін-
тересів.
На конституційному рівні має бути підкреслена автономність
життєдіяльності громадянського суспільства, самодостатність й сво-
бода вибору, що традиційно панує в цій сфері.
Саме в цьому розділі нової Конституції України варто закрі-
пити правило про те, що збереження державної таємниці є преро-
гативою лише державних посадових і службових осіб. Очевидно, що
приватні особи не повинні підлягати відповідальності за розголошен
ня державної таємниці. При цьому всі категорії відомостей, що на-
лежать до інформації з обмеженим доступом, мають визначатися за-
коном. З іншого боку, незаконна діяльність держави та її органів,
органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб
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не повинна визнаватися предметом державної або іншої захищеної
законом таємниці. Не варто спеціально доводити антикорупційний
потенціал такого підходу.
Розділ четвертий нової Конституції України мав би також забо-
ронити встановлення будь-якої державної монополії на засоби теле-
комунікації та масової інформації. При цьому режим секретності на
інформацію, що є власністю держави, не повинен тривати довше ніж
тридцять років. В свою чергу, відомості про особу, яка висувається,
обирається чи є обраною на державну або іншу публічну посаду
повинна вважатися соціально значимою. Нова Конституція України
має створити (надати) гарантії для нормального функціонування ко-
мунікативної сфери в Україні. Люди мають знати правду про історію
своєї країни, вільно обмінюватися знанням й засвоювати від цього
корисні уроки.
Крім того, такий підхід відображатиме розуміння того, що пуб-
лічні особи, на відміну від приватних осіб, сьогодні зобов’язані жи-
ти в атмосфері інформаційної прозорості – необхідної данини, яку
публічні фігури мусять сплачувати в якості компенсації за свій ста-
тус. На подібних позиціях стоїть, як відомо, Суд з прав людини у
Страсбурзі, Верховний Суд США тощо.
Розділ четвертий нової Конституції України міг би закріпити
також норму про те, що політичні, релігійні, мистецькі та інші сві-
тоглядні інтереси чи уподобання людини не можуть бути предметом
заохочень або обмежень з боку держави. Неприпустимою є ситуація,
коли держава стає відкритим чи таємним прихильником лише одної
соціальної групи чи ідеологічного напрямку в суспільстві. Держава
не може підігравати конкретним релігійним конфесіям, політичним
доктринам або окремим мистецьким шуканням.

Екологічна безпека

Розділ п’ятий нової Конституції України доцільно присвятити
питанню екологічної безпеки. Необхідність даного розділу пояс-
нюється тим, що екологічна безпека України є проблемою страте-
гічного значення. Крім того, дотримання екологічних стандартів є
типовою вимогою Європейського Союзу до своїх дійсних та потен-
ційних членів.
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Нова Конституція України може не посилатися на факт Чорно-
бильської катастрофи, але вона повинна виходити з того, що її на-
слідки присутні в Україні майже усюди. Екологічна тема прочитуєть-
ся в підписаних від імені України міжнародних угодах. Екологічне
очищення території є предметом зовнішньополітичних зобов’язань
України. З точки зору юридичної техніки даний розділ має бути
побудований на поєднанні існуючих норм про екологічну безпеку
(статті 16, 50, 66 чинної Конституції) з новими приписами.
Зокрема, корисною нормою Основного Закону могла б стати
стаття про обов’язковість проведення екологічних експертиз. Нині
проведення обов’язкових екологічних експертиз передбачається по-
точним українським законодавством. Проте ця норма заслуговує
піднесення її до конституційного рівня. Громадяни також повинні
брати участь в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються
довкілля. Їм має належати право вільного доступу до механізмів
прийняття цих рішень і вміння користуватися подібними механіз-
мами. При розробці даного розділу Конституції України слід у пов-
ній мірі використати потенціал норм міжнародної Конвенції про
доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
від 25 червня 1998 р. (ратифікована Законом України № 832-XIV
6 липня 1999 р.).

Вибори, референдум

Розділ шостий нової Конституції може бути присвячений рег-
ламентації виборів та референдуму в Україні. Зокрема, в ньому має
стверджуватися, що процедури виборів в Україні визначаються за-
коном. Виправданим виглядає повернення до мажоритарної системи
виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів
місцевого самоврядування. На цьому має бути побудована логіка пе-
реходу України до двопалатного парламенту – Національних Зборів
України. Зокрема, їх верхня палата – Сенат – має обиратися за ма-
жоритарною виборчою системою, а нижня – Палата депутатів – на
основі пропорційної, мажоритарної або змішаної систем.
Пропорційна система виборів є корисною з точки зору перспек-
тив розвитку українських партій. Якщо вибори до Палати депутатів
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(нижньої палати Національних Зборів України) будуть суто мажо-
ритарними, партії ризикують втратити стимул для свого подальшого
зростання.
Існуюча система виборів має бути замінена на більш гуманну й
структурно довершену систему. Громадяни не повинні голосувати за
закритими для них списками. Покращити парламентські вибори в
Україні міг би якийсь аналог польської виборчої системи. Тобто все
населення України могло б голосувати лише за верхню частину від-
повідних партійних списків. Решта кандидатів від партій та блоків
могла б включатися до регіональних списків.
Що ж стосується закріплення процедури проведення референ-
думів, то в новій Конституції України варто передбачити норму про
те, що референдум за народною ініціативою може оплачуватися в
разі необхідності за рахунок добровільних внесків громадян. Пояс-
нюється це тим, що референдум за народною ініціативою не можна
запланувати заздалегідь. З іншого боку, влада не повинна відмо-
вляти населенню у проведені референдуму через брак державних
коштів. Самофінансування референдуму могло б стати стримуючим
фактором і для популістських ініціатив. Невиправданий референ-
дум громадяни просто не підтримали б своїми гаманцями.

Законодавча влада

Призначенням розділу сьомого нової Конституції України могло
б стати запровадженні в Україні двопалатного парламенту – Націо-
нальних Зборів України. Національні Збори України мають діяти в
межах повноважень, визначених Конституцією України та законами.
Національні Збори України могли б складатися з двох палат – Се-
нату і Палати депутатів. Термін повноважень Національних Зборів
України доцільно встановити на рівні чотирьох років.
При цьому Сенат має уособлювати в собі політичне представ-
ництво регіонів: 24-х областей, Автономної Республіки Крим, окре-
мого столичного округу – м. Київ. Сенат може складатися із сена-
торів, які обираються в палату обласними радами, Верховною Радою
Автономної Республіки Крим та Київською міською радою. Членами
Сенату за посадою могли б бути всі колишні президенти України,
якщо вони не залишили свій пост внаслідок імпічменту.
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Палата депутатів могла б обиратися громадянами України у
складі 200 депутатів на основі рівного, прямого, загального виборчого
права шляхом таємного голосування. Національні Збори України
повинні ухвалювати закони, постанови, декларації, звернення тощо.
Всі питання компетенції Національних Зборів України повинні ви-
рішуватися сесійно, на окремих або спільних засіданнях їх палат.
Головна мета запровадження двопалатного парламенту в Ук-
раїні полягає в тому, щоб знизити рівень конфліктності в механіз-
мі здійснення державної влади, відродити представницьку функцію
парламенту, підняти авторитет місцевого самоврядування, сприяти
збалансованому розвиткові регіонів, підтримати міжнародний век-
тор розвитку України. Кількість областей заходу і центру України
суттєво перевищує їх число на сході та півдні. Саме на цій території
проживає та частина українських виборців, які найбільш позитивно
сприймають ідею входження України до Євросоюзу.
Двопалатний парламент не скасовує соціокультурних відмін-
ностей населення сходу та заходу України, проте він дозволить
країні розвиватися більш гармонійно. Якщо Сенат Національних
Зборів України уособлюватиме зв’язок законодавчої та виконавчої
гілок влади, вплив настроїв заходу та центру України на формуван-
ня Уряду має підсилитися. За прикладом верхньої палати Конгресу
США Сенат Національних Зборів України міг би надавати згоду на
призначення Президентом України Прем’єр-міністра та членів Уря-
ду України, суддів Конституційного Суду України.
Існування двопалатних парламентів в унітарних країнах не ста-
новить виключення із правила. Двопалатні парламенти працюють в
таких унітарних державах як Польща, Італія, Японія, Іспанія, Ні-
дерланди, Румунія, Франція, Хорватія, Чехія, Філіппіни, Ірландія.
Загалом більшість законодавчих зібрань в старих демократіях є дво-
палатними незалежно від форми їх державного устрою (Великобри-
танія, Франція, Італія, США, Швейцарія). Іноді країни подібного
типу мають «прихований» двопалатний устрій (ФРН, Норвегія).
Нова назва – Національні Збори України має символізувати ос-
таточний відхід України від її радянського минулого. Національні
збори (в якості нижньої палати) існують у Франції. Що ж стосується
найменування палат, то воно буває різним. Це палата лордів і палата
общин у Великобританії, палата радників і палата представників у
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Японії, сенат і конгрес депутатів в Іспанії, палата радників і палата
депутатів у Мексиці, сенат і сейм у Польщі тощо.
Верхні і нижні палати парламентів розрізняються за своїм кіль-
кісним складом, порядком формування, компетенцією, правовим
статусом членів тощо. В більшості випадків нижні палати обира-
ються населенням на основі загальних, рівних, прямих, виборів при
таємному голосуванні. З нижніми палатами пов’язана ідея народно-
го представництва, верховенства легіслатури, яка наділена правом
приймати державний бюджет, закони та вирішувати інші важливі
питання.
Що ж стосується верхніх палат, то вони навіть у наш час не
обов’язково формуються виборами. В США та Японії верхні палати
є виборними, але так було не завжди. Виборність сенату в США
була започаткована у 1913 р., в Японії верхня палата стала виборною
в 1947 р. На основі непрямих виборів формується верхня палата пар-
ламенту Франції. Якщо країна є федеративною, суб’єкти федерації
формують верхню палату самостійно (Австрія, Індія, ФРН). Ознаки
того, що верхні палати можуть бути призначуваними, збереглися в
Італії. Подекуди депутати делегуються до верхньої палати автоном-
ними утвореннями (Іспанія).
Організація двопалатних Національних Зборів України добре
вписується в європейську традицію. Члени Сенату Національних
Зборів України могли б обиратися обласними радами, Верховною
Радою Автономної Республіки Крим та Київською міською радою
з числа громадян, яким виповнилося 30 років. До Палати депутатів
Національних Зборів України можуть обиратися громадяни, яким
на день виборів виповнився 21 рік. Відомо, що віковий ценз для пар-
ламентаріїв світу коливається від 18 до 40 років. Верхні палати пар-
ламентів можуть обиратися (призначатися) на довший, ніж нижні
палати, термін. Іноді строк повноважень палат може бути однаковим
(Італія).
Кількість депутатів в нижніх палатах коливається в межах 200600 осіб. Верхні палати за своїм складом можуть бути різними – від
16 (Беліз) до більш як 1000 членів (Великобританія). Робота палат
здійснюється за окремими регламентами, вони підлягають повному
переобранню у різні відтинки часу. Саме тому черговість скликань
Національних Зборів України могла б визначатися черговістю виб-
орів до нижньої палати.
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Як зазначалося вище, Сенат Національних Зборів України міг
би складатися із сенаторів, які обираються Верховною Радою Авто-
номної Республіки Крим, обласними радами, а також Київською
міською радою за мажоритарним принципом строком на шість років.
Для обрання на посаду сенатор повинен одержати більшість голосів
від конституційного складу Верховної Ради Автономної Республіки
Крим чи відповідної місцевої ради.
Від Верховної Ради Автономної Республіки Крим до Сенату
Національних Зборів України може обиратися три сенатори, від об-
ласних рад та Київської міської ради – по два сенатори. При цьому
сенатори мають обиратися із числа депутатів Верховної Ради Ав-
тономної Республіки Крим, обласних рад, Київської міської ради.
Сенаторами за посадою можуть бути також колишні Президенти
України. Кожних два роки одна третина сенаторів Національних
Зборів України, за винятком Голови Сенату та сенаторів за поса-
дою, має підлягати переобранню в порядку ротації. Не повинні під-
лягати ротації Голова Сенату і сенатори, які зберігають за собою
звання Президента України. Таким чином, дві третини сенаторів
Національних Зборів України першого або кожного наступного
після дострокового припинення повноважень Національних Зборів
України скликання переобиратимуться достроково рівними части-
нами через два і чотири роки. Надалі має діяти регулярний порядок
переобрання. Палата депутатів Національних Зборів України могла
б обиратися громадянами України у складі 200 депутатів строком
на 4 роки.
Пропозиція обрання сенаторів місцевими радами, а не насе-
ленням України, пояснюється тим, що сенатори мають представля-
ти інтереси не стільки конкретних виборців, скільки регіонів краї-
ни. Це мають бути представники місцевих політичних еліт. Але
спочатку майбутні сенатори мають бути обрані депутатами місце-
вих рад чи Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Тобто
вони мають пройти виборчий фільтр на місцевому рівні, до того ж
такий порядок краще забезпечуватиме їхній зв’язок з населенням
регіонів.
Вибори сенаторів могли б проходити у місцевих радах протягом
приблизно п’яти днів. Адже в різних радах можуть виникати трудно-
щі з проведенням виборів до верхньої палати Національних Зборів
України в один – загальний для всіх місцевих рад день.
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Сенатори і депутати Національних Зборів України не повинні
мати іншого представницького мандата, бути на державній службі,
обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною
або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та
творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи нагля-
дової ради підприємства або організації, що має на меті одержання
прибутку. В країнах із президентською та змішаною формами прав-
ління (США, Бразилія, Коста-Ріка, Росія, Франція) не визнається
поєднання парламентського мандата з членством в уряді країни. Та-
ку ж позицію могла б відобразити й нова Конституція України.
Перед вступом на посаду сенатори і депутати Національних
Зборів України можуть складати таку присягу:
«Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми дія-
ми боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо
Вітчизни, свободу і процвітання Українського народу. Присягаю до-
держуватися Конституції України та законів, здійснювати свої пов-
новаження в інтересах усіх співвітчизників».
Тобто в новій Конституції України замість фрази: «присягаю
додержуватися Конституції України та законів України, виконува-
ти свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників», доцільно вжити
вираз: «присягаю додержуватися Конституції України та законів Ук-
раїни, здійснювати свої повноваження в інтересах усіх співвітчизни-
ків». Така заміна могла б стати логічним продовженням заборони
імперативного мандату.
Що ж стосується приведення сенаторів і депутатів до прися-
ги, то воно може бути різним в залежності від обставин. У випадку
перших, або кожних дострокових після позачергового припинення
повноважень Національних Зборів України виборів, приведення се-
наторів і депутатів до присяги міг би здійснювати найстарший за
віком сенатор чи депутат. Навпаки, коли йтиметься про приведення
до присяги обраних в порядку ротації сенаторів, або депутатів, які
прийшли на місце депутатів, що вибули достроково, приведення до
присяги можуть здійснювати голови відповідних палат Національ-
них Зборів України.
Нова Конституція України не повинна визнавати за сенатора-
ми і депутатами імперативного мандату. Такий підхід вважається
класичним в розвинених демократичних країнах (Франція, Італія,
Іспанія, Великобританія). Адже сенатори і депутати повинні відсто-
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ювати своє особисте розуміння інтересів нації в цілому. Вільний
мандат визнається в Західній Європі з ХІХ століття, звідси ж похо-
дить неможливість дострокового відкликання сенатора чи депутата
з посади. Імперативний мандат нині залишився в Китаї, на Кубі та
ще в кількох країнах, що розвиваються. Навряд чи Україні варто
поповнювати їх список. Навіть вихід депутата або сенатора з партії
не призводить в більшості країн до втрати депутатського мандата.
Покаранням за таких обставин є позбавлення конкретної особи пар-
тійної підтримки на наступних виборах.
В країнах із президентською та змішаною формами правління
(США, Бразилія, Коста-Ріка, Росія, Франція тощо) не визнається
поєднання парламентського мандата з членством в уряді країни. Та-
ку ж позицію мала б відображати й нова Конституція України. Сена-
торам і депутатам повинна гарантуватися обмежена недоторканість
на час проведення сесій Національних Зборів України. Подібний
підхід існує в США, Ірландії, Норвегії та на Філіппінах. При цьо-
му сенатор чи депутат Національних Зборів України все-таки може
бути заарештований або затриманий безпосередньо на місці вчинен-
ня ним злочину. Такий порядок передбачають конституції багатьох
посттоталітарних країн.
Національні Збори Україні могли б працювати протягом двох
сесій на рік, що становить середній показник. В парламентах ФРН,
Італії та Люксембургу сесій не існує, тут парламенти працюють не-
запланованими пленарними засіданнями. В інших країнах парла-
менти працюють сесійно, причому скликання сесій здійснюється
актом глави держави (Австрія, Великобританія, Індія, Японія). Іноді
парламент збирається на сесії за розкладом (Бразилія). Кількість
парламентських сесій протягом року буває різною. В Україні тра-
диційно визнається необхідність двох сесій на рік, проте раз на рік
проводиться парламентська сесія в США та Японії, два рази – в
Іспанії та Франції, 3-4 рази – в Індії.
Національні Збори України повинні були б працювати у формі
спільних і роздільних засідань палат. Спільні засідання палат з це-
ремоніальних питань передбачаються конституційним законодавс-
твом Австрії та ФРН, з питань відкриття й закриття сесій – законо-
давством Австралії, Бразилії, Мексики та Нідерландів.
За такої системи компетенція Національних Зборів України
мала б здійснюватися через спільні та виключні повноваження
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палат Національних Зборів України. Спільні повноваження палат
Національних Зборів України могли б виконуватися шляхом прий-
няття рішень Палатою депутатів Національних Зборів України, які
підлягають подальшому розглядові й затвердженню (або відхилен-
ню) їх Сенатом Національних Зборів. В передбачених Конститу-
цією України випадках спільні повноваження палат Національних
Зборів України могли б здійснюватися шляхом прийняття Палатою
депутатів і Сенатом Національних Зборів функціонально різних,
але спрямованих на досягнення єдиного політичного результату
рішень. Виключні повноваження палат Національних Зборів Ук-
раїни повинні здійснюватися шляхом прийняття Сенатом і Пала-
тою депутатів самостійних і незалежних від позиції іншої палати
рішень.
Загалом двопалатні парламенти різняться між собою в залежності
від того, чи є їхні палати рівноправними. В більшості випадків па-
лати мають однакові права стосовно розгляду та прийняття законів.
Наприклад, в США законопроект дозволяється внести до будь-якої
з палат конгресу. Нижні палати мають, як правило, виключні повно-
важення у сфері фінансів (прийняття бюджету), а верхні займають-
ся ратифікацією міжнародних договорів. В США та Еквадорі вер-
хній палаті належить право затвердження на посадах членів уряду
та інших осіб, що призначаються президентом. Подібний варіант
розподілу повноважень може бути обраний і в новій Конституції
України.
Що ж стосується решти країн, що мають двопалатний парламент,
то в них згоду на призначення уряду дають або нижні (Франція), або
одночасно верхня та нижня (Італія) палати. Модель, запропонова-
на для України, тяжіє до президентської республіки не менше, ніж
до республіки змішаного типу. В новій Конституції Українська де-
ржава має виступати як президентсько-парламентська республіка із
сильним президентом. Більшість сучасних двопалатних парламентів
виходить із принципу нерівності статусу палат. Виглядає доцільним,
щоб нова Конституція України стояла на цих же позиціях.
Двопалатні парламенти в унітарних країнах служать ефективним
засобом представництва інтересів регіонів. Органами регіонального
представництва вважаються двопалатні парламенти Болівії, Італії,
Іспанії, Колумбії та Франції. Водночас поширеною є точка зору, згід-
но з якою верхні палати є носіями особливого типу знання, глибини
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політичної думки, здорового консерватизму. Зокрема, входження до
верхньої палати парламенту Італії пов’язується із видатними заслу-
гами в соціальній, науковій або мистецькій сферах. Верхні палати є
менш втягнутими в перипетії партійної боротьби, вони уособлюють
в собі «надпартійний» тип політичного побутування.
Таким чином, двопалатні парламенти забезпечують більш склад-
ну й витончену систему народного представництва, ніж парламенти
однопалатні. Не дивно, що проти двопалатних парламентів в уні-
тарних країнах виступають ліворадикальні сили. Проте двопалатні
парламенти краще за однопалатні долають законотворчі помилки,
ухвалюють більш збалансовані рішення. З цих міркувань мала б ви-
ходити й нова Конституція України. Сучасні представницькі орга-
ни мають поєднувати в собі здоровий глузд із глибиною експертних
оцінок, що є потужним аргументом на користь запровадження дво-
палатної структури парламенту в Україні.
Від Сенату Національних Зборів України доцільно вимагати на-
дання згоди на призначення Президентом України Прем’єр-мініст-
ра та членів Уряду України. Надання згоди – це більш м’яка, ніж
затвердження або призначення, форма парламентського реагування
на вибір глави держави. Вона підкреслює статус Президента як гла-
ви виконавчої влади. В такому випадку Президент України мав би
нести особисту політичну відповідальність за діяльність виконавчої
гілки влади в державі.
Відмова Сенату Національних Зборів України надати згоду на
призначення Президентом Уряду означала б неможливість розпоча-
ти урядову діяльність. В такому випадку Президент України міг би
або піти на компроміс, або достроково розпустити Національні Збо-
ри України. Крім того, нова Конституція могла б принагідно скасу-
вати Державний комітет телебачення і радіомовлення України. Нині
його функції фактично дублюються Національною радою України з
питань телебачення і радіомовлення.
В свою чергу, призначення суддів судів загальної юрисдикції
могло б належати Палаті депутатів Національних Зборів України.
Пояснюється це необхідністю відділити суддівські призначення від
призначень урядового плану, які мають бути (у формі надання згоди
на вибір Президента) передані Сенату Національних Зборів. Подібні
міркування стосуються й порядку призначення на посаду Уповнова-
женого Національних Зборів України з прав людини.
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Щоб підсилити незалежність судової гілки влади, з компетенції
Національних Зборів України варто вилучити нині існуюче право
Верховної Ради України звільняти з посад суддів Конституційного
Суду України. Те саме стосується й права Президента України звіль-
няти призначених ним конституційних суддів. В новій Конституції
України доцільно було б передбачити право Президента України до-
строково припиняти повноваження Національних Зборів України в
таких випадках:
1) якщо на всеукраїнському референдумі буде прийнято закон –
особливо важливий для суспільного поступу, який Національні Збо-
ри України не змогли прийняти протягом двох сесій підряд;
2) якщо Сенат Національних Зборів України не надасть згоди
на призначення Президентом України Прем’єр-міністра України чи
членів Уряду України у відведений Конституцією строк;
3) якщо Національні Збори України протягом тридцяти днів
однієї сесії не зможуть організувати роботу пленарних засідань;
4) якщо кількість сенаторів чи депутатів стане меншою ніж дві
третини від конституційного складу Сенату чи Палати депутатів
Національних Зборів України.
При цьому добровільна відмова сенатора чи депутата, який при-
йняв присягу, від свого мандата, якщо це призвело до дострокового
припинення повноважень Національних Зборів України, повинна
автоматично забороняти йому входити до складу Національних
Зборів України наступного позачергового скликання.
З іншого боку, повноваження Національних Зборів України не
можуть достроково припинятися Президентом України під час дії
воєнного чи надзвичайного стану, якщо стосовно Президента Ук-
раїни ініційовано процедуру імпічменту; в останні шість місяців
конституційного строку повноважень Національних Зборів України;
в останні шість місяців конституційного строку повноважень Пре-
зидента України.
За новою Конституцією Україна могла б належати до змішаної
(третьої) форми правління. Перші дві – це парламентська республіка
(Австрія, Італія, ФРН тощо) та послідовна президентська республіка
(США, Мексика, Панама, Уругвай тощо). Як відомо, змішана форма
правління поєднує в собі елементи президентської та парламентсь-
кої республік. Президент в змішаних республіках володіє правом
розпуску парламенту. Класичним прикладом змішаної форми прав-
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ління вважається Франція. Подібну форму правління Україна мала
в 1996-2004 рр.
Механізм дострокового припинення парламентських повнова-
жень існує в більшості монархічних та республіканських країн (за ви-
нятком президентських республік – Бразилії, Коста-Ріки, США та
ін.). Право дострокового розпуску парламенту вважається ефектив-
ною протидією парламентській спокусі відправляти у відставку уряд.
Найчастіше парламентські повноваження достроково припиняє гла-
ва держави (Австрія, Великобританія, Іспанія, Італія, ФРН, Японія).
Іноді він розпускає парламент після консультацій з урядом (Великоб-
ританія, Іспанія), або головами палат парламенту і прем’єр-міністром
(Франція). Такий же порядок припинення повноважень міг би бути
обраний новою Конституцією України.
Дострокове припинення повноважень Національних Зборів
України могло б здійснюватися за типовими підставами. Найчасті-
ше такими вважаються: неможливість вчасно призначити канцлера
(Австрія), фіаско у спробі сформувати уряд (Іспанія), політична до-
цільність (Франція), зловживання вотумами недовіри урядові (Угор-
щина) тощо.
За новою Конституцією Президент України міг би достроково
припиняти повноваження Національних Зборів України у чотирь-
ох випадках. Подібне право належить главам держав з президентсь-
ко-парламентською або парламентською формами правління. Най-
частіше подібний крок здійснюється президентом за рекомендацією
уряду. Проте іноді глава держави розпускає парламент за власною
ініціативою.
Президент Франції може розпустити парламент після консуль-
тацій з прем’єр-міністром і головами палат, хоча згода останніх не
є обов’язковою. Президент Фінляндії розпускає парламент за реко-
мендацією уряду і власною ініціативою. Право розпуску парламенту
є сильним засобом впливу виконавчої гілки влади на законодавчу.
Тому конституції намагаються обмежити конкретними обставинами
дострокове припинення повноважень легіслатури. Цей шлях доціль-
но було б обрати і в новій Конституції України.
Найбільш типовою причиною для дострокового розпуску парла-
менту вважається неможливість своєчасно сформувати уряд (Італія,
Угорщина, Росія). Трапляється, що доля парламенту вирішується
в залежності від того, чи підтримає населення ініціативу прези-
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дента на референдумі. За новою Конституцією України повнова-
ження Національних Зборів України могли б достроково припи-
нятися Президентом України, якщо на референдумі буде прийнято
закон – особливо важливий для суспільного поступу, який палати
Національних Зборів України не змогли прийняти протягом двох
сесій підряд.
Такий порядок не вимагає від Президента України, а дозволяє
йому достроково розпустити Національні Збори. Іноді конституції
забороняють розпускати парламент під час дії надзвичайного стану
(Франція, Росія, Польща, Угорщина, Румунія). Такий підхід варто
було б використати й у новій Конституції України.
Що ж стосується права законодавчої ініціативи, то за новою
Конституцією воно могло б належати Президентові України, Уряду
України, Верховному Судові України, Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, сенаторам і депутатам Національних Зборів Ук-
раїни, Уповноваженому Національних Зборів України з прав лю-
дини.
Такий підхід передбачає розширення списку суб’єктів права за-
конодавчої ініціативи. Це пояснюється тим, що право законодавчої
ініціативи часто реалізується депутатами за дорученням інших осіб,
які подібного права не мають. Не викликає сумніву, що Уповнова-
жений Національних Зборів України з прав людини міг би знайти
собі депутата чи сенатора-посередника, але такий підхід є неопти-
мальним. Крім того, Уповноважений Національних Зборів України
з прав людини міг би призначатися на посаду Палатою депутатів
Національних Зборів України за поданням національного форуму
правозахисних організацій України. Варто було б надати йому пра-
во створювати у межах коштів, передбачених для цієї інституції у
Державному бюджеті України, експертні та інші допоміжні органи
і служби.
Нова Конституція України має передбачати такий порядок при-
значення Уповноваженого Національних Зборів з прав людини, який
зробив би його справжнім представником інтересів громадянського
суспільства в Україні. Кандидатуру на посаду Уповноваженого На-
ціональних Зборів України з прав людини міг би подавати до Пала-
ти депутатів національний форум правозахисних організацій. Такий
форум в Україні існує, його політична зрілість є досить високою, що
дозволяє довірити йому пошук належної кандидатури.
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Глава держави

Розділ восьмий нової Конституції України міг би регламенту-
вати статус Президента України. В новій Конституції має знайти
відображення концепція президентської влади, згідно з якою глава
держави займає вище місце в ієрархії державних інститутів країни,
здійснює верховне представництво держави на міжнародному рівні.
Як вже зазначалося вище, за новою Конституцією Президент Ук-
раїни міг би очолити державну виконавчу владу в країні. У цьому
випадку статус Президента України частково нагадував би його пра-
вове положення у 1996-2004 рр. Фактично це означало б запровад-
ження моделі сильного президента у президентсько-парламентській
республіці.
Президент України міг би здійснювати загальне керівництво ро-
ботою Уряду, не входячи до його складу. При цьому його право до-
строкового розпуску Національних Зборів України могло б врівнова-
жуватись правом Національних Зборів України оголошувати вотум
недовіри Урядові України. В деяких країнах роль посередника між
урядом і президентом покладається на адміністративного прем’єрміністра. В новій Конституції Прем’єр-міністр України формально
міг би не називатися адміністративним, проте фактично мав би ви-
конувати його функції.
Тобто пост Президента України за новою Конституцією міг би
належати до типу сильного президента в змішаній президентськопарламентській республіці. На відміну від президентської республі-
ки, де глава виконавчої влади не може розпустити парламент, Пре-
зидент України повинен був би мати право розпуску Національних
Зборів України. Водночас Президенту України не слід було б нада-
вати можливість розпускати парламент за власним бажанням.
Нова модель могла б надала б підвищеної стабільності полі-
тичній системі України. Адже главу виконавчої влади в такому ви-
падку не можна відправити у відставку за політичними мотивами.
Тобто його доля більше не залежала б від політичних пертурбацій
моменту. Вибір на користь президентсько-парламентської моделі
республіки пояснюється ще й тим, що президентська республіка
ефективно працює лише в США, які надто відрізняються від реш-
ти подібних президентських республік високим рівнем політичної
культури.
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Запропонована модель президентсько-парламентської республі-
ки передбачає обрання глави держави прямими виборами, що за-
безпечує сильний характер президентської влади. Відомо, що безпо-
середньо населенням країни глава держави обирається не тільки у
президентських і змішаних (США, Бразилія, Мексика, Росія, Фран-
ція, Азербайджан), але й у парламентських республіках (Австрія, Ір-
ландія, Ісландія, Румунія, Болгарія, Польща, Словенія, Молдова).
Отже, нові повноваження Президента України мали б нагадува-
ти його повноваження за Конституцією України в період 1996- 2004
рр. Сенат Національних Зборів України мав би лише надавати згоду
на призначення Президентом України Прем’єр-міністра України та
інших членів Уряду України. Без такої згоди Уряд не міг би бути
сформований. В подальшому Президент України міг би заміняти
(без погодження з Національними Зборами України) до 25% складу
Уряду України за один термін його (Уряду) повноважень. Це під-
силило б статус виконавчої гілки влади й дозволило б пом’якшити
можливий конфлікт між Президентом України і Національними
Зборами України на стадії формування Уряду. Президент України
міг би поступитися парламентові окремими кандидатурами, а потім
(через півроку) замінити їх на інші, скориставшись своїм конститу-
ційним правом.
Сучасною тенденцією розвитку багатьох країн є прагнення по-
долати недоліки президентської та парламентської форм правлін-
ня, зробивши державний механізм гнучким і стабільним. Адже для
ефективного керівництва країною важливим є не тільки розділення
влад, але й забезпечення взаємодії державних інституцій. Для ви-
рішення даної проблеми найчастіше користуються можливостями
змішаних моделей, до яких належать напівпрезидентські республіки
Франції, Португалії, Фінляндії, Росії тощо. Подібна форма правлін-
ня спирається на логіку, згідно з якою сильна президентська влада
здійснюється в умовах пом’якшеного (у порівнянні з президентськи-
ми республіками) розділення повноважень. Глава держави при цьо-
му здійснює виконавчу владу разом з прем’єр-міністром.
У цьому разі глава держави відповідає за вирішення стратегічних
питань, безпосередньо контролюючи лише окремі напрямки діяль-
ності уряду. У свою чергу, прем’єр-міністр відповідає за безпосеред-
нє керівництво урядом країни. Подібний механізм є складнішим від
механізму влади в президентській республіці, проте він дає кращі
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шанси для розв’язання конфліктів між її гілками. Глава держави
може зняти напруження, розпустивши достроково парламент, а пар-
ламент має право відправити у відставку уряд.
Незважаючи на закріплення у багатьох конституціях принципу
розділення влад, главі держави часто дозволяється здійснювати ок-
ремі судові повноваження. Нерідко президенти призначають суддів
на посаду і здійснюють право помилування. Цим шляхом мало б
розвиватися й конституційне законодавство України.
В новій Конституції мають бути закріплені також підстави
для звільнення Президента України з поста в порядку імпічмен-
ту. Пропонується закріпити правило, згідно з яким імпічмент мав
би застосовуватися у разі вчинення Президентом України умисного
злочину або грубого порушення Конституції України. Якщо, напри-
клад, спеціальна слідча комісія дійде висновку про те, що у діяннях
Президента України містяться ознаки умисного злочину, її висновки
мають направлятися Сенатом Національних Зборів до Верховного
Суду України. Якщо ж слідча комісія дійде висновку про те, що у
діяннях Президента України містяться ознаки грубого порушення
Конституції України, її висновки мають направлятися Сенатом до
Конституційного Суду України.
Усунення Президента України з поста в порядку імпічменту не
повинно звільняти його від кримінальної відповідальності, але та-
ке звільнення могло б мати місце за рішенням більшості від конс-
титуційного складу Сенату Національних Зборів України, якщо б
Президент України погодився добровільно подати у відставку під
загрозою імпічменту.
Тобто процедура імпічменту щодо глави держави в новій Кон-
ституції України має розроблятися за відомими зразками. Напри-
клад, в Італії президент підлягає імпічменту за державну зраду і
посягання на конституцію країни, в США – за зраду, хабар, тяжкий
злочин та інші правопорушення, у ФРН – за умисне порушення
конституції чи федерального закону, у Мексиці – за державну зраду
і злочин. У випадку України могло б йтися про можливість вчинен-
ня Президентом України умисного злочину або грубого порушення
Основного Закону. При цьому питання щодо визначення грубого
порушення Конституції мало б залишатися відносно відкритим.
Наявність грубих порушень Конституції повинен визначити ad hoc
Конституційний Суд України.

190

До стратегії розвитку Української конституції

Виконання правових норм вимагає від владних суб’єктів певної
свободи вибору, індивідуального розуміння. Обмеженого люфту у
виконанні юридичних приписів неможливо уникнути й на консти-
туційному рівні. Тому нова Конституція України має говорити про
грубе порушення, а не про будь-яке порушення Основного Закону.
Адже неможливо грубо порушити Конституцію через необережність.
Грубе порушення означає свідомий і суттєвий вихід Президента Ук-
раїни за межі власних повноважень.
У разі дострокового припинення повноважень Президента Ук-
раїни виконання його обов’язків на період до обрання і вступу на
пост нового Президента мало б покладатися на Прем’єр-міністра
України. У разі неможливості виконання обов’язків Президента Ук-
раїни Прем’єр-міністром України, його повноваження мали б здійс-
нюватися Головою Палати депутатів Національних Зборів України.
Корисним в такому підході є те, що він передбачає можливість
заміни Прем’єр-міністра України навіть в період виконання ним
повноважень Президента. Подібний ланцюжок замін передбачається
Конституцією США. Якщо віце-президент США в силу обставин не
може виконувати обов’язки президента, вони переходить до голови
палати представників конгресу США. Очевидно, що конституція по-
винна забезпечувати керованість країною за будь-яких обставин. Ри-
зики для життя політичних лідерів зростають паралельно із зростан-
ням їхньої мобільності. Цим пояснюється потреба у виробленні кла-
сичних юридичних процедур також і для надзвичайних обставин.

Виконавча влада

Не викликає сумнівів, що нова Конституція України повинна
визначати статус Уряду України як вищого колегіального органу де-
ржавної виконавчої влади. Новим у статусі Уряду мало б стати те, що
він безпосередньо підпорядковується главі держави. Сучасна теорія
проводить різницю між урядом, який працює під головуванням гла-
ви держави, і урядом, який діє під головуванням прем’єр-міністра.
У Франції та Бельгії уряд під головуванням глави держави нази-
вається радою міністрів, а уряд під головуванням прем’єр-мініст-
ра – радою кабінету. В окремих країнах в рамках уряду створюється
вужче ядро, яке називається кабінетом.
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Новий статус Уряду України мав би відповідати вимогам органі-
зації виконавчої влади в країнах із змішаною формою правління, де
передбачається існування посади прем’єр-міністра. За таких обста-
вин прем’єр-міністр є помічником президента, якому надаються для
цього необхідні повноваження. Завданням прем’єр-міністра є безпо-
середнє керівництво урядом поряд із здійсненням окремих коорди-
наційних функцій. У багатьох із сучасних конституцій закріплюєть-
ся лише загальна компетенція уряду. Водночас існує тенденція й
до більш конкретного визначення повноважень уряду в основних
законах. Схоже, що й нова Конституція України мала б передбачити
перелік основних урядових повноважень.
Закріпивши принцип розділення влад, нова Конституція мог-
ла б заборонити поєднання членства в Уряді з мандатом сенатора
чи депутата Національних Зборів України. Подібне обмеження іс-
нує не тільки в країнах з президентською формою правління, але
й в конституційному законодавстві Австрії, Нідерландів, Норве-
гії, Франції тощо. Воно дозволяє уникнути надмірної політизації
міністрів, яким забороняється також будь-яка підприємницька чи
інша, орієнтована на одержання прибутку діяльність (Франція, Ру-
мунія, ФРН).
Формування уряду в президентсько-парламентських республі-
ках нерідко здійснюється позапарламентським шляхом. За такою ж
моделлю мав би формуватися й Уряд за новим Основним Законом
України. Президент України міг би добирати урядовців після кон-
сультацій з головами палат Національних Зборів України та чинним
Прем’єр-міністром України.
В президентсько-парламентських республіках президент може
довірити керівництво урядом особі, яка є лідером партії, що здобула
перемогу на парламентських виборах. Однак цей спосіб заміщення
посади прем’єра не є універсальним. За новою Конституцією Украї-
ни Президент мав би стати вільним в доборі кандидатури Прем’єрміністра. Загалом, українська модель уряду мала б бути орієнтова-
ною на сильного і незалежного главу держави.
Досвід Франції свідчить, що коли на парламентських вибо-
рах перемагає партія президента, посаду прем’єр-міністра одержує
той, кого президент бажає призначити сам. В противному випадку
політична самостійність прем’єра суттєво зростає. Щоб уникнути
подібної ситуації, формування українського Уряду має доручатися
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незалежно обраному главі держави. Формуючи уряд, Президент Ук-
раїни мав би консультується з головами палат Національних Зборів
України та лідерами парламентських фракцій, тим більше що подіб-
на практика є дуже поширеною в світі.
В країнах північно-західної Європи відомим є принцип «нега-
тивного парламентаризму», за яким уряди країн взагалі не розра-
ховують на вотум парламентської довіри. Хоча й тут парламент має
можливість затверджувати програму діяльності уряду, проте на по-
чатку урядової активності цього не вимагається. В Україні Уряд міг
би здійснювати свої повноваження доти, доки парламент не відмо-
вить йому в підтримці. Тобто Уряд України не повинен був би дово-
дити Національним Зборам свою лояльність. Навпаки, Національні
Збори мають довести голосуванням те, що Уряд країни втратив їхню
підтримку.
Навряд чи нова Конституція України має передбачати повно-
цінну посаду Віце-прем’єр-міністра. Тим більше, що такий підхід
вже є добре відомим у європейських країнах. Зокрема, у ФРН кан-
цлер просто призначає одного із федеральних міністрів своїм за-
ступником. Найчастіше ним стає міністр закордонних справ. За но-
вою Конституцією України заступником прем’єра міг би вважатися
міністр, що очолює перше в списку урядових призначень міністерс-
тво. Це міг би бути міністр економіки, фінансів, закордонних справ
тощо.
Державну виконавчу владу в областях і районах, окремому сто-
личному окрузі та місті Севастополі за новою Конституцією могли
б, як і раніше, здійснювати місцеві державні адміністрації. Тобто
голови місцевих державних адміністрацій мали б призначатися на
посаду і звільнятися з неї Президентом України за поданням Уряду
України.
Місцеві державні адміністрації на відповідній території повинні
були б забезпечувати представництво та захист загальнодержавних
інтересів України, контроль за виконанням Конституції України і
законів, актів Президента України, Уряду України, а також мініс-
терств, інших органів державної виконавчої влади, дотримання ре-
жиму законності і правопорядку, додержання конституційних прав
людини і основоположних свобод, контроль за належною реаліза-
цією органами місцевого самоврядування наданих їм повноважень,
нагляд за використанням державних дотацій і субвенцій, здійснення
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інших, наданих законом або делегованих їм місцевими радами пов-
новажень.
Всі акти, прийняті органами місцевого самоврядування та їх
посадовими особами мали б передаватися протягом п’яти днів піс-
ля їх підписання до місцевих державних адміністрацій відповідного
рівня. Глава місцевої державної адміністрації повинен мати право
оскаржувати рішення місцевих референдумів, а також акти, при-
йняті органами місцевого самоврядування, їх посадовими особа-
ми за мотивами їх невідповідності законодавству України до суду.
У разі необхідності глава місцевої державної адміністрації мав би
призупиняти рішення місцевих референдумів, а також акти, при-
йняті органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами
за мотивами їх невідповідності законодавству України з одночасним
оскарженням їх до суду.

Судова влада

Засади організації судової влади в новій Конституції України
могли б бути наближеними до положень чинної Конституції Ук-
раїни. До існуючих принципів територіальності та спеціалізації в
організації правосуддя в Україні варто було б додати принцип інстанційності. Про доцільність запровадження принципу «інстанцій-
ності» йдеться в «Концепції реформування кримінальної юстиції в
Україні», розробленої Національною комісією із зміцнення демок-
ратії й верховенства права й затвердженої указом Президента Украї-
ни в 2008 р.
Нова Конституція України могла б покласти на Верховний Суд
України обов’язок офіційно тлумачити закони України. Замість про-
голошення загальної (надто широкої) незалежності і недоторканості
суддів, новий Основний Закон міг би закріпити принцип їх функціональної незалежності, тобто незалежності лише під час здійснення
суддями своїх професійних повноважень. Відомо, що такий підхід
нині є домінуючим у міжнародній практиці.
Що ж стосується порядку припинення повноважень суддів, то
він мав би залежати від того, які обставини стали для цього при-
чиною. Доцільним виглядає збереження існуючого порядку припи-
нення повноважень судді органом, що його обрав або призначив, у
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разі: закінчення строку, на який суддю було обрано чи призначено;
неможливості здійснювати свої повноваження за станом здоров’я;
порушення суддею вимог щодо несумісності; порушення суддею
присяги; припинення громадянства; подання суддею заяви про від-
ставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
В свою чергу, автоматичне припинення повноважень судді має
передбачатися у випадках: досягнення суддею пенсійного віку; на-
брання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; визнан-
ня судді безвісно відсутнім або оголошення його померлим; смерті.
Нова Конституція України могла б також розширити перелік
випадків несумісності здійснення суддівських повноважень з інши-
ми видами діяльності. Якщо чинна Конституція забороняє суддям
займатися «будь-якою політичною діяльністю», то нова Консти-
туція мала б конкретизувати поняття такої політичної діяльності.
Як відомо, існуюча заборона суддям займатися політичною діяль-
ністю не перешкодила у свій час Голові Верховного Суду України
В.Маляренку балотуватися в якості кандидата у народні депутати
України за списком блоку В.Литвина.
На посаду судді повинен рекомендуватися професійний юрист,
який досяг віку тридцяти років. Даний віковий ценз для суддів є
нині поширеним. Призначати на посаду судді молодих людей зму-
шені лише ті країни, в яких продовжує існувати дефіцит професій-
них кандидатів. Проте Україна вже відійшла від подібного стану.
Крім того, нова Конституція України могла б додати до переліку
вимог, яким має відповідати професійний суддя, «високі моральні
якості» разом із обов’язковим проходженням «спеціалізованої під-
готовки за фахом судді». З точки зору міжнародної практики такі
вимоги є типовими.
Доцільним виглядає закріплення в майбутній Конституції Ук-
раїни також нового порядку призначення на посаду конституційних
суддів. Всі судді Конституційного Суду України могли б призначати-
ся на посаду за поданням Президента України Сенатом Національ-
них Зборів України. Такий порядок дозволив би краще придивитися
до кандидатів, зробив би простішою в організаційному сенсі заміну
суддів, гарантував би прозорість процедури призначення.
Президент України і Національні Збори не змогли б безпосе-
редньо диктувати свою волю судді, чий статус завдячує виборові
одночасно двох владних суб’єктів. Не дивно, що саме такий порядок
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призначення членів Верховного Суду США передбачається Консти-
туцією Сполучених Штатів.
Новелою в регулюванні статусу Конституційного Суду Украї-
ни могло б стати також зменшення його персонального складу до
дев’яти (непарного числа) осіб. Такої кількості суддів мало б вис-
тачити для вирішення справ у вищій судовій інстанції будь-якої
країни. Непарне ж число суддів автоматично запобігало б випадкам
розділення порівну голосів суддів при прийнятті рішень. Не секрет,
що можливість розділення порівну суддівських голосів в Конститу-
ційному Суді України свого часу вже впливала на результативність
його роботи.
Нова Конституція мала б визначати також загальний статус про-
куратури України як функціонально незалежної та самостійної сис-
теми органів. Оновлений перелік функцій прокуратури варто було
б подати на основі рекомендацій «Концепції реформування кримі-
нальної юстиції в Україні», про яку вже йшлося вище. Зокрема, на
додачу до вже існуючих функцій, на прокуратуру України мав би
покладатися нагляд за додержанням прав людини і основоположних
свобод, законів з цих питань в підрозділах Збройних Сил України
та інших військових формуваннях. Збройні Сили України та інші
військові формування є специфічною ланкою державного механіз-
му. Характерною рисою їх статусу є можливість застосування сили
(примусу) в умовах обмеженої свободи індивіда. В найбільшій мірі
це стосується громадян, які відбувають строкову службу.

Силові органи держави

Розділ одинадцятий нової Конституції України доцільно було
б присвятити визначенню основ правового статусу силових органів
Української держави – Збройних Сил України, Служби безпеки Ук-
раїни, поліції. Очевидно, що саме Служба безпеки України, Збройні
Сили України та поліція, їх посадові та службові особи мають діяти
під посиленим конституційним контролем.
Доцільно було б вважати, що силові органи держави, їх посадові
та службові особи мають діяти лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені Конституцією України і зако-
ном. Крім того, діяльність Служби безпеки України, Збройних Сил
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України та поліції має бути підконтрольною Національним Зборам
України. Якщо процедуру парламентського контролю впроваджено,
будь-які посилання посадових чи службових осіб цих органів на де-
ржавну або іншу захищену законом таємницю повинні визнаватися
нечинними. Для здійснення громадського контролю за діяльністю
Служби безпеки України, Збройних Сил України та поліції на ос-
нові нової Конституції могли б створюватися правозахисні органі-
зації громадян.
Інформація про діяльність Служби безпеки України, Збройних
Сил України та поліції, за винятком тієї, що відноситься до кате-
горії державної або іншої захищеної законом таємниці, мала б бути
доступною для громадськості й надаватися за інформаційними за-
питами. Тобто нова Конституція повинна була б запровадити режим
інформаційної прозорості в діяльності силових структур України.
Для цього її положення слід узгодити з рекомендаціями «Концепції
реформування кримінальної юстиції в Україні» 2008 р.

Територіальний устрій

Прикметною рисою нової Конституції мало б стати й те, що в
ній не виділявся б в окремий розділ правовий статус Автономної
Республіки Крим. При цьому правове положення Автономної Рес-
публіки Крим у складі України могло б залишатися незмінним.
Оскільки нова Конституція мала б визначати Президента Ук-
раїни в якості глави державної виконавчої влади, Представництво
Президента України в Автономній Республіці Крим доцільно було б
замінити на Представництво Уряду України в Автономній Респуб-
ліці Крим. Крім того, ситуацію в автономії могло б покращити за-
провадження посади Міністра у справах взаємних інтересів України
і Автономної Республіки Крим.

Місцеве самоврядування

Нова Конституція України мала б надати місцевому самовря-
дуванню суттєві повноваження й гарантії. Це стосується навіть са-
мого визначення місцевого самоврядування. На відміну від чинної
Конституції України, місцеве самоврядування в новій Конституції
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мало б визначатися за моделлю, що використовується Європейською
хартією про місцеве самоврядування від 15 жовтня 1985 р.
Нова Конституція України могла б відмовитися від поняття ба-
зового рівня місцевого самоврядування – територіальної громади
села, селища та міста. Більш доцільним й водночас простим вигля-
дає запровадження поняття територіальної громади села, селища,
міста, району, району в місті та області. Такий підхід більше відпові-
дав би популярній в Європі державницькій теорії організації влади
на місцях (Л.Штейн, Р.Гнейст).
За новою Конституцією територіальною громадою мало б вва-
жається й населення окремого столичного округу – м. Києва. Ви-
конавчими органами місцевого самоврядування нова Конституція
могла б вважати не місцеві державні адміністрації, а виконавчі комітети рад, їх відділи і управління. Виконавчі комітети рад мали б
очолювати голови рад, які, в свою чергу, повинні були б обиратися
на посаду населенням сіл, селищ, міст, районів, районів в місті та
областей. Тобто виконавчі органи місцевого самоврядування більше
не повинні були б співпадати з місцевими державними адміністра-
ціями, яким новою Конституцією мали б надаватися повноваження,
подібні до повноважень державних префектур у Франції.

Надзвичайний та воєнний стан

Нова Конституція України могла б передбачити також окремий
розділ, присвячений закріпленню основ правового режиму надзви-
чайного та воєнного стану. Сучасні суспільства не випадково на-
зивають «суспільствами ризику». Свіжі приклади Франції та Грузії
доводять, що надзвичайний стан може стати єдино можливим засо-
бом відновлення громадського порядку в державі. Так або інакше,
громадяни України повинні мати пряме конституційне джерело ві-
домостей про юридичні наслідки запровадження в країні режиму
надзвичайного чи воєнного стану.

Прийняття і внесення змін до Конституції України

Нова Конституція України могла б прийматися не менш ніж
двома третинами голосів від конституційного складу кожної з па-
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лат Конституційних Зборів України, які мали б скликатися за тими
ж правилами, що й перший склад Національних Зборів України.
Членам Конституційних Зборів України має бути заборонено бало-
туватися (обиратися) до Національних Зборів України першого після
прийняття Конституції України скликання. Це означає, що Консти-
туційні Збори України повинні були б припинити свої повноважен-
ня відразу після прийняття нової Конституції України. Ухвалений
Конституційними Зборами України новий Основний Закон України
мав би підлягати затвердженню всеукраїнським референдумом.
Референдум щодо затвердження Конституції України міг би
бути призначеним Президентом України. В подальшому зміни до
Конституції України могли б вноситися за рішенням Національних
Зборів України, прийнятим не менш ніж двома третинами від конс-
титуційного складу кожної з їхніх палат. Ці зміни мали б підлягати
повторному затвердженню не менш ніж двома третинами від кон-
ституційного складу кожної з палат Національних Зборів України
наступного чергового скликання. Зміни, внесенні до найважливі-
ших розділів Конституції України, мали б підлягати обов’язковому
затвердженню всеукраїнським референдумом.
22 квітня 2008 р.
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Пропозиції щодо змін до другого
та третього розділів Конституції України

Євген Захаров, Всеволод Речицький
Короткий опис проблем конституційного гарантування
прав людини та основоположних свобод

Конституція України 1996 року закріпила систему владних від-
носин, яка на той момент фактично склалася – напівпрезидентсь-
ку унітарну республіку з парламентом, реально позбавленим конт-
рольних повноважень, відносно слабкою судовою системою, а також
урядом без суттєвих політичних функцій і тому постійно залежним
від прямої президентської підтримки. Загалом, безвідповідальність
держави перед суспільством у новій Конституції України зберігалася
майже на рівні радянських часів.
Роль головної й водночас «тіньової» влади в державі виконувала
Адміністрація Президента – непідзвітна нікому, всім керуюча, але
фактично безконтрольна владна структура. Уряд мусив виконувати
розпорядження не тільки Президента, але й глави Адміністрації і
нести всю повноту відповідальності за стан справ у державі. При
цьому Прем’єр-міністр часто-густо мусив виконувати роль такого
собі хлопчика для побиття. Не дивно, що урядовці на цій посаді
мінялися практично щороку.
Усе це, до певної міри, зумовило роль Конституції як фактору не
стільки динамізму, скільки стагнації в українських соціально-еконо-
мічних та політичних перетвореннях. При цьому Конституція уособ-


Співголова Харківської правозахисної групи, голова правління Української Гель-
сінської спілки з прав людини, член правління міжнародного товариства «Меморіал».


Конституційний експерт Харківської правозахисної групи.
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лювала в собі доволі еклектичний правовий текст з великою кількіс-
тю компромісних норм, які різні політичні актори – від комуністів
до «зелених» – сприймали кожний по-своєму. Втім, закладені в Кон-
ституції протиріччя досить швидко стали виявлятися навіть поза су-
то партійними розбіжностями й суперечками. Вже невдовзі після її
прийняття, в суспільстві почали точитися розмови про необхідність
внесення до конституційного тексту змін та доповнень.
Другий розділ Конституції України, що нараховував майже трети-
ну з загальної кількості конституційних норм, містив велику кількість
прямих запозичень з двох загальновідомих міжнародних пактів ООН
про права людини 1966 р., але при цьому в суто юридичному сенсі не
розрізняв норми Міжнародного пакту про громадянські та політичні
права, які держава мусить виконувати за будь-яких обставин, і поло-
ження Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні
права, можливість реалізації яких пов’язується, як відомо, з реальним
економічним станом тієї або іншої країни. Йдеться про те, що со-
ціально-економічні права, як правило, вважаються нормами прямої дії
лише за наявності спеціальних офіційних коментарів, якими визнача-
ються конкретні параметри судового захисту так званих «позитивних»,
тобто існуючих за рахунок активності держави, прав і свобод.
Таким чином, пряме копіювання західних зразків мало в даному
випадку своїм наслідком суто ідеологічний, значною мірою навіть
демагогічний, ефект. Наприклад, й досі відверто проблематичними в
Україні виглядають записані в Конституції «право на житло» (стат-
тя 47), «право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що
включає достатнє харчування, одяг, житло» (стаття 48), «право на
охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування» (стат-
тя 49), «право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на від-
шкодування завданої порушенням цього права шкоди» (стаття 50),
а також інші позитивні права, які в нинішніх українських умовах пе-
ретворилися для значної кількості громадян на справжню фікцію.
У цьому ж контексті варто згадати також про право кожно-
го працюючого «на відпочинок» (стаття 45), а також альтруїстичні
обіцянки держави сприяти «розвиткові лікувальних закладів», дбати
«про розвиток фізичної культури і спорту» (стаття 49) та інші. Таким
чином, хоча в статті 55 української Конституції стверджується, що
всі «права і свободи людини і громадянина захищаються судом»,
більшість соціальних, економічних та культурних прав у тому виг-
ляді, в якому вони записані в нині діючій Конституції, реально за-
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хистити в суді неможливо. При цьому право на справедливий суд в
повному обсязі взагалі відсутнє в Конституції, окремі його аспекти
розпорошені у кількох статтях.
Це, в свою чергу, призводить до зневіри пересічного громадяни-
на не тільки у можливості захистити свої права в судовому поряд-
ку, але й до глибокої недовіри суспільства до обіцянок політичних
лідерів та Української держави взагалі. Оскільки Конституція не
передбачила можливості звернення зі скаргами в Конституційний
Суд для звичайних суб’єктів права (громадян, громадських право-
захисних організацій, судів загальної юрисдикції, крім Верховного
Суду), багато з проголошених у Конституції 1996 року прав і свобод
стали справді відверто символічними феноменами. А конституційні
механізми захисту прав людини є відверто слабкими: парламентсь-
кий контроль за виконавчою владою практично обмежений однією
згадкою про парламентського Уповноваженого з прав людини, по-
запарламентський контроль Конституцією не передбачений взагалі,
норма про те, що Президент України є гарантом прав і свобод є
відверто декларативною, оскільки свого розвитку вона не отримала.
Досвід праці Уповноваженого з прав людини свідчить про слабкість
цього інституту і необхідність його удосконалення.
Важливим залишається також питання про конституційне пра-
во на приватну власність та підприємницьку діяльність (статті 41 та
42). Відповідно до статті 92 Конституції, правовий режим власності
визначається «виключно законом». Це означає, що змінювати пара-
метри режиму власності можна в порядку внесення змін до поточно-
го (ординарного) законодавства. На нашу думку, засади (принципи)
правового режиму власності в Україні слід було б детальніше визна-
чити безпосередньо в конституційному тексті. Оскільки власність
в соціально-економічному сенсі є невіддільною від громадянського
статусу людини, правові гарантії власності повинні, на наше пере-
конання, закріплюватися правовими гарантіями найвищого рангу.
Натомість в Україні сталося так, що будь-який склад українсько-
го парламенту й уряду (це підтверджують навіть наслідки Помаранче-
вої революції) може змінювати де-факто правовий режим власності.
З іншого боку, залишається дещо незрозумілим, чому, наприклад, га-
рантії підприємництва, конкуренції та інші антимонопольні заходи
визначаються в Україні виключно законом. Тобто, неясно, чому уряд
не може за Конституцією встановлювати й запроваджувати власні,
додаткові до встановлених законами, гарантії економічної свободи?
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З огляду на вимоги часу, ми вважаємо, що Конституція України
містить в собі неприпустимо велику кількість непрямих обмежень гро-
мадянських, політичних та особистих прав і свобод. Наприклад, можна
стверджувати, що такі конституційні перестороги чи приводи для обме-
жень громадянських прав, як «інтереси національної безпеки», «тери-
торіальна цілісність», «громадський порядок», «охорона здоров’я насе-
лення», «захист репутації або прав інших людей» в ряді випадків зовсім
не сприяють швидкому економічному просуванню країни вперед.
У цілому, загальні конституційні обмеження (їх перелік подано в
статті 64), а також окремі спеціальні обмеження, що наводяться на до-
даток до кожного конкретно проголошеного права або свободи (статті
29-39 Конституції) можуть, як ми вважаємо, при потуранні влади
суттєво загальмувати український поступ. У даному контексті справу
не рятує навіть вимога статті 8 Основного Закону щодо прямої дії всіх
проголошених в Конституції норм (у тому числі прав і свобод).
Оскільки передбачені в Конституції України 1996 року норми
про обмеження права на приватність, свободи думки, совісті і релігії,
свободи вираження поглядів, свободи об’єднань, свободи мирних
зібрань, свободи пересування не містять в собі загальної презумпції
бути «необхідними в демократичному суспільстві» (вимога Європей-
ської конвенції з прав людини та основоположних свобод 1950 року),
то пропорційність втручання держави в реалізацію прав людини та
основоположних свобод за стандартами Європейського суду з прав
людини виміряти неможливо. Принцип пропорційності в загальному
вигляді відсутній в Конституції, хоча на необхідність його введення
фахівці вказували неодноразово. Лише частково відповідають Євро-
пейській конвенції норми права на розвиток, права на свободу та
особисту недоторканність, заборони дискримінації, правового статусу
іноземців та інші. Необхідно привести у відповідність з європейським
стандартом (Протокол № 13 до Конвенції) заборону смертної кари.
Слід також звернути увагу на те, що в Європейській конвенції
1950 року йдеться про «права людини та основоположні свободи», а
в Конституції України 1996 року – лише про «права і свободи люди-
ни». Це означає, що конституційний захист таких суб’єктів прав, як
юридичні особи, не забезпечений.
Суттєвою є проблема якості конституційного нормування. Кон-
ституційний текст грішить буквалізмом та юридичним максималіз-
мом, містить малорухливі жорсткі норми, які, фактично, майже не
застосовуються. Такі норми необхідно прибрати або переформулю-
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вати. Наведемо лише кілька прикладів невдалого, на наш погляд,
конституційного нормування:
1. Життя і здоров’я людини визнаються «найвищою соціальною
цінністю» у ст. 3 Конституції України. Але, якщо стан фізичного
життя дійсно є найвищою цінністю, то життя солдата не може бути
принесене в жертву для «захисту суверенітету і територіальної цілісності України», а тим більше свободи народу. Адже в конституційній
ієрархії цінностей перші дві розташовані нижче «життя людини», а
остання не зазначена взагалі. Крім того, право на життя (і ризики,
які звідси випливають) у солдата за своїм обсягом не може бути
меншим, ніж у цивільної особи на підставі принципу рівності конс-
титуційних прав, записаного в ст. 21 Конституції України.
2. Суди прямо названі в Конституції органами державної влади,
що у випадках адміністративних позовів до держави ставить їх у ста-
новище судді у власній справі.
3. На основі ст. 15 Конституції «ніяка ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова», що формально рятує державу від
необхідності дотримуватися також ідеології Конституції.
4. Забезпечення економічної й інформаційної безпеки оголошені
в ст. 17 Конституції одночасно і «функцією держави», і «справою
всього українського народу».
5. Відповідно до статті 24 Конституції «громадяни мають рівні
конституційні права і свободи та є рівними перед законом». Цією стат-
тею дискримінуються іноземці та особи без громадянства, які на
законних підставах перебувають в Україні. На аналогічну дискримі-
націю страждають також статті 46 та 54 Конституції.
6. Згідно із статтею 45 «Кожен, хто працює, має право на відпочинок». А ті, хто не працює, права на відпочинок не мають?
7. «Будь-яке насильство над дитиною... переслідується за законом»
на підставі ст.53 Конституції, що робить правопорушниками всіх
батьків, котрі забирають дітей з пісочниці проти їхньої волі.
8. «Кожен зобов’язаний не завдавати шкоди природі» за розпоряд-
женням ст. 66 Основного Закону, але усі водії, повертаючи ключ у
замку запалювання свого автомобіля щодня роблять це.
Таким чином, другий розділ Конституції України потребує сут-
тєвої переробки. При цьому слід враховувати, що останніми роками
з’явилися нові важливі міжнародні угоди в царині прав людини, які
доречно враховувати, змінюючи Конституцію України. Йдеться на-
самперед про Договір про конституцію для Європи («Конституцію
Європи») 2005 р., який, не здобувши підтримки Франції та Нідер-
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ландів, не був прийнятий в якості загальнообов’язкового норматив-
ного акту для країн-членів Європейського Союзу. Проте така части-
на Конституції Європи, як Хартія основних прав Союзу, не втратила
юридичної сили. Нині на Хартію як на юридично чинний документ
посилається Лісабонський договір, підписаний главами 27-ми де-
ржав-членів Європейського Союзу в грудні 2007 р. Враховуючи курс
на європейську інтеграцію України, вважаємо за доцільне запозичи-
ти деякі положення Хартії основних прав Союзу.
Потребує розвитку інститут парламентського контролю за до-
триманням прав і свобод. На нашу думку, доцільно підсилити кон-
ституційний статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини і надати йому деякі додаткові гарантії і повноваження у За-
коні «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».
Вкрай необхідний розвиток інституту громадського контролю
за діяльністю виконавчої влади в цілому, як парламентського, так
і позапарламентського. Верховна Рада України повинна ефективно
контролювати діяльність уряду й взагалі виконавчої гілки влади в
державі через постійні і тимчасові парламентські комітети й комісії.
Задля досягнення цієї мети контрольні функції парламенту й віль-
ної громадськості (громадян, неурядових організацій) мають бути на
законодавчому рівні суттєво підсилені. Цього можна досягти шля-
хом прийняття відповідних законів: про зміни до Закону України
«Про інформацію»; про уряд; про політичну опозицію. Корисним у
даному випадку виглядає також розробка й прийняття спеціального
закону про імпічмент, а також про парламентські тимчасові, слідчі
та інші комісії. Для гарантування позапарламентського контролю до
Конституції має бути доданий підрозділ «Громадянське суспільство».
На часі розробка законопроекту про громадський (парламентський і
позапарламентський) контроль за діяльністю державної виконавчої
влади, який конкретизував би положення майбутньої Конституції
про громадський контроль за владою.
Введення розділу «Громадянське суспільство» відповідає сучас-
ному стану взаємовідносин держави і суспільства після Помаранчевої
революції і викликане необхідністю гарантувати на найвищому – кон-
ституційному – рівні засади свободи народу в духовній, політичній
та економічній площині, царині ідей, науки, культури та мистецтва.
Стан довкілля в Україні є загрозливим. Україна є однією з най-
більш забруднених країн у світі, наслідки Чорнобильської катастро-
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фи, найбільшої екологічної катастрофи людства, на жаль, належним
чином не усвідомлені, а стан утвердження і захисту екологічних прав
не є пріоритетом держави, про що свідчить велика кількість еколо-
гічно небезпечних проектів. Усі ці фактори вимагають підсилення
конституційних гарантій екологічних прав, для чого доцільно ввести
до Конституції новий розділ – «Екологічна безпека».
Потребує удосконалення третій розділ Конституції України.
Враховуючи підвищену увагу до реалізації права на вільні та спра-
ведливі вибори, вважаємо виправданим конкретизувати в конститу-
ційному тексті поняття «вільних виборів», заборонивши політичний,
адміністративний або інший тиск, примус чи залякування, а також
визнавши право на відмову від участі в виборах і референдумах. Не-
обхідно, також, на нашу думку, ввести можливість проведення рефе-
рендуму за народною ініціативою за рахунок добровільних внесків
громадян. Це можна пояснити тим, що референдум за народною
ініціативою не можна запланувати заздалегідь. З іншого боку, вла-
да не повинна відмовляти населенню у проведенні референдуму за
браком державних (бюджетних) коштів. Крім того, самофінансуван-
ня референдуму є стримуючим фактором для популістських ініціа-
тив. Невиправданий референдум громадяни просто не підтримають
своїми гаманцями. Необхідно також розширити перелік питань, що-
до яких проведення референдуму забороняється.

Загальні рекомендації щодо посилення
конституційних гарантій прав людини

1. Ввести свободу народу у якості головного пріоритету Консти-
туції України.
2. Замінити конституційну формулу «права та свободи людини і
громадянина» на «права людини і основоположні свободи».
3. Ввести до другого розділу Конституції право на справедливий
суд згідно з Європейською конвенцією захисту прав людини та ос-
новоположних свобод.
4. Привести у відповідність до Конвенції формулювання гро-
мадських і політичних прав і свобод.
5. Ввести до другого розділу принцип пропорційності у загаль-
ному вигляді.
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6. Переглянути підхід до конституційних гарантій економічних,
соціальних та культурних прав.
7. Розширити компетенцію Конституційного Суду України та
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в сфері захисту прав
людини та основоположних свобод.
8. Вдосконалити механізми парламентського контролю за діяль-
ністю виконавчої влади в Україні.
9. Підсилити гарантії права на вільні та справедливі вибори.
10. Розробити положення щодо позапарламентського контролю
за діяльністю виконавчої влади в Україні, для чого ввести до Конс-
титуції новий розділ – «Громадянське суспільство».
11. Підсилити гарантії екологічних прав людини, для чого ввес-
ти до Конституції новий розділ – «Екологічна безпека».
Пропозиції щодо зміни другого розділу Конституції України

Ми пропонуємо наступні зміни.
1. Замінити назву другого розділу Конституції: замість «Права,
свободи та обов’язки людини і громадянина» застосувати назву «Права,
основоположні свободи, обов’язки».
2. Розпочати статтю 21 формулою Конституції Європи «гідність
людини є непорушною».
3. Видалити із статті 22 норму про те, що існуючі права і свободи
людини не можуть бути скасовані, оскільки твердження, що «права
і свободи не є вичерпними» означає, що вони існують незалежно від
наміру законодавця. Крім того, непорушність прав і свобод (стаття 21)
автоматично означає неможливість їх скасування. Внаслідок прямого
зв’язку невідчужуваності, непорушності, нескасованості, невичерпа-
ності прав і свобод доцільно об’єднати статті 21 та 22 в одну статтю.
4. Вмістити після статті, яка об’єднує статті 21 та 22, нову стат-
тю, перша частина якої має встановити баланс конституційного
законодавства про права людини і основоположні свободи і чин-
них в Україні міжнародних договорів в галузі прав людини і реалі-
зує положення про те, що закріплені в Конституції права і свободи
не можуть тлумачитися як порушення чи обмеження прав і сво-
бод, визнаних міжнародними договорами. Введення першої части-
ни диктується необхідністю імплементувати, наприклад, статтю 5
Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права
1966 р: «ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що оз-
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начає, що якась держава, якась група чи якась особа має право займатися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані на
знищення будь-яких прав чи свобод, визнаних у цьому Пакті, або на
обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається у цьому Пакті».
Друга частина цієї статті має відобразити в загальному вигляді
принцип пропорційності втручання держави у здійснення прав і
основоположних свобод: втручання має бути встановлене законом,
відповідати тим цілям, для яких воно застосовується і бути необхід-
ним у демократичному суспільстві.
5. Розширити зміст статті 23, яка гарантує право на розвиток:
ввести передбачену статтею 4 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 р. заборону рабства і примусової пра-
ці. Крім того, положення статті 24 про заборону дискримінації слід
включити в статтю 23, оскільки саме з права на вільний розвиток по-
винна випливати заборона рабства та дискримінації, і воно повинне
ґрунтуватися на цих тематично об’єднаних гарантіях. При цьому нор-
му про заборону дискримінації необхідно подати відповідно до статті
14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
6. Першу частину статті 24 пропонуємо перенести до статті 25, яка
гарантує конституційний статус громадян України. Після виконання
пункту 5 у статті 24 залишається тільки третя частина, присвячена рів-
ності прав чоловіка і жінки, яку пропонуємо залишити незмінною.
7. Стаття 25 у розширеному варіанті (після перенесення першої
частини статті 24) стає комплексною: в ній формулюються гарантії
конституційного статусу громадян України: рівність перед законом,
заборона примусового позбавлення громадянства, заборона вигнан-
ня громадянина за кордон або видачі його іноземній державі тощо.
8. До статті 26, яка формулює гарантії конституційного стату-
су іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах
перебувають в Україні, пропонуємо додати положення щодо забо-
рони колективного вислання іноземців статті 4 Протоколу № 4 до
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод із
змінами, внесеними до неї Протоколом № 11 («Колективне вислання
іноземців з території України заборонено») і щодо процедурних гаран-
тій, які стосуються вислання іноземців, статті 1 Протоколу № 7 до
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод:
«1. Іноземець, який законно проживає на території України, не
може бути висланий за її межі інакше ніж на виконання рішення, прийнятого відповідно до закону, і повинен мати можливість:
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a. наведення доводів проти свого вислання;
b. перегляду своєї справи;
c.представлення з цією метою перед компетентним органом або
перед особою чи особами, призначеними цим органом.
2. Іноземець може бути висланий ще до того, як він здійснив свої
права, передбачені в підпунктах a, b, c пункту 1 цієї статті, коли таке
вислання є необхідним в інтересах публічного порядку чи ґрунтується
на міркуваннях національної безпеки.»
9. Ввести до статті 27 повну і беззастережну заборону смертної
кари згідно зі статтею 1 Протоколу № 13 до Конвенції про захист
прав людини та основоположних свобод. Пропонуємо також ввести
до цієї статті право на придбання зброї для захисту себе і своєї родини
від протиправних посягань, яке має регулюватися законом. Питання
введення права на придбання зброї є дискусійним.
10. Ввести до статті 28 «право на особисту цілісність», яке закріп-
лене п. 1 статті ІІ-3 розділу Конституції Європи. Це можна сфор-
мулювати як «право на повагу до фізичної та духовної цілісності», і
воно має передувати останній частині статті 28 в чинній редакції.
11. Статтю 29 необхідно привести у відповідність із статтею 5
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. При
цьому, враховуючи масове порушення цієї статті Конституції пра-
воохоронними органами, доцільно розглянути введення підсилених
гарантій права на свободу та особисту недоторканність: по-перше,
зменшення максимального терміну, який відводиться для вирішен-
ня питання щодо запобіжного заходу, з 72 годин до 48, по-друге, вве-
дення норми щодо вручення кожному затриманому «Картки гарантій
прав особи, чия свобода обмежується» із звільненням затриманого
від відповідальності, якщо ця картка не була вручена. Введення цих
додаткових гарантій є дискусійним питанням.
12. Додати до статті 30 норму про заборону проведення арешту,
огляду і обшуку в нічний час у помешканні особи. Подібна норма
міститься у законодавстві Франції та інших країн.
13. Другу частину статті 31 викласти в наступній редакції: «Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом
і за умови, що вони є необхідними в демократичному суспільстві з метою
запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної
справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.»
14. Враховуючи розвиток законодавства ЄС про захист персо-
нальних даних, відповідні нормативні акти Ради Європи, пропонує-
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мо у статті 32 замість терміну «конфіденційна інформація про особу»
використати термін «персональні дані». Необхідно також привести
текст статті у відповідність із формулюванням статті 8 Конвенції
про захист прав людини та основоположних свобод.
15. Текст статті 33 має бути перероблений відповідно до статті 2
Протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод, який гарантує ті права і свободи, що не були свого
часу передбачені Конвенцією та Протоколом № 1 до неї.
16. Текст статті 34 треба привести у відповідність до форму-
лювання статті 10 Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод. Крім того, пропонується додати норму статті ІІ-13
Конституції Європи, у цій статті встановлюються додаткові гарантії
свободи слова в сфері науки та мистецтва. А саме: «Мистецтво та
наукові дослідження є вільними від обмежень. Академічна свобода користується повагою.» Слід зауважити, що в США нормативний зміст
академічної свободи визначається на нормативному рівні. В США
існують судові рішення щодо свободи мистецтва і науки, які ґрун-
туються на Першій поправці до Конституції США. В українському
праві юридичне поняття академічної свободи досі не використову-
валося. Доцільним є також використання у статті 34 Конституції
України змісту другої частини статті ІІ-11 Конституції Європи, в
якій гарантуються свобода та плюралізм ЗМІ.
Враховуючи важливість відкритості та прозорості влади, не-
обхідність боротьби із корупцією, можливо, є доцільним ввести в
конституційний текст окреме право фізичних і юридичних осіб на
доступ до офіційної інформації про діяльність органів державної
влади та місцевого самоврядування. Це питання є дискусійним.
17. Текст статті 35 необхідно привести у відповідність до статті 9
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.
18. Текст статті 36 необхідно привести у відповідність до статті 8
Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права
та статтею 11 Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод, доцільно врахувати також статтю ІІ-12 Конституції Європи.
За умови врахування цих норм міжнародних договорів стаття 36 бу-
де суттєво доповнена проголошенням права профспілок утворювати
федерації та вступати до міжнародних професійних союзів, а також
положенням про заборону примусу до вступу в професійні спілки,
творчі спілки, партії, рухи, союзи підприємців та інші громадські
організації, засновані на колективному інтересі.
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19. Статті 37-38 пропонується залишити в чинній редакції.
20. Текст статті 39 необхідно привести у відповідність до стат-
ті 11 Конвенції про захист прав людини та основоположних сво-
бод та статті 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні
права. Враховуючи відсутність відповідного закону, доцільно також
прямо в конституційному тексті вказати, що пікети не вимагають
завчасного повідомлення органів місцевого самоврядування.
21. Стаття 40 змін не потребує.
22. Статтю 41 необхідно привести у відповідність до тексту стат-
ті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод. Пропонуємо також у формулі «попереднє і
повне відшкодування вартості примусово відчужених об’єктів» вико-
ристовувати словосполучення «ринкової вартості».
23. У першій частині статті 42 пропонуємо прибрати словоспо-
лучення «яка не заборонена законом», а в першому реченні частині
третій («держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій
діяльності») вжити словосполучення «чесної конкуренції».
24. Право на працю, гарантоване статтею 43, пропонуємо виклас-
ти в редакції частини першої статті 6 Міжнародного пакту про еко-
номічні, соціальні та культурні права. Для цього права і надалі для
інших економічних та соціальних прав пропонуємо використати фор-
мулу першої частини статті 2 Міжнародного пакту про економічні, со-
ціальні та культурні права: «держава зобов’язується в індивідуальному
порядку і в порядку міжнародної допомоги та співробітництва, зокрема,
в економічній і технічній галузях, вжити в максимальних межах всіх наявних ресурсів і можливостей для того, щоб забезпечити поступово повне здійснення цього права усіма належними способами.» Такий підхід до
економічних та соціальних прав є, на нашу думку, більш реалістич-
ний і прагматичний, ніж у чинній редакції. Права другого покоління
тлумачаться в ньому як напрямки державних зусиль у відповідній
сфері. Пропонуємо також запозичити у статті 43 гарантії трудових
прав молоді, викладені в статті ІІ-32 Конституції Європи: «люди, яких
прийнято на роботу, забезпечуються належними умовами праці згідно із
своїм віком та захищаються від економічної експлуатації та будь-якої
роботи, що може вплинути на їхню безпеку, здоров’я, фізичний, духовний
чи соціальний розвиток або завадити здобуттю освіти».
25. Текст статті 44 необхідно привести у відповідність до статті 8
Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права.
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Положення частини другої цієї статті вимагають дати перелік органів
влади, на посадових і службових осіб яких право на страйк не поши-
рюється: органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, Збройні сили.
Вважаємо також доцільним розширити перелік підстав для страйку,
виклавши першу частину статті 44 в наступній редакції: «Кожен має
право на страйк для захисту своїх економічних, соціальних та інших інтересів». Як засвідчила Помаранчева революція, державні службовці
можуть страйкувати і для захисту своїх політичних інтересів.
26. У першій частині статті 45 пропонуємо прибрати словоспо-
лучення «хто працює», тоді вона буде мати вигляд: «Кожен має право
на відпочинок».
27. Текст статті 46 необхідно привести у відповідність до статті 9
Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права.
При цьому розширюється коло суб’єктів права на соціальний захист:
його мають не тільки громадяни України, а й також іноземці та осо-
би без громадянства, які постійно і на законних підставах перебу-
вають в Україні. Пропонуємо також використати статті ІІ-25 та ІІ-26
Конституції Європи. Стаття ІІ-25 гарантує право людей похилого ві-
ку на «гідне і незалежне життя, участь у соціальному та культурному
житті», а в статті ІІ-26 йдеться про «право людей з фізичними вадами
на заходи, призначені для забезпечення їхньої незалежності, соціальної
та професійної інтеграції та участі у суспільному житті».
28. Право на житло в статті 47 пропонуємо формулювати у від-
повідності з Міжнародним пактом про економічні, соціальні та
культурні права: йдеться не про створення умов, за яких «кожен
громадянин зможе побудувати житло, придбати його у власність або
взяти в оренду», а про прагнення до створення таких умов, тобто це
право пропонуємо подати як соціальний стандарт на перспективу.
Аналогічні зміни пропонуються до статті 49, яка захищає право на
охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Вва-
жаємо за необхідне додати до статті 49 норму про визначення в окре-
мому законі мінімального обсягу безоплатних медичних послуг.
29. Статтю 48, яка гарантує право на достатній рівень життя,
пропонуємо вилучити з Конституції взагалі. Формулювання статті
48 є точною цитатою статті 11 Міжнародного пакту про економічні,
соціальні та культурні права, і тому українці і так мають це право.
А присутність його в конституційному тексті є невиправданою, ос-
кільки це право не може діяти безпосередньо і бути захищеним в
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суді, тобто воно не є юридичним. Конституція сама по собі не може
забезпечити достойний рівень життя.
30. Стаття 50, на нашу думку, змін не потребує.
31. Першу частину статті 51 пропонуємо залишити незмінною, дру-
гу частину – прибрати, а в третій частині вказати, що сім’я, дитинство,
материнство та батьківство захищаються не державою, а законом.
32. В статті 52 пропонуємо використати частини першу і третю
статті ІІ-24 Конституції Європи. У частині першій ідеться про пра-
во дитини «постійно підтримувати особисті взаємини з батьками»,
у третій – про право дитини «висловлювати свої погляди вільно». Це
буде зобов’язувати батьків брати до уваги погляди дитини на питан-
ня, які її безпосередньо стосуються.
33. У першій частині статті 53 пропонуємо прибрати слово «пов-
ну», тобто передбачати обов’язковою не повну середню освіту, а просто
середню освіту. Отже, повна середня освіта не буде примусовою, що
краще відповідає сьогоднішнім реаліям. Така редакція статті дозво-
лить отримати безкоштовну повну середню освіту, але позбавляє юри-
дичного примусу до цього. В усьому іншому статтю 53 слід викласти
у відповідності до частини першої статті 2 та частини першої статті 13
Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права.
34. У статті 54 необхідно включити в коло суб’єктів свободи
творчості, захисту інтелектуальної власності, авторських прав не
тільки громадян, а всіх, тобто замінити «кожний громадянин» на «кожен». До третьої частини пропонуємо додати речення «Академічна
свобода гарантується».
35. Першу частину статті 55 слід викласти у термінології Кон-
венції: «права людини і основоположні свободи захищаються судом».
Друга, третя, четверта і п’ята частини цієї статті змін не потребують.
36. Після статті 55 пропонуємо внести статтю про право на спра-
ведливий суд, відтворивши формулювання статті 6 Конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод (при цьому погли-
нається зміст статті 62, яка гарантує деякі аспекти цього права і яку
можна буде прибрати):
«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
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Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають
інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або –
тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, – коли за особливих
обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.
Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути
піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні
злочину.
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
1) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього
мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього;
2) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
3) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або – за браком достатніх
коштів для оплати юридичної допомоги захисника – одержувати таку
допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;
4) допитувати свідків обвинувачення або щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах,
що й свідків обвинувачення;
5) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не
розмовляє нею, – одержувати безоплатну допомогу перекладача.
У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.»
37. Статті 56-61, 63, 64 на нашу думку, змін не потребують.
38. Із статті 65 пропонуємо прибрати вимогу шанування державних
символів. На нашу думку, ця вимога в підтексті має тоталітарне наван-
таження і фактично ставить державний суверенітет вище народного.


Термін кримінальне правопорушення вжито з огляду на реальну можливість його
застосування в Україні вже ближчим часом. Даний термін відповідає формулюван-
ню статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р.
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39. Статтю 66 пропонуємо викласти в наступній редакції: «кожен
зобов’язаний не заподіювати шкоду природним і культурним надбанням.»
40. Другу частину статті 67 пропонуємо прибрати, оскільки вона
містить в собі зайві процесуальні елементи: багато громадян України
не подають декларацій про свої доходи, тому що останні обрахову-
ються автоматично.
41. Стаття 68 змін не потребує.
Пропозиції щодо зміни третього розділу
Конституції України

Ми пропонуємо наступні зміни до розділу ІІІ Конституції «Ви-
бори. Референдум»
1. У положенні статті 69 «Народне волевиявлення здійснюється через вибори» пропонуємо вказати «вільні і регулярні вибори».
2. Статтю 70 пропонуємо залишити без змін.
3. У статті 71 пропонуємо конкретизувати поняття вільних ви-
борів і вмістити гарантію волевиявлення, вільного від політичного,
адміністративного або іншого тиску, примусу чи залякування, а та-
кож зазначити, що процедура виборів і референдуму регулюється
законом. Варто ввести також положення про право на відмову від
участі у виборах і референдумах.
4. У статті 72 пропонуємо внести положення про оплату рефе-
рендуму за народною ініціативою за рахунок добровільних внесків
громадян.
5. У статті 73 пропонуємо розширити перелік питань, які вирі-
шуються виключно всеукраїнським референдумом, додавши затверд
ження Конституції України і внесення змін до розділів І, ІІІ та ХІІІ
Конституції України. Для захисту результатів референдуму пропо-
нуємо додати заборону скасування існуючим складом Верховної Ра-
ди України рішень, прийнятих всеукраїнським референдумом.
6. У статті 74 пропонуємо розширити перелік питань, які забо-
роняється виносити на референдум, додавши заборону референдуму
стосовно здійснення особистих призначень на посаду та стосовно
питань, віднесених до компетенції судової гілки влади. Необхідно
також заборонити проведення референдуму в умовах воєнного чи
надзвичайного стану, а також під час здійснення процедури імпіч-
менту Президента України.
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Введення нового розділу «Громадянське суспільство»

Україна є однією з країн, які найбільше постраждали від тоталіта-
ризму. Сьогодні Українська держава є посттоталітарною. Помаранчева
революція 2004 року ще раз довела, що свобода для великої кількості
українців є найвищою цінністю, недарма і в українському гімні є рядок
«Душу й тіло ми положим за нашу свободу». Помаранчева революція
стала символічним прощанням країни з посткомунізмом, прийняття
нової Конституції має стати реальним прощанням з ним. Щоб не вда-
тися до тоталітаризму знову, суспільство мусить створити відповідні
гарантії і профілактичні засоби. Саме це і має на меті новий розділ,
що пропонується. Він має містити реалізацію наступних положень.
Громадянське суспільство – це самосвідома, самоврядна, струк-
турована ланка Українського народу. Його діяльність ґрунтується на
засадах свободи, плюралізму, толерантності та невтручання з боку
держави. Останнє забезпечується, зокрема, забороною контролю де-
ржави за діяльністю партій та інших об’єднань громадян за винят-
ком додержання ними вимог Конституції та законів.
Правові засади підприємництва мають бути встановлені законом
й не можуть обмежуватися підзаконними нормативно-правовими акта-
ми. Державним органам, органам місцевого самоврядування, їх посадо-
вим та службовим особам має бути заборонено самочинно втручатися
в сферу здійснення приватних ініціатив. Втручання держави в якості
арбітра в сферу науки, культури і мистецтва є неприпустимим. У цій
царині не може визнаватися остаточною будь-яка державна експертиза.
Політичні, релігійні, мистецькі та інші світоглядні інтереси чи
уподобання людини не можуть бути предметом заохочень або обме-
жень з боку держави.
Має бути заборонена державна монополія на засоби комунікації
та масової інформації.
Має бути гарантований громадський контроль за діяльністю дер
жавних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових і
службових осіб, для чого можуть створюватися будь-які організації і
асоціації громадян. Незаконна діяльність держави та її органів, ор-
ганів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб не мо-
же бути предметом державної або іншої захищеної законом таємниці.
Приватні особи не можуть підлягати відповідальності за розголошення
інформації з обмеженим доступом, яка знаходиться в розпорядженні
державних органів та органів місцевого самоврядування. Відомості про
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публічних осіб, які висуваються, обираються чи є обраними на де-
ржавну або іншу публічну посаду, вважаються суспільно значущими.

Введення нового розділу «Екологічна безпека»

Екологічна безпека України є питанням стратегічного значення.
Водночас дотримання екологічних стандартів є типовою вимогою
Європейського Союзу до своїх дійсних та потенційних членів. Тому
вважаємо за доцільне ввести окремий розділ, присвячений екологіч-
ним правам і запозичити деякі норми міжнародної Конвенції про
доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рі-
шень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля від
25 червня 1998 р. (ратифікована Законом України № 832-XIV (83214) від 6 липня 1999 р.).
У цьому розділі пропонуємо закріпити право кожного на життя в
сприятливому для здоров’я та добробуту довкіллі і як обов’язок держави –
забезпечення екологічної безпеки, підтримання екологічної рівноваги на
території України, збереження генофонду Українського народу.
На нашу думку, доцільно вмістити положення про те, що грома-
дяни мають бути поінформовані про можливість брати участь в про-
цесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля. Їм гаран-
тується право вільного доступу до механізмів прийняття цих рішень
і можливість знати, як ними користуватися. Кожному гарантується
вільний доступ до національного законодавства та міжнародних до-
говорів України з питань захисту чистоти довкілля.
Необхідно ввести також положення про право на відшкодуван-
ня збитків, спричинених екологічним забрудненням штучного по-
ходження, і гарантію судового провадження з метою відшкодування
спричиненої шкоди.
Екологічні стандарти в Україні мають затверджуватися законом.
Жодна широкомасштабна господарська ініціатива не повинна наби-
рати чинності без попереднього позитивного висновку незалежної
екологічної експертизи. В екологічній експертизі не може бути від-
мовлено, якщо сторона, яка на ній наполягає, має власні джерела її
фінансування. Якщо незалежна екологічна експертиза об’єктів за-
свідчила стан небезпечного для життя і здоров’я людей забруднен-
ня, вона має бути оплачена коштом власників цих об’єктів, якщо
вони недержавні, і коштом держави, якщо ці об’єкти державні.
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порівняльна таблиця змін до конституції україни,
підготовлениХ ХПГ
Чинна редакція

Пропоновані зміни

Розділ II.
ПРАВА, СВОБОДИ
ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ
І ГРОМАДЯНИНА

Розділ IIІ.
ПРАВА, ОСНОВОПОЛОЖНІ
СВОБОДИ, ОБОВ’ЯЗКИ

Стаття 21.

Стаття 17.

Усі люди є вільні і рівні у своїй
1. Гідність людини є непоруш-
гідності та правах. Права і свободи ною.
людини є невідчужуваними та не-
2. Усі люди є вільні і рівні у
порушними.
своїй гідності та правах.
3. Права людини і основопо-
ложні свободи є невідчужуваними
і непорушними.
4. При прийнятті нових законів
чи внесенні змін до чинних законів
не допускається порушення кон
ституційних прав людини і осново-
положних свобод.
5. Права людини і основополож-
ні свободи, закріплені цією Конс
титуцією, не є вичерпними.
6. Окремі права, основоположні
свободи та обов’язки можуть нале-
жати юридичним особам.


Автор змін до Конституції – Всеволод Речицький.

218

Порівняльна таблиця змін до Конституції України


Примітки
Розділ ІІІ проекту Основного Закону про права і свободи названо поновому: права, основоположні свободи, обов’язки. Такий підхід пояснюється тим, що в проекті Конституції використано термінологію офіційного
перекладу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
1950 р.
Важливим в даному випадку є те, що європейський документ передбачає не лише захист прав фізичних осіб, але й захист прав (свобод) юридичних осіб. Зокрема, стаття 10 Конвенції говорить про свободу вираження
поглядів, яка стосується не тільки людей, але й юридичних осіб – газет,
інших засобів масової інформації. Крім того, в розділі ІІІ проекту Конституції йдеться не лише про обов’язки людини, але й про обов’язки держави,
її органів, інших юридичних осіб.

Стаття 17 проекту Конституції присвячена захисту людської гідності. Вона повторює зміст статей 21-22 чинної Конституції, проте починається з нової формули: гідність людини є непорушною, яка використовується в проекті Договору про конституцію для Європи 2005 р.1 Водночас
в проекті Конституції знято існуючий в чинній Конституції України вираз
про те, що існуючі права і свободи людини не можуть бути скасовані.
Якщо Конституція стверджує, що права і свободи не є вичерпними, то це
означає, що вони існують незалежно від наміру законодавців. Крім того,
непорушність прав і свобод, про яку йдеться в статті 17 проекту Конституції, автоматично означає неможливість їх скасування.
Як прийнято в міжнародній (європейській) практиці, окремі права, основоположні свободи та обов’язки можуть належати також юридичним
особам, на чому спеціально наголошує частина шоста статті 17 даного
проекту.

1

Тут і далі йдеться про Договір про конституцію для Європи («Конституцію Європи»)
2005 р., який, не здобувши підтримки Франції та Нідерландів, не був прийнятий в
якості загальнообов’язкового нормативного акту для країн-членів Європейського Со-
юзу. Проте в проекті Конституції України використані положення Хартії основних
прав Союзу – тієї частини Договору, яка все-таки не втратила юридичної сили. Нині
на Хартію як на юридично чинний документ посилається Лісабонський договір, підпи-
саного главами 27-ми держав-членів Європейського Союзу в грудні 2007 р.
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Стаття 22.
Права і свободи людини і гро-
мадянина, закріплені цією Консти-
туцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи
гарантуються і не можуть бути ска-
совані.
При прийнятті нових законів
або внесенні змін до чинних законів
не допускається звуження змісту та
обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 23.
Кожна людина має право на
вільний розвиток своєї особистості,
якщо при цьому не порушуються
права і свободи інших людей, та
має обов’язки перед суспільством,
в якому забезпечується вільний і
всебі-чний розвиток її особистості.
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Стаття 18.
1. Закріплені в цій Конститу-
ції права людини і основоположні
свободи не можуть тлумачитися як
обмеження чи порушення прав і
основоположних свобод, визнаних
міжнародними договорами України.
2. Всі можливі обмеження що-
до здійснення передбачених цією
Конституцією прав і основополож-
них свобод повинні:
1) бути необхідними в демокра-
тичному суспільстві;
2) передбачатися законом;
3) відповідати цілям, заради яких
вони запроваджуються.

Стаття 19.
1. Кожна людина має право на
вільний розвиток.
2. Ніхто не може утримуватись
в рабстві або в підневільному стані.
Торгівля людьми заборонена.
3. Ніхто не може бути приму-
шений робити те, що не відповідає
закону.
4. Здійснення визнаних Украї-
ною прав людини і основоположних
свобод забезпечується без дискримі-
нації за ознакою статі, раси, кольору
шкіри, мови, релігії, політичних чи
інших переконань, національного
чи соціального походження, належ
ності до національних меншин, май
нового стану, народження або за
будь-якою іншою ознакою.
5. Держава гарантує захист від
дискримінації за ознаками, вказа-
ними в частині четвертій цієї статті.
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Існування статті 18 проекту Конституції пояснюється тим, що на
Україну покладено певні зобов’язання за Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права 1966 р. Цей – юридично обов’язковий
документ в частині першій статті 5 наполягає на тому, що «ніщо в цьому
Пакті не може тлумачитись як таке, що означає, що якась держава,
якась група чи якась особа має право займатися будь-якою діяльністю
або чинити будь-які дії, спрямовані на знищення будь-яких прав чи свобод,
визнаних у цьому Пакті, або на обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається у цьому Пакті». Таким чином, стаття 18 проекту Конституції
є юридичним засобом, який встановлює баланс українського конституційного законодавства про права людини та основоположні свободи і чинних в
Україні норм міжнародного публічного права.
Частина друга статті 18 подає перелік стандартних вимог («трискладовий тест»), які застосовуються Європейським судом з прав людини у
Страсбурзі для перевірки обґрунтованості накладення державами-членами Ради Європи обмежень на здійснення передбачених Конвенцією 1950 р.
чи факультативними протоколами до неї прав людини та основоположних свобод.
Стаття 19 проекту Конституції присвячена праву на вільний розвиток, яке в діючому Основному Законі передбачається статтею 23. На
відміну від чинної норми її оновлена версія є ширшою за змістом. Нині
вона містить в собі передбачену статтею 4 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 р. заборону рабства і примусової
праці. Крім того, стаття 19 проекту поглинає зміст статті 24 чинної
Конституції, присвяченій забороні дискримінації. Саме з права на вільний
розвиток має випливати заборона рабства, дискримінації та будь-якого
іншого зовнішнього примусу чи тиску на людину. Норма про вільний розвиток повинна спиратися на відповідні – тематично об’єднані – гарантії.
Заборона дискримінації подається в проекті у відповідності до офіційного
перекладу статті 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 р.
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Стаття 24.
Громадяни мають рівні консти-
туційні права і свободи та є рівни-
ми перед законом.
Не може бути привілеїв чи об-
межень за ознаками раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, етнічного
та соціального походження, май-
нового стану, місця проживання,
за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка
забезпечується: наданням жінкам
рівних з чоловіками можливостей
у громадсько-політичній і культур-
ній діяльності, у здобутті освіти і
професійній підготовці, у праці
та винагороді за неї; спеціальни-
ми заходами щодо охорони праці
і здоров’я жінок, встановленням
пенсійних пільг; створенням умов,
які дають жінкам можливість поєд-
нувати працю з материнством;
правовим захистом, матеріальною і
моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надан-
ня оплачуваних відпусток та інших
пільг вагітним жінкам і матерям.

Стаття 25.
Громадянин України не може
бути позбавлений громадянства і
права змінити громадянство.
Громадянин України не може
бути вигнаний за межі України або
виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та
захист своїм громадянам, які пере-
бувають за її межами.
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Стаття 20.
1. Рівність прав жінки і чолові-
ка забезпечується: наданням жін-
кам рівних з чоловіками можли-
востей у громадській, політичній
і культурній діяльності, у здобутті
освіти і професійній підготовці, у
праці та винагороді за неї; захода-
ми щодо охорони праці і здоров’я
жінок, встановленням пенсійних
пільг; створенням умов, які дають
жінкам можливість поєднувати
працю з материнством; правовим
захистом, матеріальною і мораль-
ною підтримкою материнства і ди-
тинства тощо.

Стаття 21.
1. Громадяни України мають
рівні конституційні права і осново-
положні свободи та є рівними перед
законом.
2. Громадяни України не можуть
бути позбавлені громадянства і пра-
ва змінити громадянство.
3. Громадяни України не можуть
бути вигнані за межі України або
видані іноземній державі.

Порівняльна таблиця змін до Конституції України

Стаття 20 проекту Конституції присвячена рівності прав жінки і
чоловіка. Вона фактично повторює частину третю статті 24 чинного
Основного Закону.

У комплексній статті 21 проекту Конституції зібрані гарантії конституційного статусу саме громадян України: рівність перед законом,
заборона примусового позбавлення громадянства, заборона вигнання громадянина за кордон або видачі його іноземній державі тощо. Зміст цієї
статті відповідає положенням статті 25 чинної Конституції України.
Стаття 21 проекту містить в собі також принцип рівності громадян
перед законом, який перенесено з частини першої статті 24 чинної Конституції, де він штучно узгоджується з принципом заборони дискримінації.
Тут слід підкреслити, що заборона дискримінації стосується не лише громадян України, але й будь-яких інших фізичних осіб, людини як такої.
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4. Громадяни України, які пере-
бувають за її межами, можуть в будьякий час повернутися в Україну.
5. Держава гарантує піклування
та захист громадянам України, які
перебувають за її межами.

Стаття 26.
Іноземці та особи без грома
дянства, що перебувають в Україні
на законних підставах, користуються
тими самими правами і свободами,
а також несуть такі самі обов’язки,
як і громадяни України, – за ви-
нятками, встановленими Конститу
цією, законами чи міжнародними
договорами України.
Іноземцям та особам без грома-
дянства може бути надано притулок
у порядку, встановленому законом.
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Стаття 22.
1. Іноземці та особи без грома-
дянства, які перебувають в Україні
на законних підставах, користують-
ся тими самими правами і осно-
воположними свободами, а також
несуть такі самі обов’язки, як і гро-
мадяни України, – за винятками,
встановленими Конституцією Ук-
раїни, законами та міжнародними
договорами України.
2. Колективне вислання інозем-
ців з території України заборонено.
3. Іноземці, які законно прожи-
вають на території України, можуть
бути вислані за її межі виключно
на законних підставах. Вони мають
право:
1) наводити доводи проти свого
вислання;
2) вимагати судового розгляду
своєї справи;
3) постати перед органом чи по-
садовою особою, уповноваженими
вирішувати це питання.
4. Іноземець може бути висланий
ще до того, як він здійснив права,
передбачені пунктами 1, 2, 3 час-
тини третьої цієї статті, якщо таке
вислання є необхідним в інтересах
забезпечення національної безпеки
чи громадського порядку.

Порівняльна таблиця змін до Конституції України

Стаття 22 проекту Конституції присвячена основам конституційного статусу іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України. Ця стаття частково поглинає
зміст статті 26 чинного Основного Закону, проте включає в себе також
важливі положення статті 4 Протоколу № 4 до Конвенції про захист
прав людини та основоположних свобод із змінами, внесеними Протоколом
№ 11. Йдеться, зокрема, про заборону колективного вислання іноземців.
Стаття 22 проекту Конституції містить в собі вимогу статті 1
Протоколу № 7 до Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод 1950 р. стосовно важливих процесуальних гарантій здійснення прав
іноземців. Закріплення цих гарантій в Конституції є важливим, оскільки
кількість іноземних громадян в Україні неухильно зростає. Проблематика
життя іноземців на території України стає типовою, повсякденною соціальною проблематикою.
Частина шоста статті 22 проекту відповідає вимогам частини другої
статті ІІ-79 проекту  Договору про конституцію для Європи 2005 р.
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5. Іноземцям та особам без гро-
мадянства може бути наданий ста-
тус біженців або притулок в поряд-
ку, встановленому законом.
6. Ніхто не може бути переміще-
ним, висланим чи виданим державі,
де існує реальна загроза застосуван-
ня до нього смертної кари, катуван-
ня чи іншого нелюдського чи тако-
го, що принижує людську гідність
поводження чи покарання.

Стаття 27.
Кожна людина має невід’ємне
право на життя.
Ніхто не може бути свавільно
позбавлений життя. Обов’язок дер
жави – захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє
життя і здоров’я, життя і здоров’я
інших людей від протиправних по-
сягань.

Стаття 28.
Кожен має право на повагу до
його гідності.
Ніхто не може бути підданий ка-
туванню, жорстокому, нелюдському
або такому, що принижує його гід-
ність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної зго-
ди не може бути піддана медичним,
науковим чи іншим дослідам.
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Стаття 23.
1. Кожна людина має право на
життя.
2. Держава зобов’язана захища-
ти життя людини.
3. Нікого в Україні не може бу-
ти засуджено до смертної кари або
страчено.
4. Кожен має право захищати
своє і чуже життя від протиправ-
них посягань.
5. Придбання особистої зброї
з метою захисту себе і своєї роди-
ни від протиправних посягань ре-
гулюється законом.

Стаття 24.
1. Кожен має право на повагу і
захист своєї гідності.
2. Нікого не може бути підда-
но катуванню або нелюдському чи
такому, що принижує людську гід-
ність поводженню чи покаранню.
3. Перебування в місцях позбав
лення волі не є підставою для при-
ниження людської гідності.

Порівняльна таблиця змін до Конституції України

Стаття 23 проекту Конституції присвячена праву на життя, яке в
чинній Конституції закріплювалося ще в той час, коли в Україні існувала
смертна кара. Нова редакція права на життя приведена у відповідність
до вимог статті 1 Протоколу № 13 до Конвенції про захист прав людини
та основоположних свобод 1950 р., яка вимагає повного й беззастережного
скасування смертної кари. Тобто статтю про заборону смертної кари
тут приведено до європейського стандарту.
Новелою статті 23 проекту Конституції є право на придбання зброї з
метою захисту себе і своєї родини. Відомо, що право на придбання зброї в
українському контексті сприймається неоднозначно. Водночас ставлення
сучасних країн до подібного права не є негативним. Частина четверта
статті 23 проекту передбачає встановлення законної процедури реалізації
даного права. Аргументом на користь запровадження права на придбання
зброї є те, що громадяни України далеко не завжди можуть розраховувати на ефективний захист поліції (міліції). Зброя в якості інструмента
самозахисту необхідна не тільки бізнесменам, журналістам, працівникам
правоохоронних органів і членам ДНД, але й фермерам, колекціонерам, літнім людям тощо.
Стаття 24 проекту Конституції закріплює принцип поваги до людської гідності. Вона містить в собі також норму про заборону катування
людини. Редакція статті 24 проекту відповідає положенням статті 3
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Новелою
статті є включення до її змісту права на повагу до своєї фізичної та
духовної цілісності. Нині воно закріплюється пунктом 1 статті ІІ-63 розділу І проекту Договору про конституцію для Європи в якості права на
особисту цілісність. Решта положень статті 24 проекту Конституції
відповідає положенням статті 28 чинного Основного Закону.
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4. Кожен має право на повагу
до своєї фізичної та духовної ціліс-
ності. Ніхто без його добровільної
згоди не може бути підданий ме-
дичним, науковим або іншим до-
слідам чи експериментам.

Стаття 29.
Кожна людина має право на сво-
боду та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарешто-
ваний або триматися під вартою
інакше як за вмотивованим рішен-
ням суду і тільки на підставах та в
порядку, встановлених законом.
У разі нагальної необхідності за-
побігти злочинові чи його перепи-
нити уповноважені на те законом
органи можуть застосувати триман-
ня особи під вартою як тимчасовий
запобіжний захід, обґрунтованість
якого протягом сімдесяти двох го-
дин має бути перевірена судом. За-
тримана особа негайно звільняєть-
ся, якщо протягом сімдесяти двох
годин з моменту затримання їй не
вручено вмотивованого рішення
суду про тримання під вартою.
Кожному заарештованому чи
затриманому має бути невідкладно
повідомлено про мотиви арешту чи
затримання, роз’яснено його права
та надано можливість з моменту за-
тримання захищати себе особисто
та користуватися правовою допо-
могою захисника.
Кожний затриманий має право
у будь-який час оскаржити в суді
своє затримання.
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Стаття 25.
Кожен має право на свободу,
безпеку і особисту недоторканність.
Нікого не може бути позбавлено
свободи, крім таких випадків і від-
повідно до процедури, встановленої
законом:
1) законне ув’язнення після за-
судження особи судом;
2) законний арешт або затри-
мання особи за невиконання за-
конного рішення суду або для за-
безпечення виконання обов’язку,
встановленого законом;
3) законний арешт або затри-
мання особи, здійснене з метою
допровадження її до суду за наяв
ності обґрунтованої підозри у вчи-
ненні особою правопорушення або
якщо обґрунтовано вважається не-
обхідним запобігти вчиненню осо-
бою правопорушення чи її втечі
після його вчинення;
4) затримання неповнолітньо-
го на підставі законного рішення
з метою застосування наглядових
заходів виховного характеру або за-
конне затримання неповнолітньо-
го з метою допровадження його до
компетентного органу;
5) законне затримання осіб для
запобігання поширенню інфекцій-
них захворювань, а також законне
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Стаття 25 проекту Конституції присвячена праву людини на свободу,
безпеку і особисту недоторканість. Будучи подібною до статті 29 чинної
Конституції, вона містить в собі оновлену редакцію цієї класичної норми.
Нині редакція даного права приведена у відповідність до офіційного перекладу статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. Нова редакція статті є суттєво ширшою від чинної норми.
Зокрема, стаття 25 проекту Конституції передбачає нове положення
про те, що кожен, кого було заарештовано чи затримано, повинен одержати перед арештом чи затриманням «Картку гарантій прав особи, чия
свобода обмежується». Нехтування цим правилом посадовою або службовою особою є підставою для реабілітації заарештованої чи затриманої особи. Це положення внесено в проект Конституції за результатами
правозахисного аналізу практики арештів і затримань в Україні протягом
останніх кількох років. Воно є виправданим з точки зору належного гарантування прав людини.
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Про арешт або затримання лю- затримання психічно хворих, алко
дини має бути негайно повідомле- голіків, наркоманів чи бродяг;
6) законний арешт або затриман
но родичів заарештованого чи за-
триманого.
ня особи з метою запобігання її
недозволеному в’їзду в країну або
по відношенню до якої провадить-
ся процедура депортації або екс-
традиції.
2. Кожен, кого заарештовано чи
затримано, має бути негайно поін-
формований зрозумілою для нього
мовою про підстави його арешту
чи затримання і про обвинувачен-
ня, висунуті проти нього.
3. Кожен, кого заарештовано
чи затримано згідно з положення-
ми пункту 3 частини першої цієї
статті, має негайно постати перед
судом і йому має бути забезпече-
но розгляд справи упродовж ро-
зумного строку або звільнення під
час провадження. Таке звільнення
може бути обумовлене гарантіями
з’явитися на судове засідання.
4. Кожен, кого позбавлено сво-
боди внаслідок арешту або триман-
ня під вартою має право ініціювати
провадження, в ході якого суд без
зволікання встановлює законність
затримання і приймає рішення про
звільнення, якщо затримання є не-
законним.
5. У разі нагальної необхідності
запобігти злочинові чи його перепи-
нити, уповноважені на це законом
органи можуть застосувати триман-
ня особи під вартою як тимчасовий
запобіжний захід, обґрунтованість
якого протягом сорока восьми го-
дин має бути перевірена судом. За-
тримана особа негайно звільняєть-
ся, якщо протягом сорока восьми

230

Порівняльна таблиця змін до Конституції України

231

Конституційний процес в Україні (2005 – 2008)

годин з моменту затримання їй не
вручено вмотивованого рішення
суду про тримання під вартою.
6. Кожен, кого заарештовано чи
затримано, повинен одержати перед
арештом чи затриманням «Картку
гарантій прав особи, чия свобода
обмежується». Нехтування цим пра-
вилом посадовою або службовою
особою є підставою для реабілітації
заарештованої чи затриманої особи.
7. Кожному заарештованому
чи затриманому має бути негайно
надана можливість захищати себе
особисто, а також користуватися
правовою допомогою захисника.
8. Кожному заарештованому чи
затриманому належить право на
персональну зустріч із суддею з при-
воду оскарження умов його арешту
чи тримання під вартою.
9. Про арешт і затримання осо-
би має бути негайно повідомлено
родичів заарештованого чи затри-
маного. Кожен заарештований чи
затриманий має право на невідклад-
не повідомлення своїх родичів або
близьких йому людей про свій стан.
10. Кожному потерпілому від
арешту чи затримання, здійснено-
го всупереч положенням цієї статті,
гарантується право на відшкодуван-
ня моральної і матеріальної шкоди.
Стаття 30.
Кожному гарантується недотор-
канність житла.
Не допускається проникнення
до житла чи до іншого володіння
особи, проведення в них огляду чи
обшуку інакше як за вмотивова-
ним рішенням суду.
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Стаття 26.
1. Кожному гарантується недо-
торканість його житла чи іншого
законного володіння.
2. Не допускається проникнен-
ня до житла чи іншого законно-
го володіння особи, проведення в
них огляду чи обшуку інакше, як
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Стаття 26 проекту Конституції є оновленою версією статті 30 чинного Основного Закону. Новим в ній є положення про те, що арешт, огляд
і обшук в нічний час у помешканні особи забороняється. Подібне правило
відоме законодавству Франції. В Україні ця норма також виглядає цілком
актуальною. Громадяни старшого віку ще пам’ятають абсурдну жорстокість нічних арештів в СРСР в 30-ті роки минулого століття.
Крім того, проект Конституції містить в даній статті таке поняття, як «інше законне володіння особи». Маються на увазі такі просторові
об’єкти як приватний службовий офіс, творча майстерня тощо.
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У невідкладних випадках, пов’я
заних із врятуванням життя людей
та майна чи з безпосереднім пере-
слідуванням осіб, які підозрюються
у вчиненні злочину, можливий ін-
ший, встановлений законом, поря-
док проникнення до житла чи до
іншого володіння особи, проведен-
ня в них огляду і обшуку.

Стаття 31.
Кожному гарантується таємни-
ця листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонден-
ції. Винятки можуть бути встанов-
лені лише судом у випадках, перед-
бачених законом, з метою запобігти
злочинові чи з’ясувати істину під час
розслідування кримінальної справи,
якщо іншими способами одержати
інформацію неможливо.

Стаття 32.
Ніхто не може зазнавати втру-
чання в його особисте і сімейне
життя, крім випадків, передбачених
Конституцією України.
Не допускається збирання, збері-
гання, використання та поширення
конфіденційної інформації про осо-
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за вмотивованим рішенням суду на
основі закону.
3. Арешт, огляд і обшук в ніч-
ний час у власному помешканні чи
іншому законному володінні особи
забороняється.
4. У невідкладних випадках,
пов’язаних із врятуванням життя
людей і майна чи з безпосереднім
переслідуванням осіб, які підозрю-
ються у вчиненні злочину, можли-
вий інший, встановлений законом,
порядок проникнення до житла чи
іншого законного володіння особи,
проведення в них огляду і обшуку.

Стаття 27.
1. Кожному гарантується таєм-
ниця листування, телефонних роз-
мов, телеграфної, електронної та
іншої кореспонденції.
2. Винятки можуть бути вста-
новлені лише судом у випадках, пе-
редбачених законом і за умови, що
вони є необхідними в демократич-
ному суспільстві з метою запобігти
злочинові чи з’ясувати істину під
час розслідування кримінальної
справи, якщо іншими способами
одержати інформацію неможливо.
Стаття 28.
1. Ніхто не може зазнавати втру
чання в його особисте і сімейне жит-
тя, крім випадків, коли таке втру-
чання здійснюється судом на основі
закону і є необхідним у демократич-
ному суспільстві в інтересах націо-
нальної або громадської безпеки,
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Стаття 27 проекту Конституції є самоочевидною й не вимагає коментування. Вона є модернізованою версією статті 31 чинного Основного
Закону.

Стаття 28 проекту Конституції використовує поняття «персональних даних» замість поняття «конфіденційної інформації про особу». Персональні дані – це юридичний термін спеціального призначення. Він означає не
просто конфіденційну інформацію, а її конкретний тип, різновид. Поняття персональних даних є знайомим європейському законодавству. В цілому,
стаття 28 проекту є модернізованою версією статті 32 чинної Конституції України. Її нова редакція спирається на офіційний переклад статті 8
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.
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бу без її згоди, крім випадків, виз-
начених законом, і лише в інтересах
національної безпеки, економічного
добробуту та прав людини.
Кожний громадянин має право
знайомитися в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з
відомостями про себе, які не є де-
ржавною або іншою захищеною законом таємницею.
Кожному гарантується судовий
захист права спростовувати недо
стовірну інформацію про себе і
членів своєї сім’ї та права вимагати
вилучення будь-якої інформації, а
також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, за-
вданої збиранням, зберіганням, ви-
користанням та поширенням такої
недостовірної інформації.

Стаття 33.

для запобігання заворушенням чи
злочинам, для охорони здоров’я чи
моралі або для захисту прав і свобод
інших осіб.
2. Кожен має право на захист
персональних даних (відомостей
про себе).
3. Не допускається збирання,
зберігання, використання та поши-
рення персональних даних без згоди
особи, крім випадків, визначених
законом, і лише в інтересах націо-
нальної або громадської безпеки,
захисту прав і свобод інших осіб.
4. Персональні дані можуть ви-
користовуватися лише для цілей,
визначених законом. Кожен має
право знайомитися в органах дер
жавної влади, органах місцевого
самоврядування, інших установах
і організаціях з відомостями про
себе, якщо такі відомості не ста-
новлять змісту державної або іншої
захищеної законом таємниці.
5. Кожному гарантується судо
вий захист права спростовувати не
достовірну інформацію про себе і
членів своєї сім’ї та права вимагати
вилучення такої інформації, а також
права на відшкодування матеріаль-
ної і моральної шкоди, завданої зби-
ранням, зберіганням, використан-
ням та поширенням недостовірної
інформації про особу.

Стаття 29.

Кожному, хто на законних під-
1. Кожному, хто на законних під-
ставах перебуває на території Украї- ставах перебуває на території Украї-
ни, гарантується свобода пересуван- ни, гарантується свобода пересуван-
ня, вільний вибір місця проживання, ня, вільний вибір місця проживання,
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Стаття 29 проекту Конституції є майже аналогічною за змістом до
статті 33 чинного Основного Закону. Її зміст і форма відповідають редакції статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод, який гарантує саме ті права і свободи, які не були
свого часу передбачені Конвенцією та Протоколом № 1 до неї. Особливо
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право вільно залишати територію
України, за винятком обмежень, які
встановлюються законом.
Громадянин України не може
бути позбавлений права в будьякий час повернутися в Україну.

Стаття 34.
Кожному гарантується право на
свободу думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів і переко-
нань.
Кожен має право вільно зби-
рати, зберігати, використовувати
і поширювати інформацію усно,
письмово або в інший спосіб – на
свій вибір.
Здійснення цих прав може бути
обмежене законом в інтересах на-
ціональної безпеки, територіальної
цілісності або громадського порядку
з метою запобігання заворушенням
чи злочинам, для охорони здоров’я
населення, для захисту репутації
або прав інших людей, для запобі-
гання розголошенню інформації,
одержаної конфіденційно, або для
підтримання авторитету і неуперед-
женості правосуддя.
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України.
2. На здійснення цих прав і сво-
бод не можуть бути встановлені ін-
ші обмеження крім тих, що перед
бачені законом і є необхідними в
демократичному суспільстві в інте-
ресах національної або громадської
безпеки, підтримання громадського
порядку, запобігання злочину, за-
хисту здоров’я чи моралі населення
або з метою захисту прав і свобод
інших осіб.
3. Права і свободи, викладені в
частині першій цієї статті, можуть
підлягати в окремих місцевостях
додатковим обмеженням, встанов-
леним законом.

Стаття 31.
1. Кожен має право на свобо-
ду вираження поглядів. Це право
включає свободу дотримуватися
своїх поглядів, одержувати і пере-
давати інформацію та ідеї без втру-
чання органів державної влади і
незалежно від державних кордонів.
Ця стаття не перешкоджає державі
впроваджувати ліцензування діяль-
ності радіомовних, телевізійних,
кінематографічних та інших подіб-
них підприємств.
2. Здійснення цих свобод, ос-
кільки воно пов’язане з обов’язками
і відповідальністю, може підлягати
таким формальностям, умовам, об-
меженням або санкціям, що вста-
новлені законом і є необхідними
в демократичному суспільстві в
інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності або гро
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важливим в даному випадку є зміст частини четвертої статті 2 Протоколу № 4 (в даному проекті – частина третя статті 29).

Стаття 31 проекту Конституції говорить про свободу вираження поглядів. Від першої до третьої частини даної статті вона є точним відтворенням офіційного перекладу статті 10 Конвенції про захист прав людини
та основоположних свобод 1950 р. Європейська версія свободи слова (свободи вираження поглядів) суттєво поступається за рівнем ліберальності
Першій поправці до Конституції США, проте вона є суттєво більш досконалою, ніж редакція статті 34 чинної Конституції України.
Стаття 31 проекту Конституції містить в собі також вимогу статті ІІ-73 проекту Договору про конституцію для Європи, якою встановлюються додаткові гарантії свободи слова в сфері науки та мистецтва. Як
записано в європейському документі, мистецтво та наукові дослідження є
вільним від обмежень. Академічна свобода користується повагою.
Прагнення звільнити від будь-яких обмежень свободу вираження поглядів в науці та мистецтві є універсальним. Наука та мистецтво проголошені вільними в судових рішеннях, які спираються на Першу поправку
до Конституції США, нормативний зміст академічної свободи (свободи
університетів) визначено в Сполучених Штатах на законодавчому (через встановлення судового прецеденту) рівні. В Україні юридичне поняття
академічної свободи використовується (частина третя статті 51 проекту) вперше. В цілому, зміст частини четвертої статті 31 проекту Конституції є максимально наближеним до редакції частини другої статті
ІІ-71 проекту Договору про конституцію для Європи 2005 р.
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мадської безпеки, для запобігання
заворушенням чи злочинам, для
охорони здоров’я чи моралі насе-
лення, захисту репутації чи прав
інших осіб, для запобігання розго-
лошенню інформації з обмеженим
доступом або для підтримання ав-
торитету і безсторонності суду.
3. Здійснення свободи вира-
ження поглядів в мистецтві та на-
укових дослідженнях є вільним від
обмежень.
4. Свобода та плюралізм засобів
масової інформації гарантуються.

Стаття 32.
1. Кожен має право на доступ
до офіційних документів та іншої
інформації про діяльність органів
державної влади і місцевого само-
врядування, їх посадових і службо-
вих осіб. Здійснення цього права
передбачає можливість подання ін-
формаційного запиту або одержан-
ня інформації в інший спосіб – на
вибір запитувача.
2. Органи державної влади і
місцевого самоврядування, їх по-
садові і службові особи зобов’язані
надавати належні їм відомості за
інформаційними запитами, регу-
лярно оприлюднювати інформацію
про свою діяльність.
3. Здійснення цього права, ос-
кільки воно пов’язане з обов’язками
і відповідальністю, може підлягати
таким формальностям, умовам, об-
меженням або санкціям, що вста-
новлені законом і є необхідними
в демократичному суспільстві в
інтересах національної безпеки,
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Стаття 32 проекту Конституції є новелою українського конституційного законодавства. Вона закріплює право фізичних та юридичних осіб
на доступ до інформації про діяльність органів державної влади і місцевого
самоврядування. Право на доступ до офіційної інформації існує в світі давно й сьогодні передбачається законодавством більш як сімдесяти країн світу. Це право є традиційним елементом конституційного законодавства в
країнах ліберальної демократії. В США праву на доступ до інформації присвячені закони «Про свободу інформації» (1966 р.), «Про конфіденційність»
(1974 р.) та «Про уряд в сонячному світлі» (1976 р.). В Західній Європі
право громадян на доступ до офіційної інформації було закріплено вперше
законодавством Швеції ще у XVIII-му столітті. В Україні це право передбачається Законом «Про інформацію» (1992 р.), який за багатьма своїми
параметрами не відповідає європейським вимогам. Відомо, що Міністерство юстиції України працює над новою версією цього закону.
Запропонована в статті 32 проекту Конституції редакція права на
доступ до офіційної та іншої інформації є продуктом вітчизняних наукових досліджень. Зокрема, в неї використано правову модель, розроблену
українським науковцем О. Нестеренко.
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вою або відмовитися від виконання
законів за мотивами релігійних пе-
реконань. У разі якщо виконання
військового обов’язку суперечить
релігійним переконанням громадя-
нина, виконання цього обов’язку
має бути замінене альтернативною
(невійськовою) службою.

Стаття 35.
Кожен має право на свободу
світогляду і віросповідання. Це
право включає свободу сповідувати
будь-яку релігію або не сповідувати
ніякої, безперешкодно відправляти
одноособово чи колективно релі
гійні культи і ритуальні обряди,
вести релігійну діяльність.
Здійснення цього права може
бути обмежене законом лише в ін-
тересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності на-
селення або захисту прав і свобод
інших людей.
Церква і релігійні організації в
Україні відокремлені від держави,
а школа – від церкви. Жодна релігія
не може бути визнана державою як
обов’язкова.
Ніхто не може бути увільнений
від своїх обов’язків перед держа-
вою або відмовитися від виконан-
ня законів за мотивами релігійних
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інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності або гро-
мадської безпеки, для запобігання
заворушенням чи злочинам, для
охорони здоров’я чи моралі насе-
лення, захисту репутації чи прав
інших осіб, для запобігання розго-
лошенню інформації з обмеженим
доступом або для підтримання авто-
ритету і безсторонності суду за умо-
ви, якщо шкода від оприлюднення
запитуваної інформації переважає
суспільний інтерес в її отриманні.

Стаття 30.
1. Кожен має право на свободу
думки, совісті та релігії; це право
включає свободу змінювати свою
релігію або переконання, а також
свободу сповідувати свою релігію
або переконання під час бого-
служіння, навчання, виконання та
дотримання релігійної практики і
ритуальних обрядів як одноособо-
во, так і спільно з іншими, як при-
людно, так і приватно.
2. Свобода сповідувати свою
релігію або переконання підлягає
лише тим обмеженням, що вста-
новлені законом і є необхідними в
демократичному суспільстві в ін-
тересах громадської безпеки, для
охорони громадського порядку,
здоров’я чи моралі населення, за-
хисту прав і свобод інших осіб.
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Стаття 30 проекту Конституції відповідає офіційному перекладові
статті 9 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
1950 р. Водночас вона є поліпшеною версією статті 35 чинної Конституції
України. Різниця між європейським та нині існуючим в Україні підходом є
суттєвою. Зокрема, Конвенція про захист прав людини та основоположних
свобод говорить про можливість встановлення лише таких обмежень на
реалізацію даного права, які є необхідними в демократичному суспільстві.
Українська ж версія чинної норми (а також інших норм подібного типу)
даного застереження не містить. З юридичної точки зору таке застереження є принциповим, на що не раз звертали увагу експерти.
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3. Церква і релігійні організації
в Україні відокремлені від держа-
ви, а державна школа – від церк-
ви. Жодна релігія чи світогляд не
можуть бути визнані державою як
обов’язкові. Всі віросповідання є
рівними перед законом.
4. Ніхто не може бути увільнений
від своїх конституційних обов’язків
або відмовитися від виконання за-
конів за мотивами релігійних чи ін-
ших переконань. Якщо виконання
військового обов’язку суперечить
релігійним чи іншим переконан-
ням громадянина, воно може бути
замінене альтернативною (невійсь-
ковою) службою чи роботою.
Стаття 36.
Громадяни України мають пра-
во на свободу об’єднання у полі-
тичні партії та громадські організа-
ції для здійснення і захисту своїх
прав і свобод та задоволення полі-
тичних, економічних, соціальних,
культурних та інших інтересів, за
винятком обмежень, встановлених
законом в інтересах національної
безпеки та громадського порядку,
охорони здоров’я населення або за-
хисту прав і свобод інших людей.
Політичні партії в Україні спри-
яють формуванню і вираженню
політичної волі громадян, беруть
участь у виборах. Членами політич-
них партій можуть бути лише гро-
мадяни України. Обмеження щодо
членства у політичних партіях вста-
новлюються виключно цією Конс-
титуцією і законами України.
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Стаття 33.
1. Громадяни України мають
право вступати до політичних пар-
тій, рухів та інших громадських
об’єднань для здійснення і захис-
ту своїх прав і свобод, задоволення
політичних, економічних, соціаль-
них, культурних та інших законних
інтересів, за винятком обмежень,
що встановлені законом і є необ-
хідними в демократичному сус-
пільстві в інтересах національної
безпеки або громадського порядку,
охорони здоров’я населення, за-
хисту прав і свобод інших осіб.
2. Право вступати до громадсь-
ких об’єднань, за винятком полі-
тичних партій і рухів, належить
кожному.
3. Ніхто не може бути обмеже-
ний у своїх правах і свободах за
належність чи неналежність до
політичних партій, рухів чи інших
громадських об’єднань.

Порівняльна таблиця змін до Конституції України

Редакція записаної в статті 33 проекту Конституції норми приведена
у відповідність до статті 8 Міжнародного пакту про економічні, соціальні
та культурні права 1966 р., статті 11 Конвенції про захист прав людини
та основоположних свобод 1950 р., статті ІІ-72 проекту Договору про
конституцію для Європи 2005 р.
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метою захисту своїх трудових і
4. Ніхто не може бути приму-
соціально-економічних прав та шений до вступу в партії, рухи чи
інтересів. Професійні спілки є інші громадські об’єднання.
громадськими організаціями, що
об’єднують громадян, пов’язаних
спільними інтересами за родом
їх професійної діяльності. Про-
фесійні спілки утворюються без
попереднього дозволу на основі
вільного вибору їх членів. Усі про-
фесійні спілки мають рівні права.
Обмеження щодо членства у про-
фесійних спілках встановлюються
виключно цією Конституцією і
законами України.
Ніхто не може бути примушений
до вступу в будь-яке об’єднання
громадян чи обмежений у правах
за належність чи неналежність до
політичних партій або громадських
організацій.
Усі об’єднання громадян рівні
перед законом.

Стаття 37.
Утворення і діяльність полі-
тичних партій та громадських ор-
ганізацій, програмні цілі або дії
яких спрямовані на ліквідацію
незалежності України, зміну кон-
ституційного ладу насильницьким
шляхом, порушення суверенітету і
територіальної цілісності держави,
підрив її безпеки, незаконне захоп-
лення державної влади, пропаганду
війни, насильства, на розпалюван-
ня міжетнічної, расової, релігійної
ворожнечі, посягання на права і
свободи людини, здоров’я населен-
ня, забороняються.
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Стаття 34.
1. Діяльність політичних пар-
тій, рухів та інших громадських
об’єднань, спрямована на ліквіда-
цію незалежності України, зміну
основ конституційного ладу насиль-
ницьким шляхом, порушення суве-
ренітету і територіальної цілісності
України, підрив її безпеки, неза-
конне захоплення державної влади,
пропаганду війни, насильства, а та-
кож на розпалювання міжетнічної,
расової, релігійної ворожнечі, пося-
гання на права людини і основопо-
ложні свободи, здоров’я населення
забороняється.

Порівняльна таблиця змін до Конституції України

Стаття 34 проекту Конституції є аналогічною за змістом до статті 37 чинного Основного Закону й докладних пояснень не потребує. Однак в ній значно чіткіше говориться про заборону створення та діяльності організаційних структур політичних партій і рухів в навчальних
закладах України. Адже чинна редакція даної норми говорить лише про
заборону створення структур політичних партій у державних навчальних закладах.
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Політичні партії та громадські
організації не можуть мати воєні-
зованих формувань.
Не допускається створення і
діяльність організаційних структур
політичних партій в органах вико-
навчої та судової влади і виконав-
чих органах місцевого самовряду-
вання, військових формуваннях,
а також на державних підприємс-
твах, у навчальних закладах та ін-
ших державних установах і органі-
заціях.
Заборона діяльності об’єднань
громадян здійснюється лише в су-
довому порядку.

2. Політичним партіям, рухам,
іншим громадським об’єднанням
забороняється утворювати або ма-
ти при собі будь-які збройні фор-
мування.
3. Не допускається утворення і
діяльність організаційних структур
політичних партій і рухів в органах
державної виконавчої влади, орга-
нах судової влади, виконавчих ор-
ганах місцевого самоврядування,
Збройних Силах України, інших
військових і збройних формуван-
нях, а також на державних підпри-
ємствах, установах і організаціях.
4. Не допускається утворення й
діяльність організаційних структур
політичних партій і рухів в будьяких навчальних закладах України.
5. Заборона діяльності політич-
них партій, рухів, інших громадсь-
ких об’єднань здійснюється в су-
довому порядку.

Стаття 35.
1. Кожен має право на участь
у професійних спілках з метою
захисту своїх соціально-економіч-
них прав та інтересів. Професійні
спілки об’єднують осіб, пов’язаних
спільними інтересами за родом їх
професійної діяльності.
2. Утворення професійних спі-
лок є вільним і здійснюється без
попереднього дозволу держави.
3. Професійні спілки є рівними
перед законом.
4. Членство у професійних спіл-
ках не підлягає обмеженням, за
винятком тих, що передбачаються
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Порівняльна таблиця змін до Конституції України

Стаття 35 проекту відповідає змістові статті 36 чинної Конституції України. Новелою тут є те, що право на об’єднання у профспілки
доповнюється правом останніх утворювати федерації та вступати до
міжнародних професійних союзів. Раніше це право визнавалося в Україні
на рівні міжнародних угод. Новим в проекті є також положення про те,
що ніхто не може бути примушений до вступу в професійні спілки як
організації, засновані на колективному інтересі.
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Стаття 38.
Громадяни мають право бра-
ти участь в управлінні державни-
ми справами, у всеукраїнському
та місцевих референдумах, вільно
обирати і бути обраними до ор-
ганів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
Громадяни користуються рів-
ним правом доступу до державної
служби, а також до служби в орга-
нах місцевого самоврядування.

Стаття 39.
Громадяни мають право збира-
тися мирно, без зброї і проводити
збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких за-
вчасно сповіщаються органи вико-
навчої влади чи органи місцевого
самоврядування.
Обмеження щодо реалізації цьо-
го права може встановлюватися су-
дом відповідно до закону і лише в
інтересах національної безпеки та
громадського порядку – з метою
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я на-
селення або захисту прав і свобод
інших людей.

Стаття 40.
Усі мають право направляти ін-
дивідуальні чи колективні письмові
звернення або особисто зверта-тися
до органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та поса-
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Стаття 36.
1. Громадяни мають право бра-
ти участь в управлінні державними
і громадськими справами, у всеук-
раїнському та місцевому референ-
думах, вільно обирати і бути обра-
ними до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.
2. Громадяни користуються рів-
ним доступом до державної служ-
би, а також до служби в органах
місцевого самоврядування.

Стаття 37.
1. Громадяни мають право зби-
ратися мирно, без зброї й прово-
дити збори, мітинги, походи і де-
монстрації, влаштовувати наметові
містечка, про що вони сповіщають
органи державної влади та органи
місцевого самоврядування.
2. Здійснення цього права може
підлягати лише тим обмеженням,
що встановлені законом і є необ-
хідними в демократичному суспіль-
стві в інтересах національної без-
пеки або громадського порядку – з
метою запобігання заворушенням
чи злочинам, для охорони здоров’я
населення, захисту прав і свобод
інших осіб.

Стаття 38.
1. Усі мають право направляти
індивідуальні чи колективні пись-
мові звернення, особисто зверта-
тися до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування,

Порівняльна таблиця змін до Конституції України

Стаття 36 проекту Конституції є аналогічною за змістом до статті 38 чинного Основного Закону й тому пояснень не потребує.

Стаття 37 проекту Конституції є оновленою версією статті 39 чинного Основного Закону. Її зміст приведено у відповідність до офіційного
перекладу статті 11 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. та статті 21 Міжнародного пакту про громадянські й
політичні права 1966 р. В статті 36 проекту Конституції згадується про
правовий режим наметових містечок.
Як показує аналіз існуючого міжнародного досвіду, встановлення демонстраційних пікетів не вимагає спеціального повідомлення органів дер
жавної виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, тому вони
не згадуються в тексті даної норми. Загалом, положення статті 36 проекту Конституції відповідають існуючим європейським стандартам.

Стаття 38 проекту Конституції повторює зміст статті 40 чинного
Основного Закону й на цій підставі пояснень не потребує.
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дових і службових осіб цих органів,
що зобов’язані розглянути звернен-
ня і дати обґрунтовану відповідь у
встановлений законом строк.

Стаття 41.
Кожен має право володіти, ко-
ристуватися і розпоряджатися своєю
власністю, результатами своєї інте-
лектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності на-
бувається в порядку, визначеному
законом.
Громадяни для задоволення
своїх потреб можуть користуватися
об’єктами права державної та ко-
мунальної власності відповідно до
закону.
Ніхто не може бути протиправ-
но позбавлений права власності.
Право приватної власності є непорушним.
Примусове відчуження об’єктів
права приватної власності може
бути застосоване лише як виняток
з мотивів суспільної необхідності,
на підставі і в порядку, встановле-
них законом, та за умови попереднього і повного відшкодування
їх вартості. Примусове відчуження
таких об’єктів з наступним повним
відшкодуванням їх вартості допус-
кається лише в умовах воєнного чи
надзвичайного стану.
Конфіскація майна може бути
застосована виключно за рішенням
суду у випадках, обсязі та порядку,
встановлених законом.
Використання власності не мо-
же завдавати шкоди правам, свобо-
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посадових і службових осіб цих
органів, що зобов’язані розгляну-
ти звернення і дати обґрунтовану
відповідь у встановлений законом
строк.

Стаття 39.
1. Кожна фізична чи юридична
особа має право мирно володіти
своїм майном. Ніхто не може бути
позбавлений своєї власності інак-
ше як в інтересах суспільства і на
законних підставах.
2. Кожен має право володіти, ко-
ристуватися і розпоряджатися своєю
власністю, результатами своєї інте-
лектуальної, творчої діяльності.
3. Право приватної власності є
непорушним.
4. Кожен має право користува-
тися об’єктами права державної та
комунальної власності відповідно
до закону.
5. Примусове відчуження об’єктів
власності може бути застосоване ли-
ше з мотивів вищої державної не-
обхідності, на підставі і в порядку,
встановлених законом за умови по-
переднього й повного відшкодуван-
ня їх ринкової вартості.
6. Примусове відчуження об’єк
тів власності з наступним повним
відшкодуванням їх ринкової вартості
допускається лише в умовах воєнно-
го або надзвичайного стану.
7. Конфіскація майна застосо-
вується виключно за рішенням суду
у випадках та порядку, встановлених
законом.
8. Здійснення права власності
не повинно шкодити здійсненню

Порівняльна таблиця змін до Конституції України

Стаття 39 проекту Конституції відповідає змістові статті 41 чинного Основного Закону. З іншого боку, оновлена редакція норми є максимально наближеною до вимог статті 1 Протоколу до Конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод від 20 березня 1952 р. із
змінами, внесеними до Конвенції Протоколом № 11. Крім того, якщо в
чинному Основному Законі вживається формула: «попереднє і повне відшкодування вартості примусово відчужених об’єктів», то в новій редакції
частин п’ятої та шостої статті 38 проекту Конституції передбачається попереднє і повне відшкодування ринкової вартості примусово відчужених об’єктів.
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дам та гідності громадян, інтересам інших прав людини і основополож-
суспільства, погіршувати екологічну них свобод, інтересам суспільства,
ситуацію і природні якості землі.
погіршувати стан довкілля і природ-
ні якості землі.

Стаття 42.
Кожен має право на підприєм-
ницьку діяльність, яка не забороне-
на законом.
Підприємницька діяльність де-
путатів, посадових і службових осіб
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування обмежу
ється законом.
Держава забезпечує захист кон-
куренції у підприємницькій діяль-
ності. Не допускаються зловживан-
ня монопольним становищем на
ринку, неправомірне обмеження
конкуренції та недобросовісна кон-
куренція. Види і межі монополії
визначаються законом.
Держава захищає права спожи-
вачів, здійснює контроль за якіс-
тю і безпечністю продукції та усіх
видів послуг і робіт, сприяє діяль-
ності громадських організацій спо-
живачів.
Стаття 43.
Кожен має право на працю, що
включає можливість заробляти собі
на життя працею, яку він вільно
обирає або на яку вільно погоджу
ється.
Держава створює умови для пов-
ного здійснення громадянами права
на працю, гарантує рівні можли-
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Стаття 40.
1. Кожен має право на підприємни-
цьку діяльність.
2. Підприємницька діяльність де-
путатів, посадових і службових осіб
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування обмежу
ється законом.
3. Держава забезпечує захист чесної
конкуренції. Не допускаються злов-
живання монопольним становищем
на ринку, неправомірне обмеження
конкуренції та недобросовісна кон-
куренція.
4. Види і межі монополії визнача-
ються законом.
5. Держава захищає права спожива-
чів, здійснює контроль за якістю і
безпечністю продукції та всіх видів
послуг і робіт, сприяє діяльності
громадських об’єднань споживачів.

Стаття 41.
1. Кожна особа має право на
працю, що включає можливість за-
робляти собі на життя працею, яку
вона вільно обирає або на яку віль-
но погоджується.
2. Держава зобов’язується в ін-
дивідуальному порядку і в порядку
міжнародної допомоги та співробіт

Порівняльна таблиця змін до Конституції України

Стаття 40 проекту Конституції відповідає статті 42 чинного Основного Закону. Різниця  полягає лише в тому, що нова версія статті є ширшою за змістом. Якщо в чинній Конституції стверджується, що «кожен
має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом», то в
проекті сказано: «кожен має право на підприємницьку діяльність». З іншого боку, якщо в частині другій статті 42 чинної Конституції йдеться про
те, що «держава забезпечує захист конкуренції», то в проекті Конституції стверджується, що «держава забезпечує захист чесної конкуренції».

Стаття 41 проекту Конституції передбачає право на працю в редакції, що використовується частиною першою статті 2 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права 1966 р. Починаючи з цього
місця, всюди, де йдеться про соціально-економічні права, проект Конституції повторює формулу частини першої статті 2 Міжнародного пакту
про економічні, соціальні та культурні права: «держава зобов’язується в
індивідуальному порядку і в порядку міжнародної допомоги та співробітництва, зокрема, в економічній і технічній галузях, вжити в максимальних  
межах всіх наявних ресурсів і можливостей для того, щоб забезпечити
<…> повне здійснення цього права усіма належними способами».
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вості у виборі професії та роду трудо-
вої діяльності, реалізовує програми
професійно-технічного навчання,
підготовки і перепідготовки кадрів
відповідно до суспільних потреб.
Використання примусової пра-
ці забороняється. Не вважається
примусовою працею військова або
альтернативна (невійськова) служ-
ба, а також робота чи служба, яка
виконується особою за вироком чи
іншим рішенням суду або відповід-
но до законів про воєнний і про
надзвичайний стан.
Кожен має право на належні,
безпечні і здорові умови праці, на
заробітну плату, не нижчу від виз-
наченої законом.
Використання праці жінок і
неповнолітніх на небезпечних для
їхнього здоров’я роботах забороняється.
Громадянам гарантується захист
від незаконного звільнення.
Право на своєчасне одержання
винагороди за працю захищається
законом.

Стаття 44.

ництва, зокрема, в економічній і
технічній галузях, вжити в макси-
мальних межах всіх наявних ре-
сурсів і можливостей для того щоб
забезпечити повне здійснення цього
права усіма належними способами.
3. Використання примусової
праці забороняється. Не вважаєть-
ся примусовою працею військова
або альтернативна (невійськова)
служба чи робота, а також служба
чи робота, яка виконується особою
за вироком чи іншим рішенням
суду, або відповідно до законів про
воєнний чи надзвичайний стан.
4. Кожен має право на належні,
безпечні і здорові умови праці, на
заробітну плату, не нижчу від виз-
наченої законом.
5. Використання праці жінок і
неповнолітніх на небезпечних для
їх здоров’я роботах забороняється.
6. Держава гарантує захист від
незаконного звільнення.
7. Право на своєчасне одержан
ня винагороди за працю захищаєть-
ся законом.
8. Молоді люди забезпечуються
належними умовами праці згідно
із своїм віком та захищаються від
економічної експлуатації і роботи,
яка може негативно вплинути на їх
безпеку, здоров’я, фізичний, духов-
ний чи соціальний розвиток, або
завадити здобуттю ними освіти.
Стаття 42.

1. Кожен має право на страйк
Ті, хто працює, мають право на
страйк для захисту своїх економіч- для захисту своїх соціально-еконо-
мічних та інших прав, свобод і за-
них і соціальних інтересів.
конних інтересів.
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Такий підхід до соціально-економічних прав дозволяє сприймати конституційний текст як реалістичний. Соціально-економічні права тлумачаться в ньому як напрямки державних зусиль у відповідній сфері. Новелою
статті 40 проекту Конституції є також запозичені з проекту Договору
про конституцію для Європи (стаття ІІ-92) гарантії трудових прав молоді. Йдеться про юридичну норму: «молоді люди, яких прийнято на роботу, забезпечуються належними умовами праці згідно із своїм віком та
захищаються від економічної експлуатації та будь-якої роботи, що може
вплинути на їхню безпеку, здоров’я, фізичний, духовний чи соціальний розвиток або завадити здобуттю ними освіти».

Стаття 42 проекту Конституції містить в собі оновлений варіант
права на страйк. Норму викладено у відповідності до частини першої
статті 8 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права 1966 р. Крім того, ширшим став перелік законних підстав для страйку.
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Порядок здійснення права на
страйк встановлюється законом з
урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охо-
рони здоров’я, прав і свобод інших
людей.
Ніхто не може бути примуше-
ний до участі або до неучасті у
страйку.
Заборона страйку можлива ли-
ше на підставі закону.

Стаття 45.
Кожен, хто працює, має право
на відпочинок.
Це право забезпечується надан-
ням днів щотижневого відпочинку,
а також оплачуваної щорічної від-
пустки, встановленням скороченого
робочого дня щодо окремих про-
фесій і виробництв, скороченої три-
валості роботи у нічний час.
Максимальна тривалість робо-
чого часу, мінімальна тривалість
відпочинку та оплачуваної щорічної
відпустки, вихідні та святкові дні, а
також інші умови здійснення цього
права визначаються законом.

Стаття 46.

2. Ніхто не може бути приму-
шений до участі або до неучасті в
страйку.
3. Здійснення цього права не під-
лягає обмеженням, за винятком тих,
що встановлені законом і є необхід-
ними в демократичному суспільстві
в інтересах національної безпеки або
громадського порядку, для запобі-
гання заворушенням чи злочинам,
для охорони здоров’я населення, за-
хисту прав і свобод інших осіб.
4. Заборонити страйк можна
лише за рішенням суду на підставі
закону.
5. Страйк не може бути забо-
ронений більше ніж під загрозою
звільнення з роботи.

Стаття 43.
1. Кожен має право на відпо-
чинок.
2. Це право забезпечується на-
данням днів щотижневого відпочин-
ку, а також оплачуваної щорічної
відпустки, встановленням скороче-
ного робочого дня щодо окремих
професій і виробництв, скороченої
тривалості роботи у нічний час.
3. Максимальна тривалість ро-
бочого часу, мінімальна тривалість
відпочинку та оплачуваної щоріч-
ної відпустки, вихідні та святкові
дні, а також інші умови здійснення
права на відпочинок визначаються
законом.
Стаття 44.

Громадяни мають право на со-
1. Громадяни, інші прирівняні
ціальний захист, що включає право законом до них особи мають право
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Якщо частина перша статті 44 чинної Конституції передбачає право на
страйк для захисту лише економічних і соціальних інтересів, то частина
перша статті 41 проекту Конституції передбачає право на страйк для
захисту соціально-економічних та інших прав і законних інтересів. Досвід
Помаранчевої революції свідчить про те, що громадяни, які працюють на
державних підприємствах і в установах можуть страйкувати з метою
задоволення також і своїх політичних інтересів. Тобто проект Конституції в цій частині намагається виходити із сучасних реалій.
За статтею 42 проекту Конституції право на страйк фактично не поширюється на посадових та службових осіб поліції, Прокуратури України,
Служби безпеки України та Збройних Сил України. Юридичною підставою
для цього служать положення частини другої статті 8 Міжнародного
пакту про економічні, соціальні й культурні права 1966 р.

Стаття 43 проекту Конституції закріплює право на відпочинок. Але
якщо чинна Конституція передбачає, що кожен, «хто працює», має право
на відпочинок, то проект обмежується формулою: «кожен має право на
відпочинок». Тут, як і в деяких інших місцях проект намагається уникнути юридичного максималізму.

Стаття 44 проекту Конституції присвячена праву на соціальний захист. Редакція даної норми приведена у відповідність до  вимог Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права 1966 р. На відміну
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на забезпечення їх у разі повної, част
кової або тимчасової втрати пра-
цездатності, втрати годувальника,
безробіття з незалежних від них об-
ставин, а також у старості та в інших
випадках, передбачених законом.
Це право гарантується загаль
нообов’язковим державним со
ціальним страхуванням за раху-
нок страхових внесків громадян,
підприємств, установ і організа-
цій, а також бюджетних та інших
джерел соціального забезпечення;
створенням мережі державних, ко-
мунальних, приватних закладів для
догляду за непрацездатними.
Пенсії, інші види соціальних
виплат та допомоги, що є основним
джерелом існування, мають забез-
печувати рівень життя, не нижчий
від прожиткового мінімуму, вста-
новленого законом.
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на соціальний захист, що вклю-
чає право на забезпечення їх у разі
втрати працездатності, годуваль-
ника, вимушеного безробіття, а
також у старості та інших визначе-
них законом випадках.
2. Це право гарантується загально
обов’язковим соціальним страхуван-
ням за рахунок страхових внесків
фізичних осіб, підприємств, установ
і організацій, а також бюджетних
та інших джерел соціального за-
безпечення; створенням мережі дер
жавних, комунальних, приватних
закладів для догляду за непрацез-
датними.
3. Пенсії, інші види соціальних
виплат та допомоги, що є основ-
ним джерелом існування, мають
забезпечувати рівень життя, не ни-
жчий від прожиткового мінімуму,
встановленого законом.
4. Держава визнає і поважає
право людей похилого віку на гід-
не та незалежне життя, на участь у
соціальному та культурному житті.
5. Держава визнає і поважає
право людей з фізичними вадами
на заходи, призначені для забез-
печення їхньої самостійності, со-
ціальної та професійної інтеграції,
участі в суспільному житті.
6. Держава зобов’язується в
індивідуальному порядку і в по-
рядку міжнародної допомоги та
співробітництва, зокрема, в еконо-
мічній і технічній галузях, вжити в
максимальних межах всіх наявних
ресурсів і можливостей для того
щоб забезпечити повне здійснення
цього права всіма належними спо-
собами.
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від статті 46 чинної Конституції, яка надає право на соціальний захист
громадянам України, нова редакція права поширюється також на іноземців та апатридів, які постійно й на законних підставах проживають в
Україні. Нова версія статті містить в собі дві новели (частина четверта
та п’ята статті 44), які є частковим запозиченнями змісту статей ІІ-85
та ІІ-86 проекту Договору про конституцію для Європи 2005 р. В першому випадку йдеться про право людей похилого віку на гідне та незалежне
життя, участь у соціальному та культурному житті. В другому – про
право людей з фізичними вадами на заходи, призначені для забезпечення
їхньої незалежності, соціальної та професійної інтеграції, участі в суспільному житті.
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Стаття 47.
Кожен має право на житло. Дер
жава створює умови, за яких кож-
ний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у
власність або взяти в оренду.
Громадянам, які потребують со-
ціального захисту, житло надається
державою та органами місцевого
самоврядування безоплатно або за
доступну для них плату відповідно
до закону.
Ніхто не може бути примусово
позбавлений житла інакше як на
підставі закону за рішенням суду.

Стаття 45.
1. Кожен має право на житло.
2. Держава прагне до створення
умов, за яких кожен матиме змогу
побудувати житло, придбати його у
власність або взяти в оренду.
3. Громадянам, іншим прирівня-
ним до них особам, які потребують
соціального захисту не з власної
вини, житло надається державою й
органами місцевого самоврядуван-
ня безоплатно або за доступну для
них плату відповідно до закону.
4. Ніхто не може бути примусо-
во позбавлений житла інакше як на
підставі закону за рішенням суду.
5. Держава зобов’язується в ін-
дивідуальному порядку і в порядку
міжнародної допомоги та співробіт-
ництва, зокрема, в економічній і
технічній галузях, вжити в макси-
мальних межах всіх наявних ре-
сурсів і можливостей для того щоб
забезпечити повне здійснення цього
права всіма належними способами.

Стаття 48.
Кожен має право на достатній
життєвий рівень для себе і своєї
сім’ї, що включає достатнє харчу-
вання, одяг, житло.

Стаття 49.

Стаття 46.

1. Кожен має право на охорону
Кожен має право на охорону
здоров’я, медичну допомогу та ме- здоров’я, медичну допомогу та ме-
дичне страхування.
дичне страхування.
2. Охорона здоров’я забезпе-
Охорона здоров’я забезпечуєть-
ся державним фінансуванням від- чується державним фінансуванням
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Стаття 45 проекту Конституції є зміненим, у відповідності до вимог
Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права 1966 р.,
варіантом права на житло. В проекті право на житло подається як соціальний стандарт на перспективу. Норма не робить житло доступнішим
для людей, проте вона є реалістичною і не компрометує решту конституційного тексту. З іншого боку, стаття 45 проекту є подібною за змістом
до статті 47 чинного Основного Закону.
Стаття 45 містить в собі частину п’яту, в якій закріплена формула,
що супроводжує весь перелік соціально-економічних прав людини в проекті.
Крім того, якщо в частині другій статті 47 чинної Конституції України
говориться про те, що «громадянам, які потребують соціального захисту,
житло надається державою <…> безоплатно», то в новій версії статті
відображена більш реалістична за змістом норма: «громадянам, які потребують соціального захисту не з власної вини, житло надається державою
<…> безоплатно».
Передбачене статтею 48 чинної Конституції України право на достойний життєвий рівень для себе і членів своєї сім’ї вилучено з проекту
Основного Закону. Воно належить громадянам України та іншим особами
на основі статті 11 Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права 1966 р., проте його присутність в документі, норми якого мають вищу юридичну силу й діють безпосередньо виглядає невиправданим.
Конституція не може забезпечити достойний рівень життя населенню
України. Такої мети можна досягнути, лібералізуючи економіку й розкриваючи творчий потенціал народу. В якості ж юридичного припису право
на достойний рівень життя не витримує критики. Неможливість захисту цього права в суді означає, що його реалізація можлива (якщо взагалі
можлива) в іншій площині.
Статтю 48 пропонуємо вилучити. Її формулювання є точною цитатою
статті 11 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні
права, і тому українці і так мають це право. А присутність його в конституційному тексті є невиправданою, оскільки це право не може діяти безпосередньо і бути захищеним в суді, тобто воно не є юридичним. Конституція
сама по собі не може забезпечити достойний рівень життя.

Стаття 46 проекту Конституції є зміненим, у відповідності до вимог
Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права 1966 р.,
варіантом права на охорону здоров’я. В проекті право на безоплатну охорону здоров’я, як і вищезгадане право на житло подається як соціальний
стандарт на перспективу. Норма не робить медичне обслуговування
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повідних соціально-економічних,
медико-санітарних і оздоровчопрофілактичних програм.
Держава створює умови для
ефективного і доступного для всіх
громадян медичного обслугову-
вання. У державних і комунальних
закладах охорони здоров’я медич-
на допомога надається безоплатно;
іс-нуюча мережа таких закладів не
може бути скорочена. Держава
сприяє розвиткові лікувальних за-
кладів усіх форм власності.
Держава дбає про розвиток фі-
зичної культури і спорту, забезпе-
чує санітарно-епідемічне благопо-
луччя.

Стаття 50.
Кожен має право на безпечне
для життя і здоров’я довкілля та
на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
Кожному гарантується право
вільного доступу до інформації про
стан довкілля, про якість харчових
продуктів і предметів побуту, а та-
кож право на її поширення. Така
інформація ніким не може бути
засекречена.
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відповідних соціально-економіч
них, медико-санітарних та оздо-
ровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефек-
тивного і доступного для грома-
дян медичного обслуговування.
Мінімальний обсяг безоплатних
медичних послуг встановлюється
законом.
3. Держава сприяє розвитку лі-
кувальних закладів усіх форм влас-
ності, запроваджує й підтримує ме-
дичне страхування.
4. Держава зобов’язується в
індивідуальному порядку і в поряд-
ку міжнародної допомоги та спів-
робітництва, зокрема, в економіч-
ній і технічній галузях, вжити в
максимальних межах всіх наявних
ресурсів і можливостей для того
щоб забезпечити повне здійснен-
ня цього права всіма належними
способами.

Стаття 47.
1. Кожен має право на безпечне
для життя і здоров’я людей довкілля
і на відшкодування завданої пору-
шенням цього права шкоди.
2. Кожному гарантується право
вільного доступу до інформації про
стан довкілля, про якість харчових
продуктів і предметів побуту, а та-
кож право на її поширення. Така
інформація ніким не може бути
засекречена.
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доступнішим для людей, проте вона є реалістичною й не підриває нормативний потенціал решти статей Основного Закону.
Загальні аргументи щодо даного підходу див. у коментарі до статті 45
проекту.

Стаття 47 проекту Конституції є аналогічною за змістом до статті 50 чинного Основного Закону й на цій підставі не потребує пояснень.
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Стаття 51.
Шлюб ґрунтується на вільній
згоді жінки і чоловіка. Кожен із
подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї.
Батьки зобов’язані утримувати
дітей до їх повноліття. Повноліт-
ні діти зобов’язані піклуватися про
своїх непрацездатних батьків.
Сім’я, дитинство, материнство і
батьківство охороняються державою.

Стаття 52.
Діти рівні у своїх правах неза-
лежно від походження, а також від
того, народжені вони у шлюбі чи
поза ним.
Будь-яке насильство над дити-
ною та її експлуатація переслідують-
ся за законом.
Утримання та виховання дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківсь-
кого піклування, покладається на
державу. Держава заохочує і підтри-
мує благодійницьку діяльність щодо
дітей.

266

Стаття 48.
1. Шлюб ґрунтується на вільній
згоді осіб. Кожен із подружжя має
рівні права і обов’язки у шлюбі та
сім’ї.
2. Батьки зобов’язані утримува-
ти своїх дітей до їх повноліття. Пов-
нолітні діти зобов’язані піклуватися
про своїх непрацездатних батьків.
3. Сім’я, дитинство, материнство
і батьківство охороняються законом.

Стаття 49.
1. Діти рівні у своїх правах неза-
лежно від походження, а також від
того, народжені вони у шлюбі чи
поза ним.
2. Кожна дитина має право під-
тримувати особисті взаємини та
безпосередній контакт з обома бать-
ками, якщо це не суперечить її ін-
тересам.
3. Насильство над дитиною та її
експлуатація переслідуються за за-
коном.
4. Утримання та виховання ді-
тей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування покладається
на державу. Держава може делегу-
вати ці повноваження іншим осо-
бам. Держава заохочує і підтримує
благодійницьку діяльність щодо
дітей.
5. Органи державної влади і
органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи і організа-
ції всіх форм власності в діяльності,
що пов’язана з дітьми, мають пере-
довсім дбати про інтереси дитини.
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Стаття 48 проекту Конституції є майже аналогічною за змістом до
статті 51 чинного Основного Закону й на цій підставі не потребує спеціального  коментування. Водночас чинну конституційну формулу: «Шлюб
ґрунтується на вільній згоді жінки й чоловіка» в ній замінено на більш
ліберальну: «Шлюб ґрунтується на вільній згоді осіб».
Моногамні шлюби визнаються нині законодавством деяких європейських країн (шість країн світу та два штати США). У моногамних шлюбах
знаходяться окремі працюючі в Україні іноземні дипломати, існує практика укладання моногамних шлюбів українськими громадянами за кордоном.
Зокрема, відомою у нас є проблема одержання спадку одним із членів подружжя, яке уклало подібний шлюб у Великобританії.

Стаття 49 проекту Конституції є оновленою версією статті 52 чинного Основного Закону. Новий підхід полягає в тому, що до частин другої
та шостої даної статті включені норми, передбачені частинами першою
та третьою статті ІІ-84 проекту Договору про конституцію для Європи.
У першому випадку йдеться про право дитини постійно підтримувати особисті взаємини з батьками, у другому – про право дитини висловлювати
свої погляди вільно. Оновлена редакція норми зобов’язує батьків брати до
уваги погляди дитини на питання, які її безпосередньо стосуються.
В оновленому варіанті не йдеться про «заборону будь-якого насильства»
над дитиною (чинна Конституція), а говориться про «заборону насильства
над дитиною». В цей спосіб нова редакція норми позбавляється юридичного
максималізму.

267

Конституційний процес в Україні (2005 – 2008)

Стаття 53.
Кожен має право на освіту.
Повна загальна середня освіта є
обов’язковою.
Держава забезпечує доступність
і безоплатність дошкільної, повної
загальної середньої, професійнотехнічної, вищої освіти в державних
і комунальних навчальних закла-
дах; розвиток дошкільної, повної
загальної середньої, позашкільної,
професійно-технічної, вищої і піс-
лядипломної освіти, різних форм
навчання; надання державних сти-
пендій та пільг учням і студентам.
Громадяни мають право безоп-
латно здобути вищу освіту в держав
них і комунальних навчальних за-
кладах на конкурсній основі.
Громадянам, які належать до
національних меншин, відповід-
но до закону гарантується право
на навчання рідною мовою чи на
вивчення рідної мови у державних
і комунальних навчальних закла-
дах або через національні культур-
ні товариства.

Стаття 54.
Громадянам гарантується сво-
бода літературної, художньої, нау-
кової і технічної творчості, захист
інтелектуальної власності, їхніх
авторських прав, моральних і мате
ріальних інтересів, що виникають
у зв’язку з різними видами інте-
лектуальної діяльності.
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Стаття 50.
1. Кожен має право на освіту.
Загальна середня освіта є обов’яз
ковою.
2. Держава забезпечує доступність
і безоплатність дошкільної, повної
загальної середньої та професійнотехнічної освіти в державних і кому-
нальних навчальних закладах.
3. Громадяни мають право віль-
но здобути вищу освіту в державних
і комунальних навчальних закладах
безоплатно на конкурсній основі.
4. Громадянам, які належать до
корінних народів чи національних
меншин надається відповідно до
закону право на навчання рідною
мовою, а також на вивчення рідної
мови у державних і комунальних
навчальних закладах або через на-
ціональні культурні товариства.
5. Держава зобов’язується в ін-
дивідуальному порядку і в порядку
міжнародної допомоги та співробіт-
ництва, зокрема, в економічній і
технічній галузях, вжити в макси-
мальних межах всіх наявних ре-
сурсів і можливостей для того щоб
забезпечити повне здійснення цього
права всіма належними способами.

Стаття 51.
1. Кожному гарантується свобо-
да літературної, художньої, наукової
і технічної творчості, захист інтелек-
туальної власності і авторських прав,
а також моральних і матеріальних
інтересів, що виникають у зв’язку
з різними видами інтелектуальної
діяльності.
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Стаття 50 проекту Конституції присвячена праву на освіту. На відміну від частини першої статті 53 чинної Конституції, нова редакція
права на освіту передбачає, що обов’язковою є не повна середня освіта, а
просто середня освіта. Повна середня освіта в державних і комунальних
навчальних закладах залишається безкоштовною, але вона перестає бути
обов’язковою (примусовою). Не всі люди мають достатні здібності для
того щоб засвоїти програму повної середньої освіти. Завищені вимоги за
статтею 53 чинної Конституції призводять до штучного виставляння
позитивних оцінок при відсутності необхідних навичок і знань. Нова редакція статті дозволяє кожному безкоштовно одержувати повну середню
освіту, але вона знімає юридичний примус до цього. В усьому іншому редакцію права на освіту наближено до вимог частини першої статті 2 та
частини першої статті 8 Міжнародного пакту про економічні, соціальні й
культурні права 1966 р.
Формула частини третьої статті 50 проекту стосовно надання «вільної» освіти означає, що одержання безоплатної освіти не накладає на випускників університетів обов’язку «відпрацьовувати» освіту роботою за
направленням тощо.

Стаття 51 проекту Конституції присвячена свободі літературної, художньої, наукової і технічної творчості. На відміну від статті 54 чинної
Конституції, нова редакція норми гарантує академічну свободу (свободу
університетів). Водночас вона говорить не про встановлення наукових
зв’язків України зі світовим співтовариством (чинна норма), а про встановлення зв’язків українських науковців зі світовим науковим співтовариством. Тобто регулятивний потенціал цієї норми спрямовується на конкретних суб’єктів – науковців, а не на Українську державу в цілому. Новий
припис є краще сфокусованим на суті проблеми.
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Кожний громадянин має право
на результати своєї інтелектуаль-
ної, творчої діяльності; ніхто не
може використовувати або поши-
рювати їх без його згоди, за ви-
нятками, встановленими законом.
Держава сприяє розвиткові нау
ки, встановленню наукових зв’язків
України зі світовим співтоварист
вом.
Культурна спадщина охороня
ється законом.
Держава забезпечує збережен-
ня історичних пам’яток та інших
об’єктів, що становлять культурну
цінність, вживає заходів для по-
вернення в Україну культурних
цінностей народу, які знаходять-
ся за її межами.

Стаття 55.
Права і свободи людини і гро-
мадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право
на оскарження в суді рішень, дій
чи бездіяльності органів держав-
ної влади, органів місцевого само
врядування, посадових і службових
осіб.
Кожен має право звертатися за
захистом своїх прав до Уповнова-
женого Верховної Ради України з
прав людини.
Кожен має право після викори
стання всіх національних засобів
правового захисту звертатися за
захистом своїх прав і свобод до
відповідних міжнародних судових
установ чи до відповідних органів
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2. Кожен має право на результа-
ти своєї творчої діяльності; ніхто не
може використовувати або поширю-
вати їх без згоди автора, за винятка-
ми, передбаченими законом.
3. Академічна свобода гаранту
ється. Держава сприяє розвиткові
науки, встановленню зв’язків ук-
раїнських науковців із світовим нау-
ковим співтовариством.
4. Культурна спадщина охоро-
няється законом.
5. Держава забезпечує збережен-
ня історичних пам’яток та інших
об’єктів, що становлять культурну
цінність, вживає заходів для повер-
нення в Україну культурних цін-
ностей народу, що знаходяться за її
межами.

Стаття 52.
1. Права людини і основополож-
ні свободи захищаються судом.
2. Кожному гарантується право
на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядуван-
ня, їх посадових і службових осіб.
3. Кожен має право звертати-
ся за захистом своїх прав і свобод
до Уповноваженого Національних
Зборів України з прав людини.
4. Кожен має право звертатися
за захистом прав людини і осно-
воположних свобод до міжнарод-
них судових установ, а також до
відповідних органів міжнародних
організацій, членом або учасни-
ком яких є Україна.

Порівняльна таблиця змін до Конституції України

В усьому іншому дана норма є подібною за змістом до статті 54 чинного Основного Закону.

Стаття 52 проекту Конституції приводить у відповідність до термінології Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
1950 р. статтю 55 чинного Основного Закону, спеціальних коментарів це
не потребує.
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міжнародних організацій, членом
5. Кожен має право захищати
або учасником яких є Україна.
свої права і свободи від порушень і
Кожен має право будь-якими протиправних посягань.
не забороненими законом засоба-
ми захищати свої права і свободи
від порушень і протиправних по-
сягань.
Стаття 53.
1. Кожен має право на спра-
ведливий і публічний розгляд його
справи упродовж розумного строку
незалежним і безстороннім судом,
який вирішить спір щодо його прав
та обов’язків цивільного характе-
ру або встановить обґрунтованість
будь-якого висунутого проти нього
кримінального обвинувачення.
2. Судове рішення проголошу
ється публічно, але преса і публі-
ка можуть бути не допущені в зал
засідань протягом судового роз-
гляду або його частини в інтересах
моралі, громадського порядку чи
національної безпеки в демокра
тичному суспільстві, якщо того ви
магають інтереси неповнолітніх або
захист приватного життя сторін,
або – тією мірою, що визнана су-
дом суворо необхідною, – коли за
особливих обставин публічність
розгляду може зашкодити інтере-
сам правосуддя.
3. Особа вважається невинуватою
у вчиненні злочину і кримінально-
го правопорушення і не може бути
піддана кримінальному покаранню,
доки її винуватість не буде доведено
в законному порядку і встановлено
вироком суду.
4. Ніхто не зобов’язаний дово-
дити свою невинуватість у вчиненні
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Стаття 53 проекту Конституції відтворює право на справедливий суд
за вимогами статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. Необхідність точного текстуального відтворення права
на справедливий суд за європейським стандартом в Конституції України
назріла давно. Про це писали правозахисники, науковці та міжнародні експерти. Для досягнення мети в даному випадку використано офіційний
переклад відповідного суб’єктивного права.
Стаття 53 проекту Конституції містить в собі окремі фрагменти
права на справедливий суд із статті 62 чинного Основного Закону. В новій
редакції права на справедливий суд збережені основні положення частин 1,
2, 3, 4 статті 62 чинної Конституції України.
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злочину чи кримінального правопо-
рушення.
5. Обвинувачення не може ґрун-
туватися на доказах, одержаних
незаконним шляхом, а також на
припущеннях. Усі сумніви щодо
доведеності вини особи тлумачать-
ся на її користь.
6. Кожен, кого обвинувачено у
вчиненні злочину чи кримінального
правопорушення має, щонаймен-
ше, такі права:
1) бути негайно і детально поін-
формованим зрозумілою для нього
мовою про характер і підстави обви-
нувачення, висунутого проти нього;
2) мати час і можливості, необ-
хідні для підготовки свого захисту;
3) захищати себе особисто чи ко-
ристуватися юридичною допомогою
захисника, вибраного на власний роз
суд, або – за браком достатніх кош-
тів для оплати юридичної допомоги
захисника, – одержувати юридичну
допомогу безоплатно, коли цього ви-
магають інтереси правосуддя;
4) допитувати свідків обвинува-
чення або вимагати щоб їх допитали,
а також вимагати виклику й допиту
свідків захисту на тих самих умовах,
що й свідків обвинувачення;
5) якщо він не розуміє мови, яка
використовується в суді, або не роз-
мовляє нею, – одержувати безоп-
латну допомогу перекладача.
7. У разі скасування вироку су-
ду як неправосудного держава від-
шкодовує матеріальну і моральну
шкоду, завдану безпідставним за-
судженням.
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Стаття 56.
Кожен має право на відшкоду-
вання за рахунок держави чи ор-
ганів місцевого самоврядування
матеріальної та моральної шкоди,
завданої незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю органів дер
жавної влади, органів місцевого са-
моврядування, їх посадових і служ-
бових осіб при здійсненні ними
своїх повноважень.
Стаття 57.
Кожному гарантується право
знати свої права і обов’язки.
Закони та інші нормативно-пра
вові акти, що визначають права і
обов’язки громадян, мають бути
доведені до відома населення у по-
рядку, встановленому законом.
Закони та інші нормативно-пра-
вові акти, що визначають права і
обов’язки громадян, не доведені до
відома населення у порядку, вста-
новленому законом, є нечинними.

Стаття 58.
Закони та інші нормативно-пра
вові акти не мають зворотної дії в
часі, крім випадків, коли вони по
м’якшують або скасовують відпові-
дальність особи.
Ніхто не може відповідати за
діяння, які на час їх вчинення не
визнавалися законом як правопо-
рушення.
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Стаття 54.
1. Кожен має право на відшко
дування за рахунок держави чи ор
ганів місцевого самоврядування
матеріальної та моральної шкоди,
завданої незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю органів
державної влади, органів місцево-
го самоврядування, їх посадових і
службових осіб при здійсненні ни-
ми своїх повноважень.
Стаття 55.
1. Кожному гарантується пра-
во знати свої права, свободи і обо
в’язки.
2. Закони та інші нормативноправові акти, що визначають права і
свободи людини, а також обов’язки
підлягають доведенню до відома на-
селення у порядку, встановленому
законом.
3. Закони та інші нормативноправові акти, що визначають права і
свободи людини, а також обов’язки,
не доведені до відома населення у
порядку, встановленому законом, є
нечинними.
Стаття 56.
1. Закони та інші нормативноправові акти не мають зворотної
дії в часі, крім випадків, коли вони
пом’якшують або скасовують від-
повідальність особи.
2. Ніхто не може відповідати за
діяння, які на час їх вчинення не
визнавалися законом як правопо-
рушення.

Порівняльна таблиця змін до Конституції України

Стаття 54 проекту Конституції фактично повторює зміст статті
56 чинної Конституції, що не вимагає спеціальних пояснень.

Стаття 55 проекту Конституції фактично повторює зміст статті 57 чинної Конституції, що не вимагає спеціальних пояснень.

Стаття 56 проекту Конституції фактично повторює зміст статті 58 чинної Конституції, що не вимагає спеціальних пояснень.
Що ж стосується частини третьої статті 56 проекту, то вона є
майже точним текстуальним відтворенням змісту частини другої статті 7 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р.
Такий підхід дозволяє говорити не лише про політичне визнання голодомору
1933 р. в Україні актом геноциду Українського народу, але й ставити питання про юридичну відповідальність осіб, винних у вчиненні подібних дій.
Термін кримінальне правопорушення вжито з огляду на можливість
його застосування в Україні вже ближчим часом. Даний термін відповідає
формулюванню статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р.
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Стаття 59.
Кожен має право на правову
допомогу. У випадках, передбаче-
них законом, ця допомога надаєть-
ся безоплатно. Кожен є вільним у
виборі захисника своїх прав.
Для забезпечення права на за-
хист від обвинувачення та надання
правової допомоги при вирішенні
справ у судах та інших державних
органах в Україні діє адвокатура.

Стаття 57.
1. Кожен має право на правову
допомогу. У випадках, передбачених
законом, правова допомога надається
безоплатно або за часткову оплату.
2. Для надання правової допо-
моги при вирішенні справ у судах,
інших державних органах та ор-
ганах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах і
організаціях всіх форм власності
діє незалежна самоврядна органі-
зація – адвокатура.
3. Кожен є вільним у виборі за-
хисника (представника) своїх прав.
4. Органам досудового розсліду
вання, державному обвинувачеві і
суду забороняється самочинно втру-
чатися у вибір особою захисника
(представника) своїх прав, переш-
коджати його участі у справі.
5. Конфіденційність спілкування
особи із своїм захисником (пред-
ставником) гарантується.

Стаття 58.
Стаття 60.
Ніхто не зобов’язаний викону-
вати явно злочинні розпоряджен-
ня чи накази.
За віддання і виконання явно зло-
чинного розпорядження чи наказу
настає юридична відповідальність.

Стаття 61.

1. Ніхто не зобов’язаний вико-
нувати злочинні розпорядження чи
накази.
2. За віддання і виконання зло-
чинного розпорядження чи наказу
винні особи підлягають юридичній
відповідальності.

Стаття 59.

1. Ніхто не може бути двічі при-
Ніхто не може бути двічі притяг
нений до юридичної відповідаль- тягнений до юридичної відповідаль-
ності одного виду за одне й те са- ності одного виду за одне й те саме
ме правопорушення.
правопорушення.
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Стаття 57 проекту Конституції є тематично подібною до статті 59
чинної Конституції України. Водночас вона містить в собі істотно розширені гарантії професійної діяльності адвокатів в якості захисників прав
людини  в системі кримінального судочинства.
Нова редакція норми враховує рекомендації, висловлені в «Концепції реформування кримінальної юстиції України» 2007 р. (затверджена Указом
Президента України). Нова редакція статті  стимулює до використання
професійної адвокатської допомоги мало не в усіх ділянках професійного та
особистого життя людини.

Стаття 58 проекту Конституції майже повторює зміст статі 60
чинної Конституції, що не вимагає спеціальних пояснень. У порівняні з
чинною нормою, в даному випадку вилучено прикметник «явно» у словосполученні: «явно злочинні розпорядження чи накази».

Стаття 59 проекту Конституції повторює зміст статті 61 чинної
Конституції, що не вимагає спеціальних пояснень.
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Юридична відповідальність осо-
2. Юридична відповідальність
би має індивідуальний характер.
особи має індивідуальний характер.

Стаття 62.
Особа вважається невинуватою
у вчиненні злочину і не може бути
піддана кримінальному покаран-
ню, доки її вину не буде доведено
в законному порядку і встановлено
обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов’язаний доводи-
ти свою невинуватість у вчиненні
злочину.
Обвинувачення не може ґрун-
туватися на доказах, одержаних
незаконним шляхом, а також на
припущеннях. Усі сумніви щодо
доведеності вини особи тлумачать-
ся на її користь.
У разі скасування вироку суду
як неправосудного держава від-
шкодовує матеріальну і моральну
шкоду, завдану безпідставним за-
судженням.

Стаття 63.
Особа не несе відповідальності
за відмову давати показання або
пояснення щодо себе, членів сім’ї
чи близьких родичів, коло яких
визначається законом.
Підозрюваний, обвинувачений
чи підсудний має право на захист.
Засуджений користується всіма
правами людини і громадянина,
за винятком обмежень, які визна-
чені законом і встановлені виро-
ком суду.
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Стаття 60.
1. Особа не несе відповідальності
за відмову давати показання або
пояснення щодо себе, членів своєї
сім’ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом.
2. Підозрюваний, обвинувачений
чи підсудний має право на захист.
3. Засуджений користується всіма
правами людини і основоположними
свободами, за винятком обмежень,
які визначені законом і встановлені
вироком суду.

Порівняльна таблиця змін до Конституції України

Стаття 60 проекту Конституції повторює в головних рисах зміст
статті 63 чинної Конституції України. Водночас вона містить в собі
більш широкі гарантії прав осіб, засуджених до позбавлення волі. Нова редакція норми враховує рекомендації, висловлені в «Концепції реформування
кримінальної юстиції України» 2007 р.
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4. Обмеження у здійсненні прав
людини і основоположних сво-
бод, покладені на осіб, засуджених
до позбавлених волі, мають бути
обґрунтованими й відповідати меті
покарання.
5. Умови утримання осіб, засудже-
них до позбавлення волі, мають бути
наближеними до позитивних аспек-
тів життя у здоровому суспільстві.

Стаття 64.
Конституційні права і свободи
людини і громадянина не можуть
бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або над
звичайного стану можуть встанов-
люватися окремі обмеження прав
і свобод із зазначенням строку дії
цих обмежень. Не можуть бути об-
межені права і свободи, передба-
чені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40,
47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63 цієї Конституції.

Стаття 65.

Стаття 61.
1. Здійснення конституційних
прав людини і основоположних
свобод, за винятком випадків, пе-
редбачених цією Конституцією, не
підлягає обмеженням.
2. В умовах воєнного чи над
звичайного стану можуть встанов-
люватися окремі обмеження щодо
здійснення прав і основоположних
свобод із зазначенням строку дії цих
обмежень. Не підлягає обмеженню
здійснення прав людини і осново-
положних свобод, передбачених
статтями 17, 19, 20, 21, частинами
1, 2, 3, 4 статті 23, статтями 24, 25,
32, 38, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60 цієї Конституції.
Стаття 62.

Захист Вітчизни, незалежності та
1. Захист свободи, незалежності
територіальної цілісності України, та територіальної цілісності Украї-
шанування її державних символів є ни є обов’язком громадян України.
обов’язком громадян України.
2. Порядок військової служби
Громадяни відбувають військо- визначається законом.
ву службу відповідно до закону.

282

Порівняльна таблиця змін до Конституції України

Стаття 61 проекту Конституції є аналогічною за змістом до статті 64 чинної Конституції. Ця норма відсилає до цілої низки суб’єктивних
прав та основоположних свобод в тексті проекту Конституції України.
Список посилань приведено у відповідність до нового порядку статей в
проекті Основного Закону.

Стаття 62 проекту Конституції є оновленою версією статті 65 чинного Основного Закону. Проект Конституції побудовано на ідеї конституційного захисту громадянської свободи, що пояснює присутність категорії
свободи в переліку цінностей, які мають захищати громадяни України.
Стаття 62 проекту Конституції не передбачає обов’язку шанувати
державні символи України. На перший погляд таке вилучення може здаватися недоречним. З іншого боку, демонструючи своє ставлення до символів, громадяни ефективно виражають свою згоду або незгоду з політикою власної держави.
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Стаття 66.

Стаття 63.

Кожен зобов’язаний не запо
1. Кожен зобов’язаний не запо
діювати шкоду природі, культурній діювати шкоду природній і куль-
спадщині, відшкодовувати завдані турній спадщині України, відшко-
ним збитки.
довувати завдані ним збитки.

Стаття 67.

Стаття 64.

Кожен зобов’язаний сплачува-
1. Кожен зобов’язаний сплачу-
ти податки і збори в порядку і роз- вати податки і збори в порядку і
мірах, встановлених законом.
розмірах, встановлених законом.
Усі громадяни щорічно пода-
ють до податкових інспекцій за
місцем проживання декларації про
свій майновий стан та доходи за
минулий рік у порядку, встановле-
ному законом.
Стаття 68.
Кожен зобов’язаний неухильно
додержуватися Конституції Украї-
ни та законів України, не посягати
на права і свободи, честь і гідність
інших людей.
Незнання законів не звільняє
від юридичної відповідальності.
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Стаття 65.
1. Кожен зобов’язаний додержу-
ватися Конституції України та зако
нів, не посягати на права людини і
основоположні свободи, законні ін-
тереси, честь і гідність інших осіб.
2. Незнання законів не звільняє
від юридичної відповідальності.

Порівняльна таблиця змін до Конституції України

Американців важко запідозрити в тому, що їм бракує патріотизму.
Проте саме вони неодноразово вдавалися до публічного спалення або демонстративного прання державного прапора Сполучених Штатів. В низці
своїх рішень Верховний Суд США визнав, що в такий спосіб люди дають
політичній владі свою оцінку.
Уряди й держави можуть суттєво й трагічно помилятися, що доводить вся політична історія ХХ століття. Тому обов’язок шанування дер
жавних символів в своєму підтексті має приховане тоталітарне навантаження. Він ніби ставить державний суверенітет вище суверенітету
народу, що є помилковим.
Стаття 63 проекту Конституції містить нову редакцію статті 66
чинної Конституції України. Замість фрази: «кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині», вжито вираз: «кожен
зобов’язаний не заподіювати шкоду природній і культурній спадщині України». Основний Закон має виходити з того, що цивілізація є найбільшим
забруднювачем природи. Те ж саме можна стверджувати й про людину,
організацію, господарчий об’єкт. Вимога не заподіювати шкоду природі
в цілому є утопічною, оскільки виходить за межі реальних можливостей
правового регулювання. Подібні приписи, попри їх зовні благородний імідж,
можна вважати ознакою юридичного інфантилізму.
Стаття 64 проекту Конституції є модифікованим аналогом статті 67 чинного Основного Закону. Вона є коротшою за змістом, оскільки
чинна редакція обов’язку сплачувати податки і збори містить в собі зайві
процесуальні елементи. Йдеться, зокрема, про те, що багато громадян
України фактично не є зобов’язаними подавати декларацій про свої доходи
оскільки їхні доходи обраховуються автоматично.
Тобто чинна конституційна норма проголошує обов’язок, який насправді не є всезагальним. Саме тому стару редакцію норми вилучено з
проекту.

Стаття 65 проекту Конституції точно відповідає змістові статті 68 чинного Основного Закону й не вимагає коментування.
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Розділ IV.
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Стаття 66.
1. Діяльність громадянського суспільства в Україні ґрунтується на
засадах свободи, плюралізму, толерантності та невтручання з боку дер
жави.
2. Розумні інтереси фізичних і приватних юридичних осіб знаходять-
ся під захистом цієї Конституції і закону.
3. Активність партій, рухів, інших громадських об’єднань не конт-
ролюється Українською державою, за винятком додержання в їх діяль-
ності вимог цієї Конституції та закону.

Стаття 67.
1. Діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування,
їх посадових і службових осіб підлягає громадському контролю. З цією
метою можуть створюватися правозахисні організації громадян.
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Статті 66-71 проекту Конституції присвячені конституційному статусові громадянського суспільства в Україні. Присутність даного розділу в
Конституції пояснюється тим, що Україна – посттоталітарна республіка. Досвід тоталітаризму не став універсальним надбанням всіх країн,
проте він хвилею прокотився по світові, ставши чи не найбільшою політичною спокусою минулого століття.
Україна заплатила високу ціну за життя в умовах диктатури й несвободи. Навіть такі досвідчені демократії як США і Великобританія не
мають настільки ж глибокого знання про домінування держави над індивідом, яке має Україна. Тому розділ про громадянське суспільство в проекті
Конституції – це не данина моді, а висновок з історичного досвіду країни.
Щоб не захворіти на диктатуру повторно, суспільство має створити відповідні профілактичні механізми. Помаранчева революція в Україні довела,
що український народ по-справжньому усвідомлює сенс свободи. Свобода
охороняється не лише статтею 2 проекту Конституції. На сторожі громадянської свободи стоїть стаття 4 (відповідальність держави перед суспільством), стаття 10 (ринок, економічна свобода), стаття 11 (підприємницька ініціатива, свобода договору).
В цілому, розділ IV проекту Конституції України побудовано як компактний юридичний інструментарій захисту приватних інтересів.

Стаття 66 проекту Конституції підкреслює на вищому рівні автономність проявів життєдіяльності громадянського суспільства в Україні,
підкреслює важливість створення атмосфери самодостатності й свободи
вибору в цій сфері.

Стаття 67 проекту визнає й підкреслює, що захист громадських інтересів вимагає створення спеціальних громадських інституцій. В даному
випадку йдеться про необхідність «професіоналізації» відправлення контрольної функції громадянського суспільства.
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Стаття 68.
1. Державним органам, органам місцевого самоврядування, їх по-
садовим і службовим особам не дозволяється безпідставне втручання у
здійснення законних громадських ініціатив.

Стаття 69.
1. Збереження державної або іншої захищеної законом таємниці є
прерогативою уповноважених на це осіб. Інші особи не підлягають від-
повідальності за розголошення державної або іншої захищеної законом
таємниці.
2. Види інформації з обмеженим доступом визначаються законом.
3. Режим секретності на інформацію з обмеженим доступом не може
тривати довше тридцяти років.
3. Протиправна, протизаконна діяльність Української держави, її
органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових
осіб не може бути предметом державної або іншої захищеної законом
таємниці.
3. Інформація про особу, яка висувається, обирається чи є обраною
на державну або іншу публічну посаду вважається соціально значущою
й може надаватися за інформаційними запитами.

Стаття 70.
1. Будь-яка монополія на володіння засобами масової інформації та
телекомунікації забороняється.

Стаття 71.
1. Політичні, релігійні, мистецькі або інші особисті уподобання люди-
ни не можуть бути предметом заохочень або обмежень з боку держави.
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Стаття 68 проекту фактично забороняє державі, її органам та посадовим особам втручатися в творчу сферу життєдіяльності громадянського суспільства.

Навряд чи варто спеціально доводити антикорупційний потенціал даної
норми. Крім того, дана стаття відображає типове для Західної Європи
та США переконання в тому, що публічні особи, на відміну від приватних
осіб, зобов’язані жити в атмосфері інформаційної прозорості. Це та необхідна данина, яку публічні фігури мусять сплачувати в якості компенсації
за свій статус. На цих позиціях стоїть Суд з прав людини у Страсбурзі,
Верховний Суд США тощо.

В даному випадку йдеться про те, що Конституція створює гарантії
свободи ЗМІ. Вони є важливими для нормального функціонування комунікативної сфери в Україні. Населення повинно мати доступ до різних аспектів
інформації про світ, обмінюватися новим знанням й засвоювати від цього
корисні уроки.

Стаття 71 наголошує на неприпустимості ситуації, коли держава
стає відкритим чи таємним прихильником певної соціальної групи або ідеологічного напрямку в конкретному суспільстві.
В силу своєї природи держава не може жодним чином підігравати
релігійним конфесіям, ідеологічним доктринам чи окремим мистецьким
шуканням. Адже те, що звичайно вчиняє держава, стосується всіх і має
бути схвалено демократичною більшістю країни.
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Розділ V.
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Стаття 72.
1. Кожен має право жити у здоровому й сприятливому для себе дов-
кіллі.
2. Забезпечення екологічної безпеки, підтримання екологічної рів-
новаги на території України, збереження генофонду Українського на-
роду є обов’язком держави.
3. Екологічні стандарти встановлюються законом.
4. Жодна широкомасштабна господарська ініціатива не може набра-
ти чинності без попереднього позитивного висновку незалежної еколо-
гічної експертизи.

Стаття 73.
1. Громадяни, інші прирівняні до них законом особи мають право
брати участь у прийнятті рішень, що стосуються існуючого екологічного
стану, охорони та захисту довкілля.
2. Кожному гарантується вільний доступ до законодавства з питань
екологічного стану, охорони та захисту довкілля.
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Необхідність даного розділу пояснюється тим, що екологічна безпека
України є питанням стратегічного значення. Водночас дотримання екологічних стандартів є типовою вимогою Європейського Союзу до своїх дійсних та потенційних членів.
Проект Конституції не посилається на факт Чорнобильської катастрофи, проте її наслідки відчуваються в Україні на кожному кроці. Екологічна тема є присутньою в підписаних від імені України міжнародних
угодах. Екологічне очищення території є предметом зовнішньополітичних
зобов’язань країни. З точки зору юридичної техніки даний розділ побудовано на поєднанні чинних норм про екологічну безпеку (статті 16, 50, 66
діючої Конституції) з новими приписами.
При розробці статей 71-74 проекту Конституції були використані
норми міжнародної «Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань,
що стосуються довкілля» від 25 червня 1998 р. (ратифікована Законом
України № 832-XIV (832-14) від 6 липня 1999 р.).

Стаття 72 проекту поєднує в собі норми, що вже існують в чинному
Основному Законі з новим для Конституції положенням про необхідність
затвердження екологічних стандартів законом.
Новою є також норма про  обов’язковість проведення екологічних експертиз. Нині обов’язковість проведення екологічних експертиз передбачається українським законодавством поточного рівня. Проте цей припис
заслуговує бути записаним на конституційному рівні.

При розробці статті 73 проекту були використані норми міжнародної
«Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля»
від 25 червня 1998 р. (ратифікована Законом України № 832-XIV (832-14)
від 6 липня 1999 р.).
Відповідні положення даної «Конвенції» викладено в більш лаконічній,
узагальненій формі.
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Стаття 74.
1. Незалежна екологічна екс-
пертиза промислових та інших тех-
нічних об’єктів, якщо вона засвід-
чила стан небезпечного для життя
і здоров’я людини екологічного
забруднення, оплачується коштом
власника цих об’єктів.
2. В екологічній експертизі не
може бути відмовлено, якщо сторо-
на, яка на ній наполягає, має власні
джерела її фінансування.

Стаття 75.
1. Кожен потерпілий від еколо-
гічного забруднення штучного по-
ходження має право на судове або
інше відшкодування спричиненої
йому шкоди.

Розділ III.
ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 69.

Розділ VI.
ВИБОРИ, РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 76.

Народне волевиявлення здійс-
1. Народне волевиявлення здій-
нюється через вибори, референдум снюється через вільні і регулярні
та інші форми безпосередньої де- вибори, референдум та інші форми
мократії.
безпосередньої демократії.
2. Забороняється проведення ви-
борів і референдумів під час воєнно-
го чи надзвичайного стану.
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Стаття 74 підтримує незалежні екологічні громадські організації. Її
потенціал спрямовано на задоволення потреб громадянського суспільства
за рахунок його власних ресурсів та активності.
Очевидно, що екологічний рух в Україні в подальшому буде лише підсилюватися. Дана стаття проекту створює для цього необхідний юридичний простір.

Стаття 75 гарантує відшкодування збитків, спричинених екологічним забрудненням штучного походження. Шкода, спричинена людьми, має
бути ними ж компенсована (відшкодована).

Стаття 76 проекту Конституції є подібною до статті 69 чинного
Основного Закону. Різниця полягає лише в тому, що чинна Конституція
вживає вираз: «народне волевиявлення здійснюється через вибори», а проект підкреслює, що «народне волевиявлення здійснюється через вільні і регулярні вибори».
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Стаття 70.
Право голосу на виборах і ре-
ферендумах мають громадяни Ук-
раїни, які досягли на день їх про-
ведення вісімнадцяти років.
Не мають права голосу грома-
дяни, яких визнано судом недієз-
датними.

Стаття 71.
Вибори до органів державної
влади та органів місцевого само-
врядування є вільними і відбува-
ються на основі загального, рів-
ного і прямого виборчого права
шляхом таємного голосування.
Виборцям гарантується вільне
волевиявлення.
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Стаття 77.
1. Право голосу на виборах і ре-
ферендумах мають громадяни Украї
ни, яким виповнилося вісімнадцять
років.
2. Не мають права голосу гро-
мадяни, яких визнано судом недіє
здатними.

Стаття 78.
1. Вибори до органів держав-
ної влади та органів місцевого
самоврядування є вільними й від-
буваються на основі загального,
рівного, прямого виборчого права
шляхом таємного голосування.
2. Виборцям гарантується віль-
не від політичного, адміністратив-
ного та іншого примусу або заля-
кування волевиявлення.
3. Процедури виборів і рефе-
рендумів в Україні регулюються
законом.
4. Громадяни мають право від-
мовитися від участі у виборах і ре-
ферендумах.

Порівняльна таблиця змін до Конституції України

Стаття 77 проекту Конституції повністю відповідає статті 70 чинного Основного Закону й коментарів не потребує.

Стаття 78 проекту Конституції, у порівнянні зі статтею 71 чинного Основного Закону, має додаткові положення. Частина друга статті 78 проекту конкретизує поняття вільних виборів, а частина третя
стверджує, що процедури всіх виборів в Україні визначаються законом.
В статті 78 проекту наголошується на тому, що громадяни Україні мають право залишатися політично нейтральними. Варто підкреслити, що
за проектом Конституції громадяни не зобов’язані вступати до партій чи
громадських організацій, брати участь у демонстраціях, пікетах, страйках тощо.
Загалом виправданим виглядало б повернення до мажоритарної системи виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів
місцевого самоврядування. На цьому, зокрема, могла б бути побудована
подальша логіка переходу України до двопалатного парламенту – Національних Зборів України. В даному випадку вирішення цих питань віднесено
до компетенції закону.
Що ж стосується виборів до Національних Зборів України, то їх верхня
палата мала б обиратися за мажоритарною виборчою системою, а нижня – на основі пропорційної, мажоритарної або змішаної виборчої системи.
Пропорційна система виборів є корисною з точки зору перспектив розвитку українських партій. Якщо вибори до Палати депутатів Національних Зборів України будуть суто мажоритарними, партії ризикують втратити стимул для свого зростання.
З іншого боку, існуюча система виборів має бути замінена на більш гуманну й структурно довершену систему. Громадяни не повинні голосувати
за фактично закритими для них списками. Не виключено, що покращити парламентські вибори в Україні могло б запровадження у нас аналогу
польської виборчої системи. Тобто все населення України могло б голосувати лише за верхні частини відповідних партійних списків. Решта ж
кандидатів від партій та блоків могла б бути включеною до регіональних
списків.
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Стаття 72.
Всеукраїнський референдум при-
значається Верховною Радою Ук-
раїни або Президентом України
відповідно до їхніх повноважень,
встановлених цією Конституцією.
Всеукраїнський референдум
проголошується за народною іні
ціативою на вимогу не менш як трь-
ох мільйонів громадян України, які
мають право голосу, за умови, що
підписи щодо призначення рефе-
рендуму зібрано не менш як у двох
третинах областей і не менш як по
сто тисяч підписів у кожній області.
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Стаття 79.
1. Всеукраїнський референдум
призначається Національними Збо
рами України або Президентом
України відповідно до вимог цієї
Конституції.
2. Проведення всеукраїнського
референдуму за рішенням Націо-
нальних Зборів України або Пре
зидента України оплачується кош-
том держави.
3. Всеукраїнським референду
мом можуть бути вирішені питан
ня, віднесені до компетенції Націо-
нальних Зборів України та Уряду
України, за винятком встановле-
них цією Конституцією та законом
обмежень.
4. Всеукраїнський референдум
за народною ініціативою проголо
шується Президентом України на
вимогу не менш ніж трьох мільйонів
громадян України, які мають право
голосу, за умови, що підписи на
підтримку референдуму зібрано в
не менш ніж у двох третинах об-
ластей і не менш ніж по сто тисяч
підписів у кожній області.
5. Проведення всеукраїнського
референдуму за народною ініціати-
вою оплачується коштом держави
або власними коштами громадян.
6. Не допускається проведення
референдуму для здійснення осо-
бистих призначень на посаду, а та-
кож для прийняття законопроектів
з питань податків, бюджету та ам-
ністії.
7. Не допускається проведення
референдуму з питань, які відносять
ся до компетенції судової влади.

Порівняльна таблиця змін до Конституції України

Стаття 79 проекту Конституції присвячена референдуму. Вона є більшою від статті про референдум в чинному Основному Законі. Референдум
за народною ініціативою може, в разі необхідності, оплачуватися за рахунок добровільних внесків громадян. Пояснюється це тим, що референдум
за народною ініціативою не можна запланувати заздалегідь. З іншого боку,
влада не повинна відмовляти населенню у проведені референдуму за браком
державних (бюджетних) коштів. Крім того, самофінансування референдуму могло б стати стримуючим фактором для популістських ініціатив.
Політично невиправданий референдум громадяни просто не підтримали б
своїми гаманцями.
Проект передбачає список питань, які забороняється вирішувати всеукраїнським референдумом. Хоча подібні заборони існували й раніше, тепер
їх піднято до конституційного рівня.
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8. Не допускається проведення
всеукраїнського референдуму під час
імпічменту Президента України.

Стаття 73.

Стаття 80.

Виключно всеукраїнським рефе-
1. Виключно всеукраїнським ре-
рендумом вирішуються питання про ферендумом затверджується прий-
зміну території України.
няття нової Конституції України,
а також внесення змін до розділів І
та XVI цієї Конституції.
2. Виключно всеукраїнським ре
ферендумом вирішується питання
про зміну території України.
3. Прийняті на всеукраїнсько-
му референдумі рішення не можуть
бути скасовані існуючим на час йо-
го проведення скликанням Націо-
нальних Зборів України.

Стаття 74.

Стаття 81.

Референдум не допускається що-
1. Визнається референдум Авто-
до законопроектів з питань податків, номної Республіки Крим та місцеві
бюджету та амністії.
референдуми.
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Положення статті 80 є традиційними для України. Частина третя
цієї статті переводить на конституційний рівень нині існуюче положення
поточного законодавства.
Дана норма застерігає також від можливого загострення конкуренції
між народним та парламентським волевиявленням.

Існування цієї норми пояснюється тим, що референдум Автономної Республіки Крим не зовсім співпадає з поняттям місцевого референдуму.
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ЮРИДИЧНИЙ КОМЕНТАР
ДО «ПОРІВНЯЛЬНОЇ ТАБЛИЦІ ЗМІН
ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ
БЛОКОМ ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО»

Всеволод Речицький
Юридичний коментар до запропонованих від імені БЮТ (Ю.В.Ти
мошенко) змін до чинної Конституції України 1996 (2004) р. побу-
довано у відповідності до зростаючої нумерації статей чинної Кон-
ституції України.
Список запропонованих вдосконалень Конституції починається
у провідників БЮТ зі статті 22 Основного Закону, в частині третій
якої пропонується встановити, що при прийнятті нових законів або
внесенні змін до чинних законів України не допускається звуження
змісту та обсягу конституційних прав і свобод. На перший погляд, ця
пропозиція здається раціональною, оскільки частина перша статті 22
Конституції говорить про те, що «права і свободи людини і громадя-
нина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними». Фактично це
означає, що перевірити наявність забороненого Основним Законом
України «звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» можна
лише стосовно конкретного, писаного права.
Проте існуюча проблема звуження конституційних прав і свобод
людини і громадянина є ширшою. Відомо, що розвиток цивіліза-
ції є пов’язаним із розвитком «дисципліни свободи». Тому в частині
третій статті 22 Конституції України замість слів «звуження зміс-
ту» (якого на практиці уникнути неможливо) краще вжити дієслово


Конституційний експерт Харківської правозахисної групи.
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«порушення». Прогрес суспільства призводить до зростання соціаль-
ної дисципліни, необхідної модифікації поведінки кожного з його
членів. В суто юридичному сенсі це передбачає збільшення обсягу
нормативного регулювання. Наприклад, реалізація права приватної,
інтелектуальної власності з кожним роком все більш ускладнюється.
Якщо в минулі часи дозволялось вільно їздити на екологічно забруд-
нених авто, то нині закон вимагає дотримання екологічних стандар-
тів. До приєднання СРСР до міжнародних угод про захист авторських
прав в країні вільно друкувалися переклади праць всіх письменників
світу, а тепер це вимагає дотримання дозвільної процедури.
Статтю 36 Конституції України БЮТ пропонує доповнити нор-
мою про можливість формування партіями виборчих блоків на виборах,
а також положенням про неможливість оскаржувати партійні рішення
до суду. Дану статтю пропонується доповнити також нормою про те,
що держава забезпечує фінансування партій, що пройшли у парламент.
Якщо перша пропозиція від БЮТ просто підносить партійні
блоки до конституційного рівня, то друга фактично виводить пар-
тійну демократію з-під впливу Конституції і закону. Очевидно, що
окремі корпоративні рішення можуть бути загрозливими для закон-
ності. Наприклад, окрема партія чи громадська організація може ух-
валити «демократичне» рішення про створення власних збройних
формувань. Не викликає сумніву, що воно має бути досяжним для
оскарження в судовому порядку.
Що ж стосується державного фінансування успішних партій, то
навряд чи це проблема конституційного рівня. Кожна країна витрачає
кошти на підтримання своєї політичної системи, проте в умовах Ук-
раїни обов’язок держави утримувати парламентські партії все ще має
корупційний потенціал. Адже йдеться про те, що, одержавши владу,
партії мали б законний доступ до державної скарбниці. Знаючи, яку
підтримку у вигляді пільг та привілеїв встановили собі нинішні на-
родні обранці (вилка бюджетних зарплат в Україні сягає рівня 1:40,
що приблизно вдесятеро більше, ніж в США чи Західній Європі),
запровадження державного фінансування партій вітати важко. Де-
ржава має фінансувати участь партій на виборах, проте їх подальше
забезпечення з бюджетних джерел доцільно відкласти на майбутнє.
Поправка БЮТ до статті 41 Основного Закону передбачає до-
повнення її правом на отримання інформації про діяльність підприємницьких товариств. Оскільки дана стаття відноситься до Розділу ІІ
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«Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», виникає еле-
ментарне запитання: навіщо пересічному громадянинові право на
отримання інформації про діяльність підприємницьких товариств?
Таке право звичайно належить фінансовим та контрольно-ревізій-
ним органам держави, але як право приватної особи воно навряд чи
піднімається до конституційного рівня.
Так само невиправданою виглядає пропозиція БЮТ доповни-
ти статтю 55 Конституції України положенням про те, що рішення
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України індивідуального характеру підлягають оскарженню до апеляційного адміністративного суду м. Києва. Юридичний зміст даної норми
зауважень не викликає. Сумнівним є місце даної новели в конституційному тексті. Зовні виглядає так, що це одна з типових норм для
закону про судоустрій.
Пропозицію БЮТ доповнити статтю 63 Основного Закону Ук-
раїни положенням про право свідка у кримінальній справі на правову
допомогу можна тільки вітати. Так само позитивно сприймається й
доповнення до статті 65 Конституції про запровадження військової
служби на контрактній основі. Проблематичним тут залишається ли-
ше питання про наявність відповідних ресурсів.
Особливої уваги заслуговують доповнення БЮТ до статті 77 Ос-
новного Закону. Зокрема, статтю про вибори Верховної Ради України
пропонується доповнити принциповими положеннями такого змісту:
♦ запровадження пропорційної системи виборів за відкритими
списками;
♦ зниження виборчого бар’єру до 1%;
♦ закріплення кандидатів у депутати рішенням партії за конкретними виборчими округами;
♦ проведення виборів у два тури – до другого туру допускаються
дві партії, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі;
♦ вибори завершуються в один тур, якщо за його результатами
одна партія одержала абсолютну більшість голосів;
♦ партія може змінювати черговість кандидатів у своєму списку
протягом семи днів після затвердження результатів виборів;
♦ дострокові вибори проводяться протягом 45 днів.
Пункт перший поправок спеціальних коментарів не вимагає. Якщо
вирішено зберегти пропорційну виборчу систему, то краще доповнити
її відкритими списками. Порівнюючи зміст пункту першого з пунктом
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третім доповнень, можна зрозуміти, що БЮТ має на меті запроваджен-
ня в Україні елементів польської виборчої системи, в якій загальнона-
ціональний список доповнюється списками регіонального рівня.
Що ж стосується встановлення одновідсоткового прохідного
бар’єру, то на користь даного підходу важко навести раціональні
аргументи. В політичному сенсі подібне загравання з політичним
«напівсвітом» є беззмістовним. В підсумку, вимальовується система,
за якою «переможець одержує все». Тобто вибори у два тури приве-
дуть до жорсткої схеми управління країною, в якій малим партіям
насправді мало що зостається. Навіть якщо в першому турі виборів
третя в передвиборчому рейтингу партія одержить значний відсоток
місць, то після другого туру може виникнути ситуація, коли цій
партії доведеться штучно зменшувати своє представництво. Навпа-
ки, для партії-переможця вірогідною стає ситуація, коли в другому
турі вона багатократно збільшить свою парламентську присутність.
Навряд чи даний порядок є уособленням справедливості. Крім то-
го, надто лаконічний проект БЮТ дозволяє тлумачити поправки й
таким чином, що після другого туру в національному парламенті за-
лишиться тільки дві партії (блоки). Очевидно, що в цьому разі одно-
відсотковий виборчий бар’єр виглядає беззмістовним лицемірством.
Можливість партії змінювати черговість кандидатів у списку
протягом семи днів після затвердження результатів виборів інак-
ше як підривом цих же результатів назвати важко. В світі існують
виборчі системи з преференціями, коли виборцям надається мож-
ливість змінювати позицію кандидата в партійному списку. Проте
в даному випадку воля виборців змінюється партією в зворотному
напрямку. При цьому залишається незрозумілим, чи йдеться про
зміну порядку місць лише для тих, хто пройшов фільтр голосування
(БЮТ пропонує відкриті списки), чи мається на увазі перегляд спис-
ків з врахуванням також і тих кандидатів, які за підсумками виборів
опинилися нижче їх прохідної частини.
В протоколі поправок від БЮТ пропонується доповнити Конс-
титуцію України новою статтею 77-1, яка визначатиме склад Цент
ральної виборчої комісії. Зокрема, пропонується обирати ЦВК в
кількості 21 члена шляхом жеребкування з числа осіб, які подали заяви
на конкурс, що проводиться Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною
комісією. В свою чергу до оновленого переліку повноважень ЦВК
відноситься забезпечення виборів не лише депутатів, але й суддів.
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Як це витікає з доповнень БЮТ до статті 126 Основного Закону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія поширює свої повноваження
на суддів Верховного та Конституційного Судів України, а також на
Центральну виборчу комісію. Що ж до її повноважень, то вони зво-
дяться до кваліфікаційної атестації суддів Верховного та Конституційного Суду України; притягнення суддів Верховного та Конституційного
Суду України, а також членів Центральної виборчої комісії до відповідальності; звільнення суддів Верховного та Конституційного Суду
з посад, а також внесення подання до Центральної виборчої комісії про
призначення членів виборчих комісій.
Пропонуючи створити Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну ко-
місію, БЮТ обмежується дуже коротким поясненням стосовно про-
цедури її утворення. Згідно з поправками Комісія… формується шляхом жеребкування (пропозиція БЮТ до статті 126 Основного Закону).
Очевидно, що в повному проекті змін про це необхідно сказати в роз-
горнутій формі. Так само важко зрозуміти логіку пропозицій до стат-
ті 78 Конституції України, згідно з якою народні депутати можуть бути
міністрами. Не кажучи про те, що вираз «народний депутат» означає
приблизно те саме, що й горезвісна «народна демократія», поєднання
в одній особі представницького мандата з портфелем міністра су-
перечить статті 6 Конституції України. Якщо державна влада в Ук-
раїні визнається розділеною на три гілки, то це означає неможливість
паралельного наділення одного й того ж індивіда функціями зако-
нодавчої та виконавчої влади. Тут важко уникнути ремінісценцій з
історичного досвіду Паризької комуни, яка одночасно приймала й
запроваджувала свої революційні закони…
Пропозиція БЮТ до статті 81 Основного Закону передбачає мож-
ливість втрати мандата народним депутатом через виключення його
із складу фракції за рішенням керівного органу партії. Даною пропо-
зицією БЮТ ставить зв’язок між партією і депутатом вище від зв’язку
депутата з виборцями. Але ж депутат – це не партійний, а народний
обранець. Стверджуючи, що виборчі списки мають бути відкритими,
БЮТ все одно ставить волю партії на вищий від волі народу щабель.
Очевидно, що Конституція України має не визнавати імпера-
тивного мандату. Такий підхід є класичним в розвинених демок-
ратичних країнах (Франція, Італія, Іспанія, Великобританія тощо).
Депутати мають відстоювати особисте розуміння національних ін-
тересів. Вільний мандат відомий в Європі з ХІХ століття, звідси ж
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походить неможливість дострокового відкликання сенатора чи депу-
тата з посади. Імперативний мандат нині існує лише в Китаї, на Кубі
та ще в кількох країнах, що розвиваються. Навряд чи Україні варто
поповнювати їх список. Навіть свідомий вихід депутата або сенатора
з партії, як правило, не призводить до втрати ним представницького
мандата. Покаранням за таких обставин є позбавлення партійної
підтримки на наступних виборах.
Запропоновані БЮТ поправки до статті 83 Конституції Украї-
ни передбачають право Прем’єр-міністра України скликати позачергові сесії Верховної Ради України. При цьому замість терміну коаліція
пропонується вживати термін парламентська більшість. Більшість від
конституційного складу парламенту подає, за задумом БЮТ, кандидатуру на посаду Прем’єр-міністра України. Одночасно в парламенті з
меншості формується опозиція.
Із статті 84 Конституції України БЮТ пропонує вилучити час-
тину третю, яка вимагає того, щоб голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснювалось народним депутатом особисто. Дану
новелу навіть важко прокоментувати. Ймовірно, що вона означає
дозвіл на голосування за дорученням. Подібна практика голосування
за дорученням існує лише в поодиноких випадках, є виключною.
Одними з найбільш суттєвих є пропозиції БЮТ стосовно вдоско-
налення компетенції Верховної Ради України. Зокрема, до відання
парламенту України БЮТ пропонує віднести:
♦ призначення позачергових виборів народних депутатів;
♦ схвалення указів Президента України щодо затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України у разі збройної
агресії проти України;
♦ призначення Прем’єр-міністра України (без подання Президента України);
♦ призначення парламентською опозицією голови та членів Рахункової палати;
♦ призначення опозицією Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
♦ участь у формуванні (через призначення 25% складу) Ради Національного банку України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії з регулювання енергетики, Національної комісії регулювання зв’язку;
♦ призначення Глави Судової адміністрації України;
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♦ призначення на посаду, а також звільнення з посади за поданням 150 народних депутатів Генерального прокурора України.
Очевидно, що дані пропозиції не позбавлені політичної логіки.
З іншого боку, як виглядатимуть ці гарантії, якщо парламентська
опозиція становитиме лише не більше ніж 5-6 відсотків від консти-
туційного складу Верховної Ради? Знаючи реалії політики, не можна
ігнорувати загрозу консолідації парламентських рядів за прикладом
парламентів Білорусі або Росії. Крім того, відсторонення Президента
України від формування національного уряду робить взагалі зайвим
його широкий представницький мандат. Якщо вже й обирати Пре-
зидента на всеукраїнських виборах, то це має відповідно компенсу-
ватись його суттєвими функціями.
Втручання БЮТ в статтю 85 Основного Закону передбачає ви-
лучення з компетенції парламенту призначення на посади та звільнення з посад третини складу Конституційного Суду України. Крім
того, замість правила про необхідність колективної підтримки запиту
до Президента України, пропонується запровадити право кожного народного депутата одноособово вимагати пояснень від глави держави.
Важливою новелою пропозицій БЮТ є також виключення із компетенції Верховної Ради України розгляду питання про відповідальність
Кабінету Міністрів України за пропозицією Президента України. Цим
самим Президенту забороняється ініціювати питання про достроко-
ву відставку уряду України.
Поправки БЮТ до статті 88 Основного Закону зводяться до за-
провадження правила, згідно з яким Голова Верховної Ради України
обирається опозицією, в той час як парламентська більшість обирає
лише першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України. На перший погляд, розширення прав меншості у Верховній Раді
України здається тріумфом українського політичного лібералізму.
Проте залишається відкритим питання, що має робити Верховна
Рада України, в якій «більшість від меншості» захоче від початку
приєднатися до переможців. В такому випадку всю опозицію буде
уособлюватиме якась маргінальна фракція.
Повертаючись до статті 77 Конституції України, нагадаємо, що
БЮТ пропонує зменшити прохідний бар’єр на парламентських виб-
орах до одного відсотка. Це означає, що в парламенті може сформу-
ватися фракція з п’яти осіб, яка гіпотетично уособлюватиме в собі
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всю меншість. Але чи погодиться в такому випадку Верховна Рада
України працювати під проводом лідера маргінального калібру?
Не менш сумнівною є пропозиція БЮТ щодо відставки Генерального прокурора України за поданням 150 народних депутатів. Подібний
ультра-радикалізм не можна оцінити позитивно. Чому Генеральний
прокурор України має залишати посаду, коли ним будуть все ще
задоволені триста обранців? Чи не виглядає в цьому випадку логіка
змін логікою абсурду? В демократичній політиці помилковість, як
прийнято вважати, уособлює меншість. І хоча суд історії може зго-
дом переоцінити рішення більшості, в актуальному часі саме полі-
тична більшість уособлює в собі раціональний початок.
Далі БЮТ пропонує доповнити Конституцію України статтею
89-1 про права опозиції, які передбачають можливість:
♦ обрання Голови Верховної Ради України;
♦ обрання голів комітетів з питань бюджету, свободи слова та
інформації, прав людини і національних меншин, боротьби з корупцією
і організованою злочинністю, законності та забезпечення діяльності
правоохоронних органів, державного будівництва і місцевого самоврядування;
♦ обрання перших заступників всіх інших парламентських комітетів;
♦ обрання голови постійної слідчої комісії;
♦ призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини;
♦ призначення голови і членів Рахункової палати;
♦ призначення одного з Віце-прем’єр-міністрів;
♦ призначення заступників міністрів;
♦ призначення заступника Генерального прокурора України;
♦ призначення 25% складу Ради Національного банку України,
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії з регулювання енергетики, Національної комісії регулювання зв’язку;
♦ робити співдоповідь щодо законопроекту про Державний бюджет України та Програми діяльності Уряду;
♦ утворювати опозиційний Уряд;
♦ формувати порядок денний Верховної Ради України на один
день кожного календарного місяця.
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Коментар до даних новел зводиться до вже згадуваного раніше.
Як працюватимуть всі ці норми у випадку, коли опозиція виявиться
чисельно малою? Адже за проектом змін її статус конкурує мало не з
повноваженнями глави держави. Якби в Україні існувала двопартій-
на система, логіку Ю.Тимошенко ще можна було б якось зрозуміти.
В реальних же обставинах часу і місця вона виглядає уособленням
політичної авантюри.
Поправки БЮТ до статті 90 Основного Закону передбачають
можливість висловлення недовіри парламенту на всеукраїнському референдумі, проведеному за народною ініціативою. В свою чергу, Президент України має право розпускати парламент лише за двома підставами:
♦ протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів
України не сформовано новий уряд;
♦ протягом тридцяти днів не може розпочатися парламентська
сесія.
Пропозиції БЮТ до статті 92 Конституції України передбача-
ють, що статус народних депутатів України визначається законом.
Що ж стосується Верховної Ради України, то організація і порядок її
діяльності може визначатися підзаконними актами.
В свою чергу, поправка БЮТ до статті 93 Конституції України
надає право законодавчої ініціативи Верховному Судові України (що
не викликає заперечень), а поправка до статті 94 – дозволяє Голові Верховної Ради України підписувати закони України, якщо Президент України не підписав закон або не повернув закон з вето протягом
п’ятнадцяти днів після його отримання. Ймовірно, що остання пропо-
зиція позитивно не впливатиме на динаміку законотворення. Якщо
раніше закон міг блокувати (не підписуючи його) Президент Украї-
ни, то тепер це може вчиняти Голова Верховної Ради України – мар-
гінальний лідер парламентської опозиції.
Поправка БЮТ до статті 98 Основного Закону надає право Рахунковій палаті проводити дізнання і досудове слідство з правом порушення кримінальної справи та передачі справи до суду. Дана новела
розширяє коло органів, що проводять досудове слідство, хоча й її
доцільність викликає сумніви. Зокрема, незрозуміло, чому слід-
чий прокуратури не може виконувати свою роботу, спираючись
на послуги фінансових експертів? Є також очевидним, що перей-
менування органів само по собі не призводить до зміни їх фун-
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кцій. Наслідком запровадження даної новели може стати більша
професіоналізація слідства в окремій категорії справ, але чи є це
питанням конституційного рівня? Й чи матимуть подібні слідчі
постійну роботу?
Статтю 106 Основного Закону України БЮТ пропонує викласти
в цілком новій редакції. Для повноти картини наводимо її оновлену
версію:
Президент України:
♦ забезпечує державну незалежність, національну безпеку і
правонаступництво держави;
♦ звертається з посланнями до народу та із щорічними і поза-
черговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і
зовнішнє становище України;
♦ здійснює координацію зовнішньополітичної діяльності дер
жави;
♦ приймає рішення про визнання іноземних держав;
♦ призначає та звільняє за поданням Прем’єр-міністра України
глав дипломатичних представництв України в інших державах і при
міжнародних організаціях;
♦ приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представ-
ників іноземних держав;
♦ призначає за народною ініціативою всеукраїнський референ-
дум щодо змін Конституції України та довіри Верховній раді України;
♦ призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у
строки, встановлені цією Конституцією;
♦ призначає Головнокомандувача Збройних Сил України;
♦ очолює Раду національної безпеки і оборони України;
♦ призначає чверть складу Ради Національного банку України;
♦ призначає чверть складу Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення, Національної комісії з регулювання енергетики, Національної комісії регулювання зв’язку;
♦ присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги
та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
♦ нагороджує державними нагородами;
♦ встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;
♦ вносить подання про призначення та звільнення Голови Служби безпеки України;
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♦ приймає рішення про прийняття до громадянства України
та припинення громадянства України, про надання притулку в Ук-
раїні;
♦ здійснює помилування;
♦ має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України
законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з
наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради
України.
При цьому нині існуюча контрасигнація актів Президента Ук-
раїни скасовується. Можна також сказати, що запропоновані БЮТ
поправки промовисто говорять самі за себе. Попри те, що Президент
України обирається, як і раніше, народом, його повноваження нага-
дують обов’язки виключно церемоніальної особи. З такими повно-
важеннями він мав би обиратися Верховною Радою України. Втім,
чи потрібен за проектом БЮТ Президент Україні взагалі?
Суттєвого оновлення зазнала стаття 107 Конституції про Раду
національної безпеки і оборони України. За проектом БЮТ пропо-
нується виключити із статті 107 положення про те, що Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність
органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
Натомість пропонується доповнити статтю 107 положенням,
відповідно до якого Рада національної безпеки і оборони України
скликається Президентом України у разі необхідності оголошення надзвичайного чи воєнного стану, виникнення стихійного лиха, техногенної чи екологічної катастрофи, загрози державній незалежності, територіальній цілісності України, життю та здоров’ю населення України.
При цьому запроваджується також визначення Конституцією
повного складу Ради. До її складу за посадою входять: Президент
України, Прем’єр-міністр України, Голова Верховної Ради України,
Міністр оборони України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр
закордонних справ України, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Міністр України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи.
Крім того, пропонується передбачити в Конституції вичерпний
перелік питань, які можуть бути предметом розгляду Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, Рада національної безпеки і
оборони України має:
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♦ приймати рішення про подання про оголошення стану війни та
у разі збройної агресії проти України, а також про використання Зброй
них Сил України та інших утворених відповідно до законів України
військових формувань;
♦ приймати відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих
її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності
України;
♦ приймати у разі необхідності рішення про введення в Україні
або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошувати у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної
екологічної ситуації з наступним затвердженням цих рішень Верховною
Радою України.
Як і в попередньому випадку, поправки свідчать про наміри
БЮТ краще за будь-який зовнішній коментар. Всі вони спрямовані
на те, щоб поставити забезпечення безпеки і оборони України під
прискіпливий парламентський контроль. Не викликає сумніву, що
юридична спрямованість поправок відображає реакцію Ю.В. Тимо-
шенко на актуальну діяльність Ради національної безпеки і оборо-
ни України під головуванням В.А. Ющенка. Не секрет, що рішен-
ня нині чинного уряду час від часу намагається коригувати Рада
національної безпеки і оборони України. Тобто за даних обставин
оновлення Основного Закону є спокусливим приводом для зведення
політичних рахунків.
Новели БЮТ до статті 108 Конституції України зводяться, за-
галом, до послаблення режиму президентської недоторканості. Зок-
рема, статтю пропонується доповнити положенням такого змісту:
Президент України не може бути затриманий чи заарештований до
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього. Логіка
даного підходу має продовження в модернізації лідерами БЮТ про-
цедури імпічменту. Так, статтю 111 Основного Закону України вони
пропонують переписати в сенсі спрощення процедури імпічменту
до двох етапів: а) більшість звертається до Верховного Суду України;
б) на підставі висновку Верховного Суду України Верховна Рада України двома третинами від її конституційного складу усуває Президента України з поста.
Коментар стосовно даних новацій зводиться до наступного.
Імпічмент є виключним запобіжним заходом проти протиправної
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діяльності (бездіяльності) будь-якого глави держави. Оскільки за
пропозиціями БЮТ пост Президента України робиться майже деко-
ративним, процедура імпічменту щодо нього втрачає основне функ-
ціональне навантаження. Якщо вища посадова особа держави не має
жодних важелів політичного впливу на уряд і парламент, питання
щодо її імпічменту позбавляється інтриги.
Статтю 113 Конституції України БЮТ пропонує доповнити нор-
мою про те, що Кабінет Міністрів України є відповідальним лише перед Верховною Радою України ( і не відповідальний перед Президентом
України). В своїй діяльності він має керуватися Конституцією та законами України, а також указами Президента України лише відповідно
до пунктів 5-7, 9-18 статті 106 Конституції України.
Нижче, в статті 114 Основного Закону пропонується також вста-
новити, що Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням більшості. При цьому всі міністри Кабінету
Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України. При цьому в статті 116 Конституції
України пропонується виключити з компетенції Кабінету Міністрів
України обов’язок щодо забезпечення виконання актів Президента України.
Що ж стосується доданих Кабінету Міністрів України нових
повноважень, то вони зводяться, головним чином, до призначення
чверті складу Ради національного банку України, Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії
з регулювання енергетики, Національної комісії регулювання зв’язку.
На Кабінет Міністрів України покладається також призначення голів
місцевих державних адміністрацій.
Крім того, Конституцію України пропонується доповнити стат-
тею про виключні повноваження Прем’єр-міністра України, які в
пропозиціях від БЮТ зводяться до наступного:
Прем’єр-міністр України:
♦ здійснює керівництво діяльністю Кабінету Міністрів України,
центральними органами виконавчої влади та місцевими державними
адміністраціями;
♦ виступає від імені Кабінету Міністрів України;
♦ підписує акти Кабінету Міністрів України;
♦ здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави;
♦ веде переговори та укладає міжнародні договори України;
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♦ вносить подання Президентові України про призначення та
звільнення глав дипломатичних представництв України в інших державах та міжнародних організаціях;
♦ вносить подання до Верховної Ради України про призначення
та звільнення всіх міністрів;
♦ вносить подання до Кабінету Міністрів України про призначення та звільнення керівників інших центральних органів виконавчої
влади.
Крім того, проектом поправок БЮТ до статті 118 Основного За-
кону пропонується встановити, що голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України. Логічно, що
при цьому рішення голів місцевих державних адміністрацій можуть
бути скасовані Кабінетом Міністрів України або главою місцевої дер
жавної адміністрації вищого рівня.
Як це витікає з пропозицій БЮТ до статті 119 Конституції Ук-
раїни, місцеві державні адміністрації мають суттєво змінити свій
статус. Віднині вони повинні стати органами, що представляють Кабінет Міністрів України на відповідній території. На них покладається
контроль за виконанням Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України. Місцеві державні адміністрації здійснюють
також координацію діяльності територіальних підрозділів міністерств
на відповідній території.
Якщо пропозиції від БЮТ послідовно втілити у життя, Україна
ризикує стати республікою, якою керуватиме «залізний канцлер».
Враховуючи ту прозаїчну обставину, що конституції не обмежують
термін перебування прем’єр-міністрів при владі, Україна ризикує
опинитися в обставинах пролонгованої прем’єрської диктатури. На-
приклад, у гранично ліберальній Великобританії М.Тетчер обійма-
ла посаду прем’єра майже два десятиліття поспіль. Яким в часово-
му вимірі буде правління Прем’єра в республіці БЮТ передбачити
важко.
Отже модель виконавчої влади від БЮТ і, особисто, Ю.В.Ти
мошенко могла б вимагати запровадження в Основному Законі Ук-
раїни обмеження терміну повноважень Прем’єра двома скликання-
ми парламенту України поспіль. Однак про це в ній не йдеться. Слід
зазначити, що загроза диктатури в парламентських республіках є
анітрохи не меншою, ніж в республіках президентського типу.
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Враховуючи ту обставину, що більшість президентів в західних
демократіях переобирається на свій пост лише один раз, є підстави стверджувати, що Україні загрожує реставрація авторитаризму
в формі республіки саме парламентського, а не президентського типу. Навряд чи з цього питання існують ілюзії у лідерів БЮТ. Під
приводом демократичного оновлення Конституції вони свідомо й
підсвідомо прагнуть до надмірної централізації державної влади. Як
говорить французька говірка, «щоб спіймати злодія, треба найняти
іншого злодія». Але що є добрим для кримінальної поліції, не є при-
йнятним для держави. Навряд чи політичний авторитаризм в дусі
Ю.В.Тимошенко став адекватним засобом боротьби з авторитариз-
мом в стилі Л.Д.Кучми.
Проект змін до Конституції України в редакції БЮТ передба-
чає новий підхід до визначення повноважень прокуратури України
й нову версію Розділу VIII Основного Закону України про право-
суддя. Зокрема, пропонується запровадити інститут Державної судової адміністрації, голова якої має призначатися Верховною Радою
України. На Державну судову адміністрацію покладається утворення
судів (замість Президента України) та здійснення адміністративних та
розпорядчих функцій в судах (оскільки в усіх судах, окрім Верховного
Суду України, скасовується посада голови суду).
Крім того, в статті 122 Конституції України пропонується вста-
новити, що дізнання, досудове слідство з порушенням кримінальних
справ, передача їх до суду та підтримка державного обвинувачення
має здійснюватись прокуратурою, Міністерством внутрішніх справ
України, Державною податковою адміністрацією України, Державною
митною службою України, Службою безпеки України, Головним контрольно-ревізійним управлінням, Міністерством фінансів України та
постійним слідчим Верховної Ради України.
Що ж стосується статусу прокуратури України, то вона й надалі
має підтримувати державне обвинувачення в суді; представляти інтереси держави в суді у випадках, визначених законом; наглядати за виконанням судових рішень у кримінальних справах; здійснювати функції
органу досудового слідства.
За проектом конституційних змін від БЮТ підлягає скасуванню
такий орган як Вища рада юстиції. Натомість пропонується запро-
вадити систему кваліфікаційно-дисциплінарних комісій різного рівня.
Зокрема, повноваження обласних кваліфікаційно-дисциплінарних
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комісій поширюватимуться на місцеві суди та територіальні виборчі
комісії, а повноваження міжрегіональних комісій – на апеляційні
суди та окружні виборчі комісії. В свою чергу, повноваження Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії мають поширюватися на суд-
дів Верховного та Конституційного Суду України, а також членів
Центральної виборчої комісії.
До компетенції вищезазначених комісій БЮТ пропонує віднес-
ти: кваліфікаційну атестацію суддів; притягнення до відповідальності
суддів та членів виборчих комісій; звільнення суддів з посад; внесення подання до Центральної виборчої комісії щодо призначення членів
виборчих комісій. Як зазначає протокол конституційних поправок,
склад кожної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії має формува-
тися шляхом жеребкування. Подальшого розвитку в тексті пропози-
цій від БЮТ ця теза не отримала. Нез’ясованим залишається як пер-
вісний відбір кандидатур, так і список сторонніх учасників, місце та
час критичного жеребкування.
Що ж стосується територіального устрою України й визначення
конституційного статусу Автономної Республіки Крим, то пропози-
ції БЮТ в цій ділянці зводяться до наступного. Пропонується по-
рядок, відповідно до якого Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду і звільняється з посади Верховною
Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Прем’єр-міністром України. Пропонується також встановити, що з мотивів невід-
повідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим Конституції України та законам України Прем’єрміністр України може зупинити дію цих актів з одночасним зверненням
до Конституційного Суду України щодо їх конституційності.
Обрання органів місцевого самоврядування (поправки БЮТ до
статті 141 Конституції України) пропонується проводити за пропор-
ційною виборчою системою з відкритими списками. При цьому пе-
редбачається проведення виборів у два тури – до другого туру допускаються дві партії, які набрали найбільшу кількість голосів у першому
турі; вибори завершуються в один тур, якщо за його результатами одна
партія одержала абсолютну більшість голосів; черговість кандидатів у
списку визначається керівним органом партії; партія може змінювати
черговість кандидатів у своєму списку протягом семи днів після затверд
ження результатів виборів на підставі критеріїв, встановлених вищим
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органом партії; за рішенням керівного органу партії депутат може бути
позбавлений представницького мандата.
Головну увагу звертає на себе те, що вибори до органів самов-
рядування за версією БЮТ нічим не відрізняються від виборів до
Верховної Ради України. Оскільки запровадження місцевих партій
в Україні не передбачається, формально-юридично відділені від де-
ржави органи місцевого самоврядування в проекті БЮТ пронизує
вертикаль партійної дисципліни. При цьому різниця між держав-
ним управлінням і самоврядуванням на місцях знову стає малопо-
мітною.
Відповідно до законодавства України, політичні партії мають
розробляти й ухвалювати свої статути паралельно з прийняттям
програм загальнонаціонального розвитку України. Проте інтере-
си держави не обов’язково мають співпадати з інтересами місцевих
громад і органів самоврядування. Натомість те, до чого фактично
прагне БЮТ – це сутнісне відродження радянської системи народ-
ного представництва. Цілком ймовірно, що провідники БЮТ ро-
зуміються на теоретичних засадах лібералізму, проте на практиці
вони віддають перевагу спрощеним й малоефективним політичним
моделям.
Менше критики викликає запропоноване БЮТ відновлення
виконкомів рад в якості виконавчих органів місцевого самовряду-
вання. Проте навряд чи цей позитивний крок може виправдати ту
хвилю ідейного пуританізму, яка виплескується мало не з кожної
сторінки їх програмного тексту.
Кажуть, що коли майбутній президент ЮАР Н. Мандела вий-
шов після багаторічного ув’язнення нарешті на свободу, він побуду-
вав собі будинок за архітектурними канонами колишньої в’язниці.
Лідери БЮТ прагнуть для України процвітання і свободи, проте їх
творча здатність поки не осягнула мистецтва побутування на євро-
пейському конституційному пленері.
14 травня 2004 р.
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