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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
(із постатейними коментарями, проект – 2009)

Преамбула

Ми, Український народ — громадяни України всіх національностей,
♦ спираючись на багатовікову історію українського державотворення,
♦ дбаючи про здійснення своїх прав і основоположних
свобод,
♦ прагнучи підпорядкувати державну владу інтересам особи,
а державу в цілому — інтересам суспільного загалу,
♦ піклуючись про життя, свободу та процвітання нинішніх та
прийдешніх поколінь,
♦ виражаючи свою суверенну волю,
♦ приймаємо цю Конституцію — Основний Закон України.
Преамбула проекту Конституції, у порівнянні з преамбулою чинної
Конституції України 1996 р., є коротшою. Пояснюється це тим, що
проектом передбачається новий суб’єкт прийняття Основного Закону.
Якщо раніше це була юридична особа — Верховна Рада України, то тепер йдеться про весь Український народ.
Очевидно, що Український народ не може говорити про відповідальність перед Богом чи власною совістю, оскільки такий зв'язок є виключно особистим, персоніфікованим. Не всі громадяни є віруючими, а віруючі належать до різних церков і конфесій. Крім того, совість — категорія, що також існує в індивідуальному форматі.
Політично некоректним було б також вказувати на те, що народ приймає Конституцію, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р., оскільки такі масштабні суб’єкти
політики як нація чи народ стоять вище від будь-яких юридичних самозобов’язань. Преамбула свідчить про намір суверенного народу за-
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провадити нову Конституцію держави. Як суверен, Український народ
не несе жодних зобов’язань перед будь-якими раніше прийнятими юридичними актами, зовнішніми політичними силами чи обставинами.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Засади проекту Конституції виходять із світоглядних позицій, які
відображають універсальні закономірності конституціоналізму ліберально-демократичного зразка. В даному розділі Конституції визначаються основні параметри громадсько-політичного життя в Україні. Вони
подаються у вигляді лаконічних конституційних приписів (цінностей,
принципів, норм), за допомогою яких повинен сприйматися в подальшому конституційний текст.
Стаття 1.
1. Воля народу визначає волю Української держави і є найвищим владним політичним авторитетом.
2. Конституція України є найвищим владним правовим авторитетом.
3. Законодавча, виконавча та судова гілки влади в Українській
державі підпорядковані волі народу та цій Конституції.
У статті 1 проекту Конституції говориться про те, воля Українського народу є найвищим владним політичним авторитетом. Це означає, що воля Українського народу — це найвища жива (уособлена в людях) влада в Україні. Навпаки, Конституція визначається в цій статті
як уособлення вищої правової (абстрактної) влади в державі. Приймаючи Конституцію, народ вважає її гарантом своєї свободи, головним засобом обмеження бюрократичної експансії держави. Водночас Конституція — правовий акт, який встановлює правила політичної взаємодії
не тільки окремих людей, але й норми функціонування всього державного механізму, Української держави в цілому.
Стаття 1 проекту Конституції виходить з того, що суверенітет
Українського народу є вищим за державний суверенітет України, з чого
випливає необхідність встановлення юридичних обмежень стосовно
держави. Відтак, закономірним є те, що Конституція виступає як ос-
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новний гарант громадянської свободи, вона стоїть юридично вище за
функціонально необхідний, проте політично інструментальний державний порядок. В наукових джерелах даний тип фундаментальних політичних відносин переконливо описано у працях Фрідріха фон Гаєка
(«Конституція свободи», «Право, законодавство та свобода»), Джона
Ролза («Теорія справедливості», «Політичний лібералізм»), Рональда
Дворкіна («Закон свободи»), Роберта Нозіка («Анархія, держава та
утопія»), Браяна Таманаги («Верховенство права») та інших.
Правова влада Конституції внаслідок своєї більшої продуманості по
відношенню до політичної влади живих людей і держави в цілому є
стратегічною. Вона виступає у формі засад, принципів, прав людини,
основоположних свобод, а також правил функціонування (через співвідношення компетенцій) основних елементів державного механізму. Подібне уявлення про основний закон є типовим для сучасного розуміння конституціоналізму, який справедливо ототожнюється на Заході з верховенством права.
У той час, як насильницьке підкорення спільним конкретним цілям
(комунізм, фашизм) дорівнює рабству, підкорення єдиним абстрактним
правилам, яким би важким не вважався їхній тягар, забезпечує простір
для широкої свободи та різноманітності, писав Фрідріх фон Гаєк. Отже, найвищим владним авторитетом в суспільстві має стати конституція, головними об’єктами впливу й каналами реалізації якої є органи публічної влади. Абстрактне — це право, здійснення його — держава, підкреслював свого часу Гегель.
Проте конституція є не просто головним законом. Вона уособлює в
собі все те, що відрізняє право від законодавства. Право є більш універсальним, ніж законодавство, в якому воно знаходить свою практичну
матеріалізацію. Ця обставина пояснює відносну єдність світового конституціоналізму, його помітну незалежність від конкретних національних політик.
Стаття 2.
1. Свобода народу є головною метою цієї Конституції.
2. Громадянський мир, безпека, захищеність та стабільність є
головними цілями Української держави.
3. Цілі Української держави підпорядковані головній меті Конституції України.
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4. Вільно чинити власною долею є головним наслідком свободи народу для кожного українського громадянина.
5. Діяти в межах окреслених цією Конституцією і законами повноважень є головним наслідком свободи народу для кожної посадової та службової особи.
Життя сучасного суспільства вимагає стабільності, а разом з тим
динамізму та свободи, що знаходяться із стабільністю не в найкращих
стосунках. І конституція вимушена реагувати на цю ситуацію. Обравши лише стабільність, люди ризикують потрапити в авторитаризм і
тоталітаризм. Ставши виключно на бік свободи, вони втрачають орієнтири і починають рухатися до хаосу. Щоб уникнути крайнощів, сучасні конституційні системи складаються як біполярні: частина норм в
них дбає про порядок і стабільність, решта — про свободу.
Оскільки громадянська свобода є стратегічно важливішою за порядок, конституції в своїх кращих історичних зразках стають на бік свободи. Сучасна ліберально-демократична конституція — це гарант свободи, виразом якої в здоровому суспільстві є міра позитивної невпорядкованості в економіці (ринок), політиці (демократія), приватному
житті (privacy). Таким чином, конституція є не стільки упорядником
громадського життя, скільки гарантом проти його надмірної організованості, бюрократичної регламентованості тощо.
Втім, свобода важлива як пріоритет Конституції і об’єкт гарантування її нормами не тільки тому, що прояви свободи в економіці, політиці й приватному житті призводять до найвищої ефективності.
Свобода є важливою і як моральний фактор. Тільки вільна людина здатна відповідати за свої вчинки.
Відомо, що в частині 1 статті 3 чинної Конституції України
стверджується, що найвищою соціальною цінністю в Україні визнається не свобода, а «життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність і
безпека людини». Тобто чинна Конституція носить підкреслено охоронний стосовно людини характер. Якщо розуміти редакцію статті 3 Основного Закону буквально, можна дійти парадоксального висновку про
те, що Конституція забороняє ризикувати життям індивіда навіть під
час війни. Як витікає з аналізу даної норми, незалежність і суверенітет
України, недоторканність її кордонів поступаються найвищій соціальній
цінності — життю фізичної особи. Але ж статті Конституції — це не
метафори, а юридичні норми, розраховані на конкретну практичну дію.
Навпаки, проект Конституції виходить з того, що громадянська
свобода є вищою цінністю не тільки в нормальному (мирному) стані,
але й в умовах надзвичайного та воєнного стану, коли свобода вимагає
для свого збереження додаткових гарантій. Адже саме в такі періоди
зверхність держави над людиною робиться особливо загрозливою.
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Серед головних об’єктів юридичного захисту проект Конституції
називає життя, свободу і процвітання нинішнього та прийдешніх поколінь (Преамбула). Слід зазначити, що кожна з відомих у світі конституційних систем є неповторною з точки зору її засад. В США це вільні
принципи англійської конституції у поєднанні з природним правом та
здоровим глуздом, у Франції — свобода, власність, безпека й спротив
гнобленню. Загальновідомими в конституціоналізмі є також право на
життя, свободу й прагнення до щастя Т.Джефферсона, «чотири свободи» Ф.Рузвельта, «чотирнадцять пунктів» В.Вілсона тощо.
Крім того, в сучасному конституціоналізмі важливими є не лише норми,
але й сама структура основного закону, його юридична атмосфера, уживані
в ньому концепції, тип регулювання. Лаконічні, але змістовні конституційні
пріоритети починають діяти не відразу, проте їх дія є глибокою.
З огляду на вищенаведене, перший розділ проекту Конституції побудовано в якості юридичної гарантії того, що воля Українського народу
визначає волю держави, тобто виступає найвищим владним політичним авторитетом. На відміну від волі Українського народу, Конституція України є найвищим владним правовим авторитетом. В свою чергу,
держава визначається в Конституції в якості джерела сили, яка забезпечує панування Основного Закону. Щоб сила держави була ефективною, вона має спиратися на демократію, бути легітимною.
Стаття 2 проекту Конституції містить норму про те, що діяти
виключно в межах окреслених Конституцією і законами 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 (там йдеться про майже повну заборону дискреційних повноважень). Зокрема, формулювання частини другої статті 19 чинної Конституції про те, що «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» практично не залишає простору
для політичного маневру політичних лідерів держави. Як показує практика, заборона дискреційних повноважень повинна стосуватися
(в мирний час) лише посадових осіб силових та правоохоронних структур. Тому в проекті положення частини другої статті 19 чинного Основного Закону перенесено до іншого структурного підрозділу.
Стаття 3.
1. Україна є суверенною, демократичною, правовою державою.
2. Україна — унітарна республіка.
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3. В Україні визнається єдине громадянство.
Стаття 3 проекту Конституції закріплює основні юридичні характеристики Української держави. Тут майже все залишено на рівні
чинного Основного Закону. Вилучено лише положення про те, що Україна є соціальною державою. Стверджувати подібне на конституційному
рівні поки що немає реальних підстав.
Стаття 4.
1. Держава відповідає перед громадянами за свою діяльність.
2. Гарантування прав людини і основоположних свобод є головним обов’язком держави.
3. Кожен має право судового позову як до Української держави
в цілому, так і до її органів та посадових осіб.
4. Всі без винятку державні посадові особи повинні служити на
користь інтересів Українського народу. Їх повноваження мають визначатися саме в цій якості.
В статті 4 проекту Конституції говориться про те, що компетенція всіх державних посадових осіб повинна відповідати принципу служіння Українському народові. Ця норма є важливою як орієнтир для
поточного законодавства. В даному випадку поняття державних посадових осіб є універсальним, воно дозволяє поєднати в одному визначенні
політиків вищого рангу і державних службовців у традиційному значенні
цього слова.
Слуги народу в більшості випадків не відрізняються від інших
суб’єктів економіки в плані задоволення своїх інтересів. Принцип служіння передбачає, що визначення компетенції посадових осіб повинно
орієнтуватися на суспільно корисну діяльність, хоча їх реальна мотивація може залишатися егоїстичною. Тому громадянам гарантується також право судового позову до Української держави в цілому, її органів і
окремих представників.
Стаття 5.
1. Право визначати і змінювати основи конституційного ладу в
Україні належить народу, воно не може бути відібрано державою, її
органами чи посадовими особами.

8

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

2. Народ здійснює владу як безпосередньо, так і через органи
державної влади та органи місцевого самоврядування.
3. Якщо свободі Українського народу виникає загроза, народний спротив цьому є легітимним.
Стаття 5 проекту Конституції передбачає закріплення права народу на демократичне повстання. Враховуючи досвід Помаранчевої революції, частина третя статті 5 проекту Конституції містить в собі
положення про те, що народний спротив з метою захисту громадянської свободи визнається легітимним.
Демократичне повстання є класичним елементом світової конституційної культури. Зокрема, стаття 20 Конституції ФРН 1949 р.
передбачає право громадян вчиняти спротив будь-кому, хто наважиться посягнути на їх демократичний лад, якщо інші засоби неможливо буде використати. Стаття 23 Конституції Чехії 1992 р. стверджує, що
громадяни мають право чинити опір посяганням на демократичні принципи прав людини і основоположних свобод, якщо діяльність конституційних органів чи застосування правових засобів будуть в країні неможливими.
Стаття 120 Конституції Греції 1975 р. зобов’язує громадян вчиняти спротив будь-яким спробам відмінити Конституцію насильницькими
засобами. 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. При цьому стаття 5 проекту Конституції України, як і решта її тексту, виходить з того, що органи влади
Автономної Республіки Крим відносяться (за родовою ознакою) до органів місцевого самоврядування.
Стаття 6.
1. Влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Законодавча та виконавча гілки влади є
автономними одна від одної. Судова влада є незалежною від законодавчої та виконавчої влади.
2. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади, їх посадові та службові особи здійснюють свої повноваження у встановлених
цією Конституцією і законами межах.
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3. Судова влада керується волею народу, тільки якщо вона виражена у формі Закону.
Стаття 6 проекту Конституції присвячена принципу поділу влад.
На відміну від чинного Основного Закону, в проекті стверджується, що
законодавча та виконавча гілки влади є автономними одна від одної.
Поняття автономії в даному випадку є слабшим від поняття незалежності, проте краще відповідає суті справи. Як відомо, повне розділення
влад є типовим для президентських республік на зразок США. Що ж
стосується української конституційної моделі, то вона побудована за
зразком президентсько-парламентської республіки, де гілки влади не є
остаточно відокремленими одна від одної.
В проекті Конституції проведено ідею про те, що судова влада є
незалежною від законодавчої та виконавчої влади. Тобто конструкція
судової влади від початку будується таким чином, що судова влада
сприймається не як просте відгалуження державної влади, а як специфічна влада в державі. Саме тому їй надаються підвищені гарантії незалежності. В правовій державі суд є не стільки державним, скільки
«наддержавним» органом. Йому доводиться судити державу, уникаючи
позиції судді у власній справі. В статті 6 проекту підкреслюється, що
судова влада керується волею народу тільки якщо вона виражена у формі Закону. Судовій владі забороняється бути інструментом втілення
політичних настроїв мас, вона повинна працювати виключно на основі
правових норм.
Стаття 7.
1. В Україні визнається верховенство права. Судові рішення ухвалюються іменем Закону.
2. Конституція України має найвищу юридичну силу.
3. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту прав людини і основоположних свобод безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Стаття 7 проекту Конституції присвячена принципу верховенства
права. На відміну від діючого Основного Закону в ній стверджується, 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). В даному випадку закон є вищим від держави.
Крім того, правова держава не може виносити вироки сама собі. За
логікою правової держави, суди повинні виконувати волю закону й не бу-
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ти інструментом в будь-чиїх руках. Позитивним прикладом конституційного регулювання в даному випадку є стаття 114 Конституції Молдови 1994 р., в якій закріплюється здійснення правосуддя іменем Закону.
Критики подібної позиції іноді стверджують, що судді у своїй діяльності повинні керуватися не тільки законом, але й неписаним правом
(універсальним принципам, цінностям тощо). На це можна відповісти
лише те, що дозвіл на використання права судді все одно одержують з
норм (тексту) закону. В даному випадку це Основний Закон України.
Стаття 8.
1. Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Національними Зборами України, є частиною національного
законодавства України.
2. Забороняється укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України.
Ця норма є традиційною для України й на цій підставі коментарів
не потребує.
Стаття 9.
1. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує розвиток і функціонування української мови в усіх сферах
суспільного життя на всій території України.
2. Держава поважає культурну і мовну різноманітність України.
Держава гарантує вільний розвиток, використання і захист мовної,
етнічної, культурної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.
3. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
В даному випадку вжито більш короткий варіант статті 10 чинного Основного Закону. Посилання на особливий статус російської мови
(чинна Конституція), виокремлення її серед інших мов навряд чи є виправданим за сучасних обставин.
Стаття 10.
1. Ринкова економіка є уособленням засад економічної свободи.
2. Демократія є уособленням засад політичної свободи.
3. Недоторканність приватного життя є уособленням засад особистої свободи.
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4. Економічна, політична та особиста свободи не можуть бути
ніким скасовані. Їх здійснення може бути обмежене лише у випадках, передбачених цією Конституцією.
Стаття 10 є необхідною конкретизацією норми проекту про головну мету Конституції України, закріплену частиною першою статті 2
проекту.
Стаття 11.
1. Законна підприємницька ініціатива не обмежується. Свобода
договору гарантується.
2. Держава гарантує вільний рух осіб, товарів, послуг та капіталу.
3. Розмір державних і місцевих податків і зборів не повинен
становити загрозу економічній свободі.
4. Торгівля є вільною.
5. Внутрішні та іноземні інвестиції заохочуються.
Стаття 11 проекту Конституції містить 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 сучасної європейської держави ідей. Вона є ідейним запозиченням з «Хартії засадничих прав Союзу» (чинна частина
проекту Договору про конституцію для Європи 2005 р.1). Як відомо, це
один з найбільш важливих принципів життєдіяльності держав-членів
Європейського Союзу.
Стаття 12.
1. Земля, її надра та інші природні ресурси України є об’єктами права власності Українського народу.
2. Громадяни, інші фізичні та юридичні особи можуть користуватися об’єктами права власності Українського народу відповідно
до цієї Конституції та закону.
3. Власність сприяє незалежності та відповідальності особи перед суспільством. Благодійницькі дії власника завбачають підтримку та заохочення з боку Української держави. Кожен може бути
суб’єктом і об’єктом благодійницької діяльності.
1

У випадках використання положень «Хартії засадничих прав Союзу» наводиться
переклад відповідних норм за виданням: «Конституція для Європи. Конституційні
акти Європейського Союзу». — Київ, «Юстініан», 2008 р.
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4. Усі законні власники є рівними перед законом; всі форми
власності захищаються законом однаковою мірою.
5. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується державою, громадянами, іншими фізичними і
юридичними особами відповідно до цієї Конституції та закону.
Стаття 12 проекту Конституції є модернізованим варіантом поєднання статей 13 і 14 чинного Основного Закону. В діючій Конституції України говориться про те, що «власність зобов’язує». Виглядає так,
що даний вираз є не зовсім вдалою копією однієї з норм Основного Закону ФРН. Тому в проекті стверджується, що власність «сприяє незалежності та відповідальності особи перед суспільством». Це добре відома
і юридично прозора Гегелівська ідея.
Стаття 13.
1. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах демократії,
політичної та ідеологічної багатоманітності.
2. Демократичними в Україні визнаються рішення, які було
прийнято без порушення законних процедур. Порушення законної
процедури є підставою для визнання рішення не чинним.
3. Диктатура не визнається, поки діє ця Конституція.
4. Права політичних меншин гарантуються. Рішення, прийняті
на основі консенсусу, не можуть бути скасовані волею політичної
більшості.
5. Для зайняття політичних посад принцип професійних вимог
не застосовується.
Стаття 13 проекту Конституції присвячена демократії та політичному плюралізмові. Вона має замінити невдале положення частини
другої статті 15 чинної Конституції про те, що «жодна ідеологія не
може визнаватися державою як обов’язкова». Наприклад, як в такому
випадку ставитися до ідеології самої Конституції України? З аналогічних причин в проекті вилучено положення частини першої статті 17
чинної Конституції про те, що «забезпечення інформаційної безпеки є
<...> справою всього Українського народу» тощо.
Стаття 14.
1. Свобода вираження поглядів (свобода слова) є передумовою
будь-якої політики і права. Вона не підлягає скасуванню або обмеженню референдумом чи Національними Зборами України.
2. Будь-яка цензура заборонена.
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Закріплена в статті 14 проекту Конституції непорушність свободи вираження поглядів є втіленням сучасного розуміння свободи слова.
Положення статті 14 проекту означають, що свобода вираження поглядів не може бути скасована чи звужена навіть шляхом внесення змін
до Основного Закону. Тобто Національні Збори України або референдум
не можуть скасувати чи обмежити свободу вираження поглядів з будьяких кон’юнктурних міркувань.
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 ґрунтується 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 закони.
Суб’єктивне право на свободу вираження поглядів (свобода слова)
міститься дещо нижче, в статті 31 проекту Конституції. Його обсяг
формально співпадає з обсягом статті 10 Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод 1950 р. Призначення ж статті 14
проекту Конституції полягає в тому, щоб підкреслити фундаментальний характер цієї свободи, виключити навіть потенційну можливість її
обмеження чи скасування.
Слід зазначити, що в даному випадку йдеться про неможливість
обмеження свободи вираження поглядів як такої. Це не означає, що
здійснення цієї свободи також не підлягає жодним обмеженням. Тобто
в статті 14 проекту йдеться про непорушність принципу свободи слова — класичної для політичної Європи норми, закріпленої також частиною першою статті ІІ-71 Хартії засадничих прав Союзу, а не про заборону тимчасового обмеження здійснення цієї свободи під час дії надзвичайного або воєнного стану.
Стаття 15.
1. Зовнішня політика України спрямована на забезпечення її
національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і
взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства на основі дотримання норм міжнародного права.
Стаття 15 проекту Конституції присвячена зовнішній політиці
України. Національні інтереси і безпека Українського народу названі в
ній цілями зовнішньої політики держави. Як стверджує ця норма, Україна йде шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва
з усіма членами міжнародного співтовариства на основі дотримання
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норм міжнародного права. При цьому поняття загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, яке вживається в статті 18 чинної
Конституції, в проекті вилучено. За свідченням фахівців, дане поняття
й досі залишається юридично невизначеним.

Розділ ІІ. ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ
Стаття 16.
1. Державними символами України є Державний Герб України,
Державний Прапор України і Державний Гімн України.
2. Державним Гербом України є тризуб золотої барви на синьому тлі. Державним Прапором України є блакитно-жовтий стяг
прямокутної форми із співвідношенням сторін 2:3; блакитна смуга
розташована вгорі.
3. Державним Гімном України є гімн «Ще не вмерла Україна».
4. Порядок використання державних символів України визначається законом.
Стаття 16 проекту Конституції присвячена державним символам
України. Новелою в ній є те, що проект відмовляється від поняття великого герба України. Вилучено також положення чинної Конституції
України про те, що закон про державну символіку має прийматися двома третинами від конституційного складу парламенту України.
Проект Конституції повертається до старої текстової редакції
національного гімну України. В статті 16 зазначається, що Державним
Гімном України є національний гімн «Ще не вмерла Україна». Зроблено
це не лише на вимогу досконалості літературної форми. Колективна
творчість депутатів або будь-яких інших осіб щодо «виправлення» класичних текстів виглядає тут недоречною.

Розділ ІІІ. ПРАВА, ОСНОВОПОЛОЖНІ СВОБОДИ, ОБОВ’ЯЗКИ
Розділ ІІІ проекту Основного Закону про права і свободи названо
по-новому: 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.
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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.
1. Гідність людини є непорушною.
2. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.
3. Права людини і основоположні свободи є невідчужуваними і
непорушними.
4. При прийнятті нових законів чи внесенні змін до чинних законів не допускається порушення конституційних прав людини і
основоположних свобод.
5. Права людини і основоположні свободи, закріплені цією
Конституцією, не є вичерпними.
6. Окремі права, основоположні свободи та обов’язки можуть
належати юридичним особам.
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 статті ІІ-61 Хартії засадничих прав Союзу (проекті Договору про конституцію для Європи 2005 р.).2 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 національного законодавця. Крім того, непорушність прав і свобод, про яку йдеться в статті 17
проекту Конституції, автоматично означає неможливість їх скасування.
2

Тут, як і раніше, 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 Союзу. Проте в проекті Конституції України використані положення Хартії засадничих прав Союзу — тобто тієї частини Договору, яка, все-таки,
не втратила своєї юридичної сили. На Хартію як на юридично чинний документ
посилається Лісабонський договір, підписаний главами 27-ми держав-членів Європейського Союзу в грудні 2007 р.
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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
проекту Конституції України.
Стаття 18.
1. Закріплені в цій Конституції права людини і основоположні свободи не можуть тлумачитися як обмеження чи порушення
прав і основоположних свобод, визнаних міжнародними договорами України.
2. Всі можливі обмеження щодо здійснення передбачених цією
Конституцією прав і основоположних свобод повинні:
1) бути необхідними в демократичному суспільстві;
2) передбачатися законом;
3) відповідати цілям, заради досягнення яких вони запроваджуються.
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 (вимог, так званого, «трискладового тесту»), 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.
1. Кожна людина має право на вільний розвиток.
2. Ніхто не може утримуватись в рабстві або в підневільному
стані. Торгівля людьми заборонена.
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3. Ніхто не може бути примушений робити те, що не відповідає
закону.
4. Здійснення визнаних Україною прав людини і основоположних свобод забезпечується без дискримінації за ознакою статі, раси,
кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження або за будь-якою іншою ознакою.
5. Держава гарантує захист від дискримінації за ознаками, вказаними в частині четвертій цієї статті.
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.
Стаття 20.
1. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадській, політичній і
культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у
праці та винагороді за неї; заходами щодо охорони праці і здоров’я
жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають
жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим
захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства тощо, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших
пільг вагітним жінкам і матерям.
Стаття 20 проекту Конституції присвячена рівності прав жінки і
чоловіка. Вона фактично повторює частину третю статті 24 чинного
Основного Закону.
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Стаття 21.
1. Громадяни України мають рівні конституційні права і основоположні свободи та є рівними перед законом.
2. Громадяни України не можуть бути позбавлені громадянства
і права змінити громадянство.
3. Громадяни України не можуть бути вигнані за межі України
або видані іноземній державі.
4. Громадяни України, які перебувають за її межами, можуть в
будь-який час повернутися в Україну.
5. Держава гарантує піклування та захист громадянам України,
які перебувають за її межами.
У комплексній статті 21 проекту Конституції зібрані гарантії
конституційного статусу 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 нині штучно узгоджується з принципом заборони дискримінації. Варто підкреслити, що заборона дискримінації
стосується не лише громадян України, але й будь-яких інших фізичних
осіб, людини як такої.
Стаття 22.
1. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і
основоположними свободами, а також несуть такі самі обов’язки,
як і громадяни України, — за винятками, встановленими Конституцією України, законами та міжнародними договорами України.
2. Колективне вислання іноземців з території України заборонено.
3. Іноземці, які законно проживають 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 посадовою особою, уповноваженими вирішувати це питання.
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4. Іноземець може бути висланий ще до того, як він здійснив
права, передбачені пунктами 1, 2, 3 частини третьої цієї статті, якщо таке вислання є необхідним в інтересах забезпечення національної безпеки чи громадського порядку.
5. Іноземцям та особам без громадянства може бути наданий
статус біженців або притулок в порядку, встановленому законом.
6. Ніхто не може бути переміщеним, висланим чи виданим
державі, де існує реальна загроза застосування до нього смертної
кари, катування чи іншого нелюдського чи такого, що принижує
людську гідність поводження чи покарання.
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 соціальною проблематикою держави.
Частина шоста статті 22 проекту відповідає вимогам частини
другої статті ІІ-79 Хартії засадничих прав Союзу (проекту Договору
про конституцію для Європи 2005 р.).
Стаття 23.
1. Кожна людина має право на життя.
2. Держава зобов’язана захищати життя людини.
3. Нікого в Україні не може бути засуджено до смертної кари
або страчено.
4. Кожен має право захищати своє і чуже життя від протиправних посягань.
5. Придбання особистої зброї з метою захисту себе і своєї родини від протиправних посягань регулюється законом.
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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.
1. Кожен має право на повагу і захист своєї гідності.
2. Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи
такому, що принижує людську гідність поводженню чи покаранню.
3. Перебування в місцях позбавлення волі не є підставою для
приниження людської гідності.
4. Кожен має право на повагу до своєї фізичної та духовної цілісності. Ніхто без його добровільної згоди не може бути підданий
медичним, науковим або іншим дослідам чи експериментам.
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 цілості. Нині воно закріплюється пунктом 1 статті
ІІ-63 розділу І Хартії засадничих прав Союзу (проекту Договору про
конституцію для Європи) в якості права на шанування фізичної та
психічної цілісності. Решта положень статті 24 проекту Конституції
відповідає положенням статті 28 чинного Основного Закону.
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Стаття 25.
1. Кожен має право на свободу, безпеку і особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом:
1) законне ув’язнення після засудження особи судом;
2) законний арешт або затримання особи за невиконання законного рішення суду або для забезпечення виконання обов’язку,
встановленого законом;
3) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою
допровадження її до суду за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні особою правопорушення або якщо обґрунтовано вважається
необхідним запобігти вчиненню особою правопорушення чи її втечі
після його вчинення;
4) затримання неповнолітнього на підставі законного рішення
з метою застосування наглядових заходів виховного характеру або
законне затримання неповнолітнього з метою допровадження його
до компетентного органу;
5) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних захворювань, а також законне затримання психічно хворих,
алкоголіків, наркоманів чи бродяг;
6) законний арешт або затримання особи з метою запобігання
її недозволеному в’їзду в країну або по відношенню до якої провадиться процедура депортації або екстрадиції.
2. Кожен, кого заарештовано чи затримано, має бути негайно
поінформований зрозумілою для нього мовою про підстави його
арешту або затримання і про обвинувачення, висунуті проти нього.
3. Кожен, кого заарештовано чи затримано згідно з положеннями пункту 3 частини першої цієї статті, має негайно постати перед судом і йому має бути забезпечено розгляд справи упродовж
розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання.
4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою має право ініціювати провадження, в ході якого
суд без зволікання встановлює чи додатково перевіряє законність
затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є
незаконним.
5. У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його
перепинити, уповноважені на це законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сорока восьми годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протя-
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гом сорока восьми 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 правилом 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 приводу оскарження умов його
арешту чи тримання під вартою.
9. Про арешт і затримання особи має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого. Кожен заарештований
чи затриманий має право на невідкладне повідомлення своїх родичів або близьких йому людей про свій стан.
10. Кожному потерпілому від арешту чи затримання, здійсненого всупереч положенням цієї статті, гарантується право на відшкодування моральної і матеріальної шкоди.
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 нині чинної в Україні 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 аналізу практики арештів і затримань в Україні протягом
останніх кількох років. На думку українських правозахисників, воно є
виправданим з точки зору належного гарантування прав людини.
Стаття 26.
1. Кожному гарантується недоторканість його житла чи іншого
законного володіння.

23

Конституція України

2. Не допускається проникнення до житла чи іншого законного
володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за
вмотивованим рішенням суду на основі закону.
3. Арешт, огляд і обшук в нічний 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 підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи іншого законного володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.
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 окремих західних країн. 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.
Стаття 27.
1. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних
розмов, телеграфної, електронної та іншої кореспонденції.
2. 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.
Стаття 27 проекту Конституції є самоочевидною й не вимагає
коментування. Вона є модернізованою версією статті 31 чинного Основного Закону.
Стаття 28.
1. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне
життя, крім випадків, коли таке втручання здійснюється судом на
основі закону і є необхідним у демократичному суспільстві в інте-
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ресах національної або громадської безпеки, 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 поширення персональних даних без згоди особи, крім випадків, передбачених законом, і лише в інтересах національної або громадської безпеки, захисту прав і свобод інших осіб.
4. Персональні дані можуть використовуватися лише для цілей,
визначених законом. Кожен має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших установах і
організаціях з відомостями про себе, якщо такі відомості не становлять змісту державної або іншої захищеної законом таємниці.
5. Кожному гарантується судовий захист права спростовувати
недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення такої інформації, а також права на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням недостовірної інформації про
особу.
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 знайоме 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.
Стаття 29.
1. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території
України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця
проживання, право вільно залишати територію України.
2. На здійснення цих прав і свобод не можуть бути встановлені
інші обмеження крім тих, що передбачені законом і є необхідними
в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, підтримання громадського порядку, запобігання злочину, захисту здоров’я чи моралі населення або з метою захисту
прав і свобод інших осіб.
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3. Права і свободи, викладені в частині першій цієї статті, можуть підлягати в окремих місцевостях додатковим обмеженням,
встановленим законом.
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 важливим в даному випадку є зміст частини четвертої
статті 2 Протоколу № 4 (в проекті Конституції — частина третя
статті 29).
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 богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як
прилюдно, так і приватно.
2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає
лише тим обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони громадського порядку, здоров’я чи моралі населення, захисту прав
і свобод інших осіб.
3. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а державна школа — від церкви. 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 законів за мотивами релігійних чи інших переконань. Якщо виконання військового обов’язку
суперечить релігійним чи іншим переконанням громадянина, воно
може бути замінене альтернативною (невійськовою) службою чи роботою.
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
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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 національні та міжнародні експерти.
Стаття 31.
1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право
включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і
незалежно від державних кордонів. Ця стаття не перешкоджає державі впроваджувати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних та кінематографічних підприємств.
2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками
і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам,
обмеженням або санкціям, що передбачені законом і є необхідними
в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі населення,
захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню
інформації з обмеженим доступом або для підтримання авторитету і
безсторонності суду.
3. Здійснення свободи вираження поглядів в мистецтві та наукових дослідженнях є вільним від обмежень.
4. Свобода та плюралізм засобів масової інформації гарантуються.
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 Хартії засадничих прав Союзу (проекту Договору про конституцію для Європи), якою встановлюються додаткові гарантії свободи слова в сфері науки та мистецтва. Як записано в європейському
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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 має бути 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 даного проекту) вперше. В цілому, зміст частини
четвертої статті 31 проекту Конституції є максимально наближеним
до редакції частини другої статті ІІ-71 Хартії основоположних прав
Союзу (проекту Договору про конституцію для Європи 2005 р.).
Стаття 32.
1. Кожен має право на доступ до офіційних документів та іншої 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 посадові 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 передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі населення, захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню інформації з обмеженим доступом або для підтримання авторитету і безсторонності суду за умови, якщо шкода від оприлюднення запитуваної інформації переважає суспільний інтерес в її
отриманні.
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 сімде-
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сяти 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 нормативного акту.
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.
Стаття 33.
1. Громадяни України мають право вступати до політичних партій, рухів та інших громадських об’єднань для здійснення і захисту
своїх прав і свобод, задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших законних інтересів, за винятком обмежень,
що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки або громадського порядку, охорони здоров’я населення, захисту прав і свобод інших осіб.
2. Право вступати до громадських об’єднань, за винятком політичних партій і рухів, належить кожному.
3. Ніхто не може бути обмежений у своїх правах і свободах за
належність чи неналежність до політичних партій, рухів чи інших
громадських об’єднань.
4. Ніхто не може бути примушений до вступу в партії, рухи чи
інші громадські об’єднання.
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 Хартії засадничих
прав Союзу (проекту Договору про конституцію для Європи 2005 р.).
Стаття 34.
1. Діяльність політичних партій, рухів та інших громадських
об’єднань, спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну
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основ конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення
суверенітету і територіальної цілісності України, підрив її безпеки,
незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, а також на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права людини і основоположні свободи,
здоров’я населення забороняється.
2. Політичним партіям, рухам, іншим громадським об’єднанням
забороняється утворювати або мати при собі будь-які збройні формування.
3. Не допускається утворення і діяльність організаційних структур політичних партій і рухів в органах державної виконавчої влади,
органах судової влади, виконавчих органах місцевого самоврядування, Збройних Силах України, інших військових і збройних формуваннях, а також на державних підприємствах, установах і організаціях.
4. Не допускається утворення й діяльність організаційних структур політичних партій і рухів в будь-яких навчальних закладах
України.
5. Заборона діяльності політичних партій, рухів, інших громадських об’єднань здійснюється в судовому порядку.
Стаття 34 проекту Конституції є аналогічною за змістом до
статті 37 чинного Основного Закону й докладних пояснень не потребує.
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.
Стаття 35.
1. Кожен має право на участь у професійних спілках з метою
захисту своїх соціально-економічних прав та інтересів. Професійні
спілки об’єднують осіб, пов’язаних спільними інтересами за родом
їх професійної діяльності.
2. Утворення професійних спілок є вільним і здійснюється без
попереднього дозволу держави.
3. Професійні спілки є рівними перед законом.
4. Членство у професійних спілках не підлягає обмеженням, за
винятком тих, що передбачаються законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки або громадського порядку, захисту прав і свобод інших осіб.
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5. Професійним спілкам належить право утворювати національні федерації профспілок, які можуть засновувати міжнародні
профспілкові організації або приєднуватися до них.
6. Ніхто не може бути примушений до вступу або до виходу із
профспілки.
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 договорів. Новим в проекті є також положення про те, що ніхто не може бути примушений до вступу в професійні спілки як організації, заснованої на колективному інтересі.
Стаття 36.
1. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними і громадськими справами, у всеукраїнському та місцевому
референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
2. Громадяни користуються рівним доступом до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.
Стаття 36 проекту Конституції є аналогічною за змістом до
статті 38 чинного Основного Закону й тому пояснень не потребує.
Стаття 37.
1. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї й проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, влаштовувати пікети та
наметові містечка, про що вони сповіщають органи державної влади чи органи місцевого самоврядування.
2. Здійснення цього права може підлягати лише тим обмеженням, що передбачені законом і є необхідними в демократичному
суспільстві в інтересах національної безпеки або громадського порядку — з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, захисту прав і свобод інших осіб.
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 осново-
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положних свобод 1950 р. та статті 21 Міжнародного пакту про громадянські й політичні права 1966 р. В статті 36 проекту Конституції
згадується також про правовий режим наметових містечок.
Як показує аналіз існуючого міжнародного та вітчизняного досвіду,
встановлення демонстраційних пікетів не вимагає спеціального повідомлення органів державної виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, тому вони лише побічно згадуються в тексті даної норми. Загалом, положення статті 36 проекту Конституції відповідають існуючим європейським стандартам.
Стаття 38.
1. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні
письмові звернення, особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб
цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Стаття 38 проекту Конституції повторює зміст статті 40 чинного Основного Закону й на цій підставі пояснень не потребує.
Стаття 39.
1. Кожна фізична чи юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності
інакше як в інтересах суспільства і на законних підставах.
2. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися
своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
3. Право приватної власності є непорушним.
4. Кожен має право користуватися об'єктами права державної
та комунальної власності відповідно до закону.
5. Примусове відчуження об'єктів власності може бути застосоване лише з мотивів вищої державної необхідності, на підставі і в
порядку, передбачених законом за умови попереднього й повного
відшкодування їх ринкової вартості.
6. Примусове відчуження об'єктів власності з наступним повним відшкодуванням їх ринкової вартості допускається лише в
умовах воєнного або надзвичайного стану.
7. Конфіскація майна застосовується виключно за рішенням
суду у випадках та порядку, встановлених законом.
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8. Здійснення права власності не повинно шкодити здійсненню
інших прав людини і основоположних свобод, інтересам суспільства, погіршувати стан довкілля і природні якості землі.
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.
Стаття 40.
1. Кожен має право на підприємницьку діяльність.
2. Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових
осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування
обмежується законом.
3. Держава забезпечує захист чесної конкуренції. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція.
4. Види і межі монополії визначаються законом.
5. Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за
якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт, сприяє
діяльності громадських об’єднань споживачів.
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.
1. Кожна особа має право на працю, що включає можливість
заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку
вільно погоджується.
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2. 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.
3. Використання примусової праці забороняється. Не вважається 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 визначеної 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 одержання винагороди за працю захищається 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, духовний чи соціальний розвиток, або завадити здобуттю
ними освіти.
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».
Такий підхід до соціально-еко«номічних 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 Хартії
засадничих прав Союзу (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 еко-
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номічної 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.
1. Кожен має право на страйк для захисту своїх соціальноекономічних та інших прав, свобод і законних інтересів.
2. Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті в
страйку.
3. Здійснення цього права не підлягає обмеженням, за винятком тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки або громадського
порядку, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони
здоров’я населення, захисту прав і свобод інших осіб.
4. Заборонити страйк можна лише за рішенням суду на підставі
закону.
5. Страйк не може бути заборонений більше ніж під загрозою
звільнення з роботи.
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.
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. Проект Конституції в цій
частині намагається виходити з існуючих 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.
1. Кожен має право на відпочинок.
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2. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням
скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв,
скороченої тривалості роботи у нічний час.
3. Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення права на відпочинок визначаються законом.
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.
1. Громадяни, інші прирівняні законом до них особи мають
право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у
разі втрати працездатності, годувальника, вимушеного безробіття, а
також у старості та інших визначених законом випадках.
2. Це право гарантується загальнообов'язковим соціальним
страхуванням за рахунок страхових внесків фізичних осіб, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел
соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.
3. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не
нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
4. Держава визнає і поважає право людей похилого віку на гідне
та незалежне життя, на участь у соціальному та культурному житті.
5. Держава визнає і поважає право людей з фізичними вадами
на заходи, призначені для забезпечення їхньої самостійності, соціальної та професійної інтеграції, участі в суспільному житті.
6. 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 всіма належними способами.
Стаття 44 проекту Конституції присвячена праву на соціальний
захист. Редакція даної норми приведена у відповідність до вимог Між-
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народного пакту про економічні, соціальні й культурні права 1966 р. На
відміну 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 Хартії засадничих прав Союзу (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.
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 прирівняним до них особам, які потребують соціального захисту не з власної вини, житло надається державою й органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.
4. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як
на підставі закону за рішенням суду.
5. 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 всіма належними способами.
Стаття 45 проекту Конституції є зміненим, у відповідності до
положень 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 масиву. 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 со-
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ціального 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 в суді,
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.
Стаття 46.
1. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та
медичне страхування.
2. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням
відповідних соціально-економічних, медико-санітарних та оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для громадян медичного обслуговування. Мінімальний обсяг безоплатних медичних послуг встановлюється законом.
3. Держава сприяє розвитку лікувальних закладів усіх форм
власності, запроваджує й підтримує медичне страхування.
4. 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 всіма належними способами.
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 доступнішим для людей, проте вона є реалістичною й не
підриває нормативний потенціал решти статей Основного Закону.
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Загальні аргументи щодо даного підходу див. у коментарі до статті 45 проекту.
Стаття 47.
1. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я людей довкілля і на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
2. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації
про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту,
а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.
Стаття 47 проекту Конституції є аналогічною за змістом до статті 50 чинного Основного Закону й на цій підставі не потребує пояснень.
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 утримувати своїх дітей до їх повноліття.
Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних
батьків.
3. Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються
законом.
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» тут замінено на
більш ліберальну: «Шлюб ґрунтується на вільній згоді осіб».
Одностатеві шлюби визнаються нині законодавством деяких європейських країн (шість країн світу та два штати США). В одностатевих шлюбах знаходяться окремі працюючі в Україні іноземні дипломати,
існує практика укладання одностатевих шлюбів українськими громадянами за кордоном. Зокрема, відомою у нас є проблема одержання спадку
одним із членів подружжя, яке уклало подібний шлюб за кордоном.
Стаття 49.
1. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також
від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
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2. Кожна дитина має право підтримувати особисті взаємини та
безпосередній контакт з обома батьками, якщо це не суперечить інтересам дитини.
3. Насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за
законом.
4. Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування покладається на державу. Держава може делегувати ці повноваження іншим особам. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.
5. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи і організації всіх форм власності в діяльності, що пов’язана з дітьми, мають передовсім дбати про інтереси
дитини.
6. Діти мають право на захист і піклування, що потрібні для
забезпечення їхнього добробуту.
7. Діти мають право висловлювати свої погляди вільно; ці погляди мають братися до уваги в залежності від віку та рівня зрілості
дитини.
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 Хартії засадничих прав Союзу (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 безпосередньо
стосуються інтересів дитини.
В оновленому варіанті не йдеться про «заборону будь-якого насильства» над дитиною (чинна Конституція), а говориться лише про «заборону насильства над дитиною». В цей спосіб нова редакція норми позбавляється юридичного максималізму.
Стаття 50.
1. Кожен має право на освіту. Загальна середня освіта є обов'язковою.
2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної,
повної загальної середньої та професійно-технічної освіти в державних і комунальних навчальних закладах.
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3. Громадяни мають право вільно 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 національні культурні товариства.
5. 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 всіма належними способами.
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 «вільного
здобуття вищої освіти» означає, що одержання безоплатної освіти не
накладає на випускників університетів обов’язку «відпрацьовувати»
освіту роботою за направленням тощо.
Стаття 51.
1. Кожному гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності і авторських прав, а також моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
2. Кожен має право на результати своєї творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без згоди автора,
за винятками, передбаченими законом.
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3. Академічна свобода гарантується. Держава сприяє розвиткові
науки, встановленню зв'язків українських науковців із світовим науковим співтовариством.
4. Культурна спадщина охороняється законом.
5. Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для
повернення в Україну культурних цінностей народу, що знаходяться за її межами.
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 про встановлення наукових зв’язків не України зі світовим співтовариством (чинна норма), а
про встановлення зв’язків українських науковців зі світовим науковим
співтовариством. Тобто регулятивний потенціал норми спрямовується
на конкретних суб’єктів — науковців, а не на Українську державу в цілому. Новий припис є краще сфокусованим на суті справи. В усьому іншому дана норма є подібною за змістом до статті 54 чинного Основного Закону.
Стаття 52.
1. Права людини і основоположні свободи захищаються судом.
2. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень,
дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.
3. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав і свобод
до Уповноваженого Національних Зборів України з прав людини.
4. Кожен має право звертатися за захистом прав людини і основоположних свобод до міжнародних судових установ, а також до
відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.
5. Кожен має право захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
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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Стаття 53.
1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його
справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного
характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого
проти нього кримінального обвинувачення.
2. Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом 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.
3. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і кримінального 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 доводити свою невинуватість у вчиненні злочину чи кримінального правопорушення.
5. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних
незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо
доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
6. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні злочину чи кримінального правопорушення3 має, щонайменше, такі права:
1) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і підстави обвинувачення, висунутого проти
нього;
2) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
3) захищати себе особисто чи користуватися юридичною допомогою захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком
достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника, —
одержувати юридичну допомогу безоплатно, коли цього вимагають
інтереси правосуддя;
4) допитувати свідків обвинувачення або вимагати щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення;
3

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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5) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді,
або не розмовляє нею, — одержувати безоплатну допомогу перекладача.
7. У разі скасування вироку суду як неправосудного держава
відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним
засудженням.
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.
Стаття 54.
1. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи
органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди,
завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і
службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.
Стаття 54 проекту Конституції фактично повторює зміст статті 56 чинної Конституції, що не вимагає спеціальних пояснень.
Стаття 55.
1. Кожному гарантується право знати свої права, свободи і обов'язки.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають
права і свободи людини, а також обов'язки підлягають доведенню
до відома населення у порядку, встановленому законом.
3. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають
права і свободи людини, а також обов'язки, не доведені до відома
населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.
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Стаття 55 проекту Конституції фактично повторює зміст статті 57 чинної Конституції, що не вимагає спеціальних пояснень.
Стаття 56.
1. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної
дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують
відповідальність особи.
2. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення
не визнавалися законом як правопорушення.
3. Ця стаття не перешкоджає судовому розгляду і покаранню
будь-якої особи за будь-яку дію чи бездіяльність, яка на час її вчинення становила злочин чи кримінальне правопорушення відповідно
до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями.
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 діянь.
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 допомоги при вирішенні справ у судах,
інших державних органах та органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях всіх форм власності діє
незалежна самоврядна організація — адвокатура.
3. Кожен є вільним у виборі захисника (представника) своїх прав.
4. Органам досудового розслідування, державному обвинувачеві
і суду забороняється самочинно втручатися у вибір особою захисника (представника) своїх прав, перешкоджати його участі у справі.
5. Конфіденційність спілкування особи із своїм захисником
(представником) гарантується.
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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.
1. Ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні розпорядження
чи накази.
2. За віддання і виконання злочинного розпорядження чи наказу винні особи підлягають юридичній відповідальності.
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.
1. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
2. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.
Стаття 59 проекту Конституції повторює зміст статті 61 чинної Конституції, що не вимагає спеціальних пояснень.
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 і основоположними
свободами людини, за винятком тих обмежень у їх здійсненні, що
передбачені законом і встановлені вироком суду.
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4. Обмеження у здійсненні прав і основоположних свобод людини, покладені на осіб, засуджених до позбавлених волі, мають
бути обґрунтованими й відповідати меті покарання.
5. Умови утримання осіб, засуджених до позбавлення волі, мають бути наближеними до позитивних аспектів життя у здоровому
суспільстві.
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.
Стаття 61.
1. Здійснення конституційних прав людини і основоположних
свобод, за винятком випадків, передбачених цією Конституцією, не
підлягає обмеженням.
2. В умовах воєнного чи надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження щодо здійснення прав людини і основоположних свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не
підлягає обмеженню здійснення прав людини і основоположних
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 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.
1. Захист свободи, незалежності та територіальної цілісності
України є обов'язком громадян України.
2. Порядок військової служби визначається законом.
Стаття 62 проекту Конституції є оновленою версією статті 65
чинного Основного Закону. Проект Конституції побудовано на ідеї конституційного захисту громадянської свободи, що пояснює присутність
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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.
Американців важко запідозрити в тому, що їм бракує патріотизму. Проте 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
державних символів в своєму підтексті має приховане тоталітарне навантаження. Він ніби ставить державний суверенітет вище суверенітету народу, що є помилковим.
Стаття 63.
1. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природній і культурній спадщині України, відшкодовувати завдані ним збитки.
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, установу, господарчий об’єкт. Вимога не заподіювати шкоду природі є, в цілому, утопічною, оскільки виходить за межі реальних
можливостей правового регулювання. Подібні приписи, попри їх благородний імідж, є ознакою правового інфантилізму.
Стаття 64.
1. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і
розмірах, встановлених законом.
Стаття 64 проекту Конституції є модифікованим аналогом
статті 67 чинного Основного Закону. Вона є коротшою за змістом,
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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 зобов’язані подавати декларацій про
свої доходи, бо їхні доходи обраховуються автоматично.
Чинна конституційна норма проголошує обов’язок, який насправді
не є загальним. Саме тому стару редакцію норми змінено в проекті на
більш досконалу.
Стаття 65.
1. Кожен зобов'язаний додержуватися Конституції України та
законів, не посягати на права людини і основоположні свободи, законні інтереси, честь і гідність інших осіб.
2. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Стаття 65 проекту Конституції точно відповідає змістові статті 68 чинного Основного Закону й не вимагає коментування.

Розділ IV. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
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 можна вважати 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) проекту.
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В цілому, розділ IV проекту Конституції України побудовано як
компактний юридичний інструментарій захисту приватних інтересів.
Стаття 66.
1. Діяльність громадянського суспільства в Україні ґрунтується
на засадах свободи, плюралізму, толерантності та невтручання з боку держави.
2. Розумні інтереси фізичних і приватних юридичних осіб знаходяться під захистом цієї Конституції і закону.
3. Активність партій, рухів, інших громадських об’єднань не
контролюється Українською державою, за винятком додержання в
їх діяльності вимог цієї Конституції та закону.
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.
1. Діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб підлягає громадському контролю. З цією метою можуть створюватися правозахисні організації
громадян.
Стаття 67 проекту визнає й підкреслює, що захист громадських
інтересів вимагає створення спеціальних громадських інституцій. В даному випадку йдеться про можливість «професіоналізації» відправлення
контрольної функції громадянського суспільства.
Стаття 68.
1. Державним органам, органам місцевого самоврядування, їх
посадовим і службовим особам не дозволяється безпідставне втручання у здійснення законних громадських ініціатив.
Стаття 68 проекту фактично забороняє державі, її органам та
посадовим особам втручатися в законну творчу сферу життєдіяльності громадянського суспільства.
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Стаття 69.
1. Збереження державної або іншої захищеної законом таємниці є прерогативою уповноважених на це осіб. Інші особи не підлягають відповідальності 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.
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.
Стаття 70.
1. Будь-яка монополія на володіння засобами масової інформації та телекомунікації забороняється.
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.
1. Політичні, релігійні, мистецькі або інші особисті уподобання
людини не можуть бути предметом заохочень або обмежень з боку
держави.
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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 якось підігравати релігійним
конфесіям, ідеологічним доктринам чи окремим мистецьким шуканням.
Адже те, що звичайно вчиняє держава, стосується всіх і має бути
схвалено більшістю дорослого населення країни.

Розділ V. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
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) 6 липня 1999 р.).
Стаття 72.
1. Кожен має право жити у здоровому й сприятливому для себе
довкіллі.
2. Забезпечення екологічної безпеки, підтримання екологічної
рівноваги на території України, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.
3. Екологічні стандарти встановлюються законом.
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4. Жодна широкомасштабна господарська ініціатива не може
набрати чинності без попереднього позитивного висновку незалежної екологічної експертизи.
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 ця норма
заслуговує бути записаною на конституційному рівні.
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.
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 «Конвенції» викладено в більш лаконічній,
узагальненій формі.
Стаття 74.
1. Незалежна екологічна експертиза промислових та інших технічних об’єктів, якщо вона засвідчила 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 сторона, яка на ній наполягає, має власні джерела для її фінансування.
Стаття 74 підтримує незалежні екологічні громадські організації. Її потенціал спрямовано на задоволення потреб громадянського суспільства за рахунок його власних ресурсів та активності.
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Очевидно, що екологічний рух в Україні в подальшому буде підсилюватися. Дана стаття проекту створює для цього необхідний юридичний простір.
Стаття 75.
1. Кожен потерпілий від екологічного забруднення штучного
походження має право на судове або інше відшкодування спричиненої йому шкоди.
Стаття 75 гарантує відшкодування збитків, спричинених екологічним забрудненням штучного походження. Шкода, спричинена людьми,
має бути ними ж компенсована (відшкодована).

Розділ VI. ВИБОРИ, РЕФЕРЕНДУМ
Стаття 76.
1. Народне волевиявлення здійснюється через вільні і регулярні
вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.
2. Забороняється проведення виборів і референдумів під час
воєнного чи надзвичайного стану.
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».
Стаття 77.
1. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни
України, яким виповнилося вісімнадцять років.
2. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.
Стаття 77 проекту Конституції повністю відповідає статті 70
чинного Основного Закону й коментарів не потребує.
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Стаття 78.
1. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними й відбуваються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
2. Виборцям гарантується вільне від політичного, адміністративного та іншого примусу або залякування волевиявлення.
3. Процедури виборів і референдумів в Україні регулюються законом.
4. Громадяни мають право відмовитися від участі у виборах і
референдумах.
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 індиферентними. 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, може бути побудована 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 виборчих систем.
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. Громадяни не повинні голосувати за
фактично закритими для них списками. Не виключено, що покращити
парламентські вибори в Україні могло б запровадження 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 79.
1. Всеукраїнський референдум призначається Національними
Зборами України або Президентом України відповідно до вимог цієї Конституції.
2. Проведення всеукраїнського референдуму за рішенням Національних Зборів України або Президента України оплачується коштом держави.
3. Всеукраїнським референдумом можуть бути вирішені питання, віднесені до компетенції Національних Зборів України та Уряду
України, за винятком встановлених цією Конституцією та законом
обмежень.
4. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується 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 областей і не менш ніж по сто тисяч підписів у кожній
області.
5. Проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою оплачується коштом держави або власними коштами громадян.
6. Не допускається проведення референдуму для здійснення
особистих призначень на посаду, а також для прийняття законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
7. Не допускається проведення референдуму з питань, які відносяться до компетенції судової гілки влади.
8. Не допускається проведення всеукраїнського референдуму
під час імпічменту Президента 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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Стаття 80.
1. Виключно всеукраїнським референдумом затверджується
прийняття нової Конституції України, а також внесення змін до
розділів І та XVI цієї Конституції.
2. Виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України.
3. Прийняті на всеукраїнському референдумі рішення не можуть бути скасовані існуючим на час його проведення скликанням
Національних Зборів України.
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.
Стаття 81.
1. Визнається референдум Автономної Республіки Крим та місцеві референдуми.
Існування цієї норми пояснюється тим, що референдум Автономної
Республіки Крим не зовсім співпадає з поняттям місцевого референдуму.
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CONSTITUTION OF UKRAINE
(with by-Article comments, Bill 2009)

Preamble

We, the Ukrainian People, citizens of Ukraine of all nationalities,
♦ BASED on the centuries-old history of Ukrainian state-building,
♦ LOOKING after the exercise of our rights and fundamental
freedoms,
♦ STRIVING to subordinate the state power to the interests of an
individual, and the State in general — to the general public interest,
♦ TAKING CARE of the life, freedom, and prosperity of the current and coming generations,
♦ EXPRESSING our sovereign will,
♦ adopt this Constitution, the Fundamental Law of Ukraine.
As compared to the Preamble to the current 1996 Constitution of
Ukraine, the proposed Preamble to the draft Constitution is shorter, which is
due to a new subject for the adoption of the Basic Law. If previously it was a
legal entity, the Verkhovna Rada of Ukraine, now it is the Ukrainian People.
It is obvious that in this case it is not possible to mention the responsibility to the God or one’s own consciousness, as such relation is purely personal
and personified. Not all citizens of Ukraine are believers, while believers belong to different churches and confessions. In addition, consciousness is a
category which also exists in an individual format.
It would also be politically incorrect to mention that the People pass the
Constitution being governed by the Independence Proclamation Act of 24 August 1991, since such broad scale political subjects as a nation or the people
stand higher than any legal written self-obligations. The Preamble testifies the
intention of the sovereign people to introduce a new Constitution of the state.
As a sovereign, the Ukrainian People do not have any commitments in terms
of any previously passed legal acts, external political forces, or circumstances.
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Section І. GENERAL PRINCIPLES
The principles of the draft Constitution are based on the world outlook
positions which reflect the universal patterns of constitutionalism of the Liberal
Democratic nature. This Section of the Constitution defines the main parameters of the public and political life in Ukraine. They are presented in the form
of concise constitutional provisions (values, principles, norms), which set the
background for the perception of the entire constitutional text.
Article 1
1. The will of the People shall define the will of the Ukrainian State
and shall be the highest political power.
2. The Constitution of Ukraine shall be the highest legal power.
3. The legislative, executive, and judicial branches of power in the
Ukrainian State shall be subordinated to the will of the People and this
Constitution.
Article 1 of the draft Constitutions sets that the will of the Ukrainian People should be the highest political authority. This means that the will of the
Ukrainian People should be the highest live (represented by people) power in
Ukraine. In its turn, the Constitution is defined in this article as the
embodiment of the highest legal (abstract) will in the state. Passing the Constitution, the People consider it to be the guarantee of their freedom, the main
tool to limit the bureaucratic expansion of the state. At the same time, the
Constitution is a legal act which sets the rules of not only political cooperation
between individuals, but also the functioning of the entire state mechanism, the
Ukrainian State as such.
Article 1 of the draft Constitution is based on the idea that the sovereignty
of the Ukrainian People should be higher than the state sovereignty of
Ukraine, which urges the necessity to establish legal restrictions in relation to
the State. Thus, it is logical that the Constitution serves as the main guarantor
of the civil freedom, and that legally it stands over the functionally necessary,
but politically instrumental state order. The theory of this type of fundamental
political relations is described in the works of Friedrich von Hayek («The
Constitution of Liberty», «Law, Legislation and Liberty»), John Rawls («A
Theory of Justice», «Political Liberalism»), Ronald Dworkin («Freedom's
Law»), Robert Nozick («Anarchy, State and Utopia»), Brian Tamanaha («On
the Rule of Law») and many others.
Due to its higher reasoning in relation to the political power of live people
and the state in general, the legal power of the Constitution is strategic. It ap-
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pears in the form of basics, principles, human rights, fundamental freedoms,
as well as the rules set for the functioning (through the ratio of competences) of
the main elements of the state mechanism. Such idea of the basic law is typical for the modern understanding of constitutionalism which in the West is
identified with the rule of law.
At the same time, the coercive subjugation to common specific objectives
(like it happened with Communism or fascism) equals to slavery, while subjugation to common abstract rules, however weighty their burden may seem to be,
ensures space for broad freedom and diversity, as Friedrich von Hayek was
writing. Thus, it is the constitution which should be the highest power authority
in the society, while public authorities should become the main objects falling
under its influence and the main channels of its implementation. The abstract is
a rule, and the state is its implementation, as Hegel stressed in his time.
The constitution, however, is not just the main law. It represents everything which distinguishes law from legislation. Law is more universal than legislation in which it materialises. It is this circumstance that explains the relative integrity of the world constitutionalism and its noticeable dependence on
specific national policies.
Article 2
1. The freedom of the people shall be the main aim of this Constitution.
2. The civil peace, safety, security, and stability shall be the main
objectives of the Ukrainian State.
3. The objectives of the Ukrainian State shall be subordinated to the
main aim of the Constitution of Ukraine.
4. To be free in dealing with its destiny shall be the main result of
the freedom of the people for each Ukrainian citizen.
5. To act within the limits of the powers outlined by this Constitution and laws shall be the main result of the freedom of the people for
each official and public servant.
The life of any modern society requires stability, but at the same time
also dynamics and freedoms which are not in the best relations with stability.
The constitution should react to this situation. By choosing only stability, people risk getting into authoritarianism and totalitarianism. Accepting only freedom, they lose benchmarks and start moving towards chaos. In order to avoid
extremes, the modern constitutional systems are designed as bipolar models:
part of the norms concern order and stability, while the rest deal with freedom.
As public freedom is strategically more important than the order, constitutions, in their best historic examples, take the side of freedom. A modern liberal and democratic constitution is a guarantor of freedom, the expression of
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which in a sound society is the measure of positive lack of regulation in economy (market), politics (democracy), and private life (privacy). In such a way,
the constitution is not so much a regulator of the public life, as the guarantor
against its excessive orderliness, bureaucratic regulation etc.
Freedom, however, is necessary as a priority of the Constitution. It is
guaranteed by the constitutional norms not only because expressions of freedom in economy, politics, and private life bring higher efficiency, but also because freedom is important as a moral factor. Only free individuals are fully
responsible for their actions.
Part 1 of Article 3 of the current Constitution sets that it is not freedom,
but «human life, health, honour and dignity, inviolability and safety» that are
recognised as the highest social value in Ukraine. In such a way, the current
Constitution has an expressly guarding nature in relation to an individual. Literal interpretation of Article 3 of the Constitution may come to a paradoxical
conclusion that the Constitution prohibits to risk a human life even during a
war. This norm presumes that independence and sovereignty of the country,
inviolability of its borders give in to the highest social value — the life of an
individual. Constitutional articles, however, should not be metaphoric, but
rather use legal norms aiming at a specific practical action.
The proposed text of the Constitution is based on the idea of public freedom as the highest value not only under the normal (peaceful) condition, but
also in the state of emergency and under a martial law, when freedom requires
additional guarantees for its preservation, as it is in these periods that the
domination of the state over an individual becomes in particular threatening.
Among the main objects of legal protection, the draft Constitution lists
life, freedom, and prosperity of the current and coming generations (the Preamble). It should be noted that each of the known constitutional systems in the
world is unique from the point of view of their principles. In the USA, these
include the principles of the English constitution in combination with the natural law and common sense; in France — freedom, property, security, and resistance to oppression. Also such ideas as T. Jefferson's «right to life, freedom
and pursuit of happiness», F. Roosevelt's «four freedoms», W. Wilson's «fourteen points» etc are well-known as well.
In addition, for modern constitutionalism not just norms, but also the
structure of the basic law is important, just like its legal atmosphere, the concepts used in it, the type of regulation. Compact, but meaningful constitutional
priorities do not have an immediate effect, but their effect is deep.
In this context, the first Section of the draft Constitution is designed as a
legal guarantee that the will of the Ukrainian People defines the will of the
State, i.e. serves as the highest political power. Unlike the will of the Ukrainian People, the Constitution of Ukraine is the highest legal power. In its turn,
the State is defined in the Constitution as the source of power which ensures

61

Constitution of Ukraine

the supremacy of the Basic Law. For the force of the state to be efficient, it
should be based on democracy and it should be legitimate.
Article 2 of the draft Constitution contains a norm according to which action within the limits of the powers outlined by the Constitution and laws shall
be the main result of the freedom of the people for each official and public
servant. This approach is less radical than the one fixed in Part 2 of Article 19
of the current Constitution (which fully prohibits any discretional powers). In
particular, the phrase used in Part 2 of Article 19 of the current Constitution
whereby «public authorities and local self-governance bodies, their officials
shall act only on the basis, within the powers and in the manner envisaged by
the Constitution and laws of Ukraine» actually leaves no space for political
manoeuvres of the highest political officials.
As it is proved by the modern practice, discretional powers should be prohibited (in the peaceful time) only to the officials of the military and lawenforcement authorities. In the proposed draft provisions of Part 2 of Article 19
of the Fundamental Law are transferred to Part 2 of Article 153.
Article 3
1. Ukraine is a sovereign, democratic, and constitutional state.
2. Ukraine is a unitary republic.
3. There is single citizenship in Ukraine.
Article 3 of the draft Constitution establishes the key legal characteristics
of the Ukrainian state. Here almost everything is preserved as in the current
Basic Law. Just the provision describing Ukraine as a social state has been
excluded, as there are no real grounds to establish this feature at the constitutional level.
Article 4
1. The State is responsible to the citizens for its activities.
2. The main obligation of the State shall be to guarantee human
rights and fundamental freedoms.
3. Everyone shall be entitled to launch a legal action both against
the Ukrainian State, and its authorities and officials.
4. All without exclusion public officials shall serve for the benefit of
the interests of the Ukrainian People. Their powers shall be defined specifically in this quality.
According to Article 4 of the draft Constitution, the competence of all public officials should meet the principle of serving the Ukrainian People. This
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norm is important as a guideline for the current legislation. In this case, the
notion of public officials is universal, as it allows one definition to encompass
the higher rank politicians and public servants in the traditional meaning of
this word.
In the majority of cases, servants of the people do not differ from other
subjects of economy in terms of satisfying their interests. The principle of serving envisages that definition of the competence of officials should be governed
by the publicly useful activities, through their real motivation may remain egoistic. Therefore the citizens are also guaranteed the right of legal action against
the Ukrainian State as such, its authorities, and individual representatives.
Article 5
1. The right to determine and change the basics of the constitutional
order in Ukraine shall belong to the People. It cannot be taken away by
the State, its authorities or officials.
2. The People shall exercise the power both directly, and through
public authorities and local self-governance bodies.
3. Should the freedom of the Ukrainian People be threatened, the
people's resistance to such threat shall be recognised legitimate.
Article 5 of the draft Constitution contains a concisely expressed right to
democratic rebellion. Taking into consideration the experience of the Orange
Revolution, Part 3 of Article 5 of the draft Constitution contains a provision
that the people's resistance for the defence of public freedom should be recognised legitimate.
A democratic rebellion is a classic element of the world constitutional culture. In particular, Article 20 of the FRG Constitution of 1949 envisages the
right of the citizens to resist anybody who decides to make an attempt at their
democratic order if it is not possible to use other means. Article 23 of the
Czech Constitution of 1992 stipulates that citizens should resist any attempts at
the democratic principles of human rights and fundamental freedoms if the
functioning of constitutional bodies and the use of legal means in the country
become impossible.
Article 120 of the Greek Constitution of 1975 obliges citizens should resist
by any means to the attempts to cancel the Constitution in a violent way. Article 32 of the Constitution of Slovakia of 1991 proclaims that if the functioning
of the constitutional authorities or the use of legal norms becomes impossible,
each citizen shall have the right to resist to all who dare to make an attempt
at the democratic functioning of human rights and fundamental freedoms. The
same right is envisaged by Article 54 of the Estonian Constitution of 1992, Article 3 of the Lithuanian Constitution of 1992 etc.
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Article 5 of the draft Constitution, like the rest of its text, is based on the
idea that Crimean authorities (by their generic characteristics) are attributed
to Ukraine's local self-governance bodies.
Article 6
1. The power in Ukraine shall be exercised on the principles of its
division into legislative, executive, and judicial branches. The legislative
and the executive branches of power shall be autonomous in relation to
one another. The judicial power shall be independent from the legislative
and the executive branches.
2. The bodies of the legislative, executive, and judicial branches shall
exercise their authorities within the limits established by this Constitution
and laws.
3. The judicial power shall be governed by the will of the people
only if it is expressed in the form of a law.
Article 6 of the draft Constitution is dedicated to the principle of division of
power. Unlike the current Fundamental Law, the proposed text stipulates that
the legislative and the executive branches are autonomous from each other. The
notion of autonomy in this case is weaker than the idea of independence, but it
matches the substance of the case better. Absolute division of powers is normally
characteristic of presidential republics like the USA. As concerns the Ukrainian
constitutional model, it is designed as a presidential-parliamentary republic,
where the branches of power are not fully separated from each other.
The draft Constitution contains an idea that the judicial branch is independent from the legislative and the executive power. Thus, from the very beginning the
structure of the judicial power is built in such a way that the judicial power is perceived not as an offset of the state power, but rather as a specific branch of power
in the state. That is why it is provided with strengthened guarantees of independence. This is because in a constitutional state the court is not so much a state, but
rather a suprastate institution. It has to judge the state not being a judge in its own
case. Article 6 of the draft stresses that the judicial power is governed by the will of
the people only if it is expressed in the form of a law. The judicial power is prohibited from being an instrument for implementation of political moods of the masses;
it is supposed to function exclusively on the basis of legal norms.
Article 7
1. The rule of law shall be recognised in Ukraine. Judicial decisions
shall be approved in the name of the Law.
2. The Constitution of Ukraine shall have the highest legal force.
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3. The norms of the Constitution of Ukraine shall be the norms of
direct effect. Appeals to the court for defence of human rights and fundamental freedoms directly on the grounds of the Constitution of
Ukraine shall be guaranteed.
Article 7 of the draft Constitution is dedicated to the principle of the rule
of law. Unlike the current Basic Law, it stresses that judicial decision are
passed not in the name of Ukraine (Article 124 of the current Constitution),
but in the name of the Law (including the Basic Law, if the Constitutional
Court is meant). In this case, the Law is higher than the State.
In addition, a constitutional state cannot proclaim sentences to itself. In
accordance with the logic of a constitutional state, courts should implement the
will of the law and they should not be an instrument in anybody's hands.
A positive example of the constitutional regulation in this case is Article 114 of
the Constitution of Moldova of 1994, which sets forth that justice in this country is exercised in the name of the Law.
This position is sometimes criticised on the basis of the arguments that
judges in their activities are supposed to be governed not only by legal acts,
but also by the unwritten law (universal principles, values etc). In this case,
one should remember that anyway judges get permission for the direct use of
the law from the norms (text) of the law. In this case, it is the Basic Law of
Ukraine (see Part 1 of Article 137 of the draft Constitution).
Article 8
1. International treaties ratified by the National Assembly of Ukraine
shall be part of the national legislation of Ukraine.
2. It shall be prohibited to conclude international treaties that contradict the Constitution of Ukraine.
This norm is traditional for Ukraine, and thus does not need to be commented on.
Article 9
1. The Ukrainian language shall be the state language of Ukraine.
The State shall ensure development and functioning of the Ukrainian
language in all spheres of social life on the entire territory of Ukraine.
2. The State shall respect cultural and linguistic diversity of Ukraine.
The State shall guarantee free development and use of the linguistic, ethnic, cultural, and religious identity of all indigenous and national minorities of Ukraine.
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3. The State shall promote the learning of the languages of international communication.
Here a shorter version of Article 10 of the current Constitution has been
used. It does not seem justified under the current circumstances to refer to the
special status of the Russian language (the current Constitution) and to single
it out among other languages.
Article 10
1. Market economy shall be the embodiment of the economic freedom principles.
2. Democracy shall be the embodiment of the political freedom principles.
3. Inviolability of private life shall be the embodiment of the personal
freedom principles.
4. Economic, political, and personal freedoms cannot be cancelled
by anybody. Their exercise may be limited only in the cases envisaged by
this Constitution.
Article 10 is a necessary specification of the constitutional norm on the
main aim of the Constitution of Ukraine set by Part 1 of Article 2 of this draft
Constitution.
Article 11
1. Legal business initiative shall not be restricted. Freedom of
agreement shall be guaranteed.
2. The State shall guarantee free movement of persons, goods, services, and capital.
3. The size of the state and local taxes shall not threaten economic
freedom.
4. Trade shall be free.
5. Domestic and foreign investments shall be encouraged.
Article 11 of the draft Constitution stipulates that the Ukrainian state ensures
free movement of people, goods, services, and capital on the basis of the Constitution
and laws. This formula is a concise expression of the ideas that are key for the modern European state in general. It is an ideological adoption from the Charter of
Fundamental Rights of the Union (Draft Treaty establishing a Constitution for
Europe of 2005) as one of the most important principles for EU Member States.
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Article 12
1. The land, its mineral wealth, and other natural resources of
Ukraine shall be the property of the Ukrainian People.
2. Citizens, other individuals and legal entities may use the property
of the Ukrainian People in accordance with this Constitution and law.
3. Property shall support independence and responsibility of an individual to the society. Charity actions of an owner envisage support and
encouragement on behalf of the Ukrainian State. Everyone may be a
subject and an object of charity activities.
4. All legal owners shall be equal before the law; all forms of property shall be equally protected by law.
5. The land titles shall be guaranteed. Such titles shall be acquired
and disposed by the State, citizens, other individuals, and legal entities in
accordance with this Constitution and law.
Article 12 of the draft Constitution is an upgraded variant combining Articles 13 and 14 of the current Basic Law. The current Constitution sets the
«the property obliges». It looks that this expression is not a very successful
copy of one of the norms found in the FRG Basic Law. The draft Constitution,
however, sets that that property is supposed to «support independence and responsibility of an individual to the society». This is a well-known and legally
transparent Hegel's idea.
Article 13
1. Social life in Ukraine shall be based on the principles of democracy, political and ideological diversity.
2. In Ukraine, decisions shall be recognised democratic if they are
passed without violation of legal procedures. Violation of legal procedures
shall be the basis to invalidate a decision.
3. Dictatorship shall not be recognised as long as this Constitution is
in effect.
4. The rights of political minorities shall be guaranteed. Decisions
passed on the basis of a consensus cannot be cancelled by the will of the
political majority.
5. No principle of professional requirements shall be applied for the
occupation of political offices.
Article 13 of the draft Constitution is dedicated to democracy and political
pluralism. It should replace a not very relevant provision of Part 2 of Article 15 of the current Constitution stipulating that «no ideology can be recog-
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nised as obligatory by the state». This raises a question about the attitude to
the ideology of the Constitution of Ukraine. The same reason has been governing the removal of the provision of Part 1 of Article 17 of the current Constitution stating that «ensuing of the information security shall be <...> the cause
of the all Ukrainian People».
Article 14
1. Freedom of expression (freedom of speech) shall be the precondition of any politics and law. It cannot be cancelled or limited by a referendum or by the National Assembly of Ukraine.
2. Any censorship shall be prohibited.
The inviolability of the freedom of expressed stipulated in Article 14 of the
draft Constitution is an implementation of the modern understanding of the
freedom of speech. Provisions of Article 14 of the draft mean that freedom of
expression cannot be cancelled or narrowed even through amendment of the
Basic Law, i.e. neither the National Assembly, nor a referendum can cancel
or limit the freedom of expression due to any situational reasons.
It is well-known that the information is being exchanged in Internet on
the basis of the model of the First Amendment to the US Constitution which
prohibits the Congress from passing any laws that limit the freedom of speech.
Unlike the UK, where the Parliament may limit the freedom of speech by
adopting a simple act, the American approach is based on the idea that the
category of the freedom of speech is higher than the ideas of politics and law.
First there should be the freedom of speech, and it should provide the basis for
the formation of political and adoption of laws.
The subjective right to the freedom of expression (freedom of speech) is
stipulated further below in Article 31 of the draft Constitution. Its volume formally corresponds to the scope of Article 10 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950. The role of Article 14 of the draft Constitution is to underline the fundamental nature of this
freedom, exclude even a potential possibility of its restriction or cancellation.
It should be noted that in this case the provision establishes impossibility
to limit the freedom of expression as such. This does not mean that the exercise of such freedom is also not subject to any restrictions. Thus, Article 14 of
the draft sets inviolability of the principle (legal formula) of the freedom of
speech, which is a classic norm for political Europe, established also by Part 1
of Article II-71of the Charter of Fundamental Rights of the Union (draft Constitution), and not the prohibition of the temporary restriction of the exercise of
this freedom during the emergency situations or under a martial law.
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Article 15
1. Foreign policy of Ukraine shall be aiming at ensuring its national
interests and security through support of peaceful and mutually beneficial
cooperation between the members of the international community on the
basis of observance of norms of the international law.
Article 15 of the draft Constitution is dedicated to the foreign policy of
Ukraine. National interests and security of the Ukrainian people are defined
as the objectives of the foreign policy of the state. According to this norm,
Ukraine supports peaceful and mutually beneficial cooperation with all members of the international society on the basis of the international law. In this
case, the notion of the generally recognised principles and norms of the international law mentioned in Article 18 of the current Constitution are not used
in the draft. This notion is considered to have little legal content.

Section ІІ. STATE SYMBOLS
Article 16
1. State Symbols of Ukraine shall include the State Coat-of-Arms of
Ukraine, the State Flag of Ukraine, and the State Anthem of Ukraine.
2. The State Coat-of-Arms of Ukraine shall be a gold trident at the
blue background. The State Flag of Ukraine shall be a light blue and yellow rectangular banner with its sides related to each other as 2:3; the
light blue stripe shall be above.
3. The State Anthem of Ukraine shall be the anthem «Ukraine Has
Not Yet Perished».
4. The procedure for the use of the State Symbols of Ukraine shall
be established by law.
Article 16 of the draft Constitution is dedicated to the state symbols of
Ukraine. Here it is suggested to decline the idea of a big coat-of-arms of Ukraine.
There is also no provision whereby the law on the state symbols should be passed
by two thirds of the constitutional composition of the Ukrainian parliament.
The draft Constitution returns to the old text version of the State Anthem of
Ukraine. In Article 16 it is mentioned that the State Anthem of Ukraine should be
the national anthem «Ukraine Has Not Yet Perished». This is done not only to improve the literary form. Any collective creativity by members of parliament or any
other people on the improvement of the classic texts does not look to the point here.
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Section ІІІ. RIGHTS, FUNDAMENTAL FREEDOMS,
AND OBLIGATIONS

Section ІІІ of the draft Basic Law on laws and freedoms has a new title:
Rights, Fundamental Freedom, and Obligations. This approach is explained
by the fact that the draft Constitution is based on the terminology of the official translation of the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms of 1950.
It is important here that the above Convention envisages not only protection
of individuals, but also protection of rights (freedoms) of legal entities. In particular, Article 10 of the Convention deals with the freedom of expression which
concerns not only people, but also legal entities — newspapers, other mass media. In addition, Section III of the draft Constitution concerns not only human
obligations, but also obligations of the State, its authorities, other legal entities.
Article 17
1. The human dignity shall be inviolable.
2. All people shall be free and equal in their dignity and rights.
3. Human rights and fundamental freedoms shall be inalienable and
in violable.
4. When adopting new laws or amending the existing ones, it shall
not be admissible to violate the human constitutional rights and fundamental freedoms.
5. Human rights and fundamental freedoms established by this Constitution shall not be exhaustive.
6. Certain rights, fundamental freedoms and obligations may belong
to legal entities.
Article 17 of the draft Constitution concerns protection of human dignity.
It repeats the content of Articles 21-22 of the current Constitution, but starts
with the new formula: the human dignity is inviolable, as it is used in Article
II-71 of the Charter of Fundamental Rights of the Union (Draft Treaty establishing a Constitution for Europe of 2005)4. At the same time, the draft Constitution contains no current constitutional provision stipulating that the existing
human rights and freedoms cannot be repealed. If the Constitution sets that
4

Hereinafter the Draft Treaty establishing a Constitution for Europe of 2005 is meant, which,
having not been supported by France and the Netherlands, has not been passed as a binding
regulation for the EU Member States. The draft Constitution of Ukraine, however, uses
provisions of the Charter of Fundamental Rights of the Union, the part of the Agreement,
which has not lost its validity. Currently, the Charter, as a legally valid document is referred to
by the Lisbon Treaty signed by 27 EU Member States in December 2007.
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the rights and freedoms are inexhaustible, this means that they exist independently of the law-makers' intention. In addition, the inviolability of the rights
and freedoms mentioned in Article 17 of the draft Constitution automatically
means impossibility of their abolition.
As it is accepted in the international (European practice, individual
rights, fundamental freedoms and obligations can also belong to legal entities,
as it is stressed by Part 6 of Article 17 of the proposed draft.
Article 18
1. The human rights and fundamental freedoms established by this
Constitution cannot not be interpreted as restriction or violation of rights
and fundamental freedoms recognised by international treaties of Ukraine.
2. All possible restriction related to the exercised of rights and fundamental freedoms envisaged by this Constitution shall:
1) be necessary in a democratic society;
2) be envisaged by law; and
3) meet the objectives which they are introduced for.
Existence of Article 18 of the draft Constitution is explained by the fact
that Ukraine has certain commitments under the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights of 1966. This is a legally-binding
document which in its Part 1 of Article 5 sets that «Nothing in the present
Covenant may be interpreted as implying for any State, group or person any
right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction
of any of the rights or freedoms recognized herein, or at their limitation to a
greater extent than is provided for in the present Covenant». Thus, Article 18
of the draft Constitution is a legal tool which establishes the balance of the
Ukrainian constitutional legislation on human rights and fundamental freedoms and the norms of the international public law valid in Ukraine.
Part 2 of Article 18 lists the standard requirements («the three-syllable
text») applied by the European Court of Human Rights in Strasbourg to verify
the validity of the restrictions imposed by the Council of Europe Member
States on the human rights and fundamental freedoms envisaged by the 1950
Convention or optional protocols thereto.
Article 19
1. Each human shall be entitled to free development.
2. No one can be kept in slavery or captivity. Human trafficking
shall be prohibited.
3. No one can be forced to do what does not meet the law.
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4. Exercise of human rights and fundamental freedoms recognised by
Ukraine shall be secured without discrimination on the basis of gender,
race, colour of the skin, language, religion, political or other beliefs, national or social origin, belonging to national minorities, property status,
birth or another other feature.
5. The State shall guarantee protection against discrimination on the
features mentioned in Part 4 above.
Article 19 of the draft Constitution deals with the right to free development envisaged by Article 23 of the current Constitution. Unlike the current norm, its upgraded version has a broader content. Now it includes
prohibition of slavery and forced labour envisaged by Article 4 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
In addition, Article 19 of the draft absorbs the content of Article 24 of the
current Constitution dedicated to the prohibition of discrimination. It is the
right for free development that prohibition of slavery, discrimination and
another other external coercion or pressure on a human being should proceed from. The norm on free development should be based on the relevant
and thematically combined guarantees. The prohibition of discrimination
proposed by the draft is presented in compliance with the official translation of Article 14 of the Convention on Human Rights and Fundamental
Freedoms of 1950.
Article 20
1. Equality of rights of men and women shall be ensured by provision of women with equal with men possibilities in civil, political, and
cultural activities, education and professional training, labour and remuneration, measures related to protection of women's labour and health,
establishment of pension privileges; creation of conditions to enable
women to combine their labour with motherhood; legal protection, material and moral support of motherhood and childhood etc.
Article 20 of the draft Constitution is dedicated to the equality of rights of
men and women. It actually repeats Part 3 of Article 24 of the current Basic
Law.
Article 21
1. Citizens of Ukraine shall have equal rights and fundamental freedoms and shall be equal before the law.
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2. Citizens of Ukraine cannot be deprived of their citizenship and
the right to change their citizenship.
3. Citizens of Ukraine cannot be extradited from Ukraine or given
out to a foreign state.
4. Citizens of Ukraine who stay outside Ukraine may come back any
time.
5. The State shall guarantee care and protection to the citizens of
Ukraine who stay abroad.
The integrated Article 21 of the draft Constitution includes all guarantees of
the constitutional status of particularly citizens of Ukraine: equality before the
law, prohibition of forced deprivation of citizenship, extradition etc. The content
of this Article meets the provisions of Article 25 of the current Constitution. The
proposed Article 21 also envisages the principle of equality of citizens before the
law which is brought in from Part 1 of Article 24 of the current Constitution,
where it is artificially combined with the prohibition of discrimination. It should
be stressed that the prohibition of discrimination concerns not only Ukrainian
citizens, but also any other individuals, a human being as such.
Article 22
1. Foreigners and stateless individuals staying legally in Ukraine shall
enjoy the same rights and fundamental freedoms and shall have the same
obligations as citizens of Ukraine, excluding the cases established by the
Constitution, laws and international treaties of Ukraine.
2. Collective extradition of foreigners from Ukraine shall be prohibited.
3. Foreigners who legally reside in Ukraine may be extradited beyond its borders only on legal grounds. They shall be entitled to:
1) set forth arguments against their extradition;
2) request judicial consideration of their case; and
3) appear before a body or an official authorised to solve this issue.
4. A foreigner may be extradited from before they exercise the
rights envisaged by Paragraphs 1, 2, and 3, of Part 3 above if such extradition is necessary in the interests of securing national security and
public order.
5. Foreigners and stateless individuals may be granted the status of
refugees or shelter in accordance with the procedure established by law.
6. No one can be replaced, extradited or given out to the state
where there is a real threat that they can undergo death penalty, torture
or other inhuman or humiliating treatment or punishment.
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Article 22 of the draft Constitution is dedicated to the principles of the
constitutional status of foreigners and stateless individuals which legally stay in
Ukraine. This Article partially engulfs the content of Article 26 of the current
Basic Law, but also includes important provisions of Article 4 of Protocol No. 4
of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol No. 11 related to the prohibition of collective
extradition of foreigners.
Article 22 of the draft Constitution includes a requirement of Article 1 of
Protocol No. 7 of the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms of 1950 concerning the important procedural guarantees as to the exercise of foreigner rights. Inclusion of these guarantees in the
Constitution is important, as the number of foreign citizens in Ukraine is
steadily rising. The problems of foreigner rights on the territory of Ukraine represent a typical and daily social problem.
Part 6 of Article 22 of the draft meets the requirements of Part 2 of Article ІІ-79 of the Charter of Fundamental Rights of the Union (Draft Treaty establishing a Constitution for Europe of 2005).
Article 23
1. Every human shall have the right to live.
2. The State shall defend the human life.
3. No one in Ukraine can be convicted to death penalty or executed.
4. Everyone shall be entitled to protect their and others' life from
unlawful attempts.
5. Purchase of personal weapon for protection of themselves and
their family from unlawful attempts shall be regulated by law.
Article 23 of the draft Constitution is dedicated to the right to life which
in the current Constitution was established when Ukraine still exercised capital
punishment. The new version of the right to life has been brought into compliance with Article 1 of Protocol No.13 of the Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950 which requires full and
unconditional abolishment of death penalty. In such a way, the article on prohibition of death penalty has been brought into compliance with the European
standard.
A novelty of Article 23 of the draft Constitution is the right to the purchase of weapon for the self-protection and protection of the family. It should
be noted, however, that there is no universal attitude to this right in the
Ukrainian context. There is also no negative attitude to this right in other
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countries. Part 4 of Article 23 establishes a legal procedure for the exercise of
this right. Introduction of this right is supported by the fact that Ukrainian citizens cannot always count on the efficient protection of the police. Weapon as
an instrument of self-protection is needed not only by businessmen, journalists,
law-enforcement officers, and police helpers, but also by farmers, collectors,
elderly people etc.
Article 24
1. Everyone shall have the right to respect and to protection of their
dignity.
2. No one can be put to torture, as well as inhuman or humiliating
treatment or punishment.
3. Confinement shall not be the grounds for the humiliation of human dignity.
4. Everyone shall be entitled to the respect of their physical and
spiritual integrity. Without their voluntary consent, no one can be put to
medical, research, or other tests or experiments.
Article 24 of the draft Constitution stipulates the principle of respect to human dignity. It also includes a norm on prohibition of tortures. The proposed
version of Article 24 meets the provisions of Article 3 of the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. A novelty here is the
right to the respect to the physical and spiritual integrity it is established by
Clause 1 of Article ІІ-63 of the Charter of Fundamental Rights of the Union
(Section І of the Draft Treaty establishing a Constitution for Europe 2005) as
the right to personal integrity. All other provisions of Article 24 of the draft Constitution are similar to the provisions of Article 28 of the current Basic Law.
Article 25
1. Everyone shall have the right to freedom, safety, and personal inviolability. No one can be deprived of freedom, excluding the cases and
in accordance with the procedure established y law such as:
1) legal confinement upon the individual's conviction by the court;
2) legal arrest or detention of an individual for the failure to fulfil a
legal decision of the court or to enforce the fulfilment of an obligation
established by law;
3) legal arrest or detention of an individual done for their delivery to
the court under a grounded suspicion that such individual has committed
an offence or if it is reasonably considered necessary to prevent the
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commitment by an individual of an offence or upon the individual escape upon its commitment;
4) detention of a juvenile on the grounds of a legal decision for application of oversight educative measures or legal detention of a juvenile
for their delivery to a competent authority;
5) legal detention of individuals for prevention of dissemination of
infectious diseases, as well as legal detention of mentally ill, alcoholics,
drug addicts, or vagrants; and
6) legal arrest or detention of individual to prevent their unauthorised departure from the country or when they are subject to deportation
or extradition procedure.
2. Everyone who is arrested or detained shall be immediately informed in the language known to them of the grounds for their arrest or
detention and of the accusations put forward against them.
3. Everyone who is arrested or detained in accordance with Paragraph 2 of Part 1 above shall appear before the court immediately and
shall be ensured consideration of their case within a reasonable term or
released during the proceedings. Such release shall be conditioned by
guarantees to appear for the court sitting.
4. Everyone who is deprived of freedom due to arrest or detention
shall be entitled to initiate proceedings whereby the court shall without
delay establish the legality of detention and make a decision on release if
the detention is illegal.
5. In case of urgent necessity to prevent or to stop a crime, the
authorised bodies may use detention as a temporary preventive measure,
the validity of which shall be checked by the court within forty eight four
hours. The detained individual shall be immediately released if within
forty eight hours they have not been given a motivated decision of the
court on their detention.
6. Everyone who is arrested or detained shall get a Card of Guaranteed Rights of an Individual Whose Freedom of Restricted before their
arrest or detention. The disregard of this rule by an official or a public
servant shall be the grounds for the rehabilitation of an arrested or detained individual.
7. Everyone who is arrested or detained shall immediately be provided with a possibility to shall defend themselves personally, as well as
use the legal aid of a lawyer.
8. Everyone who is arrested or detained shall have the right for a personal meeting with the judge on contestation of their arrest or detention.
9. Relatives of the arrested or detained shall immediately be notified
of such arrest or detention. Everyone arrested or detained shall be entitled to immediate notification of their relatives and intimates of their
condition.
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10. Each victim of an arrest or detention done in contradiction of
this Article shall be guaranteed the right to indemnification of their
moral and material damage.
Article 25 of the draft Constitution is dedicated to the human right to
freedom, safety, and personal inviolability. Being similar to Article 29 of the
current Constitution it includes a renewed version of this classic norm. Now
the current version of this right has been brought into compliance with the official translation of Article 5 of the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms of 1950. The new version of the Article is
essentially broader than the current norm.
Thus, Article 25 of the draft Constitution envisages a new provision
whereby everyone who has been arrested or detained should get a Card of
Guaranteed Rights of an Individual Whose Freedom of Restricted before their
arrest or detention. The disregard of this rule by an official or a public servant
shall be the grounds for the rehabilitation of an arrested or detained individual. This provision has been included into the draft Constitution on the results
of the human rights analysis of the practice of arrests and detentions in
Ukraine over a number of recent years. It is justified from the point of view of
proper guaranteeing of human rights.
Article 26
1. Everyone shall be guaranteed the inviolability of their residence or
other legal property.
2. Penetration into the residence or other legal property, their inspection or search shall be not admissible otherwise than on a motivated
decision of the court or on the basis of the law.
3. Arrest, inspection, and search at the individual's own residence or
other legal property at night shall be prohibited.
4. In the urgent cases related to the rescue of human lives and assets
or due to the direct prosecution of the individuals suspected of having
committed a crime, another procedure may be established for penetration into the residence or other legal property of the individual, their inspection or search.
Article 26 of the draft Constitution is an updated version of Article 30 of
the current Basic Law. A novelty of this Article is the prohibition of arrest, inspection, and search at the individual's residence or other legal property at
night. A similar rule can be found in French legislation. In Ukraine this norm
also looks rather up to date. Older citizens of Ukraine still remember the brutality of night arrests in the USSR in the 1930s.
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This Article also contains a notion of «other legal property», which concerns such space facilities as offices, art workshops etc.
Article 27
1. Everyone shall be guaranteed the privacy of correspondence, telephone conversations, telegraph, electronic and other correspondence.
2. Exceptions can be established only by the court in the cases envisaged by law and under the condition that they are necessary in a democratic society to prevent a crime or establish the truth during the investigation of a criminal case if it is not possible to get information by
other means.
Article 27 of the draft Constitution is self-evident and does not need to
be commented on. This is an upgraded version of Article 31 of the current
Basic Law.
Article 28
1. Intrusion in the personal or family life shall be prohibited, excluding the cases when such intrusion is done by the court on the basis of the
law and is necessary in a democratic society in the interests of national
or public security, for prevention of riots or crimes, protection of health
or moral or defence of rights and freedoms of other individuals.
2. Everyone shall have the right to protection of their personal data
(information on themselves).
3. Collection, storage, use, and dissemination of personal data without the consent of the individual shall be prohibited, excluding the cases
envisaged by law and only in the interests of the national and public security, protection of rights and freedoms of other individuals.
4. Personal data can be used only for the objectives defined by law.
Everyone shall be entitled to get acquainted with the information on
themselves at the public authorities, local self-governance bodies, other
institutions and organisations if such information does not contain state
or other secret protected by law.
5. Everyone shall be guaranteed the judicial defence of the right to refute untrue information about themselves and their family members and
the right to request the seizure of such information, as well as the right to
indemnification of material and moral damage caused by collection, storage, use, and dissemination of untrue information on an individual.
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Article 28 of the draft Constitution uses the notion of «personal data» instead of the notation «confidential information on an individual». Personal
data is a legal term of special purpose. It means not just confidential information, but its special type, a variety. The notion of personal data is used in the
European legislation. Generally, Article 28 of the draft is an upgraded version
of Article 32 of the current Constitution. It new version is based on the official
translation of Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms of 1950.
Article 29
1. Everyone who legally stays in Ukraine shall be guaranteed the
freedom of movement, free choice of the place of residence, and the
right to freely leave the territory of Ukraine.
2. No restrictions can be established on the exercise of these rights
and freedoms excluding those that are envisaged by law and are necessary in a democratic society in the interests of the national or public
security, support of public order, prevention of crime, protection of
public health or morals, or for protection of rights and freedoms of
other individuals.
3. Rights and freedoms set forth in Part 1 above may be subject to
additional restrictions established by law in certain localities.
Article 29 of the draft Constitution is almost the same as Article 33 of the
current Basic Law. Its content and form correspond to Article 2 of Protocol
No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms which were not previously envisaged by the Convention and Protocol
No. 1 thereto. Part 4 of Article 2 of Protocol No. 4 is in particular important in
this case (Part 3 of Article 29 in this draft).
Article 30
1. Everyone shall have the right to the freedom of thought, consciousness, and religion; this right includes the freedom to profess their
religion or beliefs during a divine service, training, performance or observance or religious practice and ritual ceremonies both individually, and
together with others, both publicly and privately.
2. The freedom to profess their religion or beliefs shall be subject
only to the limitations that are established by law and are necessary in a
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democratic society in the interests of public security, protection of public
order, health or morals, and defence of rights and freedoms of other individuals.
3. The church and religious organisations in Ukraine shall be separated from the state, and the state school from the church. No religion
or world outlook shall be recognised as obligatory by the state. All religions shall be equal before the law.
4. No one can be exempt from their constitutional obligations or refuse
from the observance of laws on the basis of religious or other beliefs. If fulfilment of the military obligation contradicts any citizen's religious or other
beliefs, it can be replaced by alternative (non-military) service or work.
Article 30 of the draft Constitution corresponds to the official translation
of Article 9 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950. It is also an improved version of Article 35 of the
current Constitution. There is an important difference between the European
and the current approach in Ukraine. In particular, the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms refers only to the
possibility of establishment of such restrictions on the exercise of this right
which are necessary in a democratic society. The Ukrainian version of this
norm (as well as other similar norms) contains no such reservation. From the
legal point of view, this restriction is recognised essential.
Article 31
1. Everyone shall be entitled to the freedom of expression. This right
shall include the freedom to follow one's views, receive and pass over information and ideas without intrusion of public authorities and independently of the state borders. This Article shall not prevent the State
from introducing licensing for the operation of radio broadcasting, television, and cinematography companies.
2. Being related to the obligations and liability, the exercise of these
freedoms may be subject to such formalities, conditions, restrictions, or
sanctions that are envisaged by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security, territorial integrity or public order, prevention of riots or crimes, protection of public health or morals,
defence of reputation or rights of other individuals, prevention of disclosure of restricted information or support of authority and unbiased nature
of the court.
3. Exercise of the freedom of expression of views in art and research
shall be free from restrictions.
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4. Freedom and pluralism of the mass media shall be guaranteed.
Article 31 of the draft Constitution concerns the freedom of expression.
From Part 1 to Part 3 it is an exact reproduction of the official translation of
Article 10 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950. By the level of its liberality the European version of
the freedom of speech (freedom of expression) yields essentially to the First
Amendments to the US Constitution, but it is much better than the current
version of Article 34 of the Constitution of Ukraine.
Article 31 of the draft Constitution also contains a requirement of Article
ІІ-73 of the Charter of Fundamental Rights of the Union (Draft Treaty establishing a Constitution for Europe) which establishes additional guarantees for
the freedom of expression in science and art. As it is written down in the above
Draft Treaty, art and research should be free from restrictions. Academic freedom should be respected.
The desire to release the freedom of expression from any restrictions in
science and art is universal. Science and art have been proclaimed free in the
court decisions which are based on the First Amendment to the US Constitution; the regulative content of the academic freedom (freedom of universities)
has been established in the US at the legislative level (through establishment of
judicial precedent). In Ukraine, the legal notion of the academic freedom is
used for the first time (Part 3 of Article 51 of the draft). Generally, the content
of Part 4 of Article 31 of the draft Constitution is maximally close to Part 2 of
Article ІІ-71 of the Charter of Fundamental Rights of the Union (Draft Treaty
establishing a Constitution for Europe of 2005).
Article 32
1. Everyone shall have the right of access to the official documents
and other information on the activities of public authorities and local
self-governance bodies, their officials and public servants. Exercise of this
right envisages a possibility to file an information inquiry and to get information in any other way at the discretion of the inquirer.
2. Public authorities and local self-governance bodies, their officials
and public servants shall be obliged to provide the data they possess on
the information inquiries and regularly publish information on their activities.
3. Exercise of this right, as it is related to the obligations and liability, may be subject to such formalities, conditions, restrictions, or sanctions that are envisaged by law and are necessary in a democratic society
in the interests of national security, territorial integrity or public order,
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prevention of riots or crimes, protection of public health or morals, defence of reputation or rights of other individuals, prevention of disclosure
of restricted information or support of authority and unbiased nature of
the court, provided the harm from the publication of the requested information exceeds the public interest in getting it.
Article 32 of the draft Constitution is new for the Ukrainian constitutional
legislation. It sets the right of individuals and legal entities for access to the information on activities of public authorities and local self-governance bodies.
The right of access to the official information has existed for a long time and is
established today by the legislation of more than seventy countries of the
world. This right is a traditional element for the constitutional legislation of
liberal democracies. In the US the right to the access to information is established by such laws as the Freedom of Information Act (1966), the Privacy Act
(1974), the Government in the Sunshine Act (1976). In Western Europe, the
civil right for access to the official information was first established by the legislation of Sweden back in the 18th century. In Ukraine, this right is envisaged
by the Law on Information (1992), which mainly does not meet the European
requirements. The Ministry of Justice is currently working on a new version of
this law.
The version of the right of access to official and other information proposed in Article 32 of the draft Constitution is a product of the Ukrainian research. In particular, it is using the legal model developed by a Ukrainian researcher O. Nesterenko.
Article 33
1. Citizens of Ukraine shall be entitled to join political parties,
movements, and other public associations for the exercise and defence of
their rights and freedoms, satisfaction of their political, economic, social,
cultural, and other legal interests, excluding the restrictions that are envisaged by law and are necessary in a democratic society in the interests
of the national security and public order, protection of public health, defence of rights and interests of other individuals.
2. Everyone shall have the right to join public associations, excluding political parties and movements.
3. No one can be limited in their rights and freedoms to be affiliated
or not-affiliated with political parties, movements, or other public associations.
4. No one can be forced to join political parties, movements, or other
public associations.
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The norm incorporated in Article 33 of the draft Constitution has been
brought into compliance with Article 8 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966, Article 11 of the Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, Article
ІІ-72 of the Charter of Fundamental Rights of the Union (Draft Treaty establishing a Constitution for Europe of 2005).
Article 34
1. Activities of political parties, movements, and other civic unions
aiming at the abolishment of Ukraine's independence, change of the principles of its constitutional system in a violent way, violation of the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, undermining of its security, illegal seizure of public power, promotion of war, violence, as well as instigation inter-ethnic, racial, and religious hostility, attempts at human rights
and fundamental freedoms, and public health shall be prohibited.
2. Political parties, movements, and other civil unions shall be prohibited from establishing and having any armed formations.
3. Establishment and activities of organisational units of political
parties and movements at public executive authorities, judicial bodies,
executive authorities of local self-governance bodies, the Armed Forces
of Ukraine, other military and armed formations shall not be allowed,
just like at state companies, institutions, and organisations.
4. Establishment and activities of organisational units of political
parties and movements at any educational institutions of Ukraine shall
not be allowed.
5. Activities of political parties, movements, and other civil unions
shall be prohibited in accordance with judicial procedures.
Article 34 of the draft Constitution is similar to Article 37 of the current
Constitution and does not need detailed comments. It is, however, more clear,
on the prohibition of the setup and activities of political party and movement
units at educational institutions of Ukraine. The current prohibition concerns
only state educational institutions.
Article 35
1. Everyone shall be entitled to participate in trade unions to protect
their social and economic rights and interests. Trade unions shall unite
individuals related by joint interests on the basis of their professional activities.
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2. Establishment of trade unions shall be free and shall not require
preliminary permit of the State.
3. Trade unions shall be equal before the law.
4. Membership in trade unions shall not be subject to restrictions,
excluding those that are envisaged by law and are necessary in a democratic society in the interests of the national security and public order,
protection of rights and freedoms of other individuals.
5. Trade unions shall be entitled to establish national federations of
trade unions which can establish international trade unions organisations
or join them.
6. No one can be forced to join or quit a trade union.
Article 35 of the draft is similar to Article 36 of the current Constitution.
A new notion here is that the right to get united into trade unions is supplemented by their right to establish federations and become members of international trade unions. Previously, this right has been recognised in Ukraine at
the level of the international treaties. Another novelty is that no one can be
forced to join trade unions as organisations based on the collective interest.
Article 36
1. Citizens shall be entitled to participate in the administration of
public and civil affairs, in all-Ukrainian and local referenda, to elect freely
and be elected to public authorities and local self-governance bodies.
2. Citizens shall enjoy equal access to the public service, as well as
to the service at local self-governance bodies.
Article 36 of the draft Constitution is the same as Article 38 of the current
Basic Law and does not need to be commented on.
Article 37
1. Citizens shall be entitled to gather peacefully, without weapon and
conduct meetings, rallies, and manifestations, set up tent villages, of which
they shall notify public authorities and local self-governance bodies.
2. The exercise of this right can be subject only to the restrictions
that are envisaged by law and are necessary in a democratic society in
the interests of the national security or public order for prevention of riots or crimes, protection of public health, and defence of rights and freedoms of other people.
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Article 37 of the draft Constitution is an updated version of Article 39 of
the current Constitution. Its content has been brought into compliance with the
official translation of Article 11 of the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms of 1950 and Article 21 of the International
Covenant on Civil and Political Rights 1966. Article 36 of the draft Constitution mentioned the legal regime of tent villages.
Analysis of the current international experience shows that establishment
of manifestation pickets requires no special notification of public authorities or
local self-governance bodies, therefore they are not mentioned in the text of
this norm. Generally, provisions of Article 36 of the draft Constitution meet the
current European standards.
Article 38
1. Everyone shall be entitled to direct individual or collective written
appeals, to appeal personally to public authorities, local self-governance
bodies, officials and servants of such bodies that are obliged to consider
such appeals and provide an answer within the term established by law.
Article 38 of the draft Constitution repeats Article 40 of the current Constitution and does not need to be commented on.
Article 39
1. Each individual or legal entity shall be entitled to own peacefully
their property. No one can be deprived of their property otherwise than
in the interests of the society and on the legal grounds.
2. Everyone shall be entitled to possess, use, and dispose of their
property, results of their intellectual and creative activities.
3. The private property right shall be inviolable.
4. Everyone shall be entitled to use the facilities of the state and
municipal property in accordance with the law.
5. Coercive disposal of the property facilities may be done only on
the basis of the motives of higher state necessity, on the grounds and in
accordance with the procedure envisaged by law under the conditions of
prior and full reimbursement of their market value.
6. Coercive disposal of ownership facilities with subsequent full reimbursement of their market value is admitted only under the conditions
of martial law or the state of emergency.
7. Confiscation of property shall be applied only on the basis of the
court decision in the cases and in accordance with the procedure established by law.

85

Constitution of Ukraine

8. The exercise of the property right shall not prevent the exercise of
other human rights and fundamental freedoms, the interests of the society, deteriorate the condition of the environment and natural qualities of
the land.
Article 39 of the draft Constitution is similar to Article 41 of the current
Basic Law. On the one hand, the updated version of the norm is maximally
close to the requirements of Article 1 of the Protocol to the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 20 March 1952 as
amended by Protocol No. 11. In addition, if the current Constitution envisages
«prior and full reimbursement of the facilities disposed under compulsion», the
new versions of Parts 5 and 6 of Article 38 of the draft Constitution envisage
prior and full reimbursement of the market value of the facilities disposed under compulsion.
Article 40
1. Everyone shall be entitled to business activities.
2. Business activities of the deputies, officials and servants of public
authorities and local self-governance bodies shall be limited by law.
3. The State shall ensure protection of fair competition. Abuse of the
monopoly position of the market shall not be allowed, just like unlawful
restriction of the competition and unfair competition.
4. Types and limits of any monopoly shall be defined by law.
5. The State shall protect the rights of the consumers, exercise control of the quality and safety of the products and all types of services and
works, and shall support the activities of the civic consumer associations.
Article 40 of the draft Constitution is similar to Article 42 of the current
Constitution. The difference between them is that the new version of the Article
is broader in its content. If the current Constitution stipulates that «everyone
shall be entitled to business activities which are not prohibited by law», the
draft sets that «everyone shall be entitled to business activities. On the other
hand, Part 2 of Article 42 of the current Constitution sets that «the State shall
ensure protection of the competition», while the draft envisages «that the State
shall ensure protection of fair competition».
Article 41
1. Everyone shall be entitled to work, which includes a possibility to
earn their living by the work that they freely chose or to which they
freely agree to.
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2. The State shall take steps, individually and through international
assistance and co-operation, especially economic and technical, to the
maximum of its available resources, with a view to achieving the full realisation of this right by all appropriate means.
3. The use of forced labour is prohibited. Military or alternative
(non-military) service or work shall not be considered forced, just like
service or work that is performed by an individual on a sentence or another decision of the court, or according to the laws on martial law or
the state of emergency.
4. Everyone shall have the right to proper, safe, and healthy conditions of labour and to the salary which shall not be lower than the one
established by law.
5. The use of labour performed by women and underage children at
the works dangerous for their life shall be prohibited.
6. The State shall guarantee protection from illegal dismissal.
7. The right to the timely receipt of remuneration for their work
shall be protected by law.
8. Young children shall be provided with proper working conditions
depending on their age and shall be protected from economic exploitation and work which can adversely affect their safety, health, physical,
moral or social development or prevent them from getting education.
Article 41 of the draft Constitution ensures the right to work in the version
that is used by Part 1 of Article 2 of the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights of 1966. Staring with this place everywhere, where
it concerns the social and economic rights, the draft Constitution repeats the
formula of Part 1 of Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: «Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and cooperation, especially economic and technical, to the maximum of its available
resources, with a view to achieving progressively the full realization of the
rights recognized in the present Covenant by all appropriate means».
Such approach to social and economic rights makes it possible to perceive
the constitutional text as a realistic one. Social and economic rights are interpreted in it as the priorities of the state efforts in the relevant area. A new introduction in Article 40 of the draft Constitution also include the guarantees of
the employment rights of young people borrowed from the Article II-92 of the
Charter of Fundamental Rights of the Union (Draft Treaty establishing a
Constitution for Europe) which sets that « Young people admitted to work must
have working conditions appropriate to their age and be protected against economic exploitation and any work likely to harm their safety, health or physical, mental, moral or social development or to interfere with their education.»
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Article 42
1. Everyone shall have the right to a strike to protect their social and
economic and other rights, freedoms, and legal interests.
2. No one can be forced to participate or not particulate in a strike.
3. The exercise of this right cannot be subject to restrictions, excluding those that the envisaged by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public order, prevention of
riots or crimes, for protection of public health, rights and interests of
other persons.
4. A strike can be prohibited only on the decision of the court based
on the law.
5. A strike cannot be prohibited more than under the threat of dismissal.
Article 42 of the draft Constitution includes an updated version of the
right to strike. This norm is presented in accordance with Part 1 of Article 8 of
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966.
In addition, there is a broader list of legal grounds for strike. If Part 1 of Article 44 of the current Constitution envisages the right to strike only for the protection of economic and social right, Part 1 of Article 41 of the draft Constitution envisages the right to strike for the protection of social and economic and
other rights and legal interests. The experience of the Orange Revolution evidences that citizens who work for state companies and institutions may also go
on strike to satisfy their political interests. In such a way, there is an attempt
here to base the draft Constitution on modern realities.
According to Article 42 of the draft Constitution, the right to strike does
not actually extend to the officials and servants of the police, the Prosecutor
Office of Ukraine, the Security Service of Ukraine, and the Armed Forces of
Ukraine. This is legally grounded on the provisions of Part 2 of Article 8 of the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966.
Article 43
1. Everyone shall have the right to rest.
2. This rights shall be ensured by provision of weekly days off, as
well as a paid annual leave, establishment of a reduced working day in
relation to certain professions and production activities, reduced duration
of work at night time.
3. The maximal duration of the working time, the maximal duration
of rest and paid annual leave, days off and holidays, as well as other
conditions for the exercise of the right to rest shall be established by law.
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Article 43 of the draft Constitution established the right to rest. However,
if the current Constitution envisages that everyone «who works» shall be entitled to rest, the draft is limited to the formula: «everyone shall be entitled to
rest». Here, like in other places, the draft tries to avoid legal maximalism.
Article 44
1. Citizens and other individuals equalled to them shall be entitled
to social protection which includes the right to their support in case they
lose their working ability, the breadwinner, forced unemployment, as
well as old age and other cases defined by law.
2. This right shall be guaranteed by the mandatory social insurance
at the expense of insurance contributions made by individuals, companies,
institutions, and organisations, as well as budgetary and other sources of
social insurance; establishment of the network of state, municipal, and
private institutions to care for those who are unable to work.
3. Pensions and other kinds of social payments and aid which are
the main source of existence shall ensure the level of life which is not
lower than the living standards established by law.
4. The State shall recognise and respect the right of the elderly people to adequate and independent life, to participation in the social and
cultural life.
5. The State shall recognise and respect the right of individuals with
physical defects to the measures aiming at ensuring their independent,
social, and professional integration and participation in the social life.
6. The State shall take steps, individually and through international
assistance and co-operation, especially economic and technical, to the
maximum of its available resources, with a view to achieving the full realisation of this right by all appropriate means.
Article 44 of the draft Constitution concerns the right to social protection. The proposed version of the norm has been brought into compliance
with the requirements of the International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights of 1966. Unlike Article 46 of the current Constitution,
which grants the right to social protection to Ukrainian citizens, the new version of the right also extends to foreigners and stateless individuals who permanently and legally reside in Ukraine. The new version of the Article includes two novelties (Parts 4 and 5 of Article 44), which are partially borrowed from Articles ІІ-85 and ІІ-86 of the Charter of Fundamental Rights
of the Union (Draft Treaty establishing a Constitution for Europe of 2005).
The first provision concerns the right of the elderly people to the adequate
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and independent life and participation in the social and cultural life.
The second one deals with the right of the individuals with physical defects to
the measures aiming at ensuring their independence, social, and professional
integration, participation in the social life.
Article 45
1. Everyone shall have the right to housing.
2. The State shall strive to establish conditions when everyone has a
possibility to build their housing, purchase or lease it.
3. Citizens and other individuals equalled to them who require social
protection not on their fault, housing shall be provided by the State and
local self-governance authorities free of charge or for the payment affordable to them in accordance with the law.
4. No one can be deprived of their housing otherwise than on the
basis of the law on the decision of the court.
5. The State shall take steps, individually and through international
assistance and co-operation, especially economic and technical, to the
maximum of its available resources, with a view to achieving the full realisation of this right by all appropriate means.
Article 45 of the draft Constitution is a variant of the right to housing
changed in accordance with the requirements of the Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights of 1966. In the draft, the right to a dwelling is presented as a social standard for the future. It does not make the housing more
affordable to people, but it is more realistic and does not compromise the rest
of the constitutional text. On the other hand, Article 45 of the draft is similar
to Article 47 of the current Constitution.
Article 45 contains Part 5 which includes the formula that accompanies
all social and economic rights in the draft. In addition, if Part 2 of Article 47
of the current Constitution sets that «citizens who require social protection are
provided with the housing by the State <…> free of charge», the current norm
is more realistic as it states: «citizens who require social protection not on their
fault are provided with the dwelling by the State <…> free of charge».
The right to adequate life level for themselves and their family members
envisaged by Article 48 of the current Constitution has been removed from the
draft Basic Law. It belongs to the citizens of Ukraine and other individuals on
the basis of Article 11 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966, but its establishment by the norms of a higher legal force
and direct action looks unjustified.
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The Constitution cannot ensure proper level of life to the population of
Ukraine. This aim can be achieved only by liberalising the economy and developing the creative potential of the people. As a legal instruction, the right to
proper level of life does not sustain any criticism. The impossibility to protect
this right in the court means that its implementation is possible (if at all) in
another dimension.

Article 46
1. Everyone shall be entitled to the protection of health, medical aid,
and medical insurance.
2. Protection of health shall be ensured by state funding of the relevant social and economic, medical and sanitary, health and prevention
programmes. The state shall establish conditions for efficient medical service affordable to citizens. The minimal volume of free medical services
shall be established by law.
3. The State shall promote development of the medical institutions
of all forms of property and shall support medical insurance.
4. The State shall take steps, individually and through international
assistance and co-operation, especially economic and technical, to the
maximum of its available resources, with a view to achieving the full realisation of this right by all appropriate means.
Article 46 of the draft Constitution is a version of the right to the protection of health changed in accordance with the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966. In the draft, the right to free protection health, as well as the above mentioned right to a dwelling are set forth
a social standard for the future. The norm does not make medical service
more affordable to the people, but it is more realistic and does not undermine
the regulative potential of other articles of the Basic Law.
The general arguments related to this approach are presented in a comment to Article 45 of the draft.
Article 47
1. Each shall have the right to safe for human life and health environment and compensation for the damage caused by the violation of
this right.
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2. Each shall be guaranteed the right of free access to information
on environment, on the quality of food and objects used in everyday life,
as well as the right for its dissemination. Such information cannot be
made secret by anybody.
Article 47 of the draft Constitution is the same as Article 50 of the current
Constitution and therefore does not need to be commented on.
Article 48
1. Marriage shall be grounded on free consent of individuals. Each
spouse shall have equal rights and obligations in marriage and family.
2. Parents shall maintain their children until they are at age of discretion. Children of full legal age shall care for their parents not able to
work.
3. Family, childhood, motherhood, and fatherhood shall be protected by law.
Article 48 of the draft Constitution is almost similar to Article 51 of the
current Constitution and thus does not need to be commented on. At the same
time, the current constitutional formula: «Marriage shall be grounded on the
free consent of a man and a woman» is replaced by a more liberal one
whereby «marriage shall be based on a free consent of individuals».
Unisexual marriages are recognised by legislation of some European
countries (six countries of the world and two US states). Some foreign diplomats working in Ukraine have unisexual spouses, and Ukrainian citizens also
marry unisexual partners abroad. In particular, there has been a problem related to the receipt of the heritage by one of the spouses who got married in
the UK.
Article 49
1. All children shall be free in their rights independently of their origin, as well as whether they have been born in marriage or outside it.
2. All children shall be entitled to support personal relations and direct contact with both parents if it does not contradict their interests.
3. Violence over children and their exploitation shall be prosecuted
by law.
4. Maintenance and upbringing of orphan children and children deprived of parental care shall be put on the State. The State may delegate
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these powers to other persons. The State shall encourage and support
charity activities in relation to children.
5. Public authorities and local self-governance authorities, companies, institutions, and organisations of all forms of property in the activities related to children shall first of all care for the interests of the child.
6. Children shall be entitled to protection and care needed to ensure
their wellbeing.
7. Children shall be entitled to express their views freely; these views
shall be taken into account depending on the age and maturity of the
child.
Article 49 of the draft Constitution is an updated version of Article 52 of
the current Basic Law. The novelty of the approach is that Parts and 6 of this
Article have been supplemented by the norms envisaged by Parts 1 and 3 of
Article ІІ-84 of the Charter of Fundamental Rights of the Union (Draft Treaty
establishing a Constitution for Europe). In the first case this concerns the right
of a child to support constant personal relations with the parents, and in the
second — the right of the child to express their views freely. The updated version of the norm obliges parents to take into account the views of the child on
the issues that concern them.
In the updated variant, there is also no mentioning of prohibition of «any
violence» over a child (current Constitution), while just «violence over children» is prohibited. In such a way, this version of the norm is cleared of legal
maximalism.
Article 50
1. Everyone has the right to education. Secondary education is
obligatory.
2. The State shall ensure affordable and free pre-school, complete
secondary and vocational education at state and municipal educational
institutions.
3. Citizens shall be entitled to get free higher education at state and
municipal education institutions on the basis of a competition.
4. Citizens that belong to indigenous peoples and national minorities
shall get in accordance with the law the right to study in their native language, as well as study their native language at state and municipal educational institutions or through national cultural societies.
5. The State shall take steps, individually and through international
assistance and co-operation, especially economic and technical, to the
maximum of its available resources, with a view to achieving the full realisation of this right by all appropriate means.
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Article 50 of the draft Constitution concerns the right to education. Unlike
Part 1 of Article 53 of the current Constitution, the new version of the right to
education envisages that that not complete secondary education is mandatory,
but rather simply secondary education. Complete secondary education at state
and municipal education institutions remains free of charge, but it is no longer
obligatory (coercive). Not all people have sufficient abilities to master the programme of the complete secondary school. The overstated requirements of Article 53 of the current Constitution result in non-objective positive marks given
for the lack of the necessary skills and knowledge. The new version of the Article provides everyone with a possibility to get complete secondary education,
but it removes the legal coercion for this. In all other respects, this version of
the right to education is brought closer to the requirements of Part 1 of Article 2 and Part 1 of Article 8 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966.
Formula of Part 3 of Article 50 of the draft on provision of «free» education means that free education does not oblige the university graduates to pay
for their education with their work in the places defined by the state etc.
Article 51
1. Everyone shall be guaranteed the freedom of literary, artistic, research and development creative activities, protection of their intellectual
property and copyright, as well as moral and material interests that
emerge due to various types of intellectual activities.
2. Everyone shall have the right to the results of their creative activities; no one can use or disseminate them without the author's consent,
excluding the cases envisaged by law.
3. Academic freedom is guaranteed. The State shall promote development of science, establishment of ties with the world scientific community.
4. Cultural heritage shall be protected by law.
5. The State shall ensure preservation of historic monuments and
other objects of cultural value and take measures to return the cultural
values, currently found abroad, to Ukraine.
Article 51 of the draft Constitution is dedicated to the freedom of literary,
artistic, research and development creative activities. Unlike Article 54 of the
current Constitution, the new version of the norm guarantees the academic freedom (freedom of universities). At the same time, it mentions not establishment of
scientific relations of Ukraine with the world community (the current norm), but
establishment of relations between the Ukrainian researchers and the world scientific community. In such a way, the regulative potential of this norm is di-

94

Section ІІІ. RIGHTS, FUNDAMENTAL FREEDOMS, AND OBLIGATIONS

rected to specific subjects — the researchers, and not the Ukrainian State as
such. The new provision is better focused on the essence of the problem.
In terms of other provisions, this Article is similar to Article 54 of the current Basic Law.
Article 52
1. Human rights and fundamental freedoms are defended by the
court.
2. Everyone shall be guaranteed the right to contest in the court the
decisions, actions or omission of action on behalf of public authorities,
local self-governance bodies, their officials and public servants.
3. Everyone shall be entitled to address the Commissioner of the
National Assembly of Ukraine for Human Rights for defence of their
rights and freedoms.
4. Everyone shall be entitled to address international judicial institutions for defence of human rights and fundamental freedoms, as well as
the relevant bodies of international organisations of which Ukraine is a
member or a participant.
5. Everyone shall be entitled to defend their rights and freedoms
against violations and illegal attempts.
Article 52 of the draft Constitution brings Article 55 of the current Basic
Law into compliance with the terminology of the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950 and does not require
any special comments.
Article 53
1. Everyone shall have the right to the public consideration of their
case within a reasonable period of time by an independent and unbiased
court which shall settle the dispute on their rights and obligations of civil
nature and establish validity of any criminal accusation put forward
against them.
2. Judicial decisions shall be announced publicly, but the press and
the public may be not admitted to the sitting hall during the court proceedings or any part of it in the interests of the moral, public order and
national security in a democratic society, if it is required by the interests
of minors or protection of private life of the litigants or — to the extent,
recognised by the court as strictly necessary — when due to particular
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circumstances the publicity of the proceedings may harm the interests of
justice.
3. An individual shall be considered not guilty of a crime or a criminal offence and cannot be subjected to criminal punishment until their
guilt is proved in accordance with the legal procedure and established by
a court sentence.
4. No one shall be obliged to prove their innocence in a crime or
criminal office.
5. Accusation cannot be grounded on the evidence received in an illegal way, as well as on assumptions. All doubts about the validity of the
guilt of the individual shall be interpreted for their benefit.
6. Everyone accused of a crime or criminal offence5 has at least the
following rights:
1) to be immediately and in detail informed in the language they
understand about the nature and grounds of the accusation put forward
against them;
2) to have time and possibilities necessary to prepare their defence;
3) to defend themselves personally or use legal aid of a defender selected at their own discretion, or — in case of lack of funds to pay for the
legal aid of a defender — get legal aid free of charge when it is required
by the interests of justice;
4) to interrogate the witnesses of the prosecution or request that they
are interrogated, as well as to request that the defence witnesses are
summoned and interrogated under the same conditions as the witnesses
of the prosecution;
5) to get free of change assistance of an interpreter if they do not
understand the language used in the court or do not speak such language.
7. If a court sentence is cancelled as unjust, the State shall indemnify the material and moral damage caused by ungrounded conviction.
Article 53 of the draft Constitution reproduces the right to fair justice as
established by Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms of 1950. The necessity of precise textual reproduction of the right to fair justice in accordance with the European standard in
the Ukrainian Constitution has ripened long ago. Ukrainian human rights activists, researchers, and international experts have been writing about this for a
long time. In this case, the official translation of the relevant subjective right
has been used.
5

The term criminal offence has been used due to the possibility of its application in
Ukraine in the near future. This term meets the wording of the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950.
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Article 53 of the draft Constitution contains individual elements of the
right to fair justice from Article 62 of the current Basic Law. The new version
of the right to fair justice preserves the main provisions of Parts 1, 2, 3, and 4
of Article 62 of the current Constitution.
Article 54
1. Everyone has the right to the indemnification of material and
moral damage caused by illegal decisions, actions and omission of action
of public authorities, bodies of local self-governance bodies, their officials
and public servants while fulfilling their powers at the cost of the state or
local self-governance bodies.
Article 54 of the draft Constitution actually repeats the content of Article 56 of the current Constitution and does not need to be commented on.
Article 55
1. Everyone shall be guaranteed the right to know their rights, freedoms, and obligations.
2. Laws and other regulations that determine human rights and freedoms, as well as obligations shall be made known to the people in accordance with the procedure established by law.
3. Law and regulations that determine human rights and freedoms,
as well as obligations which have not been made known to the people in
accordance with the procedure established by law shall be invalid.
Article 55 of the draft Constitution actually repeats the content of Article 57 of the current Constitution and does not need to be commented on.
Article 56
1. Laws and regulation shall have no retroactive effect, excluding the
cases when they mitigate or cancel an individual's liability.
2. No one can be liable for the actions which at the moment of their
commitment were not recognised by law as offences.
3. This Article shall not prevent the judicial consideration and punishment of any individual for any action or omission of action which at
the time of their commitment constituted a criminal offence in accordance with the general principles of law recognised by civilised nations.
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Article 56 of the draft Constitution repeats Article 58 of the current Constitution and does not need special explanations.
As to Part 3 of Article 56 of the draft, it is almost a precise textual reproduction of Part 2 of Article 7 of the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms of 1950. This approach makes it possible
to speak not only about political recognition of Holodomor of 1933 in Ukraine
as an act of genocide against the Ukrainian People, but also raise the issue of
legal liability of the individuals guilty of such actions.
Article 57
1. Everyone shall be entitled to legal aid. In the cases envisaged by
law legal aid shall be provided free of charge or for partial payment.
2. An independent self-governed organisation, the Bar, shall operate
to provide legal aid for the settlement of cases in courts, other public authorities and local self-governance bodies, at companies, institutions and
organisations of all forms of ownership.
3. Everyone shall be free in selecting the defender (representative) of
their rights.
4. Bodies of pre-trial investigation, state prosecutor, and the court
shall be prohibited from voluntary intrusion into the selection by an individual of the defender (representative) of their rights and from hindering
their participation in the case.
5. Confidentiality of the individual's communication with their defender (representative) shall be guaranteed.
Article 57 of the draft Constitution is thematically similar to Article 59 of
the current Constitution of Ukraine. At the same time, it contains essentially
broader guarantees of professional activities of the layers as defenders of human right in the system of criminal justice.
The new version of the norm includes the recommendations expressed in
the Criminal Justice Reform Concept for Ukraine of 2007 (approved by the
Presidential Decree). The new version of the Article makes it possible to stimulate the professional lawyer activities in practically all spheres of professional
and personal life of the people.
Article 58
1. No one shall be obliged to fulfil criminal instructions or orders.
2. Guilty individuals shall be punished for the issuance or fulfilment
of criminal instructions or orders.
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Article 58 of the draft Constitution almost repeats the content of Article 60
of the current Constitution and needs no special explanations. In comparison
to the current norm, the adjective «evidently» has been removed from the
phrase «evidently criminal instructions and orders».

Article 59
1. No one can be brought to legal liability twice for the same violation.
2. Legal liability of a person shall be of individual nature.
Article 59 of the draft Constitution repeats the content of Article 61 of the
current Constitution and needs no special explanations.

Article 60
1. An individual shall not be liable for the refusal to give evidence or
explanations in relation to themselves, their family members or close
relatives defined by law.
2. A suspect, an accused or a culprit shall be entitled to defence.
3. A convict shall enjoy all human rights and fundamental freedoms,
excluding the restrictions envisaged by law and established by a court
sentence.
4. Restrictions in the exercise of human rights and fundamental
freedoms imposed on individuals convicted to the deprivation of freedom
shall be grounded and meet the aim of the punishment.
6. The conditions for the confinement of the individuals convicted
to the deprivation of freedom shall be close to the positive aspects of life
in a healthy environment.
Article 60 of the draft Constitution repeats the main ideas of Article 63 of
the current Constitution. At the same time, it contains broader guarantees of
the rights of the convicted individuals. The new version of the norm takes into
account the recommendations expressed in the Criminal Justice Reform Concept for Ukraine of 2007.
Article 61
1. Exercise of constitutional human rights and fundamental freedoms,
excluding the cases envisaged by this Constitution, shall not be subject to
restrictions.
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2. Under the martial law or the state of emergence, certain restrictions may be established in relation to the exercise of rights and fundamental freedoms with definition of the period of validity of such restrictions. No restrictions may be imposed on the exercise of human rights
and fundamental freedoms envisaged by Articles 17, 19, 20, 21, Parts 1,
2, 3, 4 of Article 23, Articles 24, 25, 32, 38, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, and 60 of this Constitution.
Article 61 of the draft Constitution is the same as Article 64 of the current Constitution. This norm refers to a list of subject rights and fundamental
freedoms in the text of the draft Constitution. The list of the references is
brought into compliance with the new order of articles in the proposed Constitution.
Article 62
1. Defence of freedom, independence and territorial integrity of
Ukraine shall be an obligation of citizens of Ukraine.
2. The military service order shall be determined by law.
Article 62 of the draft Constitution is a renewed version of Article 65 of
the current Constitution. The draft Constitution is based on the idea of constitutional protection of the public freedom which explains the presence of the
category of freedom in the list of the values that are supposed to be protected
by the citizens of Ukraine.
Article 62 of the draft Constitution does not envisage the obligation to
honour the state symbols of Ukraine. At first sight, such exclusion may look irrelevant. On the other hand, demonstrating their attitude to the symbols, citizens effectively express their consent or disagreement with the policies of their
own country.
The Americans can hardly be suspected of lacking patriotism. However, it
is they who have many times resorted to public burning or demonstrative
washing of the US flag. In a number of its decisions, the US Supreme Court
recognised that in such a way people express their assessment of the political
power in the country.
Governments and states may be essentially and tragically wrong, as it is
provide the by political history of 20th century. Thus, the obligation to honour
state symbols has a hidden totalitarian context, as if it puts the state sovereignty above the sovereignty of the people, which is erroneous.
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Article 63
1. Everyone shall be obliged to refrain from causing harm to the
natural and cultural heritage of Ukraine and shall indemnify the losses
that they cause.
Article 63 of the draft Constitution contains a new version of Article 66
of the current Constitution of Ukraine. The phrase: «everyone is obliged to
refrain from causing harm to the nature, cultural heritage» is replaced by
the phrase «everyone shall be obliged to refrain from causing harm to the
natural and cultural heritage of Ukraine». The Basic Law shall proceed
from the fact that the civilisation is the biggest polluter of the environment.
The same can be said about a human being, an organisation or a business
operator. The request to refrain from causing harm to the nature is generally
utopian as it exceeds the real possibilities of legal regulation. Despite of their
seemingly noble image, such provisions can be regarded as featuring legal
infantilism.
Article 64
1. Everyone shall pay taxes and charges in accordance with the procedure and in the amounts established by law.
Article 64 of the draft Constitution is a modified analogue of Article 67
of the current Basic Law. It is shorter, as the current version of the obligation to pay taxes and charges also includes unnecessary procedural elements.
For example, many Ukrainian citizens are actually not obliged to submit
their tax returns as their incomes are calculated automatically. In such a
way, the current constitutional norm declares an obligation which in fact is
not universal.
Article 65
1. Everyone shall observe the Constitution of Ukraine and laws and
refrain from making attempts at human rights and fundamental freedoms,
legal interests, dignity and interests of other individuals.
2. Ignorance of the law shall not exempt from legal liability.
Article 65 of the draft Constitution is exactly the same as Article 68 of the
current Constitution and does not need to be commented on.
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Section IV. CIVIL SOCIETY
Articles 66-71 of the draft Constitution are dedicated to the constitutional
status of the civil society in Ukraine. The presence of this Section in the Constitution is explained by the fact that Ukraine is a post-totalitarian republic.
The experience of totalitarianism has not become a universal for all countries,
but it rolled through the world having become probably the biggest political
temptation of the previous century.
Ukraine has paid a high price of the life in the conditions of dictatorship and
lack of freedom. Even such long-established democracies as the US and the UK
have no such knowledge of on domination of the state over an individual as
Ukraine. Therefore, a section dedicated in the draft Constitution to civil society is not
a tribute to the fashion, but rather a conclusion made from the historic experience of
the country. In order not to fall under dictatorship again, the society should create
the relevant prevention mechanisms. The Orange Revolution in Ukraine has proved
that the Ukrainian people indeed realise the essence of freedom. Freedom is protected not only by Article 2 of the draft Constitution. The civil freedom is also protected by Article 4 (responsibility of the state to the society), Article 10 (market, economic freedom), Article 11 (business initiative, freedom of agreement).
Generally, Section IV of the draft Constitution is designed as a compact
set of legal instruments for protection of private interests.
Article 66
1. Civil society in Ukraine shall function on the basis of the principles
of freedom, pluralism, tolerance, and non-interference on behalf of the state.
2. Reasonable interests of individuals and private legal entities shall
be under the protection of this Constitution and laws.
3. Functioning of political parties, movements, and other civil associations shall not be controlled by the Ukrainian State, excluding the cases
when they fail to observe the requirements of this Constitution and law.
Article 66 of the draft Constitution underlines at a higher level the autonomy of the expressions of civil society in Ukraine and stresses the importance of
creating an atmosphere of self-sufficiency and freedom of choice in this area.
Article 67
1. Functioning of public authorities and local self-governance bodies,
their officials and public servants shall be subject to civil control. For this
purpose, human rights organisations may be set up.
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Article 67 of the draft recognises and underlines that protection of civil interests requires special civil institutions to be set up. The Article emphasises the
need to professionalise the exercise of the oversight function of the civil society.
Article 68
1. Public authorities, local self-governance bodies, their officials and
civil servants shall not be allowed to interfere unreasonably into the exercise of legal civil initiatives.
Article 68 prohibits the State, its authorities and officials to interfere with
the creative sphere of functioning of the civil society.
Article 69
1. Preservation of the state or other law-protected secrets shall be
the prerogative of the authorised individuals. Other individuals shall not
be subject to the liability for disclosure of state or other law-protected secrets.
2. Types of restricted information shall be determined by law.
3. The secrecy regime for the restricted information shall not last for
more than thirty years.
4. Unlawful and illegal activities of the Ukrainian State, its authorities, local self-governance bodies, their officials and public servants shall
not be subject to the state or other law-protected secret.
5. The information on the individual, who is being nominated,
elected or is elected to a state or any other public office shall be considered as socially significant and may be provided on information inquiries.
There is hardly a need to prove the anti-corruption potential of this norm.
In addition, this Article reflects the typical for the Western Europe and the
USA idea that public figures, unlike private individuals, are obliged to live in
the atmosphere of information transparency. This is the necessary tribute
which public figures will have to pay as a compensation for their status. This
position is also defended by the Court of Human Rights in Strasbourg, the US
Supreme Court etc.
Article 70
1. Any monopoly for the ownership of the mass media and telecommunications shall be prohibited.
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In this case, the Constitution sets forth guarantees for the activities of the
mass media. They are important for the normal functioning of the communication sphere in Ukraine. The people should have access to different aspects of
information on the world; they should exchange new knowledge and take useful lessons from this.
Article 71
1. Political, religious, artistic, or other personal likings of an individual shall not be subject to encouragement or restriction on behalf of the
State.
Article 71 stresses the inadmissibility of the situation when the state becomes an open or secret supporter of a certain social group or ideological trend
in a specific society.
By its nature, the state can in no way play up to the any religious confessions, doctrines or individual artistic searching. This is because the activities of
the state should concern everybody and should be approved by the democratic
majority of the country.

Section V. ENVIRONMENTAL SECURITY
The necessity of this Section is explained by the fact that Ukraine's environmental safety is one of the issues of strategic importance. At the same time,
observance of environmental standards is a typical requirement of the European Union to their current and potential members.
The draft Constitution does not refer to Chornobyl disaster, but its consequences are felt in everywhere in Ukraine. The environmental topic is present
in the international treaties signed on behalf of Ukraine. Environmental cleaning of the territory is a subject of foreign political obligations of the country.
From the point of view of legal drafting, this Section is based on the combination of the current norms on environmental safety (Articles 16, 50, 66 of the
current Constitution) with the new directions.
Development of Articles 71-74 of the draft Constitution is based on the
norms of the international Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters of 25 June 1998 (ratified by Law of Ukraine No. 832-XIV (832-14) of
6 July 1999).
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Article 72
1. Everyone shall have the right to live in a healthy and favourable
environment.
2. Preservation of the environmental security, support of environmental balance in Ukraine, and preservation of the gene pool of the
Ukrainian People shall be an obligation of the State.
3. Environmental standards shall be established by law.
4. No broad scale business initiative shall come into effect without a
preliminary positive opinion of an independent environmental study.
Article 72 of the draft combines the norms existing in the current Basic
Law with the new provisions on the necessity to approve environmental standards by a law.
Another new norm is the mandatory nature of environmental expert studies. Today, such mandatory expert studies are envisaged by the current
Ukrainian legislation. This provision, however, is worth being stipulated at the
constitutional level.
Article 73
1. Citizens and other individuals equalled to them shall be entitled
to participate in the decision-making related to the existing environmental state, safety or protection.
2. Everyone shall be guaranteed free access to the legislation on environmental state, safety or protection.
Development of Article 73 is based on the norms of the international Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making
and Access to Justice in Environmental Matters of 25 June 1998 (ratified by
Law of Ukraine No. 832-XIV (832-14) of 6 July 1999). The relevant provisions of this Convention are presented in a more concise and generalised form.
Article 74
1. If an independent environmental study of industrial and other
technical facilities evidences the condition of the environmental pollution
that is dangerous for the human life and health, it shall be paid for by
the owner of such facilities.
2. An environmental study cannot be denied if the party that insists
on it has its own source to finance such study.
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Article 74 supports independent environmental non-governmental organisations. Its potential is aiming at satisfaction of the needs of the civil society
through its own resources and activities.
It is obvious that environmental movement in Ukraine will continue growing. This Article cerates the legal space necessary for this purpose.
Article 75
1. Each victim of a man-made environmental pollution shall be entitled to a judicial or other indemnification of the harm caused to them.
Article 75 guarantees the indemnification of the damage caused by the
man-made environmental pollution. The damage caused by the people should
be indemnified.

Section VI. ELECTIONS, REFERENDIM
Article 76
1. The will of the people shall be expressed through free and regular
elections, the referendum and other forms of direct democracy.
2. It is prohibited to conduct elections and referenda under the martial law or state of emergency.
Article 76 of the draft Constitution is similar to Article 69 of the current
Basic Law. The only difference between them is that the current Constitution
uses the phrase «the will of the people shall be expressed through elections»,
while the draft stresses that «the will of the people shall be expressed through
free and regular elections».
Article 77
1. Citizens of Ukraine who have attained the age of eighteen shall
have the right to vite at elections and referenda.
2. The citizens recognised incapable by the court shall have no right
to vote.
Article 77 of the draft Constitution fully corresponds to Article 70 of the
current Constitution and needs not to be commented on.
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Article 78
1. Elections to public authorities and local self-governance bodies
shall be free and shall take place on the basis of universal, equal, and direct suffrage by secret ballot.
2. Voters shall be guaranteed the free from political, administrative,
and other coercion or intimidation expression of their will.
3. The election and referendum procedures in Ukraine shall be regulated by law.
4. Citizens may refuse to participate in elections or referenda.
As compared with Article 71 of the current Constitution, Article 78 of the
draft Constitution has additional provisions. Part 2 of Article 78 specifies the
notion of free elections, while Part 3 stipulates that all election procedures in
Ukraine should be established by law. Article 78 of the draft stresses that citizens of Ukraine should be entitled to stay politically neutral. It should be underlines that in accordance with the proposed Constitution citizens are not
obliged to enter political parties or non-governmental organisations, participate
in demonstrations, pickets, strikes etc.
In general terms, it would have been reasonable if the majoritarian election system is reintroduced for the elections to the Parliament of the Autonomous Republic of Crimea and local self-governance bodies. This could have
been used as a basis for the further logics of Ukraine's transition to a bicameral parliament, the National Assembly of Ukraine. In this case, solution of
these issues is attributed to the competence of the law.
As concerns the elections to the National Assembly of Ukraine, their Upper Chamber should be elected on the basis of the majoritiarian system, while
the Lower Chamber — on the basis of the proportional representation system,
the majoritarian system or a mixed one.
The system of proportional representation is useful from the point of view
of prospects for the development of the Ukrainian political parties. If elections
to the Chamber of Deputies of the National Assembly are purely majoritarian,
the political parties may lose an incentive for their further growing.
On the other hand, the existing election system should be changed to
a more humane and structurally completed one. Citizens should not vote
on the basis the lists actually closed to them. As a possibility, parliamentary elections in Ukraine could be improved through introduction of an
analogue of the Polish election system. In that case, the population of
Ukraine could vote only for the upper parts of the relevant party lists. The
rest of the candidates from parties and blocs could be included into the regional lists.
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Article 79
1. Any all-Ukrainian referendum shall be announced by the National Assembly of Ukraine or the President of Ukraine in accordance
with requirements of this Constitution.
2. An all-Ukrainian referendum conducted on the decision of the
National Assembly of Ukraine or the President of Ukraine shall be paid
for at the cost of the state.
3. All-Ukrainian referenda may decide on the issues related to the
competence of the National Assembly of Ukraine and the Government
of Ukraine, excluding the restrictions established by this Constitution and
the law.
4. An all-Ukrainian referendum on the people's initiative shall be
proclaimed by the President of Ukraine at the request of no less than
three million citizens of Ukraine who have the right to vote, provided the
signatures for the support of the referendum have been collected in no
less than two thirds of the oblasts with no less than one hundred thousand signatures in each oblast.
5. The conduct of an all-Ukrainian referendum on the people's initiatives shall be paid for either at the cost of the state, or by the citizens'
own funds.
6. No referendum can be held on the personal appointments to officers, as well as adoption of bills on taxes, budget, and amnesty.
7. No referendum can be held on the issues related to the competence of the judicial branch.
8. No all-Ukrainian referendum can be held during the impeachment of the President of Ukraine.
Article 79 of the draft Constitution is dedicated to the referendum. It
is bigger than the relevant article present in the current Basic Law. A
referendum on the people's initiative may, if necessary, be paid at the
cost of voluntary contributions of the citizens. This is explained by the
fact that a referendum on the people's initiative cannot be planned beforehand. On the other hand, authorities should not deny a referendum
to the people due to the lack of state (budget) funds. In addition, selffunding of the referendum could be a stimulating factor for the populist
initiatives. Citizens would not support by their own money a politically
unjustified referendum.
The proposed text lists a number of issues on which no all-Ukrainian referendum can be held. Even though such prohibitions have existed before, now
they are raised to the constitutional level.
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Article 80
1. Exclusively an all-Ukrainian referendum shall approve a new
Constitution of Ukraine, as well as amend Sections I and XVI of this
Constitution.
2. Exclusively an all-Ukrainian referendum shall decide on the
change of the territory of Ukraine.
3. The decisions passed at an all-Ukrainian referendum may not be
cancelled by the existing convocation of the National Assembly of
Ukraine.
Provisions of Article 80 are traditional for Ukraine. Part 3 of the Article
transfers the already existing legislative provision to the constitutional level.
This norm warns against the possible intensification of the competition between the people's and parliamentary expression of the will.
Article 81
1. There shall be a referendum of the Autonomous Republic of Crimea and local referenda.
Existence of this norm is explained by the fact that a referendum of the
Autonomous Republic of Crimea does not fully coincide with the notion of a
local referendum.
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КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ
(с постатейными комментариями, Проект – 2009)

Преамбула

Мы, Украинский народ — граждане Украины всех национальностей,
♦ опираясь на многовековую историю созидания украинской
государственности,
♦ заботясь об осуществлении своих прав и основных свобод,
♦ стремясь к тому, чтобы подчинить государственную власть
служению интересам личности, а государство в целом —
интересам гражданского общества,
♦ желая обеспечить жизнь, свободу и процветание нынешних
и грядущих поколений,
♦ выражая свою суверенную волю,
♦ принимаем эту Конституцию — Основной Закон Украины.
Преамбула проекта Конституции, по сравнению с преамбулой действующей Конституции Украины 1996 г., является более короткой.
Объясняется это тем, что проектом предусматривается новый субъект принятия Основного Закона. Если раньше это было юридическое
лицо — Верховная Рада Украины, то теперь речь идет обо всем Украинском народе.
Очевидно, что Украинский народ не может единодушно говорить
об ответственности перед Богом или собственной совестью, поскольку
подобная связь является исключительно личной, персонифицированной.
Не все граждане являются верующими, а верующие принадлежат к
разным вероисповеданиям. Кроме того, совесть — категория, которая
всегда существует в индивидуальном формате.
Политически некорректным было бы указывать также и на то,
что народ принимает Конституцию, руководствуясь Актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 г., поскольку такие

110

Раздел І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

масштабные субъекты политики как нация или народ стоят выше любых юридических самообязательств. Преамбула Основного Закона свидетельствует о намерении суверенного народа ввести новую Конституцию государства. Как суверен, Украинский народ не несет обязательств перед какими-либо ранее принятыми юридическими актами,
внешними по отношению к нему политическими силами или обстоятельствами.

Раздел І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основы проекта Конституции выходят из мировоззренческих позиций, которые отображают универсальные закономерности конституционализма либерально-демократического типа. В данном разделе Конституции определяются основные параметры общественно-политической
жизни в Украине. Они представлены в виде лаконичных конституционных предписаний (ценностей, принципов, норм), с помощью которых должен восприниматься в последующем весь конституционный текст.
Статья 1.
1. Воля народа определяет волю Украинского государства и является высшим властным политическим авторитетом.
2. Конституция Украины является высшим властным правовым
авторитетом.
3. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти в
Украинском государстве подчинены воле народа и этой Конституции.
В статье 1 проекта Конституции говорится о том, что воля Украинского народа является высшим властным политическим авторитетом.
Это означает, что воля Украинского народа — это высшая живая (олицетворенная в людях) власть в Украине. Наоборот, Конституция определяется в этой статье как олицетворение высшей правовой (абстрактной) власти в государстве. Принимая Конституцию, народ видит в ней
главную юридическую гарантию своей свободы, средство ограничения бюрократической экспансии государства. Вместе с тем, Конституция —
это правовой акт, который устанавливает правила политического взаимодействия не только отдельных людей, но и звеньев всего государственного механизма, Украинского государства в целом.
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Статья 1 проекта Конституции исходит из того, что суверенитет Украинского народа стоит выше государственного суверенитета Украины, из чего следует необходимость установления определенных юридических ограничений в отношении государства.
При этом закономерным является то, что Конституция выступает в качестве основного гаранта гражданской свободы, она располагается юридически выше функционально необходимого, но, все
же, политически инструментального государственного порядка.
В научных источниках данный тип фундаментальных политических
отношений убедительно проанализирован в работах Фридриха фон
Хайека («Конституция свободы», «Право, законодательство и свобода»), Джона Ролза («Теория справедливости», «Политический либерализм»), Рональда Дворкина («Право свободы»), Роберта Нозика
(«Анархия, государство и утопия»), Браяна Таманаги («Верховенство права») и др.
Правовая власть Конституции вследствие своей большей продуманности по отношению к политической власти живых людей и государства в целом является стратегической. Она выступает в форме ценностей, принципов, прав и свобод человека, а также правил
функционирования (через установление соотношения компетенций)
главных элементов государственного механизма.
Подобное представление об основном законе является типичным
для современного понимания конституционализма, который не случайно отождествляется на Западе с верховенством права. В то время
как насильственное подчинение общим конкретным целям (коммунизм,
фашизм) является воплощением рабства, подчинение единым абстрактным правилам, каким бы тяжелым не казалось их бремя, обеспечивает пространство для широкой свободы и человеческого многообразия,
писал Фридрих фон Хайек. Поэтому наивысшим властным авторитетом в обществе должна стать конституция, главными объектами
влияния и каналами реализации которой являются органы публичной
власти. Абстрактное — это право, осуществление его — государство,
подчеркивал в свое время Гегель.
Однако, конституция является не только основным законом.
Она также олицетворяет в себе все то, что отличает право от
текущего законодательства. Право является более универсальным по
сравнению с законодательством, в котором оно находит свою материализацию. Данное обстоятельство объясняет относительное единство мирового конституционализма, его независимость от национальных политик.
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Статья 2.
1. Свобода народа является высшей целью этой Конституции.
2. Гражданский мир, безопасность, защищенность и стабильность являются главными целями Украинского государства.
3. Цели Украинского государства подчинены высшей цели
Конституции Украины.
4. Свободное определение собственной судьбы является главным результатом свободы народа для каждого украинского гражданина.
5. Необходимость действовать в рамках очерченных этой Конституцией и законами полномочий является главным результатом
свободы народа для каждого должностного или служебного лица.
Жизнь современного общества требует стабильности, а вместе с
тем динамики и свободы, которые находятся со стабильностью не в
наилучших отношениях. Конституция вынуждена реагировать на эту
ситуацию. Избрав только стабильность, люди рискуют попасть в авторитаризм и тоталитаризм. Став исключительно на сторону свободы, они теряют ориентиры, начиная опасное движение к хаосу. Во избежание подобных крайностей современные конституционные системы
создаются как биполярные: одна часть их норм заботится о порядке и
стабильности, вторая — о свободе.
Поскольку гражданская свобода является стратегически более
важной, чем порядок, конституции в своих лучших исторических образцах становятся на сторону свободы. Современная либеральнодемократическая конституция — это гарант свободы, выражением
которой в здоровом обществе является мера положительной неупорядоченности в экономике (рынок), политике (демократия), частной жизни
(privacy). Таким образом, конституция является не столько источником упорядочения общественной жизни, сколько гарантом против ее
чрезмерной бюрократической организованности и др.
Впрочем, свобода важна как приоритет Конституции и объект
гарантирования ее нормами не только потому, что проявления свободы
в экономике, политике и частной жизни приводят к наивысшей из известных в мире эффективности. Свобода важна и как моральный фактор. Только свободный человек полностью отвечает за свои поступки.
Как известно, в части первой статьи 3 действующей Конституции утверждается, что наивысшей социальной ценностью в Украине
признается не свобода, а «жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность» человека. Т.е., действующая Конституция носит подчеркнуто охранительный характер. Если понимать
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содержание статьи 3 Основного Закона буквально, можно прийти к
парадоксальному выводу о том, что Конституция запрещает рисковать жизнью человека даже во время военного или чрезвычайного положения. Как буквально следует из данной нормы, независимость и суверенитет страны, неприкосновенность ее границ уступают наивысшей
социальной ценности — физической жизни индивида. Но статьи Конституции — это не метафоры, а юридические нормы, рассчитанные на
практическое применение.
Наоборот, настоящий проект Конституции исходит из того, что
гражданская свобода является ее наивысшей ценностью не только в
нормальном (мирном) состоянии, но и в условиях чрезвычайного или военного положения, когда свобода требует для своего сохранения дополнительных гарантий. Ведь именно в такие периоды превосходство государства над человеком становится особенно опасным.
Среди главных объектов юридической защиты проект Конституции называет жизнь, свободу и процветание нынешних и грядущих поколений Украинского народа (Преамбула). Следует отметить, что
каждая из известных в мире конституционных систем является уникальной по своим основам. В США это свободные принципы английской
конституции в сочетании с естественным правом и здравым смыслом,
во Франции — свобода, собственность, безопасность и сопротивление
угнетению. Общеизвестны также право на жизнь, свободу и стремление к счастью Т. Джефферсона, «четыре свободы» Ф.Рузвельта, «четырнадцать пунктов» В.Вильсона и др.
Кроме того, в современном конституционализме важны не только
нормы, но и сама структура основного закона, его общая юридическая
атмосфера, употребляемые в нем концепции, тип регулирования. Лаконичные, но, вместе с тем, содержательные конституционные приоритеты начинают действовать не сразу, однако впоследствии их влияние
оказывается чрезвычайно глубоким.
Учитывая вышеприведенное, первый раздел проекта Конституции
построен в качестве юридической гарантии того, что воля Украинского
народа определяет волю Украинского государства, т.е. выступает наивысшим властным политическим авторитетом. В отличие от воли Украинского народа, Конституция Украины является высшим властным
правовым авторитетом. В свою очередь, государство является по Конституции источником силы, обеспечивающей господство Основного Закона. Для того чтобы сила государства была эффективной, она должна
опираться на демократию, быть легитимной.
Статья 2 проекта Конституции содержит норму о том, что действия, совершаемые исключительно в пределах очерченных Конституцией и законами полномочий, являются главным следствием свободы
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народа для каждого должностного и служебного лица в Украинском государстве. Этот подход менее радикален, чем закрепленный в части
второй статьи 19 действующей Конституции, где речь фактически
идет о полном запрете дискреционных полномочий. В частности, формулировка части второй статьи 19 действующей Конституции о том,
что «органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в
пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины», не оставляет политическим лидерам страны
пространства для маневра.
Как показывает современная практика, запрет дискреционных
полномочий должен касаться (в мирное время) только должностных и
служебных лиц силовых, в том числе правоохранительных органов. Поэтому в проекте положения части второй статьи 19 действующего
Основного Закона перенесены в другое место.
Статья 3.
1. Украина — суверенное, демократическое, правовое государство.
2. Украина — унитарная республика.
3. В Украине признается единое гражданство.
Статья 3 проекта Конституции закрепляет основные юридические
характеристики Украинского государства. Здесь почти все оставлено на
уровне действующего Основного Закона. Изъято лишь положение о том,
что Украина является социальным государством. Утверждать подобное
на конституционном уровне пока нет реальных оснований.
Статья 4.
1. Государство отвечает перед гражданами за свою деятельность.
2. Гарантирование прав человека и основных свобод является
главной обязанностью государства.
3. Каждый имеет право на судебный иск как к Украинскому
государству в целом, так и к его органам и должностным лицам.
4. Все без исключения государственные должностные лица
должны служить интересам Украинского народа. Их полномочия
должны определяться исключительно в данном качестве.
В статье 4 проекта Конституции говорится о том, что компетенция всех государственных должностных лиц должна отвечать
принципу служения Украинскому народу. Эта норма важна как ориен-
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тир для текущего законодательства. В данном случае понятие государственных должностных лиц является универсальным, оно дает возможность соединить в одном определении политиков высшего ранга и государственных служащих в традиционном смысле этого слова.
Слуги народа в большинстве случаев не отличаются от других
субъектов экономики в плане удовлетворения своих интересов. Конституционный же принцип служения предусматривает, что определение
компетенции должностных лиц должно ориентироваться на их общественно полезную деятельность, хотя реальная повседневная мотивация
поведения чиновников может оставаться эгоистической. Отчасти поэтому гражданам гарантируется также право судебного иска как к
Украинскому государству в целом, так и по отношению к его органам
или должностным лицам.
Статья 5.
1. Право определять и изменять основы конституционного строя
в Украине принадлежит народу, оно не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами.
2. Народ осуществляет власть как непосредственно, так и через
органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. В случае возникновения угрозы свободе Украинского народа,
народное сопротивление этому признается легитимным.
Статья 5 проекта Конституции включает в себя лаконично выраженное право на демократическое восстание. Учитывая опыт
Оранжевой революции 2004 г., часть третья статьи 5 проекта Конституции включает в себя положение о том, что народное сопротивление с целью защиты гражданской свободы является легитимным.
Демократическое восстание считается ныне классическим элементом евроатлантической конституционной культуры. В частности,
статья 20 Конституции ФРГ 1949 г. предусматривает право граждан
оказывать сопротивление всякому, кто осмелится посягнуть на их демократический строй, если иные средства не смогут быть использованы. В статье 23 Конституции Чехии 1992 г. говорится, что граждане
имеют право на сопротивление посягательствам на демократические
принципы прав человека и основных свобод, установленных Хартией, если деятельность конституционных органов или активное применение
правовых норм станут в стране невозможными.
Статья 120 Конституции Греции 1975 г. обязывает граждан оказывать сопротивление любым попыткам отменить Конституцию насиль-

116

Раздел І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ственным путем. А статья 32 Конституции Словакии 1991 г. провозглашает, что в случае, если деятельность конституционных органов или
применение правовых норм окажется невозможным, каждый имеет право оказывать сопротивление всем, кто отважится посягнуть на демократическое функционирование прав человека и основных свобод. Аналогичное право предусмотрено статьей 54 Конституции Эстонии 1992 г.,
статьей 3 Конституции Литвы 1992 г. и др. При этом статья 5 проекта Конституции Украины, как и остальной ее текст, исходит из того,
что органы власти Автономной Республики Крым относятся (по родовому признаку) к органам местного самоуправления Украины.
Статья 6.
1. Власть в Украине осуществляется на основе разделения ее на
законодательную, исполнительную и судебную. Законодательная и
исполнительная ветви власти являются автономными друг от друга.
Судебная власть является независимой от законодательной и исполнительной власти.
2. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти
осуществляют свои полномочия в пределах, установленных настоящей Конституцией и законами.
3. Судебная власть руководствуется волей народа, только если
она выражена в форме Закона.
Статья 6 проекта Конституции посвящена принципу разделения
властей. В отличие от действующего Основного Закона, в проекте утверждается, что законодательная и исполнительная ветви власти являются автономными друг от друга. Понятие автономии является в данном случае более слабым, чем понятие независимости, однако лучше соответствует сути дела. Как известно, полное разделение властей
является типичным для президентских республик наподобие США. Что
же касается украинской конституционной модели, то она построена по
образцу смешанной президентско-парламентской республики, в которой
ветви власти не являются полностью независимыми друг от друга.
В проекте Конституции воплощена идея о том, что судебная
власть является независимой от законодательной и исполнительной
власти. Т.е. конструкция судебной власти изначально построена таким
образом, что судебная власть трактуется в ней не как простое ответвление государственной власти, а как специфическая власть в государстве. Именно поэтому ей предоставляются повышенные гарантии
независимости. Ведь в правовом государстве суд является не столько
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государственным, сколько «надгосударственным» органом. Ему приходится судить государство, не будучи судьей в собственном деле. В статье 6 проекта подчеркивается, что судебная власть руководствуется
волей народа, только если она выражена в форме Закона. Это означает, что судебной власти запрещено быть инструментом прямого воплощения в жизнь настроений масс, она призвана и должна функционировать исключительно на основе правовых норм.
Статья 7.
1. В Украине признается верховенство права. Судебные решения выносятся именем Закона.
2. Конституция Украины имеет наивысшую юридическую силу.
3. Нормы Конституции Украины являются нормами прямого действия. Обращение в суд для защиты прав человека и основных свобод
непосредственно на основе Конституции Украины гарантируется.
Статья 7 проекта Конституции посвящена принципу верховенства права. В отличие от действующего Основного Закона, в ней утверждается, что судебные решения выносятся не «именем Украины»
(статья 124 действующей Конституции), а именем Закона (в т.ч. Основного Закона, если иметь в виду Конституционный Суд). Ведь Закон
в данном случае стоит выше государства.
Кроме того, правовое государство не может выносить приговоры
самому себе. По логике правового государства, суды должны выполнять
волю Закона и не быть инструментом в чьих-либо руках. Положительным примером подобного конституционного регулирования является
статья 114 Конституции Молдовы 1994 г., в которой закреплено осуществление правосудия именем Закона.
Критики подобной позиции иногда утверждают, что судьи в своей
деятельности должны руководствоваться не только законом, но и неписаным правом (его универсальными принципами, ценностями и т.п.).
На это можно ответить лишь то, что разрешение на прямое использование права судьи все равно получают из норм (текста) закона. В данном случае это Основной Закон Украины.
Статья 8.
1. Действующие международные договоры, согласие на обязательность которых дано Национальным Собранием Украины, являются частью национального законодательства Украины.
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2. Запрещается заключение международных договоров, которые
противоречат Конституции Украины.
Эта норма традиционна для Украины и на этом основании в комментариях не нуждается.
Статья 9.
1. Государственным языком в Украине является украинский
язык. Государство обеспечивает развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.
2. Государство уважает культурное и языковое разнообразие
Украины. Государство гарантирует свободное развитие, использование и защиту языковой, этнической, культурной и религиозной
самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств
Украины.
3. Государство оказывает содействие в изучении языков международного общения.
В данном случае предложен более короткий вариант статьи 10
действующего Основного Закона. Ссылка на особый статус русского
языка (действующая Конституция), выделение его среди иных языков
национальных меньшинств едва ли оправдана в современных условиях.
Статья 10.
1. Рыночная экономика является воплощением основ экономической свободы.
2. Демократия является воплощением основ политической свободы.
3. Неприкосновенность частной жизни является воплощением
основ личной свободы.
4. Экономическая, политическая и личная свободы не могут
быть никем отменены. Их осуществление может быть ограничено
исключительно в случаях, предусмотренных этой Конституцией.
Статья 10 является необходимой конкретизацией нормы проекта
о главном предназначении Конституции Украины, закрепленном частью
первой статьи 2 проекта Основного Закона.
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Статья 11.
1. Законная предпринимательская инициатива не ограничивается. Свобода договора гарантируется.
2. Государство гарантирует свободное передвижение лиц, товаров, услуг и капитала.
3. Размер государственных и местных налогов и сборов не может представлять собой угрозу экономической свободе.
4. Торговля является свободной.
5. Внутренние и иностранные инвестиции поощряются.
Статья 11 проекта Конституции содержит положение о том,
что Украинское государство обеспечивает свободное передвижение лиц,
товаров, услуг и капитала на основе Конституции и законов. Эта
формула является кратким выражением ключевых для современного европейского государства идей. Она является прямым идейным заимствованием из Хартии основополагающих прав Союза (действующая часть
проекта Договора о конституции для Европы 2005 г.)6. Как известно,
это один из наиболее важных принципов жизнедеятельности странчленов Европейского Союза.
Статья 12.
1. Земля, ее недра и другие природные ресурсы Украины являются объектами права собственности Украинского народа.
2. Граждане, иные физические и юридические лица могут
пользоваться объектами права собственности Украинского народа
на основе этой Конституции и закона.
3. Собственность способствует независимости и социальной
ответственности человека. Благотворительные действия собственника предполагают поддержку и поощрение со стороны Украинского государства. Каждому предоставлена возможность быть субъектом и объектом благотворительной деятельности.
4. Все законные собственники равны перед законом; все формы собственности защищаются законом в одинаковой степени.
5. Право собственности на землю гарантируется. Это право
приобретается и реализуется государством, гражданами, иными физическими и юридическими лицами в соответствии с этой Конституцией и законом.
6

Нормы Хартии основополагающих прав Союза здесь и далее приводятся в переводе с украинского издания: Конституція для Європи. Конституційні акти Європейського Союзу. — Київ: «Юстініан», 2008.
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Статья 12 проекта Конституции представляет собой модернизованный вариант статей 13 и 14 действующего Основного Закона.
В действующей Конституции Украины говорится о том, что «собственность обязывает». Похоже, что данное положение является не самой удачной копией одной из норм Основного Закона ФРГ. Наоборот, в
проекте утверждается, что собственность «содействует независимости и социальной ответственности человека». Это — хорошо известная и юридически прозрачная идея гегелевской философии права.
Статья 13.
1. Общественная жизнь в Украине основана на началах демократии, политическом и идеологическом плюрализме.
2. Демократическими в Украине признаются решения, принятые без нарушения законных процедур. Нарушение законной процедуры является основанием для признания решения недействительным.
3. Диктатура не признается, пока действует эта Конституция.
4. Права политических меньшинств гарантируются. Решения,
принятые на основе консенсуса, не могут быть отменены волей политического большинства.
5. Для занятия политических должностей принцип профессиональных требований не применяется.
Статья 13 проекта Конституции посвящена демократии и политическому плюрализму. Она предназначена заменить собой неудачное
положение части второй статьи 15 действующей Конституции о том,
что никакая идеология не может признаваться государством в качестве обязательной. Но как, в таком случае, относиться к идеологии самой Конституции Украины? По аналогичным причинам в проекте изъято положение части первой статьи 17 действующей Конституции о
том, что «обеспечение информационной безопасности является <...>
делом всего Украинского народа» и др.
Статья 14.
1. Свобода выражения взглядов (свобода слова) является необходимым условием надлежащего осуществления политики и права.
Она не может быть отменена или ограничена референдумом или
Национальным Собранием Украины.
2. Любая цензура запрещена.
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Закрепленная в статье 14 проекта Конституции незыблемость
свободы выражения взглядов (принцип свободы слова) является воплощением современного понимания логики правовых отношений. Положения
статьи 14 проекта означают, что свобода выражения взглядов не может быть упразднена или сужена даже путем внесения изменений в
Основной Закон. Это означает, что Национальное Собрание Украины
или референдум не могут отменить или ограничить свободу выражения
взглядов по любым конъюнктурным соображениям или мотивам.
Известно, что информационный обмен в Интернете осуществляется в соответствии с моделью Первой поправки к Конституции
США, которая запрещает Конгрессу принимать законы, ограничивающие свободу слова. В отличие от Великобритании, где парламент может ограничить свободу слова обычным законом, американский подход
основывается на идее, что категория свободы слова располагается выше понятий государственной политики и права. Сначала должна обеспечиваться свобода слова, а потом на ее основе — формироваться политика и приниматься законы.
Субъективное право на свободу выражения взглядов (свобода слова)
предусматривается несколько ниже, в статье 31 проекта Конституции. Его объем формально совпадает с объемом статьи 10 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод 1950 г. Назначение же статьи
14 проекта Конституции заключается в том, чтобы подчеркнуть фундаментальный характер этой свободы, исключить любую потенциальную возможность ее ограничения или отмены.
В данной статье речь идет о невозможности ограничения свободы
выражения взглядов как таковой. Это не означает, что практическое
осуществление свободы слова при определенных обстоятельствах также не подлежит никаким ограничением. В статье 14 проекта речь
идет о незыблемости принципа свободы слова — классической для политической Европы нормы, закрепленной также частью первой статьи
ІІ-71 Хартии основополагающих прав Союза, а не о возможности временного ограничения осуществления этой свободы во время режима
чрезвычайного или военного положения в стране.
Статья 15.
1. Внешняя политика Украины направлена на обеспечение ее
национальных интересов и безопасности путем поддержания мирного и взаимовыгодного сотрудничества с членами международного
сообщества на основе соблюдения норм международного права.
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Статья 15 проекта Конституции посвящена внешней политике
Украины. Национальные интересы и безопасность Украинского народа
названы в ней целями внешней политики государства. Как утверждает
норма, Украина следует путем поддержания мирного и взаимовыгодного
сотрудничества со всеми членами международного сообщества на основе соблюдения норм международного права. При этом понятие общепризнанных принципов и норм международного права, которое употребляется в статье 18 действующей Конституции, в проекте отсутствует.
По мнению специалистов, данное понятие до сих пор остается юридически слишком неопределенным.

Раздел ІІ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ
Статья 16.
1. Государственными символами Украины является Государственный Герб Украины, Государственный Флаг Украины и Государственный Гимн Украины.
2. Государственным Гербом Украины является золотой трезубец на синем фоне. Государственным Флагом Украины является
желто-голубой стяг прямоугольной формы с соотношением сторон
2:3; полоса желтого цвета расположена внизу.
3. Государственным Гимном Украины является гимн «Ще не
вмерла Україна».
4. Порядок использования государственных символов Украины
определяется законом.
Статья 16 проекта Конституции посвящена государственным
символам Украины. Новым в ней является то, что проект отказывается от понятия большого герба Украины. Изъято также положение
действующей Конституции Украины о том, что закон о государственной символике принимается двумя третями от конституционного состава парламента Украины.
Проект Конституции возвращается к старой текстовой редакции
национального гимна Украины. В статье 16 отмечается, что Государственным Гимном Украины является национальный гимн «Ще не вмерла
Україна». Сделано это не только по соображениям совершенства литературной формы. Коллективное творчество депутатов, равно как и
иных лиц в части «исправления» классических литературных текстов
не является, в данном случае, уместным.
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Раздел ІІІ. ПРАВА, ОСНОВНЫЕ СВОБОДЫ, ОБЯЗАННОСТИ
Раздел ІІІ проекта Основного Закона о правах и свободах назван
по-новому: права, основные свободы, обязанности. Такой подход объясняется тем, что в проекте Конституции использована терминология
официального перевода Конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 г.
Важным в данном случае является то, что европейский документ
предусматривает не только защиту прав физический лиц, но и защиту
прав (свобод) юридических лиц. В частности, в статье 10 Конвенции
говорится о свободе выражения взглядов, которая касается не только
людей, но и юридических лиц — газет, иных средств массовой информации. Кроме того, в разделе ІІІ проекта Конституции речь идет не
только об обязанностях человека, но и об обязанностях государства,
его органов, иных юридических лиц.
Статья 17.
1. Человеческое достоинство — нерушимо.
2. Все люди являются свободными и равными в своем достоинстве и правах.
3. Права человека и основные свободы являются неотчуждаемыми и нерушимыми.
4. При принятии новых законов или внесении изменений в
действующие законы не допускается нарушение конституционных
прав человека и основных свобод.
5. Права человека и основные свободы, закрепленные этой
Конституцией, не являются исчерпывающими.
6. Отдельные права, основные свободы и обязанности могут
принадлежать юридическим лицам.
Статья 17 проекта Конституции посвящена защите человеческого
достоинства. Она повторяет содержание статей 21-22 действующей
Конституции, однако начинается с новой формулы: достоинство человека — нерушимо. Данная норма используется в статье ІІ-61 Хартии основополагающих прав Союза (проекта Договора о конституции для Европы
2005 г.).7 Вместе с тем, из проекта Конституции изъято имеющееся в
7
Тут, как и ранее, речь идет о Договоре о конституции для Европы («Конституции Европы») 2005 г., который, не получив поддержки Франции и Нидерландов,
не был принят в качестве общеобязательного нормативного акта для стран-членов
Европейского Союза. В проекте Конституции Украины использованы положения
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действующей Конституции Украины положение о том, что существующие права человека и основополагающие свободы не могут быть упразднены. Поскольку Конституция утверждает, что права и свободы не являются исчерпывающими, это означает, что они существуют независимо от намерения законодателя. Кроме того, нерушимость прав и свобод,
о которых говорится в статье 17 проекта Конституции, автоматически означает также невозможность их отмены.
Как принято в международной (европейской) практике, отдельные
права, основные свободы и обязанности могут принадлежать также
юридическим лицам, что специально подчеркивается в части шестой
статьи 17 данного проекта.
Статья 18.
1. Закрепленные в этой Конституции права человека и основные свободы не могут толковаться как ограничение или нарушение
прав и основных свобод, признанных международными договорами
Украины.
2. Все возможные ограничения относительно реализации предусмотренных этой Конституцией прав и основных свобод должны:
1) быть необходимыми в демократическом обществе;
2) предусматриваться законом;
3) отвечать целям, для достижения которых они принимаются.
Наличие статьи 18 в проекте Конституции объясняется тем, что
на Украину возложены определенные обязательства в соответствии с
требованиями Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах 1966 г.
В частности, данный документ в части первой статьи 5 говорит о
том, что «ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, что какое-либо государство, какая-либо группа или какое-либо
лицо имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью или
совершать какие бы то ни было действия, направленные на уничтожение
любых прав или свобод, признанных в настоящем Пакте, или на ограничение их в большей мере, чем предусматривается в настоящем Пакте».
Таким образом, статья 18 проекта Конституции является юридическим
средством, устанавливающим соотношение украинского конституцион-

Хартии основополагающих прав Союза — той части Договора, которая, все-таки,
не утратила своей юридической силы. Сейчас на Хартию как на юридически актуальный документ ссылается Лиссабонский договор, подписанный главами 27-ми
стран-членов Европейского Союза в декабре 2007 г.
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ного законодательства о правах человека и основных свободах с действующими в Украине нормами международного публичного права.
Часть вторая статьи 18 представляет собой перечень стандартных требований (так называемый, трехсоставной тест), применяемых
Европейским судом по правам человека в Страсбурге для проверки обоснованности наложения государствами-членами Совета Европы ограничений на осуществление предусмотренных Конвенцией 1950 г.или факультативными протоколами к ней прав человека и основных свобод.
Статья 19.
1. Каждый человек имеет право на свободное развитие.
2. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном
состоянии. Торговля людьми запрещена.
3. Никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законом.
4. Реализация признанных Украиной прав человека и основных
свобод обеспечивается без дискриминации по признаку пола, расы,
цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, принадлежности
к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или иных обстоятельств.
5. Государство гарантирует защиту от дискриминации по признакам, указанным в части четвертой этой статьи.
Статья 19 проекта Конституции посвящена праву на свободное
развитие, которое в действующем Основном Законе предусматривается статьей 23. В отличие от действующей нормы, ее обновленная версия является более широкой по регулирующему потенциалу. Она включает в себя предусмотренную статьей 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. запрет рабства и принудительной
работы. Кроме того, статья 19 проекта поглощает содержание статьи 24 действующей Конституции, закрепляющей запрет дискриминации. Ведь именно из права на свободное развитие логично следует запрет рабства, дискриминации и любого иного внешнего принуждения,
давления на личность. Норма о праве на свободное развитие должна
опираться на соответствующие (тематически объединенные в одну
группу) гарантии. Запрет дискриминации излагается в проекте в соответствии с официальным переводом статьи 14 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод 1950 г.
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Статья 20.
1. Равенство прав женщины и мужчины обеспечивается: предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в общественно- политической и культурной деятельности, в получении
образования и профессиональной подготовке, в труде и вознаграждении за него; специальными мерами по охране труда и здоровья
женщин, установлением пенсионных льгот; созданием условий,
дающих женщинам возможность сочетать работу с материнством;
правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков
и иных льгот беременным женщинам и матерям.
Статья 20 проекта Конституции посвящена равенству прав
женщины и мужчины. Она фактически повторяет часть третью
статьи 24 действующего Основного Закона.
Статья 21.
1. Граждане Украины имеют равные конституционные права и
основные свободы и равны перед законом.
2. Граждане Украины не могут быть лишены гражданства и
права переменить гражданство.
3. Граждане Украины не могут быть выдворены за пределы Украины или выданы иностранному государству.
4. Граждане Украины, находящиеся за ее пределами, могут в
любое время беспрепятственно возвратиться в Украину.
5. Государство гарантирует заботу и защиту гражданам Украины, находящимся за ее пределами.
В комплексной статье 21 проекта Конституции собраны гарантии
конституционного статуса граждан Украины: равенство перед законом,
запрет принудительного лишения гражданства, запрет выдворения граждан за границу или выдачи его иностранному государству и др. Содержание этой статьи отвечает положениям статьи 25 действующей
Конституции Украины. Статья 21 проекта включает в себя также
принцип равенства граждан перед законом, который перенесен из части
первой статьи 24 действующей Конституции, где он ныне искусственно
согласовывается с принципом запрета дискриминации. Следует подчеркнуть, что запрет дискриминации касается не только граждан Украины,
но и любых других физических лиц, то есть человека как такового.
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Статья 22.
1. Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, пользуются теми же самыми правами
и основными свободами, а также несут такие же обязанности, как
и граждане Украины, — за исключениями, установленными Конституцией, законами или международными договорами Украины.
2. Коллективная высылка иностранцев с территории Украины
запрещена.
3. Иностранцы, законно проживающие на территории Украины,
могут быть высланы за ее пределы исключительно на законных основаниях. При этом они имеют право:
1) приводить доводы против своей высылки;
2) требовать судебного разбирательства своего дела;
3) предстать перед органом или должностным лицом, уполномоченными решать данный вопрос.
4. Иностранец может быть выслан еще до того, как он осуществил права, предусмотренные пунктами 1, 2, 3 части третьей этой
статьи, если такая высылка является необходимой в интересах
обеспечения национальной безопасности или общественного порядка.
5. Иностранцам и лицам без гражданства может быть предоставлен статус беженцев или убежище в порядке, установленном законом.
6. Никто не может быть перемещен, выслан или выдан государству, где существует реальная угроза применения к нему смертного казни, истязания или иного нечеловеческого, или такого, которое унижает человеческое достоинство обращения или наказания.
Статья 22 проекта Конституции посвящена основам конституционного статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях пребывают на территории Украины. Эта статья
частично поглощает содержание статьи 26 действующего Основного
Закона, однако включает в себя также важные положения статьи 4
Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод
с изменениями, внесенными Протоколом № 11. Речь идет, в частности,
о запрете коллективной высылки иностранцев.
Статья 22 проекта Конституции включает в себя требование
статьи 1 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. относительно важных процессуальных гарантий осуществления прав иностранцев. Закрепление этих гарантий в Конституции является важным, поскольку количество иностранных граждан в
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Украине неуклонно возрастает. Проблематика жизни иностранцев на
территории Украины становится типичной, повседневной социальной
проблематикой страны.
Часть шестая статьи 22 проекта отвечает требованиям части
второй статьи ІІ-79 Хартии основополагающих прав Союза (проекта
Договора о конституции для Европы 2005 г.).
Статья 23.
1. Каждый человек имеет право на жизнь.
2. Государство обязано защищать жизнь человека.
3. Никто в Украине не может быть приговорен к смертной
казни или казнен.
4. Каждый имеет право защищать свою и чужую жизнь от противоправных посягательств.
5. Приобретение личного оружия с целью защиты себя и своей
семьи от противоправных посягательств регулируется законом.
Статья 23 проекта Конституции посвящена праву на жизнь, которое в действующей Конституции закреплялось еще в то время, когда
в Украине существовала смертная казнь. Новая редакция права на
жизнь приведена в соответствие с требованиями статьи 1 Протокола
№ 13 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.,
которая требует полной и безоговорочной отмены смертной казни. Тем
самым статья о запрете смертной казни приведена в соответствие с
европейскими стандартами.
Новеллой статьи 23 проекта Конституции является право на
приобретение оружия с целью защиты себя и своей семьи. Известно,
что право на приобретение оружия в украинском контексте воспринимается неоднозначно. Вместе с тем, отношение современных стран
к подобному праву не является полностью отрицательным. Часть
четвертая статьи 23 проекта предусматривает установление законной процедуры реализации данного права. Аргументом в пользу закрепления права на приобретение оружия является то, что граждане Украины не всегда могут рассчитывать на эффективную защиту полиции (милиции). Оружие в качестве инструмента самозащиты
необходимо не только бизнесменам, журналистам, работникам правоохранительных органов и членам ДНД, но и фермерам, коллекционерам, пожилым людям и др.
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Статья 24.
1. Каждый имеет право на уважение и защиту своего достоинства.
2. Никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечным
или унижающим его человеческое достоинство обращению или наказанию.
3. Пребывание в местах лишения свободы не является основанием для унижения человеческого достоинства.
4. Каждый имеет право на уважение своей физической и духовной целостности. Никто без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам или
экспериментам.
Статья 24 проекта Конституции закрепляет принцип уважения к
человеческому достоинству. Она включает в себя также норму о запрете истязания человека. Редакция статьи 24 проекта отвечает положениям статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Новеллой данной статьи является включение в ее содержание права на уважение физической и духовной целостности индивида. Ныне оно
закрепляется пунктом 1 статьи ІІ-63 Хартии основополагающих прав
Союза (проекта Договора о конституции для Европы 2005 г.) в качестве права на уважение к физической и психической целостности индивида. Остальные положения статьи 24 проекта Конституции отвечают
положениям статьи 28 действующего Основного Закона Украины.
Статья 25.
1. Каждый имеет право на свободу, безопасность и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы, иначе
как в следующих случаях и порядке, установленном законом:
1) законное содержание лица под стражей на основании признания его виновным компетентным судом;
2) законный арест или задержание лица за невыполнение законного решения суда или с целью обеспечения выполнения любого обязательства, предписанного законом;
3) законный арест или задержание лица, произведенные с тем,
чтобы оно предстало перед компетентным судом по обоснованному
подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда
имеются основания полагать, что необходимо предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться после
его совершения;
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4) задержание несовершеннолетнего лица на основании законного постановления для воспитательного надзора или его законное
задержание, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом;
5) законное задержание лиц с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, а также душевно больных,
алкоголиков, наркоманов или бродяг;
6) законный арест или задержание лица с целью предотвращения его незаконного въезда в страну или лица, против которого
предпринимаются меры по его высылке или выдаче.
2. Каждое арестованному или задержанному сообщаются незамедлительно на понятном ему языке причины его ареста и любое
предъявленное ему обвинение.
3. Каждое арестованное или задержанное в соответствии с положениями пункта 3 части первой этой статьи лицо незамедлительно доставляется к судье и имеет право на судебное разбирательство
в течение разумного срока или на освобождение до суда. Такое освобождение может ставиться в зависимость от предоставления гарантий явки в суд.
4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей принадлежит право на разбирательство, в ходе
которого суд безотлагательно решает вопрос о законности его задержания и выносит решение о его освобождении, если задержание
незаконно.
5. В случае настоятельной необходимости предотвратить преступление или его пресечь, уполномоченные на то законом органы
могут применить содержание лица под стражей в качестве временной меры пресечения, обоснованность которой в течение сорока
восьми часов должна быть проверена судом. Задержанное лицо немедленно освобождается, если в течение сорока восьми часов с
момента задержания ему не вручено мотивированное решение суда
о содержании под стражей.
6. Каждому арестованному или задержанному должна вручаться
перед арестом или задержанием «Карточка гарантий прав лица, чья
свобода ограничивается». Пренебрежение этим правилом со стороны должностного или служебного лица является основанием для
реабилитации арестованного или задержанного.
7. Каждому арестованному или задержанному должна быть
безотлагательно предоставлена возможность с момента задержания
защищать себя лично, а так же пользоваться правовой помощью
защитника.
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8. Каждому арестованному или задержанному гарантируется
право на персональную встречу с судьей по поводу обжалования
условий его ареста или содержания под стражей.
9. Об аресте и задержании человека должно быть незамедлительно сообщено родственникам арестованного или задержанного.
Каждый арестованный или задержанный имеет право безотлагательно информировать своих родственников или иных близких ему
людей о своем положении.
10. Каждый, кто был жертвой ареста или содержания под стражей, произведенных в нарушение данной статьи, имеет право на
возмещение морального и материального ущерба.
Статья 25 проекта Конституции посвящена праву человека на
свободу, безопасность и личную неприкосновенность. Будучи близкой по
содержанию к статье 29 действующей Конституции, она представляет собой обновленную редакцию этой классической нормы. Это означает, что редакция данного права приведена в соответствие с официальным переводом статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 г. В результате новая редакция статьи стала существенно
более широкой по сравнению с действующей нормой.
В частности, статья 25 проекта Конституции предусматривает
новое положение о том, что каждый арестованный или задержанный
обязан получить перед арестом или задержанием «Карточку гарантий
прав лица, чья свобода ограничивается». Пренебрежение данным правилом должностным или служебным лицом является основанием для реабилитации арестованного или задержанного. Данное положение внесено
в проект Конституции в результате анализа практики арестов и задержаний в Украине в течение нескольких лет. Оно является оправданным, прежде всего, с точки зрения надлежащего гарантирования прав и
свобод человека.
Статья 26.
1. Каждому гарантируется неприкосновенность жилища или
иного законного владения лица.
2. Не допускается проникновение в жилище или иное законное
владение лица, проведение в них осмотра или обыска иначе, как по
мотивированному решению суда на основе закона.
3. Арест, осмотр и обыск в ночное время в собственном жилище или ином законном владении лица запрещается.
4. В неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества либо с непосредственным преследованием лиц,
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подозреваемых в совершении преступления, возможен другой, установленный законом, порядок проникновения в жилище или иное
законное владение лица, проведение в них осмотра и обыска.
Статья 26 проекта Конституции является обновленной версией
статьи 30 действующего Основного Закона. Новым в ней является положение о том, что арест, осмотр и обыск в ночное время в жилище
лица запрещается. Подобное правило известно зарубежному уголовнопроцессуальному законодательству. В Украине данная норма также является весьма актуальной. Граждане Украины старшего поколения еще
помнят абсурдную жестокость ночных арестов, проводимых в СССР в
30-е годы ХХ века.
Проект Конституции содержит в данной статье такое понятие,
как «иное законное владение лица». Имеются в виду такие пространственные объекты как служебный офис, творческая мастерская и др.
Статья 27.
1. Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных переговоров, телеграфной, электронной и иной корреспонденции.
2. Исключения могут быть установлены только судом в случаях,
предусмотренных законом при условии, что они являются необходимыми в демократическом обществе с целью предотвратить преступления или установить истину при расследовании уголовного
дела, если иными способами получить информацию невозможно.
Статья 27 проекта Конституции является самоочевидной и не
требует комментариев. Она является незначительно модернизованной
версией статьи 31 действующего Основного Закона.
Статья 28.
1. Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и
семейную жизнь, кроме случаев, когда такое вмешательство осуществляется судом на основании закона и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья, защиты нравственности или защиты
прав и свобод других лиц.
2. Каждый имеет право на защиту персональных данных (сведений о себе).
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3. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение персональных данных без согласия лица, кроме случаев,
предусмотренных законом, и только в интересах национальной
безопасности или защиты прав и свобод других лиц.
4. Персональные данные могут использоваться исключительно
для целей, определенных законом. Каждый имеет право знакомиться в органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях со сведениями о себе, не являющимися государственной или иной охраняемой законом тайной.
5. Каждому гарантируется судебная защита права опровергать
недостоверную информацию о себе и членах своей семьи и права
требовать изъятия любой информации, а также право на возмещение материального и морального ущерба, причиненного сбором,
хранением, использованием и распространением такой недостоверной информации.
Статья 28 проекта Конституции использует понятие «персональных данных» вместо понятия «конфиденциальной информации о лице».
Персональные данные — это юридический термин специального назначения. Он означает не просто конфиденциальную информацию, а ее конкретный тип, разновидность. Понятие персональных данных знакомо
европейскому законодательству. В целом, статья 28 проекта является
модернизованной версией статьи 32 действующей Конституции Украины. Ее новая редакция частично опирается на официальный перевод
статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
Статья 29.
1. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный
выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины.
2. На осуществление этих прав и свобод не могут быть установлены иные ограничения кроме тех, что предусмотрены законом
и являются необходимыми в демократическом обществе в интересах национальной или общественной безопасности, поддержания
общественного порядка, предотвращения преступления, охраны
здоровья или защиты нравственности населения или защиты прав и
свобод других лиц.
3. Права и свободы, изложенные в части первой этой статьи,
могут подлежать в отдельных местностях дополнительным ограничениям, установленным законом.
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Статья 29 проекта Конституции почти аналогична по смыслу
статье 33 действующего Основного Закона. Ее содержание и форма
отвечают редакции статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, который гарантирует именно те права и свободы, которые не были в свое время предусмотрены Конвенцией
и Протоколом № 1 к ней. Особенно важным в данном случае является
содержание части четвертой статьи 2 Протокола № 4 (в проекте —
часть третья статьи 29).
Статья 30.
1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии;
это право включает свободу изменять свою религию или убеждения
и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком,
в богослужении, учении и отправлении религиозных и ритуальных
обрядов.
2. Свобода исповедовать свою религию или убеждения подлежит лишь таким ограничениям, которые установлены законом и
необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья и
нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц.
3. Церковь и религиозные организации в Украине отделены от
государства, а государственная школа — от церкви. Никакая религия или мировоззрение не может быть признано государством как
обязательное. Все вероисповедания равны перед законом.
4. Никто не может быть освобожден от своих конституционных
обязанностей или отказаться от исполнения законов по мотивам
религиозных или иных убеждений. В случае если выполнение воинской обязанности противоречит религиозным или другим убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть
заменено альтернативной (невоенной) службой или работой.
Статья 30 проекта Конституции соответствует официальному
переводу статьи 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
1950 г. Вместе с тем, она является частично измененной версией статьи 35 действующей Конституции Украины. Разница между европейским и ныне существующим в Украине подходом является существенной. В частности, в Конвенции о защите прав человека и основных свобод речь идет о возможности установления лишь тех ограничений на
реализацию данного права, которые являются необходимыми в демо-

135

Конституция Украины

кратическом обществе. Украинская же версия данной нормы (и других
норм подобного типа) подобного условия не содержит. С юридической
точки зрения это является принципиальным.
Статья 31.
1. Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения.
Это право включает свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без вмешательства со
стороны государственных органов и независимо от государственных границ. Эта статья не препятствует государству вводить лицензирование радиовещательных, телевизионных или кинематографических предприятий.
2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с формальностями, условиями, ограничениями или штрафными санкциями, предусмотренными законом и необходимыми в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности
или общественного спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и преступности, защиты здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения
информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.
3. Осуществление свободы выражения взглядов в искусстве и
научных исследованиях является свободным от ограничений.
4. Свобода и плюрализм средств массовой информации гарантируются.
Статья 31 проекта Конституции говорит о свободе выражения
взглядов. От первой до третьей части данной статьи она является точным воспроизведением перевода статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Европейская версия свободы слова (свободы
выражения взглядов) существенно уступает по либеральности Первой поправке к Конституции США, однако она является существенно более совершенной, чем редакция статьи 34 действующей Конституции Украины.
Статья 31 проекта Конституции включает в себя также требование статьи ІІ-73 Хартии основополагающих прав Союза (проекта
Договора о конституции для Европы), которой устанавливаются дополнительные гарантии свободы слова в сфере науки и искусства. Как
записано в европейском документе, искусство и научные исследования
должны быть свободными от ограничений.
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Стремление освободить от любых ограничений свободу выражения
мнений в науке и искусстве следует признать универсальным. Наука и
искусство провозглашены свободными в судебных решениях Верховного
Суда США. Нормативное содержание академической свободы (свободы
университетов) определено в Соединенных Штатах на законодательном (через установление судебного прецедента) уровне. В Украине юридическое понятие академической свободы используется (часть третья
статьи 51 проекта) впервые. В целом, содержание части четвертой
статьи 31 проекта Конституции приближено к редакции части второй статьи ІІ-71 Хартии основополагающих прав Союза (проекта Договора о конституции для Европы 2005 г.).
Статья 32.
1. Каждый имеет право на доступ к официальным документам
и другой информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных и служебных лиц.
Осуществление этого права предусматривает возможность обращения с информационным запросом или получения информации
иным способом — по выбору запрашивающего.
2. На органы государственной власти и местного самоуправления, их должностных и служебных лица возлагается обязанность
предоставлять принадлежащие им сведения по информационным
запросам, регулярно обнародовать информацию об их деятельности.
3. Осуществление этого права, поскольку оно связано с обязанностями и ответственностью, может быть сопряжено с формальностями,
условиями, ограничениями или штрафными санкциям, предусмотренными законом и необходимыми в демократическом обществе в
интересах национальной безопасности, территориальной целостности
или общественного спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и преступности, защиты здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и
беспристрастности правосудия, если вред от раскрытия такой информации превышает интерес общества в ознакомлении с ней.
Статья 32 проекта Конституции является новеллой украинского
конституционного законодательства. Она закрепляет право физических и
юридических лиц на доступ к информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Право на доступ к официальной информации существует в мире давно и сегодня предусматривается
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законодательством более чем семидесяти стран мира. Данное право считается традиционным элементом конституционного законодательства в
странах либеральной демократии. В США гарантиям права на доступ к
информации посвящены законы «О свободе информации» (1966 г.), «О конфиденциальности» (1974 г.) и «О правительстве в солнечном свете»
(1976 г.). В Западной Европе право граждан на доступ к официальной информации было закреплено законодательством Швеции еще в XVIII-м веке.
В Украине это право предусматривается Законом «Об информации»
(1992 г.), который по многим своим параметрам уже не отвечает европейским стандартам. Известно, что Министерству юстиции Украины ныне
поручено разработать новую версию этого закона.
Предложенная в статье 32 проекта Конституции редакция права
на доступ к информации является продуктом отечественных научных
разработок. В частности, в ней использована правовая модель, разработанная О.Нестеренко.
Статья 33.
1. Граждане Украины имеют право на свободу объединения в
политические партии, движения и другие общественные объединения для осуществления и защиты своих прав и свобод, удовлетворения политических, экономических, социальных, культурных и
иных законных интересов, за исключением ограничений, предусмотренных законом и являющихся необходимыми в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, охраны здоровья населения или защиты прав и
свобод других лиц.
2. Право вступать в общественные объединения, за исключением политических партий и движений, принадлежит каждому.
3. Никто не может быть ограничен в своих правах и свободах
из-за принадлежности или непринадлежности к политическим партиям, движениям или иным общественным объединениям.
4. Никто не может быть принужден к вступлению в партии,
движения или иные общественные объединения.
Редакция записанной в статье 33 проекта Конституции нормы
приведена в соответствие со статьей 8 Международного пакта об
экономических, социальных и культурны правах 1966 г., статьей 11
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., статьей
ІІ-72 Хартии основополагающих прав Союза (проекта Договора о конституции для Европы 2005).
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Статья 34.
1. Деятельность политических партий, движений и иных общественных объединений, направленная на ликвидацию независимости
Украины, изменение основ конституционного строя насильственным
путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, подрыв ее безопасности, незаконный захват государственной
власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической,
расовой, религиозной вражды, посягательства на права человека и
основные свободы, здоровье населения запрещается.
2. Политическим партиям, движениям, иным общественным
объединениям запрещается создавать или иметь любые военизированные формирования.
3. Не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий и движений в органах государственной исполнительной власти, органах судебной власти, исполнительных органах местного самоуправления, Вооруженных Силах
Украины, иных воинских и вооруженных формированиях, а также
на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях.
4. Не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий и движений в учебных заведениях
Украины.
5. Запрещение деятельности политических партий, движений,
иных общественных объединений осуществляется в судебном порядке.
Статья 34 проекта Конституции аналогична по смыслу статье 37
действующего Основного Закона и в подробных объяснениях не нуждается. Однако в ней более четко и последовательно говорится о запрете
создания и деятельности организационных структур политических
партий и движений в учебных заведениях Украины. Например, ныне
действующая редакция данной нормы говорит о запрещении создавать
структуры политических партий только лишь в государственных учебных заведениях.
Статья 35.
1. Каждый имеет право на участие в профессиональных союзах
с целью защиты своих социально-экономических прав и законных
интересов. Профессиональные союзы объединяют лиц, связанных
общими интересами по роду их профессиональной деятельности.

139

Конституция Украины

2. Создание профессиональных союзов является свободным и
осуществляется без предварительного разрешения государства.
3. Профессиональные союзы равны перед законом.
4. Членство в профессиональных союзах не подлежит ограничениям, за исключением тех, которые предусматриваются законом
и являются необходимыми в демократическом обществе в интересах национальной безопасности или общественного порядка, защиты прав и свобод других лиц.
5. Профессиональным союзам принадлежит право создавать национальные федерации профсоюзов, которые могут создавать международные профсоюзные организации или присоединяться к ним.
6. Никто не может быть принужден к вступлению или выходу
из профсоюза.
Статья 35 проекта соответствует содержанию статьи 36 действующей Конституции Украины. Новеллой в ней является то, что
право на объединение в профсоюзы дополняется их правом создавать
федерации и вступать в международные профессиональные объединения
(союзы). Ранее это право признавалось в Украине на уровне международных договоров. Новым в проекте является также положения о том,
что никто не может быть принужден к вступлению в профессиональные союзы как организации для защиты коллективных интересов.
Статья 36.
1. Граждане имеют право принимать участие в управлении государственными и общественными делами, во всеукраинском и местном референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
2. Граждане пользуются равным доступом к государственной
службе, а также к службе в органах местного самоуправления.
Статья 36 проекта Конституции аналогична по смыслу статье 38
действующего Основного Закона и потому в объяснениях не нуждается.
Статья 37.
1. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации, устраивать
пикеты и палаточные городки, о чем уведомляются органы государственной власти и органы местного самоуправления.
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2. Осуществление этого права может подлежать лишь тем ограничениям, которые предусматриваются законом и являются необходимыми в демократическом обществе в интересах национальной
безопасности или общественного порядка — с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, защиты прав и свобод других лиц.
Статья 37 проекта Конституции является обновленной версией
статьи 39 действующего Основного Закона. Ее содержание приведено в
соответствие с официальным переводом статьи 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и статьи 21 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. В статье 36
проекта Конституции упоминается также о правовом режиме пикетов и палаточных городков.
Как показывает анализ международного опыта, установление
демонстрационных пикетов не требует специального уведомления органов государственной исполнительной власти или органов местного
самоуправления, поэтому они лишь косвенно упоминаются в тексте
данной статьи. В целом, положения статьи 36 проекта Конституции соответствуют существующим европейским стандартам в этой
сфере.
Статья 38.
1. Все имеют право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения, либо лично обращаться к органам
государственной власти, органам местного самоуправления, должностным и служебным лицам этих органов, которые обязаны рассмотреть обращение и дать обоснованный ответ в установленный
законом срок.
Статья 38 проекта Конституции повторяет содержание статьи
40 действующего Основного Закона и на этом основании в объяснениях
не нуждается.
Статья 39.
1. Каждое физическое или юридическое лицо имеет право
мирно владеть своим имуществом. Никто не может быть лишен
своей собственности иначе как в общественных интересах и на условиях, предусмотренных законом.
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2. Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться
своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.
3. Право частной собственности нерушимо.
4. Каждый имеет право пользоваться объектами права государственной и коммунальной собственности в соответствии с законом.
5. Принудительное отчуждение объектов права частной собственности может быть применено лишь по мотивам высшей государственной необходимости, на основании и в порядке, предусмотренном законом при условии предварительного и полного возмещения их рыночной стоимости.
6. Принудительное отчуждение объектов собственности с последующим полным возмещением их рыночной стоимости допускается только в условиях военного или чрезвычайного положения.
7. Конфискация имущества может быть применена исключительно по решению суда в случаях, объеме и порядке, установленных законом.
8. Осуществление права собственности не должно вредить
осуществлению иных прав человека и основных свобод, интересам
общества, ухудшать состояние окружающей природной среды и
природные качества земли.
Статья 39 проекта Конституции отвечает содержанию статьи
41 действующего Основного Закона. С другой стороны, обновленная редакция нормы максимально приближена к требованиям статьи 1 Протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 20
марта 1952 г. с изменениями, внесенными в Конвенцию Протоколом
№ 11. Кроме того, если в действующем Основном Законе употребляется формула: предварительное и полное возмещения стоимости принудительно отчуждаемых объектов, то в новой редакции части пятой и
шестой статьи 38 проекта Конституции предполагается предварительное и полное возмещения рыночной стоимости принудительно отчуждаемых объектов.
Статья 40.
1. Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность.
2. Предпринимательская деятельность депутатов, должностных
и служебных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления ограничивается законом.
3. Государство обеспечивает защиту честной конкуренции. Не
допускаются злоупотребление монопольным положением на рынке,
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неправомерное ограничение конкуренции и недобросовестная конкуренция.
4. Виды и пределы монополии определяются законом.
5. Государство защищает права потребителей, осуществляет
контроль за качеством и безопасностью продукции и всех видов услуг и работ, содействует деятельности общественных организаций
потребителей.
Статья 40 проекта Конституции соответствует статье 42 действующего Основного Закона. Разница же заключается в том, что новая версия статьи является более широкой по смыслу. Если в действующей Конституции утверждается, что «каждый имеет право на
предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом», то в
проекте сказано: «каждый имеет право на предпринимательскую деятельность». С другой стороны, если в части второй статьи 42 действующей Конституции утверждается, что «государство обеспечивает
защиту конкуренции», то в проекте Конституции утверждается, что
«государство обеспечивает защиту честной конкуренции».
Статья 41.
1. Каждый человек имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно избирает или на который свободно соглашается.
2. Государство обязуется в индивидуальном порядке и в порядке международной помощи и сотрудничества, в частности, в экономической и технической областях, принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить полное
осуществления этого права всеми надлежащими способами.
3. Использование принудительного труда запрещается. Не считается принудительным трудом военная или альтернативная (невоенная) служба или работа, а также служба или работа, выполняемая
лицом по приговору или иному решению суда, либо в соответствии
с законами о военном или чрезвычайном положении.
4. Каждый имеет право на надлежащие, безопасные и здоровые
условия труда, на заработную плату, не ниже той, которая определена законом.
5. Использование труда женщин и несовершеннолетних на
опасных для их здоровья работах запрещается.
6. Государство гарантирует защиту от незаконного увольнения.
7. Право на своевременное получение вознаграждения за труд
защищается законом.
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8. Молодые люди обеспечиваются надлежащими условиями
труда в соответствии со своим возрастом и защищаются от экономической эксплуатации и работы, которая может отрицательно повлиять на их безопасность, здоровье, физическое, духовное или социальное развитие, или помешать получению ими образования.
Статья 41 проекта Конституции предусматривает право на труд
в редакции, используемой в части первой статьи 2 Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.
Начиная с этого места, всюду, где речь идет о социальноэкономических правах, проект Конституции повторяет формулу части
первой статьи 2 Международного пакта об экономических, социальных
и культурных правах: «государство обязуется в индивидуальном порядке
и в порядке международной помощи и сотрудничества, в частности, в
экономической и технической областях, принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить <…> полное
осуществления этого права всеми надлежащими способами».
Такой подход к социально-экономическим правам позволяет воспринимать весь конституционный текст как более реалистический.
Социально-экономические права трактуются в нем как направления государственных усилий в определенной сфере. Новеллой статьи 40 проекта Конституции являются также заимствованные из статьи II-92
Хартии основополагающих прав Союза (проекта Договора о конституции для Европы) гарантии трудовых прав молодежи. Речь идет о юридической норме: «молодые люди, принятые на работу, обеспечиваются
надлежащими условиями работы согласно своему возрасту и защищаются от экономической эксплуатации и любой работы, которая может негативно повлиять на состояние их безопасности, здоровье, физическое, духовное или социальное развитие, или помешать получению
ими образования».
Статья 42.
1. Каждый имеет право на забастовку для защиты своих социально-экономических и иных прав, свобод и законных интересов.
2. Никто не может быть принужден к участию или к неучастию
в забастовке.
3. Осуществление этого права не подлежит ограничениям, за
исключением тех, которые предусматриваются законом и являются
необходимыми в демократическом обществе в интересах национальной безопасности или общественного порядка, с целью пре-
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дотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья
населения, защиты прав и свобод других лиц.
4. Запрещение забастовки возможно только по решению суда
на основании закона.
5. Забастовка может быть запрещена не более чем под угрозой
увольнения с работы.
Статья 42 проекта Конституции включает в себя обновленный
вариант права на забастовку. Норма изложена в соответствии с частью первой статьи 8 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. Кроме того, более широким стал
перечень законных оснований для забастовки. Если часть первая статьи 44 действующей Конституции предусматривает право на забастовку для защиты лишь экономических и социальных прав и интересов,
то часть первая статьи 41 проекта Конституции предусматривает
право на забастовку для защиты социально-экономических и иных прав
и законных интересов. Опыт Оранжевой революции свидетельствует о
том, что граждане могут обращаться к забастовке с целью защиты
также своих политических прав и свобод. Проект Конституции в этой
части старается исходить из современных реалий.
По статье 42 проекта Конституции право на забастовку не распространяется на должностных и служебных лиц полиции (милиции),
Прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины и Вооруженных
Сил Украины. Юридическим основанием для этого служат положения
части второй статьи 8 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.
Статья 43.
1. Каждый имеет право на отдых.
2. Это право обеспечивается предоставлением дней еженедельного отдыха, а также оплачиваемого ежегодного отпуска, установлением сокращенного рабочего дня для отдельных профессий и производств, сокращенной продолжительности работы в ночное время.
3. Максимальная продолжительность рабочего времени, минимальная продолжительность отдыха и оплачиваемого ежегодного
отпуска, выходные и праздничные дни, а также иные условия осуществления права на отдых определяются законом.
Статья 43 проекта Конституции закрепляет право на отдых. Но
если действующая Конституция предусматривает, что каждый рабо-
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тающий имеет право на отдых, то проект ограничивается формулой:
«каждый имеет право на отдых». Здесь, как и в некоторых других
местах, проект старается избежать юридического максимализма.
Статья 44.
1. Граждане, иные приравненные законом к ним лица имеют
право на социальную защиту, включающую право на обеспечение
их в случае потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы по независящим от них обстоятельствам, а также в старости и
в иных случаях, предусмотренных законом.
2. Это право гарантируется общеобязательным социальным
страхованием за счет страховых взносов физических лиц, предприятий, учреждений и организаций, а также бюджетных и иных источников социального обеспечения; созданием сети государственных, коммунальных, частных учреждений для ухода за нетрудоспособными.
3. Пенсии, иные виды социальных выплат и пособий, являющиеся основным источником существования, должны обеспечивать
уровень жизни не ниже прожиточного минимума, установленного
законом.
4. Государство признает и уважает право людей преклонного
возраста на достойную и независимую жизнь, на участие в социальной и культурной жизни.
5. Государство признает и уважает право людей с физическими
недостатками на меры, предназначенные для обеспечения их самостоятельности, социальной и профессиональной интеграции, на
участие в общественной жизни.
6. Государство обязуется в индивидуальном порядке и в порядке международной помощи и сотрудничества, в частности, в экономической и технической областях, принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить полное
осуществления этого права всеми надлежащими способами.
Статья 44 проекта Конституции посвящена праву на социальную
защиту. Редакция данной нормы приведена в соответствие с требованиями Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.
В отличие от статьи 46 действующей Конституции, которая
предоставляет право на социальную защиту гражданам Украины, новая
редакция данного права распространяется также на иностранцев и
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апатридов, которые постоянно и на законных основаниях проживают в
Украине.
Новая редакция статьи включает в себя две новеллы (часть четвертая и пятая статьи 44), которые являются частичным заимствованием из статей ІІ-85 и ІІ-86 Хартии основополагающих прав Союза
(проекта Договора о конституции для Европы 2005 г.). В первом случае
речь идет о праве людей преклонного возраста на достойную и независимую жизнь, участие в социальной и культурной жизни. Во втором —
о праве людей с физическими недостатками на меры, предназначенные
для обеспечения их независимости, социальной и профессиональную интеграции, участия в общественной жизни.
Статья 45.
1. Каждый имеет право на жилье.
2. Государство стремится к созданию условий, при которых
каждый будет иметь возможность построить жилье, приобрести его
в собственность или взять в аренду.
3. Гражданам, иным приравненным к ним лицам, нуждающимся в социальной защите не по собственной вине, жилье предоставляется государством и органами местного самоуправления бесплатно или за доступную для них плату в соответствии с законом.
4. Никто не может быть принудительно лишен жилища иначе
как на основании закона по решению суда.
5. Государство обязуется в индивидуальном порядке и в порядке международной помощи и сотрудничества, в частности, в экономической и технической областях, принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить полное
осуществления этого права всеми надлежащими способами.
Статья 45 проекта Конституции изменена в соответствии с положениями Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах 1966 г. В проекте право на жилище репрезентируется как один из социальных стандартов на перспективу. Норма не делает жилище более доступным для людей. Тем не менее, она является
реалистической и не компрометирует остальной конституционный
текст. С другой стороны, статья 45 проекта похожа по смыслу на
статью 47 действующего Основного Закона.
Статья 45 включает в себя часть пятую, в которой закреплена
формула, сопровождающая весь перечень социально-экономических прав
в проекте. Кроме того, если в части второй статьи 47 действующей
Конституции Украины говорится о том, что «гражданам, нуждаю-
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щимся в социальной защите, жилище предоставляется государством
<…>бесплатно», то в новой версии статьи отображена более строгая
по содержанию норма: «гражданам, нуждающимся в социальной защите не по собственной вине, жилище предоставляется государством
<…> бесплатно».
Предусмотренное статьей 48 действующей Конституции Украины
право на достаточный жизненный уровень для себя и членов своей семьи
изъято из проекта Основного Закона. Оно принадлежит гражданам
Украины и другим лицам на основании статьи 11 Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. Тем
не менее, его присутствие в документе, нормы которого имеют высшую юридическую силу и рассчитаны на применение в суде выглядит
неоправданным.
Конституция не может обеспечить достойный уровень жизни всему населению Украины. Такой цели можно достичь, освобождая экономику и раскрывая творческий потенциал народа. В качестве юридического императива право на достойный уровень жизни не выдерживает
критики. Невозможность защиты этого права в суде означает, что
его реализация возможна (если вообще возможна) в иной плоскости.
Статья 46.
1. Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.
2. Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медикосанитарных и оздоровительно-профилактических программ. Государство создает условия для эффективного и доступного для граждан медицинского обслуживания. Минимальный объем бесплатных
медицинских услуг устанавливается законом.
3. Государство оказывает содействие развитию лечебных учреждений всех форм собственности, внедряет и поддерживает медицинское страхование.
4. Государство обязуется в индивидуальном порядке и в порядке международной помощи и сотрудничества, в частности, в экономической и технической областях, принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить полное
осуществления этого права всеми надлежащими способами.
Статья 46 проекта Конституции изменена в соответствии с положениями Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах 1966 г. В проекте право на бесплатную охрану здо-
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ровья, равно как и вышеупомянутое право на жилище, формулируется
как социальный стандарт на перспективу. Хотя данная норма не делает медицинское обслуживание более доступным для людей, она является реалистической и не подрывает нормативный потенциал иных статей Основного Закона.
Общие аргументы относительно данного подхода изложены в комментарии к статье 45 проекта.
Статья 47.
1. Каждый имеет право на безопасную для жизни и здоровья
людей окружающую среду и на возмещение причиненного нарушением этого права вреда.
2. Каждому гарантируется право свободного доступа к информации о состоянии окружающей среды, о качестве пищевых продуктов и предметов быта, а также право на ее распространение. Такая информация никем не может быть засекречена.
Статья 47 проекта Конституции аналогична по смыслу статье 50
действующего Основного Закона и на этом основании не нуждается в
пояснениях.
Статья 48.
1. Брак основывается на добровольном согласии лиц. Каждый
из супругов имеет равные права и обязанности в браке и семье.
2. Родители обязаны содержать своих детей до их совершеннолетия. Совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.
3. Семья, детство, материнство и отцовство охраняются законом.
Статья 48 проекта Конституции почти аналогична по содержанию статье 51 действующего Основного Закона и на этом основании не
нуждается в специальных комментариях. Вместе с тем, действующая
конституционная формула: «брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины» заменена в проекте на более либеральную
норму: «Брак основывается на добровольном согласии лиц».
Однополые браки признаются ныне законодательством некоторых
европейских стран (шесть стран мира и два штата США). В однополых браках состоят отдельные работающие в Украине иностранные
дипломаты, существует практика заключения однополых браков укра-
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инскими гражданами за границей. В частности, известной является в
настоящее время проблема получения в Украине наследства по закону
лицами, заключившими однополый брак за границей.
Статья 49.
1. Дети равны в своих правах независимо от происхождения, а
также от того, родились они в браке или вне него.
2. Каждый ребенок имеет право поддерживать личные отношения и контакты с обоими родителями, если это не противоречит
интересам ребенка.
3. Насилие над ребенком и его эксплуатация преследуются по
закону.
4. Содержание и воспитание детей-сирот и детей, лишенных
родительского попечения, возлагается на государство. Государство
может делегировать эти полномочия другим лицам. Государство
поощряет и поддерживает благотворительную деятельность в отношении детей.
5. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации всех форм
собственности в деятельности, касающейся детей, обязаны проявлять заботу, прежде всего, об интересах ребенка.
6. Дети имеют право на защиту и заботу, необходимые для
обеспечения их благосостояния.
7. Дети имеют право высказывать свои взгляды свободно; их
взгляды должны приниматься во внимание в зависимости от возраста и уровня зрелости ребенка.
Статья 49 проекта Конституции является обновленной версией
статьи 52 действующего Основного Закона. Новый подход заключается
в том, что в части вторую и шестую данной статьи включены нормы,
предусмотренные частями первой и третьей статьи ІІ-84 Хартии основополагающих прав Союза (проекта Договора о конституции для Европы).
В первом случае речь идет о праве ребенка постоянно поддерживать личные взаимоотношения с родителями, во втором — о праве ребенка высказывать свои взгляды свободно. Обновленная редакция нормы возлагает на родителей обязанность принимать во внимание
взгляды ребенка, которые непосредственно касаются обеспечения его
интересов.

150

Раздел ІІІ. ПРАВА, ОСНОВНЫЕ СВОБОДЫ, ОБЯЗАННОСТИ

В обновленном варианте речь не идет о запрете «любого насилия»
над ребенком (действующая Конституция), но говорится о запрете
«насилия над ребенком». Таким образом, новая редакция нормы избавлена от юридического максимализма.
Статья 50.
1. Каждый имеет право на образование. Общее среднее образование является обязательным.
2. Государство обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, полного общего среднего и профессионально-технического
образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.
3. Граждане имеют право свободно получать высшее образование в государственных и коммунальных учебных заведениях бесплатно на конкурсной основе.
4. Гражданам, принадлежащим к коренным народам или национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право обучения на родном языке, а также на изучение родного
языка в государственных и коммунальных учебных заведениях или
через национальные культурные общества.
5. Государство обязуется в индивидуальном порядке и в порядке международной помощи и сотрудничества, в частности, в
экономической и технической областях, принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить полное осуществления этого права всеми надлежащими
способами.
Статья 50 проекта Конституции посвящена праву на образование.
В отличие от части первой статьи 53 действующей Конституции, новая редакция права на образование предусматривает, что обязательным является не полное среднее образование, а просто среднее образование. Полное среднее образование в государственных и коммунальных
учебных заведениях остается бесплатным, но перестает быть обязательным (принудительным). Не у всех людей имеются достаточные
способности, чтобы усвоить программу полной средней школы. Завышенные требования статьи 53 в действующей Конституции приводят
к искусственному выставлению положительных оценок при отсутствии необходимых навыков и знаний. Новая редакция статьи разрешает
каждому бесплатно получать полное среднее образование, однако снимает юридическое принуждение к этому.
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В остальном, редакция права на образование приближена к требованиям части первой статьи 2, части первой статьи 8 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
1966 г. При этом формула части третьей статьи 50 данного проекта
относительно свободного получения образования означает, что получение бесплатного образования не накладывает на выпускников университетов обязанность «отрабатывать» образование работой по направлению и др.
Статья 51.
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного и технического творчества, защита интеллектуальной собственности и авторских прав, а также моральных и материальных интересов, возникающих в связи с различными видами
интеллектуальной деятельности.
2. Каждый имеет право на результаты своей творческой деятельности. Никто не может использовать или распространять их без
согласия автора, за исключением случаев, установленных законом.
3. Академическая свобода гарантируется. Государство содействует развитию науки, установлению связей украинских ученых с
мировым научным сообществом.
4. Культурное наследие охраняется законом.
5. Государство обеспечивает сохранение исторических памятников и других объектов, представляющих культурную ценность,
принимает меры к возвращению в Украину культурных ценностей
народа, находящихся за ее пределами.
Статья 51 проекта Конституции посвящена свободе литературного, художественного, научного и технического творчества. В отличие
от статьи 54 действующей Конституции, новая редакция нормы гарантирует академическую свободу (свободу университетов). Вместе с
тем, в ней говорится не об установлении научных связей Украины с мировым сообществом (действующая норма), а об установлении связей украинских ученых с мировым научным сообществом. Благодаря этому регулятивный потенциал нормы направляется на конкретных субъектов —
ученых, а не на Украинское государство в целом. Новая редакция предписания лучше фокусируется на сути проблемы.
В остальном данная норма повторяет статью 54 действующего
Основного Закона.
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Статья 52.
1. Права человека и основные свободы защищаются судом.
2. Каждому гарантируется право на обжалование в суде решений,
действий или бездействия органов государственной власти, органов
местного самоуправления, их должностных и служебных лиц.
3. Каждый имеет право обращаться за защитой своих прав и
основных свобод к Уполномоченному Национального Собрания
Украины по правам человека.
4. Каждый имеет право обращаться за защитой прав человека и
основных свобод в международные судебные учреждения, а также в
соответствующие органы международных организаций, членом или
участником которых является Украина.
5. Каждый имеет право защищать свои права и основные свободы от нарушений и противоправных посягательств.
Статья 52 проекта Конституции приводит в соответствие с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод
1950 г. статью 55 действующего Основного Закона, в специальных комментариях данное изменение не нуждается.
Статья 53.
1. Каждый имеет право на справедливое публичное разбирательство его дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, который уполномочен решить спор в отношении его
прав и обязанностей гражданского характера или установить обоснованность любого выдвинутого против него уголовного обвинения.
2. Судебное решение объявляется публично, однако пресса и
публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или
его часть по соображениям морали, общественного порядка или
национальной безопасности в демократическом обществе, если это
требуется в интересах несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или — в той степени, в какой это по мнению
суда строго необходимо — при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы интересы правосудия.
3. Лицо считается невиновным в совершении преступления
или уголовного правонарушения и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном
порядке и установлена приговором суда.
4. Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления или уголовного правонарушения.
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5. Обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в
его пользу.
6. Каждый обвиняемый в совершении преступления или уголовного правонарушения8 имеет, как минимум, следующие права:
1) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения;
2) иметь достаточное время и возможности для подготовки
своей защиты;
3) защищать себя лично или через посредство выбранного им
самим защитника; если у него нет достаточных средств для оплаты
услуг защитника, иметь назначенного ему защитника бесплатно,
когда этого требуют интересы правосудия;
4) допрашивать показывающих против него свидетелей или
иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь
право на вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, что и
свидетелей, показывающих против него;
5) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не
понимает языка, используемого в суде, или не говорит на нем.
7. В случае отмены приговора суда как неправосудного государство обязано возместить материальный и моральный ущерб,
причиненный безосновательным осуждением.
Статья 53 проекта Конституции воссоздает право на справедливый суд в соответствии с требованиями статьи 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод 1950 г. Необходимость адекватного
текстуального воспроизведения права на справедливый суд в соответствии с европейскими стандартами в Конституции Украины назрела
давно. Об этом писали правозащитники, ученые и международные эксперты. Для достижения данной цели использован официальный перевод
соответствующего субъективного права.
Статья 53 проекта Конституции включает в себя также фрагменты права на справедливый суд из статьи 62 действующего Основного Закона. В новой редакции права на справедливый суд сохранены основные положения частей 1, 2, 3,4 статьи 62 действующей Конституции Украины.

8

Термин уголовное правонарушение применен здесь с учетом возможности его использования в Украине уже в ближайшее время. Данный термин соответствует формулировке статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
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Статья 54.
1. Каждый имеет право на возмещение за счет государства или
органов местного самоуправления материального и морального
ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями или
бездействием органов государственной власти, органов местного
самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий.
Статья 54 проекта Конституции фактически повторяет содержание статьи 56 действующей Конституции, что не требует специальных пояснений.
Статья 55.
1. Каждому гарантируется право знать свои права, свободы и
обязанности.
2. Законы и иные нормативно-правовые акты, определяющие
права, свободы и обязанности человека должны быть доведены до
сведения населения в порядке, установленном законом.
3. Законы и иные нормативно-правовые акты, определяющие
права, свободы и обязанности человека, которые не доведены до
сведения населения в порядке, установленном законом, являются
недействительными.
Статья 55 проекта Конституции фактически повторяет содержание статьи 57 действующей Конституции, что не требует специальных пояснений.
Статья 56.
1. Законы и иные нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или
отменяют ответственность лица.
2. Никто не может отвечать за деяния, которые на момент их
совершения не признавались законом как правонарушения.
3. Данная статья не препятствует преданию суду и наказанию
любого лица за любое действие или бездействие, которое в момент
его совершения являлось уголовным преступлением или правонарушением в соответствии с общими принципами права, признанными цивилизованными странами.
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Статья 56 проекта Конституции фактически повторяет содержание статьи 58 действующей Конституции, которая не требует
специальных объяснений.
Что же касается части третьей статьи 56 проекта, то она является почти воспроизведением содержания части второй статьи 7
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Такой подход дает возможность говорить не только о политическом признании
голодомора 1933 года в Украине актом геноцида Украинского народа, но
и ставить вопрос о юридической ответственности лиц, виновных в совершении подобных преступлений.
Статья 57.
1. Каждый имеет право на правовую помощь. В предусмотренных законом случаях эта помощь предоставляется бесплатно или за
частичную оплату.
2. Для обеспечения правовой помощи при решении дел в судах,
иных государственных органах, органах местного самоуправления,
на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности в Украине действует независимая самоуправляющаяся организация — адвокатура.
3. Каждый свободен в выборе защитника (представителя) своих
прав.
4. Органам досудебного расследования, государственному обвинителю и суду запрещается по своей инициативе вмешиваться в
выбор лицом защитника (представителя) своих прав, а также препятствовать его участию в деле.
5. Конфиденциальность отношений лица со своим защитником
(представителем) охраняется законом.
Статья 57 проекта Конституции по своему содержанию близка
статье 59 действующей Конституции Украины. Вместе с тем, она
включает существенным образом расширенные гарантии профессиональной деятельности адвокатов в качестве защитников прав и свобод
человека в системе уголовного судопроизводства.
Новая редакция нормы учитывает рекомендации, высказанные в
«Концепции реформирования криминальной юстиции Украины» 2007 г.
(утверждена Указом Президента Украины). Новая редакция нормы
стимулирует использование профессиональной адвокатской помощи во
всех сферах профессиональной и личной жизни индивида.
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Статья 58.
1. Никто не обязан выполнять преступные распоряжения или
приказы.
2. За отдачу и исполнение преступного распоряжения или приказа виновные подлежат юридической ответственности.
Статья 58 проекта Конституции повторяет содержание статьи
60 действующей Конституции Украины, которая не нуждается в специальных пояснениях. По сравнению с действующей нормой, в данной
статье изъято прилагательное «явное» в словосочетании: «явно преступные распоряжения или приказы».
Статья 59.
1. Никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение.
2. Юридическая ответственность лица имеет индивидуальный
характер.
Статья 59 проекта Конституции повторяет содержание статьи
61 действующей Конституции и не требует специальных пояснений.
Статья 60.
1. Лицо не несет ответственности за отказ давать показания
или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом.
2. Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеет право
на защиту.
3. Осужденный пользуется всеми правами и основными свободами человека, за исключением тех ограничений в их осуществлении, которые предусматриваются законом и устанавливаются приговором суда.
4. Ограничения в осуществлении прав и основных свобод человека, примененные к лицам, осужденным к лишению свободы,
должны быть обоснованными и отвечать цели наказания.
5. Условия содержания лиц, осужденных к лишению свободы,
должны быть приближены к положительным аспектам жизни в
здоровом обществе.
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Статья 60 проекта Конституции повторяет в главных чертах содержание статьи 63 действующей Конституции Украины. Вместе с
тем, она включает в себя более широкие гарантии прав лиц, осужденных к лишению свободы. Новая редакция нормы учитывает рекомендации, высказанные в «Концепции реформирования криминальной юстиции
Украины» 2007 г.
Статья 61.
1. Осуществление конституционных прав человека и основных
свобод, за исключением случаев, предусмотренных этой Конституцией, не может быть ограничено.
2. В условиях военного или чрезвычайного положения могут
устанавливаться отдельные ограничения в отношении осуществления прав человека и основных свобод с указанием срока действия
данных ограничений. Не может быть ограничено осуществление
прав человека и основных свобод, предусмотренных статьями 17,
19, 20, 21, частями 1, 2, 3, 4 статьи 23, статьями 24, 25, 32, 38, 45,
48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 этой Конституции.
Статья 61 проекта Конституции близка по смыслу статье 64
действующей Конституции. Эта норма отсылает к целому ряду субъективных прав человека и основных свобод в проекте Конституции Украины. Список ссылок приведен в соответствии с новым порядком
статей в проекте Основного Закона.
Статья 62.
1. Защита свободы, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины.
2. Порядок военной службы определяется законом.
Статья 62 проекта Конституции является обновленной версией
статьи 65 действующего Основного Закона. Проект Конституции построен на идее конституционной защиты гражданской свободы, чем и
объясняется присутствие категории свободы в перечне ценностей, подлежащих защите. Статья 62 проекта Конституции не предусматривает обязанности уважать государственные символы Украины. На первый взгляд, данное изъятие может показаться неуместным. С другой
стороны, демонстрируя свое отношение к символам, граждане выражают свое согласие или несогласие с политикой своего государства.
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Американских граждан трудно заподозрить в недостатке чувства
патриотизма. Тем не менее, они неоднократно прибегали к публичному
сожжению или демонстративной стирке государственного флага Соединенных Штатов. В ряде решений Верховный Суд США признал, что
таким способом граждане дают свою оценку действиям политической
власти.
Правительства и государства могут существенно и порой трагически ошибаться, что доказывает политическая история ХХ века. Поэтому обязанность уважения государственных символов имеет скрытый тоталитарный смысл. Она фактически ставит государственный
суверенитет выше суверенитета народа, что является ошибочным.
Статья 63.
1. Каждый обязан не наносить вред природному и культурному
наследию Украины, возмещать причиненный ему ущерб.
Статья 63 проекта Конституции предусматривает новую редакцию статьи 66 действующей Конституции Украины. Вместо фразы:
«каждый обязан не наносить вред природе, культурному наследию», используется выражение: «каждый обязан не наносить вред природному и
культурному наследию Украины». Основной Закон должен исходить из
того, что цивилизация является наибольшим загрязнителем природы.
То же самое можно утверждать о человеке, организации, хозяйственном объекте. Требование не наносить вред природе является утопическим, поскольку выходит за пределы возможностей правового регулирования. Подобные предписания, вопреки их внешне благородному имиджу,
следует считать проявлением правового инфантилизма.
Статья 64.
1. Каждый обязан платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.
Статья 64 проекта Конституции является аналогом статьи 67
действующего Основного Закона. Она короче по содержанию, поскольку
действующая редакция обязанности платить налоги и сборы включает
в себя лишние процессуальные элементы. Речь идет, в частности, о
том, что значительное количество граждан Украины не обязаны подавать декларации о своих доходах, поскольку их доходы учитываются
автоматически. Действующая конституционная норма провозглашает
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обязанность, которая не является всеобщей. Именно поэтому старая
редакция нормы заменена новой.
Статья 65.
1. Каждый обязан соблюдать Конституцию Украины и законы,
не посягать на права человека и основные свободы, законные интересы, честь и достоинство других лиц.
2. Незнание законов не освобождает от юридической ответственности.
Статья 65 проекта Конституции точно соответствует содержанию статьи 68 действующего Основного Закона и не нуждается в
комментариях.

Раздел IV. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Статьи 66-71 проекта Конституции посвящены закреплению конституционного статуса гражданского общества в Украине. Присутствие данного раздела в Конституции объясняется тем, что Украина — посттоталитарная республика. Опыт тоталитаризма не является универсальным достоянием всех стран, но он волной прокатился по миру,
став едва ли не наибольшим политическим искушением прошлого века.
Украина заплатила высокую цену за жизнь в условиях диктатуры
и несвободы. Даже такие демократии как в США и Великобритании не
имеют столь же глубокого знания о доминировании государства над индивидом, которым располагает Украина. Поэтому раздел о гражданском обществе в проекте Конституции — это не дань моде, а вывод из
исторического опыта страны. Чтобы не заболеть диктатурой повторно, общество должно создать для себя соответствующие профилактические механизмы. Оранжевая революция в Украине показала, что украинский народ по-настоящему осознал смысл свободы. Поэтому свобода охраняется не только статьей 2 проекта Конституции. На страже
гражданской свободы стоит статья 4 (ответственность государства
перед обществом), статья 10 (рынок, экономическая свобода), статья
11 (предпринимательская инициатива, свобода договора).
В целом, раздел IV проекта Конституции Украины построен как
лаконичный юридический инструментарий защиты частных интересов.
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Статья 66.
1. Деятельность гражданского общества в Украине основывается на принципах свободы, плюрализма, толерантности и невмешательства со стороны государства.
2. Разумные интересы физических и частных юридических лиц
находятся под защитой этой Конституции и закона.
3. Активность партий, движений, иных общественных объединений не контролируется Украинским государством, за исключением контроля за соблюдением в их деятельности требований этой
Конституции и закона.
Статья 66 проекта Конституции подчеркивает автономность
проявлений жизнедеятельности гражданского общества в Украине,
важность создания атмосферы автономии, самодостаточности и свободы выбора в сфере осуществления гражданских интересов.
Статья 67.
1. Деятельность государственных органов и органов местного
самоуправления, их должностных и служебных лиц подлежит общественному контролю. С этой целью могут создаваться правозащитные организации граждан.
Статья 67 проекта признает и подчеркивает, что защита общественных интересов требует создания специальных общественных
институтов. В данном случае речь идет о необходимости «профессионализации» в отправлении контрольной функции гражданского
общества.
Статья 68.
1. Государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным и служебным лицам не разрешается безосновательно вмешиваться в осуществление законных гражданских инициатив.
Статья 68 проекта запрещает государству, его органам и должностным лицам вмешиваться в законную творческую сферу жизнедеятельности гражданского общества в Украине.
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Статья 69.
1. Сохранение государственной или иной охраняемой законом
тайны является прерогативой уполномоченных на это должностных
и служебных лиц; частные лица не несут ответственности за разглашение государственной или иной охраняемой законом тайны.
2. Виды информации с ограниченным доступом определяются
законом.
3. Режим секретности на информацию с ограниченным доступом не может продолжаться дольше тридцати лет.
3. Противоправная, противозаконная деятельность Украинского государства, его органов, органов местного самоуправления, их
должностных и служебных лиц не может быть предметом государственной или иной охраняемой законом тайны.
3. Информация о лице, которое выдвигается, избирается или
было избрано на государственную или иную публичную должность,
считается социально значимой и предоставляется по информационным запросам.
Можно специально не подчеркивать антикоррупционный потенциал
данной нормы. Эта статья отображает типичное для общественности
Западной Европы и США убеждение в том, что публичные лица, в отличие от частных лиц, обязаны жить в атмосфере информационной
открытости. Это та необходимая дань, которую они обязаны платить
за свой статус. На этих позициях стоит Суд по правам человека в
Страсбурге, Верховный Суд США и др.
Статья 70.
1. Любая монополия на владение средствами массовой информации и телекоммуникации запрещается.
Речь идет о том, что проект Конституции создает мощные гарантии свободы СМИ, которые являются важными для обеспечения
функционирования коммуникативной сферы в Украине. Граждане должны иметь доступ к самым разным аспектам информации о мире, обмениваться знаниями и извлекать из этого полезные уроки.
Статья 71.
1. Политические, религиозные, художественные или иные вкусы и предпочтения индивида не могут быть предметом поощрений
или ограничений со стороны государства.
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Статья 71 подчеркивает недопустимость ситуации, когда государство выступает явным или тайным приверженцем какой-либо социальной группы или идеологического направления в обществе.
В силу своей природы государство не может подыгрывать отдельным религиозным конфессиям, идеологическим доктринам или определенным художественным поискам. Все, что совершает государство, касается всех, и потому должно быть одобрено демократическим большинством страны.

Раздел V. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Необходимость данного раздела объясняется тем, что экологическая безопасность Украины является вопросом стратегического значения. Кроме того, соблюдение экологических стандартов является требованием Европейского Союза ко всем своим действительным и потенциальным членам.
Проект Конституции не содержит в своем тексте ссылок на факт
Чернобыльской катастрофы, однако ее последствия ощущаются в Украине на каждом шагу. Экологическая тема присутствует в подписанных от лица Украины международных соглашениях. Экологическая очистка территории страны является предметом внешнеполитических обязательств Украины. С точки зрения юридической техники данный раздел
построен на объединении ныне действующих норм об экологической безопасности (статьи 16, 50, 66 Конституции) с новыми правилами.
При разработке статей 71-74 проекта Конституции были использованы нормы международной «Конвенции о доступе к информации,
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» от 25 июня
1998 г. (ратифицирована Законом Украины № 832-XIV (832-14) от 6
июля 1999 г.).
Статья 72.
1. Каждому принадлежит право жить в здоровой и благоприятной для себя окружающей среде.
2. Обеспечение экологической безопасности, поддержание экологического равновесия на территории Украины, сохранение генофонда Украинского народа является обязанностью государства.
3. Экологические стандарты устанавливаются законом.
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4. Ни одна широкомасштабная хозяйственная инициатива не
может вступить в силу без предварительного позитивного вывода
независимой экологической экспертизы.
Статья 72 проекта объединяет нормы, которые уже существуют
в действующем Основном Законе с новыми положением о необходимости утверждения экологических стандартов законом.
Новой является также норма об обязательном проведении экологических экспертиз. Ныне обязательность проведения экологических экспертиз предполагается украинским законодательством текущего уровня. Однако это предписание заслуживает своего закрепления в Основном Законе.
Статья 73.
1. Граждане, иные приравненные к ним законом лица имеют
право участвовать в принятии решений, касающихся экологического состояния, охраны и защиты окружающей среды.
2. Каждому гарантируется свободный доступ к законодательству по вопросам экологического состояния, охраны и защиты окружающей среды.
При разработке статьи 73 проекта были использованы нормы международной «Конвенции о доступе к информации, участии общественности в
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» от 25 июня 1998 г. («Конвенция» ратифицирована
Верховной Радой Украины законом № 832-XIV (832-14) от 06.07.99 г.).
Статья 74.
1. Независимая экологическая экспертиза промышленных и
иных технических объектов, если она засвидетельствовала опасное
для жизни и здоровья людей экологическое загрязнение, оплачивается собственником этих объектов.
2. Запрещается отказ в проведении экологической экспертизы,
если сторона, настаивающая на ее проведении, имеет собственные
источники для ее финансирования.
Статья 74 поддерживает независимые экологические общественные
организации. Ее потенциал направлен на удовлетворение нужд гражданского общества за счет его собственных ресурсов и активности.
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Очевидно, что экологическое движение в Украине с течением времени будет только усиливаться. Данная статья проекта создает для
этого необходимые юридические предпосылки.
Статья 75.
1. Каждый потерпевший от экологического загрязнения искусственного происхождения имеет право на судебное или иное возмещение нанесенного ему ущерба.
Статья 75 гарантирует возмещение убытков, вызванных экологическим загрязнением искусственного происхождения. Вред, нанесенный
людьми, должен быть ими же возмещен.

Раздел VI. ВЫБОРЫ, РЕФЕРЕНДУМ
Статья 76.
1. Народное волеизъявление осуществляется через свободные и
регулярные выборы, референдум и иные формы непосредственной
демократии.
2. Запрещается проведение выборов и референдума во время
военного или чрезвычайного положения.
Статья 76 проекта Конституции частично повторяет статью 69
действующего Основного Закона. Разница заключается в том, что действующая Конституция употребляет выражение: «народное волеизъявление
осуществляется через выборы», а проект подчеркивает, что «народное волеизъявление осуществляется через свободные и регулярные выборы».
Статья 77.
1. Право голоса на выборах и референдумах имеют граждане
Украины, достигшие на день их проведения восемнадцати лет.
2. Не имеют права голоса граждане, признанные судом недееспособными.
Статья 77 проекта Конституции полностью соответствует статье 70 действующего Основного Закона и в пояснениях не нуждается.
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Статья 78.
1. Выборы в органы государственной власти и органы местного
самоуправления являются свободными и осуществляются на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного
голосования.
2. Избирателям гарантируется свободное от политического, административного и иного давления или запугивания волеизъявление.
3. Процедуры выборов и референдумов в Украине определяются законом.
4. Граждане имеют право отказаться от участия в выборах и
референдумах.
Статья 78 проекта Конституции, по сравнению со статьей 71
действующего Основного Закона, содержит дополнительные нормы.
Часть вторая статьи 78 проекта конкретизирует понятие свободных
выборов, а часть третья утверждает, что процедуры всех выборов в
Украине определяются законом. В статье 78 проекта подчеркивается,
что граждане Украины имеют право оставаться политически индифферентными. В соответствии с проектом Конституции, граждане не
обязаны вступать в партии или иные общественные объединения, принимать участие в демонстрациях, пикетах, забастовках и др.
В целом, выглядит оправданным также возвращение к мажоритарной системе выборов в Верховную Раду Автономной Республики
Крым и органы местного самоуправления. На этом могла бы быть построена логика перехода Украины к двухпалатному парламенту — Национальному Собранию Украины. В проекте решение данных вопросов
отнесено к компетенции закона.
Что касается выборов в Национальное Собрание Украины, то его
верхняя палата могла бы избираться по мажоритарной избирательной
системе, а нижняя — на основе пропорциональной, мажоритарной или
смешанной избирательных систем.
Пропорциональная система выборов является полезной с точки зрения перспективы развития украинских партий. Если выборы в Палату
депутатов Национального Собрания Украины будут мажоритарными,
партии рискуют потерять стимул для своего развития.
С другой стороны, существующая система выборов должна быть
изменена на более гуманную и совершенную систему. Граждане не
должны голосовать по закрытым спискам. Возможно, улучшить парламентские выборы в Украине могло бы внедрение аналога польской избирательной системы. Все население Украины могло бы при этом голосо-

166

Раздел VI. ВЫБОРЫ, РЕФЕРЕНДУМ

вать лишь за верхние части соответствующих партийных списков.
Остальные кандидаты от партий и блоков следовало бы включать в
специальные региональные списки.
Статья 79.
1. Всеукраинский референдум назначается Национальным Собранием Украины или Президентом Украины в соответствии с
нормами этой Конституции.
2. Проведение всеукраинского референдума по решению Национального Собрания Украины или Президента Украины оплачивается государством.
3. Всеукраинским референдумом могут быть решены вопросы,
отнесенные к компетенции Национального Собрания Украины и
Правительства Украины, за исключением изъятий, установленных
этой Конституцией и законом.
4. Всеукраинский референдум по народной инициативе объявляется Президентом Украины по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что
подписи относительно назначения референдума собраны не менее
чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в
каждой области.
5. Проведение всеукраинского референдума по народной инициативе оплачивается государством или собственными средствами
граждан.
6. Не допускается проведение референдумов для осуществления персональных назначений на должность, а также для принятия
законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.
7. Не допускается проведение референдума по вопросам, относящимся к ведению судебной власти.
8. Не допускается проведение всеукраинского референдума во
время осуществления импичмента Президента Украины.
Статья 79 проекта Конституции посвящена референдуму. Референдум по народной инициативе может, в случае необходимости, оплачиваться за счет добровольных взносов граждан. Объясняется это тем,
что референдумы по народной инициативе невозможно планировать заранее. С другой стороны, власть не должна отказывать населению в
проведении референдума по причине нехватки бюджетных средств.
Кроме того, самофинансирование референдума является сдерживающим
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фактором для популистских инициатив. Политически неоправданный
референдум граждане просто не поддержат своими кошельками.
Проект предусматривает список вопросов, которые запрещается
решать всеукраинским референдумом.
Статья 80.
1. Исключительно всеукраинским референдумом утверждается
принятие новой Конституции Украины, а также внесение изменений в разделы І и XVI этой Конституции.
2. Исключительно всеукраинским референдумом решается вопрос об изменении территории Украины.
3. Принятые на всеукраинском референдуме решения не могут
быть упразднены действующим во время его проведения созывом
Национального Собрания Украины.
Положения статьи 80 являются традиционными для Украины.
Часть третья этой статьи переводит на конституционный уровень
ныне уже существующее положение текущего законодательства.
Данная норма также предостерегает от возможного обострения
конкуренции между народным и парламентским волеизъявлением.
Статья 81.
1. Признаются референдум Автономной Республики Крым и
местные референдумы.
Существование этой нормы объясняется тем, что референдум Автономной Республики Крым не полностью совпадает с понятием местного референдума.
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