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Шановні читачі!
Цьогоріч Україна відзначає дві знакові дати – 25-річчя державної незалежності та 20-річчя Кон- 

ституції. Символічно, що саме у цей рік Львівський національний університет імені івана Франка, 
продовжуючи власні давні правничі традиції, спільно з Центром конституційних ініціатив та редак-
цією журналу, засновує сорок п’яте наукове періодичне видання – «Український часопис конститу-
ційного права».

Україна – молода держава, на шляху її конституційного розвитку доведеться зробити чимало  
важливих кроків, провести низку реформ. вони потребують постійного діалогу між теоретиками кон-
ституційного права та практиками державного будівництва, обміну досвідом між українськими та  
зарубіжними науковцями, виховання молодого покоління правників – патріотів, відданих ідеї націо-
нального державотворення.

Маємо щирі сподівання, що «Український часопис конституційного права» стане постійною плат-
формою для спілкування найкращих фахівців з конституційного права та політичних наук, місточком 
між українською та зарубіжною правничою науками, настільним виданням для молодих правників та 
активних членів громадянського суспільства. 
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Редакція журналу «Український часопис конституційного права»
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| актУальнЕ інтЕрв’ю

коЗюбра микоЛа іванович
аКтУаЛЬне інтеРв’юМикола Іванович КОЗюБРА

/ завідувач кафедри загальнотеоретичних  
та державно-правових наук Національного 

університету «Києво-Могилянська академія»,  
суддя Конституційного Суду України у відставці,  

член-кореспондент Національної академії  
правових наук України, доктор юридичних наук,  

професор, заслужений юрист України

П ро Конституцію, Конституційний Суд та Укра- 
їнську державу, про складний шлях українсь- 

кого народу до свободи і демократії, про наші 
майбутні успіхи та минулі невдачі в ексклюзив-
ному інтерв’ю з одним з найавторитетніших кон-
ституціоналістів України Миколою Козюброю, за- 
відувачем кафедри загальнотеоретичних та дер- 
жавно-правових наук національного університе- 
ту «Києво-Могилянська академія», суддею Кон- 
ституційного Суду України у відставці, членом-
кореспондентом національної академії правових 
наук України, доктором юридичних наук, профе-
сором, заслуженим юристом України.

• Миколо Івановичу, Ви стояли, не побоюсь 
цих слів, у витоків української незалежності, ще 
починаючи з участі в підготовці декларації про 
державний суверенітет. Безумовно, Ви мали своє  
бачення розвитку України в майбутньому, того, 
якою державою вона повинна стати. Відтоді 
минуло понад 25 років. Нещодавно ми відзначили  
ювілей державної Незалежності, крім того, цього- 
річ відзначаємо 20 років Конституції і Конститу- 
ційному суду України (далі – Кс, КсУ). скажіть, 
будь ласка, чи велика відмінність між Україною, 
яку Ви бачили тоді – коли все тільки починалося,  
і Україною, яку маємо сьогодні?

Щодо уявлення про Україну, то, звичайно, на 
хвилі ідей незалежності поряд зі зважуванням 
тодішніх реалій багато ілюзій щодо майбутнього 

України було і в мене, і в усіх, хто був причетний 
до цих процесів. але передбачити те, що сьогодні 
відбувається, чесно кажучи, було неможливо. я 
зараз спілкуюся з багатьма, хто мав стосунок до 
декларації, інколи і з тими, хто в той час був де-
путатом верховної Ради, і всі вони єдиної думки 

– на жаль, те, що сталося за 25 років незалежності, 
передбачити ніхто не міг. Ми не ставили недо-
сяжних цілей, не хотіли надто багато, але були 
одностайні в тому, що Україна має відбутися як 
нормальна європейська правова держава. нехай 
не відразу, адже це складний процес, але за ті 
роки, які ми прожили... 

дехто все ж був ідеалістом і вважав, що ми 
будемо в Європі швидше, ніж за одне покоління.  
я, правда, дотримувався думки, що для цього од-
ного покоління замало, але був певний, що про- 
тягом максимум двох поколінь це точно відбуде- 
ться. втім, як бачимо, одне покоління уже фак- 
тично виросло за часів незалежності, а ми все ще 
«повземо» в напрямку Європи, євроінтеграція до- 
сі в нас є лише гаслом. і хоча, на мою думку, орі-
єнтири вибрано правильно – європейська інте-
грація, європейські цінності, верховенство права, 
проте, якщо подивитись на реалії, ми не те, що не 
наближаємось до них, а, нерідко, навіть віддаляє-
мося. Свідчень цьому є чимало, зокрема й останні 
події навколо змін до Конституції, прийняття су-
перечливих законів, що, звичайно, сумно спосте-
рігати та усвідомлювати.
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• То чому ж не вдалося? Які причини, на Вашу  
думку, були визначальними і такими, що перешко-
джали очікуваному прогресу України на шляху до 
визначених демократичних ідеалів?

важко відповісти однозначно на це запитан- 
ня, тому що тут переплелися об’єктивні і суб’єк- 
тивні причини. Серед об’єктивних – відсутність 
досвіду державності. відповідно, бракувало й фа- 
хівців, які могли б очолити і державу, і провідні 
державні установи. Суб’єктивна причина полягає  
в тому, що не можна не враховувати стану свідо- 
мості, значною мірою тоталітарної свідомості, а 
глибше – української ментальності. Це не дозво-
ляло домогтися необхідного суспільного консен- 
сусу, чи принаймні компромісу. Це завжди непро-
сто для багатьох суспільств, але особливою мі-
рою традиційне саме для нас. 

як свого часу говорив Леонід Кучма, «ска-
жіть мені, яку державу будувати, і я її вам побу-
дую». Справді, концептуальних поглядів на дер- 
жавотворення тоді, на жаль, не було. хтось ак-
центував на національній державі, національній  
ідеї, а більшість тих, хто безпосередньо впливав 
на ухвалення рішень, заперечували це, що й відо- 
бразилося пізніше не тільки в преамбулі, а й у 
змісті Конституції. 

наше суспільство не консолідоване, таким во- 
но було і досі є, на відміну від наших європейських 
сусідів (скажімо, поляків, чехів чи словаків). Різна, 
я б сказав, ментальність, цивілізаційна спрямова-
ність регіонів України не сприяла єдиному шляху 
розвитку. наслідком саме цього стало те, що, на 
жаль, державою керували ті, на відміну від євро-
пейських країн, які дбали не стільки про інтер-
еси держави, скільки про власний бізнес і власні 
кишені. 

Прикро, але ми справді побудували за цей 
час, – і це думка багатьох – не правову, а олігар-
хічну державу, яка в багатьох відношеннях нага- 
дує держави періоду навіть не індустріального 
чи постіндустріального суспільства, а періоду се- 
редньовіччя.

• серед причин тих невдач, що супроводжу-
вали нас протягом усього періоду національного  
державотворення Ви назвали, і я повністю з цим 
згідний, відсутність консолідації українського на- 
роду. Як Ви вважаєте, а чи має вітчизняна Кон- 
ституція достатній потенціал, щоб стати тим 
консолідаційним чинником, навколо якого наше 

суспільство, розділене цивілізаційними та іншими 
відмінностями, об’єднувалося б, а не навпаки, як 
бачимо останнім часом, – поділялося? Іншими слова- 
ми, чи може Конституція в Україні перестати бу- 
ти предметом розбрату, а стати засобом єднання?

Може, але на мій погляд, це залежить не тіль-
ки від Конституції. У нас дуже відчувається поєд-
нання, як я називаю, конституційного ідеалізму і 
конституційного нігілізму, що призводить до за- 
вищених очікувань від нової Конституції. втім, 
як будь-якому юристові, тим паче причетному до 
Конституції і конституційного процесу, мені хоті-
лось би, щоб Конституція стала консолідаційним 
чинником. для цього вона має бути, можливо, 
якісніша, ніж є зараз. та не в цьому основна при-
чина. найбільша наша «хвороба», якщо можна так 
сказати, – не в недоліках Конституції, адже іде-
альних конституцій немає, а в тому, що вона не 
виконувалась протягом усіх 25 років, тож і мані- 
пуляцій навколо неї спостерігається останнім ча-
сом чимало.

тому, віддаючи належне Конституції, відзначу, 
що основні акценти мають бути спрямовані на те,  
щоб ми навчились виконувати закріплені в Кон- 
ституції положення, які, звісно, вимагають вдос- 
коналення і зміни, та попри це мають виконува- 
тись у передбачений Конституцією спосіб, а не так,  
як це робилось, зокрема, останнім часом. Саме ця 
робота, вірю, може консолідувати українське сус-
пільство. але тут я погоджуюсь з тими, хто каже, 
що відсутність розуміння ідей конституціоналіз-
му, природи Конституції, спільного бажання ре-
ально впроваджувати конституційні принципи в 
життя – одна з основних проблем демократизації 
України. Це необхідно враховувати передусім.

• Чи бачите Ви сьогодні перспективу форму-
вання в Україні середовища активних та впливо- 
вих правників, на противагу політикам із сумнів-
ними поглядами, які розділяють європейські цін-
ності та могли б нарешті якісно змінити ситуа-
цію на краще? 

У цьому контексті я говорив би не тільки 
про юристів, а загалом про те молоде покоління, 
яке поповнило зараз вРУ, яке обіймає посади в 
уряді та у виконавчій владі. адже сподівання є 
саме на молодь, оскільки не можна швидко змі-
нити свідомість старшого покоління, і це під-
тверджує досвід (зарубіжний і наш). визнаю, що 
серед молодих депутатів (з деякими з них я добре 
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знайомий) є гідне поповнення, проте їх небага-
то. Зрештою, і вони дуже швидко адаптовуються, 
пристосовуються до системи. Є підозра, що дех-
то з них, потрапивши до парламенту і не тільки, 
й зараз спирається не просто на підтримку, а на 
винагороду від представників нашого олігархату. 
на жаль, прямих доказів в мене немає, але є від-
чуття. Спостерігаючи за ними, раніше і тепер, я 
бачу зміни в їхніх позиціях, що не на користь тих 
молодих, які прийшли до парламенту. 

Свого часу, пам’ятаю, я на якомусь заході го-
ворив, що, комбати і журналісти в парламенті – 
звичайно, краще, ніж персональні водії і масажис-
ти, але чого варто очікувати від законотворчої 
роботи цих людей? Бажано, щоб у парламенті було 
справді більше грамотних і доброчесних юристів. 
як свідчить західний досвід, це найвищий рівень 
професіоналізму. Зрештою, парламентарі мають 
бодай розумітися на цій роботі, мати хист, щоб її 
опанувати. Законотворча робота важко дається 
навіть адвокатам, але їм принаймні легше адап-
туватися, оскільки це їм ближче. і я впевнений, 
що парламентська молодь, принаймні частина, 
все ж таки має закладені самостійне мислення і 
принципи та намагається зберегти незалежність. 
але в цілому нинішній склад парламенту, і ми про 
це говорили з експертами і депутатами, чи не 
найгірше професійно підготовлений, що відчува-
ється дуже сильно. тому молоде поповнення, яке 
не має належного фаху, не може переламати того 
негативу, що формувався на вищому політично-
му рівні роками, десятиліттями. Потрапляючи в 
цю систему, на жаль, більшість молодих адапту-
ється до неї...

Ще один істотний штрих, про який я інколи 
говорив на зустрічах з депутатами, ще до прого-
лошення незалежності, оскільки над концепцією 
Конституції ми почали працювати ще в 1990-му ро- 
ці, після декларації про державний суверенітет. 
так-от, тодішні парламентарі, бажаючи здобути 
додаткові юридичні знання, практично щодня 
«смикали» нас, університетських професорів (то- 
ді активно виступало нас п’ятеро – головних нау- 
кових консультантів верховної Ради, на жаль, двоє 
вже покійні – професори П. Мартиненко, Л. юзь- 
ков, в. василенко, я і а. Мацюк). Ми навчали їх  
юриспруденції, іноді й семінари проводили. а 
сьогодні цього немає. Спочатку, після виборів, з  
новими обранцями ми іноді зустрічалися в Центрі 
політико-правових реформ у Києві, вони долуча-

лися до наших обговорень конституційних проб- 
лем, у межах «реанімаційного пакету реформ». але 
досить швидко вони почали вважати, що їм уже 
все відомо, усе вони, мовляв, знають. тож остан-
нім часом під час роботи над законопроектами не 
доводилось їх бачити, а якщо вони і приходили, 
то хіба «для галочки», трохи побули і, пославшись 
на зайнятість, йшли. 

• Ви говорите про відчутний брак фахових 
юристів в Україні, про серйозну проблему з розу-
мінням юридичною спільнотою ключових право- 
вих принципів та цінностей. Як активний науко- 
вець, викладач, завідувач кафедри Києво-Могилян- 
ської академії, чи можете Ви сказати, що сучас-
ний стан української юридичної освіти вселяє в 
нас оптимізм щодо підготовки тих юристів, яких 
так потребує наша держава, особливо сьогодні? 
Чи все-таки пострадянська спадщина в юридичній 
освіті, не називатимемо конкретних навчальних 
закладів, досі є переважаючою, і тому ми не маємо 
серед молодих випускників юридичних вишів тих, 
хто міг би займатись не тільки науковою робо-
тою чи викладацькою, але йти в активну діяль-
ність, зокрема політичну? Маю на увазі безпосе-
редньо тих студентів-правників, які вибирають 
конституційну спеціалізацію. Іншими словами, чи 
справляється сучасна наука, освітня сфера, з ти- 
ми завданнями, які, на Вашу думку, має охоплюва-
ти підготовка свідомих юристів, необхідних для 
розбудови української держави?

Запитання непросте. Маючи досвід викла- 
дання в ягеллонському університеті (магістран-
там школи українського права в Польщі), не можу  
сказати, що туди набирали найкращих студентів.  
У Могилянці в нас набір не такий вже й великий,  
але за рейтингом це найвищий показник в Украї- 
ні. тож можу зробити висновок, що контингент  
студентів, і Львівського університету також, не  
поступається контингенту студентів ягеллонсь- 
кого університету загалом, не тільки в школі ук- 
раїнського права. Щодо викладачів теж не можу 
сказати, що їхні викладачі у всіх розуміннях силь-
ніші від наших. 

Ще за часів існування соцтабору польська 
наука, зокрема конституційного права, була силь- 
на, а в Прибалтиці, наприклад, я не знав відомих  
професорів, ні із загальної теорії права, ні з кон-
ституційного права. втім, там (у Прибалтиці) си- 
туація дуже швидко змінилася. так, до складу Кон- 
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ституційного суду в них переважно увійшли не 
судді із судів загальної юрисдикції, а викладачі 
вищих навчальних закладів, тож досить швидко 
Конституційний суд міцно став на європейські 
позиції, що вплинуло і на науку. відповідно, не 
тільки пострадянський період визначає наше від- 
ставання, причина і в нашому традиційному мис-
ленні, якщо говорити про навчальний процес. 
основний недолік нашого навчання полягає на-
віть не в тому, що не здатні викладачі, що вони 
є носіями традиційних, радянських, підходів, а в 
догматично-позитивістському стилі мислення, 
який свого часу також був властивий правникам 
континентальної Європи, але нині подоланий. У 
нас же він значною мірою домінує і сьогодні, він 
орієнтований на те, щоб студенти засвоїли певну 
суму знань позитивістського спрямування. 

основна наша проблема, все ж таки, – навчити 
студента не просто запам’ятати інформацію, а ана- 
лізувати, критично оцінювати, залучати його до 
діалогу. навчання не має бути спрямоване на за-
вчення формул, нібито істин, має бути розуміння 
того, що навіть підручник не може претендувати 
на остаточну істину. водночас студенти повинні 
відчувати практичну потребу в курсі конститу-
ційного права і загальної теорії права, тобто ці 
дисципліни мають працювати на практику. 

Ми проводили дослідження із суддями, точ-
ніше з майбутніми тренерами-суддями, які мали  
б викладати чи читати курси у вищій національ-
ній школі суддів. Ми готували цих тренерів-суд- 
дів, їх було близько 15 з різних регіонів України. 
Мені, як теоретикові права, було приємно чути, що 
вони чесно визнають брак знань з теорії права. 
але не тієї, яку їм викладали в їхніх вишах, яка зна-
чною мірою є не те, щоби схоластична, а, так би 
мовити, академічна, кабінетна і без зв’язку з прак-
тикою. тож коли ми їм розповідали, наприклад, 
як принципи верховенства права застосовувати 
на практиці, а не згадувати їх лише заради риту-
алу, у мотивувальній частині, як вибудовувати на 
них свої рішення – їхній інтерес зростав. Цього, 
на жаль, в наших навчальних закладах не вчать. 

• То як, на Вашу думку, можна покращити нав- 
чальний процес в юридичній освіті, щоб рівень наших 
випускників відповідав тим важким завданням, які 
ставить перед ними сучасна українська реальність?

насамперед потрібно навчати студентів, у 
повному розумінні цього слова. У Могилянці я, ска- 

жімо, читаю курс «Філософії права». У нас тради-
ційно заведено вважати, що вона є надто абстрак-
тною і не має відношення до практики. Проте, 
коли студентам на конкретних прикладах рішень 
кращих конституційних судів та Європейського 
суду з прав людини демонструєш, який глибо-
кий філософсько-правовий зміст часто мають мо- 
тивувальні частини цих рішень, то філософію пра- 
ва вони сприймають по-іншому. також ми дослі-
джуємо нашу судову практику, на конкретних 
справах демонструємо теорію в дії (це вже в курсі 
«Загальна теорія права»), відповідно, матеріал 
студенти сприймають набагато краще. 

до речі, вважаю невдалою навчальну дисци-
пліну «теорія держави і права», яку нині викла-
дають на більшості правничих факультетів. Слід 
читати саме загальну теорію права, а все, що сто-
сується держави, – це має розглядатися або ж під 
кутом зору права або становити предмет політо-
логії чи начальної дисципліни «Конституційне 
право». так є, зокрема, на Заході: форма правління, 
форма державного устрою та інші державознавчі 
теми розглядаються в конституційному праві, а 
не в курсі теорії права. У нас же курси нерідко дуб- 
люються, що не зовсім виправдано з уваги на не-
обхідність ощадливості навчальних програм, як 
того вимагає новий закон про вищу освіту. тож 
коли кількість аудиторних годин зменшується, 
маємо дбати про те, щоб ці курси не дублювались. 
так, у теорії держави і права переплітаються і по-
літологія, і державознавство, і конституційне пра- 
во, тобто залишається не так багато тем, які сто-
суються та справді цікавлять юриста, були б по-
трібні йому в майбутньому. 

відзначу, що в нашому підручнику із загаль-
ної теорії права ми вперше ввели розділ, присвя-
чений юридичній аргументації. в Україні в жод-
ному іншому підручнику не знайдете цієї теми, 
яка вкрай необхідна юристам, особливо суддям. 
тому, з одного боку, потрібно й самих викладачів 
«переводити» на ту тематику, яка має значення 
для майбутніх юристів, а з іншого – вкотре пов- 
торюсь, і студентів привчати до самостійного, 
критичного мислення та аналізу.

• Миколо Івановичу, ще за радянських часів Ви 
були прихильником так званого широкого підходу 
до праворозуміння, протилежного догматичному 
нормативізму і продовжуєте цю лінію сьогодні, по-
слідовно пропагуючи відповідну правову ідеологію. 
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Водночас, очевидно, що не достатньо тільки да- 
ти знання про високі правові принципи та ідеали, 
а дуже важливо, щоб юрист, який здобув їх, мав 
внутрішню волю і готовність відстоювати їх у 
складних життєвих ситуаціях. Ви неодноразово 
демонстрували таку модель поведінки, зокрема, 
коли зразу ж після 30 листопада 2013 р. разом з 
декількома колегами на знак протесту проти по- 
биття студентів вийшли зі складу Конституцій- 
ної Асамблеї. Чи бачите Ви спосіб розвинути, як- 
що це можливо, в рамках університетського на-
вчання, таку життєву філософію майбутнього 
юриста, що ставила б названі принципи вище 
кон’юнктури та кар’єри?

Саме життя значною мірою формує людину 
і її принципи, це безумовно. тому не варто споді-
ватись, що ми зможемо навчити всіх, без винятку, 
студентів, майбутніх юристів сповідувати пра-
вові і моральні принципи на практиці, дотриму-
ватись їх у житті. якщо говорити про згаданий 
вами епізод з мого, і не тільки мого, життя, то 
нас було не так і багато – семеро людей з майже 
ста – членів Конституційної асамблеї. очевидно, 
що частково можна вплинути на формування 
ставлення до правових ідеалів, та все-таки біль-
ше це залежить від виховання людини, можливо, 
ще до того, як вона стала студентом, юристом. 
тобто якщо самостійне мислення прищеплено ще  
попереднім вихованням у сім’ї, школі і є прагнен- 
ня до свободи та незалежності, то воно буде 
властиве й на більш пізніх етапах. відповідно з 
такого студента-юриста в майбутньому можна 
формувати незалежного, самостійного суддю чи 
адвоката, прокурора та ін. хоча, звичайно, пере-
кладати все на сім’ю теж неправильно, тому роз-
вивати ці навики, підтримувати їх, кожен викла-
дач зобов’язаний.

Пригадую 2000-й рік, коли Конституційний 
Суд розглядав справу щодо всеукраїнського ре-
ферендуму. тоді ж було подання народних депу-
татів, спрямоване проти самого референдуму і 
значною мірою проти тодішнього президента  
Л. Кучми, як його ініціатора. навколо цієї справи 
було багато перипетій, ситуація для Конститу- 
ційного Суду була надзвичайно складна. я не мо- 
жу стверджувати, але думаю, що був тиск, зокре-
ма, на Голову Суду. (Зазначу, що через декілька ро- 
ків роботи в КСУ, коли відбувалися вибори Голови 
Конституційного Суду і деякі судді пропонували 
мені висунути свою кандидатуру, я принципово 

відмовився, тому що на Голову завжди більший 
тиск. а мені важливіше було зберегти свою неза- 
лежність). і от тоді я один, як мені видається, один 
із суддів був у Л. Кучми. так, з позиції західних 
підходів, судді взагалі не повинні ходити до пре-
зидента, і це правильно, але в нас ситуація була 
значно складнішою, момент був, фактично, пере-
ломний. так-от, я тоді сказав Л. Кучмі, що за такий 
варіант його Указу голосувати не буду, оскільки 
не можу погодитися з багатьма положеннями, ви- 
несеними на референдум, які є неконституцій-
ними. У підсумку ми з ним знайшли спільну мову, 
вилучивши найсумнівніші, з позицій Конституції, 
питання, і Суд, по суті, вийшов нормально із цієї  
ситуації, і президент «зберіг обличчя». тому ком- 
проміси, в межах Конституції, не порушуючи за-
кону, при бажанні можна знайти завжди. Проте, 
як я завжди казав, є межа цим компромісам. З 
януковичем мені не доводилось безпосередньо 
спілкуватися, однак спілкування з в. ющенком 
підтвердило, що якщо є серйозні аргументи, зна-
йти компроміс, який в конкретних умовах буде 
найкращий, дозволить прийняти справедливе рі- 
шення, таки можна. 

• Із цього приводу, продовжуючи питання ді- 
яльності Конституційного суду України після Ре- 
волюції гідності та очікувань, зокрема професій- 
ної спільноти, його перезавантаження, якщо мож- 
на вживати такий термін, можемо констатува- 
ти, що все-таки очікуваного не відбулося, а деякі 
рішення Конституційного Cуду (зокрема, про «на-
ступну чергову сесію»), м’яко кажучи, здивували 
наукове співтовариство. Як Ви можете охарак-
теризувати те, що відбувається з конституцій-
ним правосуддям сьогодні?

я підійшов би до цього питання здалеку. У 
нас є нерозуміння природи Конституційного Суду, 
як було відзначено вище. я завжди згадую Г. Кель- 
зена, який, власне, безпосередньо причетний до 
формування європейської моделі конституційної 
юрисдикції. одним з аргументів, які він наводив 
на користь створення європейської, відмінної від 
американської, моделі, є те, що судді судів загаль-
ної юрисдикції континентальної Європи не гото- 
ві до цієї роботи. Практика моєї роботи в суді під-
твердила це. 

якщо хтось вивчатиме історію становлення 
конституційної юрисдикції в Україні, зауважить, 
що серед перших суддів-доповідачів, тих, хто при- 
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йшов із судів загальної юрисдикції, практично не  
було. У більшості перших справ був доповідачем 
або я (перша справа), або деякі мої колеги-науков- 
ці. Лише приблизно через 1,5 року судді Консти- 
туційного Суду України, обрані з’їздом суддів, поча-
ли доповідати по справах, коли вже мали якийсь до-
свід. не можна сказати, що вони не здатні стати 
суддями Конституційного Суду взагалі, але для 
цього потрібен час, якого, зважаючи обмежений 
термін перебування на посаді судді КСУ, обмаль. 

Ще в період, коли ми працювали над Консти- 
туцією, наші зарубіжні колеги акцентували увагу 
на тому, щоправда, дуже обережно, що судді су-
дів загальної юрисдикції можуть бути не готові 
до цієї роботи. Колись я мав нагоду поговорити 
із суддею у відставці Конституційного трибуналу 
Польщі і з чинними суддями, я поцікавився скла-
дом їхнього трибуналу. тоді, це було років п’ять 
тому, із 15 членів Конституційного трибуналу 12 –  
це були університетські професори та доценти  
і 3 адвокати, жодного судді не було із судів загаль-
ної юрисдикції. я уточнив, чи не заважає це їм,  
у відповідь було «ні». однак мені більше імпонує 
німецький досвід, у них у складі Конституційного 
суду переважають університетські професори за 
традицією, є декілька суддів із загальних судів, 
але є обов’язкова вимога – усі мають бути члена-
ми вищих судових інстанцій, не так, як у нас.

Свого часу я вважав, що в Конституційному 
Суді мали б значно переважати конституціалісти, 
теоретики. але під час останньої зустрічі німець-
кі фахівці, зокрема німецький професор отто Люх- 
терхандт змусив мене задуматись над цим. він 
сказав, що в них така думка теж домінувала свого 
часу, у складі суду були переважно конституціа-
лісти або теоретики, але у зв’язку із збільшенням 
конституційних скарг, які стосуються різних га-
лузей права, зараз думки змінилися. Щоправда, 
все одно вважають, що переважати мають кон-
ституціалісти. У нинішньому складі нашого Кон- 
ституційного Суду надто багато суддів із судів  
загальної юрисдикції, які не готові, як правило, 
до цієї роботи. оскільки вона справді вимагає ши- 
рокого, непозитивістського мислення, знань кон-
ституційного права або принаймні публічного. 

• У мене одразу уточнювальне запитання 
стосовно суддів судів загальної юрисдикції. За ста- 
тистикою, більшість з них потрапляє до Консти- 
туційного суду через квоту З’їзду суддів, який, до  

слова, за весь час делегування суддів до Консти- 
туційного суду жодного разу не обрав людини з- 
за меж судової системи загальної юрисдикції, хо- 
ча Конституція цього не визначає (це так само, 
якби парламент обирав до Конституційного суду  
тільки народних депутатів). Чи не вважаєте Ви, 
що все ж таки варто було б З’їзд суддів вилучити з 
трійки суб’єктів формування суду на етапі підго-
товки змін до Конституції в частині правосуддя? 

Щодо З’їзду суддів, то в проекті змін до Кон- 
ституції щодо правосуддя, ми (невелика група 
експертів) намагались його вилучити. По-перше, 
і це головне: діяльність суддів Конституційного 
Суду специфічна, як і сам Суд. Це не класичний 
суд, загальний, хоча можна проводити паралелі з 
адміністративною юстицією, але не з цивільною 
чи кримінальною, тому переносити сюди все із 
цих судів не варто. Процес формування корпусу 
суддів Конституційного Суду справді побудовано 
так, що з нього не можуть бути вилучені, на від-
міну від формування загальних судів, політичні 
органи – парламент, уряд або президент. такий 
світовий досвід. однак що таке З’їзд суддів? Це 
орган суддівського самоврядування. чи вправі 
він легітимізувати суддів Конституційного Суду 
як органу державної влади своїм рішенням? дуже 
сумнівно.

другий аргумент проти З’їзду суддів полягав 
у самій проблемі легітимації. Це дійсно процес зна-
чною мірою політичний, і суддівському самовря-
дуванню брати у ньому участь недоречно. однак 
ці наші концептуальні підходи тоді не сприйня- 
ли, пропонованих змін не прийняли, посилаю-
чись на практику окремих європейських країн, де 
до формування корпусу суддів Конституційного 
суду причетна третя, судова гілка влади (щоправ-
да, процедура призначення суддів КС нею там  
зовсім інша). 

У зв’язку із цим виникає інше запитання: як  
все-таки зробити формування суддівського кор-
пусу Конституційного Суду таким, щоб був ба-
ланс між суддями судів загальної юрисдикції і 
представниками науки та освіти, принаймні щоб  
був дотриманий європейський орієнтир? Ці свої  
зауваження я висловив, коли мені надіслали вже  
проект нового закону України «Про Конституцій- 
ний Суд і засади конституційного судочинства» 
(здається, так він називався). 

варто звернути увагу, що для формування 
Конституційного Суду ми пропонували створити  
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Інтерв’ю з Миколою Івановичем провів Сергій РІЗНиК
/ доцент, кандидат юридичних наук, 

Львівський національний університет імені Івана Франка

конкурсну комісію, яка складалась би, хоч тут  
можна дискутувати, частково із суддів у відстав- 
ці Конституційного Суду, представників громад- 
ськості та навчальних закладів, словом, різних  
інституцій. Це мала бути постійна комісія, спіль- 
на для всіх трьох суб’єктів формування Консти- 
туційного Суду, з періодичною ротацією. Ця Ко- 
місія не тільки виконувала б функції відбору кан-
дидатів, але й стежила б за дотриманням вказа-
ного балансу у складі кандидатів від З’їзду суддів 
(якщо вже його залишати), та від інших суб’єктів – 
президента і верховної Ради. Конкурсна комісія 
пропонувала б президентові не одного кандида- 
та в судді на місце, а двох чи трьох на вибір. і це 
були б особи, які пройшли через цю конкурсну 
комісію. і парламент, і З’їзд суддів так само. тоді, 
можливо, можна було б склад Конституційного 
Суду змінити на краще. але на сьогодні немає 
зацікавленості у влади – ні в президента, ні у вер- 
ховної Ради – щось кардинально змінити. Будь-
якій владі, як засвідчив наш досвід, вигідно мати 
кишеньковий Конституційний Суд. 

Коли формувався перший склад Суду, ще не  
знали, що це таке. ні президент, ні депутати ще 
не уявляли, що може Конституційний Суд. а ви-
явилось, що він може багато. тому зараз краще, 
на погляд влади, мати в Конституційному Суді 
суддів судів загальної юрисдикції, оскільки з ни- 
ми здебільшого простіше домовитися, ніж з тими 
ж професорами вищих навчальних закладів, які 
за своїм менталітетом більш незалежні, адже їм, 

як правило, потрібно повернутися на універси-
тетську кафедру, до студентів, отже імідж для них  
надто важливий. я завжди говорив, що моя про-
фесія – викладач, професор, а суддя – я тимчасово,  
і коли закінчиться термін, я повернусь на кафед- 
ру, де працював, і продовжу свою роботу. для суд-
дів КСУ – вихідців із загальних судів – суддівська 
професія є чи не єдиною. я зовсім не хочу ідеалі-
зувати суддів-професорів. Серед них також були, 
є і будуть різні люди. Зокрема й ті, хто голосував 
за третій термін президента Л. Кучми, за понов-
лення Конституції в редакції 1996 р., «наступну 
чергову сесію» тощо.

нинішній склад Конституційного Суду, на 
жаль, скомпрометований, довіри до нього немає, 
і її не відновити, навіть якщо буде прийнятий  
новий закон про Конституційний Суд, тому пере-
завантаження, про яке ви говорите, потрібне. як  
і перезавантаження судів загальної юрисдикції. 

Зараз простежується намагання зберегти, за-
консервувати ту складну і малозрозумілу грома- 
дянам судову систему, яка склалася. верховний 
суд, як касаційний суд, має у своєму складі ще 
касаційні суди – це абсурд. як я свого часу висло-
вився, це «російська матрьошка в українському 
варіанті». Це справді українське ноу-хау.
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але повертаючись до Конституційного Суду, 
можемо відзначити, що проблема його комплек-
тації досі є дуже гострою, як і нерозуміння самої 
його природи. Ще один момент: нерозуміння спе- 
цифіки конституційного судочинства, абсолюти- 
зація принципу змагальності в ньому. тим часом 
у конституційному судочинстві переважає не 
принцип змагальності, а пошуковий принцип, тоб- 
то збирання, узагальнення й оцінка доказів за 
власною ініціативою.

• Відгомін загальної юрисдикції...
Правильно. Це механічне перенесення прин-

ципу змагальності із судів загальної юрисдикції. 
я не заперечую елементів змагальності в кон-
ституційному судочинстві, як і в адміністратив-
ному. те, що в адміністративному судочинстві 
називається «офіційне встановлення повноти 
фактичних обставин», словом, збирання доказів 
за власною ініціативою, Конституційному Суду 
це властиво тим більше. він може вислухати всі 
сторони, а своє рішення ухвалювати на основі зі-
браних матеріалів за власною оцінкою.

Розумію, що в загальних судах принцип зма-
гальності має істотне значення, адже там сторони 
використовують засоби психологічного впливу 
на аудиторію, на суд, прийоми ораторського мис-
тецтва тощо. У Конституційному Суді ораторське 
мистецтво, психологічні чинники, як правило, не 
спрацьовують. тут вирішальне значення мають 
логіко-аналітичні докази. тому далеко не завжди 
є потреба в усних слуханнях справи в судових за-
сіданнях. як свідчить досвід багатьох країн, роз-
гляд справ у Конституційному суді здебільшого 
відбувається у формі письмових слухань. 

• А в яких випадках Ви вважаєте доцільним 
усне слухання?

насамперед, очевидно, у резонансних спра-
вах, до яких прикута суспільна увага. Принаймні 
на перших етапах доцільно проводити усне слу-
хання за деякими конституційними скаргами, хоч 
практика в Європі є різна.

• Власне, з приводу конституційної скарги, чи 
розділяєте Ви досить поширений, якщо можна 
сказати, оптимізм щодо запровадження цього ін-
ституту в українську конституційну практику? 
І чи справді, як вказує багато авторів, у такому 
разі істотно поліпшиться стан захисту забезпе-

чення прав людини, враховуючи ті проблеми, які  
є у сфері конституційного правосуддя?

Щодо конституційної скарги, то, відверто ка- 
жучи, ніколи не був ні її палким прихильником, 
ні противником. все залежить від конкретної си-
туації, яка складається в державі. якщо говорити 
про початок конституційного процесу, то в той 
час під впливом ще належно не осмисленого до-
свіду Заходу, був намір запровадити конституцій-
ну скаргу (це відображено в тодішніх проектах 
Конституції). Зарубіжні ж фахівці не радили нам 
поспішати з її запровадженням, мовляв, на нас 
лягає і так велике навантаження, а якби ще дода-
лися конституційні скарги, то, доводилося б у ба-
гатьох випадках відмовляти в розгляді, що, звіс-
но, негативно позначилось би на престижі Суду. 
Ми це свідомо врахували, тому конституційна 
скарга і не була запроваджена 1996 р. але також 
було знайдено українське ноу-хау через надання 
права безпосередньо громадянам звертатися до 
Конституційного Суду, але тільки для офіційного 
тлумачення Конституції та законів. Ми це свідомо 
зробили, щоб громадяни мали бодай обмежений 
доступ до Конституційного Суду. і в процесі робо-
ти першого складу Суду напрацювали досить не-
погану, як на мене, практику. 

Загалом вітаючи запровадження конститу- 
ційної скарги після 20 років діяльності КСУ, разом  
з тим не можу не висловити певного застережен- 
ня: щоб Конституційний Суд не став на практи- 
ці ще однією інстанцією до звернення до Європей- 
ського суду. я не відкидаю, що влада в цьому за-
цікавлена. хоча для мене, як судді Конституцій- 
ного Суду, очевидно, що Європейський суд з прав 
людини «прив’язаний» лише до судів загальних, 
навіть в тих країнах, де є конституційна скарга. 
і грамотний адвокат це спроможний обґрунту-
вати, відповідно, скаргу в Європейському суді з 
прав людини приймуть до розгляду без розгляду  
Конституційного Суду. але проблеми можуть бути. 

З цього приводу варто уважніше вивчити за-
рубіжний досвід. наприклад, у ФРн таких скарг 
(це, зауважмо, у стабільному суспільстві) набира-
ється десь 50–60 тис. на рік. Звичайно, вони вже 
мають досвід, мають тривалу практику напра-
цьованих критеріїв прийняття до розгляду цих 
справ, та й Суд має великий авторитет. Що буде у 
нас? важко сказати. якщо будуть масові відмови 
у прийнятті до розгляду скарг, навряд чи це до-
дасть авторитету Суду. 
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• очевидно, що успішність запровадження 
конституційної скарги залежатиме від практи- 
ки застосування судами загальної юрисдикції Кон- 
ституції як акта найвищої юридичної сили і її 
норм як норм прямої дії. Відомо, що судді судів за- 
гальної юрисдикції роблять це дуже рідко, не ка- 
жучи вже про застосування ними принципу верхо-
венства права. Чи не думаєте Ви, що може виник-
нути ситуація, коли запровадження конститу- 
ційної скарги додатково дозволить деяким суддям 
взагалі зняти зі себе відповідальність, поки Кон- 
ституційний суд не визнає якогось закону некон- 
ституційним? 

Звичайно, ця проблема є, тим більше з ура- 
хуванням нинішньої практики. я погоджуюсь з  
вами, що надзвичайно рідко судді, і це підтвер- 
джують наші дослідження, звертаються до Консти- 
туції і прямої дії її норм, коли обґрунтовують рі-
шення. не часто судді також використовують 
принцип верховенства права та його складові, ух- 
валюючи рішення. як підтверджують наші до-
слідження, у мотивувальних частинах судових  
рішень згадка про верховенство права має місце 
не так вже й рідко, проте вона швидше нагадує 
своєрідний ритуал; на результативну частину 
рішення вона не впливає. Є рішення, хоча вони 
поодинокі, які справді побудовані на вимогах вер- 
ховенства права. Пригадую одне з рішень район- 
ного суду підконтрольних Україні територій до- 
нецької чи Луганської області (точно не пам’ятаю), 
яке стосувалося болючої для вимушених пере-
селенців проблеми реєстрації місця проживання. 
Суд, задовольняючи позов громадянки про пору- 
шення місцевою владою її прав, у своєму обґрун-
туванні використав і положення Конституції, зо- 
крема її ст. 24 про заборону дискримінації, і скла-
дові верховенства права – принципи визначе-
ності, пропорційності тощо. У підсумку рішення 
звучало досить переконливо. так що приклади є, 
проте хотілося б мати їх набагато більше.

• Я не можу також не поцікавитися Вашою 
думкою і щодо інших напрямів конституційної ре- 
форми, адже Ви є членом усіх робочих груп Консти- 
туційної комісії. Так, якщо робоча група у правах 
людини дещо сповільнила свою активність, то 
Робоча група з децентралізації влади уже завер- 
шила свою роботу. Який Ваш прогноз щодо пер-
спектив остаточного схвалення запропонованого 
законопроекту щодо децентралізації? Яке Ваше 

ставлення до нього в частині, власне, децентра-
лізації як такої і сумнозвісного 18-го пункту пере- 
хідних положень основного закону?

Щодо 18-го пункту, зазвичай чуємо аргумент, 
що не йдеться про особливий статус окремих ра-
йонів донбасу, а лише про особливості місцевого 
самоврядування нині окупованих територій. але 
я звик оцінювати законопроекти не за назвою, 
а за змістом. якщо оцінювати за змістом, то оче-
видно, що йдеться про претензію на особливий 
статус: там пропонується низка новел аж до учас- 
ті місцевої влади у формуванні суддівського кор- 
пусу, прокуратури, місцевої поліції тощо. Звичай- 
но, що це статус особливий, який веде, я не хотів 
би вживати поняття федералізації, до розвалу 
України. тому якщо не вилучити пункт 18, пер-
спектив, думаю, немає, ніщо там не допоможе, ні-
який тиск. тим більше, що це тиск, як би ми до 
того не ставились, не той, який чинив янукович. 
очевидно, це розуміє і нинішній президент. 

Що стосується змісту цього законопроекту. 
Робоча група з його підготовки, до якої входив і 
я, досягнула певних компромісів. я, як і деякі інші  
її члени, дотримувався позиції, яку заперечувало 
чимало представників органів місцевого самовря-
дування, що за їх рішеннями має бути контроль, 
у нинішньому варіанті – його має здійснювати 
префект (цей термін невдало запозичено з фран-
цузької конституції і перенесено на наш ґрунт). У 
Польщі, до речі, так є. інша справа, чи це має бути 
«під дахом» президента чи уряду. я прихильник 
того, що це мають бути урядові інститути. до 
цього положення чимало фракцій ставляться на-
сторожено, а то й навіть не сприймають. У вся-
кому разі абсолютно однозначно, що законопроект  
не пройде, якщо не вилучать пункту 18. Зрештою, 
сумнівно й те, чи набереться 300 голосів навіть  
за умови відсутності цього пункту. думаю най-
ближчим часом законопроект не виноситимуть 
на голосування, тим паче із врахуванням згаду- 
ваного рішення КСУ «про наступну чергову сесію». 

• Можна зітхнути з полегшенням...
Мабуть, що так. Крім того, ми маємо фактич-

ний стан війни, то чи варто в цих умовах вносити 
конституційні зміни в цій частині, не кажучи вже 
про прийняття нової Конституції? я, звичайно, не  
поділяю позиції, що в нас є юридичні підстави 
визнавати наявність в Україні умов воєнного ста- 
ну. такий стан все-таки має бути офіційно запро- 
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ваджений, проте ігнорувати те, що відбувається 
на сході України сьогодні, а також факт окупації 
Криму, не можна.

Ще один істотний момент: в умовах, в яких 
зараз перебуває суспільство, знайти компроміс 
практично неможливо. а Конституція, як відомо, –  
це своєрідний суспільний договір. і конституцій-
ний бум, який триває вже досить довго, внесен-
ням змін не вгамувати. Свого часу в СШа у відпо- 
відь на запитання «як це їм вдалося зберегти по-
над 200 років Конституцію?» ми почули: «наша 
Конституція – це не тільки та тоненька книжеч-
ка, яку всі бачать, а й плюс 500 томів тлумачень 
верховного суду». тому якби в нас був нормаль-
ний Конституційний Суд, навіть на основі нашої 
не зовсім досконалої Конституції можна було б 
виходити із складних ситуацій шляхом тлумачен-
ня відповідних положень. У руслі європейських 
стандартів і цінностей, все можна робити шляхом 
тлумачення, без текстуальних змін. але в нас очі-
кування від змін надзвичайно високі, про що зга-
дувалося вище.

• Не таємниця, що великі сподівання на ви-
правлення очевидних недоліків конституційного 
тексту зразка 1996 р. покладалися саме на май-
бутню роботу Конституційного суду. 

Було таке. Можна звернутись до тих тлума-
чень, на які і зараз посилаються. Звичайно, цим 
рішенням інколи бракувало всебічної аргумента-
ції. але навіть у цих випадках вони стимулювали, 
як на мене, до пошуку оптимальних варіантів ви-
ходу із ситуації. наприклад, перше рішення щодо 
безоплатної медичної допомоги, де я був допові-
дачем, давало можливість не просто сліпо дотри-
муватись «безоплатності» медицини (радянської 
традиції), а запроваджувати медичне страхуван-
ня, шукати шляхи в межах Конституції для роз-
витку медицини (на жаль, озвучені в рішенні 
можливості не використані до цього часу). Можна 
згадати й рішення, в якому я також був доповіда-
чем, щодо Римського статуту Міжнародного Кри- 
мінального Суду (далі – МКС). Були наміри (під 
приводом політичної доцільності, і деякі журна-
лісти до цього приєдналися) піддати його сумніву, 
мовляв, що воно було прийняте під тиском пре-
зидента. Проте всім, хто обстоював цю позицію, я 
радив почитати це рішення, там президент під-
давав сумніву з погляду конституційності близь- 
ко 20 позицій, неконституційність визнали тільки 

по одній (значною мірою за аналогією з іншими 
європейськими країнами). 

• до речі, як Ви оцінюєте відтермінування 
можливості визнання юрисдикції МКс Україною 
на три роки, що визначено перехідними положен-
нями нової редакції Конституції?

Загалом негативно. але це викликано уже 
суб’єктивними моментами, про які не говорять, 
ситуація там не така проста. 

• повертаючись до роботи Конституційної 
комісії, було б цікаво почути Вашу оцінку діяльнос-
ті ще однієї робочої групи – з прав людини, про яку 
нам відомо найменше. свого часу був досить ве-
ликий резонанс щодо законопроекту про внесення 
змін до основного закону в частині прав людини, 
який підготували її члени? Які там справи зараз?

я дійсно був заявлений у цій групі, був на 
декількох засіданнях, але потім перестав туди хо-
дити, висловивши письмово свої міркування. на 
мій погляд, з одного боку, концептуальний підхід  
був не зовсім правильний, тому що намагались 
розділ другий про права людини наповнити всім, 
чим можна, а він і так значною мірою є деклара-
тивним. я був, навпаки, прихильником того, щоб 
вилучити декоративні права, і обережно ставився 
до запровадження нових. а коли мова зайшла про 
22-гу статтю, відносно того, що під час прийняття 
нових законів або внесення змін до чинних зако-
нів не може бути звужений обсяг і зміст наявних 
прав, то почалися (хоч і не завжди в робочій гру-
пі) безплідні дискусії. для конституціаліста це аз-
бука, що в цій статті йдеться про основоположні, 
фундаментальні права людини, а не про пільги, 
які також вважаються правом. тобто не йдеться 
про так звані набуті права, які є наслідком прий- 
нятого закону, особливо пільги. 

Крім того, я запропонував формулу, за якою 
одним з критеріїв віднесення прав людини до 
конституційних (а вони за тією ж ст. 22 основного 
закону не є вичерпними) на першому місці має 
бути гідність людини. якщо звернутись до хартії 
прав Європейського Союзу, то людська гідність 
там на першому місці – як основа всіх інших прав. 
втім, такий підхід не сприймався (принаймні біль- 
шістю). Крім того, навантаження по роботі в ін-
ших групах було значним. тож я письмово подав 
свої пропозиції і після того більше там не був. і 
лише зараз, коли мені довелося брати участь по 
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Центру Разумкова в експертизі законопроектів 
про внесення змін до Конституції щодо право-
суддя і прав людини, проект змін до Конституції 
в частині прав людини я побачив фактично впер- 
ше. Розділ став ще більший, ніж був, там є чимало 
правильних акцентів. але при цьому я не помі- 
тив того, як зробити, щоб нові права, чи навіть 
оті ж соціально-економічні, були дієвими, суб’єк- 
тивними і захищались судом. 

якщо взяти, до прикладу, польську Консти- 
туцію, в якій зафіксовано, зокрема, немало соціаль- 
но-економічних прав, то там скрізь ці права су-
проводжують відсиланням до закону. очевидно, 
це правильно. адже вони залишаться лише декла- 
рацією, якщо не будуть конкретизовані в законі. 
я взагалі вважаю, що без судового захисту зафік- 
совані права не є юридичними правами. У згада- 
ному проекті статті є надмірно громіздкими, во- 
ни випадають із загального контексту Конститу- 
ції. навіть з погляду юридичної техніки. тому там 
є над чим працювати, попереду, очевидно, ще 
значна робота. тим більше, що у владі до розділу 
другого особливого зацікавлення немає. хоч я 
завжди вважав, що з нього можливо і варто по-
чинати. але не думаю, що це скоро буде. 

• Ви неодноразово говорили і, думаю, біль-
шість людей із цим згідна, що надмірна увага до 
тексту Конституції при одночасному ігноруванні 
побудови якісної системи її виконання вступає в 
певний дисонанс. І Ви, як людина, що була учасни-
ком практично кожного етапу українського кон-
ституційного процесу, були у всіх схожих органах, 
якщо я не помиляюся, можете, як ніхто інший, 
оцінити роботу нинішньої Конституційної комісії. 
Чи відрізняється вона якісно від попередніх варі-
антів? І чи помічаєте Ви усвідомлення її членами 
сьогодні, на 25-му році Незалежності, 20-му році 
Конституції, пріоритетної необхідності акценту 
на втіленні в життя наявних конституційних 
норм, а не постійному переписуванні того, що й не 
намагалися виконувати?

я можу ще раз підтвердити – основна наша 
проблема не в неякісності Конституції, а в її недо-
триманні, в маніпуляції нею. Звичайно, що ці ма-
ніпуляції з Конституцією дискредитують її саму, 
вона стає тим більше не легітимною, чим більше 
її безпідставно змінюють. За нинішніх умов я не  
прихильник того, щоб приймати нову Конститу- 
цію, навіть з тих міркувань, що це буде «обрізаний» 

варіант, без Криму, частини донбасу, тобто вини- 
кає багато питань. я підтримував ідею наразі не 
чіпати першого, третього і тринадцятого розділів. 
або, якщо вже дуже хочеться, то виносити пропо- 
зиції на референдум. та навіть у цьому випадку 
це мала б бути нова редакція, а не перекроєння 
Конституції. однак, повторююсь, на мою думку, 
і це зараз не на часі. 

тому я можу погодитись з вами, що основні 
акценти потрібно ставити на тому, щоб викону-
валась чинна Конституція, а якщо не виконується, 
то, насамперед, наші верхи, можновладці, мають 
за це відповідати. якщо порушення конституцій- 
ної процедури прийняття законів очевидне, то 
мають бути вжиті заходи до порушників. не йдеть- 
ся про те, щоб позбавляти мандата, це нереаль- 
но, але можна застосувати інші механізми, якщо, 
звісно, є бажання припинити порушення. так, у 
київській владі припинили «кнопкодавство», вста- 
новивши нове обладнання, яке не дає змоги фаль- 
шувати голосування. Пам’ятаю, приїжджали поль-
ські парламентарі, так вони дивувались, коли 
спостерігали за «кнопкодавцями-піаністами». я 
вже не кажу про останні випадки в парламенті. як 
можна приймати Закон «Про судоустрій і статус 
суддів» раніше, ніж зміни до Конституції, яким цей 
закон має відповідати. де можливо таке? треба  
було дійсно напрацювати проект Закону «Про су- 
доустрій і статус суддів», щоб принаймні депу-
тати побачили, що там буде, але це зовсім не оз- 
начає, що, порушуючи елементарну процедуру, 
слід спочатку приймати закон, а потім зміни до 
Конституції. насправді було дивно і сумно, що до 
цього закликали голова Комітету Князевич і мі-
ністр юстиції Петренко. 

• Все сказане Вами підтверджує, що сьогодні  
ми перебуваємо, як народ, як держава, на знову ж  
таки переломному етапі нашого розвитку, мож- 
ливо, не настільки, як у 1990–1991 рр., та все-та- 
ки… Як Ви дивитесь у майбутнє нашого державо- 
творення, руху до ідеалу правової конституційної 
держави України, вже без ілюзій, із врахуванням і 
минулого досвіду, і тих висновків, які Ви зробили  
за останні 20–25 років? 

Ми хоч і малесенькими кроками або, як ка-
жуть, крок вперед два назад, проте рухаємось в  
напрямку правової держави. так, не без тиску За- 
ходу, точніше – взятих на себе міжнародних зобо- 
в’язань. Це я можу сказати однозначно. якби не 
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було цього тиску, то навряд чи ми мали б те, що 
маємо сьогодні. чи дозріває наше суспільство? 
Зріє, дуже повільно, але зріє. 

Свого часу, будучи в німеччині і спілкуючись 
з фахівцями, це вже було після початку ато, за-
йшла мова про ситуацію в Україні, зокрема про 
цивілізаційні відмінності. я давно дотримувався 
думки, що ці відмінності є. і я далеко не перший, 
хто вказував на зіткнення цивілізацій. Гантінгтон, 
відомий американський соціолог і спеціаліст в 
галузі цивілізацій, Україну відніс до цивілізацій-
но розколотих держав і межу цієї розколотості 
проводив по дніпру. не скажу, що я хотів зробити 
приємне німцям, і не скажу, що я досліджував це 
питання. тому я їм сказав, що розлом цей існує, 
але я схильний думати, що він більше «в головах», 
за Булгаковим. Проте, якщо шукати межу, то, мож- 
ливо, по лінії поширення Магдебурзького права. 
За тими даними, які я знайшов (не можу сказати, 
що вони абсолютно достовірні), остання точка,  
де було Магдебурзьке право, це місто чугуїв хар- 
ківської області, далі на донбас воно не пошири-
лося. Сьогодні цей цивілізаційний кордон зміщу-
ється: якщо раніше це було Правобережжя, вра-
ховуючи Західну Україну і, по суті, Київ, то зараз – 
переважна частина Лівобережжя. 

Звичайно, це процес не простий і тривалий, 
тим більше в умовах насаджування Росією ідео- 
логії «русского мира». але зміни все-таки відбу-
ваються в суспільстві. я не можу сказати, що в нас  
уже сформоване громадянське суспільство, на-
справді воно десь в процесі формування, але все 
ж таки зрушення є. якщо ж говорити про право-
ве поле, то, на жаль, не все тут однозначно. так, 
з одного боку, законодавство наше значною мі-
рою приведено у відповідність до європейських 

стандартів, стандартів ЄС (зокрема й антикоруп-
ційне законодавство), тут сумнівів немає, і це крок 
вперед, але, на жаль, є проблема з його виконан-
ням. тому, враховуючи зміни і в суспільстві, і в 
ментальності, у законодавстві, а також політич-
ний тиск (або, якщо уникати цього слова, вплив 
Заходу), можна на майбутнє, як на мене, дивитись  
з певним оптимізмом.

не варто плекати ілюзій, сподіватись на те, 
що покращення буде сьогодні чи завтра. але воно 
буде, я в це вірю! і всі ми маємо в це вірити, при-
наймні ті, хто збирається в цій країні жити, хто 
намагається щось зробити, щоб наша держава 
стала і соціальною, і правовою, і демократичною, 
і, як це проголошено в Конституції, незалежною. і, 
звичайно, Україна має стати повноцінним членом 
Європейського співтовариства. орієнтир у цьому 
плані вибрано правильно. і людей, які розділяють 
цей вибір, прихильників – їх більшість. 

Зверну увагу на ще один вагомий чинник: ба- 
гато молодих людей їдуть на Захід, вчаться там, 
але, на жаль, не завжди повертаються. хоча я 
знаю тих, які там матеріально непогано влаштува- 
лись, та попри це хотіли б повернутись. так-от, 
враховуючи всі названі чинники, ми маємо віри-
ти у майбутнє нашого державотворення, хоч і не 
в найближчій перспективі. Принаймні на ваше 
покоління точно припадуть зміни. я не тільки ба-
жаю вам долучатись до цього процесу, щоб його 
форсувати, а й зичу, щоб ви пожили – я вірю, це 
буде! – в нормальній цивілізованій країні, назва 
якої Україна. Головне для нас зараз – зберегти 
державу. а якщо вона буде, то й позитивні зру-
шення (повторюю, за вашої обов’язкової й актив-
ної участі) будуть.



15часопис  1 / 2016

Укра
їн

ськи
й

  ч
а

со
п

и
с  ко

н
сти

тУц
ій

н
о

го
  п

ра
ва

 
| від рЕдакції

ДваДцять п’ять років 
неЗаЛежності україни:
ПоГЛяд на КонСтитУЦіЙниЙ  
РоЗвитоК З ПоЗиЦіЙ СЬоГодення

25 років минуло від того історичного дня, коли 
верховна Рада України прийняла акт прого-

лошення незалежності України. для конституцій-
ного розвитку нашої держави це були вкрай на- 
сичені на події, напружені та складні роки. все- 
український референдум 1 грудня 1991 р., зміни 
до Конституції УРСР 1978 р., підготовка проекту 
першої в умовах незалежності Конституції Укра- 
їни, Конституційний договір 1995 р., прийняття 
Конституції України 28 червня 1996 р., створення 
національної конституційної Ради (2007), Консти- 
туційної асамблеї (2012), Конституційної комісії 

(2015) для проведення конституційних реформ, 
внесення у червні 2016 р. змін до Конституції Ук- 
раїни щодо правосуддя – це далеко не вичерпний 
перелік тих важливих подій, які формували но-
вітню конституційну історію України. 

Звичайно, процес становлення незалежної дер- 
жави непростий. він не завершився проголошен- 
ням державного суверенітету чи затвердженням 
акта на всеукраїнському референдумі 1 грудня 
1991 р., а потребував вирішення низки нагальних 
питань: делімітації та демаркації державного кор- 
дону, створення надійної системи національної 
безпеки та оборони, збройних сил, правоохорон-
них органів і системи державної влади загалом, 
заходів щодо забезпечення економічного сувере- 
нітету тощо. не менш складними завданнями 
були чітке окреслення національної ідеї й консо- 
лідація навколо неї українського народу, форму-
вання нової ідеології, що могла лягти в основу 
конституційного правопорядку. 

оцінюючи пройдений шлях з позицій сього- 
дення, ми бачимо здобутки і прорахунки, аналізу-
ємо їх, моделюючи напрями подальшого розвит- 
ку. Передусім, що нам вдалося: утвердити неза-
лежність конституційно-правовими засобами, за- 
провадити альтернативні вибори, прийняти Кон- 
ституцію, сформувати систему державної влади,  
систему місцевого самоврядування, створити Кон- 
ституційний Суд, стати членом Ради Європи та 
укласти угоду про асоціацію з ЄС. Проте не всі за-
вдання виконані, не всіх помилок ми змогли уник-
нути. Корупція, свавільність та неефективність 
стали основними проблемами державної влади, 
декларативність і нереалізованість багатьох по-
ложень – Конституції й законодавства. 

Олена БОРиСЛАВСьКА 
/ доцент, кандидат юридичних наук,  

Львівський національний університет імені Івана Франка
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Акт проголошення незалежності України – 
це не витвір політиків, депутатів чи партій. 
Незалежність – мрія наших батьків і прадідів, 
рівність з іншими народами, величезна праця 
й безмежна відповідальність, почуття гор-
дості за свій народ і його державність, любов 
до отчого дому і вірна дорога в майбутнє. Це 
об’єктивна потреба.   

Але незалежність – це не самодостатня 
мета, не політичний маневр, а засіб досягнен-
ня такого економічного, політичного, еколо-
гічного і культурного стану країни, користую-
чись яким, більшість народів планети досягла 
поваги і добробуту, прогресу і демократії.

(Звернення верховної Ради України до народу. 
Постанова вРУ «Про проведення всеукраїнського  

референдуму в питанні про проголошення не-
залежності України» від 11.10.1991)

втім, сьогодні з упевненістю можна сказати,  
що найважливішим досягненням цього 25-річного 
періоду є утворення громадянського суспільства 
та української політичної нації. Саме громадянсь- 
ке суспільство активно протистояло проявам сва- 
вілля і 2004 р. (Помаранчева революція), і 2013-го 
(Революція гідності), саме воно першим взялося 
захищати державний суверенітет від збройної аг- 
ресії у 2014-му. Суспільне протистояння держав- 
ному свавіллю, що набуло масштабу загальнонаціо- 
нального руху, засвідчило перехід до активної 
фази формування в Україні системи конституціо- 
налізму та визначило напрям подальшого консти- 
туційного розвитку України. Сьогодні суспільство 
вимагає обмеженості державної влади правовими 
засобами, активно відстоює особисту, політичну 
та правову автономію особи, прозорість і відпо-
відальність публічної влади.

Революція гідності стала поштовхом не ті- 
льки до активізації в Україні євроінтеграційних 
процесів, але й до формування конституційної 
системи правління європейського типу. досвід 
функціонування суверенної України, особливо в 
період 2010–2014 рр., засвідчив, що використан-
ня основних демократичних інститутів та інстру-
ментів з легкістю може співіснувати з авторитар-
ним режимом, не здатне перешкодити узурпації 
влади, і тим паче захистити людину та її права від 
державного свавілля. 

Зрештою, це було відомо ще стародавнім гре- 
цьким філософам, які стверджували, що демокра- 
тія може бути такою ж тиранічною, як й інші фор-
ми правління, а тому вона потребує обмеження. 
Проте в захопленому ідеєю демократії українсь- 
кому посттоталітарному постсоціалістичному су- 
спільстві не надали значення необхідності фор-
мування збалансованої та внутрішньо обмеженої 
системи публічної влади. до цього українське 
суспільство дозріло лише в період Революції Гід- 
ності, коли серед головних вимог до влади були 
припинення свавілля правоохоронних органів,  
обмеження повноважень глави держави та повер-
нення до парламентсько-президентської форми 
правління. 

У державотворчій ідеології суверенної Украї- 
ни загалом акцент було зроблено не на форму-
ванні конституційної держави (з обмеженою кон- 
ституційними засобами державною владою), а на 
ідеї демократичної правової держави. Під остан-
ньою, за усталеними в пострадянський період 
підходами, розуміли засновану на владі народу 
державу, обмежену правом (що в умовах пану-
вання юридичного позитивізму переважно ото-
тожнювалося із сукупністю законів), у кращому 
випадку – правами людини, які закріплені тими 
ж законами. При цьому з уваги було упущено,  
що демократія без реальних конституційних об-
межень може легко перетворитися на диктатуру. 
Запровадження формальних ознак та окремих еле- 
ментів демократії, зокрема альтернативних ви- 
борів, референдумів, очікуваного результату не 
мали, адже панівні політичні сили маніпулювали 
виборчим законодавством, із легкістю змінюючи 
його для досягнення бажаного на кожних наступ-
них виборах.

відсутність внутрішньо збалансованої кон-
ституційної системи правління та ефективної 
системи публічної влади, а загалом – правління, 
конституційного за змістом, неодноразово при-
зводила до політичних та державних криз. вихід 
з них помилково пов’язували з перерозподілом 
повноважень між вищими органами державної  
влади і, відповідно, змінами до Конституції. обид- 
ві редакції Конституції, в яких вона фактично ді-
яла від часу її прийняття і донині (1996 та 2004),  
містили невдалі варіанти розподілу влади між 
президентом, парламентом та урядом, і, що най- 
важливіше, не створювали збалансованої системи 
державної влади. до цього варто додати, що кож- 
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ного разу (2004, 2010, 2014) зміни до Конституції 
вносилися способами, що в подальшому викли-
кали сумніви в її легітимності. отже, відсутність 
конституційного змісту правління, практичного 
(а недоктринального) конституціоналізму, щора- 
зу більше віддаляла Україну від бажаного ідеалу 
правової держави. 

Революція гідності, ставши прикладом реа-
лізації права народу на опір свавільній владі, дала 
поштовх для переосмислення підходів до форму-
вання (реформування) конституційної системи 
публічної влади. якщо раніше всі серйозні полі-
тичні кризи вирішувалися шляхом перерозподілу 
повноважень між президентом, парламентом та 
урядом і, відповідно, зміною форми державного 
правління (2004, 2010), то у 2014-му вперше 
з’явилися чіткі вимоги суспільства щодо убезпе- 
чення від державного свавілля, недопущення його 
проявів у майбутньому (так, першочергові кроки 
у реформуванні влади мали бути спрямовані на 
її децентралізацію, а також кардинальні зміни в 
системі правосуддя, боротьбу з корупцією). такий 
суспільний запит засвідчив необхідність форму-
вання правління, принципово нового за змістом – 
конституційного – із системою засобів недопу-
щення державного свавілля, обмеження держав-
ної влади з метою гарантування конституційних 
прав та свобод людини і громадянина.

відмінність між конституційною державою 
та неконституційним правлінням чітко прогля-
дається у практиці функціонування так званих 
«обмежених демократій». Це формально демо-
кратичне правління, за якого керівники держав, 
що здобули владу за допомогою демократичних 
процедур, використовують її як засіб обмеження 
конституційних свобод. Позбавлене конституцій- 
ного лібералізму, таке правління створює пере-
думови для руйнування системи свобод, зловжи- 
вання владою, національної ворожнечі та суспіль- 
них конфліктів, а демократичні інститути та про-
цедури використовуються як фасад для порушен- 
ня прав людини. 

Україна має подібний досвід. тому так важ- 
ливо зробити висновки із власних помилок, особ- 
ливо зараз, коли відбуваються кардинальні зміни 
в різних сферах суспільного життя. незважаючи 
на трагічні події Майдану, на боротьбу за терито- 
ріальну цілісність України, що триває і сьогодні, 
на докладені титанічні зусилля, сьогочасну реаль- 
ність України можна охарактеризувати як пере- 

бування на роздоріжжі поміж конституційною 
державою, демократією та свавіллям. Реальні 
реформи гальмуються надмірним популізмом, а 
представники громадянського суспільства, які ще  
вчора боролися проти державного свавілля, рату-
ють за політичну доцільність, якою часто підмі-
няється відповідність праву та конституційність. 
Щонайважливіше, парламент, який має стати 
центром формування конституційної державнос- 
ті, іноді вдається до свавільних дій, порушень пра- 
ва, Конституції, законів... 

Саме парламент відповідальний за один із 
ключових елементів верховенства права – закон- 
ність, яка, за визначенням венеційської комісії, 
охоплює транспарентний, підзвітний і демокра-
тичний процес ухвалення законів. втілюючи в ак- 
тах вищої юридичної сили волю більшості наро- 
ду, здійснюючи правове регулювання найважливі- 
ших питань та створюючи основу для регламен- 
тації різних сфер суспільного життя, парламент 
зобов’язаний забезпечувати не менш важливі еле- 
менти верховенства права – правову визначеність, 
заборону свавілля, доступ до правосуддя, повагу 
до прав людини, недискримінацію і рівність пе-
ред законом. тож усі шість елементів верховенст- 
ва права (за визначенням венеційської комісії) пе- 
редусім стосуються законодавчого органу, а вже 
потім виконавчої та судової влади, місцевого само- 
врядування. 

Порушення законодавчої процедури, відсут- 
ність реальних обговорень законопроектів у се- 
сійній залі під час їх прийняття, затримки з опри- 
людненням уже прийнятих правових актів на 
сайті верховної Ради, ігнорування науково-екс- 
пертних висновків – усе це, що вже набувши сис-
тематичного характеру, аж ніяк не сприяє верхо-
венству права і не може бути виправдане благими 
намірами, крайньою необхідністю в умовах фак-
тичної війни, політичною доцільністю чи будь- 
якими іншими причинами. такі дії свідчать про 
відсутність у народних депутатів відчуття зв’я- 
заності Конституцією, що є кроком до свавілля, 
кроком у напрям, зворотному від конституційної 
держави та конституціоналізму. 

Загалом згадане відчуття зв’язаності Кон- 
ституцією в народних депутатів, вищих посадо- 
вих осіб держави, представників виконавчої вла- 
ди, суду, місцевого самоврядування є необхідною  
передумовою конституційної демократії – демо- 
кратії реальної, а не уявної, «обмеженої» чи «су- 
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веренної». а її існування стане можливим лише 
тоді, коли органи державної влади від револю-
ційної доцільності повернуться, як мінімум, до 
конституційності. 

Без сумніву, важливим кроком у напрямі 
формування конституційної державності є запо- 
чатковані конституційні реформи – у сферах су- 
дової влади та місцевого самоврядування. неза- 
баром набуває чинності закон про внесення змін 
до Конституції щодо правосуддя, який поклика-
ний вирішити частину проблем, що нагромади-
лися у цій сфері. Щоправда, зміст цього закону 
свідчить про те, що він передбачає лише рефор-
му судової влади, хоча вкрай необхідною є саме 
реформа правосуддя. остання потребує не лише 
вдосконалення системи судоустрою, оновлення 
суддівського корпусу, але й системних змін у про-
цесуальному законодавстві з метою сприяння до-
ступу до правосуддя, що, вочевидь, буде наступ-
ним кроком. 

обов’язковим елементом конституційної 
системи правління є децентралізована влада, що  
в умовах унітаризму існує у вигляді місцевого 
самоврядування. тому зміни, спрямовані на де-
централізацію, є вкрай важливими та повинні ви- 
рішити щонайменше два завдання: по-перше, зба- 
лансувати державну владу, не допустити її над-
мірної концентрації в центрі; по-друге, створити 
ефективну систему публічного управління в те-
риторіальних одиницях. 

Сьогодні відбувається перший етап реформи: 
на рівні законів врегульовано питання об’єднання 
територіальних громад та фінансової децентра- 
лізації. Проте її завершення потребує зміни Кон- 
ституції, зокрема в частині територіального уст- 
рою, компетенції місцевого самоврядування, дер- 

жавного контролю за діяльністю органів місце-
вого самоврядування, самоврядування на рівнях 
районів та областей. на жаль, цей крок реформи 
відкладається. введення до законопроекту про 
внесення змін до Конституції положень, які полі- 
тики та представники громадянського суспільст- 
ва трактують як особливий статус окремих райо-
нів донецької та Луганської областей, надмірно 
політизувало цей процес. виходом із ситуації, що 
склалася, є доопрацювання згаданого законопро-
екту, вилучення з його тексту резонансних поло-
жень, що уможливить проведення повноцінної 
децентралізації.

незважаючи на всі труднощі, Україна – суве-
ренна держава протягом чверті століття. За цей 
час зроблено чимало для утвердження її неза-
лежності, проте має бути зроблено в рази більше. 
і якщо ще кілька років тому серед першочерго-
вих завдань було утворення громадянського сус-
пільства, то сьогодні його існування не ставиться 
під сумнів, і саме воно є рушійною силою тих змін, 
що відбуваються. якщо ж така висока активність 
громадянського суспільства буде скерована у кон- 
структивне русло, у співпраці з фахівцями консти- 
туціоналістами, політологами, загалом правника-
ми, це принесе бажані і такі необхідні для нашої 
держави результати. Ми щиро сподіваємося, що 
цей журнал буде майданчиком для обговорень  
усіх найважливіших конституційно-правових 
проблем, обміну досвідом між науковцями різних 
країн світу, майданчиком для дискусій між пред-
ставниками науки та практиками, громадськими  
і державними діячами, активними членами гро-
мадянського суспільства та стане маленькою 
краплиною в загальне потужне русло розбудови 
незалежної України. 
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|ПРиЗУПинення  
ГоЛоСУвання

Верховна Рада України наразі 
не голосуватиме в цілому за 

законопроект про внесення змін 
до Конституції України в частині 
децентралізації влади, у якому, 
зокрема, містяться норми про 
особливості місцевого самовря- 
дування в окремих районах доне- 
цької і Луганської областей. Про 
це повідомив голова верховної 
Ради андрій Парубій.

те саме під час урочистого 
засідання верховної Ради з наго- 
ди 20-ї річниці Конституції Ук- 
раїни заявив і Президент Петро 
Порошенко.

Україна повернеться до роз-
гляду змін до Конституції в час-
тині децентралізації лише після 
створення умов у сфері безпеки 
на сході України.

«Зміни до Конституції у дру- 
гому читанні голосуватимуть не 

сьогодні і не завтра... очевидно, 
що для внесення змін до Консти- 
туції в цій частині є чіткі попе- 
редні умови, перш за все – у сфе- 
рі безпеки», – заявив Петро По- 
рошенко.

«Має бути встановлений пов- 
ний та тривалий режим припи-
нення вогню. РФ повинна вивес- 
ти всі свої війська, зброю та тех-
ніку з території України. СММ 
оБСЄ має встановити постійний  
моніторинг над тимчасово не-
контрольованою ділянкою укра- 
їнсько-російського державного 
кордону. Має відбутися реальне  
роззброєння всіх незаконних уг- 
руповань на цій території, вста-
новлення зон безпеки», – заявив 
президент.

також Порошенко зауважив, 
що місцеві вибори на територіях 
тимчасово окупованого донбасу 
мають відбутися «не під дулами  
бойовиків, а згідно з українсь- 
ким законом і відповідно до 

стандартів оБСЄ». «Лише за до-
тримання таких умов я готовий 
буду звернутися до вР із закли-
ком проголосувати за зміни до 
Конституції у частині децентра-
лізації у другому читанні», – до-
дав президент.

Петро Порошенко також за- 
певнив, що позиція України щодо 
внесення змін до Конституції в 
частині децентралізації знахо-
дить повне розуміння з боку єв-
ропейських партнерів, так само 
як й обрана модель правління. 
«Парламентсько-президентська 
модель – один з наслідків Рево- 
люції Гідності, рівно як індика-
тор нашої причетності до євро-
пейської політичної культури», –  
заявив Порошенко.

| ЗМіни до КонСтитУЦіЇ 
оПУБЛіКовано

29 червня офіційна газета вер- 
ховної Ради «Голос України» 

опублікувала закон про внесен-
ня змін до Конституції в частині 
правосуддя. 

відповідні зміни, що набу-
вають чинності через три місяці 
з дня опублікування, передба-
чають, зокрема:

реорганізацію вищої ради юсти- • 
ції у вищу раду правосуддя (вРП);

позбавлення президента права • 
створювати суди; 

закріплення за парламентом • 
повноважень зі створення, лікві- 
дації реорганізації судів;

конституційний оГЛяД
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позбавлення верховної Ради • 
України повноважень признача-
ти суддів безстроково і давати 
згоду на їх затримання та арешт 
із передачею останніх повнова-
жень вРП;

позбавлення президента, пар- • 
ламенту і з’їзду суддів права звіль-
няти суддів Конституційного Су- 
ду (КС) – суддю можна буде звіль-
нити лише за рішенням не мен-
ше як двох третин складу КС;

запровадження інституту кон- • 
ституційної скарги та ін.

документ підвищує з 25 до 
30 років мінімальний вік для за-
ймання посади судді і при цьому 
запроваджує систему конкурс-
ного відбору для призначення 
суддів. Конкурс проводитиметь-
ся і щодо суддів Конституційного 
Суду України.

також документ збільшує 
строк повноважень генерально-
го прокурора з 5 до 6 років, але 
забороняє йому займати цю по-
саду 2 строки поспіль.

|ПРаво на  
СаМовиЗначення дЛя 
КРиМСЬКих татаР

Президент України Петро Поро- 
шенко вважає, що Україна по- 

винна надати кримським тата- 
рам право на самовизначення в 
складі єдиної держави.

«Ми зобов’язані дати крим-
ським татарам право на самови- 

значення в рамках єдиної Укра- 
їнської держави. Це те, що ми за- 
боргували кримським татарам.  
Українська влада це повинна бу- 
ла зробити принаймні 20 років  
тому. і зараз ситуація була б зов- 
сім іншою», – заявив Порошенко.

Президент розповів про те, 
що модель встановлення націо-
нальної автономії відповідатиме 
всім змінам до Конституції, які він 
збирається підготувати. За його 
словами, це буде передача в Кон- 
ституційну комісію, залучення 
туди представників кримських 
татар, ретельне опрацювання, об- 
говорення, підписання і переда-
ча до верховної Ради.

|КонСтитУЦіЙна  
КРиЗа в ПоЛЬЩі тРиваЄ

Конституційна криза, яка роз-
почалася в Польщі у зв’язку 

із змінами до законодавства про 
Конституційний трибунал (Кт), 
триває. 

Перед завершенням поперед- 
ньої каденції парламенту чинна 

на той час коаліція змінила закон 
про Конституційний трибунал та 
призначила п’ять нових суддів до 
його складу, зокрема двох – з від- 
термінуванням прийняття при- 
сяги. Після отримання більшості 
в результаті парламентських ви- 
борів партія «Право і справедли- 
вість» обрала нових суддів, при-
сягу в яких прийняв Президент 
Польщі анджей дуда. У грудні 
2015 р. було внесено зміни до за-
кону про Конституційний трибу- 
нал, за яким по-новому врегульо- 
вано порядок розгляду і прий- 
няття ним рішень (повним скла- 
дом – щонайменше 13 із 15 суд-
дів, більшістю від загальної кіль- 
кості суддів, а не простою біль-
шістю, як раніше), а також чер-
говість розгляду справ (за їх над- 
ходженням, що, в умовах перебу-
вання на розгляді в Кт кількох 
сотень справ, відкладало б вирі- 
шення нових на кілька років). от- 
же, робота суду фактично була 
заблокована. У березні цього ро- 
ку Конституційний трибунал ви-
знав згаданий закон неконсти-
туційним, проте уряд блокував 
набуття чинності цього рішення 
через перешкоди в його опублі-
куванні. Раніше, у грудні 2015 р., 
Конституційний трибунал ви-
знав неконституційним також 
обрання новою більшістю п’яти 
суддів Кт.

Європейські органи та уста-
нови гостро відреагували на ці 
події. венеційська комісія визна- 
ла закон несумісним з верховен- 
ством права. Єврокомісія у своє- 
му висновку щодо ситуації з вер-
ховенством права у Польщі (1 
червня 2016 р.) закликала вирі- 
шити проблеми із призначенням 
п’яти суддів та виконанням рі- 
шень Конституційного трибуна- 
лу від 3 та 9 грудня 2915 р. з  
цього питання, змінами до за- 
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кону про Конституційний трибу- 
нал від 22 грудня 2015 р. та рішен-
ням Кт про визнання їх некон- 
ституційними, а також ефектив-
ністю конституційного контролю 
за новим законодавством, ухва-
леним протягом 2016 р.

22 липня польський Сейм 
прийняв новий закон про Кон- 
ституційний трибунал, який за- 
свідчив, що криза продовжуєть-
ся. Законом передбачено, що най- 
важливіші питання (такі як спра- 
ви про вето президента, закон 
про Конституційний трибунал, 
компетенційні спори між дер-
жавними органами, перешкоди 
у здійсненні повноважень прези- 
дента Республіки) суд має роз-
глядати «повним складом», тоб- 
то 11 суддів, а інші питання що- 
до конституційності законів – у  
складі п’яти суддів, інших норма- 
тивно-правових актів – трьох 
суддів. Закон також передбачає, 
що всі справи, які зараз перебу- 
вають в суді, мають бути заново  
розглянуті після того, як закон 
набуде чинності (отже, ухвалені  
в кризовий період рішення Кон- 
ституційного трибуналу не ви- 
знаються). три судді Конститу- 
ційного трибуналу, обрані попе-
реднім складом Сейму, не допус-
каються до роботи в ньому, нато-
мість підтверджується обрання 
парламентом нових суддів.

27 липня Єврокомісія опри-
люднила Рекомендації щодо вер- 
ховенства права в Польщі. Комі- 
сія оцінила загальну ситуацію, 
зокрема у світлі нового закону, 
і дійшла висновку, що окремі за- 
стереження таки враховано в 
цьому законі, проте є чимало важ- 
ливих моментів, які викликають 
стурбованість у сфері верховен- 
ства права. Єврокомісія закли-
кала дотримуватися рішень Кон- 
ституційного трибуналу, за яки- 

ми три судді, обрані попереднім 
парламентом, можуть виконува-
ти свої обов’язки, а судді, при-
значені новим парламентом, без 
належного законодавчого під-
ґрунтя не можуть обіймати ці по- 
сади; опублікувати і виконувати 
рішення Кт від 9 березня 2016 р. 
і пов’язані з ним рішення, взяти  
до уваги рекомендації венеційсь- 
кої комісії та забезпечити належ-
ну оцінку Конституційним судом 
нового закону від 22 липня.

11 серпня Конституційний 
трибунал оприлюднив рішення  
щодо неконституційності низки 
положень нового закону. текст рі- 
шення з обґрунтуванням займає 
близько 90 сторінок і доступний 
на офіційному сайті органу кон-
ституційної юстиції Польщі.

|РоЗСЛідУвання Щодо 
ГЛави КонСтитУЦіЙноГо  
тРиБУнаЛУ ПоЛЬЩі

Польська прокуратура розпо-
чала розслідування, щоб ви-

значити, чи не перевищує глава 
Конституційного трибуналу сво-
їх повноважень, не дозволяючи 
трьом суддям, обраним правля-
чою парламентською більшістю, 
приступити до виконання своїх 
обов’язків. 

водночас на офіційній сто-
рінці органу конституційної 

юстиції розміщено коментар гла- 
ви Конституційного трибуналу 
анджея жеплінського про те, що 
справа проти нього є завідомо 
упереджена.

|оГоЛоШення ПРо тиСК 
на СУддів У ГРУЗіЇ

Глава Конституційного суду Гру- 
зії на прес-конференції 21 лип- 

ня 2016 р. заявив, що частина суд- 
дів піддається тиску та шантажу 
з метою ухвалення рішень, які є 
вигідні для уряду.

Генеральна прокуратура не- 
гайно порушила провадження 
для розслідування інциденту та 
допитала усіх дев’ятьох членів 
Суду. жоден з допитаних суддів 
не підтвердив, що на нього чи-
ниться тиск.

допитали також і главу Су- 
ду Георгія Папуашвілі після зу- 
стрічей із президентом, прем’єром 
та головним прокурором країни. 
на цей час результатів слідства 
ще немає.

Кризу Конституційного су- 
ду Грузії пов’язують з розглядом 
«резонансних» справ, які опосе-
редковано стосуються колиш-
нього президента Грузії Міхеіля 
Саакашвілі та його політичної 
партії «Єдиний національний 
рух». окрім того, у частини суд- 
дів у вересні закінчуються повно- 
важення.
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6 |виБоРи ПРеЗидента 
в авСтРіЇ СКаСовано

П ідсумки президентських ви- 
борів в австрії скасовані – 

таке рішення ухвалив Конститу- 
ційний суд країни за позовом 
представників правонаціоналіс- 
тичної Партії свободи, що оскар- 
жувала результати голосування,  
за якими програв їхній кандидат.

«Це рішення не робить ні- 
кого ні переможцем, ні перемо- 
женим», – заявив глава Консти- 
туційного суду Герхарт хольцин- 
гер, оголошуючи вирок. За його 
словами, суд ухвалив таке рі-
шення, щоб зміцнити довіру до 
демократичних процедур та ін-
ститутів правової держави.

тепер Міністерству внутріш- 
ніх справ, якому підпорядкову-
ються виборчі служби, потрібно 
організувати нові вибори, на що 
знадобиться два-три місяці. У 
цей час президентські функції 
колегіально виконуватиме пре-
зидія національної ради австрії.

У другому турі виборів пре-
зидента австрії у травні переміг 
колишній лідер «зелених» олек- 
сандр ван дер Беллен. Після пере-
рахунку бюлетенів, поданих пош- 
тою, він набрав 50,3% голосів і на 
0,6% обійшов свого суперника – 
кандидата від націоналістичної 
Партії свободи норберта хофера.

Лідер Партії свободи ханс-
Крістіан Штрахе заявив про чис- 

ленні порушення під час підра- 
хунку голосів і про те, що непра-
вильно враховані були понад 
570 тисяч бюлетенів.

активне виборче право в 
австрії має майже 6,4 мільйона 
осіб. достроково, поштою, про-
голосували понад 850 тисяч осіб, 
і ван дер Беллен переміг саме за 
рахунок підрахунку заздалегідь 
надісланих бюлетенів.

|КонСтитУЦіЙниЙ СУд  
іСПаніЇ ПРиЗУПиняЄ 
ПЛан Заходів Щодо  
неЗаЛежноСті КатаЛоніЇ

План заходів щодо незалежнос-
ті Каталонії, який наприкінці  

липня затвердив парламент Ка- 
талонії, був призупинений Кон- 
ституційним судом іспанії. У ви-
сновку, який був прийнятий за 
результатом термінової зустрічі 
суддів і скерований до іспансько-
го уряду, вказується, що заходи 
щодо виходу зі складу іспанії та 
затверджений план суперечать 
Конституції.

|веЛиКоБРитанія 
виЗначиЛаСЬ 

У великобританії відбувся рефе- 
рендум щодо виходу країни з 

Євросоюзу. Згідно з результатами, 
51,9% жителів проголосували 
«за», тоді як 48% – побажали за-
лишитися в складі ЄС. 

Зокрема, вихід з Євросоюзу 
підтримали англія та Уельс, тоді 
як в Шотландії та Північній ір- 
ландії більшість жителів голосу-
вали за збереження членства.

відзначимо, що в Шотландії 
розглядають можливість прове-
дення повторного референдуму  

про незалежність, оскільки, за сло- 
вами першого міністра Шотлан- 
дії ніколи Старджена, «Brexit є 
демократично неприйнятним».

|КонСтитУЦіЙниЙ  
ПРоЦеС У тУРеччині

Прем’єр-міністр туреччини Бі- 
на Йилдирим повідомив, що 

Партія справедливості і розвит- 
ку спільно з опозиційними на- 
родно-республіканською партією 
і Партією націоналістичного ру- 
ху почали процес розробки но-
вої демократичної конституції. 

«Ми дійшли висновку, що 
чинна Конституція потребує вне-
сення незначних змін. Ми розпо-
чали процес розробки проекту 
нової Конституції», – сказав він.

|КонСтитУЦіЙниЙ 
ПРоЦеС в ітаЛіЇ

Вищий касаційний суд італії  
схвалив проведення загально- 
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національного референдуму що- 
до конституційної реформи.

Суд розглянув петицію, під 
якою підписалося понад 500 тисяч 
осіб, щодо проведення референ-
думу і виніс позитивне рішення.

тепер в уряду Маттео Ренці, 
який ініціював проведення голо- 
сування, є 60 днів для затвер-
дження дати референдуму. очіку- 
ється, що він буде призначений 
на 13 або 20 листопада 2016 р., 
можливо, і 27 листопада.

на референдум винесено 
питання про схвалення законо-
проекту щодо зміни Конституції 
італії, внаслідок чого кардиналь-
но змінюється політична система 
країни: змінюється порядок фор- 
мування Сенату, скорочується 
його чисельність, зменшуються 
функції і повноваження, скоро-
чується фінансування.

У результаті реформи змен-
шаться повноваження регіонів 
країни: питання енергетики, стра- 
тегічної інфраструктури та ци-
вільного захисту безпосередньо 
вирішуватиме президент.

|КонСтитУЦіЙні ЗМіни  
в аЛБаніЇ 

Ввечері 21 липня 2016 р. парла- 
мент албанії одноголосно схва- 

лив конституційні поправки, по- 
в’язані з реформою правосуддя. 
нинішні конституційні поправки 
передбачають реорганізацію ви- 

щої судової ради, Конституцій- 
ного суду і низки інших вищих 
державних установ, пов’язаних із  
судовою системою, а також для 
створення тимчасового механіз- 
му перевірки передбачається 
вивести корумпованих і некомпе- 
тентних суддів із судової системи.

|оБРання нових СУддів  
У хоРватіЇ

7 червня 2016 р., відповідно до 
закону про Конституційний 

суд Республіки хорватії, десять 
новообраних суддів прийняли  
присягу перед президентом Рес- 
публіки. відтепер Суд, як і рані- 
ше, працюватиме в повному 
складі – 13 суддів.

|виЗначення ШЛюБУ  
в Литві

У  червні 2016 р. парламент Лит- 
ви схвалив положення, які ви- 

значатимуть «сім’ю» лише на базі 

«[гетеросексуального] шлюбу, 
материнства і батьківства». те- 
пер ці положення вимагають до-
даткового голосування, перш ніж 
можуть бути офіційно прийняті 
після повернення парламенту до 
роботи у вересні.

|Питання СеРБСЬКоГо  
РеФеРендУМУ

Боснійці сподівалися, що пре- 
м’єр-міністр Сербії александар 

вучич зможе переконати лідера 
боснійських сербів у необхіднос- 
ті скасувати спірний референдум 
в населеному боснійськими сер- 
бами регіоні країни. Проте 25 ве- 
ресня референдум таки відбувся.

на референдум було вине- 
сено питання до жителів Респуб- 
ліки Сербія, чи згодні вони, що 
щорічний день святкування серб- 
ської міні-держави повинен зали- 
шатися 9 січня. однак боснійці 
вважають, що це насправді є тес-
том для більш серйозних захо-
дів, а саме, про незалежність від 
Боснії, яка планується на 2018 рік.

Конституційний суд ухва-
лив, що дата проведення щоріч-
ного дня дискримінує сербське 
населення, оскільки він припа- 
дає на православне релігійне свя- 
то, проте цього рішення не при-
йняв президент Мілорад додік.
однак, боснійські серби абсо-
лютною більшістю проголосува- 
ли за те, щоб зберегти 9 січня 
«днем Республіки Сербська».
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6 |РеФеРендУМ в УГоРЩині

Національний виборчий комі- 
тет Угорщини відхилив ініці- 

ативу проведення референдуму 
про умови вступу України в Єв- 
ропейський Союз, за якими За- 
карпаття мало визначитися зі  
своєю територіальною належністю.

таке рішення було прийнято 
на засіданні комітету в Будапешті 
19 серпня.

Питання, яке пропонувало- 
ся винести на референдум в 
Угорщині, звучало так: «чи бажа- 
єте ви, щоб угорський парламент 
затвердив договір про приєдна- 
ння між Україною та Європейсь- 
ким Союзом тільки за умови, щоб  
в Закарпатській області, в захід-
ній частині України, і зокрема в 
районі міста Берегово було дозво-
лено провести референдум що- 
до їх територіальної належності 
(право стати частиною Угорщи- 
ни або іншої держави, стати су-
веренною державою або залиша- 
тися частиною України) і адміні-
стративного статусу?».

ініціатива проведення рефе- 
рендуму належала фізичній особі.

виборчий комітет одного- 
лосно ухвалив, що така ініціати- 
ва суперечить міжнародним до- 
говорам, а також Статуту оон, 
який ратифікований угорським 
парламентом. адже Статут забо- 
роняє державам-членам брати 
участь у справах, які підпадають 
під внутрішню юрисдикцію інших 

країн. Конституція Угорщини та- 
кож забороняє проведення ре-
ферендуму щодо міжнародних 
договорів.

2 жовтня в Угорщині від-
бувся референдум щодо квот Єв- 
ропейського Союзу для мігран-
тів. Питання на референдумі  
звучало так: «чи хотіли б ви, щоб 
ЄС без згоди парламенту Угор- 
щини займався врегулюванням 
питань, пов’язаних з особами, які 
не є громадянами Угорщини?» 
втім, референдум визнали недій- 
сним, оскільки явка не сягнула 
50 %. Щоправда, більшість про-
голосувавших висловились про-
ти квот.

За планом Єврокомісії Угор- 
щина протягом наступних двох 
років має прийняти 2,3 тисячі 
біженців.

|РоЗПочаЛа РоБотУ 
аСоЦіаЦія  
КонСтитУЦіЙноЇ юСтиЦіЇ 
КРаЇн БаЛтіЙСЬКоГо і  
чоРноМоРСЬКоГо РеГіонів

З  30 червня по 1 липня в Киши- 
неві (Молдова) тривало засі- 

дання асоціації конституційної 
юстиції країн Балтійського та 
чорноморського регіонів, перший  
з’їзд асоціації присвячений темі 
«Роль конституційних судів у за- 
хисті демократичних цінностей».

У роботі Конгресу взяли 
участь члени асоціації (конститу- 
ційних судів Грузії, Литви, Мол- 
дови та України), гості з азербай- 
джану, Кіпру, Польщі, Румунії, ту- 
реччини, СШа, а також від вене- 
ційської комісії та інших міжна-
родних організацій.

У наступному році голову-
вання в асоціації, яке цьогоріч 
належить Конституційному суду 
Республіки Молдова, передадуть 
Конституційному Суду України.

З ініціативи Конституційно- 
го суду Литви і Конституційного 
суду Молдови асоціація консти- 
туційного правосуддя країн Бал- 
тійського та чорноморського ре- 
гіонів була створена торік у ві- 
льнюсі. діяльність асоціації спря- 
мована на розвиток співпраці 
конституційних судів щодо роз-
ширення обміну досвідом між 
конституційними судами країн 
Східного партнерства ЄС та ЄС, 
сприяючи реалізації основопо-
ложних принципів демократії та 
їх консолідації в регіоні Східного 
партнерства.

|ЗвеРнення  
до ПРавЛіння тУРеччини

Асоціація конституційної юсти- 
ції країн Балтійського та чор- 

номорського регіонів разом з ве- 
неційською комісією висловлює 
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| конститУційний огляд

свою глибоку стурбованість у  
зв’язку з наслідками спроби дер- 
жавного перевороту в туреччині.

За доповідями турецьких ЗМі,  
близько трьох тисяч суддів і про-
курорів були заарештовані або  
відсторонені від посад, зокрема  
відсторонено двох суддів Кон- 
ституційного суду і п’ять членів 
вищої ради суддів і прокурорів. 

У такі важкі часи для туреч- 
чини масові звільнення й ареш- 
ти суддів не є прийнятним засо- 
бом відновлення демократії. «як 
і будь-який громадянин, кожен 
суддя має право на справедли-
ві процедури – дисциплінарну 
та/або кримінальну, – протягом 
якого його або її вина повинна 
бути належно доведена, а його 
чи її права на захист повинні до-
тримуватися», – зазначив у сво-
їй заяві президент венеційської 
комісії пан джанні Букіккіо.

насамперед, у демократич-
ному суспільстві повинно бути 
дотримано, верховенство права, 
а також незалежність судової сис-
теми. важливим компонентом 
верховенства права є конститу- 
ційне правосуддя, яке здійснює  
Конституційний суд. Конститу- 
ційний суд туреччини має важ-
ливе значення для підтримки 
держави і демократії, шляхом за-
безпечення верховенства Консти- 
туції і її дотримання державою, 
а також за рахунок збереження 
верховенства права і європейсь- 
ких стандартів у галузі прав 

людини, йдеться в заяві членів  
асоціації конституційної юстиції  
країн Балтійського та чорномор- 
ського регіонів, підписаних гла- 
вами конституційних судів Мол- 
дови, Литви, Грузії та України.

|V Літня ШКоЛа  
З КонСтитУЦіЙноГо  
ПРава

Впродовж 25–30 липня 2016 р. 
тривала V Літня школа з кон- 

ституційного права «верховенст- 
во права і конституціоналізм», 
відкриття якої відбулося у стінах 
Конституційного Суду України. 
традиційно Літня школа була 
присвячена принципам і ціннос-
тям європейської конституцій-
ної традиції. в організації заходу 
взяли участь Конституційний Суд 
України, координатор проектів 
оБСЄ в Україні спільно з асоціа- 
цією конституційного правосуд-
дя країн регіонів Балтійського та  
чорного морів.

У рамках роботи школи бу- 
ло розглянуто низку актуальних 
проблем конституційного права, 

належної правової процедури, вер- 
ховенства права, а також системи 
захисту прав людини, що скла-
лась у європейській правовій тра- 
диції.

Серед почесних гостей цьо- 
горічної школи – голови консти- 
туційних судів зарубіжних дер-
жав: алесандру тенасе – прези- 
дент Конституційного суду Рес- 
публіки Молдова та Георгій Папуа- 
швілі – президент Конституцій- 
ного суду Грузії.

до участі в Літній школі в ро- 
лі викладачів запрошено прези- 
дента національної академії пра- 
вових наук олександра Петри- 
шина та президента національ- 
ного університету «Києво-Моги- 
лянська академія» андрія Мелеш- 
евича. також перед учасниками 
школи виступали відомі вітчиз- 
няні експерти, науковці й дослід- 
ники в галузі конституційного 
права, теорії і філософії права, єв- 
ропейського права. Серед них – 
юрій Барабаш, олександр водян- 
ніков, Микола Гнатовський, дми- 
тро Гудима, василь Лемак, ната- 
лія Мішина, Станіслав Погребняк, 
Сергій Різник, Михайло Савчин, 
Станіслав Шевчук.
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Вагома риса конституції полягає в тому, що во- 
на не лише повинна бути дієвою в майбутньо- 

му, а й покликана творити це майбутнє [1]. ін- 
шими словами, конституція формує комплекс не-
порушних принципів, які покликані визначати 
подальше законодавство і діяльність уряду в за-
гальніших обрисах. варто наголосити, що перша 
функція, яку виконують конституції, – слугують 
основою для законодавства держави найвищого 
рівня. Ця функція конституціалізму є надзвичай-
но важливою для стабільності демократії. не до-
тримуючись найвищого закону, держава працює 
заради короткострокової вигоди влади чи біль-
шості. Це можна продемонструвати на прикладі 
нещодавнього досвіду України.

друга функція, яку виконують конституції, – 
це символічна функція визначення нації та її цілей 

[2], або це можна назвати національною консти- 
туційною ідентичністю конкретної держави. Зва- 
жаючи на ці дві функції, конституції потрібно укла- 
дати з урахуванням того, що вони мають бути ді-
євими упродовж десятиліть чи навіть століть.

Життєздатність конституцій – це резуль- 
тат взаємодії різних чинників, і зовнішніх (тоб-
то історичних обставин, стабільності політичного 
середовища), і внутрішніх (наприклад, експліцит- 
них чи імпліцитних конституційних положень, 
що працюють як гарантія життєздатності кон-
ституції, враховуючи так звані «вічні положення» 
і положення, якими визначаються установи, що 
здійснюють перегляд конституції).

чинну Конституцію Литви від 1992 р. можна 
охарактеризувати як стабільну, оскільки поправ-
ки до неї вносили лише декілька разів. абсолют- 
на більшість поправок стосувалася вимог, пов’я- 
заних із членством у Європейському Союзі; жодна 
з них не мала на меті змінити форму правління 

життЄЗДатність 
конституції та роЛь
конституційноГо суДуДейнюс ЖАЛІМАС

/ голова Конституційного суду 
Литовської Республіки, професор

уДк 342.4

АНотАція
стаття присвячена аналізу конституції, її важ-

ливої властивості – життєздатності,  
та чинників, які впливають на її забезпечення.  

Наведено ознаки Конституції Литовської Республіки, 
які засвідчують її особливість.  

Наголошено на вагомій ролі Конституційного суду в 
забезпеченні життєздатності Конституції Литви. 

Виокремлено ключові елементи уявлення  
про національну правову систему,  
яка зосереджена на конституції.  

обґрунтовано концепцію конституційності змін  
до конституції демократичної держави з метою  

забезпечення її стабільності (життєздатності).
Ключові слова: конституція,  

життєздатність конституції, 
стабільність конституції,  

конституційний суд.
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чи інші ключові елементи конституційного ладу 
по суті. Це вказує на те, що наші політичні діячі 
навчилися працювати в межах заданого формату, 
визначеного Конституцією.

Основним чинником впливу на життєздат-
ність Конституції Литви є її антимажоритар-
ний характер. Після відновлення незалежності 
Литви було подано щонайменше шість різних 
проектів Конституції. найбільша й особливо ін-
тенсивна дискусія розгорнулася навколо питан-
ня майбутніх повноважень держави, розподілу 
цих повноважень та взаємодії. У підсумку вдало-
ся досягнути політичного компромісу, завдяки 
злиттю елементів парламентської республіки та 
напівпрезидентської моделі управління. те, що 
Конституція Литви стала результатом політич-
ного компромісу, визначає її антимажоритарний 
характер: вона не була ідеологічним продуктом 
якоїсь домінантної політичної сили, натомість  
це був спільний результат проведених політич-
них дискусій, затверджений на референдумі пере-
важною більшістю. Усі найвпливовіші політичні 
сили зобов’язалися дотримуватися і досі дотри-
муються компромісу, вираженого в Конституції.

Життєздатність Конституції можна сприй- 
мати як її стабільність. За офіційною конститу- 
ційною доктриною, сформульованою Конститу- 
ційним судом Литовської Республіки, стабіль- 
ність Конституції – це вагома (якщо не найважли- 
віша) конституційна цінність.

наголосимо на двох аспектах життєздат- 
ності Конституції в аспекті її стабільності. По- 
перше, на можливості вносити зміни до Консти- 
туції, яка повинна ставати результатом об’єк- 
тивної правової необхідності: інакше кажучи, 
Конституція повинна змінюватися лише у випад- 
ках, коли не існує її альтернативного тлумачення, 
коли чітко зрозуміло, що формулювання конкрет-
ного положення більше не відповідає потребам 
розвитку держави, що змінюються (наприклад, 
вищий рівень захисту прав людини, членство в ЄС).

По-друге, на незмінності деяких ключо-
вих цінностей, прописаних у Конституції, які 
визначають конституційну ідентичність нації, 
або ж на тому, що можна назвати вічними положен-
нями. існує декілька основоположних принципів, 
прописаних у Конституції Литви, зокрема, неза-
лежність, демократія та внутрішньо властивий 
характер прав людини, які не можна відкликати; 
інакше буде знищено конституційну ідентичність 

нації і саму націю. існує також de facto вічне поло-
ження – геополітична орієнтація держави Литви, 
яку на практиці неможливо змінити, оскільки для 
цього знадобиться дуже високий відсоток голосів 
(75% усіх громадян) на народному референдумі.

Важливу роль у забезпеченні життєздат- 
ності Конституції має відігравати Конститу- 
ційний суд. Створення Конституційного суду в 
Литві стало новинкою Конституції 1992 р., оскіль-
ки до цього в нас ніколи не було окремого механіз- 
му конституційного контролю. Це узгоджувалося 
з тенденцією до здійснення суддями конститу-
ційного огляду, вираженою в конституціях чет-
вертої хвилі світового конституціоналізму.

Ще однією функцією Конституційного суду 
є забезпечення верховенства Конституції в ме- 
жах національної правової системи. За Конститу- 
цією, виконуючи цю функцію, Конституційний суд 
має ексклюзивні повноваження тлумачити Консти- 
туцію, розкриваючи значення і зміст її положень. 
внаслідок діяльності Конституційного суду посту-
пово виникло поняття концепції зосередженості 
правової системи на Конституції. виокремимо такі 
ключові елементи уявлення про національну пра-
вову систему, зосереджену на Конституції:

1. Конституція – це не основний закон, чи то 
не лише основний закон. Її не можна вимірювати 
чи сприймати, застосовуючи ті ж критерії, що й 
до звичайного закону. Конституція сама собою – це 
найвищий стандарт оцінки всього законодавства.

2. Конституцію потрібно сприймати як най-
вище право, з яким повинні узгоджуватись усі за-
конодавчі акти. Це саме право, а не закон.

3. існує декілька джерел Конституції (кон- 
ституційного права): текст Конституції та акти 
Конституційного суду з офіційним та зобов’язу- 
вальним тлумаченням тексту Конституції (офі-
ційна конституційна доктрина). деякою мірою 
передбачене в самій Конституції міжнародне пра- 
во і право Європейського Союзу також можна 
розглядати як джерела конституційного права. 
для прикладу, ст. 135 Конституції Литовської Рес- 
публіки зобов’язує Литву дотримуватися загаль-
новизнаних принципів та норм міжнародного 
права. відтак, за офіційною конституційною док-
триною, яку розробив Конституційний суд, між-
народне право сприймається як мінімальний 
конституційний стандарт захисту прав людини. 
За ст. 1 Конституційного акту «Про членство Ли- 
товської Республіки у Європейському Союзі», 
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який становить частину нашої Конституції, право 
Європейського Союзу може слугувати джерелом 
тлумачення конституційного статусу і повнова- 
жень державних установ. отже, Конституція Лит- 
ви є досить відкритою до прогресивного впливу 
міжнародного права та права ЄС.

4. Сприйняття живої Конституції, яке осно-
ване на тлумаченні Конституції, визначеному ак- 
тами Конституційного суду. тлумачення Консти- 
туції Конституційним судом має бути досить гнуч- 
ким, щоб відповідати вимогам сучасності, розвит- 
ку держави, водночас має створювати можливос-
ті для внесення необхідних змін і забезпечення 
стабільності, з одночасним збереженням консти-
туційних принципів.

5. Конституція – це не лише її текст, а й її дух 
(загальне конституційне регулювання, враховую- 
чи чітко визначені й імпліцитні конституційні 
положення і принципи, цінності, які обстоює Кон- 
ституція). відповідно Конституція сприймається 
як ідеальний закон, без прогалин чи будь-яких 
інших вад; будь-які національні закони можна ос- 
каржувати на предмет відповідності Конститу- 
ції. Конституція визначає зміст і скерування всієї  
національної правової системи.

Завдяки цій концепції правової системи, зо-
середженої на Конституції, Конституційний суд 
покликаний забезпечувати стабільність (і життє- 
здатність) конституційного ладу шляхом дина-
мічної інтерпретації Конституції (забезпечуючи 
її живий зміст) і розкриття конституційних вимог 
щодо внесення змін до Конституції. якщо говорити 
про останній аспект, то Конституційний суд має 
повноваження навіть переглядати поправки до 
Конституції не лише на процесуальній основі, а 
й за суттю, тобто на предмет відповідності їх зміс-
ту вимогам, визначеним Конституцією, зокрема 
щодо базових конституційних цінностей. Звісно, 
Конституційний суд повинен підходити до ви-
конання такого завдання дуже компетентно, не-
залежно від будь-якого впливу, і зважати на до-
тримання прав людини, забезпечення демократії 
і дотримання інших європейських конституцій-
них цінностей.

Мабуть, найважливішим для забезпечення  
стабільності (життєздатності) Конституції демо- 
кратичної держави є концепція конституцій-
ності конституційних поправок, відповідно до 
якої повинні існувати деякі матеріальні обмежен- 
ня щодо змін до Конституції, пов’язані з особливим 

захистом незалежності, демократії та інших цін-
ностей, що визначають національну конститу-
ційну ідентичність. Конституційний суд Литви 
розкрив вимоги до конституційних поправок, і 
це один з доказів важливості його ролі в гаранту-
ванні стабільності конституційного ладу.

Своїми ухвалами від 24 січня 2014 р. і 17 лип- 
ня 2014 р. Конституційний суд Литовської Респуб- 
ліки розробив доктрину матеріальних обме- 
жень змін до Конституції. Ці обмеження спря- 
мовані на захист універсальних цінностей, на 
яких базується Конституція як верховний закон 
і як соціальна угода:

1. існують основоположні конституційні 
цінності, які не підлягають скасуванню у жоден 
момент і жодним способом (навіть на основі рефе- 
рендуму): Конституція не дозволяє вносити жод-
них змін, які заперечували б незалежність держа-
ви, демократію чи внутрішньо властивий харак-
тер прав і свобод людини, тобто положення, що 
визначають Литву як незалежну і демократичну 
державу та визнають внутрішньо властивий ха-
рактер прав і свобод людини, і їх можна визначи-
ти як «вічні»; вони не підлягають відкликанню, 
оскільки інакше буде зруйновано конституційну 
ідентичність держави (і державу, і націю як таку). 
Заперечення цих положень Конституції призвело 
б до заперечення суті самої Конституції. хоча така 
заборона щодо скасування основоположних кон- 
ституційних цінностей чітко не прописана в Кон- 
ституції, вона випливає з акта незалежності Лит- 
ви від 16 лютого 1918 р., який розглядається як 
основоположний закон держави надконституцій-
ного характеру і якому повинні відповідати всі  
конституції держави. тож Конституція не може 
бути інструментом скасування цінностей, прого- 
лошених актом незалежності, – незалежності та 
демократії, невід’ємним від яких також є внутріш-
ньо властивий характер прав людини. Зауважмо, 
що аналогічні вічні положення, які забороняють 
внесення змін до Конституції, ведуть до скасуван-
ня чи обмеження прав і свобод людей та грома-
дян або орієнтовані на ліквідацію незалежності 
чи порушення територіальної цілісності держави,  
прописані у ст. 157 Конституції України.

2. Конституція проголошує особливий захист 
геополітичної орієнтації держави. При цьому 
існує два матеріальні обмеження: 1) не можна 
вносити жодних змін, які заперечували б поло- 
ження Конституційного акту «Про неприєднання 
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Литовської Республіки до пострадянських східних 
союзів» (за винятком випадків, коли деякі поло-
ження цього конституційного закону змінюються 
шляхом проведення референдуму, на якому не 
менше ніж три чверті громадян Литви, що мають 
виборчі права, проголосують «за»). Це зумовлює 
практичну неможливість інтеграції Литви в Снд 
чи інші пострадянські блоки, що складаються з 
колишніх радянських республік, задля підтрим- 
ки колишніх зв’язків (по суті, впливу Росії на по-
страдянській території); 2) не можна вносити жод- 
них змін, які суперечили би членству Литовської 
Республіки в ЄС: не дозволяється вносити жодні 
зміни до Конституції, які заперечували б зобов’я- 
зання Литовської Республіки, що виникають на 
основі її членства в Європейському Союзі, окрім 
випадків, коли конституційні засади членства Лит- 
ви в ЄС (об’єднані в Конституційний акт «Про 
членство Литовської Республіки в Європейському 
Союзі» – принцип спільної компетенції з іншими 
державами-членами ЄС та інтеграції законодав-
ства ЄС у національну правову систему) змінено 
шляхом проведення референдуму.

У нинішній ситуації, вважаємо, закріплення 
геополітичної орієнтації держави в Конституції є  
найважливішим досвідом Литви для України. За- 
раз у вас є унікальна можливість підсилити досяг-
нення Революції гідності шляхом прописування в 
Конституції геополітичного курсу держави, яка 
обрала шлях європейської інтеграції і має намір 
дотримуватися європейських і трансатлантичних 
цінностей.

3. Повага до міжнародних зобов’язань: 
Конституція не дозволяє вносити до неї жодних 
змін, які заперечували б міжнародні зобов’язан- 
ня Литовської Республіки і водночас конститу- 
ційний принцип pacta sunt servanda, якщо зазна- 
чені міжнародні зобов’язання не скасовано від- 
повідно до норм міжнародного права. Це також 

застосовується щодо членства Литви в нато. 
4. Інші конституційні положення з вищим 

рівнем захисту: не дозволяється обходити за до-
помогою внесення змін до Конституції ті консти-
туційні положенні, які можна змінювати лише 
шляхом проведення референдуму, тобто зміни до 
Конституції не можуть порушувати гармонійності 
конституційних положень чи гармонійності цін-
ностей, закріплених ними.

Ще один чинник – це спеціальна процеду-
ра (процесуальні обмеження) внесення змін 
до Конституції, яка є складнішою порівняно із 
процедурою внесення змін до конституційних та 
звичайних законів (у Конституції визначено окре-
мі суб’єкти, які мають право подавати на розгляд 
Сейму клопотання про внесення змін чи допов- 
нень до Конституції: це повинна бути група з не 
менш ніж чверть усіх членів Сейму чи щонаймен-
ше 300 тисяч виборців. Сейм розглядає зміни до 
Конституції і голосує за них двічі; між двома голо-
суваннями має бути бодай тримісячна перерва) [3, 
4]. до ключових положень Конституції можна вно-
сити зміни лише шляхом проведення референдуму.

Підсумовуючи, варто сказати, що роль Кон- 
ституційного суду можна вважати вирішальною у 
підтримці стабільності (та життєздатності) Кон- 
ституції. За умови, що він дотримується принципу 
динамічного тлумачення Конституції і розкриває 
«живий» зміст Конституції, тобто зміст Конститу- 
ції у розвитку, деякою мірою паралельному до роз- 
витку самої держави. Це відчиняє двері до необхід-
них змін, а також допомагає підтримувати стабіль-
ність основоположних конституційних цінностей. 
При цьому Конституційний суд повинен бути не-
залежним, послідовним і мати проєвропейську 
орієнтацію в захисті основоположних конститу- 
ційних цінностей. на нашу думку, це – ключ до 
успішності вашого Конституційного суду.
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pilnveidošanai. Ekspertu grupas pārvaldības pilnveidei materiāli. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015. – P. 314-327.

2. Ginsburg T. The Lifespan of Written Constitutions [Electronic resource] / T. Ginsburg, Z. Elkins, J. Melton. – Mode of access : http://
www.yale.edu/macmillan/ruleoflaw/papers/Ginsburg-Lifespans-California.pdf.

3. Ухвали Конституційного суду Литовської Республіки від 14 березня 2006 р. у справі № 3/05 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.lrkt.lt/en/court-acts/search/170/ta1355/content ; у справі № 14/03 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.lrkt.lt/en/court-acts/search/170/ta1356/content.
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http://www.lrkt.lt/en/court-acts/search/170/ta925/content.
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Конституційні перетворення відбуваються в 
Україні з моменту проголошення її незалеж-

ності. За цей час пройдено складний шлях, на 
якому були і помилки, і перемоги. однак озна-
менувався він, передовсім, тим, що це був шлях 
послідовних, поетапних перетворень задля ста-
новлення й утвердження України як незалежної, 
суверенної, демократичної, правової держави. Су- 
часний етап конституційного розвитку українсь- 
кого суспільства і держави також характеризу-
ється масштабними конституційними перетво-
реннями, що мають багатоаспектний, складний, 
поступальний характер.

основними ознаками конституційних пере-
творень є: поетапність проведення; системність; 
політико-правовий характер перетворень, що здій- 
снюються в процесі конституційного реформу- 
вання; повне або часткове перетворення Консти- 
туції та конституційного законодавства; динамі-
ка конституційних правовідносин; формування 
конституційної правосвідомості, спрямованої пе- 
редусім на сприйняття (масове та індивідуальне) 
здійснюваних конституційних перетворень як 
об’єктивно корисної необхідності; створення функ- 
ціонального механізму забезпечення і захисту 
конституційного правопорядку. 

особливе значення під час конституційних 
перетворень має конституційна юстиція (право- 
суддя). так, головним об’єктом конституційної 
юстиції є Конституція, а єдиним завданням Кон- 
ституційного Суду України є гарантування верхо-
венства Конституції України як основного закону 
держави на всій території України (ст. 2 Закону 

конституційна 
юстиція та конституційні
перетворення в україніАнжеліка КРУСяН

/ доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, 

конституційного та адміністративного права 
(Київський інститут Національного університету  

«Одеська юридична академія»)

АНотАція
У статті розкрито зміст сучасного етапу конституційних  

перетворень в Україні та визначено, що особливе  
місце в цьому процесі займає конституційна юстиція. 

доведено, що інститут конституційної юстиції 
є універсальним феноменом щодо процесів  

конституційних перетворень. це аргументовано тим,  
що Конституційний суд України, будучи єдиним органом  

конституційної юрисдикції, гарантує верховенство 
Конституції та забезпечує конституційну законність  

на основі принципу верховенства права, що є важливим 
для формування нормативно-правової основи сучасних  

перетворень у державі й суспільстві; здійснюючи  
інтерпретаційну діяльність, удосконалює правові  

основи функціонування органів публічної влади,  
система та організація діяльності яких потребують  

покращання в контексті сучасного етапу конституційних  
перетворень; через виконання своїх повноважень  

сприяє встановленню конституційного правопорядку,  
що є необхідною передумовою конституційних  

перетворень; займає особливе місце в механізмі захисту  
прав і свобод людини та громадянина, що важливо  

для ефективізації сучасних  
конституційних перетворень в Україні.

Ключові слова: Конституція України,  
конституційна юстиція, конституційні перетворення,  

Конституційний суд України, верховенство права,  
конституційний правопорядок, захист прав  

і свобод людини, конституційна скарга.
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України «Про Конституційний Суд України» [1]). 
Конституція, своєю чергою, є нормативною осно-
вою конституційних перетворень у державі й сус-
пільстві, що знаменують динаміку до демократич- 
ного суспільства та правової держави, в яких за-
безпечується реалізація і захист відображених у 
Конституції та конституційному законодавстві 
принципів конституціоналізму (який, відповідно 
до теорії конституційного реформування, є метою 
сучасних вітчизняних конституційних перетво- 
рень), верховенства права, верховенства Консти- 
туції і (правових) законів, пріоритету прав люди- 
ни перед іншими соціальними цінностями та ін-
тересами тощо. Саме Конституційний Суд України 
як орган конституційної юстиції, здійснюючи свої 
повноваження, сприяє забезпеченню цих прин- 
ципів, ґрунтуючись у процесі власної діяльності 
на принципі верховенства права (ст. 4 Закону Ук- 
раїни «Про Конституційний Суд України»). Своєю 
чергою, верховенство права є чи не найважливі- 
шою засадою процесу конституційних перетворень.

тому важливого значення набуває прийнят- 
тя Закону України «Про внесення змін до Консти- 
туції України (щодо правосуддя)» [2], яким вно- 
сять зміни, спрямовані на удосконалення стату-
су та діяльності Конституційного Суду України. 
Зокрема, відповідно до цього Закону ст. 147 Кон- 
ституції України доповнена новою частиною, в 
якій визначено принципи діяльності Конститу- 
ційного Суду України, першим з яких є принцип 
верховенства права. адже реалізація принципу 
верховенства права у сфері конституційної юсти-
ції має особливий індекс, тобто Конституційний 
Суд України: підпорядкований у своїй діяльнос-
ті лише праву; він є інституціональною складо-
вою механізму втілення верховенства права в 
конституційно-правові реалії через інтерпрета-
ційну діяльність; формує судово-правовий кон-
цептуалізм на основі принципу верховенства пра-
ва; визначає ціннісні прояви верховенства права, 
формуючи конституційну аксіологію; здійснює 
конституційний контроль якості законодавчих 
актів за критерієм відповідності їх праву. все це 
свідчить про нагальну потребу надання принци-
пу верховенства права, як принципу діяльності 
органу конституційної юстиції, конституційного 
статусу та відповідного значення. 

Саме цим принципом повинен керуватися 
Конституційний Суд України і у своїй інтерпре- 
таційній діяльності, яка може істотно впливати  

на правотворчий процес у державі. так, аналіз 
повноважень і діяльності Конституційного Суду 
України дає змогу зробити висновок, що діяль-
ність органу конституційного правосуддя не ви-
черпується правозастосуванням. вона має більш 
складний характер, який виражається в тому, що  
конституційне правосуддя за сутнісними харак- 
теристиками своїх рішень зближується з норма- 
тивно-установчою юридичною практикою, тобто 
з правотворчістю, що має важливе значення для 
формування нормативної основи конституцій-
них перетворень. 

Зокрема, позитивним є те, що завдяки інтер-
претаційній діяльності органу конституційної 
юрисдикції ефективізується необхідна правова 
основа діяльності органів державної влади і міс-
цевого самоврядування, яка в сучасних умовах 
потребує значного удосконалення. однак варто 
враховувати, що ці акти тлумачення не можуть 
вирішити проблему відсутності необхідних зако- 
нів або нагальної потреби удосконалення чинно-
го законодавства. Конституційний Суд України 
не повинен бути засобом усунення прогалин у 
праві та законодавстві, він не може втручатися в 
компетенцію законодавчого органу. тлумачення 
конституційно-правових норм має бути чітко об- 
межене його основним завданням – розкрити 
сенс і зміст конституційної норми, не здійснюючи 
при цьому законодавчої діяльності. 

Саме з урахуванням цієї концепції сформу-
льовано правову позицію Конституційного Суду 
України щодо неможливості усунення прогалин 
у правовому регулюванні суспільних відносин 
за допомогою рішень органу конституційної юс- 
тиції. Зокрема, у рішенні Конституційного Суду 
України № 1-40/2008 від 17 вересня 2008 р. (спра- 
ва про коаліцію депутатських фракцій у верхов- 
ній Раді України) констатовано: «заповнення... про- 
галин не належить до повноважень Конститу- 
ційного Суду України» [3]. аналогічний висновок 
зробив Конституційний Суд України у Рішенні 
від 15 жовтня 2008 р. № 23-рп/2008 (справа про 
проголошення Президентом України всеукраїнсь- 
кого референдуму за народною ініціативою), за-
значивши, що «усунути… прогалину шляхом тлу-
мачення конституційних норм неможливо» [4]. 

Конституційні перетворення досягнуть своєї 
мети тільки за умови втілення в життя в повному 
обсязі конституційних положень, що означає від-
повідність конституційної практики конститу- 
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ційним нормам, тобто максимально можливий 
збіг фактичної і юридичної конституції держави, 
оскільки всеосяжна їх ідентичність є проблема-
тичною, принаймні на сучасному етапі розвитку 
української державності. якщо «конституційний 
цільовий коефіцієнт» як співвідношення між юри- 
дичною і фактичною конституцією досягає небез- 
печних позначок, своєрідного «конституційного  
дефолту», то це є причиною виникнення реаль- 
них загроз щодо конституціоналізму як мети 
конституційних перетворень. істотні розбіжності 
між конституційними положеннями (конститу- 
ційними принципами, нормами) і конституційни- 
ми реаліями (конституційною практикою, дійсні- 
стю) девальвують конституційні перетворення, що 
мають демократичний вимір. і тут важливу роль 
відіграє конституційна юстиція, тому що Консти- 
туційний Суд під час своєї діяльності має зменшу-
вати, наскільки це можливо, ці розбіжності, вико-
ристовуючи таку свою компетенцію, як перевірка 
на конституційність законів та інших правових 
актів верховної Ради України, актів Президента Ук- 
раїни, актів Кабінету Міністрів України, правових 
актів верховної Ради автономної Республіки Крим. 
У такий спосіб Суд здійснює конституційний конт- 
роль, який також має важливе значення для ут- 
вердження конституційного правопорядку як пе-
редумови конституційних перетворень на сучас-
ному етапі.

Конституційні перетворення в Україні мати- 
муть сенс та визнаватимуться суспільством за 
умови визнання, забезпечення й охорони прав і 
свобод людини – найвищої соціальної цінності. 

Конституційний Суд України посідає особливе 
місце та відіграє важливу роль у механізмі захис-
ту прав і свобод людини та громадянина. так, реа- 
лізація Конституційним Судом України функції 
захисту прав і свобод людини та громадянина 
(виходячи з його компетенції і повноважень) здій- 
снюється в таких аспектах: шляхом перевірки за-
конопроектів про внесення змін до Конституції 
України (ст. 159 Конституції України) на предмет 
того, чи не передбачають такі зміни скасування 
або обмеження прав і свобод людини та громадя-
нина; шляхом перевірки на конституційність за-
конів та інших правових актів (п. 1 ст. 13 Закону 
України «Про Конституційний Суд України»).

особливе значення в цьому контексті має 
Закон України «Про внесення змін до Конститу- 
ції України (щодо правосуддя)» [2], яким вводи- 

ться інститут конституційної скарги. адже кон-
ституційна скарга є особливим, субсидіарним ін- 
струментом захисту прав і свобод людини, зокре-
ма й від порушень з боку держави, тому її впрова-
дження в Україні сприятиме становленню і розвит- 
ку сучасного українського конституціоналізму.

так, передбачається, що «Конституційний Суд 
України вирішує питання про відповідність Кон- 
ституції України (конституційність) закону Ук- 
раїни за конституційною скаргою особи, яка вва- 
жає, що застосований в остаточному судовому 
рішенні в її справі закон України суперечить Кон- 
ституції України. Конституційна скарга може бу- 
ти подана в разі, якщо всі інші національні засо- 
би юридичного захисту вичерпано» (нова ст. 1511 
Конституції України). Крім того, Законом перед-
бачено відповідні зміни до ст. 55 Конституції Ук- 
раїни, яку доповнено новою частиною третьою, а 
саме: «Кожному гарантується право звернутись 
із конституційною скаргою до Конституційного 
Суду України з підстав, установлених цією Кон- 
ституцією, та у порядку, визначеному законом».

аналіз положень нової ст. 1501 та положень 
нової частини ст. 55 Конституції України дає мож-
ливість навести модель конституційної скарги, 
яку запровадять в Україні. отже, це нормативна 
конституційна скарга, оскільки передбачається, 
що здійснюватиметься контроль щодо відповід-
ності Конституції тільки нормативних актів, які 
застосовуються в конкретній справі, а не індиві- 
дуальних. При цьому предметом оскарження є 
лише закони України. Суб’єктом звернення з кон- 
ституційною скаргою є «особа, яка вважає, що 
застосований в остаточному судовому рішенні в 
її справі закон України суперечить Конституції 
України», тобто суб’єкт звернення – це фізична 
особа. Крім того, передбачено умови звернення 
до Конституційного Суду України: наявність рішень 
судів, в яких було застосовано норму, конститу- 
ційність якої оскаржується, та використання су- 
б’єктом звернення всіх національних засобів юри- 
дичного захисту своїх прав.

отож, це модель конституційної скарги, яку 
можна охарактеризувати як індивідуальну, норма- 
тивну конституційну скаргу з обмеженим предме-
том оскарження (лише закони України), за наяв- 
ності конституційно визначених підстав її припус-
тимості (тобто рішень судів, у яких було застосо-
вано норму, конституційність якої оскаржується, 
та використання суб’єктом звернення всіх націо- 
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нальних засобів юридичного захисту своїх прав).
Безумовно, внесення цих змін до Конститу- 

ції України потрібно оцінювати як створення 
конституційних засад запровадження інституту 
конституційної скарги в Україні з метою вдоско-
налення механізму захисту прав і свобод людини 
та громадянина і розширення можливостей до-
ступу до конституційної юстиції в Україні.

водночас внесення змін до Конституції Ук- 
раїни – це визначальний, але лише перший крок 
на шляху до впровадження інституту конститу-
ційної скарги в Україні. всі інші питання мають 
бути врегульовані на законодавчому рівні за при-
кладом практики зарубіжних країн, де питання 
щодо порядку подання, розгляду конституційної 
скарги вирішуються не на конституційному рів-
ні, а в спеціальних законах про конституційні 
суди (трибунали), які переважно мають статус 
конституційних або органічних законів (зокре- 
ма, Федеральний Закон ФРн (німеччини) «Про 
Федеральний Конституційний Суд» від 12 берез- 
ня 1951 р., органічний Закон іспанії «Про Консти- 
туційний Суд» від 3 жовтня 1979 р., Закон Рес- 
публіки Польщі «Про Конституційний трибунал» 
від 1 серпня 1997 р. та ін.).

варто відзначити практичну доцільність і 
теоретичну обґрунтованість прийняття нового за- 
кону, який врегульовував би діяльність Конститу- 
ційного Суду України відповідно до оновлених  
положень основного закону держави в частині 
конституційної юстиції, з метою підвищення ефек- 
тивності функціонування Конституційного Суду 
України. адже необхідним є законодавче врегу- 
лювання таких концептуальних аспектів, як: 
процесуально-процедурні питання подання і роз- 
гляду конституційних скарг; вимоги щодо їх прий- 
нятності, зокрема вимоги щодо строків подання 
скарг, юридичного представництва скаржників, 
судових витрат; форми конституційної скарги; 
особливості перегляду рішень судів у зв’язку із 
задоволенням конституційних скарг тощо. 

відтак заслуговують на увагу матеріали до  
проекту закону «Про Конституційний Суд України  
та засади конституційного судочинства» (далі –  
проектні матеріали), які підготувала група фахів- 
ців Секретаріату Конституційного Суду України 
з урахуванням матеріалів Міжнародної науково-
практичної конференції з питань запроваджен- 
ня конституційної скарги в Україні (18 грудня 
2015 р.) (див.: [5]), круглого столу «науково-

доктринальне забезпечення розвитку конститу-
ційної юстиції в Україні» (19 червня 2015 р.) та 
які стали предметом обговорення Міжнародного 
науково-практичного семінару з питань норма- 
тивно-правового забезпечення діяльності Кон- 
ституційного Суду України (обговорення проект- 
них матеріалів до 20-ї річниці Конституції Укра- 
їни) (17 червня 2016 р.) [6].

Проаналізувавши матеріали до цього законо-
проекту, їхні переваги і недоліки, можна уникну-
ти певних помилок і визначити основні положен-
ня, які мають бути відображені в такому акті для 
удосконалення нормативного-правового регулю-
вання діяльності органу конституційної юстиції.

Проектні матеріали, присвячені конститу-
ційній скарзі, що розглядаються, загалом врегу-
льовують визначені вище концептуальні аспекти. 
Проте є положення, що видаються спірними або 
викликають зауваження. так, у статті «Суб’єкти 
права на конституційну скаргу» пропонується 
визначити, що «суб’єктами права на конституцій- 
ну скаргу є громадяни України, іноземці, особи 
без громадянства та юридичні особи». втім, сис-
темний аналіз положень нової ст. 1511 та поло-
жень нової частини ст. 55 Конституції України 
дає підстави для висновку, що суб’єктом звернен- 
ня з конституційною скаргою, відповідно до онов- 
лених положень Конституції України, є фізична 
особа. тож видається неправильним (або спір-
ним) визначення в ролі суб’єкта права на кон-
ституційну скаргу не тільки фізичних осіб (тобто 
громадян України, іноземців та осіб без грома-
дянства), але й юридичних осіб. Крім того, важ-
ливо уточнити, що юридичні особи можуть бути 
двох видів – юридичні особи публічного права та 
юридичні особи приватного права. вважаємо, що 
цей аспект має бути відображено (з відповідними 
уточненнями) в тексті майбутнього Закону, що 
розглядається.

викликає схвалення і підтримку те, що у 
проектних матеріалах (у статті «Конституційна 
скарга») визначено, що в конституційній скарзі 
має бути зазначено «обґрунтування тверджень що- 
до неконституційності Закону України (його ок- 
ремих положень) із зазначенням, яке конститу- 
ційне право суб’єкта на конституційну скаргу 
порушено». тобто наголошується, що ця скарга 
спрямована на захист конституційних прав і сво- 
бод людини. Це має важливе значення. адже в по-
ложеннях статей Конституції України щодо кон- 
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ституційної скарги немає визначення, що ця скар- 
га спрямована на захист конституційних прав і 
свобод людини. Зокрема, йдеться не про те, що 
орган конституційного контролю вирішує питан- 
ня щодо відповідності Конституції держави (кон- 
ституційності) правових актів, які порушують 
конституційні права і свободи, а про те, що осо-
ба вважає, що «застосований в остаточному су-
довому рішенні в її справі закон України супере- 
чить Конституції України» (див.: нова ст. 1511 Кон- 
ституції України), тобто без конкретизації підстав. 
отже, втрачається основний сенс конституційної 
скарги – захист конституційних прав і свобод лю-
дини та громадянина.

Мабуть, доцільно конкретизувати та зако-
нодавчо закріпити, що підставою припустимості 
конституційної скарги має бути принцип загро-
зи правам і свободам особи, що реально існує в 
конкретній справі та походить від можливої не-
конституційності оскаржуваного закону, застосо-
ваного у цій справі, що порушує права і свободи 
скаржника. 

Ця концепція підтверджується і практикою 
зарубіжних країн. Зокрема, за ч. 1 ст. 79 Конститу- 
ції Республіки Польщі «кожен, чиї конституційні 
свободи або права були порушеними, має право 
у визначеному законом порядку звернутися зі 
скаргою до Конституційного трибуналу з питань 
про відповідність Конституції закону чи іншого 
нормативного акта, на підставі якого суд або ор-
ган публічної адміністрації виніс остаточне рішен- 
ня про його свободи чи права або про його обо- 
в’язки, визначені Конституцією». Подібно визна-
чено підстави звернення з конституційною скар-
гою в конституціях інших зарубіжних країн (на-
приклад, ФРн, чехії, іспанії та ін.). 

Позитивним видається те, що в аналізова-
них проектних матеріалах визначено наслідки 
рішення, які виносяться за конституційною скар-
гою (у статті «Резолютивна частина рішення»), 
та, зокрема, особливості перегляду рішень судів у  
зв’язку із задоволенням конституційних скарг. 
Скажімо, закріплено, що визнання Конституцій- 
ним Судом закону України таким, що не відпові-
дає Конституції України (є неконституційним), є 
підставою для перегляду справи судами України 
за нововиявленими обставинами. вважаємо, що 
це має важливе значення для досягнення мети 
конституційної скарги – ефективного захисту кон- 
ституційних прав та свобод людини. 

викликає інтерес і частина друга цієї статті, 
яка передбачає, що «у разі визнання закону Ук- 
раїни таким, що відповідає Конституції України 
(є конституційним), але Конституційним Судом 
України встановлено неправильне його застосу-
вання, Конституційний Суд України у резолютив-
ній частині рішення також може сформулювати 
правову позицію щодо правозастосування поло-
жень закону України, який був предметом роз-
гляду в цій справі. Рішення суду України в справі 
підлягає перегляду в порядку, визначеному про-
цесуальним законом». Безумовно, це може стати 
дієвим засобом правового захисту прав і свобод 
людини та громадянина. 

однак у цьому випадку, виходячи із змісту 
цієї статті, правова позиція розкриватиме право- 
ве розуміння Конституційного Суду України «по-
ложень закону України, який був предметом роз- 
гляду в цій справі». водночас, відповідно до статті 
«Правові позиції Конституційного Суду України» 
цих проектних матеріалів, «правові позиції Кон- 
ституційного Суду України… дають правове розу- 
міння норми Конституції України», а не законів. 
отже, простежується колізія норм статей, що ана- 
лізуються.

Крім того, за своєю суттю рішення Консти- 
туційного Суду України щодо конституційних 
скарг, в яких будуть викладені відповідні право- 
ві позиції, стануть результатом діяльності Суду 
щодо тлумачення законів України (адже правова 
позиція, за природою, – це результат діяльності 
органу конституційної юстиції щодо тлумачення 
конституційних норм), що за оновленими поло- 
женнями Конституції України не відноситься до 
повноважень Конституційного Суду України (який 
не здійснюватиме офіційного тлумачення зако-
нів України). 

Позитивним, у контексті ефективного функ-
ціонування інституту конституційної скарги, є 
введення палат у структуру конституційного 
правосуддя. Зокрема, пропонується закріпити, 
що «у Конституційному Суді України діють дві 
палати», також достатньо докладно визначено по- 
рядок їх утворення (у главі 5 «організація діяль- 
ності Конституційного Суду України» проектних 
матеріалів). втім, вважаємо, у майбутньому законі 
має бути чітко визначена предметна компетенція 
кожної з палат.

отже, необхідна подальша законотворча і, 
безумовно, науково-теоретична робота для удо-
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сконалення діяльності Конституційного Суду Ук- 
раїни. адже інститут конституційної юстиції є 
універсальним феноменом щодо процесів кон-
ституційних перетворень. Це зумовлено тим, що 
Конституційний Суд України, будучи єдиним ор-
ганом конституційної юрисдикції, гарантує вер-
ховенство Конституції та забезпечує конституцій- 
ну законність на основі принципу верховенства 
права, що є важливим для формування норма- 
тивно-правової основи сучасних перетворень у 
державі й суспільстві; здійснюючи інтерпрета-
ційну діяльність, ефективізує правові основи функ- 
ціонування органів публічної влади, система та ор- 

ганізація діяльності яких потребують удоскона- 
лення в контексті сучасного етапу політико-пра- 
вових перетворень; через виконання своїх пов- 
новажень сприяє встановленню конституційного 
правопорядку, що є необхідною передумовою 
конституційних перетворень; займає особливе 
та водночас важливе місце в механізмі захисту 
прав і свобод людини та громадянина, який спря-
мований на захист конституційно-правової сво-
боди людини в контексті сучасного українського 
конституціоналізму – мети конституційних пере-
творень в Україні.
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Актуальність дослідження пропорційної вибор-
чої системи в Україні зросла із впровадженням 

її в сучасну практику формування колегіальних 
органів публічної влади. донедавна особливу 
увагу привертало питання виборчих списків по- 
літичних партій, особливо їхньої типологізації 
в контексті вибору найбільш прийнятного для Ук- 
раїни виду списків. однак наразі нагальною проб- 
лемою вважається питання виключення канди- 
датів у народні депутати України з виборчого 
списку партії в багатомандатному окрузі. Ця про-
блема набула актуальності з прийняттям 16 лю-
того 2016 р. Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про вибори народних депута-
тів України» щодо виключення кандидатів у на-
родні депутати України з виборчого списку партії 
у багатомандатному окрузі» [1]. 

Проблеми, пов’язані з представництвом в 
органах публічної влади, досліджували ю. Г. Бара- 
баш, н. Г. Григорук, П. Ф. Мартиненко, П. в. Романюк, 
К. Є. Соляннік, о. д. чепель, о. в. чернецька, х. і. юр- 
кевич та ін. однак сформульованого вище питан-
ня в їхніх працях не висвітлено, з огляду на те, що 
воно виникло лише нещодавно. 

У цій статті проаналізуємо проблеми виклю-
чення кандидатів у народні депутати України з 
виборчого списку партії в багатомандатному ок- 
рузі в контексті Закону України від 16 лютого 
2016 р. «Про внесення змін до Закону України 
«Про вибори народних депутатів України» щодо 
виключення кандидатів у народні депутати Ук- 
раїни з виборчого списку партії у багатомандат-
ному окрузі». 

ЩоДо викЛючення 
канДиДатів 
у нароДні Депутати україни 
З виБоРчоГо СПиСКУ ПаРтіЇ  
У БаГатоМандатноМУ оКРУЗі
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АНотАція
стаття присвячена проблемі виключення кандидатів 
у народні депутати України з виборчого списку партії 

в багатомандатному окрузі в контексті Закону 
України від 16 лютого 2016 р. «про внесення змін до  

Закону України «про вибори народних депутатів 
України» щодо виключення кандидатів 

у народні депутати України з виборчого  
списку партії у багатомандатному окрузі».  
Зроблено висновок, що норми цього Закону  
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Проект закону про внесення змін до Закону 
України «Про вибори народних депутатів України» 
(щодо виключення кандидатів у народні депутати 
України з виборчого списку у багатомандатному 
окрузі) № 3700 від 22 грудня 2015 р. було подано 
з усіма необхідними супровідними документами, 
зокрема з Пояснювальною запискою. У ній йшло-
ся про те, що «партія повинна мати закріплене на 
законодавчому рівні право вносити корективи у 
списки кандидатів, зокрема, виключати зі списку 
кандидатів навіть після оголошення результатів 
місцевих виборів. У випадку виявлення кандида-
тів, що не відповідають високим вимогам щодо 
кандидата у народні депутати з огляду на його 
непрофесійність, безініціативність тощо, партій-
на організація може за власною ініціативою при-
йняти рішення про виключення таких кандидатів 
зі списку для уникнення випадків неналежного 
здійснення повноважень депутата певною запро-
понованою особою у майбутньому» [2]. У такому 
обґрунтуванні багато що не зрозуміло, і у зв’язку 
з чим «партія повинна мати» відповідне право, і 
чому партія має бути наділена повноваженнями 
встановлювати, чи особи зі списку відповідають 
високим вимогам до кандидата в народні депута- 
ти з огляду на професійність, ініціативність тощо.

висновок Головного науково-експертного уп- 
равління від 24 грудня 2015 р. щодо проекту за- 
кону про внесення змін до Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» (щодо виклю- 
чення кандидатів у народні депутати України з ви-
борчого списку у багатомандатному окрузі, реєстр. 
№ 3700 від 22 грудня 2015 р. [3]) не був цілком 
позитивним. однак більшість експертних заува- 
жень, висловлених у висновку, не було враховано. 

тому цілком логічним виглядає той факт, що 
станом на 1 липня 2016 р. у Конституційному Су- 
ді України (далі – КСУ) ухвалою колегії суддів КСУ 
відкрито конституційне провадження у справі, 
пов’язаній із цим Законом, та здійснюється під-
готовка справи до розгляду на пленарному засі- 
данні КСУ. Підставою для цього послужило те, що 
49 народних депутатів України звернулися до КСУ 
з конституційним поданням щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) положень 
частини дев’ятої ст. 61, частини третьої ст. 105 
Закону України «Про вибори народних депутатів 
України», пункту 3 розділу іі «Прикінцеві та пе-
рехідні положення» Закону України «Про внесен-
ня змін до Закону України» Про вибори народних 

депутатів України» (щодо виключення кандида-
тів у народні депутати України з виборчого спис-
ку партії у багатомандатному окрузі) від 16 лю-
того 2016 р. [4].

на підставі викладеного у цьому поданні пра- 
вового обґрунтування тверджень щодо неконсти- 
туційності деяких положень аналізованого Зако- 
ну суддя-доповідач в. П. Колісник сформулював 
низку питань, що становлять неабиякий інтерес 
і в контексті розгляду справи, і з доктринального 
погляду. 

1. чи відповідає принципам представницької 
демократії законодавчо передбачена можливість 
виключення кандидатів у депутати, які після 
встановлення результатів виборів вважаються не- 
обраними, з виборчого списку політичної партії? 

Зазначимо, що принципам представницької 
демократії відповідають лише такі зміни вибор-
чого списку політичної партії, які відбуваються 
за умови, коли особа зі списку об’єктивно не від-
повідає вимогам, що висуваються до народних 
депутатів України. За своєю сутністю принципам 
представницької демократії відповідає і відклик 
виборцями свого представника, але в Україні, як 
і в зарубіжних країнах, відсутній механізм такого 
відклику стосовно осіб, депутатські повноважен-
ня яких ще не діють. 

2. чи звужується зміст активного і пасивно-
го виборчого права громадян України внаслідок 
запровадження й реалізації зазначених положень 
законів України?

вважаємо, що зміст активного виборчого пра-
ва громадян України звужується за рахунок «під-
міни» волевиявлення виборців волевиявленням 
лише тих з них, що беруть участь у відповідних 
заходах політичної партії зі зміни виборчого спис- 
ку політичної партії. 

Розмірковуємо, що зміст пасивного виборчо-
го права громадян України, які увійшли до спис-
ку, але не були обраними, звужується завдяки 
шансу позбавлення їх потенційної можливості 
стати народними депутатами, яка виникає для 
них після проходження виборчим списком полі-
тичної партії прохідного бар’єру за підсумками 
голосування. 

3. чи узгоджуються оскаржувані норми з між- 
народними стандартами та основоположними за- 
садами виборчого права? 

варто зазначити, що найбільш очевидним у 
цьому випадку є порушення такого основопо- 
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ложного принципу (засади) виборчого права, як 
принцип рівності, що закріплюється міжнародни-
ми, зокрема європейськими, стандартами вибор-
чого права. адже в нерівних умовах опиняються 
ті особи, які були введені до виборчого списку 
політичної партії (ті з них, яких за підсумками 
результатів виборів було обрано, не можуть бути 
виключені зі списку, на відміну від тих, які згідно 
з частиною десятою ст. 98 аналізованого Закону 
«Про вибори народних депутатів України» уважа-
ються необраними). 

4. як співвідносяться між собою принципи 
партійної автономії та обов’язковості результатів 
народного волевиявлення в контексті цієї справи? 

виходячи з того, що єдиним джерелом влади 
в Україні Конституція проголошує народ, прин-
цип обов’язковості результатів народного воле-
виявлення має пріоритет у разі виникнення колі-
зії норм, що його захищають, з нормами, в основу 
яких покладено принцип партійної автономії. 

очевидно, що ці міркування не взяли до ува-
ги автори проекту закону про внесення змін до 
Закону України «Про вибори народних депутатів 
України» (щодо виключення кандидатів у народ-
ні депутати України з виборчого списку у багато- 
мандатному окрузі). адже, обґрунтовуючи в По- 
яснювальній записці до проекту необхідність 
прийняття законопроекту, вони виходили з того, 
що «формування складу верховної Ради України 
є досить важливим та відповідальним процесом, 
враховуючи, що кандидатів на вибори у більшос-
ті випадків висувають партії за їх власним пере-
конанням. відповідальність же за майбутню ді-
яльність обраних осіб лягає також на партійну 
організацію» [2]. 

5. чи допустимо вносити зміни до тієї части- 
ни виборчого списку партії, до якої внесено кан-
дидатів у народні депутати України, які за резу- 
льтатами виборів не набули статусу народного 
депутату? 

Слід зазначити, що внесення змін до тієї час-
тини виборчого списку партії, до якої внесено 
кандидатів у народні депутати України, які за 

результатами виборів не набули такого статусу,  
є можливим у випадках:

відповідного волевиявлення осіб, що входять  • 
до у тієї частини виборчого списку партії, до якої 
внесено кандидатів у народні депутати України, 
які за результатами виборів не набули статусу 
народного депутата; 

у випадку встановлення щодо осіб, які виклю-• 
чаються зі списку, чи виникнення щодо них таких 
об’єктивних обставин, які унеможливлюють на-
буття мандата народного депутата України (ст. 76 
Конституції України). 

6. чи є прийнятним поширення дії Закону  
№ 1006 на результати виборів, які уже відбулися,  
що унеможливлює виключення кандидатів у на- 
родні депутати України з виборчих списків пар-
тій, які були суб’єктами виборчого процесу на  
позачергових виборах народних депутатів Укра- 
їни 26 жовтня 2014 р.? 

вважаємо, що на відповідні правові норми 
поширюється загальний принцип про відсутність 
зворотної сили закону (lex prospicit, non respicit). 
Підтримуємо позицію, викладену в останньому 
абзаці висновку Головного науково-експертного 
управління від 24 грудня 2015 р. щодо проекту 
закону про внесення змін до Закону України «Про 
вибори народних депутатів України», відповідно 
до якої «поширення дії цього закону «на вибор-
чі списки кандидатів у народні депутати України 
від політичних партій, які були суб’єктами вибор-
чого процесу на позачергових виборах народних 
депутатів України 26 жовтня 2014 року», не уз- 
годжується із ст. 58 Конституції України, відповід-
но до якої закони не мають зворотної дії в часі».

отже, деякі норми Закону України від 16 лю-
того 2016 р. «Про внесення змін до Закону Украї- 
ни «Про вибори народних депутатів України» що- 
до виключення кандидатів у народні депутати 
України з виборчого списку партії у багатоман-
датному окрузі» уявляються не до кінця виваже-
ними авторами, що, ймовірно, буде відображено 
у відповідному рішенні Конституційного Суду 
України з цього питання. 
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преДмет 
конституційноГо права 
україни:
аКСіоЛоГічна СКЛадова  на СУчаСноМУ етаПі

Питання про предмет конституційно-правово- 
го регулювання вважається одним з найбільш 

дискусійних у теорії конституційного права. Його 
обговорення почалося ще на початку хх ст. як ві-
домо, для того щоб визначити предмет будь-якої 
галузі права, потрібно визначити коло тих сус-
пільних відносин, які вона регулює. Ці відносини 
й утворюватимуть предмет галузі права. однак 
реалії життя вимагають постійного уточнення і 
переосмислення змісту та ціннісного наповнення 
тих відносин, що становлять предмет конститу-
ційного права на сучасному етапі. 

Проаналізуємо позиції вітчизняних і зарубіж- 
них дослідників з цього питання та сформулюємо 
тенденції щодо розуміння питання про предмет 
конституційного права. 

вітчизняні науковці визначають предмет 
конституційного права України як:

1) сукупність політико-правових суспільних 
відносин, пов’язаних з відносинами держави та 
особи в Україні, народним волевиявленням, орга- 
нізацією і здійсненням державної влади й місце-
вого самоврядування, закріпленням соціально- 
економічних умов владування, а також з дер- 
жавно-територіальною організацією України, які 
регулюються нормами цієї галузі національного 
права України (о. Ф. Фрицький) [1, с. 13–14]; 

2) суспільні відносини, які виникають і ді-
ють у процесі здійснення влади народом України. 
Предмет конституційного права опосередковує 
чотири групи (блоки) суспільних відносин: 
а) відносини, які складають основоположні заса-
ди народовладдя, суверенітету народу; б) відно-
сини, які опосередковують будівництво держави  
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як організації влади народу і для народу; в) від- 
носини, які опосередковують основоположні за-
сади функціонування держави; г) відносини, які 
визначають характер зв’язків між державою і кон-
кретною особою (в. Ф. Мелащенко) [2, с. 7–10];

3) суспільні відносини, що забезпечують ор-
ганізаційну і функціональну єдність суспільства 
як цілісної соціальної системи, основи конститу- 
ційного ладу України, статус людини і громадяни- 
на, територіальний устрій держави, форми без-
посередньої демократії, систему органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування (ю. М. то- 
дика) [3, с. 8];

4) політичні та інші найважливіші суспільні 
відносини в Україні, зміст яких полягає в ут- 
вердженні і реалізації конституційних прав і сво-
бод людини, реалізації публічної влади українсь- 
ким народом, українською державою, територі- 
альними громадами і спільнотою автономної Рес- 
публіки Крим, а також у забезпеченні взаємодії 
громадянського суспільства з державою (в. Ф. По- 
горілко, в. Л. Федоренко) [4, с. 17]. Цінність цього 
визначення, на наш погляд, полягає в тому, що, в 
ньому, на відміну від більшості наявних визна-
чень цього поняття, акцентовано не лише на кон-
статації обсягу відносин, що є предметом галузі, 
а й на тих цілях, відповідно до яких ці відносини 
мають реалізовуватися та вибудовуватися пріо-
ритети законодавця при їх врегулюванні;

5) суспільні відносини в політичній, еконо-
мічній, соціальній і культурній сферах суспіль-
ного і державного життя, учасники яких наділе- 
ні конституційною правосуб’єктністю (о. в. Скрип- 
нюк) [5, с. 10]. 

Серед зарубіжних учених розуміння предме- 
та конституційного права відрізняється. У різних 
державах існують різноманітні доктринальні підхо- 
ди до визначення предмета конституційного пра- 
ва; навіть в одній і тій самій країні нерідко трап- 
ляються різні школи і напрями. Заразом в уза-
гальненому вигляді можна виділити кілька різ-
номанітних концепцій, кожна з яких пов’язана, як 
правило, з певною державою чи групою держав.

так, багато англійських дослідників, хоч і за-
стерігають, що в країні немає чітко встановленої 
думки про предмет конституційного права, суть 
останнього вбачають у регулюванні управління 
державою, відносин громадян та основних органів 
держави, їхніх головних функцій. Конституційне 
право нерідко розглядається як регулювання 

всієї системи управління, у зв’язку з чим адміні- 
стративне право розуміється лише як аспект кон-
ституційного права.

У СШа вважається, що конституційне право 
в загальному вигляді (залишаючи деталі адміні- 
стративному праву), регулює управління держа-
вою, відносини громадян та уряду. Сутністю кон-
ституційного права в СШа є гарантія забезпечен-
ня в суспільстві «фундаментальної свободи», що 
передбачає розмежування сфер свободи індивіда 
і меж впливу державної влади.

англо-американський підхід в цілому сприй-
няли японські вчені, а також наука англомовних 
держав колишніх британських колоній. японські 
автори, визначаючи предмет конституційного 
права, на перший план висувають організацію вла- 
ди (управління державою) та права людини.

Французька доктрина на одне з перших місць 
у конституційному праві висуває політичну вла-
ду і політичний режим. Причиною такого підходу  
є фактична відсутність у французькій гуманітар-
ній науці відмінностей між конституційним пра-
вом і політологією. Французька доктрина сприй-
нята юристами колишніх французьких колоній.

Свої погляди на питання про сутність кон-
ституційного права мають італія, іспанія, краї- 
ни Латинської америки, також їх висловлюють 
у своїх творах автори мусульманських держав. 
деякі італійські вчені вбачають специфіку цієї 
галузі права в регулюванні політичної поведін- 
ки. інші – схильні до більш широкого трактуван-
ня: до предмета цієї галузі вони відносять полі-
тичні партії, державу, свободу особистості й соці-
альні утворення.

іспанські конституціоналісти також дотри-
муються широкого трактування, хоч і в дещо ін- 
шому плані. Панує позиція, за якою конституцій-
не право окреслює основні лінії організації по-
літичних інститутів і встановлює їх легітимність 
[6]. Сутністю концепції конституційного права, 
на думку іспанського конституціоналіста, є взає- 
модія між державою і правом. держава передба- 
чає право як організацію влади. Регулювання прин- 
ципів, методів та обмежень, що мають виконува- 
тися владою, і формують конституційне право [7].

така різноманітність уявлень про предмет 
конституційного права зумовлена історичними 
особливостями розвитку національних правових 
систем [6, с. 16].

Мають власне трактування предмета консти- 
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туційного права і російські дослідники. Їх позиції 
зводяться до таких:

1) конституційне право регулює відносини, 
що складаються в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства. При цьому предметом конституцій- 
ного права є тільки ті відносини, які можна на-
звати базовими в кожній із сфер життя (К. і. Коз- 
лова);

2) конституційне право регулює суспільні 
відносини, які утворюють основу всієї будови сус-
пільства і держави та безпосередньо пов’язані із 
здійсненням публічної, головно державної, влади 
(в. а. Рижов);

3) предмет конституційного права охоплює 
дві основні сфери суспільних відносин: а) охоро-
ни прав і свобод людини (відносини між люди-
ною й державою); б) устрій держави і державної 
влади (владовідносини) (М. в. Баглай);

4) особливістю конституційно-правового ре- 
гулювання суспільних відносин є те, що в одних 
сферах життя суспільства конституційне право 
безпосередньо в повному обсязі регулює суспіль-
ні відносини, а в інших – лише основоположні, 
тобто такі, які визначають зміст усіх інших відно-
син у цих сферах. Переважна частина першої гру-
пи представлена суспільними відносинами, що 
виникають і діють у сферах, які утворюють основ- 
ні елементи держави, якими, як відомо, є насе-
лення, територія і влада. друга група відносин не 
є обов’язковим атрибутом конституційного пра-
ва. вони стають елементом конституційного пра-
ва лише тоді, коли в цьому зацікавлена держава, 
що виражається у відповідних нормах права, які 
містяться в таких основоположних актах, як кон-
ституція, або в інших актах, що мають установчий 
характер (о. о. Кутафін) [8, с. 7–28];

5) предметом конституційного права є най-
більш фундаментальні суспільні відносини, якими 
характеризуються: основи конституційного (сус- 
пільного) ладу держави, сутність і форми влади 
народу; основи правового положення особистос-
ті; державний лад; система, порядок формуван-
ня, принципи організації та механізм діяльності 
органів державної влади та місцевого самовряду-
вання. Конституційне право закріплює і регулює 
зазначені суспільні відносини, сприяє їх розвитку 
(С. а. авакян) [9, с. 21].

аналіз наведених позицій на визначення пред- 
мета конституційного права дає підстави пого- 
дитися з твердженням о. о. Кутафіна про те, що 

предмет конституційного права будь-якої дер-
жави не може бути раз і назавжди даним. він 
залежить від змісту конституцій та інших осно-
воположних документів, що діють у державі на 
цьому етапі розвитку [8, с. 26].

отже, предмет конституційного права Укра- 
їни на сучасному етапі утворюють суспільні від- 
носини щодо основ конституційного ладу Украї- 
ни, конституційно-правового статусу людини та 
громадянина, форм безпосередньої демократії, 
організації й діяльності органів державної вла-
ди (насамперед – законодавчої, виконавчої, судо- 
вої та Президента України), адміністративно-те- 
риторіального устрою України, місцевого само-
врядування, зміст і мета яких мають полягати 
передовсім в утвердженні та реалізації консти-
туційних прав і свобод людини та громадянина 
на основі застосування принципів, методів й об-
межень, що мають виконуватися владою, серед 
яких першочергове значення за принципами вер- 
ховенства права і знаходження компромісу між 
інтересами й потребами кожної людини, держа-
ви і суспільства. 

Звернімося до наукового доробку в частині 
розуміння сутності верховенства права та екстра-
полюємо його на предмет нашого дослідження.

Зміст цього принципу є предметом багатьох 
наукових розвідок фахівців з теорії права та галу-
зей права. 

насамперед, варто звернути увагу на те, що 
феномен верховенства права дає підстави виділи- 
ти такі його онтологічні статуси: мета діяльнос- 
ті держави; принцип діяльності органів держави, 
насамперед судових, її різних структур, а також 
професійної діяльності її службових осіб; консти-
туційна основа правопорядку, зокрема у сфері гос- 
подарювання; європейський стандарт адаптації 
національного законодавства; орієнтир правоос- 
вітньої діяльності (правоосвітній орієнтир); прин-
цип, що відображає й забезпечує пріоритет прав  
і свобод людини та громадянина [9, с. 118–119].

Звернімося до визначення змісту цього прин- 
ципу в чинному законодавстві.

відповідно до ст. 3 Статуту Ради Європи від 
5 травня 1949 р. (ратифікований Україною 31 жо- 
втня 1995 р.), кожний член Ради Європи під загро-
зою тимчасового позбавлення права представни-
цтва, виходу з Ради, припинення його членства в 
Раді обов’язково повинен визнати принцип вер-
ховенства права. 
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Першим сутність конституційного принци-
пу верховенства права роз’яснив верховний Суд 
України, відзначивши в Постанові Пленуму від 
1 листопада 1996 р. № 9, що відповідно до ст. 8 
Конституції в Україні визнається і діє принцип 
верховенства права. Конституційні права і свобо- 
ди людини та громадянина є безпосередньо діє- 
вими. вони визначають цілі і зміст законів та ін-
ших нормативно-правових актів, зміст і спрямо-
ваність діяльності органів законодавчої і вико-
навчої влади, органів місцевого самоврядування 
і забезпечуються захистом правосуддя. 

За ч. 1 ст. 8 Кодексу адміністративного судо- 
чинства України суд під час вирішення справи 
керується принципом верховенства права, відпо-
відно до якого, зокрема, людина, її права і свобо-
ди визнаються найвищими цінностями та визна-
чають зміст і спрямованість діяльності держави. 

відповідно до пункту 4.1 мотивувальної час- 
тини рішення Конституційного Суду України 
від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004, верховен-
ство права – це панування права в суспільстві. 
верховенство права вимагає від держави його 
втілення у правотворчу і правозастосовну діяль-
ність, зокрема в закони, які за своїм змістом ма-
ють бути проникнуті передусім ідеями соціальної 
справедливості, свободи, рівності тощо. одним з 
проявів верховенства права є те, що право не 
обмежується лише законодавством як однією з 
його форм, а вміщує й інші соціальні регулятори, 
зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які 
легітимовані суспільством і зумовлені історично 
досягнутим культурним рівнем суспільства. всі  
ці елементи права об’єднуються якістю, що відпо-
відає ідеології справедливості, ідеї права, яка ве-
ликою мірою відображена в Конституції України. 

нарешті, за Конституцією України, зі зміна-
ми, внесеними 2 червня 2016 р., принцип верхо-
венства права визначено як один з тих, на яких 
ґрунтується діяльність Конституційного Суду 
України.

виокремимо кілька підходів до розуміння 
принципу верховенства права, яких дотримують-
ся вітчизняні дослідники. 

Перший підхід до визначення змісту прин-
ципу верховенства права можна визначити як 
інтегрований, оскільки він охоплює сукупність 
умов організації держави і суспільства, за наяв- 
ності яких можливі визнання та дія зазначеного 
принципу. 

наприклад, М. і. Козюбра відзначає, що ут- 
вердження верховенства права і функціонуван-
ня правової держави можливі за умов, коли в 
суспільстві послідовно і неухильно втілюються 
в життя такі вимоги: 1) природні, невід’ємні і не-
відчужувані права і свободи людини набувають 
вирішального значення у відносинах між нею і 
державною владою; 2) принцип розподілу влади; 
3) законність; 4) обмеження дискреційних повно-
важень, що означає те, що будь-який орган вико-
навчої влади не тільки не може сам визначати 
власні повноваження, а й встановлювати їх для 
підпорядкованих йому органів та їх посадових 
осіб; 5) верховенство Конституції [10, с. 39–52]. 

до інтегрованого підходу слід віднести і 
думку про необхідність доповнення принципу 
верховенства права такими новими складника- 
ми: підпорядкування держави суспільству; пра- 
во громадян на чесну і прозору владу, аж до пра- 
ва на її повалення у випадку зловживання вла-
ди своїми повноваженнями; закони і підзаконні  
нормативно-правові акти мають відповідати об’єк- 
тивному праву; процесуальний супровід право-
застосовної діяльності; здійснення захисту при-
родних прав громадян через судову процедуру 
[11, с. 100–104]. 

другий підхід до розуміння змісту верховен- 
ства права можна визначити як людиноцентрист-
ський, або природно-правовий, або підхід з пози-
цій праволюдинних стандартів. 

Принцип верховенства права, на думку при-
бічників такого підходу, втілюється в так званій 
«людиноцентристській» концепції державного 
управління. За цього підходу держава не може  
діяти свавільно, вона обмежена правом, і не тіль-
ки створеним нею законодавством, а й правом, 
яке існує апріорі, незалежно від її розсуду, – при-
родним правом, або природними правами кож- 
ної людини [12, с. 87]. 

так, ще дж. Медісон відзначав, що влада іс-
нує насамперед для того, щоб реалізувати свобо-
ду індивідуума [13, с. 241]. ту саму ідею обстою-
ють засновники теорії модернізації (т. Парсонс,  
Г. алмонд, С. н. ейзенштадт, У. Ростоу), які вважа-
ли, що, підтримуючи закон, уряд регулює взає- 
модію соціальних груп, є гарантом прав індивідів, 
не допускає свавілля бюрократичної державної 
влади [13, с. 248]. 

на наш погляд, в аспекті характеристики  
зазначеного підходу до розуміння принципу вер- 
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ховенства права слушною є позиція, відповідно до 
якої крайністю є безумовний пріоритет інтересів 
особи щодо інтересів суспільства, держави, колек-
тиву. Це може призвести до конфліктів особи із 
суспільством, орієнтації особи на вузькоегоїстич-
ні інтереси. тому варто за допомогою правових 
засобів, можливостей державних і недержавних 
інституцій, правороз’яснювальної діяльності за-
безпечувати компроміс між інтересами, потреба-
ми кожної людини та держави, суспільства. При 
цьому потрібно виходити з того, що межа реалі-
зації прав і свобод особи визначається системою 
соціальних цінностей, конституційними та інши-
ми законодавчими приписами [14, с. 6]. 

на нашу думку, виваженим підходом до ро-
зуміння «людиноцентристської» концепції прин-
ципу верховенства права слід вважати підхід, за-
кріплений у ч. 3 ст. 21 Загальної декларації прав 
людини 1948 р., відповідно до якої воля народу 
має бути основою влади уряду.

отже, впровадження принципу верховенст- 
ва права в конституційно-правових відносинах 
має відбуватися, зокрема, шляхом спрямування 
діяльності органів на забезпечення, гарантуван- 
ня, охорону і захист прав та свобод людини і гро-
мадянина. воно потребує поглиблення на рівні 
і законотворення, і правозастосування [15, с. 187–
197]. При цьому найважливішою є не формальна 
характеристика принципу верховенства права як 
мінімальний набір вимог, а його органічна (мате- 
ріальна) характеристика як сукупність вимог, що 
прямо пов’язані з природним правом [16, с. 54].

для з’ясування змісту принципу верховенст- 
ва права важливо також визначитися з його спів- 
відношенням з принципом верховенства закону, 
що є одним із принципів демократичної держа-
ви. Принцип верховенства закону не замінює і не  
обмежує принципу верховенства права, оскільки 
запровадження принципу верховенства закону 
ще не означає, що цей закон є правовим за зміс-
том, а лише має на нього «зворотний вплив», за-
безпечуючи внутрішню підпорядкованість та не-
суперечність нормативно-правових актів.

Складнішою є справа із співвідношенням 
принципу верховенства права і принципу верхо-
венства Конституції, який зафіксований у тій же 
ст. 8 Конституції України, що й принцип верхо- 

венства права. Справа в подвійній природі самої 
Конституції, яка, з одного боку, є основним, але 
все ж таки законом, що, враховуючи психологіч-
ну, а не логічну обумовленість законотворення, 
визначає суб’єктивний характер Конституції. З ін- 
шого боку, норми Конституції є апріорно право- 
вими, такими, що не ставляться під сумнів, тобто  
у цьому аспекті Конституція набуває об’єктивно- 
го характеру. Крім того, Конституція закріплює 
низку юридичних інституцій і механізмів, спря-
мованих на утвердження вимог принципу вер-
ховенства права. Це – загальність законів, неза-
стосування неопублікованих законів, заборона 
зворотної дії законів тощо. такі положення є фак- 
тично вимогами природного права, тобто Кон- 
ституція є найвищим ступенем об’єктивації верхо- 
венства права. Забезпечення верховенства Кон- 
ституції (через це – і верховенства права) здій-
снюється через діяльність Конституційного Суду 
України [17, с. 129]. 

досить дискусійною щодо співвідношення 
принципів верховенства права та верховенства 
закону вважаємо позицію в. М. Кампа, який від-
значає, що верховенство права і принцип закон-
ності ніби поділили сферу права на дві частини: 
там, де відносини стосуються громадян, діє прин- 
цип верховенства права, а де ці відносини по- 
в’язані з органами й посадовими особами публіч-
ної влади, там панує принцип законності [18, с. 48].

на нашу думку, принципи верховенства пра-
ва та законності спільно характеризують зміст 
конституційно-правових відносин і вилучення 
будь-якого з них ставить під сумнів відповідність 
таких відносин принципам правової держави. 

і на завершення наведемо слушну позицію  
Б. таманаги, який відзначає, що жодний уряд у 
світі сьогодні відкрито не відкидає верховенства 
права, а багато лідерів держав публічно вислов-
люють повагу до нього. навіть коли це більше 
слова, ніж дійсність, це має фундаментальну зна-
чущість. особи, що мають владу, раз у раз прого-
лошують, що вони зобов’язуються виконувати 
закон; з часом така риторика набуває надзви-
чайно високої культурної цінності, такі погляди 
на державну владу і право стають спільними для 
всіх [19, с. 163].
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АНотАція
стаття присвячена актуальним проблемам 

теорії та практики реформи місцевого  
самоврядування в незалежній Україні, а також  

визначенню її пріоритетів і перспектив у 
конституційно-правових реаліях сьогодення. 
обґрунтовано періодизацію основних етапів  

утвердження, розвитку та реформування  
вітчизняного місцевого самоврядування в 1991–2016 рр.,  

розкрито сутність і зміст виявлених періодів. 
Визначено основні положення реформування  

місцевого самоврядування на засадах децентралізації,  
втілені в законопроекті про внесення змін до 

Конституції України (щодо децентралізації) (2015)  
та в Законі України «про добровільне об’єднання  

територіальних громад» від 5 лютого 2015 р. 
досліджено організаційно-правові аспекти  

реформування місцевого самоврядування в Україні. 
Ключові слова: місцеве самоврядування, реформа  

місцевого самоврядування, децентралізація, об’єднана 
територіальна громада, закон про внесення змін 

до Конституції України щодо децентралізації. 

реФорма місцевоГо 
самовряДування 
в неЗаЛежній україні: 
Поняття, ПРіоРитети, ПеРСПеКтиви

Владислав ФЕДОРЕНКО 
/ директор Науково-дослідного центру судової  

експертизи з питань інтелектуальної власності, 
доктор юридичних наук, професор,  

заслужений юрист України

 

Реформа місцевого самоврядування в Україні 
має тривалу історію. Лише в період незалеж-

ності (1991–2016) було декілька спроб реформу-
вати місцеве самоврядування в Україні. Загалом 
можна говорити про утвердження, розвиток і мо-
дернізацію місцевого самоврядування в Україні:

• 1991–1996 рр. – формування конституційної 
моделі місцевого самоврядування в незалежній 
Україні, трансформація радянської системи «рад 
всіх рівнів» у пострадянську громадівську модель 
місцевого самоврядування;

• 1996–2004 рр. – закріплення засад місцевого 
самоврядування в Конституції та законах, зокре- 
ма в Законі України «Про місцеве самоврядування  
в Україні», розбудова громадівської моделі місце-
вого самоврядування в Україні;

• 2004–2014 рр. – спроби реформувати місцеве 
самоврядування шляхом прийняття законопро-
екту про внесення змін до Конституції України 
щодо удосконалення системи місцевого самовря-
дування (реєстр. № 3207-1) та інші нереалізовані 
ініціативи;

• 2014–2016 рр. – започаткування після Рево- 
люції гідності реформи місцевого самоврядуван-
ня і територіальної організації влади на засадах 
децентралізації.

до прийняття Конституції України 1996 р. 
місцеве самоврядування в Україні регулювала 
Конституція Української РСР зі змінами і допов- 
неннями та Конституційний договір, або договір 
«Про основні засади організації та функціонуван-
ня державної влади і місцевого самоврядування 
в Україні на період до прийняття нової Конститу- 
ції України» від 8 червня 1995 р.

уДк 342.25
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так, ст. 4 Конституційного договору визна- 
чала, що «місцеве самоврядування в Україні, здійс- 
нюється через територіальну самоорганізацію гро- 
мадян безпосередньо та через органи місцевого 
самоврядування» [2]. Зміст місцевого самовряду- 
вання розкривав розділ VIII «Місцеві органи дер- 
жавної виконавчої влади та місцеве самовряду- 
вання в Україні» Конституційного договору. але 
Конституційний договір не реформував, а здебіль- 
шого консервував трансформовану радянську мо- 
дель місцевого управління та самоврядування. 

З прийняттям 28 червня 1996 р. Конституції 
України було утверджено нинішню систему віт- 
чизняного місцевого самоврядування. так, ст. 7 ос- 
новного закону визначила, що в Україні «визна-
ється і гарантується місцеве самоврядування», а 
розділ XI «Місцеве самоврядування» – унормував 
конституційні засади організації й діяльності  
місцевого самоврядування в Україні. Ця консти- 
туційна модель місцевого самоврядування мала 
дещо еклектичний характер: вона поєднує в собі 
громадівську модель із посткомуністичними прак- 
тиками місцевого самоврядування. Крім того, у 
самому основному законі було закладено колі- 
зійні положення щодо співвідношення системи 
місцевого самоврядування із системою адміні- 
стративно-територіального устрою України.

Положення основного закону про місцеве 
самоврядування в Україні було розвинуто у чин-
ному законодавстві України. Зокрема, в Законах 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(1997), «Про службу в органах місцевого самовря- 
дування в Україні» (2001), «Про статус депутатів 
місцевих рад» (2002) та ін. У 1997 р. Україна та-
кож ратифікувала Європейську хартію місцевого 
самоврядування. Проте конституційні колізії у 
сфері місцевого самоврядування вони не вирішили.

відтак виникла потреба в реформі місцево- 
го самоврядування. Спроби провести системні 
реформи у сфері місцевого самоврядування бу- 
ли здійснені під час адміністративної реформи 
1998–1999 рр. але відповідні реформи в частині 
розмежування компетенції між місцевими орга-
нами державного управління та місцевим само-
врядуванням так і не були завершені. Першим 
нормативним актом, у якому йшлося про рефор-
му місцевого самоврядування, була Концепція 
державної регіональної політики, затверджена 
Указом Президента України від 25 травня 2001 р. 
за № 341/2001.

незадовго до Помаранчевої революції, у 
2003 р. в парламент було подано законопроект про 
внесення змін до Конституції України щодо удо-
сконалення системи місцевого самоврядування 
(реєстр. № 3207-1 від 01.07.2003), який 12 грудня 
2003 р. був прийнятий за основу та скерований 
до Конституційного Суду України. Цей законо- 
проект передбачав посилення місцевого самовря- 
дування й удосконалення його структури, а також 
унормування механізму утворення і ліквідації 
адміністративно-територіальних одиниць, вста-
новлення і зміну меж районів і міст, віднесення 
населених пунктів до категорії міст, найменуван-
няі перейменування населених пунктів і районів.

як відомо, 8 грудня 2004 р., одночасно з прий- 
няттям Закону України «Про внесення змін до 
Конституції України», верховна Рада України внес- 
ла до порядку денного законопроект № 3207-1, а 
23 грудня 2004 р. прийняла його за основу та ске-
рувала на розгляд Конституційного Суду України. 
однак реформа місцевого самоврядування, перед-
бачена законопроектом № 3207-1, так і не була 
реалізована.

Спроби ініціювати проведення реформи міс- 
цевого самоврядування були й пізніше. так, Роз- 
порядженням Кабінету Міністрів України від 
29 липня 2009 р. № 900-р було схвалено підго-
товлену відповідно до європейських стандартів 
Концепцію реформи місцевого самоврядування 
(схвалена), але її скасували 2012 р. [4, с. 10]. У 
цей час концептуальні засади реформи місцево-
го самоврядування розробляла Конституційна 
асамблея, але відповідні напрацювання не були 
втілені в конституційній правотворчій і право-
застосовній практиці.

Серед позитивних кроків щодо посилення 
місцевого самоврядування у цей час можна від-
значити легалізацію асоціацій місцевого само-
врядування. Статус останніх було унормовано в 
Законі України «Про асоціації органів місцевого 
самоврядування» від 16 квітня 2009 р. [6]. Це 
сприяло утвердженню потенціалу всеукраїнської 
асоціації органів місцевого самоврядування, асо- 
ціації міст України та інших асоціацій.

Розв’язання проблем місцевого самовряду- 
вання набуло своєї актуальності після Революції 
гідності. 1 квітня 2014 р. Кабмін ухвалив Концеп- 
цію реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні, відтак 
було розпочато реформу місцевого самоврядуван- 
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ня на засадах децентралізації та субсидіарності. 
Ця реформа має на меті трансформувати грома-
дівську теорію в реальну практику місцевого са-
моврядування в Україні, а також розв’язати низку 
проблем, характерних для місцевого самовряду-
вання ще з часів проголошення незалежності 
України. 

однією з найважливіших проблем місцевого 
самоврядування нині є проблема фінансової де-
централізації. так, у Концепції відзначається, що 
дотаційність 5419 бюджетів місцевого самовря- 
дування становить понад 70%, 483 територіаль- 
ні громади на 90% утримуються за кошти держав- 
ного бюджету. Здійснення постійної фінансової 
підтримки через районні бюджети невеликих те- 
риторіальних громад з використанням системи 
дотацій вирівнювання є обтяжливим для держ- 
бюджету та стримує розвиток малих міст і вели-
ких селищ.

втім, наведена проблема місцевого самовря- 
дування в Україні не єдина. на цей час ефектив-
ного і швидкого розв’язання потребують такі 
проблеми:

• погіршення якості й доступності публічних 
послуг внаслідок ресурсної неспроможності біль-
шості органів місцевого самоврядування здійсню- 
вати власні і делеговані повноваження;

• зношеність теплових, каналізаційних, водопос- 
тачальних мереж і житлового фонду та ризик 
виникнення техногенних катастроф в умовах об- 
меженості фінансових ресурсів місцевого само- 
врядування;

• складна демографічна ситуація в більшості те- 
риторіальних громад (старіння населення, зне-
люднення сільських територій та монофункціо-
нальних міст);

• неузгодженість місцевої політики щодо соці- 
ально-економічного розвитку з реальними інте- 
ресами територіальних громад;

• нерозвиненість форм прямого народовладдя, 
неспроможність членів громад до солідарних дій, 
спрямованих на захист своїх прав та інтересів, у 
співпраці з органами місцевого самоврядування 
і місцевими органами виконавчої влади, та до-
сягнення спільних цілей розвитку громади;

• зниження рівня професіоналізму посадових 
осіб місцевого самоврядування, зокрема внаслі-
док низької конкурентоспроможності органів міс- 
цевого самоврядування на ринку праці, знижен-
ня рівня престижності посад, що призводить до 

низької ефективності управлінських рішень;
• корпоратизація органів місцевого самовряду- 

вання, закритість і непрозорість їх діяльності, ви-
сокий рівень корупції, що призводить до знижен-
ня ефективності використання ресурсів, погір-
шення інвестиційної привабливості територій, 
зростання соціальної напруги;

• надмірна централізація повноважень орга-
нів виконавчої влади та фінансово-матеріальних 
ресурсів;

• відсторонення місцевого самоврядування від 
вирішення питань у сфері земельних відносин, 
посилення соціальної напруги серед сільського 
населення внаслідок відсутності повсюдності міс- 
цевого самоврядування [3].

Задля реалізації Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної ор-
ганізації влади в Україні було розпочато реформу 
місцевого самоврядування на засадах децентра-
лізації та субсидіарності. верховна Рада України 
17 червня 2014 р. прийняла Закон України «Про 
співробітництво територіальних громад». Цей 
Закон визначив організаційно-правові засади, 
форми і механізми співробітництва територіаль-
них громад, його стимулювання, фінансування і 
контролю [11]. По суті, Закон України «Про спів-
робітництво територіальних громад» легітимізу-
вав інструментарій співробітництва територіаль-
них громад, стимулював їх подальше об’єднання.

Реформа місцевого самоврядування та тери-
торіальна організація публічної влади в Україні 
на засадах децентралізації стали пріоритетом у ді-
яльності утвореної 2015 р. Президентом України 
Конституційної комісії на чолі з в. Гройсманом. 
За короткий термін Комісія підготувала проект 
Закону України про внесення змін до Конституції 
в частині децентралізації. а вже в липні 2015 р. 
цей законопроект глава держави вніс на розгляд 
парламенту [7].

Законопроект «Про внесення змін до Кон- 
ституції України (щодо децентралізації)» (реєстр. 
№ 2217а) передбачив, що розмежування повнова-
жень у системі органів місцевого самоврядування 
та їх виконавчих органів різних рівнів здійсню-
ється за принципом субсидіарності, що відповідає 
Європейській хартії місцевого самоврядування.

так, у ст. 4 Європейської хартії місцевого са-
моврядування мовиться, що органи місцевого са- 
моврядування, відповідно до положень законо- 
проекту № 2217а, в межах закону мають повне 
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право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не 
вилучене зі сфери їхньої компетенції і вирішення 
якого не доручене жодному іншому органу. Пуб- 
лічні повноваження, як правило, здійснюють пере- 
важно ті органи публічної влади, які мають най-
тісніший контакт з громадянином. наділяючи ти- 
ми чи іншими повноваженнями інший орган, по-
трібно враховувати обсяг і характер завдання, а 
також вимоги досягнення ефективності та економії.

так, законопроект № 2217а передбачає, що 
з Конституції України вилучаються положення 
про місцеві державні адміністрації та відповідно 
скасовується інститут голів місцевих державних 
адміністрацій. натомість основні повноваження 
зосереджуються на базовому рівні – у територі-
альній громаді. 

Передбачається також утворення виконав-
чих органів місцевого самоврядування громади, 
які є підконтрольними і підзвітними раді громади. 
При цьому голова громади головує на засіданнях 
ради громади, очолює виконавчий орган місце-
вого самоврядування громади. Своєю чергою, ра-
йонна й обласна радиа обирають зі свого складу 
відповідно голову районної ради, голову облас-
ної ради, який очолює виконавчий комітет ради.

Разом з тим, децентралізація не означає по- 
слаблення центральної влади в таких питаннях,  
як оборона, зовнішня політика, національна без- 
пека, верховенство права, дотримання прав і сво-
бод людини. Саме тому для нагляду за додержан-
ням Конституції і законів України органи місце-
вого самоврядування пропонують запровадити 
інститут префектів. Проектом передбачено, що 
префекта призначає на посаду та звільняє з по-
сади за поданням Кабінету Міністрів України Пре- 
зидент України.

31 серпня 2015 р. верховна Рада України ух- 
валила в першому читанні законопроект «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо де-
централізації)» (реєстр. № 2217а). У цей час біля 
парламенту відбувалися громадські акції, під час 
яких проти протестувальників застосували зброю.

ініціатори реформи місцевого самовряду- 
вання – вище керівництво держави – ще до прий- 
няття законопроекту № 2217а, розробили і при-
йняли 5 лютого 2015 р. Закони України «Про за- 
сади державної регіональної політики» і «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад». 
Зокрема, Закон України «Про засади державної 
регіональної політики» визначив основні правові, 

економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та 
організаційні засади державної регіональної по-
літики як складової частини внутрішньої політи-
ки України [9].

Закон України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» стимулював реформу 
місцевого самоврядування «знизу» та сприяв 
об’єднанню територіальних громад для поси-
лення їх владоспроможності. У Пояснювальній 
записці до проекту закону України «Про добро-
вільне об’єднання територіальних громад» було 
визначено передумови для започаткування про-
цесу об’єднання територіальних громад в Украї- 
ні. За попередніми даними, 10 278 сільських рад 
представляють інтереси 284 451 сільського на-
селеного пункту, 64 міста обласного значення 
об’єднують понад 200 населених пунктів.

варто також відзначити, що не кожне село, 
селище, місто на практиці є самостійною адмі- 
ністративно-територіальною одиницею, а його 
жителі – самостійною територіальною громадою.  
так, близько 1 тис. населених пунктів приєднані 
до міст республіканського (автономної Республі- 
ки Крим) та обласного значення і разом з ними 
становлять єдині територіальні громади, водно- 
час зберігаючи за собою права територіальних 
громад сіл, селищ, міст.

тому метою Закон України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» стало вста-
новлення порядку об’єднання територіальних гро- 
мад сіл, селищ, міст та надання державної підтрим-
ки об’єднаним територіальним громадам, а також 
створення правових умов та можливостей для:

укрупнення шляхом добровільного об’єднан- • 
ня територіальних громад, підвищення його ролі 
у вирішенні питань місцевого значення; 

формування дієздатних територіальних гро-• 
мад, головним завданням яких має стати поліп-
шення забезпечення потреб громадян, оператив- 
не та якісне надання їм базових соціальних та ад-
міністративних послуг, поліпшення умов сталого 
розвитку відповідних територій, більш ефективне 
використання бюджетних коштів та інших ресурсів;

створення передумов для удосконалення сис- • 
теми органів місцевого самоврядування на відпо-
відній територіальній основі.

для досягнення зазначеної мети у проекті 
Закону України «Про добровільне об’єднання те- 
риторіальних громад» визначено основні умови 
об’єднання територіальних громад, порядок іні- 
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ціювання об’єднання, утворення об’єднаної тери-
торіальної громади та порядок діяльності орга-
нів місцевого самоврядування в такій громаді до 
формування нових органів [5].

відповідно до ст. 2 Закону України «Про до-
бровільне об’єднання територіальних громад» 
основними засадами об’єднання територіальних 
громад в Україні є такі принципи: 1) конститу-
ційності та законності; 2) добровільності; 3) еко-
номічної ефективності; 4) державної підтримки;  
5) повсюдності місцевого самоврядування; 6) про- 
зорості та відкритості; 7) відповідальності [8].

Суб’єктами добровільного об’єднання тери- 
торіальних громад Закон визначив суміжні те-
риторіальні громади сіл, селищ, міст. При цьому 
об’єднана територіальна громада, адміністратив-
ним центром якої визначено місто, є міською те-
риторіальною громадою, центром якої визначено 
селище – селищною, центром якої визначено село – 
сільською. тобто нині маємо в Україні три види 
об’єднаних територіальних громад:

• міська об’єднана територіальна громада;
• селищна територіальна громада;
• сільська територіальна громада.

У зв’язку з утворенням об’єднаних терито- 
ріальних громад Закон України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» у Прикінце- 
вих положеннях запровадив інститут старост, із  
доповненням Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» новою ст. 14-1 «Староста». 

Староста, як посадова особа місцевого само- 
врядування: 1) представляє інтереси жителів се- 
ла, селища у виконавчих органах сільської, се-
лищної, міської ради; 2) сприяє жителям села, се- 
лища у підготовці документів, що подаються до  
органів місцевого самоврядування; 3) бере участь  
у підготовці проекту бюджету територіальної 
громади в частині фінансування програм, що реа- 
лізуються на території відповідного села, сели-
ща; 4) вносить пропозиції до виконавчого комі-
тету сільської, селищної, міської ради з питань ді-
яльності на території відповідного села, селища 
виконавчих органів сільської, селищної, міської 
ради, підприємств, установ, організацій комуна- 
льної форми власності та їх посадових осіб; 5) здій-
снює інші обов’язки, визначені положенням про 
старосту [10].

З часу започаткування процесу добровіль- 
ного об’єднання територіальних громад в Україні 
можна стверджувати про успіхи реформи місцевого 

самоврядування. так, станом на червень 2016 р. в  
Україні створено 172 об’єднані територіальні гро-
мади (отГ), у яких об’єдналося 794 сільські, селищ- 
ні і міські ради. 31 липня 2016 р. відбулися вибо-
ри ще в 5 об’єднаних територіальних громадах.

Робота отГ вимірюється результатами бюд- 
жетної децентралізації, яка дозволила збільшити 
надходження до місцевих бюджетів об’єднаних 
територіальних громад більш ніж удвічі (на 1046 
млн грн), доходи бюджетів отГ із трансфертами 
зросли майже у 5 разів.

У 2016 р. державним бюджетом передбачена 
значна державна підтримка місцевого самовряду-
вання: 3 млрд грн з державного фонду регіональ-
ного розвитку (дФРР), 1 млрд грн – субвенція для 
розвитку інфраструктури об’єднаних територіаль- 
них громад та 1,94 млрд грн – субвенція на заходи 
соціально-економічного розвитку окремих тери-
торій [12, с. 5]. 

важливою бюджетною новацією є інфра- 
структурна субвенція для об’єднаних громад. до  
Мінрегіону надійшло 828 заявок від 134 отГ що- 
до реалізації інфраструктурних проектів. Загаль- 
ний обсяг фінансування за субвенцією становить 
724 млн грн. У регіони інвестовано 2,87 млрд грн  
з державного фонду регіонального розвитку. Роз- 
поділено майже 96% цих коштів. вперше за 25 ро-
ків на території громад почали будувати дороги, 
модернізовувати школи, лікарні і дитячі садки. 
За свідченням одного з ініціаторів реформи міс-
цевого самоврядування в Україні віце-прем’єр-мі- 
ністра України – Міністра регіонального розвит- 
ку, будівництва та житлово-комунального гос-
подарства України Г. Зубка, «це реальна децен-
тралізація в дії, яку вже неможливо заперечити 
чи ігнорувати» [1].

очевидно, що успіх реформи місцевого само-
врядування в Україні залежить від об’єднання та 
координації зусиль органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, їх посадових 
осіб та інститутів громадянського суспільства й 
міжнародних організацій і програм. основними 
суб’єктами реформи місцевого самоврядування в 
Україні сьогодні є:

• верховна Рада України та, зокрема, Комітет 
верховної Ради України з питань державного бу-
дівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування:

• Президент України і, зокрема, Конституційна 
комісія, національна рада реформ;
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• Кабінет Міністрів України та Міністерство ре-
гіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України;

• органи місцевого самоврядування та їх поса-
дові особи, органи самоорганізації населення;

• асоціації місцевого самоврядування в Україні 
та інші профільні інститути громадянського су- 
спільства (громадські організації, благодійні 
асоціації, місцеві ЗМі);

• Рада Європи, ЄС, оон, а також програми рефор- 
ми місцевого самоврядування та децентралізації 
влади таких держав-партнерів України, як СШа, 
Швейцарія, Польща, Канада, Франція, німеччина, 
Швеція, норвегія та ін.

оскільки успіх реформи місцевого самовря-
дування в Україні залежить від рівня підготовки 
службовців і посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, а також представників профіль-
них інститутів громадянського суспільства, важ-
ливо залучати ґрунтовні напрацювання згаданих 
міжнародних програм під час підготовки майбут-
ніх правознавців, а також перепідготовки, спеці-
алізації та підвищення кваліфікації працівників 
органів місцевого самоврядування (лише корпус 
депутатів місцевих рад після місцевих виборів 
2015 р. нараховує близько 200 тис. депутатів) та 
всіх активних учасників реформування місцевого 
самоврядування на засадах децентралізації. 
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Кшиштоф ЕКхАРДт
/ професор, д-р габ. Кафедри конституційного права 
і міжнародних відносин ВНЗ: Жешівська вища школа

ЗаХист вЛасності
кріЗь приЗму ст. 21
конституції
респубЛіки поЛьЩі
від 2 квітня 1997 р.

I.

У ст. 21 Конституції Республіки Польщі від 2 квіт- 
ня 1997 р. визначено: «1. Республіка Польща за- 

хищає власність та право спадкування. 2. Приму- 
сове відчуження майна допустиме лише у разі, як- 
що воно здійснюється в інтересах громадськості 
і за справедливу компенсацію». Це третє консти-
туційне положення у Польщі, яке стосується за-
хисту власності. два попередні – це положення 
Конституції Республіки Польщі від 17 березня 
1921 р. і Конституції Польської народної Респуб- 
ліки від 22 липня 1952 р.

Статтю 99 Конституції 1921 р., так само як і 
низку інших положень п’ятого розділу «Загальні 
громадянські обов’язки та права», не було анульо-
вано з набуттям чинності наступної Конституції 
Польщі від 23 квітня 1935 р. (ст. 81, параграф 2) і 
вона залишалася чинною до закінчення існуван-
ня другої Республіки Польщі [1, c. 13–18]. Її зміст 
у сучасній доктрині конституційного права було 
визнано таким, що відхиляється від «традиційної 
формули» [2, c. 144]. відомий польський конститу-
ціоналіст довоєнних часів вацлав Комарніцький 
вважав, що саме виявлення вибору «рівного ста-
тусу особистої та колективної власності» складає 
поступку з боку тенденції до «соціалізації приват- 
ного права» [3, с. 566]. окрім індивідуальної влас-
ності, яка називалася «особистим майном окре-
мих громадян», ст. 99 Конституції 1921 р. передба- 
чала захист «колективної власності об’єднань гро- 
мадян, установ, органів самоврядування і, нареш- 
ті, самої держави». однак вона водночас дозволяла  
анулювання чи обмеження власності «у випадках, 
визначених законом (…), на підставі вищої корис-
ності, за компенсацію», і містила умову закону 
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щодо того, «які товари і в яких обсягах, заради 
загального блага, перебувають виключно у влас-
ності держави і наскільки права громадян та їх-
ніх об’єднань, визнаних законом, на вільне корис-
тування земельними, водними, мінеральними та 
іншими природними ресурсами, можуть обмежу- 
ватися в інтересах громадськості». Щоб дати мож- 
ливість здійснити реконструкцію системи сільсь- 
кого господарства Польщі, «право власності на зем- 
лю» [2, c. 147] було обмежено умовою, що земля 
«не може бути предметом необмеженого обігу». 

Конституція Польської народної Респубілки 
(ПнР) у другому розділі «Соціально-економічна 
система» (ст. 8 і від ст. 10 по ст. 13, після внесення 
поправок до ст. 12 і ст. 15–18 від 1976 р.) розмежо- 
вувала різні види (форми) власності з погляду су- 
б’єкта і з огляду на ступінь нечутливості захисту [4]. 
державна власність, яка у Конституції фігурує як 
«загальнодержавна власність», стала предметом 
«особливого занепоконня та опіки з боку держави 
та всіх громадян». Кооперативна власність була 
власністю, якій ПнР забезпечувала «особливу опі- 
ку та захист» як соціальній власності. індивідуаль- 
на власність у вигляді «землі, будівель та інших 
засобів виробництва, що належать селянам, реміс- 
никам і тим, хто працює на дому», захищалася не 
безпосередньо на основі Конституції, а «на підста-
вах зобов’язуючого статусу», а щодо особистого 
майна, то йому Конституція ПнР «гарантувала 
повний захист». 

Ситуація із диференціацією форми та ступе-
ня захисту власності змінилася внаслідок прий- 
няття поправок до Конституції 29 грудня 1989 р. 
Після набуття чинності цих поправок, ст. 7 Кон- 
ституції, введена до нового першого розділу під 
заголовком «основа політично-економічної сис-
теми», визначала: «Республіка Польща захищає 
власність та право спадкування і гарантує повний 
захист особистого майна. Примусове відчуження 
власності допустиме лише у разі, якщо воно здій-
снюється в інтересах громадськості і за справед- 
ливу компенсацію». на підставі такого формулю-
вання розпочалося ширше обговорення доктри-
ни щодо так званого конституційного поняття 
власності (майна), під час якого було представле-
но радикально різні погляди, починаючи з визна-
чення конституційного формулювання власності 
в розумінні, яке використовують у цивільному 
праві, і аж до визнання повної його незалежності 
[5, c. 19–31; 6, с. 231–234]. 

У процесі роботи над Конституцією, яка має 
зобов’язувальну силу, підкомітет з розробки ос- 
нови політично-економічної системи представив 
Конституційному комітету національної асамблеї 
на розгляд як альтернативу таке формулювання  
параграфа 1 ст. 21: «Республіка Польща забезпе-
чує непорушність власності і права на спадкуван- 
ня». на засіданні 21 лютого 1995 р. Комітет під-
тримав такий варіант, що має зобов’язувальну си- 
лу, 23 голосами, при цьому 3 членів проголосу- 
вало проти, а 4 утрималося. Загалом було прове-
дено голосування за шістьма варіантами змісту 
статті щодо захисту власності [7, c. 84–87; 8, c. 9–11].

Принцип захисту власності, виражений у 
ст. 21, параграф 1, належить до основоположних 
принципів системи Республіки Польщі, що базу-
ється на долученні цього положення до першого 
розділу Конституції. У світлі цього принципу, «га- 
рантування захисту власності – це конституцій-
ний обов’язок держави, тоді як цей обов’язок ви- 
конується і за допомогою заходів законодавчого 
характеру (формування базових правових уста-
нов, що визначають зміст права власності, вста-
новлення обмежень щодо права власності), і за-
гальних заходів державних органів, предметом 
розгляду яких є об’єкти, що складають майно 
якоїсь особи» [9]. 

II. 
Польський законодавець неодноразово по-

слуговується терміном «власність» (ст. 20, 21, 63,  
165 Конституції). У цій доктрині триває спір щодо 
того, чи цей термін щоразу має однакове значен- 
ня. деякі дослідники розрізняють кілька консти- 
туційних значень власності. для прикладу, Р. іллі- 
ніч виділяє чотири [10, c. 125], а С. ярош-жуков- 
ська – два [5, c. 35]. досить серйозно поширений 
й інший підхід, за яким не можна діяти на підста-
ві припущення, що однакові терміни позначають 
однакові поняття по всьому тексту Конституції, 
вони радше по-різному визначають власність за- 
лежно від контексту, в якому вжито це поняття 
[11, c. 8]. З одного боку, Конституційний Суд у своє- 
му рішенні від 21 березня 2000 р. K. 14/99 [12] 
чітко заявив про однакове розуміння поняття 
«власність» крізь призму Конституції РП, тоді як, 
з іншого боку, у багатьох своїх рішеннях він до-
тримується позиції, що базується на ст. 7, що діяла 
раніше, яку було змінено у 1989 р. положеннями 
Конституції Польської народної Республіки. У ній, 
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з-поміж іншого, визначено, що «власність» у світ- 
лі конституційних положень слід трактувати як 
виключно конституційну категорію, ближчу до 
економічного розуміння власності, тобто як таку, 
що є синонімом до сукупності прав власності, во- 
лодіння [13], а також, що поняття «власності», ок- 
реслене у ст. 21 Конституції, має незалежний ха- 
рактер і «є ширшим, ніж формулювання у цивіль- 
ному праві» [14]. на думку Суду, підтверджує са- 
ме таке ототожнення поняття «власності», що 
використовується в коментованій статті, із по-
няттям «власності», що вживається у цивільному 
праві, і трактування цих термінів як взаємоза- 
мінних, стаття 1 Протоколу № 1 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод [15], 
за яким: «кожна фізична чи юридична особа має 
право мирно насолоджуватися своєю власністю. 
ніхто не може бути позбавлений своєї власності, 
окрім випадків, коли цього вимагають інтереси 
громадськості, і на умовах, визначених законом, 
та у відповідності до загальних принципів міжна-
родного права» [16]. обмеження поняття «влас-
ності» у ст. 21 власністю в розумінні цивільного 
права «може призвести до виникнення ситуації, 
коли діяльність державних органів влади, яка ба- 
зується на цьому положенні і суб’єктом якої є ба- 
зові правові установи, буде стосуватися виключно 
прав власності, зокрема, обмежених прав власнос-
ті, чи то постійного узуфрукту» [17, c. 259–260].

III. 
У ст. 21 «власність» тлумачиться дуже широ-

ко, і з об’єктивного, і з суб’єктивного погляду. Уся 
власність підлягає захисту: «і та, яка використо-
вується у виробничих цілях, і та, яка покликана 
задовольняти особисті потреби власника» [18,  
c. 34]. Зокрема, відповідно до ст. 20 Конституції, 
соціальна ринкова економіка основана на при-
ватній власності, але державна власність також 
захищена Конституцією [19, с. 140–160], якщо во- 
на належить Міністерству фінансів чи територі-
альним органам самоврядування [с. 20, 59]. 

У доктрині висловлюється думка, що Консти- 
туція надто слабко окреслює суб’єктивну струк- 
туру власності, оскільки потрібно створювати  
спеціальний режим захисту деяких товарів на ос- 
нові «національної власності багатьох поколінь» 
у сфері культури, мистецтва, науки, релігії, соці-
альної інфраструктури. Ці товари не підлягають 
передачі на самоуправління чи приватизації [6,  

c. 235]. водночас також зазначається, що, у світлі  
ст. 20 конституційна гарантія захисту власності  
не може використовуватися для сповільнення про- 
цесу приватизації [21, c. 167].

IV. 
Конституційна гарантія права спадкування 

має, насамперед, «негативне значення», тобто во- 
на виправдовує заборону свавільного захоплення 
власності померлого державою (іншими суб’єк- 
тами публічного права) [22]. Право спадкування 
також є незалежним поняттям конституційного 
права, однак, якщо порівняти з поняттям «влас-
ності», вона не має аналога в положеннях польсь- 
кого цивільного кодексу [23]. «до моменту смерті 
спадкодавця (спадок відкритий, згідно з номен- 
клатурою цивільного кодексу), ніхто, навіть закон- 
ні спадкоємці, не мають права спадкування» [24, 
c. 29]. Право спадкування чітко передбачає права 
власності, визначені цивільним законодавством. 

Конституційні положення залишають деяку 
свободу законодавцеві щодо наступництва прав 
та обов’язків у площині публічного права, оскіль-
ки вони «не виправдовують того погляду, що ме- 
ханізм наступництва повинен включати усі права 
та обов’язки власницького характеру за публіч-
ним правом без жодного винятку» [25]. однак 
право спадкування становить насамперед гаран-
тію для майна, що залишається у приватній влас-
ності [5, c. 45].

V. 
Примусове відчуження (позбавлення влас-

ності) є винятком із конституційного принципу 
захисту власності. У Конституції також не ви-
значено цього поняття, але це наслідок самого 
формування поняття і застосування системного 
тлумачення, яке полягає в тому, що примусове 
відчуження є примусовим позбавленням (відби-
ранням) майна. Це «синонім інституту, який дає 
змогу державі – у вигляді винятку – втручатися  
у конституційну гарантію власності» [26]. 

і в доктрині, і в судових рішеннях Консти- 
туційного суду (КС) немає єдиного погляду щодо 
обсягів конституційного поняття примусового  
відчуження. З одного боку, зазначається, що його  
потрібно тлумачити широко, якщо йдеться про 
форму, і що можна застосовувати не лише на ос- 
нові адміністративного рішення [27]. але з іншо- 
го боку, «розширення обсягів поняття примусо- 
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вого відчуження таким чином, щоб воно вклю-
чало будь-яку форму позбавлення власності, ви- 
кликає серйозні сумніви (…), якщо сприймати 
«примусове відчуження» в широкому контексті –  
як будь-яке позбавлення власності незалежно від 
форми – тоді різниця між примусовим відчужен-
ням і націоналізацією, забороненою Конститу- 
цією, стає дещо розмитою» [28]. на думку бага-
тьох представників цієї доктрини, конституцій-
ний законодавець не надав жодних вказівок на 
підтвердження наміру покінчити із класичним ро-
зумінням примусового відчуження як позбавлен-
ня чи обмеження власності на основі адміністра-
тивного рішення [29, c. 16]. вагомим аргументом 
на користь підтримання форми адміністративної 
дії як єдиної форми примусового відчуження, є 
те, що в разі визнання прийнятності примусово-
го відчуження шляхом такої дії власність була би 
позбавленою захисту в рамках адміністративного 
права. одже, єдиний спосіб, як подати до суду за 
примусове відчуження, – це подати конституційну 
скаргу. «необмежена прийнятність законного при- 
мусового відчуження суттєво ослабила би захист 
права власності за законом» [5, c. 247]. відповідно 
до судової практики Страсбурга, розуміння при-
мусового відчуження слід поширити на заходи 
реального плану, що ведуть до такого ж результа-
ту, як і формальне примусове відчуження, тобто 
таку поведінку державного органу, який на прак-
тиці веде до обмеження чи позбавлення права 
власності [24, c. 32].

VI.
Прийнятне примусове відчуження повинно 

здійснюватися лише «в інтересах громадськості». 
Передача права власності всупереч волі власника 
комусь іншому, окрім Міністерства фінансів чи 
іншого суб’єкта публічного права, не вважається 
примусовим відчуженням [21, c. 169; рішення Кт 
вказані вище]. Згідно з практикою Кт [30] мета 
примусового відчуження – громадська, вона пов’я- 
зана не лише з індивідуальними інтересами чіт-
ко виокремленої особи (осіб), а й слугує процві-
танню громади, що сприймається як єдине ціле 
(інтереси громадськості чи загальне благо). для 
прикладу, за оцінкою КС, пріоритетною громадсь- 
кою метою в сучасній Польщі є будівництво без- 
печних доріг, «оскільки це необхідно для захисту 
довкілля, охорони здоров’я, захисту свобод та кон-
ституційних прав цілих громад (ст. 31, параграф 3 

Конституції); йдеться про питання загального 
блага» [31]. 

Примусово відчужена річ справді має вико-
ристовуватися в інтересах громадськості, які є 
передумовою для примусового відчуження і які 
було визначено в рішенні про примусове відчу-
ження. якщо це не так, то існує зобов’язання по-
вернути річ, яку було примусово відчужено, після 
її прийняття [32]. якщо ж примусово відчужені 
речі (права), після примусової конфіскації, не пе- 
редано на використання в інтересах громадсь- 
кості, які обґрунтовують таке примусове відчу-
ження, то мети примусового відчуження не досяг- 
нуто. Справжнє призначення примусово відчуже- 
ної речі, після її примусового придбання, у всіх 
цілях, окрім офіційно зазначених інтересів гро-
мадськості, що обґрунтовують примусове відчу-
ження, обумовлює конституційний обов’язок по-
вернути її [33].

VII.
друга передумова прийнятності примусово- 

го відчуження пов’язана зі «справедливою ком-
пенсацією». Питання змісту цього терміна Кт ана- 
лізував неодноразово, і його думки у цьому ас- 
пекті істотно змінювалися. Цей процес описав 
сам Суд у своєму рішенні від 16 жовтня 2012 р.,  
№ K 4/10 [34]. 

У першому рішенні, яке було прийнято ще 
до того, як набула чинності Конституція 1997 р., 
відзначалося, що компенсація повинна бути по-
вністю еквівалентною, тобто має забезпечувати 
особі, у якої було щось примусово відчужено, мож- 
ливість «реконструювати» річ, яку забрала держа- 
ва. Пізніше, уперше у своєму рішенні від 20 лип-
ня 2004 р., № SK 11/02 [35], Суд пом’якшив свою 
позицію, зазначивши, з-поміж іншого, що слід 
припускати, що можуть виникати особливі ситуа- 
ції, коли інша значна конституційна цінність дасть 
змогу також визнати не повністю еквівалентну 
компенсацію «справедливою»: «У світлі положень 
Конституції поняття справедливої компенсації 
стосується необхідності збалансовувати держав-
ні та приватні інтереси, підтримувати відповід-
ні пропорції в обсягах обмежень, які наклада-
ються на власників. З цього погляду, повністю 
еквівалентна компенсація може не відповідати 
принципу правильності, тоді як не повністю екві-
валентна компенсація може бути визнана «спра-
ведливою». така межа була визначена Судом у 
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зазначеному вище рішенні від 16 жовтня 2012 р., 
№ K 4/10 [36], в якому повторно було визнано, 
що «до конституційного стандарту можуть бути 
також введені положення, що не гарантують ек- 
вівалентої компенсації». Приймаючи обґрунтуван- 
ня Конституційного Суду, варто дуже обережно 
визнавати можливість відходу від повної еквіва-
лентності компенсації [11, c. 17]. У першому роз-
ділі Конституції зазначено, що захист власності 
державою означає її визнання як невід’ємної кон-
ституційної цінності [37, c. 66–69]. еквівалентна, 
тобто згідно із принципом «повноти», компенса-
ція у разі примусового відчуження є вираженням 
усвідомлення цієї цінності. тож якщо і має місце 

відхід від повністю еквівалентної компенсації, то 
він має спиратися на цінності, які є настільки ва-
гомими, що можуть його виправдати.

VIII. 
Суть положення ст. 21 Конституції визначає 

загальний принцип захисту власності як прин-
цип соціально-економічної системи Республіки 
Польщі. вочевидь, конституційний захист влас-
ності вимагає його забезпечення законодавцем. 
Стаття 21 не підлягає безпосередньому застосу- 
ванню, але вона може бути важливою вказівкою 
під час інтерпретації положень законів [38,  
c. 577–578].
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Значення ГіДності ЛюДини
у конституційному праві

Мирослав ҐРАНАт
/ професор конституційного права Університету імені 

Кардинала Стефана Вишинського, Варшава, 
суддя Конституційного суду Польщі 2007–2016 рр. 

Згідно зі ст. 30 Конституції Республіки Польщі 
від 1997 р., «природна і невідчужувана гідність 

людини є джерелом свобод і прав людини та гро-
мадянина. вона непорушна, а її повага й охорона 
є обов’язком державної влади». За цим положен-
ням, гідність людини має подвійний вимір – це і 
право людини, і найвища конституційна цінність, 
про що йтиметься далі.

існує чимало причин зацікавлення значен- 
ням гідності людини як принципу права. висвіт- 
лимо зміст гідності людини як правової категорії 
шляхом аналізу положень Конституції 1997 р. У 
цій Конституції гідність людини активізується у 
ст. 30 (на початку Розділу II про права людини), а  
також у Преамбулі. незважаючи на те, що гідність 
людини вважається наріжним каменем польської 
системи права, ані у ст. 30, ані в Преамбулі змісту 
цієї категорії не визначено. якщо значення гід-
ності людини в праві не визначено, то вона трак-
тується суто як ключове слово високого стилю, 
навіть попри те, що фігурує в Конституції. У кон-
ституційних обговореннях гідність людини часто 
звучить як «наповнювач» за відсутності можли-
вості досягнення домовленості, «коли люди хо-
чуть, щоб їхні слова прозвучали серйозно, однак 
вони не впевнені, що потрібно сказати» [1, р. 2]. 
часто буває так, що до принципу гідності людини 
апелюють, навіть якщо немає домовленості щодо 
того, що вона означає чи як вона функціонує від-
носно прав людини.

надзвичайно важливою для пояснення зна-
чення гідності людини у ст. 30 є практика засто-
сування норм конституційного права. вона вка-
зує на те, як «спрацьовує» гідність. однак поки що 
Конституційний суд не розглядав жодної справи, 

АНотАція 

стаття присвячена проблемі гідності людини, 
яка розглядається як конституційна цінність і як 

суб’єктивне право. Гідність людини як конституційна  
цінність відіграє подвійну роль у праві. по-перше, це 

точка відліку, своєрідний горизонт для інших  
конституційних цінностей. Гідність людини є  

первинною відносно закону (зокрема права і свободи).  
Вона впливає на закон, але сама залишається поза 

законом чи вище за нього. У цьому сенсі гідність  
людини – це абсолютна цінність за Конституцією. 

Гідність як індивідуальне право – це незалежні  
характеристики особи, її психофізичний стан чи по-

точна життєва ситуація. Гідність у цьому випадку –  
це своєрідна повага, на яку має право кожна особа.

Ключові слова: гідність людини,  
конституційна цінність, конституційний суд.

уДк 342.7
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в якій гідність людини була б єдиною нормою 
найвищого рівня, яка ставала б предметом обго- 
ворення [2]. тож у практиці Конституційного су- 
ду порушення гідності – це, насамперед, пору-
шення «ситуативного» характеру, тобто таке, що 
пов’язане з порушенням права чи свободи.

Спершу з’ясуємо значення поняття гідності 
людини як конституційної цінності, а далі – як 
конституційного права.

ГідніСтЬ Людини  
За КонСтитУЦіЄю ПоЛЬЩі

Гідність людини як цінність становить осно-
ву всієї системи права Польщі. вона розміщена 
поза межами чи, навіть, вище від права. вона слу- 
гує всім і кожному, тож за своєю природою є рад- 
ше універсальною, ніж вибірковою. вона також є 
ідентичною для всіх людей (кожна особа має од-
накову гідність). окрім того, вона є непорушною, 
як зазначено у ст. 30, тобто не підлягає жодному 
втручанню, і навіть приниження людини не по-
збавляє її гідності. Гідність людини не можна при- 
зупинити чи замінити якоюсь іншою цінністю. Її 
не можна втратити. Гідність людини – це зовсім 
інша категорія, ніж особиста гідність. Поняття 
особистої гідності вужче, аніж поняття гідності 
людини. особиста гідність, яка виявляється го-
ловно в цивільному праві, стосується того внеску, 
який людина робить у суспільство. вона також 
може полягати у становищі людини в суспільстві 
чи деяких характеристиках або здібностях, які 
має конкретна людина. особиста гідність може 
бути ширшою чи вужчою, може навіть бути втра-
чена. Це динамічний елемент людського життя. 
Її захист у праві виражений через так звані осо-
бисті права. По суті, захист гідності – це наше су- 
б’єктивне право. однак повернімося до гідності 
людини за Конституцією, яка сприймається як 
цінність.

За ст. 30 Конституції, гідність людини є 
«джерелом свобод і прав людини та громадяни-
на». як потрібно розуміти слово «джерело» у цьо-
му контексті? Мабуть, «джерело» вказує на те, що 
гідність людини, передовсім, орієнтована на сво-
боди і права людей та громадян і становить їхню 
основу. однак гідність не є «причиною» прав лю- 
дини, тобто вона не визначає змісту права. Гід- 
ність не породжує закону. Закон створює демо-
кратичний і легітимний законодавець. на мою 

думку, зв’язок між гідністю і правами людини мож- 
на пояснити так: усвідомлення гідності людини – 
це мета регулювання прав людини. У цьому розу- 
мінні права людини виступають засобами реалі-
зації гідності людини. Гідність людини є метою 
регулювання прав людини. втім, таке пояснення 
зв’язку між гідністю і правами людини не є за-
довільним. воно, як видається, «перевертає з ніг 
на голову» зв’язок гідності та прав людини. особ- 
ливо воно несумісне з абсолютною природою гід-
ності людини. як припускається, зв’язок між гід-
ністю людини (ст. 30) і правами людини (що ре-
гулюються Розділом II) полягає в тому, що права 
людини – це вияви її гідності, або ж гідність ста- 
новить основу прав людини. Це означає, що гід-
ність людини можна краще зрозуміти, якщо ви-
разити її крізь систему прав і свобод людини. аби 
проілюструвати цей зв’язок, часто проводять ана-
логію – гідність людини змальовують як дерево, 
гілками якого є права людини. Гідність людини 
пульсує у правах людини, а це означає, що вона є 
найглибшою причиною їх захисту. така метафора 
допомагає зрозуміти, що існують різні конститу- 
ційні варіанти регулювання прав людини, але гід- 
ність людини залишається єдиною і має абсолют-
ну природу. У практиці Конституційного суду гід-
ність людини – це єдина аксіоматична цінність, 
тобто заперечувати її не можна. Заборона пору-
шення з боку законодавця є абсолютом.

Гідність людини як цінність, на думку Кон- 
ституційного суду, має «основоположне значен- 
ня для аксіологічної основи поточних конститу- 
ційних рішень» [3]. Саме вона становить «аксіоло-
гічну основу та передумову всього конституцій- 
ного ладу» [4]. вона є дуже важливою для тлума-
чення і застосування «усіх інших положень, які  
стосуються прав, свобод та обов’язків особи» [5]. 
Самі назви насправді мають вторинне значення, 
але Конституційний суд визначає її як «трансцен-
дентальну цінність», що вказує на те, що вона по-
роджена за межами правового порядку. Це абсо-
лютна цінність. Суд також говорить про ступінь 
гідності людини, який виражається в тому, що 
гідність – це «зв’язок між природним правом та 
позитивним правом». По суті, зрозуміло, що гід-
ність людини впливає на закон, але сама по собі 
залишається поза межами чи вище закону. Це пер-
винна цінність у конституційному праві, яка са- 
ма собою не вимагає попереднього її досягнення.

Гідність людини як конституційна цінність 
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відіграє подвійну роль у праві. По-перше, це точ- 
ка відліку, своєрідний горизонт для інших кон- 
ституційних цінностей. Це матриця для інших кон- 
ституційний цінностей (наприклад, свободи, рів-
ності та соціальної справедливості). вона дає  
змогу зрозуміти ті цінності і принципи права, які  
їх виражають. Конституційні права людей і гро-
мадян без посилання на гідність втратили би свій 
смисл і значення. Гідність використовується для 
їхнього «упорядкування», вочевидь, з посилан-
ням на конкретний випадок. тож вона регулює ін- 
ші права і свободи. Гідність людини використову-
ють для вимірювання окремих прав і свобод лю-
дей та громадян. Прикладом такого застосуван- 
ня гідності людини може бути справа № SK 48/05 
від 9 липня 2009 р. [6]. У цій справі заявник по- 
дав скаргу до Конституційного суду, стверджую- 
чи, що положення законодавства про правила до- 
рожнього руху, що зобов’язує його пристібати пас- 
ки безпеки у власному автомобілі, не узгоджуєть-
ся зі ст. 30 Конституції, оскільки «він має право 
робити все, що хоче, що не загрожує життю інших 
осіб». За словами заявника, порушення «принци-
пу поваги і захисту гідності людини з боку орга-
ну державної влади» полягало в тому, що зако- 
нодавець змушував його «діяти певним чином». 
органи влади примушують людей ухвалювати де- 
які рішення у їхніх справах, у їхніх особистих при- 
міщеннях. окрім того, за словами заявника, за-
конодавець повинен застосовувати лише «дії, що  
полягають у переконуванні», які не ведуть до 
втручання у принцип внутрішньо властивої та не- 
порушної гідності людини. на думку заявника, ви- 
мога до громадянина обов’язково пристібати па- 
сок безпеки, керуючи автомобілем, позбавляє його 
чи її права самим вирішувати питання власної 
безпеки. на думку переконання, порушення зако-
нодавцем права особи щодо вирішення питання, 
яке стосується лише її, законодавець не обґрун-
тував жодними цінностями з Конституції. окрім 
того, вважає заявник, оскаржуване положення та-
кож порушує право на юридичний захист приват-
ного життя (ст. 47 Конституції і ст. 8 Європейсь- 
кої конвенції про права людини). Це пов’язано з  
тим, що воно диктує конкретну поведінку у спра-
вах, які стосуються особистого вибору громадя- 
нина. Конституційний суд, вочевидь, визнав ос- 
каржуване положення таким, що узгоджується зі  
ст. 30 і ст. 47 Конституції. Конституційний суд за- 
значив, що заявник не навів аргументів, які до- 

вели б, що обов’язок пристібати пасок безпеки в 
автомобілі веде до порушення гідності людини з 
боку органу державної влади. не можна вважати, 
що будь-яке нав’язування обов’язку особі з боку 
законодавця порушує її гідність. таке тверджен-
ня не можна сприймати крізь призму самої лише 
гідності людини [7]. на мою думку, цей приклад 
вдало ілюструє важливість гідності людини як 
засобу виміру й оцінки регулювання прав і сво-
бод людини з боку законодавця. Гідність людини 
тут було використано як засіб правового регулю-
вання, яке, на думку заявника, порушувало його 
гідність та особисту свободу.

Гідність людини є первинною відносно зако-
ну (зокрема права і свободи). вона впливає на за-
кон, але сама залишається поза законом чи вище 
за нього. У цьому сенсі гідність людини – це аб-
солютна цінність за Конституцією. Що передба-
чає така гідність людини як абсолютна цінність? 
варто зазначити, що абсолютна цінність у світі 
права може мати хиткий і непереконливий статус. 
Це може вести до небажання правників розгля-
дати питання гідності людини через те, що вона 
розміщена десь у площині поза межами права чи 
вище від нього. Цю характеристику гідності слід 
сприймати так: серед конституційних цінностей 
не існує жодної вищої цінності. Це означає, що 
гідність не можливо призупинити чи замінити ін- 
шою цінністю. Гідність також не залежить і від 
обставин. те, що гідність – цінність абсолютна, не  
означає, що про неї не можна дискутувати, напри-
клад, під час дебатів про джерела її походження 
чи способи її функціонування. найважливіше – це 
її першість порівняно з іншими конституційними 
цінностями. така першість (первинність) є абсо- 
лютною, хоча в деяких випадках, як-от у справі 
про збиття літака (№ K 44/07), гідність як осно-
ва для огляду питання виявляється ефективною, 
якщо вона корелює з іншими цінностями (у цьому 
випадку – цінністю загального блага). Звернення 
Конституційного суду до гідності людини як цін-
ності супроводжується застосуванням деяких ін- 
ших цінностей, що вказує на гармонійність, за-
вдяки якій конституційні принципи і цінності 
взаємодіють між собою у вирішенні справи.

Ще одна справа, яку розглядав Конституцій- 
ний суд і яка продемонструвала значущість гід-
ності людини як цінності, – рішення від 30 верес- 
ня 2008 р. № K 44/07 щодо положення Закону 
«Про авіацію» стосовно збиття літака, який квалі-
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фікували як перебіжник, тобто літак, який вико- 
ристовували для вжиття незаконних дій, зокре-
ма як засобів здійснення терористичного напа- 
ду. оскаржуване положення Закону «Про авіацію»  
(ст. 122a) передбачало можливість збити пасажир- 
ський літак у разі існування загрози безпеці дер-
жави, а також якщо орган командування військо-
вої оборони виявив, що цей літак використовува- 
ли, зокрема, як засіб здійснення терористичної 
атаки. Статтю 122a було впроваджено у польське 
законодавство як реакцію на терористичні напа-
ди, що сталися у нью-Йорку 2001 р.

Конституційний суд заявив, що оскаржуване  
положення несумісне зі ст. 30 Конституції. У та-
кому разі цінністю, яка вимагала захисту, з одного 
боку, були безпека і життя людей на землі, що пе-
ребували під загрозою нападу. З іншого боку, та ж 
сама цінність стосувалася життів людей на бор-
ту літака (невід’ємно пов’язаних із життями те-
рористів). оскаржувана ст. 122a, мабуть, не дала 
б стількох підстав для обговорення Конституції, 
якби вона не була пов’язана зі збиттям літака, на 
борту якого перебували лише терористи. У цій 
справі виник спір «життя за життя»: чиє життя 
варто рятувати – людей на землі чи пасажирів лі-
така? вирішення цієї проблеми було пов’язане з 
рішенням Конституційного суду стосовно ієрар-
хії конституційних цінностей, зокрема й життя 
людини. Заява про неконституційність ст. 122a 
Закону «Про авіацію» була аргументована тим, що 
«засіб останньої надії» (збиття літака) було спря-
мовано проти людей на борту, тобто проти паса-
жирів та екіпажу, що порушувало їхню гідність 
[8]. Результатом застосування ст. 122a була б «де-
персоніфікація» і «перетворення на річ» цих лю-
дей. відповідно до думки Конституційного суду, 
у державі, де домінує верховенство права, аксіо-
логічною основою якої є непорушна і невід’ємна 
гідність кожної особи, не прийнятно, щоб держав- 
ний орган влади мав право вирішувати питання 
про свідоме спричинення смерті невинних людей, 
навіть якщо це веде до досягнення інших цілей, 
наприклад, захисту загального блага, державної 
безпеки чи життя інших людей. Суд зазначив, що 
гідність людини потрібно застосовувати рівною 
мірою і до людей на борту літака, і до людей на 
землі, які перебувають під загрозою нападу. доб- 
ром, яке могло бути знищене, було життя людей 
у кожній із цих груп, а право уникнути смерті у 
всіх однакове. Суд наголосив, що життя людини 

не є предметом диференціації за Конституцією. 
Це основоположне право, яке визначає володіння 
«усіма іншими правами та свободами». Конститу- 
ційний суд пояснив юридичний захист життя за 
ст. 38 Конституції як «заборону позбавлення осо-
би життя». Законний захист життя – це наслідок 
факту, що кожен має право на життя. тож ст. 38 
вимагає від державних органів вживати позитив-
них дій, спрямованих на захист життя.

характерною ознакою у цьому випадку є те, 
що Суд не розглядав ст. 122a з погляду надзвичай-
ності стану, перелік яких визначено в Конституції. 
Було визнано, що навіть у разі надзвичайного чи 
військового стану, права ст. 30 і ст. 38 не обмежу- 
ються [9]. наявність надзвичайної ситуації в кра-
їні, як випливає, не призупиняє гідності людини. 
Питання літака-перебіжника Суд розглядав крізь 
призму ситуації стандартного функціонування 
держави.

варто наголосити на тій частині обґрунту-
вання рішення Суду, в якому він відхилив пози-
цію деяких учасників провадження, що вказували 
на принцип пропорційності (ст. 31, пункт 3 Кон- 
ституції). вони вимагали, щоб захист життів ок- 
ремих людей (у цьому випадку – пасажирів) був 
обмеженим чи навіть призупиненим відповідно 
до ст. 5 Конституції, за якою гарантування «без-
пеки громадян» є обов’язком держави. відтак про- 
понується, щоб предметом оцінки став «захист 
гідності людини», виражений у гарантії права на 
життя.

на мою думку, прийнявши рішення у справі  
№ K 44/07 і визнавши ст. 122a Закону «Про авіа- 
цію» як таку, що не узгоджується зі ст. 30 Консти- 
туції, Суд не вирішив проблеми (життя за життя, 
або ж чиє життя є важливішим) з урахуванням 
гідності людини. Стаття 30 Конституції, незважа- 
ючи на свій потенціал, не спроможна підтрима- 
ти визнання неконституційності cт. 122a Закону 
«Про авіацію». У такому разі цінність життя люди- 
ни стояла по обидва боки конфлікту (і пасажирів 
на борту літака, і мешканців міста). Гідність лю- 
дини, звісно, не розмежовує людей на «винних» 
(літак з якими можна було збити) і «невинних» 
(які виживуть), наприклад, на основі рішення вій- 
ськового командування, яке перебуває за межа- 
ми потенційного руйнування. Суд наголосив на 
симетричності життів, «врятованих» і «постраж- 
далих». неможливо було визначити, хто з них на- 
лежить до якої категорії, тим паче, що цю проб- 
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лему не можна було вирішувати й на підставі ст. 38 
Конституції, тобто законного захисту життя. вва- 
жаю, у цій справі, якщо врахувати тотожність роз-
глядуваних питань, Суд вирішив справу, застосу-
вавши принцип загального блага. Цей принцип 
(виражений у ст. 1 Конституції) не лише був ос- 
новою для перегляду цієї справи, його наявність 
у практиці Суду є набагато важливішою, ніж ви-
дається. Загальне благо дало змогу Суду розгля-
нути цей спір щодо збиття літака більш обширно. 
Конституційний суд наголосив на цінності за-
гального блага у цій справі так, що обов’язком 
законодавця є повага до життя кожної людини, 
адже кожне життя пов’язане з гідністю людини. 
Зумисне руйнування життя, чи то пасажирів, чи 
то мешканців міста, суперечило б загальному бла- 
гу. Порушення цього принципу, за яким непри-
йнятним є стріляти у невинних людей в будь-
якій ситуації (навіть якщо їх зовсім небагато), по- 
рушило б цю цінність. Цінність загального блага 
у цій справі означала, що життям меншості мож- 
на пожертвувати заради життя більшості. Справа 
№ K 44/07, отже, засвідчує, що неможливо уяви-
ти собі закон, який виражав би загальне благо і, 
водночас, порушував би гідність людини. Загаль- 
не благо у цій справі було однією із граней гід-
ності людини. турбота Конституційного суду про 
загальне благо тут полягала в турботі про гід-
ність людини. Ця стаття не присвячена зв’язку 
між принципом загального блага і принципом 
гідності людини. однак, звісно, варто наголосити 
на тому, що загальне благо – це цінність, яка не 
суперечить гідності людини.

У рішенні Суду містився заклик до законо-
давця: «повага до життя усіх», і життя невинних 
пасажирів, і мешканців міста, яке може зазнати  
нападу з боку літака, звісно, ж є обґрунтованою 
з огляду і на гідність людини, і на принцип зага- 
льного блага, і не тільки. Принципи загального  
блага та гідності людини не дозволили законо-
давцеві прийняти «економічний» підхід до життя 
(якщо літак збивають, то інші будуть врятовані). 
вони також не дозволили витлумачити цінність 
життя крізь призму категорії меншості.

те, що гідність у Конституції має свій статус 
як найвища цінність, обґрунтовано формулюван-
ням ст. 30 Конституції, за якою гідність людини є 
джерелом свобод і прав людини та громадянина. 
як абсолютна цінність у такому найвищому ро-
зумінні, вона покликана бути основою системи  

права і прав людини. У ст. 30 не лише не простежу- 
ється жодної антиномії між гідністю як цінністю  
і гідністю як правовою нормою, а навпаки – вони 
становлять дві грані гідності людини. якби гід-
ність була лише конституційною цінністю (як, на- 
приклад, зазначено у Преамбулі), то вона випада- 
ла б за межі Конституції як така, що позбавлена,  
за юридичною термінологією, операційної ціннос- 
ті. якби ж вона була лише правовою нормою, то,  
звісно, стала б предметом збалансування Кон- 
ституційним судом, як й інші норми, але це не так.

ГідніСтЬ Людини 
яК СУБ’ЄКтивне ПРаво

Гідність людини, за ст. 30 Конституції, що 
функціонує як правова норма, є більш відчутною, 
аніж гідність як цінність. Це пов’язано з тим, що 
вона слугує суб’єктивним правом особи.

Гідність людини (людська гідність), яка 
сприймається як суб’єктивне право, визначає 
становище особи в суспільстві. Це означає, що до 
кожної особи потрібно ставитися як до вільної, 
незалежної і спроможної розвиватися. Гідність як 
індивідуальне право – це незалежні характерис-
тики особи, її психофізичний стан чи поточна жит- 
тєва ситуація. Гідність у цьому випадку – це своє- 
рідна повага, на яку має право кожна особа. Кон- 
ституційний суд, трактуючи гідність людини як 
право, відмежовує її від окремих особливих прав 
та свобод в рамках практики застосування своїх 
норм. Зазвичай, порушення гідності людини як 
права визнається у зв’язку з порушенням інших 
окремих прав чи свобод. для прикладу, надмірне 
втручання законодавця у право на приватне жит- 
тя чи право на соціальне забезпечення може вва- 
жатися порушенням гідності людини. У своєму рі- 
шенні від 5 березня 2003 р. № K 7/01 щодо лю-
страції [10] Конституційний суд зазначив, що не 
кожне порушення права на приватне життя ве- 
де до порушення гідності. не завжди й так, що 
«втручання у сферу приватного життя, захищену 
конституцією, порушує гідність людини». Має іс- 
нувати iunctim між порушенням права на приват- 
не життя і порушенням гідності людини [10]. від- 
повідно, у рішенні від 2010 р. щодо скорочення 
розмірів пенсій колишніх працівників Служби без- 
пеки (№ K 6/09) Суд зазначив, що законодавець 
мав право скорочувати розміри цих пенсій і таке 
скорочення не впливало на гідність цих осіб як 
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їхнє право. характерним було те, що заявник (гру- 
па членів Парламенту) стверджували, що зв’язок 
між правом на соціальне забезпечення колишніх 
працівників Служби безпеки і гідністю людини 
полягав у тому, що більший розмір пенсії порів-
няно з іншими був пов’язаний з гідністю людини. 
таку позицію Суд, звісно, не міг підтримати.

Гідність як право потрібно поважати. Схоже 
на те, що така повага полягає в належному реагу- 
ванні на гідність людини, яка сприймається як 
право. така реакція набуває форми вимоги пова- 
жати гідність людини і визначає дії державних ор-
ганів у разі її порушення. Конституційний суд не 
прирівнює гідності людини до інших конституцій- 
них прав. якщо в якомусь конкретному випадку 
Суд вважає гідність правовою нормою, то вона не  
є предметом конкуренції з іншими конституційни- 
ми нормами. якби Суд перевіряв співрозмірність 
відповідно до ст. 30 Конституції, то це означало б, 
що гідність вимірюється якоюсь іншою нормою. 
інша конституційна норма використовувалася б 
для вимірювання гідності людини. тож гідність як 
право повинна завжди вигравати конкуренцію по- 
рівняно з іншими правами. Заборона щодо пору-
шення гідності людини, за ст. 30, є абсолютом і за- 
стосовується до кожного. аналогічно, непорушність 
гідності веде до вилучення гідності з перевірки на 
співрозмірність. відповідно, не зрозуміло, скільки 
важить гідність. Гідність як право – поза конку- 
ренцією, тобто вона не є предметом оцінки. як непо- 
рушне право, вона – поза рамками порівняння з  
іншими правами і свободами. отже, гідність люди-
ни використовується для вимірювання прав і сво- 
бод людини, але не може вимірювати іншу гідність.

Суд, трактуючи гідність людини як право, від- 
окремлює її від інших прав та свобод. як приклад 
такого підходу Суду можна навести справу про зо- 
бов’язання одягати паски безпеки в автомобілі 
(№ SK 48/05). Суд визнав таке послаблення захис- 
ту свободи людини конституційним, підтримавши 
зобов’язання одягати паски безпеки. він наголо- 
сив на тому, що послаблення захисту свободи не 
веде до применшення гідності людини. аналогіч- 
ною була ситуація у справі про люстрацію, яку бу- 
ло процитовано вище (№ K 7/01), тобто не кож- 
не порушення права на приватне життя веде до 
порушення гідності. Право на захист приватного 
життя, а також інші права і свободи основані на 
гідності, але ототожнення порушення будь-якого 
права чи свободи з порушенням гідності Консти- 

туційний суд не визнає. хоча гідність як цінність 
виражається у правах і свободах людини, проте 
вона не є сумою цих прав і свобод.

ПідСУМКи
1. Положення ст. 30 Конституції Польщі – це 

одне з найглибших виражень гідності людини в 
сучасному конституціоналізмі. воно виділяється 
з-поміж конституційних вимог багатьох інших кра-
їн (наприклад, країн німецького конституційно- 
го права), а також серед правових актів, скажімо, 
хартії основних прав Європейського Союзу.

2. Конституційний суд не зловживає принци-
пом гідності людини. Схоже на те, що цей прин-
цип застосовується лише в ситуаціях, коли існує 
неабияка загроза правам людини. таке обмежен-
ня Конституційного суду щодо застосування гід-
ності людини є обґрунтованим.

3. Гідність людини, за ст. 30, є подвійним по-
няттям, і практика застосування норм конститу-
ційного права окреслює саме таке тлумачення 
гідності. така подвійність полягає в розмежуван- 
ні між гідністю людини як конституційною цін-
ністю і як конституційним правом. Гідність люди- 
ни, за ст. 30, охоплює обидва поняття. вона слугує 
і як основа системи права, і як непорушне право. 
тобто, як уже зазначалося, як цінність, що стоїть 
за нею чи вище, як правовий порядок. як право-
ва норма, вона становить частину закону. такий 
спосіб вираження гідності людини не є вадою ні 
нормативної бази ст. 30 Конституції, ні міркувань 
Суду щодо гідності. вона прив’язана до ст. 30 Кон- 
ституції.

4. Розуміння гідності і як цінності, і як норми 
видається дещо парадоксальним. З одного боку, 
гідність людини є непорушною (а це передбачає, 
що вона не є об’єктом втручання). З іншого боку, 
те саме положення вимагає від органів влади по-
важати і захищати гідність людини. Може виник-
нути запитання: а чому гідність потрібно захища- 
ти, якщо її не можна порушувати? як узгодити 
конституційну непорушність гідності людини із 
частими її порушеннями? Цікаво було б вирішити 
таку prima facie неузгодженість у закріпленні гід- 
ності людини в ст. 30. на мою думку, це положен-
ня можна пояснити подвійністю природи гіднос-
ті людини, тобто тим, що гідність – це і конститу-
ційне право, і конституційна цінність.
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акаДемік
станісЛав Дністрянський
і йоГо проект конституції
ЗахідноУКРаЇнСЬКоЇ  
наРодноЇ РеСПУБЛіКи

Постать Станіслава Севериновича дністрянсь- 
кого (1870–1935) – визначного українського 

вченого юриста, громадського та державного дія- 
ча, професора Львівського та Українського віль- 
ного в Празі університетів, дійсного члена науко- 
вого товариства імені Шевченка (нтШ), академіка 
всеукраїнської академії наук (вУан), – по праву 
належить до когорти тих, хто стояв у витоків су-
часного вітчизняного правознавства [1]. він за-
лишив по собі оригінальні наукові дослідження в 
різних галузевих напрямах правознавства, знач- 
на частина з яких не втратила своєї актуальності 
і в наші дні. Його наукова спадщина привертала 
увагу широкого кола вітчизняних і зарубіжних 
учених юристів, істориків, соціологів та політоло- 
гів (а. андрієвського, т. андрусяка, Л. Бича, К. ви- 
слобокова, в. возьного, М. Граната, П. Гураля, а. Ко- 
валя, о. ейхельмана, в. Матля, в. Мельника, М. Му- 
шинки, Л. окіншевича, ю. Панейка, в. Потульниць- 
кого, в. Савчака, в. Старосольського, П. Стецюка, 
З. Соколюка, і. Усенка, т. Цюцюри та ін.). Крім того, 
в останні десятиліття наукова діяльність акаде- 
міка дністрянського стала також предметом окре-
мих дисертаційних досліджень [2, c. 477; 3–5].

Майбутній науковець народився в м. терно- 
полі, закінчив юридичний факультет віденського 
університету (1893), поглиблюючи згодом свою 
освіту в Берлінському та Лейпцігському універ-
ситетах під керівництвом професорів а. вагнера, 
в. Бюхера, е. Штайбаха. від 1898 р. дністрянський 
працює у Львівському університеті на кафедрі ав-
стрійського цивільного права (з українською мо-
вою викладання): доцент, надзвичайний профе- 
сор, звичайний професор (1907/18). Паралельно 

веде активну громадсько-політичну діяльність – 
очолює правничу комісію нтШ у Львові, бере участь 
у виданні «Правничої бібліотеки» (1900/09), реда-
гує «часопись правничу і економічну» (1900/12), 
ініціює створення товариства україно-руських прав- 
ників (1909), виступає співорганізатором З’їзду ук- 
раїнських правників у Львові (1914) тощо. Його 
двічі (1907 та 1911) обирають депутатом державної 
Ради (нижньої палати австрійського парламенту) 
від національно-демократичної партії, де він вхо- 
дить до складу української депутатської групи 
(«Українська парламентська репрезентація»), очо- 
лює парламентську Комісію з питань реформи ав- 
стрійського цивільного права, виступає за повно- 
цінне використання української мови в судочин- 
стві, навчання, державному управлінні [6].

Після розпаду австро-Угорської монархії Ста- 
ніслав дністрянський стає депутатом Українсь- 
кої національної Ради (тимчасового парламенту 
ЗУнР). однак уже із середини 1919 р. вимушено 
перебуває на еміграції (спочатку у відні, потім – 
у Празі). Професор дністрянський був одним із 
засновників Українського вільного університету 
(УвУ) у відні (1921) та ініціатором його перене- 
сення до Праги, першим деканом факультету пра- 
ва і політичних наук, ректором (1922/23) та про-
ректором (1923, 1933/35) цього Університету. У 
1927 р. його обирають (заочно) дійсним членом 
всеукраїнської академії наук по кафедрі цивіль-
ного права. дністрянський також був одним із за- 
сновників та головою Українського правничого 
товариства в чехословаччині, організатором З’їз- 
дів українських правників у Празі (1926, 1933). 
останній рік свого життя прожив у м. Ужгороді [1].

Наталія СтЕцюК
/ кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії  

та історії держави та права, конституційного  
та міжнародного права  

Львівського державного університету внутрішніх справ
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академік Станіслав дністрянський залишив 
по собі велику наукову спадщину, насамперед, у 
галузі цивільного та міжнародного приватного  
права. чималу частину в науковій спадщині вче-
ного становлять дослідження в галузі теорії та 
філософії права, а також державного та конститу-
ційного права. Його праці опубліковані і україн-
ською, і німецькою, польською, французькою та 
чеською мовами. Серед наукового доробку вче-
ного найчастіше згадуються такі його праці, як 
«Полагода шкоди з огляду економічного і соціаль- 
ного» (1897), «Заручини в австрійськім праві» 
(1899), «чоловік і його потреби в правній системі.  
Розвідка з австрійського права» (1900), «австрій- 
ське право облігаційне» (1901–1909), «Звичаєве 
право та соціальні зв’язки» (1902), «Про природу 
звичаєвого права» (1904), «Реформа виборчого 
права в австрії» (1906), «австрійське право при-
ватне» (1906), «Природні засади права» (1911), 
«Причинки до реформи приватного права в авст- 
рії» (1912), «Самовизначення народів», «Статут 
для Галичини», «Україна і мирова конференція» 
(1919), «Цивільне право» (1919), «Зв’язок і сполу-
ка народів» (1920), «Будівництво держави і бюро-
кратія» (1921), «нова держава» (1923), «Загальна 
наука права і політики» (1923), «Річеве право» 
(1923), «Ґенеза та основи права» (1923), «Погляди 
на теорії права та держави» (1925), «Соціальні 
форми права» (1927). окремо слід зазначити, що 
частина наукової спадщини вченого залишилась 
неопублікованою, про що свідчать відповідні ар-
хівні фонди. 

Станіслав Северинович дністрянський, як 
вчений цивіліст, послідовно обстоював ідею ре-
формування австрійського цивільного права, при- 
ведення його у відповідність до нових суспіль-
них відносин з комплексним узгодженням інте- 
ресів держави, народу, суспільства, окремих соці- 
альних груп. він обґрунтував концепцію зобо- 
в’язального (облігаційного) права як окремої під- 
галузі австрійського цивільного права. Звертав 
увагу на те, що трудовий договір не повинен зво- 
дитися до простої форми договору купівлі-про- 
дажу робочої сили, а відповідальність власника 
підприємства перед своїми працівниками суттє- 
во відрізняється від звичайної цивільної відпові- 
дальності. академік дністрянський створив влас- 
ну доктрину (концепцію) держави і права, в осно-
ві якої лежало твердження про соціальний харак-
тер норм і природничих засад права. він доводив 

первинність права порівняно з політикою, ствер-
джував, що політика утворюється на основі наяв- 
них норм суспільного життя, а сама держава є ви-
щим проявом органічних суспільних зв’язків. При 
цьому народ як окремий органічний суспільний 
зв’язок вищий за державу і має свою організа-
цію з власними цілями. вчений був яскравим 
прихильником ідеї створення у повоєнній Європі 
(після Першої світової війни) національних кон-
ституційних держав на основі реалізації націями/
народами свого невід’ємного права на самовизна-
чення в межах своїх етнографічних територій, з 
одночасним гарантованим забезпеченням прав 
людини та прав національних меншин на свій 
вільний культурний розвиток. дністрянський був 
першим у вітчизняному правознавстві, хто висло- 
вив ідею необхідності створення комплексної сис- 
теми правової охорони конституції, ініціатором 
створення та належного унормування українсь- 
кої правничої термінології. У вітчизняній політо- 
логічній науці Станіслава дністрянського вважають 
одним з основоположників національно-держав- 
ницького напряму, автором політичної концепції 
української держави [7, с. 106].

Погляди Станіслава дністрянського на сут-
ність модерної конституційної держави, на її кон- 
ституцію як найкраще відображено в авторському 
проекті вченого – «Конституції Західноукраїнсь- 
кої народної Республіки» 1920 р. [8, с. 161–185]. 
Цей документ, як згадував сам науковець, був під- 
готовлений на замовлення Уряду Євгена Петру- 
шевича [9, с. 337].

Конституційний проект С. дністрянського 
мав незвичну як для свого часу, проте надзвичай-
но оригінальну структуру. він поділявся на три 
глави – «держава і право», «державна влада» та 
«Право народів на самовизначення». Глава перша 
«держава і право» містила три розділи: «Правова 
держава», «Людські та громадянські права» та 
«Права народу». Своєю чергою, розділ другий цієї 
глави «Людські та громадянські права» містив такі 
окремі підрозділи – «Свободи», «Рівність», «охо- 
рона і старівля». Глава друга «державна влада» 
складалася із трьох розділів – «основи державної 
влади», «організація народної волі» та «виконан- 
ня народної волі». У другому і третьому розділах 
цієї глави (подібно до розділу «Людські та гро- 
мадянські права») автор конституційного проек- 
ту виділив як окремі підрозділи «народна Пала- 
та», «Загальнонародна Рада», «народні Збори і 



69

| правова спадЩина

часопис  1 / 2016

Укра
їн

ськи
й

  ч
а

со
п

и
с  ко

н
сти

тУц
ій

н
о

го
  п

ра
ва

 
Укра

їн
ськи

й
  ч

а
со

п
и

с  ко
н

сти
тУц

ій
н

о
го

  п
ра

ва
 

народні комори», «Місцеве заступництво» та – 
«Президент Республіки», «Прибічна Рада», «дер- 
жавна Рада», «Місцеве управління» та «Правосуд- 
дя». Глава третя «Право народів на самовизначен-
ня» не містила поділу на окремі розділи.

За конституційними характеристиками май- 
бутню державу (Західноукраїнську народну Рес- 
публіку) академік дністрянський бачив, насампе-
ред, як державу правову, суверенну та демокра-
тичну. в цій державі мали б визнаватися права 
і свободи людини, місцеве самоврядування як 
обов’язковий конституційно-правовий інститут, 
а сама державна влада мала будуватися за прин-
ципом її чіткого поділу на законодавчу, виконав-
чу і судову. При цьому система «противаг і стри-
мувань» в середині самої організації механізму 
державної влади як такої бачилася достатньо 
чіткою та, до певної міри, реалістичною. в той же 
час автор проекту вважав, що для «обґрунтуван-
ня тривалої народної влади в державі слід для  
початку (для «старту» держави) скликати Уста- 
новчі Збори».

Законодавча влада мала належати парламен- 
ту – народній Палаті, яка обирається строком на 
4 роки на основі загального, рівного і прямого ви- 
борчого права при таємному голосуванні. Система 
органів державної виконавчої влади мала б охоп- 
лювати Президента Республіки, Уряд – державну 
Раду та місцеві органи державної виконавчої вла-
ди. Президент Республіки мав би обиратися наро- 
дом строком на 4 роки. таке право мав мати кожен 
громадянин української національності, який до-
сяг 35-річного віку. За характером своїх повнова-
жень Президент Республіки є одночасно главою 
держави і главою виконавчої влади. 

Уряд Західноукраїнської народної Республі- 
ки (державна Рада ЗУнР) визначався «верховним 
центральним органом для внутрішнього управ-
ління державою». очолювати Уряд мав би Прези- 
дент Республіки, а сама державна Рада (Уряд) 
мала б складатися з шістьох членів, яких призна-
чав би останній. Передбачалося, відповідно, утво-
рення шістьох міністерств: внутрішніх справ, Фі- 
нансів, Релігії і освіти, Сільського і лісового госпо- 
дарств, торгівлі і промислу, Сполучень. 

Судова система Західноукраїнської народної 
Республіки, відповідно до положень конституцій- 
ного проекту, мала б містити: звичайні суди (оче- 
видно, місцеві та апеляційні), державний Судовий 
трибунал – «якому належить верховне правосуд- 

дя», та Голову державної юстиції. Проектом до-
пускалося створення, поруч із звичайними суда- 
ми, адміністративних, господарських, управлінсь- 
ких та інших спеціалізованих судів. Суддів мав 
призначати Президент Республіки на все життя. 
При цьому окремим конституційним положен- 
ням закріплювався принцип про їхню повну «са-
мостійність та незалежність». основними завдан-
нями Голови державної юстиції є «піклування 
про забезпечення порядку в правосудді» та екс-
пертна робота на чолі спеціального бюро над за-
конопроектами парламенту. верховне правосуд-
дя належить державному Судовому трибуналу, 
який складається з 12 членів (шістьох – обирає 
парламент і шістьох призначає Президент Респуб- 
ліки за поданням Голови державної юстиції з-по- 
між професійних суддів або юристів «вільних 
професій»). 

У конституційному проекті широко пред-
ставлені права і свободи людини та громадянина. 
Запропонована вченим «схема» викладу цього 
конституційного інституту загалом відображає 
панівну на той час наукові уявлення, а також ос- 
новні тенденції розвитку європейського консти-
туціоналізму.  так, серед особистих прав і свобод 
у проекті знаходимо такі важливі фундаменталь-
ні приписи, як положення про недоторканність 
особи, недоторканність житла, свободу поселен-
ня і пересування, таємницю особистого життя, а 
також свободу совісті та свободу наукової твор-
чості. Блок політичних прав та свобод представ-
лений положеннями про свободу зборів, правом 
на створення громадських спілок, правом на по-
дання петицій, свободою думки і слова, виборчим 
правом громадян. Групу економічних прав та сво- 
бод представлено правом на власність, доступніс-
тю та свободою промислу, свободою промисло-
вої конкуренції тощо. У проекті проголошується 
право кожного, хто вважає себе скривдженим, на 
правовий захист держави. Блок конституційних 
обов’язків вміщує обов’язок військової служби, 
обов’язок сплачувати податки, обов’язок дотри-
муватись законів держави, відвідувати початко-
ву школу. 

однак чи не найоригінальнішим у конститу-
ційному проекті Станіслава дністрянського є від-
несення до повноважень державного Судового 
трибуналу права перевіряти закони на предмет 
їх відповідності Конституції Республіки (на консти-
туційність), а також пряма можливість скасову- 
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вати неконституційні закони. останнє, разом із 
положеннями про порядок внесення змін і допов- 
нень до Конституції Республіки, чіткими елемен- 
тами інституту конституційної відповідальності 
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(імпічмент Президента, відставка Уряду, окремих 
міністрів, суддів), фактично могло закласти міцну 
основу для створення належної системи правової 
охорони Конституції як такої.
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КОНСТИТУЦІЯ
ЗаХіДноукраїнської

нароДної респубЛіки*
ПРоеКт аКадеМіКа СтаніСЛава дніСтРянСЬКоГо

І. ДЕРЖАВА І ПРАВО

ПРавова деРжава
§ 1. Західноукраїнська народна Республіка є самостійна правова держава. 
вона охоплює етнографічно сполучені українські області колишньої австро-угорської монархії. 
Кордони визначаються мировою угодою. 
§ 2. держава ґрунтується на праві. носіями правопорядку в державі є люди і народності. 

ЛюдСЬКі та ГРоМадянСЬКі ПРава
§ 3. Кожна людина має основні громадянські 

права, які гарантуються їй державою. 
для здійснення політичних прав необхідне 

громадянство. 
§ 4. Західноукраїнське громадянство випли- 

ває з осілості. воно виводиться частково з попере-
днього австрійського або угорського громадян-
ства (§ 1, абз. 2), або набувається внаслідок наро-
дження, шлюбу, а також державної натуралізації. 

Про західноукраїнське громадянство скла-
даються особливі реєстри. 

§ 5. Права громадянина і людини гаранту-
ють людям свободу, рівність, державний захист і 
піклування. 

а) Свободи
§ 6. Кожна людина вільна від природи. Раб- 

ство або кріпацтво та здійснення влади, що ґрун-
туються на них, не дозволяються. 

§ 7. Свобода особистості гарантується. Лише 
державна влада вправі видавати розпорядження 
про обмеження або позбавлення особистої свобо-
ди, здійснюючи свої кримінально-правові та по-
ліцейські повноваження. 

особи, які були б таким чином позбавлені 
волі, повинні не пізніше ніж через 24 години опо-
віщатися, яким органом влади та з яких причин 
вони заарештовані. 

той, хто протизаконно позбавляє іншого во- 
лі, здійснює карну дію. 

§ 8. Закон повинен накладати точні і ви-
ключно необхідні покарання і ніхто не може бути 
покараним інакше, ніж на основі законів. 

§ 9. Право повного і безперешкодного корис-
тування своїм житлом (службовим і торгівель-
ним приміщенням) є непорушним. 

Законодавство повинно зазначати, при яких 
обставинах державним службовцям   дозволено 
вторгатися (порушувати право недоторканості 
житла. – П. С.) у приватні будинки з причин забез-
печення громадського порядку або кримінально-
го правосуддя. 

§ 10. Кожен громадянин має право поселя- 
тися у будь-якому місці території держави. По- 
селення може бути заборонено або в ньому може 
бути відмовлено тим особам, яким внаслідок 
карно-правового вироку позбавлені громадянсь- 
ких прав. 

 § 11. Кожен громадянин користується пра- 
вом вільного та повсюдного пересування, яке мо- 
же обмежуватись лише військовою повинністю. 

Праця еміграційної служби підлягає нагляду 
держави. 

жоден громадянин не може бути переданим 
якомусь іноземному уряду з метою переслідуван-
ня або покарання. 

державна влада може висилати іноземців 
з території держави, якщо вони наносять шкоду 
внутрішній або зовнішній безпеці держави. * друкується за виданням «Станіслав дністрянський як

 конституціоналіст» / Петро Стецюк. – Львів, 1999. – 232 с.
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§ 12. Гарантується збереження таємниці 
листів і телеграм. 

§ 13. Політична свобода громадян не може 
порушуватись державними установами, якщо по- 
літична мета окремого громадянина або спілки 
громадян не протирічить політичній меті держави. 

§ 14. Кожен громадянин має право на збере-
ження і плекання своєї національності та мови. 

§ 15. Цивільні професії однаково доступні 
всім громадянам незалежно від статі. державна 
влада залишає за собою право забезпечувати на- 
уково-професійну діяльність громадян в залеж-
ності від кваліфікаційного документа. 

§ 16. всі громадяни мають право на збори 
та на вільне об’єднання в громадські спілки. 

Спілки мусять подавати свої статути у ком-
петентний державний орган. державний орган 
має право заборонити або припинити діяльність 
тих спілок, які у своїй меті або засобах суперечать 
кримінальним законам. 

Право на збори незалежне від жодної заяви 
чи жодного дозволу. Лише при безпосередній за-
грозі суспільній безпеці збори під відкритим не-
бом можуть бути заборонені. 

§ 17. Гарантується право громадян на по-
дання петицій. 

§ 18. Кожен вправі вільно і в будь-якій формі 
висловлювати свої думки та погляди, але він зо- 
бов’язаний нести відповідальність за зловживан-
ня цією свободою згідно з карними законами та  
з причин громадського правопорядку. 

Свобода думки не може обмежуватись ні цен-
зурою, ні концесійною системою. Заборона преси 
допускається лише при порушенні карних зако-
нів. для збереження істини та честі слід застосо-
вувати проти зловживань свободою друку особ- 
ливі міри. 

§ 19. наука вільна. Свобода навчати і навча-
тися не може бути обмеженою. державі належить 
право верховного управління та нагляду за на-
родною освітою та вихованням. 

відвідування початкових шкіл є загальним 
освітнім обов’язком. 

§ 20. Свобода совісті та віросповідання непо- 
рушна. але вона не може нікого обмежувати у 
здійсненні своїх приватних або громадянських 
прав чи звільняти від виконання громадянських 
обов’язків. допущення до офіційних посад не за-
лежить від віросповідання. 

вільне виконання богослужбових дій гаранту-

ється в межах моральності та громадського порядку. 
ніхто не може примушуватись до виконання 

якоїсь релігійної дії або до участі у якомусь релі-
гійному святкуванні. 

§ 21. Кожна релігійна громада упорядковує  
свої справи і керує ними самостійно, але підкоря- 
ється, як всяка громада, загальним законам дер- 
жави. 

§ 22. державна влада не може перешкоджа-
ти здійсненню господарської свободи людини в 
справедливому розподілі товарів. Більше того, дер- 
жава повинна взяти під захист економічно слаб-
шого перед економічно сильнішим і вона вправі 
там, де важливі економічні цілі суспільства зали- 
шаються під сумнівом, обмежувати законами ін-
дивідуальну свободу дій окремих людей. 

§ 23. Промисел однаково доступний всім лю- 
дям. Свобода промислу гарантує можливість віль-
ного розвитку природних здібностей людини в 
галузі природного господарства. вона керується 
існуючими вимогами норм поведінки в суспіль-
стві та державного правопорядку (§ 22). 

§ 24. Загальний економічний устрій спира- 
ється, як і раніше, на приватну власність. але 
вона не є більше необмеженим пануванням над 
якоюсь річчю, а правовим засобом економічного 
задоволення потреб. як така вона підлягає право-
вим обмеженням. Приватна власність є предме-
том прогресивного оподаткування, і законодавча 
влада вправі не тільки обмежувати користуван-
ня, але й право розпорядження приватною влас-
ністю, якщо цього вимагає виконання народно-
господарських завдань держави (§§ 22, 23, 34). 

державна влада мусить також направляти 
вільну конкуренцію на правильні шляхи.

б) Рівність
§ 25. всі громадяни рівні перед законом. 

нема жодних привілеїв щодо народження, стану, 
сім’ї або осіб. 

чоловіки й жінки мають принципово ті ж 
самі права і обов’язки. 

іноземці користуються тим самим правовим 
захистом, як і населення держави, з умовою вза-
ємності (§ 3, абз. 2, § 27). 

§ 26. нема виключного правосуддя для при-
вілейованих. Мирові, торговельні, промислові і 
військові суди не є виключними судами. 

ніхто не може усунути конституційного суддю. 
§ 27. всі громадяни рівні по відношенню до 
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публічних тягарів. Податки і відрахування викорис- 
товуються для загальнокорисних цілей, вони пови-
нні розподілятися між оподаткованими особами у 
відповідності до результатів їх роботи (§ 24, абз. 2). 

всі військовозобов’язані громадяни чоловічої 
статі підлягають виконанню обов’язку військової 
служби. 

в) Охорона і старівля (піклування. – А. В.)
§ 28. Кожен, хто вважає себе скривдженим у 

своєму праві, може претендувати на правовий за-
хист держави. 

§ 29. Шлюб знаходиться під особливим захис-
том законів. він моногамний і спирається на згоду 
чоловіка і жінки. Полігамні шлюби іноземців ви-
знаються у відповідності до їх віросповідання. 

§ 30. неповнолітні, душевно хворі, слабоум- 
ні та інші особи, які нездатні самостійно вирішу-
вати свої справи, знаходяться під особливим пі-
клуванням держави. 

§ 31. державна влада повинна піклуватися 
про заснування особливих суспільних організацій 
для плекання культурних, політичних та еконо-
мічних інтересів (народні Комори ) і взяти їх під 
особливу опіку. до них відносяться: сільськогос-
подарські, торговельні, промислові комори та ко- 
мори промислів, а також комори робітників, 
службовців, адвокатів, журналістів, освіти і т. п. 

§ 32. впорядкування економічного життя 
належить до важливих завдань законодавства та 
управління. 

всі, хто терпить нужду, мають право вимага-
ти гідного людини існування. 

§ 33. власність і право спадщини знаходять-
ся під особливим захистом законів. якщо цього 
вимагає загальне благо, то кожен мусить за від-
повідне відшкодування поступитися навіть влас-
ністю на свої речі (§ 24). 

експропріація може відбуватися лиш на закон-
них підставах. якщо це необхідно для блага спіль-
ноти, то закон може також видавати особливі по- 
ложення про застосування приватних господарсь- 
ких підприємств для загальноекономічних цілей. 

§ 34. Законодавство повинно негайно за-
пропонувати земельну реформу через експропрі-
ацію (§ 33) великих землеволодінь та врегулю-
вання розподілу їх серед селян. 

Корисні копалини і придатні до господарсь- 
кого використання природні сили знаходяться під 
наглядом держави. 

§ 35. держава зобов’язана сприяти самостій- 
ним середнім класам у сільському господарстві, 
промислах і торгівлі. 

§ 36. Кожна людська праця, чи то фізична, чи 
то духовна, знаходиться під особливим захистом 
законів. 

для інтелектуальної власності існує особли-
ве авторське та винахідницьке право. 

§ 37. державна влада повинна підтримува-
ти робітників як у збереженні їх здоров’я та пра-
цездатності, так і у прагненні до повної оплати 
результатів праці. 

Робітники покликані спільно і на рівних 
правах з підприємцями співпрацювати у врегу-
люванні умов оплати та праці, а також у загаль-
ному економічному розвитку продуктивних сил 
(економічна рада). 

§ 38. для завчасної підготовки до економіч-
них наслідків від хвороб, нещасних випадків, ста-
речої немічності і т. п. слід запроваджувати соці-
альне страхування при співпраці застрахованих. 

Закон може оголосити вступ до цього стра-
хування чи взагалі, чи для окремих груп населен-
ня обов’язковим.

ПРава наРодУ
§ 39. Спільність усіх громадян утворює на-

род держави, який складається із декількох на-
родностей, що проживають у державі. 

§ 40. держава повинна служити всьому на-
роду, вона піклується про його культуру та за-
гальне благо, а також про спокій, порядок та без-
пеку державної території. 

владні структури в державі слід збудувати 
таким чином, щоб народ держави та уряд знахо-
дилися один з одним у безпосередньому зв’язку 
(іі Розділ). 

§ 41. Український народ здійснює націона- 
льну владу на своїй національній території. ін- 
шим народам, які постійно проживають у Захід- 
ній Україні, належить право на національне уп- 
равління у відповідності до права на самовизна-
чення українського народу. 

тим самим, кожний народ, що постійно про-
живає в державі, є самостійний суб’єкт права і має 
самостійні національні права в школі, установах 
та в суспільному житті (право самовизначення 
народів: ііі Розділ). 

§ 42. належність окремих народностей до 
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народу (належність до народу) ґрунтується на 
походженні та культурі. асиміляція припустима. 

належність до народу набувається або від ба- 
тьків, або через особливу заяву після досягнення 
повноліття. 

ІІ. ДЕРЖАВНА ВЛАДА

оСнови деРжавноЇ вЛади
§ 43. Західна Україна є народна Республіка. 
§ 44. для обґрунтування тривалої народної 

влади в державі слід скликати Установчі Збори. 
для виборів на ці збори існує загальне, пряме і  
таємне голосування без різниці в статі. Право 
обирати та обиратись мають громадяни, які до-
сягли 21 року життя. 

§ 45. З метою проведення виборів на Уста- 
новчі Збори слід створити загальні і міські округи. 
Кожний судовий округ, будучи і адміністративно-
територіальним районом, утворює загальний ви-
борчий округ, до якого, як правило (абз. 3), нале-
жать як сільські громади, так і міста відповідного 
судового округу. 

від окремих міських виборчих округів оби-
рає місто Львів вісім, а місто чернівці три депута-
ти. При тім інші міста, об’єднуючись по три, утво-
рюють зведені округи і кожен зведений округ 
обирає по три депутати. виникає шість міських 
зведених виборчих округів, що включають міста: 
1. Броди, Сокаль, Рава-Руська; 2. жовква, яворів,  
Перемишль; 3. Сянок, Стрий, дрогобич; 4. Стані- 
слав, Коломия, Заліщики; 5. Снятин, Городенка, 
чортків; 6. тернопіль, Бережани, Золочів. 

§ 46. Голосування здійснюється окремо по 
національностях. 

Українське населення обирає по одному де-
путату в кожному загальному виборчому окрузі,  
а крім того, два депутати у Львові, один в чернів- 
цях і по одному в кожному міському виборчому 
окрузі. 

Польське населення обирає в середньому на 
вісім загальних виборчих округів по два депута-
ти; далі у Львові по три і в кожному міському ви-
борчому окрузі по одному депутату. 

Єврейське населення обирає в середньому на  
кожні десять загальних виборчих округів два де- 
путати; крім цього, у Львові два і в кожному місь-
кому зведеному окрузі по одному депутату. 

німці обирають у Львові, а румуни в чернівцях 

по одному депутату. За румунського депутата з 
чернівців голосують також румуни, які постійно 
проживають в інших громадах. німці поза Льво- 
вом утворюють окремий виборчий округ з двома 
депутатами. 

інші національності приєднуються своїми 
голосами у вільних виборах до однієї з вищезаз-
начених націй. 

обраними вважаються ті кандидати, які в 
першому турі виборів отримали абсолютну біль-
шість голосів. якщо цього не сталося, то вибори 
проводяться повторно через два тижні, причо- 
му голосують за двох кандидатів, яких треба об-
рати і які в першому турі виборів отримали най-
більше голосів. При рівності голосів обраним 
вважається старший по віку. 

§ 47. За цими принципами (§§ 45, 46) слід 
видавати і особливі постанови. При розподі-
лі загальних виборчих округів для польського і 
єврейського населення треба притримуватись в 
загальному чисельного принципу (§ 46, абз. 3, 4), 
але дозволяється допускати відповідні модифі-
кації в залежності від потреб. 

§ 48. Південна область Західної України, що 
до розпаду австро-угорської монархії належала 
Угорщині, утворює особливий виборчий округ 
і висилає на Установчі Збори в силу загального, 
прямого і рівного виборчого права всіх право-
мочних громадян (§ 44, абз. 2), певне число кан-
дидатів, що відповідає кількості населення та на-
ціональності (§ 46). 

§ 49. одночасно з виборами депутатів на 
Установчі Збори відбуваються також вибори пер-
шого Президента Республіки. 

обраним може бути кожен громадянин укра-
їнської національності (§ 126, абз. 3), який досяг 
35-річного віку життя. 

Перший Президент обирається загальним, 
прямим і таємним голосуванням всіх правомоч-
них громадян (§ 44, абз. 2) на основі списку кан-
дидатів. З цією метою повідомлення про кандида-
туру із не менш як 10.000 підписів правомочних 
виборців мусить бути поданим не пізніше ніж за 
чотири тижні до виборів. 

Голосування проводиться без врахування 
різниці в національності правомочних виборців 
на спільних виборчих дільницях. воно здійсню-
ється в загальних виборчих округах в місці роз-
ташування судового округу, а в міських виборчих 
округах в кожному з міст, що названі в § 45, абз. 3. 
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для голосування в колишніх угорських об-
ластях Західної України (§ 48) має місце аналогіч-
не положення. 

обраним вважається кандидат, який набрав 
абсолютну більшість голосів. якщо цього не ста-
лося, то вибори проводяться повторно через два 
тижні, причому голосують за двох кандидатів, 
яких треба обрати і які в першому турі виборів 
отримали найбільше голосів. При рівності голо-
сів обраним вважається старший по віку. 

§ 50. Перший Президент негайно скликає 
Установчі Збори. Устрій та завдання народних  
зборів відповідає в цілому ..... та завданню на- 
родної палати (§§ 55 і наст.) лише з обмеженим 
завданням і на обмежену тривалість часу. 

Установчі Збори приймають на себе законо-
давчу владу і затверджують Конституцію Західно- 
української народної Республіки. 

Після цього вони повинні провести поділ на  
громади, округи та області, причому вони мусять 
в цілому притримуватись колишнього обсягу по-
літичних громад та судових округів, що виступа-
ли адміністративно-територіальними районами. 
області повинні при ліквідації бувших політич-
них округів утворювати більші одиниці і охоплю-
вати декілька таких округів. 

Установчі Збори, виконуючи основні право-
ві принципи загальних, прямих та таємних ви-
борів правомочних громадян з врахуванням на-
ціональностей, приймають потім (за аналогією  
§§ 44–46) закони про вибори до народної Палати 
і до обласних, окружних та громадських заступ-
ництв; а далі перевіряють державний кошторис 
і приступають до розробки фінансових і податко-
вих законів. 

Закони про вибори до обласних, окружних 
та громадських представництв вступають в силу 
негайно; закон про вибори до народної Палати 
лише після завершення законної сесії Установчих 
Зборів (§ 52). 

Рішення приймаються тільки при абсолют-
ній більшості голосів. 

§ 51. У виконання верховної контрольної 
влади народу слідують Установчі Збори як за 
формуванням конституційного уряду, так і за 
впровадженням найважливіших заходів для вве- 
дення в дію названого апарату управління та 
керування ним. 

§ 52. Після виконання цих завдань (§§ 50, 
51) і прийняття таких законів, які нагально необ-

хідні для здійснення Конституції (напр. про земе- 
льну реформу: § 34), Установчі Збори можуть 
розпуститись. 

якщо цього не трапилося через два роки з  
моменту їх відкриття, то вони повинні негайно  
припинити свою діяльність після закінчення цьо- 
го строку. але якщо вони після закінчення стро-
ку у два роки не припинять свою діяльність, то 
Президент Республіки покликаний розпустити 
Установчі Збори. 

до розпуску або припинення діяльності Ус- 
тановчих Зборів вони працюють безперервно. 

Після розпуску Установчих Зборів Президент 
Республіки повинен негайно призначити нові ви- 
бори до народної Палати і одночасно нові прези-
дентські вибори. 

до нових виборів Президента Республіки ли-
шається попередній Президент на своїй посаді. 

якщо перший Президент Республіки помре 
до розпуску Установчих Зборів, то негайно обира- 
ється його спадкоємець і саме на тих самих заса- 
дах, що і перший Президент (§ 49). 

але строк перебування на посаді Президента 
його спадкоємця припиняється новими вибора-
ми Президента після розпуску Установчих Зборів 
(абз. 4, 5). 

оРГаніЗаЦія наРодноЇ воЛі
§ 53. народ виражає свою волю через пред-

ставників у формі законів або безпосередньо у 
формі референдумів (народних рішень). Закони 
видаються представницькими органами, а на-
родні рішення приймаються народними з’їздами 
(зборами). 

Законодавча влада стосовно держави в ціло-
му належить народній Палаті, а обласні, окружні 
та громадські представництва здійснюють у сво-
їх областях, округах та громадах обмежену зако-
нодавчу владу (§§ 88 і наст.). 

§ 54. Закони – це закріплені державні прин-
ципи соціального життя, чи то відносини людей 
між собою, чи то відносини людей до держави і 
навпаки. 

вони є конституційні закони, якщо встанов- 
люють загальні керівні принципи організації  
держави стосовно її відношення до окремих гро-
мадян або до народу в цілому, та основні закони, 
якщо вони викладають загальні конституційні 
норми в певних законодавчих актах. Решта зако- 
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нів є звичайними, якщо вони стосуються всіх ін- 
ших галузей законодавства. Закони мають силу 
або взагалі, або вони обмежені територіально. За- 
кони повинні мати підписи Президента Респуб- 
ліки і канцлера. дієвість законів передбачає їх  
належне обнародування (опублікування). 

імперативні норми референдумів (§ 71, абз. 2; 
§ 81, абз. 2) повинні також для своєї дієвості бу- 
ти належним чином опубліковані. 

Про опублікування законів і народних рішень 
повинен негайно видаватися основний закон. 

а) Народна Палата
§ 55. Після розпуску Установчих Зборів або 

припинення їх діяльності (§ 50) переходить за-
конодавча влада держави до народної Палати. 
Закон про вибори до народної Палати (§ 50) є 
основним законом. 

§ 56. до сфери дії народної Палати належить 
творення законодавства про всі ті предмети, які  
вимагають уніфікованого врегулювання в державі. 

в особливості сюди належать: 
• основні закони для упевненого застосу-

вання Конституції, незалежно від того, чи вони 
стосуються загальних прав громадян, чи повно-
важень і організації державної влади (§ 54, абз. 2); 

• державні угоди про відносини із закордоном; 
• закони про паспортизацію та поліцію, що 

займається справами іноземців; 
• закони про військову справу та міліцію, вклю- 

чаючи встановлення контингенту новобранців; 
• законодавство про грошову та митну сис- 

теми, а також про державну фінансову та подат-
кову системи з правом улагоджування державно- 
го кошторису, отримання державних кредитів, 
конвертування державних боргів, продажу, кон-
версії та обтяження нерухомого державного май-
на, перевірки підсумків державного бюджету, ре-
зультатів державної діяльності і т. д. при цьому 
слід враховувати здійснення парламентського фі- 
нансового контролю за використанням ухвалених 
кредитів органами управління в особливому осно-
вному законі; 

• цивільне законодавство, а також про циві- 
льне судочинство в спірних питаннях і поза ним; 

• законодавство в усіх галузях соціального 
забезпечення, охорони здоров’я та ветеринарії. 

• аграрне законодавство; 
• законодавство про міри та ваги, про торгів-

лю, промисловість, промисли та гірничу справу, 

про охорону патентів, товарних знаків та взірців  
і моделей; а також про страхування, банківську 
та біржову справу; 

• законодавство про поштову, телеграфну і 
телефонну справу, про залізничні дороги, внутріш- 
нє судноплавство, сполучення і транспортні засо-
би, а також про загальне сполучення на дорогах 
країни та про будову доріг для оборони країни; 

• законодавство про культурну, шкільну, ос- 
вітню справу, а також про бібліотечну справу в 
державі; 

• кримінальне законодавство та карне судо- 
чинство; 

• законодавство про театральну справу і кіно; 
• єдині принципи про житлову справу, роз-

поділ населення та похоронну справу в цілій дер- 
жаві; 

• єдині принципи про добродійність, сус-
пільне піклування і захист суспільного правопо-
рядку та безпеки в державі. 

§ 57. народна Палата оголошує війну і ук- 
ладає мир. вона вправі видавати урочисті пуб- 
лічні оголошення стосовно важливих справ полі-
тичного і соціального життя. 

народна Палата здійснює верховний нагляд 
за всім управлінням та правосуддям. 

адміністративні розпорядження виконавчої 
влади, які містять загальнообов’язкові норми, по-
винні подаватися в лєгіслятивну комісію (комі-
сію по законодавству. – П. С.) народної Палати 
(§ 72). Ця комісія вправі на протязі шістдесяти 
днів після подання розпорядження висловитися 
про те, чи це розпорядження має законну силу, 
чи з яких причин йому слід відмовити в закон-
ній силі. якщо комітет на протязі встановленого 
строку не висловлюється, то розпорядження піс-
ля закінчення цього строку вважається право-
мочним. народна Палата вправі при загрозі внут- 
рішньої безпеки і підтримання правопорядку, як- 
що Президент Республіки не вжив їх вчасно; але 
вона може також змінювати або відміняти відпо-
відні заходи Президента в залежності від потреб. 

§ 58. народна Палата має право висувати по-
літичні звинувачення проти Президента Респуб- 
ліки, членів його Ради, членів державної Ради, 
представників державного правосуддя з двома тре- 
тинами голосів (§§ 101, абз. 2,3; 104, абз. 3; 110; 
120 абз. 2; 124 абз. 3), а також вносити пропозицію 
про зміщення Президента Республіки (§§ 79 
абз. 1; 101 абз. 4) 
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§ 59. народна Палата обирається на чотири 
роки. нові вибори мусять відбуватись тільки піс-
ля того, як мине три місяці. 

народна Палата збирається через чотирнад-
цять днів після виборів. вона збирається щороку 
в перший вівторок листопада і засідає до перене-
сення засідань на інший строк за власним рішен-
ням. З цим рішенням пов’язується також визна-
чення терміну її наступного збору. 

але не зважаючи на перенесення засідань 
Голова народної Палати може скликати її на по- 
зачергове засідання, якщо цього вимагає Прези- 
дент Республіки або не менше як третина всіх 
депутатів. 

§ 60. депутати не зв’язані ніякими інструк-
ціями. вони зобов’язані приймати участь в обго- 
вореннях питань і прийнятті рішень народної 
Палати і її комісій, а також сумлінно і з найкра-
щим розумінням виконувати взяту на себе або 
доручену роботу. Про наслідки невиконання цих 
обов’язків рішення приймає державний суд. Більш 
докладно це питання визначається Регламентом 
народної Палати та основним законом про дер- 
жавний Судовий трибунал. 

§ 61. народна Палата обирає голову, двох 
замісників і трьох секретарів і приймає свій Рег- 
ламент. 

§ 62. для перевірки правильності виборів 
утворюється особливий Суд по перевірці пра-
вильності результатів виборів. він складається 
з трьох депутатів народної Палати і трьох суддів 
державного Судового трибуналу, із яких один 
є Головою державного Судового трибуналу або 
його замісником, які і головують на суді. 

Більш докладно це питання визначається 
Регламентом народної Палати і основним законом 
про державний Судовий трибунал. 

§ 63. Кожний депутат як такий звільняється 
повністю від виконання своїх професійних обо- 
в’язків і за висловлювання, зроблені при виконан- 
ні професійних обов’язків, може бути притягне- 
ний до відповідальності тільки народною Палатою. 

жоден депутат за час з моменту оголошення 
результатів виборів і до розпуску народної Пала-
ти не може бути заарештованим або притягне-
ним до судової відповідальності за скоєння кар-
ної дії. для арешту або судового переслідування 
депутата необхідна виразна згода народної Па- 
лати. Ця згода може бути непотрібною лише при 
захопленні на місці злочину: тим не менше суд 

зобов’язаний негайно повідомити Голову народ- 
ної Палати про арешт, що відбувся. 

така ж згода необхідна при будь-якому ін- 
шому обмеженні особистої свободи депутата, як- 
що воно перешкоджає виконанню його депутат-
ських обов’язків. якщо народна Палата вимагає, 
то арешт або якесь інше обмеження особистої сво- 
боди депутата мусять скасовуватись, а пересліду- 
вання відкладатися до розпуску народної Палати. 

§ 64. члени народної Палати винагороджу-
ються з державної скарбниці. 

§ 65. Засідання народної Палати відкриті 
для громадськості. виключення встановлюються 
Регламентом. 

§ 66. Правдиві звіти про відкриті засідання 
народної Палати, а також про засідання її коміте-
тів не тягнуть за собою ніякої відповідальності. 

§ 67. Президент Республіки має право вибо- 
ру бути чи не бути присутнім на засідання на- 
родної Палати. 

члени Прибічної (Президентської) Ради, дер- 
жавної Ради, Голова державного юстиції, а також 
уповноважені ними особи мають вільний доступ 
до засідань народної Палати та її комісій. на їх 
вимогу вони мусять вислуховуватись під час засі-
дань. З іншого боку, народна Палата і її комітети 
можуть вимагати присутності членів цих органів 
влади. 

члени органів Уряду не мають права при- 
ймати участь в голосуванні. 

§ 68. Законодавство готується частково че-
рез подання проектів законів, частково через 
внесення пропозицій. Подавати проекти законів 
мають право: Прибічна (Президентська) Рада, 
державна Рада або її дорадча колегія, Голова 
державної юстиції, Комісії народної Палати і Ко- 
місії, вибрані для цих цілей на народних з’їздах  
(§ 81, абз. 2). 

Пропозиції вносяться або з середовища на- 
родної палати, або з середовища народних з’їздів 
(зборів). 

§ 69. якщо Конституція не передбачає іншо-
го, то для прийняття рішення народної Палати 
достатня проста більшість голосів. 

для прийняття важливих основних законів 
народна Палата може вирішити, яким чином це 
правило повинно бути зміненим. Правомочність 
врегульовується Регламентом. 

§ 70. для дотримання національних інте- 
ресів члени народної Палати поділяються на три 
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національні курії: перша курія об’єднює всіх ук- 
раїнців, друга – всіх поляків, третя – всі інші на-
ціональності народної Палати. 

§ 71. для обговорення окремих справ і при-
йняття по ним рішень, які відносяться до сфери 
діяльності народної Палати, утворюються комісії. 

Кожна національна курія висилає в ці комісії  
своїх представників. на кожні чотири представ- 
ника першої (української) курії припадає по одно-
му представнику другої (польської) і третьої курій. 

Комісії вправі для розв’язання особливих пи- 
тань залучати експертів, а також вимагати необ- 
хідні відомості від Уряду та інших комісій народ- 
ної Палати. 

інше визначається Регламентом. 
§ 72. для перевірки поданих проектів зако-

нів і внесених пропозицій слід призначити лєгіс-
лятивну комісію. тому всі проекти законів і про-
позиції слід направляти в цю комісію. 

Комісія по законодавству повинна в першу 
чергу повідомляти народну Палату, які з проектів 
законів та пропозицій слід відкласти. якщо таке 
повідомлення не подається народній Палаті на 
протязі двох місяців після отримання проекту за-
кону або пропозиції, або народна Палата вирішує 
продовжити їх подальшу розробку, то Комісія по 
законодавству мусить передати законопроект або 
пропозицію іншій компетентній в цьому питанні 
комісії, а до скерування додати загальні зауважен-
ня. Це ж саме відбувається якщо Комісія по зако-
нодавству ще до закінчення двомісячного строку 
була готова передати законопроект або пропози- 
цію далі. Комісія по законодавству повинна визна- 
чити строк, до якого необхідно завершити оброб-
ку законопроекту або пропозиції призначеною 
для цього комісією. 

остання перевіряє законопроект або пропо- 
зицію і подає їх разом із звітом в Комісії по зако-
нодавству. При їх перевірці в Комісії по законо- 
давству поправки можуть вноситись не тільки її 
членами, але й іншими членами народної Палати. 

Після цього Комісія по законодавству готує 
докладний звіт про законопроект або пропозицію 
і передає їх на пленарне засідання народної Па- 
лати. народна Палата може цей законопроект або 
цю пропозицію після обговорення або прийняти, 
або відхилити, але вона не може вносити в них 
ніяких змін; вона може також цей законопроект 
або цю пропозицію направити в законодавчу ко-
місію для повторної обробки. 

Комісія по законодавству засідає безперервно. 
§ 73. народна Палата простою більшістю го- 

лосів всіх її членів може вимагати, щоб прийня-
тий Комісією по законодавству законопроект або 
прийнята ним пропозиція були подані народно- 
му З’їзду для прийняття рішення. 

окремі національні курії народної Палати 
також мають право на протязі десяти днів після 
прийняття закону, який порушує національні пра-
ва окремих народів, висунути протест і апелюва- 
ти або до державного Судового трибуналу, або до 
загального народного З’їзду для прийняття рі-
шення (§ 84, абз. 2; § 124, абз. 2). 

якщо, як у названих випадках, вимагається 
скликання народного З’їзду, то обов’язок Прези- 
дента Республіки скликати Загальнонародний З’їзд 
якомога скоріше і представити йому законопро-
ект або закон для голосування. 

§ 74. Президент Республіки може висунути 
протест проти закону на протязі десяти днів після 
його прийняття народною Палатою, але він пови- 
нен відкрито опублікувати цей протест і скли-
кати Загальнонародний З’їзд для винесення рі-
шення про прийняття або відхилення цього зако- 
ну. термін скликання народного З’їзду слід при-
значати так, щоб з моменту прийняття рішення 
народною Палатою минув строк в сорок п’ять днів. 

якщо народний З’їзд приймає такий закон, 
то він після його опублікування вступає в закон-
ну силу, а якщо цей закон, навпаки, відхиляється, 
то народна Палата не може більше прийняти 
його в той же самий період своїх засідань, а з сут-
тєвими змінами може прийняти його не раніше 
ніж через два роки. 

З другого боку, Президент Республіки вправі- 
через два місяці після відкладення чи відхилен- 
ня закону подати Загальнонародному З’їзду його 
проект, який його Рада, державна Рада або Голова 
державної юстиції представили в народну Пала- 
ту, а народна Палата відклала або відхилила його. 
якщо народний З’їзд висловлюється за законо-
давче опрацювання законопроекту, Комісія по 
законодавству народної Палати повинна негайно 
взяти його до слухання, а якщо, все ж таки, народ- 
на Палата висловлюється проти нього, то законо-
проект повинен бути поданим іншому народному 
З’їзду, який би остаточно вирішив прийняти чи 
не прийняти закон. 

§ 75. Президент Республіки може розпусти- 
ти народну Палату також до завершення чотири- 
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річного періоду засідань (§ 59), але тоді він му-
сить оголосити не тільки нові вибори в народну 
Палату, але й одночасно нові вибори Президента. 

Після розпуску народної Палати нові вибори 
повинні відбутися не раніше ніж через два місяці. 

§ 76. Між двома сесіями і в період виборів 
законодавчу владу, що належить народній Пала- 
ті, здійснює тимчасово Президент Республіки. 

але якщо мова йде про оголошення війни або 
про укладення миру, то Президент Республіки 
повинен негайно скликати народну Палату, на-
віть якщо вона перенесла свої засідання або була 
розпущена. При небезпеці гаяння часу навіть роз- 
пущена народна Палата мусить скликатися з ме-
тою запобігання цьому. 

б) Загальнонародна Рада
§ 77. для ревізії конституції Президент Рес- 

публіки повинен скликати за рішенням народної 
Палати або Загальнонародного З’їзду Загально- 
народну Раду. 

Загальнонародна Рада складається наполо- 
вину з делегованих членів народної Палати, а на-
половину утворюється з делегатів обласних за-
ступництв, народних Комор і Загальнонародних 
З’їздів. При створенні складу цієї Ради необхідно 
дотримуватись нормативних співвідношень: 4 ук- 
раїнці; 1 поляк; 1 – інші національності (§ 71 абз. 2) 

для прийняття рішення необхідна присут-
ність двох третіх членів Ради, а саме прийняття 
рішення здійснюється більшістю у дві треті голо-
сів. Подробиці визначає особливий основний за- 
кон, який слід прийняти вже в першому періоді 
засідань народної Палати двома третинами голосів. 

§ 78. якщо оголошений воєнний стан, то на- 
родна Палата може після тимчасового відстрочен-
ня окремих основних прав Конституції прийняти 
рішення про скликання Загальнонародної Ради. 

Загальнонародна Рада остаточно простою бі- 
льшістю голосів приймає рішення про тривалість 
та обсяг відстрочення загальних прав громадян 
держави, а також про надзвичайні заходи при уп- 
равлінні державою під час війни. 

§ 79. Загальнонародна Рада збирається та-
кож по розпорядженню Голова народної Палати 
для того, щоб за дорученням народної Палати 
прийняти рішення про звільнення Президента Ре- 
спубліки (§ 101, абз. 4). для зміщення Президента 
необхідна більшість у дві третіх голосів. 

в) Народні Збори і Народні Комори (Комісії)
§ 80. для безпосереднього вираження загаль- 

ного волевиявлення повинні скликатися народ- 
ний Збір, як збори громадян, що мають право голосу. 

народні Збори бувають або загальними, в ме- 
жах цілої держави, або локальними, обмеженими 
окремими адміністративними регіонами, останні 
називаються окружні або обласні З’їзди. 

народні Збори збираються періодично або у 
визначений час. народні Збори бувають чергові 
і позачергові. Позачергові народні Збори можуть 
скликатися вже під час засідань Установчих Збо- 
рів. чергові народні Збори збираються кожного 
року після двадцятого січня і засідають до початку 
лютого. чергові обласні Збори збираються в дру-
гій половині лютого до початку березня; чергові  
окружні Збори в березні строком від одного до 
двох тижнів. 

всі народні Збори скликає Президент Рес-
публіки і визначає як день відкриття, так і мі-
сяць проведення засідань, а дивлячись по обста-
винам, і порядок денний. в місці розташування 
центрального Уряду і народної Палати народні 
Збори проводитись не можуть. 

Про склад народних Зборів, а також про 
участь в ньому громадян повинен бути прийня-
тий основний закон першою народною Палатою 
відразу ж після її скликання. 

§ 81. чергові народні Збори повинні у від-
повідності до локальних завдань своєї діяльності 
здійснювати критику як законодавства, так і уп- 
равління цілою державою, областями та окруж-
ними (§ 80, абз. 2), подавати скарги, висловлюва- 
ти побажання і приймати рішення у справах, що 
стосуються правопорядку в державі, причому во- 
ни можуть або вимагати того, щоб Уряд точно 
дотримувався існуючих законів, або того, щоб 
народна Палата приступала до вирішення пев-
них правових питань і врегульовувала їх відпо-
відним чином. 

чергові загальнонародні і обласні Збори мо- 
жуть бути також безпосередніми ініціаторами но- 
вих законів. вони можуть обрати законодавчу 
комісію і доручити їй складання проекту закону.  
Ця комісія повинна співпрацювати у взаємозго- 
ді як з відповідними дорадчими колегіями дер- 
жавної Ради і народними Коморами, так і з Ко- 
місією по законодавству народної Палати або з 
обласним заступництвом; підготовлений таким 
чином законопроект публікується за допомогою 
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державної Ради не пізніше ніж за один місяць до 
сесії наступного чергового загальнонародного або 
обласного Збору. 

якщо проти змісту законопроекту ні від 
державної Ради, ні від народних Комор або від 
Комісії по законодавству народної Палати чи від 
обласного заступництва не буде ніяких опротес-
тувань, то він подається наступному черговому 
загальнонародному або обласному Збору для 
прийняття або відхилення. З прийняттям проект 
набуває законної сили і потребує лише загально-
прийнятого обнародування. але якщо проти зміс-
ту проекту закону висувається протест одним із 
названих органів, а загальнонародний Збір або 
обласний Збір висловився за прийняття проекту, 
то його треба направити у народну Палату або в 
обласне заступництво, щодо рішення про те, чи 
вони приймають проект закону, чи ні. якщо вони 
відхиляють цей проект, то вони повинні мотиву-
вати своє рішення. 

§ 82. як правило, прийняття або відхилен-
ня офіційних проектів законів належить до сфе-
ри діяльності позачергових народних Зборів 
(§§ 73, 74), а саме як всенародних, так і обласних 
Зборів. 

§ 83. в сферу діяльності народних Зборів 
входить також обрання окремих високих посадо-
вих осіб держави. 

Загальнонародні Збори щорічно обирають  
за пропозицією національних курій народної Па- 
лати тих членів державного Судового трибуналу 
(§ 123, абз.2), які підлягають обранню, а обласні 
Збори обирають на період засідань окружного 
заступництва голову цього заступництва. окруж- 
ні Збори обирають на період засідань районного 
заступництва голову цього заступництва. обидва 
голови заступництв обираються за пропозицією 
Президентом Республіки трьох кандидатур. 

§ 84. народні Збори, які здійснюють кри-
тику законодавства або діяльності управління 
державою і висловлюють свої побажання щодо 
цього (§ 81, абз. 1), проводять обговорення і прий- 
мають рішення в окремих національних відділах 
(§ 70). 

Це ж саме відбувається також і в тому випад- 
ку, якщо якась національна курія народної Пала- 
ти за рішенням останньої звернулася до народ- 
ного Збору стосовно прийняття рішення (§ 73,  
абз. 2). якщо відповідний народний Збір не по- 
годжується з поданим законопроектом, то остан- 

ній повинен направлятися в державний Судовий 
трибунал для винесення рішення. в усіх інших 
випадках, в яких законодавчу владу здійснюють 
народні З’їзди, правилом є спільне обговорення 
законів і голосування всіх учасників. але перед 
голосуванням слід застосувати національне нор-
мативне співвідношення (§ 77, абз. 3). Присутніх 
слід поділити на три частини і пропорцію трьох 
національних груп встановити так, щоб на укра-
їнську групу припадало в чотири рази більше го-
лосів, ніж на польську або на третю групу. 

Це ж саме (абз. 1 та 9) стосується обласних 
Зборів. на районних Зборах має силу принцип 
простої більшості голосів. 

§ 85. народні Комори є обрані організації 
важливих соціальних груп, які перебувають під 
державним наглядом і мають визначену держа-
вою сферу діяльності (§ 91). 

§ 86. народні Комори мають право бути 
вислуханими при розв’язанні важливих профе-
сійних питань в уряді; вони мають також право 
і обов’язок висловлюватись про відповідні законо-
проекти і законодавчі пропозиції, а також давати 
експертні висновки на запити народної Палати, 
народних Зборів та Уряду. Крім того, вони вправі 
здійснювати професійну критику актів законо-
давчої влади і їм повинно бути надане право на 
основі окремого основного закону здійснювати 
вплив на заняття посад у відповідності до їх про- 
позицій. 

до видання окремих основних законів сто- 
совно організації і сфери діяльності народних Ко- 
мор вони утворюються Президентом Республіки 
і діляться на національні секції і самі виробляють 
регламент, який затверджується Президентом 
Республіки, а також державною Радою. 

Свої центри вони можуть мати у великих мі- 
стах, а в залежності від потреб в провінції засно-
вувати філії. 

§ 87. на народних Зборах і в народних Ко- 
морах панує принцип свободи слова (§ 63, абз. 1). 

Уряд зобов’язаний приймати офіційно ви-
словлені думки народних Зборів і народних Ко- 
мор, якщо вони стосуються здійснення державної 
влади, докладно розглядати піддані осуду зло-
вживання і по можливості вжити проти них захо-
ди. він повинен офіційно звітуватися про це при 
найближчій нагоді. 

народна Палата повинна також приймати 
зауваження народних Зборах і народних Комор, 
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що стосуються її діяльності і піддавати їх точній 
перевірці в Комісії по законодавству. 

г) Місцеве заступництво
§ 88. Закони про поділ на області, округи і 

громади (§ 50, абз. 4), а також про вибори в об-
ласні, окружні і громадські заступництво є основ- 
ними законами. 

§ 89. Сфера діяльності обласних заступництв 
охоплює регулювання і контроль всіх тих питань 
в області, які потребують централізованого упо-
рядкування в області і не підпадають під загальне 
законодавство держави. Сюди належать зокрема: 

• фінансова система області з правом фор-
мування щорічного обласного бюджету, а також  
з правом розпоряджатися майном області та стя- 
гувати обласні податки для покриття потреб об-
ласті під особливим контролем народної Палати; 

• контролювання громад і районів, що нале-
жать до даної області, в їх управлінні основними 
фондами; 

• затвердження статутів окремих громад; 
• розвиток сільського та лісового господар-

ства, промислів і транспортного сполучення в 
межах області; 

• створення ощадних кас, позичкових та кре-
дитних установ; 

• створення лікувальних та гуманітарних 
установ; 

• створення загальнокорисних установ; 
• організація піклування про бідних та бла- 

годійної допомоги; 
• регулювання і контроль народних шкіл та 

виховання в межах області; 
• піклування про громадський порядок та 

безпеку в області. 
При виконанні завдань, які вказані в пунк-

тах від четвертого до десятого, обласне заступ- 
ництво повинно дотримуватись загальних дер- 
жавних законів, а також адміністративних роз-
поряджень центральних органів, що вимагають 
виконання. вони мусять видавати лише такі ін-
струкції, які визначаються місцевими обстави-
нами в області. 

§ 90. Сфера діяльності окружних заступ-
ництв в принципі аналогічна діяльності облас-
них заступництв (§ 89), але вона обмежується 
колом місцевих потреб округів. відпадає лише 
нагляд за громадами (пункти 2 і 3 § 89), а нато-
мість заступає прагнення вплинути з допомогою 

постанов на одностайне поводження громад при 
розв’язанні найважливіших господарських, куль-
турних і політичних питань. 

§ 91. Громадське заступництво повинно пі-
клуватися про місцевий правопорядок в громаді 
в рамках загальних державних законів, та роз-
поряджень центральних органів, які підлягають 
виконанню. 

в цій властивості йому належить переважне 
право регулювати свій бюджет, стягувати гро-
мадські податки для покриття потреб громади 
під особливим контролем народної Палати, орга-
нізувати соціальне забезпечення, направляти на 
законний шлях освітню та виховну справу, вста-
новлювати господарський порядок, призначати 
мирових суддів, видавати розпорядження для уп- 
равління місцевою поліцією і т. п. він повинен 
враховувати рішення окружних і обласних за-
ступництв, приймати до уваги їх постанови і під-
тримувати ці представницькі органи у виконанні 
їх завдань. 

Громадські заступництва, як міські, так і сі- 
льські громади, повинні в згоді з керівництвом 
округів складати статути, як і після їх затверджен-
ня обласними заступництвами (§ 89, пункт 3) 
служитимуть громадам керівним принципом їх  
діяльності. 

§ 92. всі органи місцевого заступництва оби- 
раються на чотири роки. обласні та окружні за-
ступництва збираються один раз на рік на черго-
ві засідання. вони скликаються керівниками ра- 
йонних та обласних заступництв і не пізніше 
ніж через два місяці переносять свою роботу на 
інший строк. Керівники районних та обласних 
заступництв можуть у разі потреби призначати 
також позачергові засідання. вони мусять також 
скликатися, якщо цього вимагає більшість у дві 
треті голосів районних та обласних заступництв. 

Громадські заступництва збираються не менш 
ніж два рази на рік за розпорядженням керівника 
громади, але він мусить скликати їх також часті-
ше, якщо цього вимагає більшість у дві треті го-
лосів громадського заступництва. 

обласні і окружні заступництва обирають своїх 
голів, їх заступників та секретарів. Керівник гро- 
мади обирається громадою загальним, прямим і 
таємним голосуванням, як правило, разом з вибо-
рами громадських представників. він є одночас-
но головою громадського заступництва. останній 
призначає з свого середовища заступника керів- 
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ника громади і секретаря. в більших громадах  
можуть призначатися декілька заступників і се- 
кретарів. 

до прийняття окремих основних законів, які 
стосуються обласних і окружних заступництв, до 
них слід застосувати у відповідності із змістом 
положення (§§ 60, 65, 66). те ж саме стосується і 
заступництв громад,  до встановлення основних 
принципів діяльності в їх стосунках. 

Положення про недоторканість (§ 69) мають 
силу також для обласних, окружних заступництв 
та заступництв громад, але лише на тривалість 
засідань. 

обласні, окружні заступництва та заступни- 
цтва громад розробляють для себе регламент. 
якщо не визначається нічого іншого, то вони 
приймають рішення простою більшістю голосів. 

виКонання наРодноЇ воЛі
§ 93. Постанови виконавчої влади призна- 

чені переважно для того, щоб застосовувати, ви-
конувати і здійснювати закони. якщо законо- 
давство дозволяє, то положення про застосуван-
ня закону може містити в собі також загально- 
обов’язкові правові норми (§ 57, абз. 3). 

незважаючи на це, постанови в окремих ви-
падках можуть створювати нове право, якщо для 
досягнення мети цієї постанови відсутня законо- 
давча норма, або якась застаріла норма, яка зо-
всім не відповідає старим умовам, повинна бути 
замінена іншою, узгодженою з принципами спра-
ведливості, нормою. якщо таке право використо-
вується, то в постанові необхідно виразно вказа-
ти на названі обставини. 

ні конституційні, ні основні закони не можуть 
змінюватися в такий спосіб, тобто через постано-
ву. через постанову не можуть також вводитися 
податки або встановлюватися нові покарання. 

а) Президент Республіки
§ 94. Президент Республіки обирається на-

родом цілої Республіки. обиратися може кожен 
громадянин української національності, який до-
сяг 35-річного віку свого життя (§ 49). 

якщо Установчі Збори ще не прийняли основ- 
ного закону про вибори Президента Республіки,  
то силу мають конституційні принципи, про ви-
бори першого Президента (§ 49), які застосову- 
ються до виборів наступних Президентів, поки не 

буде прийнято нового основного закону народ- 
ною Палатою. 

Президент Республіки обирається на чотири 
роки. вибори Президента відбуваються, як пра-
вило, одночасно з виборами в народну Палату. 
якщо Президент відмовляється від своєї посади 
або вмирає після виборів ще до закінчення чоти-
рирічного строку, то державна Рада повинна або 
негайно призначити вибори нового Президента 
на строк засідань народної Палати, що залишив-
ся, або якщо період засідань вже наближається до 
свого кінця, делегувати одного із своїх членів за 
згодою народної Палати, а саме одного з міністрів, 
який був би  покликаний вести державні справи 
до нових виборів Президента, заміщаючи остан-
нього і володіючи прерогативами Президента Рес- 
публіки. необхідно застосувати також положен-
ня § 52, абз. 4, 5. 

Це ж саме (абз. 3, 4) відбувається також тоді, 
якщо Президент Республіки усувається із своєї 
посади під час перебування на ній. 

§ 95. Президент Республіки не може бути 
одночасно членом народної Палати. 

§ 96. Президент Республіки стоїть на чолі 
Уряду. він піклується про єдність дій Уряду і слід-
кує за законністю управління. 

§ 97. Президент Республіки представляє 
державу у міжнародно-правовому відношенні. 
але укладання союзів та інші державні угоди з 
іноземними державами потребують ухвалення 
народної Палати. 

Президент акредитує і приймає посланників. 
У виконанні своєї розпорядчої влади стосов-

но закордонних справ Президент Республіки під-
тримується особливою радою (§§ 102 і наст.). 

§ 98. Президент Республіки є головнокоман-
дуючим збройними силами держави. він надає 
звання і звільняє офіцерів. 

якщо порушується або піддається небез-
пеці громадська безпека і порядок в державі, то 
Президент Республіки повинен вжити необхідні 
заходи для відновлення спокою і порядку, і в разі 
потреби застосувати навіть для цього збройні 
сили. У виконанні розпорядчої влади над армією 
він підтримується Радою (§§ 102 і наст.). 

§ 99. Президент Республіки призначає і звіль- 
няє членів державної Ради і Голову державної юс- 
тиції та здійснює через них верховне керівництво 
внутрішнім управлінням і правосуддям в державі. 

якщо Конституція не передбачає нічого ін- 
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шого, то Президент Республіки має право при-
значити і звільнити вищих службовців держави, 
або передати здійснення права призначення і 
звільнення службовців іншому органу. деталі ви-
значаються особливим основним законом. 

§ 100. Президент Республіки здійснює пра-
во помилування в державі. 

Загальна амністія належить до компетенції 
народної Палати. 

§ 101. Президент Республіки повинен склас- 
ти присягу на дотримання Конституції і законів, 
а також на добросовісне виконання своїх обов’язків. 

якщо він діє всупереч своїм зобов’язанням, 
то народна Палата може висунути проти нього 
політичне звинувачення. Це ж саме має місце та-
кож при звинуваченні у державній зраді. Рішення 
по звинуваченню приймає державний Судовий 
трибунал. 

За інші злочини і проступки Президент Рес- 
публіки може підлягати кримінальному переслі-
дуванню тільки зі згоди народної Палати. народна 
Палата вільна вносити пропозицію про звільнення 
Президента Республіки від його обов’язків біль-
шістю у дві треті голосів. якщо така пропозиція 
внесена, то Президент повинен на протязі двох 
тижнів скликати всенародну Раду (§ 79), яка і 
мусить винести рішення про відставку Президен- 
та Республіки. Пропозиція народної Палати про 
відставку викликає тимчасове усунення Прези- 
дента Республіки з його посади, яке триває до ви-
несення рішення всенародною Радою стосовно 
внесеної пропозиції. ведення державних справ 
на цей час бере на себе член державної Ради, де-
легований нею. 

б) Рада
§ 102. Президент Республіки має Раду, в 

якій він головує і має вирішальний голос. Рада 
складається із шістьох членів, з яких четверо на-
лежать до української, один до польської і один 
до якоїсь іншої національності. три члени Ради 
делегуються трьома національними куріями на- 
родної Палати і утворюють комітет національних  
справ. 

§ 103. Службовців Ради призначає Прези- 
дент Республіки, а зокрема службовців національ- 
ного відділу через представлення їх членами на-
ціональних курій. 

для ведення канцелярських справ при Раді ство- 
рюється державна канцелярія на чолі з канцлером. 

відповідні укази Президента мають поряд 
з підписом Президента також і підпис канцлера. 

Рада має право залучати до роботи експертів 
для вирішення особливих справ. 

§ 104. За виключенням делегатів національ- 
них курій членами Ради не можуть бути одночас-
но члени народної Палати. члени Ради не можуть 
займати якусь іншу громадську посаду, або пра-
цювати за якоюсь іншою професією, або в яко-
мусь промислі. 

За політичну позицію з національних пи-
тань делегати національних курій відповідають 
перед останніми, а в іншому члени Ради відпові-
дають перед Президентом Республіки. Проти всіх 
членів Ради народна Палата може висунути по-
літичне звинувачення, вирок про яке повинен 
виносити державний Судовий трибунал. 

в) Державна Рада
§ 105. верховним центральним органом  

для внутрішнього управління державою є дер- 
жавна Рада. Правосуддя відділено від управління. 

державна Рада здійснює контроль за місце-
вим управлінням. в цій властивості їй належить 
право призупиняти рішення місцевих заступ-
ництв, недолік яких полягає в перевищенні зако-
нодавчої компетенції і направляти їх в державний 
Судовий трибунал для винесення рішення про їх 
законну силу. 

Постанови місцевих органів, які суперечать  
законам або положенням центральної влади про 
їх виконання, скасовує державна Рада. 

§ 106. державна Рада складається з шіс-
тьох членів. членів державної Ради призначає 
Президент Республіки з врахуванням національ- 
ного нормативного співвідношення (4:1:1) і після 
висновків експертів національних курій народної 
Палати. 

вони не можуть одночасно бути членами 
народної Палати, не можуть займати жодної гро-
мадської посади або працювати за якимось ін-
шим фахом чи в промислі. 

Президент Республіки визначає одночасно, 
хто повинен бути Головою державної Ради. він 
має також право звільняти членів державної Ра- 
ди і заміняти їх іншими. 

§ 107. державна Рада повинна в провідних 
питаннях державного управління співпрацювати 
у взаєморозумінні з Президентом Республіки, і 
вона зобов’язана звітуватися перед ним про все, 
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що він вважає необхідним для забезпечення єд-
ності ведення державних справ. 

але Президент Республіки може видавати 
спеціальні постанови по питаннях внутрішнього 
управління лише тоді, коли з цим згідна державна 
Рада, яка також підписує постанову Президента. 

§ 108. Справи державної Ради розподіля- 
ються по міністерствах серед окремих їх членів. 
Голова державної Ради повинен також взяти на 
себе певне коло обов’язків. 

Слід утворити шість міністерств, це мініс-
терства: внутрішніх справ, Фінансів, Релігії і осві-
ти, Сільського і лісового господарств, торгівлі і 
промислу, Сполучень. 

але цей поділ має лише одну мету, а саме: 
сприяти контролюванню і забезпеченню держав-
них справ; в зовнішніх справах прийняття відпо-
відного рішення підлягає державній Раді в цілому, 
як єдиній установі. 

Службовці державної Ради назначаються за 
її пропозицією та звільняються Президентом 
Республіки. 

державна Рада в особливих справах має пра-
во залучати експертів. 

§ 109. для участі в урядових справах в мі- 
ністерствах державної Ради скликаються особ- 
ливі дорадчі колегії. в міністерствах внутрішніх 
справ, Релігії та освіти, Сполучень слід створити 
по дві дорадчі колегії в кожному: політична та 
санітарна рада, релігійна та шкільна рада, пош- 
тово-телеграфна рада, рада залізниць і шляхів. 
в інших міністерствах утворюються лише по од-
ній дорадчій колегії: фінансова рада, рада агро-
культур, торговельно-промислова рада. 

дорадчі колегії наполовину складаються із 
службовців Ради і наполовину з обраних членів. 

члени колегії, яких треба обрати, повинні ви- 
значатися народною Палатою за пропозицією від- 
повідних народних комісій. Поки народні комісії 
ще не організовані в правовому відношенні, на- 
родна Палата обирає членів дорадчих колегій са- 
мостійно за пропозицією своїх національних курій. 

Лише члени національних секцій політичної  
і шкільної ради обираються постійно національ- 
ними куріями народної Палати. 

За виключенням тільки що названих дорад-
чих колегій, засідають колегії під головуванням 
членів державної Ради. національні секції полі-
тичної і шкільної рад самі обирають своїх голів. 
При спільних засіданнях національних секцій го- 

ловує Президент Республіки або, заміщаючий його 
голова державної Ради. 

всі важливі справи внутрішнього управлін- 
ня обговорюються і вирішуються в дорадчих ко-
легіях. деталі про коло діяльності дорадчих коле-
гій та про їх участь в справах Уряду повинен регу-
лювати окремий основний закон. 

§ 110. члени державної Ради не залежать 
від довір’я народної Палати. але народна Палата 
може висунути проти них політичне звинувачен-
ня, вирок про яке повинен виносити державний 
Судовий трибунал. 

г) Місцеве управління
§ 111. Поділ на державне і місцеве управлін- 

ня слід замінити їх органічним поєднанням. дер- 
жава повинна використати як своїх власних служ- 
бовців, так і автономні органи в місцевому управ-
лінні для того, щоб привести їх в узгодженість 
один з одним для сприяння і загальним і місце-
вим суспільним інтересам. 

§ 112. в обласному управлінні повинні бути 
рівномірно представлені державні і автономні 
органи. на чолі стоїть державний службовець, 
який проте обирається на народному Зборі (§ 83, 
абз. 2), але мусить представляти державні інтер-
еси (обласний голова). 

в окружному управлінні повинні однак пере-
важати автономні органи; але районного голови 
стосується теж саме, що і окружного голови (абз. 1). 

тільки громадське управління повинно обме- 
жуватись автономними органами. автономні ор-
гани обираються із середовища місцевих заступ-
ництв (§§ 88 і наст.). 

Місцеві заступництва мають право для особ- 
ливих управлінських справ призначати експертів. 

§ 113. Управлінські справи місцевих органів 
охоплюють не тільки виконання рішень місцевих 
представництв і забезпечення місцевих адміні-
стративних справ, що підлягають виконанню, але 
й дії, які хоч і належать до компетенції централь-
ної влади, але доручаються для виконання місце-
вим органам. 

§ 114. всі важливі справи місцевого управ- 
ління повинні обговорюватися і вирішуватися 
колегіально, якщо нема небезпеки у гаянні часу. 

для вирішення поточних справ і для швидко- 
го залагодження звичайних управлінських справ 
слід призначати окремих посадових осіб, які по-
винні звітуватись перед колегіями. 
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При великому обсязі справ, що підлягають 
виконанню, місцеві органи можуть бути поділе-
ними за аналогією до державної Ради на декілька 
відділів (§ 108). 

§ 115. нагляд держави за місцевим управ-
лінням (§ 105) сягає настільки, наскільки цього 
вимагають загальні державні завдання, які пови-
нні вирішуватись органами управління. 

Крім того, вищим місцевим органам нале-
жить право, за виключенням контролю обласно- 
го представництва, на управління справами, по- 
в’язаної з основним майном округів та громад  
(§ 89, пункт 2), наглядати за виконанням повин- 
ностей та зобов’язань, що покладені на нижчі міс- 
цеві органи у сфері їх діяльності. 

§ 116. Статути громад (§ 91 абз.3) повинні 
бути пов’язані з положеннями Конституції. деталі 
слід врегулювати в окремому основному законі.

д) Правосуддя
§ 117. Судді призначаються Президентом 

Республіки, або заступаючим його Головою дер- 
жавної юстиції, остаточно і на все життя. 

вони можуть всупереч своїй волі позбавля-
тися своєї посади назавжди або тимчасово, чи пе-
реводитися на інше місце, або відправлятися на 
пенсію лише в силу судового рішення і тільки з 
законних причин. Законодавство може визначи- 
ти, в якому віці судді повинні виходити на пенсію. 

але ці положення застосовуються до недоб- 
ровільних переміщень по службі, які стають не-
обхідними внаслідок організаційних змін в судах. 
якщо при цьому дається розпорядження про від-
правку на пенсію, то повинна зберігатися повна 
заробітна платня. 

§ 118. Судді самостійні і незалежні. 
§ 119. Участь народу у юрисдикції забезпе-

чуються мировими судами, судами народних за-
сідателів або присяжних. 

§ 120. на чолі загального управління юсти-
цією стоїть Голова державної юстиції. він призна-
чається і звільняється з цієї посади Президентом 
Республіки. 

Голова державної юстиції піклується про за- 
безпечення порядку в правосудді і є одночасно 
головою законодавчого бюро, яке має своїм завдан- 
ням перевірити законопроекти і дати свій висновок. 

народна Палата може висувати проти нього 
політичне звинувачення, вирок про яке повинен 
виносити державний Судовий трибунал. 

§ 121. Судді несуть відповідальність за пра-
вопорушення, скоєні ними при здійсненні їх служ- 
бової діяльності, а також за нанесення шкоди 
сторонам судового процесу, яке містить у собі їх 
провину. відповідальність регулюється окремим 
основним законом. 

§ 122. для захисту правових інтересів сто-
совно постанов та розпоряджень органів управ-
ління слід заснувати особливі управлінські суди. 

§ 123. верховне правосуддя належить дер- 
жавному Судовому трибуналу. він складається з 
шістьох обраних членів (§ 83, абз. 2) і з шістьох 
суддів або юристів вільних професій, які призна-
ються за пропозицією Голови державної юстиції 
Президентом Республіки.

Призначені члени мусять мати вік не менше 
ніж сорок років. 

в державний суд може обиратись або при-
значатись кожен громадянин, який може бути об- 
раним у народну Палату. члени народної Пала- 
ти, Ради або державної Ради і Голова державної 
юстиції не можуть бути одночасно членами дер- 
жавного Судового трибуналу. члени державного 
Судового трибуналу не можуть займати жодної 
іншої офіційної посади, а також працювати за 
якоюсь іншою професією або в якомусь промислі. 

державний Судовий трибунал розглядає 
справи відкрито. 

§ 124. державний Судовий трибунал пере-
віряє закони на їх конституційність і має право 
відмінити закони і постанови, які суперечать 
Конституції або законам, на які вони повинні спи-
ратись. він приймає рішення по протестах націо-
нальних курій народної Палати проти прийняття 
таких законів, які порушують національні права 
окремих народів (§ 73, абз. 2), а також по всім по-
рушенням прав, які гарантуються Конституцією. 

державний Судовий трибунал розв’язує 
конфлікти між представницькими органами і між  
установами стосовно меж їх компетенції, він під- 
тверджує або заперечує факти невиконання обо- 
в’язків депутатами (§ 60) і приймає рішення по 
політичних звинуваченнях, які висуває народна 
Палата (§ 58). 

е) Державні службовці
§ 125. державні службовці призначаються 

або на все життя, або на певний час. Це ж саме сто-
сується також обраних службовців. державних 
службовців можна також призначити тимчасово. 
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Правове положення державних службовців повин- 
но регулюватися основним законом. держава мо- 
же призначити службовців по контракту і такі 
угоди можуть заключатися навіть з іноземцями. 

відповідальність державних службовців за 
правопорушення, скоєнні при виконанні служ-
бових обов’язків, і за заподіяну шкоду визначається 
законом. 

ІІІ. ПРАВО НАРОДІВ  
НА САМОВИЗНАЧЕННЯ

§ 126. як політичний власник національної 
території (§ 41) український народ є носієм те-
риторіального верховенства в державі. він кори- 
стується повним правом самовизначення, яке ви-
тікає із його безпосереднього зв’язку з держав-
ною територією. 

У випадках, в яких необхідне одностайне ви-
значення, вирішення, організація чи управлінсь- 
ке розпорядження, дорадчим є принцип простої 
більшості голосів українського народу.

Президент Республіки, Голови народної Пала- 
ти і державної Ради, а також Голова державного 
Судового трибуналу повинні бути української 
національності. 

Командна мова в армії, а також внутрішня 
службова мова цивільної державної служби є ук- 
раїнською. 

§ 127. всі інші народи, які постійно прожи- 
вають в державі (§§ 46, 48), приймають пропор- 
ційну участь як в створенні і організації волеви- 
явлення народу (§§ 45 і наст., § 53 і наст.), так і 
його здійсненні (§§ 93 і наст.). 

три національні курії народної Палати (§ 70)  
є правовими показниками права самовизначення 
окремих народів. 

національне нормативне співвідношення  
4:1:1 (§ 77, абз. 3) ґрунтується на пропорційному  
співвідношенні українського населення (4) з поль- 
ським населенням (1) з одного боку, і з іншими на- 
ціональностями (1) з другого боку. Його слід до-
тримуватись у виборчій системі, в національних 
куріях і секціях і по можливості також при визна-
ченні частки представників інших національнос-
тей в Уряді. 

Культурна автономія народів забезпечу-
ється національними секціями шкільної ради  
(§ 109, абз. 4, 5). 

також і частка представників різних націо-
нальностей в правосудді повинна по можливості 
відповідати національному нормативному спів-
відношенню. особливо це стосується судів на-
родних засідателів і присяжних та управлінських 
судів, а також державного Судового трибуналу. 

§ 128. Зокрема, як внутрішнє управління, 
так і правосуддя повинні по можливості органі- 
зовуватися так, щоб громадяни всіх національ-
ностей могли отримати можливість при вирішен-
ні важливих правових або управлінських питань 
знайти свої національні органи або суддів. 

§ 129. Кожен громадянин має не тільки  
право на використання своєї рідної мови в уста-
новах і судах, але він може вимагати, щоб зовніш-
ня ділова і судова мова була рідною мовою того 
чи іншого громадянина. Службовці і судді повинні 
тому володіти національними мовами громадян. 

§ 130. Здійснення цих принципів забезпе-
чується основним законом. 
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