
Çàãàëüíîäåðæàâíå
ïåð³îäè÷íå âèäàííÿ

© Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, 2003

Âèõîäèòü ø³ñòü ðàç³â íà ð³ê

Çàñíîâàíå
19 ëþòîãî 1997 ðîêó

Ñâ³äîöòâî
ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
Ñåð³ÿ ÊÁ ¹ 2444

Çàñíîâíèê:
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

Àäðåñà: 01033, Êè¿â-33
âóë. Æèëÿíñüêà, 14

Âèäàâåöü:
Þðèäè÷íà ³íôîðìàö³éíà
êîìïàí³ÿ — «Þð³íêîì ²Iíòåð»
Øåô-ðåäàêòîð Â. Êîâàëüñüêèé

Àäðåñà: 04209, ì. Êè¿â-209
âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 31-á

Ðåäàêö³éíà ðàäà:

Â. Í³ì÷åíêî — ãîëîâà
Ì. Êîçþáðà
Ì. Êîñòèöüêèé
Ï. Ìàðòèíåíêî
Î. Ìèðîíåíêî
Â. Òèõèé
Ë. ×óáàð
Â. Øàïîâàë
Ñ. ßöåíêî

Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð —
Ã. Ñóðíà÷îâà

Òåë. 238-11-54
Òåë. 238-11-55

1’2003



Ó ÍÎÌÅÐ²

ÀÊÒÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü
Êîíñòèòóö³¿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì» (ñïðàâà ïðî
Êîíñòèòóö³þ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Îêðåìà äóìêà ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ñêîìîðî-
õè Â.ª.
ñòîñîâíî Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ çà êîíñòè-
òóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíî-
ñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëî- æåíü Êîíñòèòóö³¿
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì òà Çàêîíó Óê- ðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ Êîíñòèòóö³¿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì» (ñïðàâà ïðî Êîíñòèòó-
ö³þ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå
òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 15 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ðåîðãàí³çîâóâà-
òè öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî
â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ÷àñòè-
íè òðåòüî¿ ñòàòò³ 120, ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 234, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³
236 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ðîçãëÿä
ñóäîì îêðåìèõ ïîñòàíîâ ñë³ä÷îãî ³ ïðîêóðîðà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ³ âåòåðàí³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ
ñïðàâ òà ¿õ ñîö³àëüíèé çàõèñò» (ñïðàâà ïðî âåòåðàí³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ
ñïðàâ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ïðî
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 86, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 89 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 15, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 16 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî
çâåðíåííÿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè äî Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè) . . . 35

ÎÃËßÄ ÓÕÂÀË ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ . . . . . . . . . . . . 42

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 1/2003

2



ÒÅÎÐ²ß ² ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Â. Øàïîâàë. Ïîíÿòòÿ äåðæàâè ³ ñóâåðåí³òåòó â êîíñòèòóö³éíîìó ïðàâ³ . . . . 70

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯, ÑÈÌÏÎÇ²ÓÌÈ, ÊÎËÎÊÂ²ÓÌÈ

Â. Òèõèé. Òåîðåòè÷í³ çàñàäè (³äåéí³ îñíîâè) Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ¿õ
ìåòîäîëîã³÷íå çíà÷åííÿ äëÿ ïðàâîâèõ äîñë³äæåíü (òåçè) . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Ç ²ÑÒÎÐ²¯ Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÑÒÈÖ²¯

Î. Ìèðîíåíêî. Ñâ³òîâà êîíñòèòóö³éíà þñòèö³ÿ ó ì³æâîºííèé ïåð³îä.
ªâðîïà: ñïðèéíÿòòÿ àìåðèêàíñüêî¿ ìîäåë³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 1/2003

3



ÀÊÒÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì

òà Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì»

(ñïðàâà ïðî Êîíñòèòóö³þ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-3/2003
16 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó
¹ 1-ðï/2003

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè
ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Ðîçåíêà Â³òàë³ÿ ²âàíîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Òèì÷åíêà ²âàíà Àðòåìîâè÷à,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

за участю представників суб’єкта права на конституційне подання Осташа Ігоря
Івановича – народного депутата України та Барабаша Олександра Леонідовича –
президента Асоціації народних депутатів України; залучених до участі у справі Грача
Леоніда Івановича – народного депутата України, Селіванова Анатолія Олександро$
вича – Постійного представника Верховної Ради України в Конституційному Суді
України, представників Верховної Ради Автономної Республіки Крим Кисельова Ва$
силя Олексійовича – Першого заступника Голови Верховної Ради Автономної Рес$
публіки Крим, Демидова Григорія Вікторовича – першого заступника керівника Сек$
ретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, начальника Юридичного
управління Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Носова Вла$
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дислава Васильовича – Постійного представника Президента України в Конституцій$
ному Суді України,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 50 на$
родних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційно$
сті) положень Конституції Автономної Республіки Крим та Закону України «Про за$
твердження Конституції Автономної Республіки Крим» від 23 грудня 1998 року
№ 350$ХІV (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 5–6, ст. 43).

Приводом для розгляду справи згідно зі статтею 39 Закону України «Про Конститу$
ційний Суд України» стало конституційне подання 50 народних депутатів України.

Підставою для розгляду справи відповідно до статей 71, 75 Закону України «Про
Конституційний Суд України» є наявність спору щодо конституційності положень
Конституції Автономної Республіки Крим та Закону України «Про затвердження Кон$
ституції Автономної Республіки Крим».

Заслухавши суддю$доповідача Євграфова П.Б., пояснення Барабаша О.Л., Грача
Л.І., Селіванова А.О., Кисельова В.О., Демидова Г.В., Носова В.В. та дослідивши ма$
теріали справи, Конституційний Суд України

у с т а н о в и в :

1. Суб’єкт права на конституційне подання – народні депутати України – звернув$
ся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповіда$
ють Конституції України (неконституційними), положення Конституції Автономної
Республіки Крим та Закону України «Про затвердження Конституції Авто$ номної Рес$
публіки Крим». Зокрема, як зазначається у конституційному поданні, у назвах глави 2
і статті 7, а також у тексті пунктів 1, 2 статті 7 Конституції Автономної Республіки Крим
застосовується поняття «територія Автономної Республіки Крим», що «за конститу$
ційно$правовою суттю (в застосованому контексті)» суперечить положенням статей
2, 132, 134 Конституції України, які закріплюють принципи єдності, цілісності і недо$
торканності території України.

1.1. У листі Президента України зазначається, що вживання у Конституції Авто$
номної Республіки Крим терміна «територія Автономної Республіки Крим» не супере$
чить положенням статей 2, 132 Конституції України про єдність та цілісність території
України.

Голова Верховної Ради України вважає, що твердження суб’єкта права на конститу$
ційне подання стосовно порушених питань «ґрунтується на помилковому трактуванні
поняття «територія», коли ототожнюються поняття державної території і відповідної
території адміністративно$територіальної одиниці. Україна як суверенна і незалежна
держава, наголошується у листі, «має свою державну територію і як унітарна держава
не має і не може мати у своєму складі інших державних утворень». На думку Голови
Верховної Ради України, поняття «територія Автономної Республіки Крим», що засто$
совується в пунктах 1, 2 статті 7 Конституції Автономної Республіки Крим, означає «те$
риторію адміністративно$територіальної одиниці у складі державної території України
і не суперечить принципам, закріпленим Конституцією України, про єдність, цілісність
і недоторканність державної території України».

У листі Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим до Конституційного Су$
ду України зазначається, що оскільки Автономна Республіка Крим є адміністратив$
но$територіальною одиницею, вона має відповідну територію, в межах якої здійснює
повноваження, встановлені Конституцією та законами України. Тому вживання у Кон$
ституції Автономної Республіки Крим терміна «територія Автономної Республіки
Крим» не суперечить Конституції України. Частково подібну позицію викладено також
у висновках Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук
України, Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, юридичного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1.2. Конституційний Суд України розглядає зазначені питання в системному зв’яз$
ку положень Конституції та законів України, відповідно до яких визначається консти$
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туційно$правовий статус Автономної Республіки Крим. Саме вони зумовлюють пра$
вовий зміст терміна «територія Автономної Республіки Крим».

У з’ясуванні цих питань засадничими є положення Конституції України, за якими
Автономна Республіка Крим – невід’ємна складова частина України і в межах повно$
важень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її ві$ дання
(стаття 134), входить до системи адміністративно$територіального устрою України
(частини перша, друга статті 133). Основним Законом України на конституційному
рівні визначено органи Автономної Республіки Крим: представницький – Верховна
Рада Автономної Республіки Крим, уряд – Рада міністрів Автономної Республіки
Крим (стаття 136), а також сфери нормативного регулювання (стаття 137) та питан$
ня, що належать до відання Автономної Республіки Крим (стаття 138).

1.3. Верховна Рада України 23 грудня 1998 року, ухваливши Закон України «Про
затвердження Конституції Автономної Республіки Крим», затвердила Конституцію
Автономної Республіки Крим, прийняту 21 жовтня 1998 року Верховною Радою Авто$
номної Республіки Крим.

Конституція України, встановлюючи вимогу щодо затвердження Конституції Авто$
номної Республіки Крим Верховною Радою України не менш як половиною від її кон$
ституційного складу (частина перша статті 135), безпосередньо не визначає форму
правового акта, який закріпив би це затвердження. Верховна Рада України акт за$
твердження Конституції Автономної Республіки Крим визначила саме у формі закону
України, а не постанови. Це відповідає конституційним засадам демократичної, пра$
вової держави, якою проголошено Україну (стаття 1 Конституції України), і є логічним
продовженням формування законодавчої бази щодо вирішення питань адміністра$
тивно$територіального устрою України.

У системі нормативно$правових актів Закон України «Про затвердження Конститу$
ції Автономної Республіки Крим» за юридичною силою займає таке саме місце, як і ін$
ші закони України, зокрема «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю
України – місто$герой Київ». Після Конституції України, що має найвищу юридичну
силу (частина друга статті 8), закони в ієрархії нормативно$правових актів посідають
провідне місце.

Згідно з положенням статті 2 Закону України «Про затвердження Конституції Авто$
номної Республіки Крим» Конституція Автономної Республіки Крим набирає чинності
одночасно з набранням чинності цим Законом. Тобто Конституція Автономної Рес$
публіки Крим органічно пов’язана із Законом про її затвердження. Конституція Авто$
номної Республіки Крим, що затверджена Законом України, порівняно з норматив$
но$правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішеннями
Ради міністрів Автономної Республіки Крим має вищу юридичну силу.

1.4. У Конституції України застосовуються терміни «територія України» (стаття 2),
«державна територія» (стаття 132) і «територія» як територія адміністративно$тери$
торіальної одиниці, в межах якої здійснюють свої повноваження органи місцевого са$
моврядування (частина перша статті 144), місцеві державні адміністрації (стат$
тя 119). Відповідні терміни використовуються і в законах України, зокрема «Про
державний кордон України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві
державні адміністрації», «Про статус гірських населених пунктів в Україні», «Про за$
гальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон»,
«Про основи містобудування» тощо.

Поняття «державна територія» (територія України) і «територія відповідної адмі$
ністративно$територіальної одиниці», зокрема територія Автономної Республіки
Крим, про яку йдеться в положеннях статті 7 Конституції Автономної Республіки
Крим, хоча й взаємопов’язані, але за своїм змістом є різними. Стаття 2 Конституції
України встановлює, що суверенітет України поширюється на всю її територію. Це є
конституційним закріпленням територіального верховенства України.

Державна територія України поділяється на адміністративно$територіальні оди$
ниці. Систему адміністративно$територіального устрою України складають: Авто$
номна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села (час$
тини перша, друга статті 133 Конституції України). Згідно зі статтею 134 Основного
Закону України Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою частиною
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України. Для неї як адміністративно$територіальної одиниці України не характерні
державний суверенітет, власне громадянство та інші ознаки держави. Межі Авто$
номної Республіки Крим з іншими адміністративно$територіальними одиницями не є
державними кордонами.

Таким чином, термін «територія Автономної Республіки Крим», що застосовується
в тексті Конституції Автономної Республіки Крим, характеризує Автономну Респуб$
ліку Крим лише як адміністративно$територіальну одиницю.

Виходячи з наведеного Конституційний Суд України дійшов висновку, що вжи$
вання цього словосполучення в Конституції Автономної Республіки Крим не супе$ ре$
чить Основному Закону України. Тому положення статей 1, 2 Закону України «Про за$
твердження Конституції Автономної Республіки Крим» у частині затвердження поло$
жень Конституції Автономної Республіки Крим, в яких використовується
словосполучення «територія Автономної Республіки Крим», мають бути визнані таки$
ми, що відповідають Конституції України (конституційними).

2. На думку народних депутатів України, суперечать Конституції України (пункту 13
частини першої статті 92, статті 133) також і положення абзацу першого пункту 1
статті 7 Конституції Автономної Республіки Крим, а саме: «територія Автономної Рес$
публіки Крим визначається межами, які існували на 20 січня 1991 року – день прове$
дення референдуму та на день набуття чинності законом України про відновлення ав$
тономної республіки». Цей референдум, наголошується у конституційному поданні,
не має будь$якого відношення до визначення адміністративно$територіальних меж
Автономної Республіки Крим. Що стосується Закону Української РСР «Про віднов$
лення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки» від 12 лютого
1991 року № 712$ХII, Постанови Верховної Ради Української РСР «Про введення в дію
Закону Української РСР «Про відновлення Кримської Автономної Радянської Со$
ціалістичної Республіки» та про поповнення складу Верховної Ради Кримської АРСР»
від 12 лютого 1991 року № 713$ХII (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991,
№ 9, ст. 84–85), то вони втратили чинність відповідно до пункту 1 розділу ХV «Пере$
хідні положення» Конституції України та статті 3 Закону України «Про правонаступ$
ництво України» від 12 вересня 1991 року № 1543$ХII.

Президент України у листі до Конституційного Суду України зазначає, що існуючі
межі території Автономної Республіки Крим визначено Законом Української РСР
«Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки»,
який, на його думку, не суперечить Конституції України, а отже, відповідно до пункту 1
розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України є чинним і нині. Однак поло$
ження Конституції Автономної Республіки Крим, згідно з якими визначення меж те$
риторії Автономної Республіки Крим пов’язується з проведеним 20 січня 1991 року
на території Кримської області референдумом (абзац перший пункту 1 статті 7), а
зміну території Автономної Республіки Крим поставлено у залежність від рішень рес$
публіканського (місцевого) референдуму та Верховної Ради Автономної Республіки
Крим (пункт 2 статті 7), Президент України вважає такими, що суперечать Конституції
України (частині першій статті 8, частині другій статті 19).

У листах Голови Верховної Ради України та Голови Верховної Ради Автономної
Республіки Крим до Конституційного Суду України стверджується, що зазначені по$
ложення Конституції Автономної Республіки Крим і статей 1, 2 Закону України «Про
затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» відповідають Конституції
України.

2.1. Конституційний Суд України у вирішенні зазначених питань виходить з такого.
Проведений 20 січня 1991 року у Кримській області місцевий референдум мав на

меті з’ясування громадської думки населення Кримської області з питання віднов$
лення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки. За правовими
наслідками результати такого референдуму мали консультативний характер і не бу$
ли обов’язковими до виконання органами державної влади Української РСР, що існу$
вали на той час. Крім того, на референдумі 20 січня 1991 року не порушувалося пи$
тання про зміну меж території Кримської області, а визначалося ставлення її
населення до можливого статусу Кримської області як автономії. Питання про від$
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новлення Кримської АРСР згідно з Конституцією (Основним Законом) Української
РСР від 20 квітня 1978 року та Декларацією про державний суверенітет України від 16
липня 1990 року на той час повноважна була вирішувати тільки Верховна Рада Укра$
їнської РСР.

Оскільки положення абзацу першого пункту 1 статті 7 Конституції Автономної Рес$
публіки Крим: «Територія Автономної Республіки Крим визначається межами, які іс$
нували на 20 січня 1991 року – день проведення референдуму…», – відображає стан
громадської думки, що існувала на той час, про відновлення Кримської АРСР, Кон$
ституційний Суд України дійшов висновку, що це положення не суперечить Основно$
му Закону України.

12 лютого 1991 року Верховна Рада Української РСР прийняла Закон «Про віднов$
лення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки», яким у межах
території Кримської області в складі Української РСР було відновлено Кримську Ав$
тономну Радянську Соціалістичну Республіку. У зв’язку з цим Конституцію (Основний
Закон) Української РСР від 20 квітня 1978 року було доповнено главою 7$1 «Кримська
АРСР» і статтею 75$1, відповідно до якої встановлювалося, що «Кримська Автономна
Радянська Соціалістична Республіка є складовою частиною України і самостійно ви$
рішує питання, віднесені до її відання».

За Конституцією України виключно законами України визначається територіаль$
ний устрій України (пункт 13 частини першої статті 92), який ґрунтується на засадах
єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у
здійсненні державної влади, збалансованості соціально$економічного розвитку ре$
гіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демог$
рафічних особливостей, етнічних і культурних традицій (стаття 132).

На таких конституційних засадах здійснюється законодавче регулювання у сфері
місцевого самоврядування (закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про столицю України – місто$герой Київ» та інші), визначення статусу та повнова$
жень Автономної Республіки Крим (закони України «Про Автономну Респуб$
ліку Крим», «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» та інші). Це певною
мірою реалізує принципи, закладені в Європейській хартії місцевого самоврядуван$
ня, стаття 5 якої встановлює, що за будь$якої зміни місцевих територіальних розме$
жувань необхідно попередньо консультуватися з відповідними органами місцевого
самоврядування, можливо, де це дозволяє закон, шляхом проведення референду$
му. Пунктом 13 частини другої статті 9 Закону України «Про Верховну Раду Автоном$
ної Республіки Крим» до повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим
віднесено вирішення питань адміністративно$територіального устрою відповідно до
законодавства України.

Отже, положення пункту 2 статті 7 Конституції Автономної Республіки Крим, за
яким «територію Автономної Республіки Крим може бути змінено з урахуванням
рішення республіканського (місцевого) референдуму та рішення Верховної Ради Ав$
тономної Республіки Крим», можна реалізувати лише відповідно до Конституції та за$
конів України за рішенням Верховної Ради України.

Таким чином, виходячи з системного аналізу положень Конституції і чинних зако$
нів України Конституційний Суд України дійшов висновку, що положення пункту 2
статті 7 Конституції Автономної Республіки Крим не суперечить Основному Закону
України. У зв’язку з цим положення статей 1, 2 Закону України «Про затвердження
Конституції Автономної Республіки Крим» у частині затвердження зазначених поло$
жень Конституції Автономної Республіки Крим мають бути визнані такими, що відпо$
відають Конституції України (конституційними).

3. У конституційному поданні оспорюються також положення пункту 1 статті 8 Кон$
ституції Автономної Республіки Крим, згідно з якими «Автономна Республіка Крим
має свої символи: Герб, Прапор і Гімн. Музика і текст Гімну, описи Герба і Прапора
Автономної Республіки Крим, а також порядок їх використання встановлюються нор$
мативно$правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим». На думку
народних депутатів України, ці положення суперечать статтям 137, 138 Конституції
України, оскільки не передбачені ними. До того ж, наголошують автори подання, від$
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повідно до положень частини другої статті 19, статті 134 Основного Закону України
сфера відання Автономної Республіки Крим і коло питань, з яких Автономна Респуб$
ліка Крим здійснює нормативне регулювання, не можуть бути довільно розширені за
правові межі, визначені Конституцією України.

Протилежну позицію щодо символіки Автономної Республіки Крим та встановлен$
ня порядку її використання викладено у листах Голови Верховної Ради України і Голо$
ви Верховної Ради Автономної Республіки Крим до Конституційного Суду України.
Вона була підтримана представниками Верховної Ради України та Автономної Рес$
публіки Крим на пленарному засіданні Конституційного Суду України. На їхню думку,
будь$яких підстав для визнання неконституційними положень пункту 1 статті 8 Кон$
ституції Автономної Республіки Крим немає.

Президент України вважає, що зазначені положення не суперечать Конституції
України, але застерігає, що порядок використання символів Автономної Республіки
Крим «має визначатися Верховною Радою Автономної Республіки Крим згідно із за$
конами України».

3.1. У Конституції України вживається лише поняття «державні символи України»,
якими є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн Укра$
їни (частина перша статті 20). Опис державних символів України та порядок їх вико$
ристання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами
від конституційного складу Верховної Ради України (частина шоста статті 20). Тобто
державні символи України пов’язані за змістом з державним суверенітетом.

Законами України передбачається також наявність власної символіки територі$
альних громад, об’єднань громадян тощо. Правове регулювання у цій сфері здій$
снюється на іншому, аніж Конституція України, рівні. Так, відповідно до Закону Украї$
ни «Про місцеве самоврядування в Україні» територіальні громади сіл, селищ, міст,
районів у містах, а також райони і області можуть мати власну символіку (герб, пра$
пор тощо), що відображає їх історичні, культурні, соціально$економічні та інші місцеві
особливості і традиції (частини перша, друга статті 22). Зміст, опис та порядок вико$
ристання такої символіки визначаються відповідною радою згідно із законом (части$
на третя статті 22).

Закон України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» від 10 лютого
1998 року до відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим відносить, зо$
крема, затвердження символіки Автономної Республіки Крим відповідно до законів
України (пункт 33 частини другої статті 9). Це положення конкретизовано в пункті 1
статті 8 Конституції Автономної Республіки Крим. На його підставі Верховна Рада Ав$
тономної Республіки Крим затвердила Положення про Герб Автономної Республіки
Крим (постанова від 21 квітня 1999 року № 456$2/99), Положення про Прапор Авто$
номної Республіки Крим (постанова від 21 квітня 1999 року № 457$2/99) та схвалила
Гімн Автономної Республіки Крим (постанова від 26 лютого 1992 року № 24$1 в ре$
дакції від 21 квітня 1999 року).

Конституційний Суд України дійшов висновку, що положення пункту 1 статті 8 Кон$
ституції Автономної Республіки Крим не суперечать Основному Закону України. Та$
ким чином, положення статей 1, 2 Закону України «Про затвердження Конституції Ав$
тономної Республіки Крим» у частині затвердження зазначених положень
Конституції Автономної Республіки Крим мають бути визнані такими, що відповіда$
ють Конституції України (конституційними). Порядок використання символів Авто$
номної Республіки Крим має визначатися Верховною Радою Автономної Республіки
Крим згідно з Конституцією та законами України.

Конституційний Суд України вважає некоректним використання в Конституції Авто$
номної Республіки Крим словосполучення «столиця Автономної Республіки Крим»
стосовно міста Сімферополя (пункт 2 статті 8), яке відповідно до законодавства Украї$
ни за статусом є адміністративним центром адміністративно$територіальної одиниці.
У контексті положень статті 20 Конституції України поняття столиця України, якою є
місто Київ (частина сьома), символізує єдиний загальнонаціональний і адміністратив$
но$політичний центр України як унітарної, суверенної і незалежної держави.

4. На думку суб’єкта права на конституційне подання, не відповідають Основному
Закону України положення підпунктів 13, 14 пункту 1 статті 18 Конституції Автономної
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Республіки Крим, а саме: віданню Автономної Республіки Крим підлягає «зарахуван$
ня… до бюджету Автономної Республіки Крим податків та зборів, які збираються на
території Автономної Республіки Крим… з подальшою передачею до Державного
бюджету України…» і «які зараховуються в повному обсязі до бюд$ жету Автономної
Республіки Крим…» та «проведення експериментів у сфері оподаткування».

Як основні мотиви наведено положення Конституції України, згідно з якими вик$
лючно законами України встановлюються Державний бюджет України і бюджетна
система України, система оподаткування, податки і збори (пункт 1 частини другої
статті 92). Отже, наголошується в конституційному поданні, оскільки Конституція Ав$
тономної Республіки Крим не є законом України, вона не може встановлювати інше,
ніж те, що передбачено законом про державний бюджет (на відповідний рік). Крім то$
го, такі повноваження Автономної Республіки Крим не визначені статтями 137, 138
Конституції України, а тому відповідно до положень частини другої статті 19, статті
134 Конституції України не можуть належати до відання Автономної Республіки Крим.

Президент України у листі до Конституційного Суду України зазначає, що «відне$
сення Конституцією Автономної Республіки Крим до відання Автономної Республіки
Крим повноважень щодо зарахування до бюджету Автономної Республіки Крим усіх
податків та зборів, які збираються на її території, за винятком місцевих, з подальшою
передачею до Державного бюджету України коштів для загальнодержавних витрат»
не відповідає пункту 1 частини другої статті 92, пункту 4 частини першої статті 138
Конституції України, а також актам бюджетного та податкового законодавства Укра$
їни.

З наведених підстав неконституційним, на думку Президента України, є поло$
ження абзацу першого підпункту 14 пункту 1 статті 18 Конституції Автономної Рес$
публіки Крим, за яким до відання Автономної Республіки Крим належить «проведен$
ня експериментів у сфері оподаткування».

У виступі на пленарному засіданні Конституційного Суду України Носов В.В. під$
креслив, що «Верховна Рада України не може встановлювати неунітарні принципи
бюджетного регулювання для Автономної Республіки Крим». Тому зазначені поло$
ження Конституції Автономної Республіки Крим не відповідають Основному Закону
України, оскільки «порушують унітарні принципи бюджетного регулювання».

У листах Голови Верховної Ради України і Голови Верховної Ради Автономної Рес$
публіки Крим йдеться про те, що всі ці положення Конституції Автономної Республіки
Крим не суперечать Основному Закону України, оскільки формування бюд$ жету Ав$
тономної Республіки Крим, зарахування до нього податків і зборів, проведення екс$
периментів у сфері оподаткування здійснюються відповідно до Конституції та законів
України. Таку позицію було підтримано на пленарному засіданні Конституційного Су$
ду України представниками Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної
Республіки Крим. Зокрема Кисельов В.О. наголосив, що зазначені в підпунктах 13,
14 пункту 1 статті 18 Конституції Автономної Республіки Крим повноваження Ав$
тономної Республіки Крим стабілізують її бюджет, сприяють зміцненню фінансової
самостійності Автономної Республіки Крим, яка гарантується закріпленими закона$
ми України загальнодержавними доходами за прибутковою частиною бюджету Авто$
номної Республіки Крим, що вже передбачено для місцевого самоврядування стат$
тею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4.1. Конституційний Суд України, вирішуючи цей спір, виходить із системного
зв’язку положень Конституції та законів України, якими регулюються суспільні відно$
сини у бюджетній та податковій сферах. Зокрема, відповідно до пункту 4 части$
ни першої статті 138 Основного Закону України до відання Автономної Респуб$
ліки Крим належить розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної
Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України.

Ця політика є складовою внутрішньої політики України, засади якої визначає Вер$
ховна Рада України (пункт 5 частини першої статті 85 Конституції України). Виходячи
із змісту положень пункту 1 частини другої статті 92 Основного Закону України, згідно
з якими виключно законами України встановлюються Державний бюджет України і
бюджетна система України, система оподаткування, податки і збори, та положень
частини першої статті 95, за якими бюджетна система України будується на засадах

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 1/2003

10



справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами
і територіальними громадами, Конституційний Суд України вважає, що на цей час
зміст податкової і бюджетної політики України відображено, зокрема, в Бюджетному
кодексі України від 21 червня 2001 року, в Законі України «Про систему оподаткуван$
ня» та у відповідних законах про податки тощо.

Бюджетний кодекс України конкретизував конституційні положення бюджетної
системи України, визначивши її принципи (стаття 7): єдності, збалансованості, само$
стійності. Останній означає, що Державний бюджет України та місцеві бюджети є са$
мостійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бю$
джетні зобов’язання, зокрема органів Автономної Республіки Крим. Вони та органи
місцевого самоврядування коштами відповідних бюджетів не несуть відповідально$
сті за бюджетні зобов’язання одне одного, а також за бюджетні зобов’я$ зання дер$
жави. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних
джерел доходів, повноваженнями органів Автономної Республіки Крим визначати
напрями використання коштів згідно із законодавством України, правом Верховної
Ради Автономної Республіки Крим та відповідних рад самостійно і неза$ лежно одне
від одного розглядати та затверджувати відповідні бюджети. Також закріплюються
принципи повноти, обґрунтованості, ефективності, субсидіарності, цільового вико$
ристання, справедливості і неупередженості, публічності і прозорості, відповідаль$
ності учасників бюджетного процесу.

У цих принципах відображається єдина бюджетна політика України, що є основою
розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної Республіки Крим.

У Бюджетному кодексі України визначаються особливості формування бюджету
Автономної Республіки Крим, зокрема передбачається, що надходження та витрати
бюджету Автономної Республіки Крим формуються у порядку, встановленому цим
Кодексом, із урахуванням Закону України «Про затвердження Конституції Автоном$
ної Республіки Крим» (частина перша статті 67). Тобто за змістом Бюджетного кодек$
су України це, вважає Конституційний Суд України, і є визначенням основ бюджетної
політики України стосовно повноважень Автономної Республіки Крим, установлених
у підпунктах 13, 14 пункту 1 статті 18 Конституції Автономної Республіки Крим. Ці пов$
новаження реалізуються органами Автономної Республіки Крим лише відповідно до
Конституції України, Бюджетного кодексу України та законів про податки в Україні.

Враховуючи наведене, Конституційний Суд України дійшов висновку, що оспо$
рювані суб’єктом права на конституційне подання положення абзацу другого підпун$
кту 13, абзацу першого підпункту 14 пункту 1 статті 18 Конституції Автономної Рес$
публіки Крим не суперечать Основному Закону України. З огляду на це мають бути
визнані такими, що відповідають Конституції України (конституційними), положення
статей 1, 2 Закону України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки
Крим» у частині затвердження зазначених положень Конституції Автономної Респуб$
ліки Крим.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат$
тями 51, 61, 63, 65, 72, 73, 75 Закону України «Про Конституційний Суд України», Кон$
ституційний Суд України

в и р і ш и в :

1. Визнати такими, що відповідають Конституції України (є конституційними), поло$
ження Конституції Автономної Республіки Крим, затвердженої Законом України «Про
затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» від 23 грудня 1998 року:

1.1. «територія Автономної Республіки Крим визначається межами, які існували на
20 січня 1991 року – день проведення референдуму та на день набуття чинності зако$
ном України про відновлення автономної республіки» (абзац перший пункту 1 стат$
ті 7);

1.2. «територію Автономної Республіки Крим може бути змінено з урахуванням
рішення республіканського (місцевого) референдуму та рішення Верховної Ради Ав$
тономної Республіки Крим відповідно до Конституції України» (пункт 2 статті 7);

1.3. «Автономна Республіка Крим має свої символи: Герб, Прапор і Гімн. Музика і

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 1/2003

11



текст Гімну, описи Герба і Прапора Автономної Республіки Крим, а також порядок їх
використання встановлюються нормативно$правовими актами Верховної Ради Ав$
тономної Республіки Крим» (пункт 1 статті 8);

1.4. «зарахування відповідно до Конституції України і законів України до бюджету
Автономної Республіки Крим податків та зборів, які збираються на території Авто$
номної Республіки Крим, за винятком місцевих, з подальшою передачею до Держав$
ного бюджету України коштів для загальнодержавних витрат» (абзац другий підпунк$
ту 13 пункту 1 статті 18);

1.5. «згідно із законодавством України… проведення експериментів у сфері опо$
даткування» (абзац перший підпункту 14 пункту 1 статті 18).

2. Визнати такими, що відповідають Конституції України (є конституційними), по$
ложення статей 1, 2 Закону України «Про затвердження Конституції Автономної Рес$
публіки Крим» щодо затвердження положень Конституції Автономної Республіки
Крим, зазначених у підпунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 пункту 1 цього Рішення.

3. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на терито$
рії України, остаточним і не може бути оскарженим.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у «Віснику Консти$
туційного Суду України» та інших офіційних виданнях України.

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 1/2003

12



ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ñêîìîðîõè Â.ª.
ñòîñîâíî Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì òà Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì»

(ñïðàâà ïðî Êîíñòèòóö³þ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì)

З Рішенням Конституційного Суду України про конституційність абзацу першого
пункту 1 статті 7, пункту 2 статті 7, пункту 1 статті 8, абзацу другого підпункту 13 пунк$
ту 1 статті 18, абзацу першого підпункту 14 пункту 1 статті 18 Конституції Автономної
Республіки Крим та положень статей 1, 2 Закону України «Про затвердження Консти$
туції Автономної Республіки Крим» не можу погодитися і вважаю за необхідне, керу$
ючись статтею 64 Закону України «Про Конституційний Суд України», викласти окре$
му думку, виходячи з таких підстав.

1. Положення пунктів 1 та 2 статті 7 Конституції щодо меж території Автономної
Республіки Крим свідчать про те, що автори цієї Конституції розглядають Автономну
Республіку Крим як державне утворення: «Територія Автономної Республіки Крим
визначається межами, які існували на 20 січня 1991 року – день проведення рефе$
рендуму...» (пункт перший) та «Територію Автономної Республіки Крим може бути
змінено з урахуванням рішення республіканського (місцевого) референдуму та
рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції
України» (пункт другий).

Звідси й положення про прийняття Конституції Автономної Республіки Крим – «ке$
руючись інтересами кримчан» (преамбула), хоча відповідно до статті 4 Конституції
України в державі існує єдине громадянство, і посилання на референдум щодо від$
новлення автономії, незважаючи на відсутність Закону України «Про всеукраїнський
та місцеві референдуми», який було прийнято лише 3 липня 1991 року, і норми про
столицю автономії та її символи, хоча належало зазначити «адміністративний центр»
та «символіка». Юридичне значення з питання поновлення автономії має прийняття
12 лютого 1991 року Верховною Радою УРСР закону «Про відновлення Кримської Ав$
тономної Радянської Соціалістичної Республіки».

До того ж, слід наголосити на тому, що позитивна відповідь на запитання рефе$
рендуму, на який є посилання в Конституції Автономної Республіки Крим, – «Ви за
відтворення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки – суб’єкта
Союзу РСР і учасника Союзного договору?» – означає, що Автономна Республіка
Крим розглядається як суверенна держава, яка будує свої відносини з іншими краї$
нами на підставі міжнародних договорів.

Таке визначення статусу Автономної Республіки Крим суперечить не тільки Кон$
ституції України, зокрема статті 73 щодо вирішення питання про зміну території Укра$
їни виключно всеукраїнським референдумом; пункту 13 частини першої статті 92 про
визначення виключно законами України територіального устрою України та поло$
женням статей 137, 138 щодо кола питань, які належать до нормативного регулюван$
ня та відання Автономної Республіки Крим, а й самій Конституції Автономної Респуб$
ліки Крим (пункт перший статті 1, статті 18 та інші).

Ні Конституцією, ні законами України не передбачено можливості в односторон$
ньому порядку (залежно від рішень республіканського (місцевого) референдуму та
рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим) вирішувати питання про зміну
території Автономної Республіки Крим. Територія України, включаючи територію
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Криму, є єдиною, цілісною і недоторканною. Державна територія включає сушу, во$
ди, надра, а також повітряній простір над ними в межах державного кордону. В межах
державної території українська держава здійснює своє верховенство, яке іменується
територіальним і є елементом державного суверенітету. Будь$які зміни території і
державних кордонів України без згоди українського народу неможливі.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 138 Конституції України до відання
Автономної Республіки Крим належить організація та проведення місцевих рефе$
рендумів.

Згідно з частиною першою статті 31 Закону України від 3 липня 1991 року «Про все$
український та місцеві референдуми» предметом республіканського (Автономної
Республіки Крим) референдуму може бути прийняття, зміна або скасування рішень з
питань, віднесених законодавством України до відання Автономної Республіки Крим.
Предмет місцевого референдуму в Автономній Республіці Крим визначається зако$
нодавством Автономної Республіки Крим (частина друга статті 31).

Проведення референдумів з питань, що не належать до відання Автономної Рес$
публіки Крим та органів місцевого самоврядування адміністративно$територіальних
одиниць в Україні, не допускається, а результати таких референдумів визнаються та$
кими, що не мають юридичної сили (стаття 61 зазначеного Закону).

Не можуть бути підставою для зміни території Автономної Республіки Крим поло$
ження Закону України від 21 травня 1997 року «Про місцеве самоврядування». Відпо$
відно до частини першої статті 7 цього Закону місцевий референдум є формою ви$
рішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого
волевиявлення. [Територіальну громаду складають жителі села, селища, міста чи
добровільного об’єднання жителів кількох сіл у сільську громаду (частина перша стат$
ті 140 Конституції України)]. Статтею 37 Закону до відання виконавчих органів сільсь$
ких, селищних, міських рад належать такі власні (самоврядні) повноваження: 1) підго$
товка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування (перейменування)
вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташо$
ваних на території відповідного населеного пункту; 2) підготовка і внесення на розгляд
ради пропозицій щодо питань адміністративно$територіального устрою в порядку і
межах повноважень, визначених законом. Відповідно до пункту 29 частини першої
статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України, зо$ крема, на$
лежить утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст.

Згідно з абзацом третім пункту 2 і пунктом 7 розділу V «Прикінцеві та перехідні по$
ложення» названого закону референдуми територіальних громад міст з районним
поділом можуть, зокрема, вирішувати питання щодо утворення (неутворення) ра$
йонних у містах рад відповідно до статті 5 Закону; до прийняття закону про адмі$ ніс$
тративно$територіальний устрій України територіальні громади села, селища, міста,
що добровільно об’єдналися в одну територіальну громаду за наявності фі$ нансо$
во$матеріальної бази, достатньої для забезпечення здійснення кожною з цих громад
функцій і повноважень місцевого самоврядування, шляхом місцевого референдуму
можуть прийняти рішення про вихід з цієї громади.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 27 лютого 2001 року у
справі про правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим Верховна Рада
Автономної Республіки Крим може вирішувати лише питання, які віднесено до відан$
ня Автономної Республіки Крим та належать до повноважень Верховної Ради Авто$
номної Республіки Крим. До компетенції Верховної Ради Автономної Республіки
Крим віднесено, зокрема, організацію та проведення місцевих референдумів (пункт
2 частини першої статті 138 Конституції України, пункт 3 частини другої статті 9 Зако$
ну України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», підпункт 3 пункту 2
статті 26 Конституції Автономної Республіки Крим)1.

Пункт 3 статті 7 щодо адміністративно$територіальних одиниць в Автономній Рес$
публіці Крим, їх утворення, зміни меж та підпункт 4 пункту 1 статті 18 Конституції Ав$
тономної Республіки Крим стосовно повноважень Автономної Республіки Крим ви$
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рішувати питання адміністративно$територіального устрою, що віднесені
законодавством України до відання Автономної Республіки Крим, у зіставленні з по$
ложеннями пунктів 1 та 2 статті 7 Конституції Автономної Республіки Крим свід$ чать
про відмежування поняття «адміністративно$територіальна одиниця Автономної
Республіки Крим» від «території Автономної Республіки Крим».

Відповідно до офіційного тлумачення Конституційним Судом України положення
пункту 13 частини першої статті 92 Конституції України про те, що виключно закона$
ми України визначається «територіальний устрій України», питання територіального
устрою України, зокрема визначення змісту цього поняття, правового статусу і видів
адміністративно$територіальних одиниць, повноваження органів щодо вирішення
питань адміністративно$територіального устрою України, є питаннями загальнодер$
жавного значення і врегульовуються лише законом. (Рішення від 13 липня 2001 року
у справі про адміністративно$територіальний устрій)1.

Виходячи з указаного, висновок у Рішенні про те, що поняття «територія Автоном$
ної Республіки Крим», яке застосовується в тексті Конституції Автономної Республіки
Крим, є ознакою Автономної Республіки Крим як адміністративно$територіальної
одиниці України, є помилковим. У даному разі йдеться саме про «терито$ рію», а не
здійснення повноважень на відповідних територіях автономії, на що послався Кон$
ституційний Суд, витлумачивши у такий спосіб Конституцію Автономної Республіки
Крим, не маючи на це відповідних повноважень (стаття 150 Конституції України).

До того ж, поняття «адміністративно$територіальної одиниці» – це не здійснення
на відповідних територіях (Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, ра$
йонів у містах, селищ і сіл) покладених на органи державної влади України, Автоном$
ної Республіки Крим і місцевого самоврядування Конституцією і законами Ук$ раїни
повноважень. Адміністративно$територіальна одиниця – це частина території дер$
жави або її окремої частини, що має визначені законом або підзаконним актом межі,
в яких здійснюється управління нею як цілісним утворенням на началах централізо$
ваного управління2.

Порядок формування та діяльності органів державної влади України, органів Авто$
номної Республіки Крим і місцевого самоврядування на відповідних територіях також
не є ознакою адміністративно$територіальної одиниці. Система взаємовідносин між
державою в цілому, тобто її центральною владою, та її територіальними одиницями,
уособленими у відповідних органах влади, визначає територіальний устрій держави.
Відомі дві форми територіального устрою: унітарна держава і федерація3. Наприк$
лад, підпункт 12 пункту 2 статті 26 Конституції Автономної Республіки Крим до повно$
важень Верховної Ради Автономної Республіки Крим відносить вирішення питань ад$
міністративно$територіального устрою згідно з законами Ук$ раїни. А стаття 7 (пункт
«ж») Земельного кодексу України передбачає повноваження Верховної Ради Авто$
номної Республіки Крим вносити до Верховної Ради України пропозиції щодо вста$
новлення та зміни меж районів, міст.

Унітарна держава (від лат. unitas – єдність , єднання, одне ціле) – одна з форм (по$
ряд з федерацією) територіальної організації держави, яка характеризується тим,
що вона включає політико$адміністративні або адміністративні одиниці, чий статус
регулюється головним чином актами поточного законодавства центральної влади.
Крім того, в унітарній державі діє одна конституція, єдина система законодавства,
державної адміністрації та судової влади, єдине громадянство. Суверенітет унітар$
ної держави не підлягає поділу з будь$якими частинами цієї держави, у ній не виникає
питання про внутрішні кордони. Складові частини унітарної держави не мають суве$
ренітету, тобто вони не є державами у власному розумінні цього слова. Автономні
одиниці приймають акти, які визначають їх устрій (статути, положення, хартії) з мож$
ливим наступним затвердженням таких актів органом більш значної одиниці або дер$
жави.

За таких обставин наведені положення пункту 1 та 2 статті 7 Конституції Автономної
Республіки Крим щодо визначення території та її зміни залежно від рішень респуб$
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ліканського (місцевого) референдуму та Верховної Ради Автономної Республіки Крим
повинні бути визнані неконституційними.

2. Положення абзацу другого підпункту 13 пункту 1 статті 18 Конституції Автоном$
ної Республіки Крим щодо «зарахування відповідно до Конституції України і законів
України до бюджету Автономної Республіки Крим податків та зборів… за винятком
місцевих, з подальшою передачею до Державного бюджету України коштів для за$
гальнодержавних витрат» та абзацу першого підпункту 14 пункту 1 статті 18 щодо
«проведення експериментів у сфері оподаткування» не можна не сприймати як нама$
гання перетворити адміністративно$територіальну одиницю на досить відокремлене
самостійне утворення з можливостями формування незалежної економічної політики.

Звідси – положення про складання, затвердження, виконання бюджету Автономної
Республіки Крим (абзац перший підпункту 13 пункту 1 статті 18 Конституції АРК) без
посилання на пункт 4 частини першої статті 138 Конституції України, який встановлює
належність до відання Автономної Республіки Крим «розроблення, затвердження та
виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюд$
жетної політики України»; про зарахування в повному обсязі до бюджету Автономної
Республіки Крим податків та зборів… з подальшою передачею до Державного бюдже$
ту України для загальнодержавних витрат та «фінансову самостійність Автономної
Республіки Крим» (абзац другий підпункту 14 пункту 1 статті 18).

Посилання на зарахування до бюджету Автономної Республіки Крим податків і
зборів з подальшою їх передачею до Державного бюджету України та проведення ек$
спериментів у сфері оподаткування «відповідно до Конституції України і законів Укра$
їни» аж ніяк не підтверджує їх конституційність. Це – звичайна відсилка, бо не можна
обійти загальновідоме положення частини другої статті 135 Конституції України про
те, що нормативно$правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та
рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конститу$
ції і законам України та приймаються відповідно до Конституції України, законів Укра$
їни, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання.

Насправді ж наведені положення прямо суперечать нормам Конституції України.
Адже визначення складу доходів і видатків бюджету є сферою відносин, що регулюю$
ться Конституцією України, Бюджетним кодексом України та шляхом щорічного зако$
нодавчого регулювання прийняттям Закону України «Про Державний бюд$ жет».
Встановлення єдиної податкової і бюджетної політики віднесено до компетенції Вер$
ховної Ради України, а її проведення забезпечує Кабінет Міністрів України (стаття 116
Конституції України).

Відповідно до частини другої статті 95 Конституції України будь$які видатки дер$
жави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків визна$
чаються виключно законом про Державний бюджет України.

Згідно з чинним бюджетним законодавством державний бюджет та місцеві бюд$
жети (бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети ра$
йонів у містах та бюджети місцевого самоврядування) складають єдину бюджетну
систему. Принцип єдності бюджетної системи грунтується на взаємодії бюджетів
усіх рівнів через використання регулюючих доходних джерел, утворення цільових та
інших фондів, їх частковий перерозподіл з метою фінансового забезпечення завдань
та функцій держави і місцевого самоврядування, в тому числі у сфері соціального за$
хисту громадян. Самостійність бюджетів не може означати довільного, без урахуван$
ня визначених Конституцією та законами України державної політики та державних
функцій, складання доходів і видатків відповідних територій. Це призвело б до пору$
шень конституційних гарантій соціального захисту громадян та засад справедливого
і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіаль$
ними громадами.

Слід зазначити, що держава, виходячи з наявної економічної ситуації, прагне по$
ліпшувати фінансове становище регіонів. З прийняттям Закону України «Про Дер$
жавний бюджет України на 2002 рік» до доходів загального фонду Державного бюд$
жету України на 2002 рік не віднесено, зокрема, акцизний збір з вироблених в Україні
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товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці
Крим, плату за ліцензії на певні види господарської діяльності, що видаються Радою
міністрів Автономної Республіки Крим (пункти 5, 7 статті 2 цього Закону).

Реалізовуючи принцип єдності бюджетної системи, Верховна Рада України зупи$
нила дію на 2002 рік, зокрема, пункту 1 частини першої статті 31 Кодексу України про
надра в частині зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин
загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим; частин пер$
шої і третьої статті 91 Лісового кодексу України в частині зарахування 20 відсотків
платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та визначення напрямів спряму$
вання цих коштів; частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України в
частині зарахування 50 відсотків зборів за використання води з водних об’єктів за$
гальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим; частини пер$
шої статті 209 Земельного кодексу України в частині спрямування коштів, що надхо$
дять у порядку відшкодування 25 відсотків втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, зумовлених вилученням сільськогосподарських
угідь, лісових земель та чагарників, – Автономній Республіці Крим тощо (стаття 55
Закону).

Позиція Суду стосовно того, що Законом України від 23 грудня 1998 р. «Про за$
твердження Конституції Автономної Республіки Крим» Автономній Республіці Крим
надаються (делегуються) повноваження, встановлені в підпунктах 13, 14 пункту 1
статті 18 Конституції Автономної Республіки Крим, є помилковою, оскільки крім пи$
тань про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим (стаття 1), набрання
нею чинності (стаття 2), внесення змін до Конституції Автономної Республіки Крим,
які затверджуються Законом України (стаття 3), втрату чинності Закону України «Про
Конституцію Автономної Республіки Крим» від 4 квітня 1996 року (стаття 4) та про
опублікування цього Закону разом з текстом затвердженої Верховною Радою Украї$
ни Конституції Автономної Республіки Крим і набрання чинності з дня опублікування
(стаття 5), жодних інших питань, в тому числі щодо деле$ гування повноважень, зга$
даний Закон не вирішував.

Не свідчать про делегування наведених повноважень Автономній Республіці Крим і
положення Законів України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», «Про
основи містобудування» (стаття 10) та Кодекси України: Земельний (стаття 7), Бюд$
жетний (стаття 67), Про надра (стаття 9). Стосовно питань повноважень Верховної Ра$
ди Автономної Республіки Крим у сфері бюджету та оподаткування до її відання нале$
жать: затвердження бюджету Автономної Республіки Крим та внесення змін до нього,
контроль за його виконанням, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;
встановлення податків і пільг на податки відповідно до законів України (підпункти 7, 8
пункту 2 згаданого Закону). Аналогічною є компетенція з цього питання сільських, се$
лищних, міських рад (пункти 23, 24 частини першої статті 26 Закону України «Про міс$
цеве самоврядування»).

Абзац шостий статті 10 Закону України «Про основи містобудування» визначає на$
лежність до компетенції Автономної Республіки Крим організації розроблення та
проведення експертизи, затвердження і реалізації республіканських містобудівних
програм, проектів об’єктів, що будуються за рахунок бюджету Автономної Респуб$
ліки Крим.

Пункт 3 частини другої статті 9 Кодексу України про надра відносить до відання
Верховної Ради Автономної Республіки Крим розподіл між відповідними місцевими
бюджетами платежів за користування надрами, визначених цим Кодексом.

Стаття 7 Земельного кодексу України не вирішує питання бюджету та податків.
Конституція України не відносить до відання Автономної Республіки Крим прове$

дення експериментів у сфері оподаткування. Згідно з пунктом 1 частини другої статті
92 Конституції України система оподаткування, податки і збори встановлю$ ються за$
конами України. Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України
у Державному бюджеті України затверджується обсяг дотації вирівнювання та суб$
венцій окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, кожного з обласних бюд$
жетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Рес$
публіки Крим, міст обласного значення та районних бюджетів, а також коштів, що
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передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, якщо є підстави
для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів. Порядок зараху$
вання загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) до Державного
бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих податків і держав$
них цільових фондів визначається згідно з законами України (частина третя статті 14
Закону України «Про систему оподаткування»).

Надання права у 2003 році Верховній Раді Автономної Республіки Крим у вигляді
експерименту запроваджувати за погодженням з Кабінетом Міністрів України місце$
ві податки і збори виходячи із специфіки соціально$економічного розвитку регіону
підтверджує відсутність такого права до цього часу (стаття 39 Закону України «Про
Державний бюджет України на 2003 рік»).

Конституція України (стаття 135 частина перша ) встановила норму, за якою Вер$
ховна Рада Автономної Республіки Крим приймає Конституцію Автономної Республіки
Крим, а Верховна Рада України затверджує її. Внесення у встановленому порядку змін
до Конституції Автономної Республіки Крим здійснює Верховна Рада Автономної Рес$
публіки Крим (підпункт 1 пункту 2 статті 9 Закону України «Про Верховну Раду Авто$
номної Республіки Крим»).

Якщо вважати зазначені положення підпунктів 13, 14 пункту 1 статті 18 Конституції
Автономної Республіки Крим делегованими, то Верховна Рада України безпосеред$
ньо не може їх змінювати, тим більше – забрати їх. Така ситуація суперечить правовій
позиції Конституційного Суду України у справі про угоди про розподіл продукції
(Рішення від 6 грудня 2001 року) про неконституційність обмежень законодавчих по$
вноважень Верховної Ради України.

За теорією конституційного права делегування повноважень є тимчасова передача
одним органом державної влади (чи посадовою особою) належних йому повноважень
іншому органу. Його обов’язковими умовами є чітко обмежений строк; жорстко визна$
чене коло питань; неможливість розширювального тлумачення; неможливість делегу$
вання права на видання норм, які мають зворотну дію або змінюють чинний закон; не$
припустимість субделегації1.

Отже, механізм зарахування податків і зборів, закладений у підпунктах 13, 14 пун$
кту 1 статті 18 Конституції Автономної Республіки Крим стосовно зарахування до бю$
джету Автономної Республіки податків і зборів, які збираються на території Автоном$
ної Республіки Крим, з подальшою передачею до Державного бюджету України
коштів для загальнодержавних витрат суперечить положенням статті 75, пункту 3
частини першої статті 85, статті 95, пункту 4 частини першої статті 138 Конституції
України.

З наведеного однозначно випливає, що положення абзацу другого підпункту 13
пункту 1 та абзацу першого підпункту 14 пункту 1 статті 18 Конституції Автономної
Республіки Крим є неконституційними.

3. Інтерпретуючи застосування в тексті Конституції Автономної Республіки Крим
словосполучення «територія Автономної Республіки Крим» лише як адміністратив$
но$територіальної одиниці (пункт 1.4), а визначення «території Автономної Респуб$
ліки Крим межами, які існували на 20 січня 1991 року – день проведення референду$
му…» як відображення громадської думки щодо відновлення автономії, та мож$
ливість зміни «території Автономної Республіки Крим з урахуванням рішення рес$
публіканського (місцевого) референдуму та рішення Верховної Ради Автономної
Республіки Крим» – як вирішення питань адміністративно$територіального устрою
(пункт 2.1), Конституційний Суд одночасно навів принципи Європейської Хартії міс$
цевого самоврядування про охорону територіальних кордонів, «стаття 5 якої вста$
новлює, що за будь$якої зміни місцевих територіальних розмежувань (фактично в
хартії йдеться про «зміни територіальних кордонів органів місцевого самоврядуван$
ня»2 – В.С.) необхідно попередньо консультуватися з відповідними органами місце$
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вого самоврядування, (фактично «місцевими громадами»1 – В.С.) можливо, де це
дозволяє закон, шляхом проведення референдуму».

Отже, питання все ж таки стосується зміни території, оскільки «адміністративно$
територіальний устрій – організація державної території способом її поділу на відок$
ремлені частини – адміністративно$територіальні одиниці»2.

Визнавши, що проведений 20 січня 1991 року у Кримській області референдум був
місцевим і консультативним, необов’язковим до виконання органами державної вла$
ди, Конституційний Суд України своїм Рішенням підняв його на рівень конституційно$
го, хоча як стверджує Конституційний Суд, «питання про відновлення Кримської
АРСР згідно з Конституцією (Основним Законом) Української РСР від 20 квітня 1978
року та Декларацією про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року на
той час повноважна була вирішувати тільки Верховна Рада Української РСР» (пункт
2.1 цього Рішення).

І останнє. Як розуміти те, що Конституційний Суд у своєму Рішенні використання в
Конституції Автономної Республіки Крим словосполучення «столиця Автономної
Республіки Крим» стосовно міста Сімферополя вважає всього лише «некоректним»?
Чи не є це ще однією, поряд з названими вище, ознакою вирішення Конституційним
Судом даної справи не з позиції права, а з позиції політичної доцільності?

Суддя Конституційного Суду України В. Скомороха
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²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü

ïóíêòó 15 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(ñïðàâà ïðî ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ðåîðãàí³çîâóâàòè öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-1/2003
28 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó
¹ 2-ðï/2003

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè
ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Òèì÷åíêà ²âàíà Àðòåìîâè÷à,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

за участю представників суб’єкта права на конституційне подання Носова Владис$
лава Васильовича – Постійного представника Президента України в Конституційно$
му Суді України, Савенка Олександра Миколайовича – керівника управління по зв’яз$
ках із засобами масової інформації і органами державної влади Головного
управління інформаційної політики Адміністрації Президента України; Селіванова
Анатолія Олександровича – Постійного представника Верховної Ради України в Кон$
ституційному Суді України, розглянув на пленарному засіданні справу за конститу$
ційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень пункту 15
частини першої статті 106 Конституції України.

Приводом для розгляду справи згідно зі статтями 39, 41 Закону України «Про Кон$
ституційний Суд України» стало конституційне подання Президента України.

Підставою для розгляду справи відповідно до статті 93 Закону України «Про Кон$
ституційний Суд України» є практична необхідність у з’ясуванні та офіційній інтерпре$
тації положень пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України.

Заслухавши суддю$доповідача Савенка М.Д., пояснення Носова В.В., Савен$
ка О.М., Селіванова А.О. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд Украї$
ни
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у с т а н о в и в :

1. Суб’єкт права на конституційне подання – Президент України – звернувся до
Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень
пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України про повноваження Прези$
дента України реорганізовувати міністерства та інші центральні органи виконавчої
влади, назви яких вживаються в Конституції України.

Президент України вважає, що відповідно до вказаної норми Конституції України
він має право реорганізовувати за поданням Прем’єр$міністра України міністерства
та інші центральні органи виконавчої влади. При цьому не передбачено будь$ яких
обмежень щодо здійснення цих повноважень. На його думку, реорганізація ним Дер$
жавного комітету телебачення і радіомовлення України не порушує Конституцію
України, тому що «повною мірою збережена назва державного органу, визначена
Основним Законом, і навіть розширені повноваження та підвищено статус цього ор$
гану». В конституційному поданні наголошується, що «такі зміни не призведуть і до
звуження повноважень Верховної Ради України» з огляду на те, що кандидатура на
посаду голови реорганізованого державного комітету має обов’язково погоджува$
тися з Верховною Радою України.

2. На пленарному засіданні Конституційного Суду України Носов В.В. зазначив,
що в ході проведення в Україні адміністративної реформи з метою підвищення ефек$
тивності діяльності органів виконавчої влади виникла гостра потреба в їх реформу$
ванні. Президентом України було реорганізовано Державний комітет телебачення і
радіомовлення України, що, на його думку, не порушує Конституцію України, оскіль$
ки при цьому збережено назву зафіксованого в Основному Законі Укра$ їни держав$
ного органу, кандидатура на посаду голови реорганізованого державного комітету
погоджувалася з Верховною Радою України. Президент України вважає, що він може
реорганізовувати будь$які міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

У своєму виступі Савенко О.М. підтримав клопотання Президента України про на$
дання офіційного тлумачення положень пункту 15 частини першої статті 106 Консти$
туції України.

На думку Селіванова А.О., Президент України може утворювати, реорганізову$
вати і ліквідовувати міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, але
не ті, що визначені Конституцією України. Положення пункту 15 частини першої стат$
ті 106 Конституції України стосуються всіх органів, крім тих, які зафіксовані в Консти$
туції України, зокрема Державного комітету телебачення і радіомовлення України.
Без внесення змін до Конституції України реорганізація або зміна назви таких органів
неможливі.

3. Конституційний Суд України при офіційному тлумаченні положень пункту 15
частини першої статті 106 Конституції України в аспекті порушеного в конституційно$
му поданні питання про повноваження Президента України реорганізовувати цен$
тральні органи виконавчої влади виходить із тлумачення цієї норми у взаємо$ зв’язку
з іншими положеннями Конституції України.

Конституція України визначає засади та механізм здійснення державної влади.
Органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в меж$
ах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (час$
тина друга статті 19 Конституції України). Нормативно$правові акти повинні прийма$
тися на основі Конституції України і відповідати їй (частина друга статті 8 Конституції
України).

Згідно з положеннями пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України до
повноважень Президента України належить, зокрема, реорганізація міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади. Здійснюючи ці повноваження, Прези$
дент України повинен дотримуватися встановлених зазначеною нормою порядку та
умов їх реалізації, а саме – за поданням Прем’єр$міністра України та діючи в межах
коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади. Інших застережень
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щодо повноважень Президента України пункт 15 частини першої статті 106 Конститу$
ції України не містить.

Разом з тим Конституція України безпосередньо або опосередковано визначає
конкретні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади через посилання
на посади їх керівників. Такі органи не просто називаються, а з ними в окремих ви$
падках пов’язуються повноваження інших органів державної влади. Так, у Конститу$
ції України йдеться про Міністерство внутрішніх справ України, затвердження загаль$
ної структури, чисельності, визначення функцій якого віднесено до повнова$ жень
Верховної Ради України (пункт 22 частини першої статті 85). В інших випадках мініс$
терства названі через посади їх керівників, наприклад Міністр оборони України,
Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України, що за посадою
входять до складу Ради національної безпеки і оборони України, персональний склад
якої формує Президент України (частини четверта, п’ята статті 107 Конституції Укра$
їни).

Конституція України закріплює особливий порядок призначення та звільнення ке$
рівників окремих органів виконавчої влади. Призначення на посади та звільнення з
посад їх керівників здійснює Президент України за згодою Верховної Ради України.
До таких посад Конституцією України віднесено, зокрема, посади Голови Антимоно$
польного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Дер$
жавного комітету телебачення і радіомовлення України (пункт 24 частини першої
статті 85, пункт 14 частини першої статті 106). Конституційний Суд України в Рішенні
від 1 липня 1998 року № 9$рп/98 у справі щодо приватизації державного майна за$
значив, що встановлення порядку призначення на посади та звільнення з посад Пре$
зидентом України за згодою Верховної Ради України Голови Фонду державного май$
на України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України
свідчить про надання Конституцією України цим державним органам «спеціального
статусу через особливість призначення» їх керівників.

Виокремлення в Конституції України прямо чи опосередковано назв міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, по суті, фіксує їх основне цільове при$
значення. У такий спосіб певною мірою визначається характер діяльності відповідно$
го органу.

Зафіксувавши назви окремих міністерств та інших центральних органів виконав$
чої влади, Конституція України тим самим передбачила їх існування і певну стабіль$
ність функціонування.

Встановлення Конституцією України прямо чи опосередковано назв міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади зумовлює зміст повноважень Прези$
дента України щодо їх реорганізації. В разі реорганізації таких органів не можуть бути
змінені їх назва та основне цільове призначення, що випливає з назви, оскільки це
може призвести до зміни конституційно визначеного механізму здійснення держав$
ної влади її окремими органами або вплинути на обсяг конституційних повноважень
цих органів, зокрема на повноваження Верховної Ради України щодо надання згоди
на призначення та звільнення встановлених Основним Законом України посадових
осіб.

Таким чином, положення пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України в
аспекті конституційного подання треба розуміти так, що при здійсненні повноважень
щодо реорганізації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади Пре$
зидент України за поданням Прем’єр$міністра України, діючи в межах коштів на утри$
мання органів виконавчої влади, може реорганізовувати міністерства та інші цен$
тральні органи виконавчої влади, не змінюючи зазначеної в Конституції України
назви цих органів та їх основного цільового призначення, що випливає з назви.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат$
тями 51, 63, 65, 67, 69 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конститу$
ційний Суд України
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в и р і ш и в :

1. Положення пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України в аспекті
конституційного подання необхідно розуміти так, що при здійсненні повноважень що$
до реорганізації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади Прези$
дент України за поданням Прем’єр$міністра України, діючи в межах коштів на утри$
мання органів виконавчої влади, може реорганізовувати передбачені Конституцією
України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, не змінюючи назви
цих органів та їх основного цільового призначення, що випливає з назви.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на терито$
рії України, остаточним і не може бути оскарженим.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у «Віснику Консти$
туційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 120, ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 234,
÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 236

Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè
(ñïðàâà ïðî ðîçãëÿä ñóäîì îêðåìèõ ïîñòàíîâ ñë³ä÷îãî ³ ïðîêóðîðà)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-12/2003
30 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó
¹ 3-ðï/2003

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè
ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ðîçåíêà Â³òàë³ÿ ²âàíîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Òèì÷åíêà ²âàíà Àðòåìîâè÷à,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

за участю представників суб’єкта права на конституційне подання Пилипчука Пет$
ра Пилиповича – заступника Голови Верховного Суду України, Лукашової Надії Пав$
лівни – начальника юридичного управління Верховного Суду України; представника
Верховної Ради України Мойсика Володимира Романовича – народного депутата
України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпе$
чення правоохоронної діяльності; Постійного представника Верховної Ра$ ди України
в Конституційному Суді України Селіванова Анатолія Олександровича; представника
Президента України у цій справі Пасенюка Олександра Михайловича – заступника
Державного секретаря Міністерства юстиції України; Постійного представника Пре$
зидента України в Конституційному Суді України Носова Владислава Васильовича, а
також залучених до участі в розгляді справи: представника Генеральної прокуратури
України Кудрявцева Віктора Вікторовича – заступника Генерального прокурора
України; представників Служби безпеки України Картавцева Валерія Степановича –
першого проректора Національної академії Служби безпеки України, Рямушкіна Іго$
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ря Євгеновича – начальника відділу Договірно$правового управління Служби безпе$
ки України; представників Міністерства внутрішніх справ України Захарова Віктора
Івановича – першого заступника начальника Головного слідчого управління, Ростова
Ігоря Олександровича – заступника начальника управління Головного слідчого
управління; директора Центру порівняльного права при Міністерстві юстиції України
Шевчука Станіслава Володимировича,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верхов$
ного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) поло$
жень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236
Кримінально$процесуального кодексу України (далі – КПК України).

Приводом для розгляду справи згідно зі статтями 39, 41 Закону України «Про Кон$
ституційний Суд України» стало конституційне подання Верховного Суду України.

Підставою для розгляду справи відповідно до статті 71, пункту 2 статті 82, статті 83
Закону України «Про Конституційний Суд України» є наявність спірних питань щодо
конституційності положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234,
частини третьої статті 236 КПК України.

Заслухавши суддю$доповідача Тихого В.П., пояснення Пилипчука П.П., Лукашової
Н.П., Мойсика В.Р., Селіванова А.О., Пасенюка О.М., Носова В.В., Кудрявцева В.В.,
Картавцева В.С., Рямушкіна І.Є., Захарова В.І., Ростова І.О., Шевчука С.В. та до$
слідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

у с т а н о в и в :

1. Суб’єкт права на конституційне подання – Верховний Суд України – звернувся
до Конституційного Суду України з клопотанням щодо конституційності положень
статті 110, частин п’ятої, шостої статті 234, частин другої, третьої статті 236, частини
третьої статті 120 КПК України та про офіційне тлумачення положень частини третьої
статті 8, частини другої статті 55, частини першої статті 64 Конституції України, час$
тини четвертої статті 12 Закону України «Про прокуратуру» і понять «акти», «рішен$
ня», «дії», «бездіяльність», які вживаються в частині другій статті 55 Конституції Украї$
ни, статтях 110, 234, 236 КПК України, статті 2483 Цивільного процесуального
кодексу України (далі – ЦПК України), частині четвертій статті 12 Закону України «Про
прокуратуру».

2. Ухвалою Колегії суддів Конституційного Суду України з конституційних подань
та звернень від 3 грудня 2002 року відкрито конституційне провадження у справі що$
до відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої
статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 КПК України.

3. Конституційний Суд України Ухвалою від 5 грудня 2002 року відмовив у відкритті
конституційного провадження у справі щодо відповідності Конституції України (кон$
ституційності) положень статті 110, частини п’ятої статті 234, частини другої статті
236 КПК України та про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 8, час$
тини другої статті 55, частини першої статті 64 Конституції України, частини четвертої
статті 12 Закону України «Про прокуратуру» і понять «акти», «рішення», «дії», «без$
діяльність», які вживаються в частині другій статті 55 Конституції України, статтях 110,
234, 236 КПК України, статті 2483 ЦПК України, частині четвертій статті 12 Закону
України «Про прокуратуру».

4. Верховний Суд України у конституційному поданні зазначає, що «фактично гра$
ничні строки досудового слідства статтею 120 КПК України не визначено, а тому вини$
кає питання, протягом якого часу може проводитися досудове слідство». Також наго$
лошується, що «відповідно до вимог частини третьої статті 8, частини другої статті 55,
частини першої статті 64 Конституції України кожному гарантується судовий захист
прав і свобод, у тому числі право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності ор$
ганів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових
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осіб». Тому виникла невідкладна необхідність у висновку Конституційного Суду Украї$
ни щодо конституційності частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 КПК
України, які передбачають, що скарги на дії відповідно слідчого та прокурора розгля$
даються судом першої інстанції при попередньому розгляді справи або при розгляді її
по суті, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

5. У листі Голови Верховної Ради України до Конституційного Суду України зазна$
чається, що «з огляду на те, що продовження строку досудового слідства понад шість
місяців може здійснюватись лише у виняткових випадках та у разі вчинення особливо
небезпечних злочинів тільки Генеральним прокурором України або його заступника$
ми, а також те, що стаття 55 Конституції України встановлює можливість оскарження
до суду такого рішення найвищих посадових осіб органів прокуратури, можна зроби$
ти висновок, що положення частини третьої статті 120 Кримінально$ процесуального
кодексу України відповідають Конституції України». У листі також йдеться і про те, що
«положення частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально$про$
цесуального кодексу України в частині заборони оскарження на стадії досудового
слідства дій слідчого та прокурора можуть бути визнані такими, що не відповідають
вимогам Конституції України, як такі, що призводять до обмеження конституційних
прав і свобод громадян, з підстав, не передбачених Конституцією України».

Глава Адміністрації Президента України за дорученням Президента України повідо$
мив Конституційний Суд України про те, що застосування частини третьої статті 120
КПК України «не суперечить статтям 8, 55, 64 Конституції України, оскільки забезпе$
чується обов’язком органу дізнання, слідчого, прокурора і суду додержувати консти$
туційні вимоги, які гарантують громадянам доступ до правосуддя і судовий захист,
ураховуючи також положення міжнародно$правових актів, що закріплюють право кож$
ного на розгляд його справи в розумні строки і без невиправданої затримки (пункт 1
статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, підпункт «с» пункту 3
статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права)». У листі Глави
Адміністрації Президента України також зазначається, що «оспорювані положення
частини шостої статті 234 та частини третьої статті 236 Кримінально$процесуального
кодексу України не заперечують права особи оскаржувати в судовому порядку
будь$які рішення, дії чи бездіяльність органів дізнання, слідчого, прокурора. Питання
про те, які ще рішення і дії органу дізнання, слідчого, прокурора, крім рішень, дій, пе$
редбачених статтями 525, 991, 106, 2361, 2365 КПК, може бути оскаржено до суду на
стадії досудового слідства, повинен визначити закон».

6. Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Служба безпе$
ки України, Міністерство внутрішніх справ України, податкова міліція Державної под$
аткової адміністрації України, Центр порівняльного права при Міністерстві юстиції
України вважають, що положення частини третьої статті 120, частини шостої статті
234, частини третьої статті 236 КПК України є конституційними. Спілка адвокатів
України дійшла протилежного висновку. Немає єдиної точки зору щодо конституцій$
ності оспорюваних норм і серед науковців.

7. Предметом розгляду Конституційним Судом України у цій справі є перевірка на
відповідність Конституції України (конституційність) положень частини третьої статті
120 КПК України щодо невизначеності граничного строку досудового слідства, а та$
кож положень частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 КПК України, які
унеможливлюють розгляд судом на стадії досудового слідства скарг на постанови
слідчого та прокурора про порушення кримінальної справи щодо певної особи і про
притягнення як обвинуваченого. Саме щодо конституційності цих положень КПК
України виник спір у процесі загального судочинства, тому відповідно до статті 83 За$
кону України «Про Конституційний Суд України» відкрито конституційне провадження
у справі.

8. Вирішуючи питання щодо відповідності Конституції України (конституційності)
положення частини третьої статті 120 КПК України, яке не визначає граничного стро$
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ку (тривалості строків) досудового слідства, Конституційний Суд України виходить з
такого.

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України судочинство,
організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, а відтак і строки до$
судового слідства визначаються виключно законами.

У КПК України ці строки встановлено статтею 120, яка передбачає:
– досудове слідство у кримінальних справах повинно бути закінчено протягом

двох місяців; цей строк може бути продовжено районним, міським прокурором, вій$
ськовим прокурором армії, флотилії, з’єднання, гарнізону та прирівняним до них
прокурором у разі неможливості закінчити розслідування – до трьох місяців (частина
перша);

– в особливо складних справах строк досудового слідства, встановлений части$
ною першою цієї статті, може бути продовжено прокурором Автономної Республіки
Крим, прокурором області, прокурором міста Києва, військовим прокурором округу,
флоту і прирівняним до них прокурором або їх заступниками на підставі мотивованої
постанови слідчого – до шести місяців (частина друга);

– далі продовжувати строк досудового слідства можуть лише у виняткових ви$
падках Генеральний прокурор України або його заступники (частина третя).

Таким чином, законом встановлено загальне правило – досудове слідство повин$
но бути закінчено протягом двох місяців, а продовження цього строку є винятком з
цього правила. Додержання строків слідства є однією з умов виконання завдань
швидкого і повного розкриття злочинів.

Строки досудового слідства відповідно до міжнародних договорів України повинні
бути розумними. Статтею 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні пра$
ва 1966 року передбачено, що кожен має право при розгляді будь$якого пред’явле$
ного йому кримінального обвинувачення бути судимим без невиправданої затримки
(підпункт «с» пункту 3).

Згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод
1950 року кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’язків або
при встановленні обгрунтованості будь$якого кримінального обвинувачення, вису$
нутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розум$
ного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що виз$
начається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчи$
нення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового
слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кіль$
кість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та
отримання висновків тощо.

Але за будь$яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати
меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без пору$
шення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту,
що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних сво$
бод.

Отже, підстав для визнання таким, що не відповідає Конституції України (некон$
ституційним), положення частини третьої статті 120 КПК України про можливість про$
довження строку досудового слідства лише у виняткових випадках немає.

9. Вирішуючи спір щодо відповідності Конституції України (конституційності) по$
ложень частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 КПК України, які уне$
можливлюють розгляд судом на стадії досудового слідства скарг на постанови слід$
чого та прокурора про порушення кримінальної справи щодо певної особи,
Конституційний Суд України виходить з такого.

Згідно з КПК України:
– справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказу$

ють на наявність ознак злочину (частина друга статті 94);
– при наявності приводів і підстав, зазначених у статті 94 цього Кодексу, прокурор,

слідчий або орган дізнання зобов’язані винести постанову про порушення кри$
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мінальної справи, вказавши приводи і підстави до порушення справи, статтю кри$
мінального закону, за ознаками якої порушується справа, а також дальше її спряму$
вання (частина перша статті 98);

– якщо на момент порушення кримінальної справи встановлено особу, яка вчини$
ла злочин, кримінальну справу повинно бути порушено щодо цієї особи (частина дру$
га статті 98);

– досудове слідство провадиться лише після порушення кримінальної справи і в
порядку, встановленому цим Кодексом (частина перша статті 113).

Відповідно до КПК України постанови слідчого і прокурора про порушення кри$
мінальної справи щодо певної особи можуть бути оскаржені до суду (частина п’ята
статті 234, частина друга статті 236). Але скарги на ці постанови розглядаються су$
дом першої інстанції при попередньому розгляді справи або при розгляді її по суті
(частина шоста статті 234, частина третя статті 236).

Постанова про порушення кримінальної справи щодо певної особи, винесена з
недодержанням вимог КПК України, зокрема передбачених статтями 94–98, може
породити наслідки, які виходять за межі кримінально$процесуальних відносин, і зав$
дати такої шкоди конституційним правам і свободам внаслідок несвоєчасного судо$
вого контролю, що поновити їх буде нездійсненним.

Унеможливлення розгляду судом скарги на постанову про порушення кримі$
нальної справи щодо певної особи на стадії досудового слідства, відкладення її пе$
ревірки судом на стадію попереднього розгляду кримінальної справи або на стадію
розгляду її по суті, відстрочка судового контролю обмежують конституційне право
людини на судовий захист, який є гарантією всіх прав і свобод людини і громадянина.

Правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає
вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах. Загальною
декларацією прав людини 1948 року передбачено, що кожна людина має право на
ефективне поновлення в правах компетентними національними судами у випадках
порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом (стат$ тя 8). Право
на ефективний засіб захисту закріплено також у Міжнародному пакті про громадян$
ські та політичні права (стаття 2) і в Конвенції про захист прав людини та основних
свобод (стаття 13).

Право на судовий захист є одним з конституційних прав. А тому положення части$
ни шостої статті 234, частини третьої статті 236 КПК України, які унеможливлюють
розгляд судом на стадії досудового слідства скарг на постанови слідчого та прокуро$
ра про порушення кримінальної справи щодо певної особи, обмежуючи право люди$
ни на судовий захист, закріплене частиною третьою статті 8, частинами першою,
другою статті 55 Конституції України, порушують вимоги статті 3, 21, частини другої
статті 22, частини першої статті 64 Конституції України, тобто є неконституційними.

Скарги до суду на постанови слідчого та прокурора про порушення кримінальної
справи щодо певної особи повинні розглядатися судом за чинним законодавством у
порядку кримінального судочинства. При цьому суд, розглядаючи такі скарги на ста$
дії досудового слідства, перевіряє наявність приводів і підстав для винесення зазна$
чених постанов і не повинен розглядати та вирішувати заздалегідь ті питання, які по$
винен вирішувати суд при розгляді кримінальної справи по суті, оскільки це буде
порушенням конституційних засад правосуддя.

10. Вирішуючи спір щодо конституційності положень частини шостої статті 234,
частини третьої статті 236 КПК України, згідно з якими скарги на постанову слідчого
та прокурора про притягнення як обвинуваченого розглядаються судом першої ін$
станції при попередньому розгляді справи або при розгляді її по суті, Конституційний
Суд України виходить з такого.

Відповідно до статті 64 КПК України при провадженні досудового слідства і ді$
знання підлягають доказуванню:

1) подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину);
2) винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину;
3) обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також обставини, що

характеризують особу обвинуваченого, пом’якшують та обтяжують покарання;
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4) характер і розмір шкоди, завданої злочином, а також розміри витрат закладу
охорони здоров’я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння.

Всі ці обставини встановлюються не одночасно. Деякі з них можуть бути встанов$
лені задовго до закінчення розслідування, інші – лише наприкінці. Коли є досить до$
казів, які вказують на вчинення злочину певною особою, виноситься мотивована по$
станова про притягнення цієї особи як обвинуваченого (стаття 131 КПК України).
Основні вимоги щодо змісту цієї постанови зазначено у статті 132 КПК України.

Відповідно до КПК України постанови слідчого і прокурора про притягнення як об$
винуваченого можуть бути оскаржені до суду (частина п’ята статті 234, частина друга
статті 236). Проте скарги на ці постанови не розглядаються судом на стадії досудо$
вого слідства (частина шоста статті 234, частина третя статті 236).

Досудове слідство після винесення постанови про притягнення як обвинуваченого
продовжується – пред’являється обвинувачення (статті 133, 140, 142, 144), допи$
тується обвинувачений (статті 143, 145, 146), обов’язково проводиться перевірка по$
казань обвинуваченого, розглядаються подані ним докази та заявлені клопотання з
усіх питань, які мають значення для встановлення істини у справі, зокрема про допит
свідків, проведення очної ставки, проведення експертизи, витребування і приєднання
до справи доказів (пункти 3, 4 частини першої статті 142), вживаються усі передбачені
законом заходи для всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин спра$
ви, виявляються обставини, що викривають або виправдовують обвинуваченого, а та$
кож обставини, що пом’якшують і обтяжують його відповідальність (частина перша
статті 22 КПК України) тощо.

Притягнення як обвинуваченого не є остаточним висновком слідчого про винува$
тість обвинуваченого – остаточний обвинувальний висновок він робить після закін$
чення досудового слідства (стаття 223 КПК України). Переконання слідчого і проку$
рора у вчиненні особою злочину не означає доведення її винуватості, яка відповідно
до конституційно закріпленого принципу презумпції невинуватості особи може бути
встановлена лише обвинувальним вироком суду (стаття 62 Конституції України).
Зібрані досудовим слідством докази винуватості особи перевіряються і оцінюються
судом під час розгляду справи по суті, за результатами яких суд постановляє виправ$
дувальний або обвинувальний вирок, визнаючи особу відповідно невинуватою або
винуватою у вчиненні злочину.

Перевірка судом на стадії досудового слідства постанови про притягнення як об$
винуваченого, враховуючи її зміст, фактично означатиме перевірку достатності
зібраних у справі доказів ще до закінчення досудового слідства і передрішення пи$
тання щодо винуватості особи у вчиненні злочину ще до розгляду кримінальної спра$
ви по суті. Проте згідно з конституційним принципом презумпції невинуватості особа
вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в закон$
ному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду (частина перша статті 62
Конституції України).

Таким чином, розглядаючи на стадії досудового слідства скарги на постанови
слідчого і прокурора про притягнення як обвинуваченого, суд замість здійснення су$
дового контролю досудового слідства виконуватиме функцію судового розгляду
кримінальної справи по суті всупереч порядку, визначеному КПК України на засадах,
встановлених Конституцією України (статті 59, 61, частини перша, друга, третя статті
62, стаття 63, частина перша статті 64, пункт 1 статті 121, статті 124, 129).

На підставі викладеного Конституційний Суд України дійшов висновку, що поло$
ження частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 КПК України, згідно з яки$
ми скарги на постанови слідчого, прокурора про притягнення як обвинуваченого
розглядаються судом першої інстанції при попередньому розгляді справи або при
розгляді її по суті, відповідають Конституції України (є конституційними).

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стаття$
ми 39, 51, 73, 83 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний
Суд України
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в и р і ш и в :

1. Визнати такими, що відповідають Конституції України (є конституційними), такі
положення Кримінально$процесуального кодексу України:

1.1. Частини третьої статті 120 про можливість продовження строку досудового
слідства лише у виняткових випадках;

1.2. Частини шостої статті 234, частини третьої статті 236, згідно з якими скарги на
постанови слідчого, прокурора про притягнення як обвинуваченого розглядаються
судом першої інстанції при попередньому розгляді справи або при розгляді її по суті.

2. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційни$
ми), положення частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Криміналь$
но$процесуального кодексу України, які унеможливлюють розгляд судом на стадії
досудового слідства скарг на постанови слідчого, прокурора стосовно приводів, під$
став і порядку порушення кримінальної справи щодо певної особи.

3. Положення частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Криміналь$
но$процесуального кодексу України, що визнані неконституційними, втрачають чин$
ність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

4. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на терито$
рії України, остаточним і не може бути оскарженим.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у «Віснику Консти$
туційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè

ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éñüêîâî¿ ñëóæáè

³ âåòåðàí³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ
òà ¿õ ñîö³àëüíèé çàõèñò»

(ñïðàâà ïðî âåòåðàí³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-19/2003
27 ëþòîãî 2003 ðîêó
¹ 4-ðï/2003

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè
ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ðîçåíêà Â³òàë³ÿ ²âàíîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Òèì÷åíêà ²âàíà Àðòåìîâè÷à,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Міністер$
ства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень статті 5 Закону
України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ
та їх соціальний захист» від 24 березня 1998 року № 203/98$ВР в редакції Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів військової служ$
би та їх соціальний захист» від 5 квітня 2001 року № 2373$ІІІ (Відомості Верховної Ра$
ди України, 1998 р., № 40–41, ст. 249; 2001 р., № 24, ст. 127).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 41 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання Міністерства внутрішніх
справ України.

Підставою для розгляду справи згідно з частиною першою статті 93 Закону Украї$
ни «Про Конституційний Суд України» є практична необхідність в офіційній інтерпре$
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тації положень статті 5 Закону України «Про статус ветеранів військової служби і ве$
теранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист».

Заслухавши суддю$доповідача Мироненка О.М. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

установив :

1. Суб’єкт права на конституційне подання – Міністерство внутрішніх справ Украї$
ни – звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням щодо офіційного тлу$
мачення положень статті 5 Закону України «Про статус ветеранів військової служби і
ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», зокрема стосовно з’ясу$
вання кола осіб, що визнаються ветеранами органів внутрішніх справ на підставі за$
значеної статті, згідно з якою ветеранами військової служби і ветеранами органів
внутрішніх справ визнаються громадяни України:

1) які бездоганно прослужили на військовій службі і в органах внутрішніх справ 25 і
більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні (з яких
не менше 20 років становить вислуга у календарному обчисленні) і звільнені в запас
або у відставку відповідно до законодавства України або колишнього Союзу РСР чи
держав СНД;

2) інваліди I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, ка$
ліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби чи
при виконанні службових обов’язків по охороні громадського порядку та боротьбі із
злочинністю;

3) інваліди I та ІI групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержа$
ного в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, і
які мають вислугу військової служби і служби в органах внутрішніх справ 20 років і
більше;

4) військові пенсіонери, нагороджені медаллю «Ветеран Збройних Сил СРСР» за
законодавством колишнього Союзу РСР.

Практична необхідність в офіційному тлумаченні обгрунтовується різним розумін$
ням кола осіб, які підпадають під поняття «ветеран органів внутрішніх справ», Коміте$
том Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, з одного боку,
та Міністерством внутрішніх справ України – з іншого.

На думку названого Комітету, викладену у листі № 06$20/3$85 від 11 квітня 2002 ро$
ку, ветеранами органів внутрішніх справ визнаються лише особи, які звільнені зі служ$
би в органах внутрішніх справ після 1 січня 2002 року – дня набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів військової служ$
би та їх соціальний захист», що в свою чергу було зумовлено часом введення в дію За$
кону України «Про Державний бюджет України на 2002 рік». Комітет обгрунтовує свою
позицію, посилаючись на принцип незворотності дії у часі законів та інших норматив$
но$правових актів.

Це призвело, як вважає Міністерство внутрішніх справ України, до порушення
прав частини колишніх працівників органів внутрішніх справ, що звільнені в запас або
у відставку до 1 січня 2002 року, оскільки через відсутність статусу ветерана органів
внутрішніх справ вони позбавлені можливості користуватися пільгами, передбаче$
ними Законом України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів
внутрішніх справ та їх соціальний захист». На думку Міністерства, на підставі статті 5
зазначеного Закону ветеранами органів внутрішніх справ визнаються усі звільнені в
запас або у відставку відповідно до законодавства України або колишнього Союзу
РСР чи держав СНД незалежно від часу їх звільнення зі служби.

2. Кабінет Міністрів України у листі до Конституційного Суду України підкреслює,
що Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внут$
рішніх справ та їх соціальний захист» «не ставить питання отримання статусу ветера$
на органів внутрішніх справ в залежність від часу звільнення громадян України зі
служби в цих органах», і з 1 січня 2002 року, тобто з дня набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів військової служ$
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би та їх соціальний захист», особи, які набули або набудуть статусу ветерана органів
внутрішніх справ, повинні одержувати відповідні пільги та гарантії за рахунок коштів
державного бюджету.

Таку ж правову позицію займає Комітет Верховної Ради України у справах пенсіо$
нерів, ветеранів та інвалідів.

3. Конституційний Суд України, з’ясовуючи зміст положень статті 5 Закону України
«Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх со$
ціальний захист», виходить передусім з конституційних принципів і норм, зо$ крема
проголошення України соціальною державою (стаття 1 Конституції України) тощо.
Служба в органах внутрішніх справ має ряд специфічних властивостей, що повинно
компенсуватись наявністю підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто комп$
лексом організаційно$правових та економічних заходів, спрямованих на забезпе$
чення добробуту саме цієї категорії громадян як під час проходження служби в орга$
нах внутрішніх справ, так і після звільнення у запас або у відставку (Рішення
Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року № 8$рп/99).

4. За Законом України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів
внутрішніх справ та їх соціальний захист» набуття статусу ветерана органів внутріш$
ніх справ не пов’язується з часом звільнення особи зі служби в цих органах. З тексту
статті 5 Закону очевидно, що ветеранами органів внутрішніх справ визнаються особи
за умови наявності таких фактів: громадянство України; бездоганна служба; 25 і біль$
ше років вислуги у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні (з
яких не менше 20 років становить вислуга у календарному обчисленні); звільнення в
запас або у відставку (а) відповідно до законодавства України, (б) відповідно до зако$
нодавства колишнього Союзу РСР, (в) відповідно до законодавства держав СНД. З
цих положень саме норма «звільнені в запас або у відставку відповідно до законодав$
ства… колишнього Союзу РСР» буквально дає відповідь на спірне питання. У разі
звільнення працівників органів внутрішніх справ після 1 січня 2002 року окремі нор$
мативні акти колишнього СРСР іноді застосовуються лише для обчислення вислуги
років (у тому числі на пільгових умовах), а сам акт звільнення в запас або у відставку
здійснюється виключно на основі законодавства України або (в окремих випадках)
держав СНД.

Отже, припис статті 5, що тлумачиться, стосовно звільнення в запас або у від$
ставку відповідно до законодавства колишнього Союзу РСР свідчить, що законода$
вець мав на увазі і тих громадян, які звільнилися з органів внутрішніх справ до 1 січня
2002 року. Таким чином, статус ветерана органів внутрішніх справ за умови наявно$
сті всіх інших названих вище підстав надається незалежно від часу виходу працівника
цих органів у запас або у відставку.

5. Конституційний Суд України також дійшов висновку, що посилання на незворо$
тність дії у часі законів і інших нормативно$правових актів при вирішенні питання про
визнання громадян України ветеранами органів внутрішніх справ і надання їм уста$
новлених пільг є помилковим. Якщо факти громадянства України, бездоганної служ$
би протягом 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому об$
численні (з яких не менше 20 років становить вислуга у календарному обчисленні) та
звільнення у запас або відставку відповідно до законодавства України або колишньо$
го Союзу РСР чи держав СНД вже мали місце на час набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів військової служ$
би та їх соціальний захист», тобто на 1 січня 2002 року, то, якщо інше не зазначається
законодавцем, вони обов’язково підпадають під дію цього Закону.

На підставі викладеного і відповідно до статей 147, 150 Конституції України, ста$
тей 51, 63, 65, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України» Конституційний
Суд України
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в и р і ш и в :

1. В аспекті порушених у конституційному поданні питань положення статті 5 За$
кону України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх
справ та їх соціальний захист» слід розуміти так, що громадяни України визнаються
ветеранами органів внутрішніх справ за наявності умов, передбачених зазначеною
статтею, незалежно від часу їх звільнення в запас або у відставку з органів внутрішніх
справ.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на терито$
рії України, остаточним і не може бути оскарженим.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у «Віснику Консти$
туційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 86,
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 89 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,

÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 15, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 16 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè»

(ñïðàâà ïðî çâåðíåííÿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
äî Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹1-6/2003
5 áåðåçíÿ 2003 ðîêó
¹ 5-ðï/2003

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè
ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Ðîçåíêà Â³òàë³ÿ ²âàíîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Òèì÷åíêà ²âàíà Àðòåìîâè÷à,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

за участю представника суб’єкта права на конституційне подання Пасічника Васи$
ля Васильовича – директора юридичного департаменту Національного банку Украї$
ни; представників Верховної Ради України: Добкіна Михайла Марковича – народного
депутата України, члена Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Селіва$
нова Анатолія Олександровича – Постійного представника Верховної Ради України в
Конституційному Суді України; Носова Владислава Васильовича – Постійного пред$
ставника Президента України в Конституційному Суді України; представників Служби
безпеки України: Рямушкіна Ігоря Євгеновича – начальника відділу Договірно$право$
вого управління, Юрси Михайла Яковича – заступника начальника Департаменту
контррозвідувального захисту економіки держави,

розглянув на пленарному засіданні справу про офіційне тлумачення положень
статті 86, частини другої статті 89 Конституції України, частини другої статті 15, части$
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ни першої статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України» від 17
листопада 1992 року № 2790$XII в редакції Закону України від 22 березня 2001 року
№ 2328$III (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 3, ст. 17; 2001 р., № 42, ст.
212).

Приводом для розгляду справи згідно зі статтею 39 Закону України «Про Конститу$
ційний Суд України» стало конституційне подання Національного банку України.

Підставою для розгляду справи відповідно до частини першої статті 93 Закону
України «Про Конституційний Суд України» є практична необхідність в офіційній ін$
терпретації положень зазначених статей Конституції України, Закону України «Про
статус народного депутата України» стосовно права на запити та звернення народ$
них депутатів України, права на звернення комітетів Верховної Ради України до На$
ціонального банку України про надання інформації, що становить банківську таємни$
цю, та щодо здійснення наглядових дій і застосування заходів впливу до банків та
осіб, які охоплюються його наглядовою діяльністю.

Заслухавши суддю$доповідача Вознюка В.Д., пояснення Пасічника В.В., Добкі$
на М.М., Селіванова А.О., Носова В.В., Рямушкіна І.Є., Юрси М.Я., Конституційний
Суд України

у с т а н о в и в :

1. Національний банк України – суб‘єкт права на конституційне подання – звер$
нувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення по$
ложень статті 86, частини другої статті 89 Конституції України, частини другої статті
15, частини першої статті 16 Закону України «Про статус народного депутата Украї$
ни».

Як зазначається у конституційному поданні, до Національного банку України зверта$
ються народні депутати України із запитами і зверненнями та комітети Верховної Ради
України – із зверненнями про надання інформації, що становить банківську таємницю,
та щодо здійснення наглядових дій і застосування заходів впливу до банків та осіб, які
охоплюються його наглядовою діяльністю. Суб’єкт права на конституційне подання роз$
цінює такі запити і звернення як втручання у діяльність Національного банку України, що
суперечить Конституції України та законам України.

2. Президент України у листі до Конституційного Суду України зазначив, що на$
родні депутати України, комітети Верховної Ради України не можуть звертатися до
Національного банку України (будь$якого іншого банку) з вимогою про надання ін$
формації, яка становить банківську таємницю, а також втручатися у здійснення На$
ціональним банком України функцій банківського нагляду, давати обов’язкові до ви$
конання вказівки, доручення тощо, оскільки це не відповідає Конституції України,
законам України «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк Украї$
ни». Водночас зазначені суб’єкти можуть у межах наданих їм Конституцією України та
законами України повноважень звертатися до Національного банку України з питань,
віднесених до його компетенції, з пропозиціями про здійснення тих чи інших дій у по$
рядку банківського нагляду, але ці звернення не повинні мати імперативного харак$
теру.

У листі Голови Верховної Ради України вказується, що народні депутати України,
реалізуючи свої депутатські повноваження, в тому числі через комітети Верховної
Ради України, мають право на запити та звернення до Національного банку України з
метою отримання інформації, яка становить банківську таємницю. Таке право народ$
них депутатів України та комітетів Верховної Ради України випливає з повноважень,
визначених Конституцією та законами України. До того ж відповідно до положення
частини третьої статті 19 Закону України «Про статус народного депутата України»
народний депутат України має право знайомитися з будь$якою конфіденційною та
таємною інформацією з питань депутатської діяльності. Стосовно звернень народ$
них депутатів України та комітетів Верховної Ради України до Національного банку
України щодо здійснення наглядових дій, то це можливо за наяв$ ності відповідного
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звернення виборців або наданих юридичними особами та громадянами документів,
що містять обгрунтовану інформацію про факти порушення законодавства України у
банківській сфері.

Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і
корупцією дотримується позиції, що народні депутати України та комітети Верховної
Ради України не наділені правом звертатися до банків з питань надання інформації,
що становить банківську таємницю, та давати доручення Національному банку Украї$
ни на здійснення нагляду і застосування заходів впливу до банків та осіб, які охоплю$
ються його наглядовою діяльністю.

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності наголо$
сив, що Закон України «Про банки і банківську діяльність» не відносить народних де$
путатів України та комітети Верховної Ради України до суб’єктів, яким розкривають
банківську таємницю, а Закон України «Про Національний банк України» взагалі вик$
лючає їх право на втручання у здійснення Національним банком України банківського
нагляду, застосування заходів впливу до банків та осіб, які охоплюються його нагляд$
овою діяльністю. Проте народні депутати України та комітети Верховної Ради України
мають право звернутись до Національного банку України з пропозиціями усунути
конкретні порушення законодавства у сфері банківської діяльності.

Генеральна прокуратура України стверджує, що народні депутати України та ко$
мітети Верховної Ради України не правомочні звертатися до банків з вимогами нада$
ти конфіденційну інформацію щодо фізичних та юридичних осіб. Але ці суб’єкти ма$
ють право звертатися до Національного банку України з пропозиціями усунути
конкретні порушення чинного законодавства в діяльності банку та осіб, на яких по$
ширюється його наглядова діяльність.

Служба безпеки України зазначає, що народні депутати України мають право з пи$
тань, пов’язаних із здійсненням депутатських повноважень, звернутися із запитом
або зверненням до Голови Національного банку України для одержання інформації,
яка становить банківську таємницю, однак вони не можуть давати доручення Націо$
нальному банку України щодо проведення наглядових дій та застосування заходів
впливу до банків та осіб, які охоплюються його наглядовою діяльністю.

3. У виступі на пленарному засіданні Конституційного Суду України Пасічник В.В.
зазначив, що органи державної влади та їх посадові особи відповідно до положень
статей 6, 19 Конституції України повинні діяти в межах повноважень, передбачених
Конституцією та законами України. Право народних депутатів України на депутат$
ський запит та депутатське звернення не є абсолютним. Що стосується комітетів Вер$
ховної Ради України, то їх діяльність обмежена повноваженнями Верховної Ради Укра$
їни (частина друга статті 89 Конституції України), а повноваження на здійснення
наглядових дій та застосування заходів впливу до банків та осіб, які охоплюються на$
глядовою діяльністю Національного банку України, визначено законами України «Про
Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність».

Добкін М.М. підкреслив, що народні депутати України мають право на депутат$
ський запит та на депутатське звернення до Національного банку України щодо отри$
мання інформації, яка становить банківську таємницю, оскільки Верховна Рада Укра$
їни є колегіальним органом і рішення про направлення депутатського запиту прий$
мається народними депутатами України. Отже, це не особисте звернення народного
депутата України, а парламенту.

Селіванов А.О. зауважив, що народні депутати України, комітети Верховної Ради
України мають право звертатися із запитами і зверненнями до Національного банку
України з питань депутатської діяльності, в тому числі – про надання інформації, що
становить банківську таємницю, здійснення наглядових дій і застосування заходів
впливу до банків та осіб, які охоплюються його наглядовою діяльністю.

Носов В.В. наголосив на тому, що народні депутати України не уповноважені звер$
татися із запитами та зверненнями до Національного банку України з питань, зазна$
чених у конституційному поданні.

На думку Рямушкіна І.Є., Юрси М.Я., народні депутати України мають право звер$
татися із запитами та зверненнями до Національного банку України про надання ін$
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формації, яка становить банківську таємницю, якщо це пов’язано з їх депутатською
діяльністю. Стосовно звернень здійснити наглядові дії, які охоплюються наглядовою
діяльністю Національного банку України, то народний депутат України не має права
давати доручення на їх здійснення, оскільки чинне законодавство про банки і банків$
ську діяльність забороняє втручатись у його наглядову діяльність.

4. Розглядаючи в аспекті конституційного подання питання про офіційне тлума$
чення положень статті 86, частини другої статті 89 Конституції України, частини дру$
гої статті 15, частини першої статті 16 Закону України «Про статус народного депута$
та України», Конституційний Суд України виходить з такого.

4.1. Відповідно до частини четвертої статті 76 Конституції України повноваження
народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України. Одним з
повноважень є право на запит, встановлене частиною першою статті 86 Консти$ туції
України. За змістом цієї конституційної норми народний депутат України має право на
сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до органів Верховної Ради Украї$
ни, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та орга$
нів місцевого самоврядування, до керівників підприємств, установ і організацій, роз$
ташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, а
також до Президента України в порядку, передбаченому пунктом 34 частини першої
статті 85 Основного Закону України. Отже, право на запит є конституційним правом
народного депутата України.

Згідно з частиною другою статті 15 Закону України «Про статус народного депута$
та України» депутатський запит – це вимога народного депутата України, яка заяв$
ляється на сесії Верховної Ради України до адресатів, вказаних у частині першій стат$
ті 86 та у пункті 34 частини першої статті 85 Конституції України.

У частині першій статті 86 Конституції України не окреслено коло питань, вирі$
шення яких народний депутат України може ініціювати у своєму запиті, однак зміст
запиту має бути пов’язаний з компетенцією адресата.

Порядок розгляду запиту народного депутата України регламентує Конституція
України та стаття 15 Закону України «Про статус народного депутата України». Зо$
крема, згідно з частиною другою статті 86 Конституції України керівники органів дер$
жавної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організа$
цій повинні розглянути запит народного депутата України і повідомити його про ре$
зультати розгляду.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України»
народний депутат України має також право на звернення до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також до керівників під$
приємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування,
об’єднань громадян з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю. Право на депу$
татське звернення є складовою повноважень народного депутата України.

На відміну від запиту звернення – це викладена у письмовій формі пропозиція на$
родного депутата України зазначеним вище адресатам здійснити певні дії, дати
офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції (аб$
зац другий частини першої статті 16 Закону України «Про статус народного депутата
України»). За своїм змістом депутатське звернення не має імперативного характеру і
заявляється народними депутатами України самостійно. Такі звернення можуть бути
зумовлені скаргами та заявами виборців, а також стосуватися інших питань депутат$
ської діяльності, які ініціюються народним депутатом України.

У разі надходження запитів або звернень, зміст яких не відповідає закону або ви$
ходить за межі компетенції адресата, останній не зобов’язаний задовольняти вимо$
ги запиту або приймати пропозицію, яка міститься у зверненні. Це випливає з поло$
жень частини другої статті 19 Конституції України, за якими органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи повинні діяти лише на під$
ставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.

Згідно з частиною третьою статті 19 Закону України «Про статус народного депу$
тата України» народні депутати України мають право знайомитись з будь$якою кон$
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фіденційною та таємною інформацією з питань депутатської діяльності. Порядок
ознайомлення з такою інформацією, в тому числі і тією, що становить банківську та$
ємницю, встановлюється відповідним законодавством України.

За змістом частини першої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяль$
ність» (далі – Закон про банки) банківська таємниця – це інформація щодо діяльності
та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування
клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розго$
лошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківську та$
ємницю становить також інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час
проведення банківського нагляду (частина третя статті 60 Закону про банки). Поря$
док розкриття банківської таємниці та органи, яким надається така інформація, виз$
начає стаття 62 вказаного Закону.

Виходячи з викладеного Конституційний Суд України дійшов висновку, що народ$
ний депутат України може звернутись до Голови Національного банку України із за$
питом, а до Національного банку України або його посадових осіб – із зверненням
про надання інформації, що становить банківську таємницю. Запит зобов’язаний
розглянути Голова Національного банку України, а звернення – Голова або інші поса$
дові особи Національного банку України з додержанням вимог, передбачених стат$
тями 60, 62 Закону про банки, та офіційно повідомити народного депутата Ук$ раїни
про результати розгляду, тобто дати письмову вмотивовану відповідь незалежно від
того, задоволені вимоги запиту або пропозиції звернення чи ні.

Що ж стосується запиту народного депутата України до Голови Національного
банку України чи звернення до Національного банку України або його посадових осіб
про надання доручень або пропозицій щодо здійснення наглядових дій та застосу$
вання заходів впливу до банків та осіб, які охоплюються наглядовою діяльні$ стю На$
ціонального банку України, Конституційний Суд України виходить з такого.

Банківський нагляд – це система контролю та активних впорядкованих дій Націо$
нального банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками, іншими
фінансово$кредитними установами та іншими особами, стосовно яких Національний
банк України здійснює наглядову діяльність, законодавства України і встановлених
нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи і захисту інтере$
сів вкладників та кредиторів банку (абзац п’ятий статті 1 Закону України «Про Націо$
нальний банк України»). У разі порушення банківського законодавства банками та
іншими особами, які можуть бути об’єктом перевірки, Національний банк України
має право застосувати до них заходи впливу (стаття 73 Закону про банки).

Народний депутат України, реалізуючи свої повноваження, може звернутись до
Голови Національного банку України із запитом, а також до Національного банку
України або його посадових осіб із зверненням про здійснення наглядових дій, усу$
нення порушень законодавства і застосування заходів впливу до банків та осіб, які
охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, але обов’язково
дотримуючись вимог статті 53 Закону України «Про Національний банк України» – не$
втручання у виконання функцій і повноважень органів Національного банку України,
зокрема функцій наглядової діяльності.

Підставами запиту або звернення народного депутата України з цих питань мо$
жуть бути скарги або заяви виборців, надана громадянами та юридичними особами
інформація (документи) про факти порушення банківського законодавства України
банками та особами, які можуть бути об’єктом перевірки Національним банком
України. Прийняття рішення про здійснення наглядових дій і застосування заходів
впливу до таких банків та осіб є виключною компетенцією Національного банку Укра$
їни.

Посадові особи Національного банку України незалежно від того, як будуть ви$
рішені питання, порушені в запитах чи зверненнях, зобов’язані розглянути їх і надати
народному депутату України обгрунтовану відповідь про результати розгляду.

4.2. Комітети Верховної Ради України утворюються Верховною Радою України для
здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, від$
несених до повноважень Верховної Ради України (частини перша, друга статті 89 Кон$
ституції України). За своїм конституційним статусом комітети Верховної Ради України
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є органами, які мають предметно визначену компетенцію і забезпечують здійснення
парламентом його повноважень. Отже, діяльність комітетів Верховної Ради України
пов’язана з вирішенням питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України.
Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України встановлюються за$
коном (частина шоста статті 89 Конституції України).

Відповідно до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (в редакції
Закону України від 22 лютого 2000 року) комітети Верховної Ради України мають пра$
во звертатися з питань, віднесених до їх відання, до органів державної влади, уста$
нов, закладів, організацій і підприємств незалежно від форм власності (частина пер$
ша статті 12). Відповідно до частини другої цієї статті звернення комітетів Верховної
Ради України розглядаються у порядку, передбаченому Законом України «Про статус
народного депутата України».

У процесі здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду
питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, комітети Верховної Ради
України мають право збирати, вивчати і досліджувати відповідну інформацію. Тобто
комітетам Верховної Ради України надається право звертатися до зазначених вище
адресатів, в тому числі до Національного банку України або його посадових осіб, з
письмовою пропозицією вчинити певні дії, дати офіційне роз’яснення чи викласти по$
зицію з окремих питань, зокрема надати інформацію, яка становить банківську таєм$
ницю, а також здійснити наглядові дії та застосувати заходи впливу до банків та осіб,
які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України.

У разі надходження звернення комітету Верховної Ради України до Національного
банку України або його посадових осіб останні зобов’язані розглянути таке звернен$
ня. При цьому Голова та інші посадові особи Національного банку України мають
діяти з додержанням вимог законів України «Про Національний банк України», «Про
банки і банківську діяльність» і дати письмову вмотивовану відповідь про результати
розгляду незалежно від того, чи будуть задоволені пропозиції, чи ні.

На основі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат$
тями 63, 67, 69, 93 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституцій$
ний Суд України

в и р і ш и в :

1. В аспекті конституційного подання:
1.1. Положення частини першої статті 86 Конституції України, частини другої статті

15 Закону України «Про статус народного депутата України» треба розуміти так, що
народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України звернутися із
запитом до Голови Національного банку України про надання інформації, яка стано$
вить банківську таємницю, а також про здійснення наглядових дій та застосування
заходів впливу до банків та осіб, які охоплюються наглядовою діяльні$ стю Національ$
ного банку України.

Голова Національного банку України, розглядаючи запит, має діяти з додержан$
ням вимог законів України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську
діяльність» і зобов’язаний повідомити народного депутата України про результати
розгляду, тобто дати офіційну відповідь.

1.2. Положення частини першої статті 16 Закону України «Про статус народного
депутата України» треба розуміти так, що народний депутат України має право звер$
нутись до Національного банку України або його посадових осіб з письмовою пропо$
зицією (депутатським зверненням) про надання інформації, яка становить банків$
ську таємницю, а також про здійснення наглядових дій та застосування заходів
впливу до банків та осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного бан$
ку України, якщо це пов’язано з депутатською діяльністю.

Голова Національного банку України або інші посадові особи Національного банку
України, розглядаючи звернення, мають діяти з додержанням вимог законів України
«Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність» і повідомити на$
родного депутата України про результати розгляду.
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1.3. Положення частини другої статті 89 Конституції України треба розуміти так,
що комітет Верховної Ради України має право звернутись до Національного банку
України або його посадових осіб з приводу надання інформації, яка становить банків$
ську таємницю, а також здійснення наглядових дій, застосування заходів впливу до
банків та осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку Ук$ раї$
ни, якщо це пов’язано із законопроектною роботою, підготовкою і попереднім роз$
глядом питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України.

Голова Національного банку України або інші посадові особи Національного банку
України, розглядаючи звернення, мають діяти з додержанням вимог законів України
Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність» і повідомити ко $
мітет Верховної Ради України про результати розгляду.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на терито$
рії України, остаточним і не може бути оскарженим.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у «Віснику Консти$
туційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
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Î Ã Ë ß Ä Ó Õ Â À Ë

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1 æîâòíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíè-
íà Ì. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ ×óáàð Ë.Ï.)

Ãðîìàäÿíèí Ì. ïîðóøèâ êëîïîòàííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñ-
òèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ – ÷àñòèíè
ïåðøî¿). Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ â³í ïðîñèòü äàòè îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ñòî-
ñîâíî òàêèõ ïèòàíü: íà êîãî ³ íà ÿêèé ÷àñ ïîøèðþºòüñÿ ïðàâî íà îòðèìàííÿ îäíîðàçî-
âî¿ äîïîìîãè òà â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ øêîäè ùîäî ³íâàë³ä³â, ÿê³ ïîñòðàæäàëè
âíàñë³äîê òðóäîâîãî êàë³öòâà; ÷è ìîæå çàêîíîäàâåöü îáìåæóâàòè ïðàâà ³íâàë³ä³â ³
ôàêòè÷íî ïîçáàâëÿòè ¿õ ïðàâà íà â³äøêîäóâàííÿ øêîäè ó ïîâíîìó îáñÿç³, âðàõîâó-
þ÷è, ùî çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 22 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðè ïðèéíÿòò³ íîâèõ çàêîí³â íå äî-
ïóñêàºòüñÿ çâóæåííÿ çì³ñòó òà îáñÿãó ³ñíóþ÷èõ ïðàâ ³ ñâîáîä?

Ç ìàòåð³àë³â êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ãðîìàäÿíèí Ì., ³íâàë³ä
ïåðøî¿ ãðóïè ç 1984 ðîêó, çâåðòàâñÿ ç ïîçîâîì äî ÂÀÒ «Àçîâ» ùîäî ñïëàòè îäíîðàçî-
âî¿ äîïîìîãè òà â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ øêîäè íà ï³äñòàâ³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
îõîðîíó ïðàö³» â³ä 14 æîâòíÿ 1992 ðîêó ¹ 2694-Õ²². Ñóäàìè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿, äî
ÿêèõ çâåðòàâñÿ ãðîìàäÿíèí Ì., â³äìîâëåíî â çàäîâîëåíí³ éîãî ïîçîâó â çâ’ÿçêó ç òèì,
ùî Çàêîí, íà ÿêèé ïîñèëàâñÿ çàÿâíèê, çâîðîòíî¿ ñèëè íå ìàº. Ãðîìàäÿíèí Ì. ââàæàº,
ùî öèì ïîðóøóºòüñÿ éîãî êîíñòèòóö³éíå ïðàâî íà ñîö³àëüíèé çàõèñò.

Êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ïîâèííå ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíî-
ìó òëóìà÷åíí³ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè (ïóíêò 4 ÷àñòèíè
äðóãî¿ ñòàòò³ 42 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»). Ï³äñòàâîþ äëÿ
êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çà-
êîí³â Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè» º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò
ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè àáî ïðèçâåëî äî ïî-
ðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Îäíàê ñóá’ºêòîì ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ íå äîäàíî æîäíèõ äîêóìåíò³â,
ÿê³ ñâ³ä÷èëè á ïðî íåîäíîçíà÷íå çàñòîñóâàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ïîëîæåííÿ
÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿê ³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó ïðà-
ö³». Çãàäàí³ íèì ð³øåííÿ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿, íàâïàêè, º ñâ³ä÷åííÿì îäíîçíà÷-
íîãî çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè öüîãî Çàêîíó.

Ïî ñóò³, ãðîìàäÿíèíîì Ì. ïîðóøåíî ïèòàííÿ ùîäî ä³¿ â ÷àñ³ ïîëîæåíü ñòàòåé 11, 12
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó ïðàö³».

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàêîíè òà ³íø³ íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâ³ àêòè íå ìàþòü çâîðîòíî¿ ä³¿ â ÷àñ³, êð³ì âèïàäê³â, êîëè âîíè ïîì’ÿêøó-
þòü àáî ñêàñîâóþòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü îñîáè. Ç öüîãî ïèòàííÿ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè ó Ð³øåíí³ â³ä 9 ëþòîãî 1999 ðîêó ¹ 1-ðï/99 (ñïðàâà ïðî çâîðîòíó ä³þ â ÷àñ³
çàêîí³â òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â) çàçíà÷èâ, ùî «çà çàãàëüíîâèçíàíèì
ïðèíöèïîì ïðàâà çàêîíè òà ³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè íå ìàþòü çâîðîòíî¿ ä³¿ â ÷à-
ñ³. Öåé ïðèíöèï çàêð³ïëåíèé ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çà ÿêîþ
ä³þ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà â ÷àñ³ òðåáà ðîçóì³òè òàê, ùî âîíà ïî÷èíàºòüñÿ ç ìî-
ìåíòó íàáðàííÿ öèì àêòîì ÷èííîñò³ ³ ïðèïèíÿºòüñÿ ç âòðàòîþ íèì ÷èííîñò³, òîáòî äî
ïîä³¿, ôàêòó çàñòîñîâóºòüñÿ òîé çàêîí àáî ³íøèé íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò, ï³ä ÷àñ ä³¿
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ÿêîãî âîíè íàñòàëè àáî ìàëè ì³ñöå». Òàêà ïðàâîâà ïîçèö³ÿ ì³ñòèòüñÿ ³ â ð³øåííÿõ Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 5 êâ³òíÿ 2001 ðîêó ¹ 3-ðï/2001 ó ñïðàâ³ ïðî ïîäàòêè,
â³ä 2 ëèïíÿ 2002 ðîêó ¹ 13-ðï/2002 ó ñïðàâ³ ïðî îñïîðþâàííÿ àêò³â ó ãîñïîäàðñüêîìó
ñóä³.

Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó ïðàö³» áóëî ââåäåíî â ä³þ Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 14 æîâòíÿ 1992 ðîêó ¹ 2695-Õ²², â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ, ùî Çàêîí
ââîäèòüñÿ â ä³þ ç äíÿ éîãî îïóáë³êóâàííÿ. Îòæå, Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó ïðàö³»
íå ìàº çâîðîòíî¿ ä³¿ â ÷àñ³ ³ íå ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ äî ïðàâîâ³äíîñèí, ó÷àñíèêîì
ÿêèõ áóâ ãðîìàäÿíèí Ì., îñê³ëüêè ò³ ïðàâîâ³äíîñèíè âèíèêëè ³ çàê³í÷èëèñÿ äî íàáðàí-
íÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, öèì Çàêîíîì ÷èííîñò³.

Êð³ì òîãî, ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ôàêòè÷íî ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî â³äïîâ³ä-
í³ñòü ÷àñòèí³ òðåò³é ñòàòò³ 22 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-
ò³ 34 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ â³ä
íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ ñïðè÷èíèëè
âòðàòó ïðàöåçäàòíîñò³» â³ä 23 âåðåñíÿ 1999 ðîêó ¹ 1105-Õ²V ùîäî âèçíà÷åííÿ ñóìè
ùîì³ñÿ÷íî¿ ñòðàõîâî¿ âèïëàòè ïîòåðï³ëîìó â³ä íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³ òà
ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ ñïðè÷èíèëè âòðàòó ïðàöåçäàòíîñò³.

Ïðîòå â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 40 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ãðîìàäÿíèí íå º ñóá’ºêòîì ïðàâà
íà çâåðíåííÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî â³äïî-
â³äí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éí³ñòü) çàêîí³â Óêðà¿íè òà ³íøèõ ïðàâîâèõ
àêò³â.

Íåâ³äïîâ³äí³ñòü ðîçãëÿíóòîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Çàêîíîì Óêðà¿íè
«Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», º ï³äñòàâîþ äëÿ â³äìîâè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ â Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóä³ Óêðà¿íè.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ì. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ
ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàò-
ò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòó-
ö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà-
¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

1 æîâòíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 49 íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Ïîñòà-
íîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî óòâîðåííÿ Òèì÷àñîâî¿ ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ âèáîð÷èõ ïðàâ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè 2002 ðîêó» (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ñàâåíêî Ì.Ä.).

Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè çâåðíóëèñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç ïðîõàí-
íÿì ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
«Ïðî óòâîðåííÿ Òèì÷àñîâî¿ ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ðåàë³çà-
ö³¿ âèáîð÷èõ ïðàâ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè 2002 ðîêó» (äàë³ – Ïîñòàíîâà).

Ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî ïðèéíÿòèé Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óê-
ðà¿íè çàçíà÷åíèé ïðàâîâèé àêò íå â³äïîâ³äàº ñòàòòÿì 77, 85, 89, 92, 101 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, º ñâ³ä÷åííÿì ïåðåâèùåííÿ âèçíà÷åíèõ Îñíîâíèì Çàêîíîì Óêðà¿íè ïîâíîâà-
æåíü ïàðëàìåíòó, ñïðîáîþ íåêîíñòèòóö³éíîãî âòðó÷àííÿ çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó ó âè-
áîð÷èé ïðîöåñ.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 150, 152 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòó-
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ö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³äíåñåíî ðîçãëÿä ïèòàíü ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ÷èííèõ ïðàâîâèõ àêò³â, çîêðåìà àêò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-
¿íè.

Îñïîðþâàíà ñóá’ºêòîì ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ Ïîñòàíîâà ïåðåäáà÷àº
óòâîðåííÿ ç ÷èñëà íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè òðåòüîãî ñêëèêàííÿ Òèì÷àñîâî¿ ñë³ä-
÷î¿ êîì³ñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ âèáîð÷èõ ïðàâ ãðîìàäÿí Óêðà-
¿íè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè 2002 ðîêó. Òîáòî ä³ÿëü-
í³ñòü êîì³ñ³¿ îáóìîâëåíà òåðì³íîì ïðîâåäåííÿ âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè.

Âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³äáóëèñÿ 31 áåðåçíÿ 2002 ðîêó, ðåçóëüòàòè
âèáîð³â îô³ö³éíî îïðèëþäíåí³ Öåíòðàëüíîþ âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ. Íîâîîáðàíà Âåð-
õîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ðîçïî÷àëà ñâîþ ðîáîòó 14 òðàâíÿ 2002 ðîêó.

Îñê³ëüêè Ïîñòàíîâà âè÷åðïàëà ñâîþ ä³þ, âîíà íå ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ íà â³äïîâ³ä-
í³ñòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, òîáòî öå ïèòàííÿ íåï³äâ³äîì÷å Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó
Óêðà¿íè.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ñòàòòÿìè 39, 45, 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 49 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíî-
ñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî
óòâîðåííÿ Òèì÷àñîâî¿ ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ âè-
áîð÷èõ ïðàâ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà-
¿íè 2002 ðîêó» íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè» – íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó
êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.

� � �

1 æîâòíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà
ÑØÀ Ã. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 42, 43 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó» ³ ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ï³äïðèºìíèöòâî» òà
âèçíàííÿ íåêîíñòèòóö³éíèìè ïîëîæåíü ñòàòåé 2, 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòó-
ðó» (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Âîçíþê Â.Ä.).

Ãðîìàäÿíèí ÑØÀ Ã. çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì
ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 42, 43 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Çàêîíó Óê-
ðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó» ³ ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ï³äïðèºìíèöòâî» òà âèçíàííÿ
íåêîíñòèòóö³éíèìè ïîëîæåíü ñòàòåé 2, 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó».

Íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî òëóìà÷åííÿ ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ îáãðóí-
òîâóº òèì, ùî ÷èííå óêðà¿íñüêå çàêîíîäàâñòâî îáìåæóº éîãî ïðàâà ÿê ³íîçåìíîãî ãðî-
ìàäÿíèíà.

Êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êîíñòèòóö³éíèõ çâåðíåíü (ïîäàíü)
ñâîºþ Óõâàëîþ â³ä 18 ëèïíÿ 2002 ðîêó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâà-
äæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 1, 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Ç ìàòåð³àë³â êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ãðîìàäÿíèí ÑØÀ Ã. áàæàº
çàéìàòèñÿ â Óêðà¿í³ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ïðîòå, íà éîãî äóìêó, ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì öå ïèòàííÿ ùîäî îñ³á, ÿê³ íå ìàþòü ãðîìàäÿíñòâà Óêðà¿íè, íå âðåãóëüîâàíå.
Òàê, ïîëîæåííÿì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 26 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ãàðàíòîâàíî ³íîçåì-
öÿì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â Óêðà¿í³ íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ, ïðàâî êîðèñòóâàòèñÿ òèìè æ
ïðàâàìè ³ ñâîáîäàìè, ÿê ³ ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè, çà âèíÿòêàìè, âñòàíîâëåíèìè Êîíñòè-
òóö³ºþ, çàêîíàìè ÷è ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè Óêðà¿íè. Îäíàê, âñóïåðå÷ çàçíà÷åíèì
ïîëîæåííÿì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó» âèêëþ÷àº ìîæëè-
â³ñòü äëÿ îñ³á, ÿê³ íå º ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè, çàéìàòèñÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ â
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Óêðà¿í³. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ïðîñèòü âèçíàòè
íåêîíñòèòóö³éíèìè ïîëîæåííÿ ñòàòåé 2, 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó».

Ï³äñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ìîæå áóòè ëèøå íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïî-
ëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè
äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå
ïðèçâåñòè àáî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Îäíàê ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè íå íàâåäåíî ôàêò³â íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ñóäà-
ìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ïåðåë³÷åíèõ àâòîðîì êîíñòèòóö³éíîãî
çâåðíåííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè ³ íåìàº äàíèõ, ÿê³ îô³ö³éíî
ï³äòâåðäæóâàëè á çâåðíåííÿ ãðîìàäÿíèíà Ã. äî çàçíà÷åíèõ îðãàí³â, à òàêîæ â÷èíåííÿ
áóäü-ÿêèõ àêò³â àáî ä³é ñëóæáîâèìè ÷è ïîñàäîâèìè îñîáàìè, ùî ïðèçâåëî äî ïîðó-
øåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Ïðîõàííÿ ãðîìàäÿíèíà Ã. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ â ö³ëîìó Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî àäâîêàòóðó» íå ìîæå áóòè çàäîâîëåíå, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3 ÷àñòèíè
äðóãî¿ ñòàòò³ 42 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ñóá’ºêò ïðàâà íà
êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ïîâèíåí çàçíà÷èòè êîíêðåòí³ ñòàòò³ (îêðåì³ ïîëîæåííÿ)
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî Çàêîíó Óêðà¿íè, òëóìà÷åííÿ ÿêèõ ìàº áóòè äàíå Êîíñòèòó-
ö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè.

Çã³äíî ç âèìîãàìè ïóíêò³â 4, 5 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 42 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ïîâèííå ì³ñòèòè òàêîæ îáãðóí-
òóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çà-
êîí³â Óêðà¿íè, äàí³ ùîäî äîêóìåíò³â ³ ìàòåð³àë³â, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñóá’ºêò ïðàâà íà
êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ, ç îáîâ’ÿçêîâèì äîäàííÿì êîï³é.

Ãðîìàäÿíèí Ã. òàêîæ ñòâåðäæóº, ùî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ñâî¿ì Ð³øåííÿì
â³ä 16 ëèñòîïàäà 2000 ðîêó ¹ 13-ðï/2000 ó ñïðàâ³ ïðî ïðàâî â³ëüíîãî âèáîðó çàõèñíè-
êà ñòâîðèâ ïðåöåäåíò, îñê³ëüêè, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ãðîìàäÿíèí Ñ. íå º ñóá’ºêòîì
ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ç ïèòàíü êîíñòèòóö³éíîñò³, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè ñâî¿ì ð³øåííÿì âèçíàâ íåêîíñòèòóö³éíèìè îêðåì³ ïîëîæåííÿ çàêîí³â Óêðà-
¿íè. Çàçíà÷åíå òâåðäæåííÿ º íåïðèéíÿòíèì, àäæå â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàò-
ò³ 61 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ó ðàç³, ÿêùî â ïðîöåñ³ ðîç-
ãëÿäó ñïðàâè çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ âèÿâëåíî
íåâ³äïîâ³äí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³íøèõ ïðàâîâèõ àêò³â (¿õ îêðåìèõ ïîëîæåíü),
êð³ì òèõ, ùîäî ÿêèõ â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ³ ÿê³ âïëèâàþòü íà ïðèéíÿòòÿ
ð³øåííÿ ó ñïðàâ³, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèçíàº òàê³ ïðàâîâ³ àêòè (¿õ îêðåì³ ïî-
ëîæåííÿ) íåêîíñòèòóö³éíèìè.

Îñîáè, çîêðåìà ³íîçåìö³, îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 40 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» íå º ñóá’ºêòàìè ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå
ïîäàííÿ ç ïèòàíü êîíñòèòóö³éíîñò³.

Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðàâîâèé ñòàòóñ ³íîçåì-
ö³â» ³íîçåìö³ íå ìîæóòü ïðèçíà÷àòèñÿ íà îêðåì³ ïîñàäè àáî çàéìàòèñÿ ïåâíîþ òðóäî-
âîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ÿêùî â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðèçíà÷åííÿ íà ö³ ïîñàäè
àáî çàíÿòòÿ òàêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ïîâ’ÿçàíå ç íàëåæí³ñòþ äî ãðîìàäÿíñòâà Óêðà¿íè.

Òàêèì ÷èíîì, êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Çàêî-
íîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», à òîìó ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ êîí-
ñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ íåìàº.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðà-
â³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà ÑØÀ Ã. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ
ïîëîæåíü ñòàòåé 42, 43 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó» ³ ñòàò-
ò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ï³äïðèºìíèöòâî» òà âèçíàííÿ íåêîíñòèòóö³éíèìè ïîëîæåíü
ñòàòåé 2, 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó» íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 1, 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó
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Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – â³äñóòí³ñòü âñòàíîâëåíîãî Êîíñòèòó-
ö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ïðàâà íà êîíñòè-
òóö³éíå ïîäàííÿ, òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷å-
íèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

1 æîâòíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíè-
íà Ï. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 1, 2 òà ïóíêòó 2 ñòàòò³ 6 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî çàïðîâàäæåííÿ ºäèíîãî çáîðó, ÿêèé ñïðàâëÿºòüñÿ ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó
÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè», ïóíêòó 12 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 15 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ», à òàêîæ ïóíêòó 3 ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 43 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ñåë³âîí Ì.Ô.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî ïîñàäîâèìè îñîáàìè îðãàí³â
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè éîãî íåïðàâîì³ðíî ïðèìóøåíî ñïëàòèòè çá³ð ÿê ïðè â’¿çä³ â Óêðà-
¿íó, òàê ³ ïðè âè¿çä³ çà êîðäîí, ÷èì, íà äóìêó àâòîðà, ïîðóøåíî ãàðàíòîâàí³ Êîíñòèòó-
ö³ºþ Óêðà¿íè éîãî ïðàâà ÿê ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.

ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ãðîìàäÿíèí Ï. ïðè â’¿çä³ íà âàíòàæíîìó àâòîìî-
á³ë³ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ÷åðåç ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèé êîðäîí 7 áåðåçíÿ 2001 ðîêó
ñïëàòèâ ìèòíèö³ ºäèíèé çá³ð â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çà-
ïðîâàäæåííÿ ºäèíîãî çáîðó, ÿêèé ñïðàâëÿºòüñÿ ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé
êîðäîí Óêðà¿íè». 11 áåðåçíÿ 2001 ðîêó ïðè ïåðåòèí³ êîðäîíó Óêðà¿íè ç Ìîëäîâîþ íà
àâòîìîá³ë³ íèì áóëî ñïëà÷åíî ì³ñöåâèé çá³ð – çà ïðî¿çä òåðèòîð³ºþ Îäåñüêî¿ îáëàñò³
(ÿê ïðèêîðäîííî¿) àâòîòðàíñïîðòó, ùî ïðÿìóº çà êîðäîí. Çàçíà÷åíèé ì³ñöåâèé çá³ð ç
íüîãî áóëî ñïðàâëåíî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè â³ä 24 ãðóäíÿ
1999 ðîêó «Ïðî ì³ñöåâèé çá³ð çà ïðî¿çä ïî òåðèòîð³¿ Îäåñüêî¿ îáëàñò³ àâòîòðàíñïîðòó,
ùî ïðÿìóº çà êîðäîí».

Íå ïîãîäæóþ÷èñü ³ç ä³ÿìè ïðèêîðäîííèê³â â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè 2196, ïîñàäîâèõ
îñ³á Öåíòðó êîîðäèíàö³¿ áóä³âíèöòâà ³ åêñïëóàòàö³¿ àâòîøëÿõ³â, îá’ºêò³â çâ’ÿçêó, ñòðà-
õóâàííÿ, òðàíñïîðòó òà ³íôîðìàö³¿ (Öåíòð ÀÑÒ²) Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿, ãðîìàäÿíèí Ï. 27 áåðåçíÿ 2001 ðîêó çâåðíóâñÿ ç³ ñêàðãîþ äî Êîòîâñüêîãî
ì³ñüêîãî ñóäó Îäåñüêî¿ îáëàñò³, â ÿê³é ïðîñèâ âèçíàòè òàê³ ä³¿ íåïðàâîì³ðíèìè òà çî-
áîâ’ÿçàòè ïîâåðíóòè ñïëà÷åíèé íèì çá³ð ó ðîçì³ð³ 163 ãðèâí³ 20 êîï., à òàêîæ â³äøêî-
äóâàòè éîìó ñóäîâ³ âèòðàòè.

Êîòîâñüêèé ì³ñüêèé ñóä ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ ñêàðãè ãðîìàäÿíèíà Ï. íå çíàé-
øîâ. Íà äóìêó ñóäó, ñïðàâëÿííÿ òàêîãî çáîðó íå ñóïåðå÷èòü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çà-
ïðîâàäæåííÿ ºäèíîãî çáîðó, ÿêèé ñïðàâëÿºòüñÿ ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé
êîðäîí Óêðà¿íè» â³ä 4 ëèñòîïàäà 1999 ðîêó, à ñïëàòà çàÿâíèêîì ºäèíîãî çáîðó ïðè
â’¿çä³ â Óêðà¿íó íå äàº ï³äñòàâ äëÿ çâ³ëüíåííÿ éîãî â³ä ñïðàâëÿííÿ ì³ñöåâîãî çáîðó çà
ïðî¿çä òåðèòîð³ºþ ïðèêîðäîííî¿ Îäåñüêî¿ îáëàñò³.

Ñóäîâà êîëåã³ÿ â öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ àïåëÿö³éíîãî ñóäó Îäåñüêî¿ îáëàñò³ 7 ñåðïíÿ
2001 ðîêó ðîçãëÿíóëà ñêàðãó ãðîìàäÿíèíà Ï. íà ð³øåííÿ Êîòîâñüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó é
óõâàëèëà çàëèøèòè ¿¿ áåç çàäîâîëåííÿ, à ð³øåííÿ Êîòîâñüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó – áåç
çì³í.

Ï³äñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ìîæå áóòè ëèøå íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëî-
æåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè
äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå
ïðèçâåñòè àáî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Ó ìàòåð³àëàõ, íàä³ñëàíèõ ãðîìàäÿíèíîì Ï., ³ äîëó÷åíèõ äîäàòêîâî äî ñïðàâè äîêó-
ìåíòàõ â³äñóòí³ ôàêòè íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíà-
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ìè äåðæàâíî¿ âëàäè ïîëîæåíü ñòàòåé çàçíà÷åíèõ çàêîí³â Óêðà¿íè, à ïåðåâ³ðêà ïðà-
âèëüíîñò³ îö³íêè ñóäàìè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ îáñòàâèí êîíêðåòíî¿ ñïðàâè, çàêîí-
íîñò³ ïðèéíÿòèõ íèìè ð³øåíü òà ïèòàííÿ ùîäî çàêîííîñò³ àêò³â îðãàí³â äåðæàâíî¿
âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íå íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñó-
äó Óêðà¿íè (ñòàòòÿ 14 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»).

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó
â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðî-
ìàäÿíèíà Ï. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 1, 2 òà ïóíêòó 2 ñòàòò³ 6 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïðîâàäæåííÿ ºäèíîãî çáîðó, ÿêèé ñïðàâëÿºòüñÿ ó ïóíêòàõ ïðî-
ïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè», ïóíêòó 12 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 15 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ», à òàêîæ ïóíêòó 3 ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 43 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³é-
íîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè
«Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

1 æîâòíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíè-
íà Ì. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 5 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 13 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó» â³ä
22 æîâòíÿ 1993 ðîêó ¹ 3551-Õ²² â ðåäàêö³¿ â³ä 22 ãðóäíÿ 1995 ðîêó (äàë³ – Çàêîí) (ñóä-
äÿ-äîïîâ³äà÷ Òèì÷åíêî ².À.).

Ãðîìàäÿíèí Ì. çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì ïðî
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 5 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó» â ðåäàêö³¿ â³ä 22 ãðóäíÿ
1995 ðîêó. Çàçíà÷åíèìè ïîëîæåííÿìè âñòàíîâëåíî ï³ëüãîâèé ðåæèì ùîäî ïëàòè çà
êîðèñòóâàííÿ êîìóíàëüíèìè ïîñëóãàìè, â òîìó ÷èñë³ çà ñïîæèâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó
äëÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá, äëÿ ³íâàë³ä³â â³éíè òà ïðèð³âíÿíèõ äî íèõ îñ³á.

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âå-
òåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó» â³ä 22 æîâòíÿ 1993 ðîêó òà «Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó» â³ä 22 ãðóäíÿ 1995 ðîêó â ïóíêò³ 5 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 13
çàêð³ïëåíî ïîëîæåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì ³íâàë³äàì â³éíè òà ïðèð³âíÿíèì äî íèõ îñîáàì
(ñòàòòÿ 7) íàäàþòüñÿ òàê³ ï³ëüãè: «100-ïðîöåíòíà çíèæêà ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ êîìó-
íàëüíèìè ïîñëóãàìè (ãàçîì, åëåêòðîåíåðã³ºþ òà ³íøèìè ïîñëóãàìè) â ìåæàõ ñåðåäí³õ
íîðì ñïîæèâàííÿ, à äëÿ ñ³ìåé, ùî ñêëàäàþòüñÿ ëèøå ç íåïðàöåçäàòíèõ îñ³á, çà êîðèñ-
òóâàííÿ ãàçîì çíèæêà – â ïîäâ³éíîìó ðîçì³ð³ ñåðåäí³õ íîðì ñïîæèâàííÿ (íàäàííÿ) íà
çàéìàíó ïëîùó ÷è ñàäèáó».

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà âëàñí³ ï³äðàõóíêè, íà-
äðóêîâàí³ â ãàçåòàõ þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿ òà â³äïîâ³ä³ éîìó ç ð³çíèõ îðãàí³â òà îðãà-
í³çàö³é, ââàæàº, ùî îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè íåïðàâèëüíî ðîçóì³þòü çì³ñò çàçíà÷åíèõ
ïîëîæåíü íàçâàíîãî Çàêîíó, âíàñë³äîê ÷îãî çâóæóþòüñÿ ìåæ³ ï³ëüã äëÿ íüîãî ÿê ³íâà-
ë³äà Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ïåðøî¿ ãðóïè. Çîêðåìà, éîìó «ãàðàíòîâàíî çàêîíîì
ïðàâî íà áåçîïëàòíå âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó, âèêîðèñòàíîãî íà îïàëåííÿ æèò-
ëà. Îäíàê Êîñòÿíòèí³âñüêå óïðàâë³ííÿ ãàçîçàáåçïå÷åííÿ ³ ãàçèô³êàö³¿, ï³äâ³äîì÷å
ÂÀÒ «Äîíåöüêîáëãàç», âñòàíîâèëî éîìó ùîì³ñÿ÷íó ïëàòó çà îïàëåííÿ æèòëà â ñóì³
32 ãðí. 92 êîï.».

Çà ïîâ³äîìëåííÿì Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä 29 ÷åðâíÿ
2002 ðîêó â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî âñòà-
íîâëåííÿ íîðì êîðèñòóâàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèìè ïîñëóãàìè ãðîìàäÿíàìè, ÿê³
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ìàþòü ï³ëüãè ùîäî ¿õ îïëàòè» â³ä 1 ñåðïíÿ 1996 ðîêó ¹ 879 Äåðæàâíîìó êîì³òåòó ïî
æèòëîâî-êîìóíàëüíîìó ãîñïîäàðñòâó, Ì³í³ñòåðñòâó ïàëèâà òà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè,
õîëäèíãîâ³é êîìïàí³¿ «Óêðãàç» íàäàíî ïðàâî äàâàòè â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ ðîç’ÿñ-
íåííÿ ùîäî ðåàë³çàö³¿ ï³ëüã íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.

Íà äóìêó Ì³íïàëèâåíåðãî Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî àáçàöó äðóãîãî ï³äïóíêòó «á»
ïóíêòó 1 âèùåçàçíà÷åíî¿ Ïîñòàíîâè íîðìà ñïîæèâàííÿ ãàçó ó ðàç³ éîãî âèêîðèñòàííÿ
íà îïàëåííÿ æèòëà ó ðîçì³ð³ 21 êâ. ìåòðà îïàëþâàíî¿ ïëîù³ íà îäíó îñîáó ³ äîäàòêîâî
10,5 êâ. ìåòðà íà ñ³ì’þ ñòàíîâèòü 11 êóá. ìåòð³â ïðèðîäíîãî ãàçó íà 1 êâ. ìåòð ïëîù³ â
îïàëþâàëüíèé ïåð³îä. Ó çâ’ÿçêó ç öèì çíèæêà ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ ãàçîì íà îïàëåí-
íÿ æèòëà äëÿ ñ³ìåé, ùî ñêëàäàþòüñÿ ëèøå ç íåïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëþºòüñÿ â
ïîäâ³éíîìó ðîçì³ð³ ñåðåäí³õ íîðì ñïîæèâàííÿ (íàäàííÿ) íà çàéìàíó ïëîùó ÷è ñàäè-
áó, òîáòî 22 êóá. ìåòðà.

ßê ñâ³ä÷àòü ìàòåð³àëè ñïðàâè, ðîç’ÿñíåííÿ, ÿê³ äàâàëèñÿ ç öüîãî ïèòàííÿ â³äïîâ³ä-
íèìè îðãàíàìè, áóëè çà ñâîºþ ñóòòþ îäíîçíà÷íèìè.

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ãðîìàäÿíèí Ì. íå äîâ³â
íàÿâíîñò³ íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 5 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 13
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó» îðãàíà-
ìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿê öå ïåðåäáà÷åíî ñòàòòåþ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè». Äî êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ äîäàíî ìàòåð³àëè, ùî ñòîñóþòüñÿ
ëèñòóâàííÿ ì³æ äåðæàâíèìè óñòàíîâàìè ùîäî ðîç’ÿñíåííÿ ïîðÿäêó çàñòîñóâàííÿ Ïî-
ñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 1 ñåðïíÿ 1996 ðîêó, ÿêèì âñòàíîâëþ- þòüñÿ
íîðìè âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó ãðîìàäÿíàìè, ùî ìàþòü ïðàâî íà ï³ëüãè ÿê âåòå-
ðàíè â³éíè, òà ãàçåòí³ ïóáë³êàö³¿.

Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè ïðèéíÿòî Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó» â³ä 4 ëèïíÿ
2002 ðîêó ¹ 52-²V. Ïîëîæåííÿ ïóíêòó 5 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó», ùî âèêëèêàëè íåîäíî-
çíà÷íå ðîçóì³ííÿ, âðåãóëüîâàíî ÷³òêî. Çîêðåìà, çàçíà÷åíî, ùî äëÿ ñ³ìåé, ùî ñêëàäàþ-
òüñÿ ëèøå ç íåïðàöåçäàòíèõ îñ³á, íàäàºòüñÿ 100-ïðîöåíòíà çíèæêà ïëàòè çà êîðèñòó-
âàííÿ ãàçîì äëÿ îïàëþâàííÿ æèòëà íà ïîäâ³éíèé ðîçì³ð íîðìàòèâíî¿ ïëîù³ (42 êâ.
ìåòðè íà êîæíó îñîáó, ÿêà ìàº ïðàâî íà çíèæêó ïëàòè, òà 21 êâ. ìåòð íà ñ³ì’þ).

Êð³ì òîãî, çàçíà÷åíà ñòàòòÿ äîïîâíåíà íîâîþ ÷àñòèíîþ òàêîãî çì³ñòó: «Ïëîùà
æèòëà, íà ÿêó íàðàõîâóºòüñÿ 100-ïðîöåíòíà çíèæêà ïëàòè, ïåðåäáà÷åíà ïóíêòàìè 4 ³ 5
÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, âèçíà÷àºòüñÿ â ìàêñèìàëüíî ìîæëèâîìó ðîçì³ð³ â ìåæàõ
çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (áóäèíêó) çã³äíî ç íîðìàìè êîðèñòóâàííÿ
(ñïîæèâàííÿ), âñòàíîâëåíèìè öèìè ïóíêòàìè, íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ â ñêëàä³ îñ³á,
ÿê³ íå ìàþòü ïðàâà íà çíèæêó ïëàòè».

Çã³äíî ç Ïðèê³íöåâèìè ïîëîæåííÿìè öüîãî Çàêîíó ïóíêò 2 éîãî ðîçä³ëó íàáèðàº
÷èííîñò³ ç 1 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó.

Êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êîíñòèòóö³éíèõ ïîäàíü òà çâåð-
íåíü ñâîºþ Óõâàëîþ â³ä 11 ëþòîãî 2002 ðîêó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî
ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 2 ³ 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåä-
áà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óê-
ðà¿íè», òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó
êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ñòàòòÿìè 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ì. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ
ïîëîæåíü ïóíêòó 5 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â
â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó» â ðåäàêö³¿ â³ä 22 ãðóäíÿ 1995 ðîêó íà ï³äñòàâ³
ïóíêò³â 2 ³ 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïî-
â³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè,
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Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòó-
ö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³.

� � �

9 æîâòíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíè-
íà Î. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 8, 43, 48, ïóíêòó 7 ÷àñòèíè òðå-
òüî¿ ñòàòò³ 129 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïóíêòó 4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 40, ñòàòò³ 115,
÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 153, ñòàòåé 166, 169 Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè (äàë³ –
ÊÇïÏ Óêðà¿íè), ñòàòåé 198, 199, 201 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äà-
ë³ – ÖÏÊ Óêðà¿íè), ïóíêòó 24 Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè «Ïðî
ïðàêòèêó ðîçãëÿäó ñóäàìè òðóäîâèõ ñïîð³â» (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Òèõèé Â.Ï.).

Ñâîº êëîïîòàííÿ ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ îáãðóíòîâóº òèì, ùî
éîãî «çâåðíåííÿ äî îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè ì. Ìàð³óïîëÿ, ïðîêóðàòóðè òà ñóä³â Óê-
ðà¿íè âñ³õ ð³âí³â ðîçãëÿäàëèñÿ íå ç íàëåæíèì çàñòîñóâàííÿì òà òëóìà÷åííÿì ïîëî-
æåíü Êîíñòèòóö³¿ òà ³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè», ùî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòè-
òóö³éíèõ ïðàâ.

Ìàòåð³àëè êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî ãðîìàäÿíèí Î. â ñåðïí³ 1997 ðî-
êó áóâ çâ³ëüíåíèé ç ðîáîòè â ÇÀÒ «Åêîñîþç» çã³äíî ç ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-
ò³ 40 ÊÇïÏ Óêðà¿íè.

Ð³øåííÿì ²ëë³÷³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ìàð³óïîëÿ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ â³ä 12 ëèñ-
òîïàäà 1997 ðîêó ãðîìàäÿíèíó Î. â ïîçîâ³ ïðî ïîíîâëåííÿ éîãî íà ðîáîò³ òà ñòÿãíåííÿ
çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà ÷àñ âèìóøåíîãî ïðîãóëó â³äìîâëåíî. Ñóäîâà êîëåã³ÿ ó öèâ³ëüíèõ
ñïðàâàõ Äîíåöüêîãî îáëàñíîãî ñóäó óõâàëîþ â³ä 11 ãðóäíÿ 1997 ðîêó çàçíà÷åíå ð³-
øåííÿ çàëèøèëà áåç çì³í, à êàñàö³éíó ñêàðãó – áåç çàäîâîëåííÿ.

Çàñòóïíèê Ãîëîâè Äîíåöüêîãî îáëàñíîãî ñóäó, çàñòóïíèê Ãîëîâè òà Ãîëîâà Âåð-
õîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ðîçãëÿíóëè ñêàðãè ãðîìàäÿíèíà Î. íà ð³øåííÿ ²ëë³÷³âñüêîãî
ðàéîííîãî ñóäó ì. Ìàð³óïîëÿ òà óõâàëó ñóäîâî¿ êîëåã³¿ Äîíåöüêîãî îáëàñíîãî ñóäó,
ïðîòå ï³äñòàâ äëÿ îïðîòåñòóâàííÿ çàçíà÷åíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü íå âèÿâèëè.

Êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êîíñòèòóö³éíèõ ïîäàíü òà çâåð-
íåíü ñâîºþ Óõâàëîþ â³ä 11 ëèïíÿ 2002 ðîêó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî
ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïå-
ðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè», òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó
êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³.

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³äñòàâîþ äëÿ
êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çà-
êîí³â Óêðà¿íè º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêùî
ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè àáî ïðèçâåëî
äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä (ñòàòòÿ 94). Ó êîíñòèòóö³éíîìó
çâåðíåíí³ ìàº áóòè çàçíà÷åíå îáãðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³
ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè (ïóíêò 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 42).

Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ íå íàâåäåíî ôàê-
ò³â íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè òà ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëà-
äè ïîëîæåíü ñòàòåé 8, 43, 48, ïóíêòó 7 ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 129 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ïóíêòó 4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 40, ñòàòò³ 115, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 153, ñòàòåé 166,
169 ÊÇïÏ Óêðà¿íè, ñòàòåé 198, 199, 201 ÖÏÊ Óêðà¿íè.

Ñòîñîâíî êëîïîòàííÿ ñóá’ºêòà ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ïðî îô³ö³éíå òëó-
ìà÷åííÿ ïóíêòó 24 Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè «Ïðî ïðàêòèêó ðîç-
ãëÿäó ñóäàìè òðóäîâèõ ñïîð³â» Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè çàçíà÷àº, ùî àêòè Âåð-
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õîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íå º îá’ºêòîì îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì
Óêðà¿íè.

Òàêèì ÷èíîì, ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ùîäî
îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ íàâåäåíèõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÊÇïÏ Óêðà¿íè,
ÖÏÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè», íåìàº.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 42, 43, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Î. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ
ïîëîæåíü ñòàòåé 8, 43, 48, ïóíêòó 7 ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 129 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ïóíêòó 4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 40, ñòàòò³ 115, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 153, ñòàòåé 166,
169 Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè, ñòàòåé 198, 199, 201 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåä-
áà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè», à ùîäî ïîëîæåíü ïóíêòó 24 Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
«Ïðî ïðàêòèêó ðîçãëÿäó ñóäàìè òðóäîâèõ ñïîð³â» â³ä 6 ëèñòîïàäà 1992 ðîêó ¹ 9 ç³
çì³íàìè íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè» – íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó
êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³.

� � �

9 æîâòíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíè-
íà Â. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñóääÿ-
äîïîâ³äà÷ Òèõèé Â.Ï.).

Íåîáõ³äí³ñòü â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ
îáãðóíòîâóº íàÿâí³ñòþ íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà-
¿íè âêàçàíèõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ùî ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîðóøåííÿ éîãî
êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ. Òàêå ïîðóøåííÿ ãðîìàäÿíèí Â. âáà÷àº ó âèïàäêó, ÿêùî Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íå ðîçãëÿíå éîãî êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî
òëóìà÷åííÿ ñòàòò³ 162 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ äî ïðèéíÿòòÿ íîâîãî öè-
â³ëüíîãî êîäåêñó.

11 ëèïíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ êîíñòèòóö³éíå çâåð-
íåííÿ ãðîìàäÿíèíà Â. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 162 Öèâ³ëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ ³ â³äìîâèâ ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é
ñïðàâ³ íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà-
¿íè».

Êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êîíñòèòóö³éíèõ ïîäàíü òà çâåð-
íåíü ñâîºþ Óõâàëîþ â³ä 11 ëèïíÿ 2002 ðîêó ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì
ãðîìàäÿíèíà Â. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
òó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³äñòàâîþ äëÿ
êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çà-
êîí³â Óêðà¿íè º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêùî
ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè àáî ïðèçâåëî
äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä (ñòàòòÿ 94). Ó êîíñòèòóö³éíîìó
çâåðíåíí³ ìàº áóòè îáãðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ïîëîæåíü
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè (ïóíêò 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 42).
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Àíàë³ç êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ñâ³ä÷èòü, ùî ãðîìàäÿíèí Â. êëîïî÷å ïðî îô³ö³é-
íå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
ñòîñîâíî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ çàêîí³â Óêðà¿íè. Ïðîòå â êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³
íå íàâåäåíî îáãðóíòóâàííÿ íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì
Óêðà¿íè ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ çàêîí³â Óêðà-
¿íè.

Äî òîãî æ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ãðîìà-
äÿíèíà Â. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ñòàòò³ 162 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿
ÐÑÐ, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì â³äïàëè ï³äñòàâè äëÿ éîãî êëîïîòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü îô³ö³éíî-
ãî òëóìà÷åííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ ïîëîæåíü ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ñòàòòÿìè 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Â. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ
ïîëîæåíü ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà-
¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ
âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

31 æîâòíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 47 íàðîäíèõ
äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïóíê-
òó 7 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 24 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ
(ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Êîçþáðà Ì.².).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ñâî¿ äîâîäè îáãðóíòîâóº òèì, ùî ïåðåä-
áà÷åíèé ïóíêòîì 7 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 24 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³
ïðàâîïîðóøåííÿ òàêèé âèä àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ, ÿê àäì³í³ñòðàòèâíèé àðåøò,
ç íàáóòòÿì ÷èííîñò³ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè 1996 ðîêó íå â³äïîâ³äàº êîíñòèòóö³éíîìó
ïðèíöèïó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 29 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêîþ çàêð³ïëåíî ïðàâî
êîæíî¿ ëþäèíè íà ñâîáîäó òà îñîáèñòó íåäîòîðêàíí³ñòü.

Çàñòîñóâàííÿ ïåðåäáà÷åíîãî íàçâàíîþ ñòàòòåþ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðàâîâîãî ³í-
ñòèòóòó àðåøòó, íà äóìêó íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, ìîæëèâå ëèøå ÿê ì³ðà çàïî-
á³æíîãî çàõîäó â ïîðÿäêó êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ îñ³á, êîòð³ â÷èíèëè çëî÷èí
àáî ï³äîçðþþòüñÿ ó éîãî â÷èíåíí³. ßê çàçíà÷àºòüñÿ â êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³, öåé
ïðàâîâèé ³íñòèòóò ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ëîã³÷íî ïîâ’ÿçàíèé ç ïðàâîâèìè ³íñòèòóòà-
ìè «çàòðèìàííÿ», «âçÿòòÿ ï³ä âàðòó», à òîìó «ïîâèíåí âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê ì³ðà çà-
ïîá³æíîãî çàõîäó ëèøå â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ îñîáè». Íà ï³äòâåð-
äæåííÿ ö³º¿ ïîçèö³¿ íàâîäÿòüñÿ ñòàòò³ 106, 155 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè, ÿêèìè ðåãëàìåíòîâàíî ïîðÿäîê çàòðèìàííÿ ³ «âçÿòòÿ ï³ä âàðòó» îñîáè, òà
ñòàòòÿ 157 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ùî âñòàíîâëþâàëà ìåõà-
í³çì ³ ïîðÿäîê ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïðàâîâîãî ³íñòèòóòó ÿê «äà÷³ ñàíêö³¿ íà àðåøò». Âîíà
æ âèëó÷åíà ç Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä
21 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó ¹ 2533-²²².

ßê ââàæàþòü íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ï³äòâåðäæåííÿì òîãî, ùî â Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè éäåòüñÿ ïðî àðåøò ó ïîðÿäêó ëèøå êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ, ñâ³ä÷èòü ³
çì³ñò ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 29 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÿêîþ êîæíèé çààðåø-
òîâàíèé ìàº ìîæëèâ³ñòü çàõèùàòè ñåáå îñîáèñòî òà êîðèñòóâàòèñÿ ïðàâîâîþ äîïîìî-
ãîþ çàõèñíèêà ç ìîìåíòó çàòðèìàííÿ, â òîé ÷àñ ÿê ïðàâî êîðèñòóâàòèñÿ äîïîìîãîþ çà-
õèñíèêà â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ íàäàíå çàêîíîì ëèøå ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè â ñóä³
(ñòàòòÿ 268 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ).

Êð³ì òîãî, ³ñíóâàííÿ â çàêîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ ó âèãëÿ-

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 1/2003

51



ä³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî àðåøòó «ñóïåðå÷èòü Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ³ îñíîâíèõ ñâî-
áîä ëþäèíè 1950 ðîêó, äåÿê³ ïðîòîêîëè ÿêî¿ ðàòèô³êîâàí³ Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä
17.07.1997 ðîêó ¹ 475/97-ÂÐ òà ó ÿêèõ éäåòüñÿ ïðî ³íñòèòóò àðåøòó ëèøå â ïîðÿäêó
êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà».

Ç òèõ æå ìîòèâ³â, íà äóìêó íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, ï³äëÿãàþòü âèçíàííþ
íåêîíñòèòóö³éíèìè òàêîæ àäì³í³ñòðàòèâí³ ñòÿãíåííÿ ó âèãëÿä³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî
àðåøòó, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ³íøèìè ñòàòòÿìè Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðà-
âîïîðóøåííÿ, çîêðåìà ñòàòòÿìè 32, 173, 178, 185, 1851, 1853.

Ðîçãëÿäàþ÷è ìàòåð³àëè êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè
âèõîäèòü ç òàêîãî.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 71 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè» ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ìîæå áóòè êîíñòèòó-
ö³éíå ïîäàííÿ, â ÿêîìó âèêëàäàþòüñÿ àðãóìåíòè ³ ñòâåðäæóºòüñÿ ïðî íåêîíñòèòóö³é-
í³ñòü îñïîðþâàíîãî çàêîíó.

Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ñòâåðäæóþ÷è ïðî íåêîíñòèòóö³éí³ñòü ïóíêòó 7 ÷àñòèíè
ïåðøî¿ ñòàòò³ 24 òà äåÿêèõ ³íøèõ ñòàòåé Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâî-
ïîðóøåííÿ, â îñíîâó ñâîº¿ àðãóìåíòàö³¿ ïîêëàëè âëàñíå áà÷åííÿ ïðîáëåìè òàêîãî âè-
äó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ, ÿê àäì³í³ñòðàòèâíèé àðåøò, ôàêòè÷íî ï³ääàþ÷è ñóì-
í³âó éîãî äîö³ëüí³ñòü. Ñèñòåìíîãî àíàë³çó â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè â êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ íåìàº. Ì³æ òèì, ç ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 29 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè âèïëèâàº, ùî ãîëîâíîþ ¿¿ âèìîãîþ º óíåìîæëèâëåííÿ àðåøòó áåç âìî-
òèâîâàíîãî ð³øåííÿ ñóäó íà ï³äñòàâàõ òà â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì.

Â³äïîâ³äíî æ äî ïîëîæåíü ïóíêòó 22 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 92 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ â³äíåñåíî äî âè-
êëþ÷íî¿ êîìïåòåíö³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

Äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íå â³äíåñåíî òàêîæ ðîçãëÿä ïè-
òàíü ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ çàêîí³â òà ³íøèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â ì³æíàðîäíèì äîãîâîðàì
Óêðà¿íè, íà ÿê³ ïîñèëàþòüñÿ íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ ñóì-
í³â³â.

Âèõîäÿ÷è ç âèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ñòàòòÿìè 13, 39, 45, 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 47 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíî-
ñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïóíêòó 7 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 24 Êîäåê-
ñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî
ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïè-
òàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.

� � �

6 ëèñòîïàäà 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³ä-
êðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 47 íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïóíêòó 3 ðîçä³ëó II
«Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíî-ïðîöå-
ñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè» â³ä 21 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó ¹ 2533-²²² (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Êî-
çþáðà Ì.².).

Ó ñâîºìó ïîäàíí³ íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè çàçíà÷àþòü, ùî ÷àñòèíîþ 13 ðîçä³-
ëó XV «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòÿãîì ï’ÿòè
ðîê³â ï³ñëÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè çáåð³ãàºòüñÿ ³ñíóþ÷èé ïîðÿäîê
àðåøòó, óòðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ³ çàòðèìàííÿ îñ³á, ï³äîçðþâàíèõ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, à
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òàêîæ ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ îãëÿäó òà îáøóêó æèòëà àáî ³íøîãî âîëîä³ííÿ îñîáè.
28 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó âèçíà÷åíèé Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ï’ÿòèð³÷íèé òåðì³í çàê³í-
÷èâñÿ.

Íà ö³é ï³äñòàâ³ 29 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó â ïîâíîìó îáñÿç³ íàáðàëà ÷èííîñò³ ñòàòòÿ 29
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíàìè ïåðøîþ ³ äðóãîþ ÿêî¿ âñòàíîâëåíî:

«Êîæíà ëþäèíà ìàº ïðàâî íà ñâîáîäó òà îñîáèñòó íåäîòîðêàíí³ñòü.
Í³õòî íå ìîæå áóòè çààðåøòîâàíèé àáî òðèìàòèñÿ ï³ä âàðòîþ ³íàêøå ÿê çà âìîòèâî-

âàíèì ð³øåííÿì ñóäó ³ ò³ëüêè íà ï³äñòàâàõ òà â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì».
Ñòàíîì íà 28 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó ó â³äïîâ³äíèõ óñòàíîâàõ Óêðà¿íè òðèìàëè ï³ä âàð-

òîþ áåç ð³øåííÿ ñóäó äåñÿòêè òèñÿ÷ ãðîìàäÿí.
Íà äóìêó íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, ïî÷èíàþ÷è ç 29 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó, öå º ïîðó-

øåííÿì íàâåäåíèõ íîðì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.
Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ çàçíà÷àº, ùî Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè

21 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó óõâàëèëà Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíî-ïðî-
öåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè», â ïóíêò³ 3 ðîçä³ëó ²² «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» ÿêîãî çà-
çíà÷åíî: «Îñîáè, ÿê³ ñòàíîì íà 29 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó óòðèìóþòüñÿ ï³ä âàðòîþ íà ï³äñòà-
â³ ñàíêö³é ÷è ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü ïðîêóðîðà, ïðîäîâæóþòü óòðèìóâàòèñÿ ï³ä
âàðòîþ íà ï³äñòàâ³ öèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü ïðîêóðîðà äî çàê³í÷åííÿ âèçíà÷åíèõ ó
íèõ ñòðîê³â, àáî çì³íè ÷è ñêàñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ âçÿòòÿ ï³ä âàðòó, àáî
äî ïåðåäà÷³ ñïðàâ ó ñóäè. Ñàíêö³¿ òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ð³øåííÿ ïðîêóðîðà ïðî âçÿòòÿ
ï³äîçðþâàíèõ, îáâèíóâà÷åíèõ ï³ä âàðòó, ÿêùî ö³ îñîáè ñòàíîì íà 28 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó
âêëþ÷íî ï³ä âàðòó âçÿò³ íå áóëè, º íåä³éñíèìè ç 29 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó».

ßê ââàæàþòü àâòîðè ïîäàííÿ, ïóíêò 3 ðîçä³ëó II «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» çàçíà÷å-
íîãî Çàêîíó â ÷àñòèí³: «Îñîáè, ÿê³ ñòàíîì íà 29 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó óòðèìóþòüñÿ ï³ä
âàðòîþ íà ï³äñòàâ³ ñàíêö³é ÷è ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü ïðîêóðîðà, ïðîäîâæóþòü
óòðèìóâàòèñÿ ï³ä âàðòîþ íà ï³äñòàâ³ öèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü ïðîêóðîðà äî çàê³í-
÷åííÿ âèçíà÷åíèõ ó íèõ ñòðîê³â, àáî çì³íè ÷è ñêàñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³
âçÿòòÿ ï³ä âàðòó, àáî äî ïåðåäà÷³ ñïðàâ ó ñóäè» º íåêîíñòèòóö³éíèì, îñê³ëüêè íå â³äïî-
â³äàº ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 29 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Ðîçãëÿäàþ÷è ìàòåð³àëè êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ íà ïðåäìåò â³äêðèòòÿ êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òàêîãî.

Îäåðæàí³ âèñíîâêè íàóêîâö³â òà ³íø³ ç³áðàí³ ìàòåð³àëè, ÿê³ õî÷ ³ ðîçõîäÿòüñÿ â
îö³íö³ îñïîðþâàíîãî ïóíêòó 3 ðîçä³ëó II «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè», çàñâ³ä÷óþòü,
ùî ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè ïîðóøèëè âàæëèâå íà òîé
÷àñ ïèòàííÿ çàõèñòó êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ëþäèíè, çîêðåìà ïðàâà íà îñîáèñòó íåäî-
òîðêàíí³ñòü.

Ïðîòå íèí³ ïîðóøåíå ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ ïèòàííÿ ôàêòè÷íî âè÷åðïàëî ñå-
áå, îñê³ëüêè, çà ïîâ³äîìëåííÿìè Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ³ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè
Óêðà¿íè, ï³ä âàðòîþ íà ï³äñòàâ³ ñàíêö³é ÷è ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü ïðîêóðîðà íà
ñüîãîäí³øí³é äåíü íå óòðèìóþòü æîäíó îñîáó.

Âèõîäÿ÷è ç âèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ñòàòòÿìè 13, 39, 45, 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 47 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíî-
ñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïóíêòó 3 ðîçä³ëó II «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè» â³ä 21 ÷åðâíÿ
2001 ðîêó íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîí-
ñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, öèì Çàêîíîì.

� � �
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21 ëèñòîïàäà 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³ä-
êðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè çâåðíåííÿìè ãðî-
ìàäÿíèíà Ç. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ñòàòåé 57, 129 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòà-
òåé 15, 29, 40, 62, 202 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòò³ 69 Îñíîâ
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, òåêñòó Êëÿòâè ë³êàðÿ, çàòâåðäæåíîãî
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 15 ÷åðâíÿ 1992 ðîêó, Ïîëîæåííÿ ïðî ìåäèêî-ñîö³àëü-
íó åêñïåðòèçó (ïóíêòè 22, 23, 24, 31, 32) ³ Ïîëîæåííÿ ïðî ³íäèâ³äóàëüíó ïðîãðàìó ðå-
àá³ë³òàö³¿ òà àäàïòàö³¿ ³íâàë³ä³â, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè â³ä 22 ëþòîãî 1992 ðîêó, Ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿
åêñïåðòèçè âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³ (ïóíêòè 3, 8, 15), çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 4 êâ³òíÿ 1994 ðîêó, ²íñòðóêö³¿ ïðî âñòàíîâëåííÿ ãðóï ³íâà-
ë³ä³â, çàòâåðäæåíî¿ Ì³í³ñòðîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè 21 ãðóäíÿ 1991 ðîêó (ñóääÿ-
äîïîâ³äà÷ ×óáàð Ë.Ï.).

Ãðîìàäÿíèí Ç. çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç òðüîìà êëîïîòàííÿ-
ìè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ñòàòåé 57, 129 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòåé 15, 29, 40,
62, 202 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòò³ 69 Îñíîâ çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, òåêñòó Êëÿòâè ë³êàðÿ, çàòâåðäæåíîãî Óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè â³ä 15 ÷åðâíÿ 1992 ðîêó, Ïîëîæåííÿ ïðî ìåäèêî-ñîö³àëüíó åêñïåðòèçó
(ïóíêòè 22, 23, 24, 31, 32) ³ Ïîëîæåííÿ ïðî ³íäèâ³äóàëüíó ïðîãðàìó ðåàá³ë³òàö³¿ òà
àäàïòàö³¿ ³íâàë³ä³â, Ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòèçè
âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³ (ïóíêòè 3, 8, 15), ²íñòðóêö³¿ ïðî âñòàíîâëåííÿ ãðóï ³íâàë³ä³â.

Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî àâòîð çâåðíåíü îñêàðæóâàâ ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó
ð³øåííÿ Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿, ÿêèì íå áóëî
ï³äòâåðäæåíî âñòàíîâëåíó éîìó ðàí³øå ³íâàë³äí³ñòü òðåòüî¿ ãðóïè. Ð³øåííÿì Öåí-
òðàëüíîãî ì³ñöåâîãî ñóäó ì³ñòà Ìèêîëàºâà â³ä 8 æîâòíÿ 2001 ðîêó, çàëèøåíèì áåç
çì³í óõâàëîþ Ìèêîëà¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 5 ãðóäíÿ 2001 ðîêó, ãðîìàäÿíè-
íó Ç. áóëî â³äìîâëåíî â çàäîâîëåíí³ ïîçîâó ó çâ’ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ó âèñíîâêó êîì³ñ³¿
ïîðóøåíü çàêîíîäàâñòâà. Àíàëîã³÷íó óõâàëó 29 áåðåçíÿ 2002 ðîêó ïðèéíÿëà êîëåã³ÿ
ñóää³â ñóäîâî¿ ïàëàòè ç öèâ³ëüíèõ ñïðàâ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. Ãðîìàäÿíèí Ç.
ââàæàº, ùî ñóäàìè ïîðóøåíî éîãî êîíñòèòóö³éíå ïðàâî íà ñóäîâèé çàõèñò ó çâ’ÿçêó ç
íåïðàâèëüíèì çàñòîñóâàííÿì çàçíà÷åíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â.

Êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ïîâèííå ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³é-
íîìó òëóìà÷åíí³ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè (ïóíêò 4 ÷àñòèíè
äðóãî¿ ñòàòò³ 42 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»). Ï³äñòàâîþ äëÿ
êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çà-
êîí³â Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè» º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò
ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè àáî ïðèçâåëî äî ïî-
ðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Ïðîòå ó çâåðíåííÿõ òà äîäàíèõ äî íèõ ìàòåð³àëàõ â³äñóòí³ ôàêòè íåîäíîçíà÷íîãî
çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ïîëîæåíü ñòàòåé 57,
129 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòåé 15, 29, 40, 62, 202 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè, ñòàòò³ 69 Îñíîâ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ.

Ñòîñîâíî êëîïîòàíü àâòîðà çâåðíåíü ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ òåêñòó Êëÿòâè
ë³êàðÿ, Ïîëîæåííÿ ïðî ìåäèêî-ñîö³àëüíó åêñïåðòèçó ³ Ïîëîæåííÿ ïðî ³íäèâ³äóàëüíó
ïðîãðàìó ðåàá³ë³òàö³¿ òà àäàïòàö³¿ ³íâàë³ä³â, Ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ìåäè-
êî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòèçè âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³, ²íñòðóêö³¿ ïðî âñòàíîâëåííÿ ãðóï ³í-
âàë³ä³â, ÿê³ º ï³äçàêîííèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, òî çã³äíî ç³ ñòàòòÿìè 147,
150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ïóíêòîì 4 ñòàòò³ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè» ¿õ îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
íå íàëåæèòü.

Íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíèõ çâåðíåíü âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Çàêîíîì Óêðà-
¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», à òàêîæ íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó
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Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíèõ çâåðíåííÿõ, º ï³äñòàâîþ äëÿ â³ä-
ìîâè ó â³äêðèòò³ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ â Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóä³ Óêðà¿íè.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿíèíà Ç. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ
ñòàòåé 57, 129 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòåé 15, 29, 40, 62, 202 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòò³ 69 Îñíîâ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ,
òåêñòó Êëÿòâè ë³êàðÿ, çàòâåðäæåíîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 15 ÷åðâíÿ
1992 ðîêó, Ïîëîæåííÿ ïðî ìåäèêî-ñîö³àëüíó åêñïåðòèçó (ïóíêòè 22, 23, 24, 31, 32) ³
Ïîëîæåííÿ ïðî ³íäèâ³äóàëüíó ïðîãðàìó ðåàá³ë³òàö³¿ òà àäàïòàö³¿ ³íâàë³ä³â, çàòâåðäæå-
íèõ Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 22 ëþòîãî 1992 ðîêó, Ïîðÿäêó îðãà-
í³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòèçè âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³ (ïóíêòè 3,
8, 15), çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 4 êâ³òíÿ 1994 ðîêó,
²íñòðóêö³¿ ïðî âñòàíîâëåííÿ ãðóï ³íâàë³ä³â, çàòâåðäæåíî¿ Ì³í³ñòðîì îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ Óêðà¿íè 21 ãðóäíÿ 1991 ðîêó íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíèõ çâåðíåíü âè-
ìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè», òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ
ó êîíñòèòóö³éíèõ çâåðíåííÿõ.

� � �

5 ãðóäíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñó-
äó Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü
ñòàòò³ 110, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 234, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 236 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñó-
àëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ – ÊÏÊ Óêðà¿íè) òà îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü
÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 8, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 55, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 64 Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» ³ ïîíÿòü
«àêòè», «ð³øåííÿ», «ä³¿», «áåçä³ÿëüí³ñòü», ÿê³ çàñòîñîâàí³ â ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 55
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòòÿõ 110, 234, 236 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè, ñòàòò³ 2483 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ – ÖÏÊ Óêðà-
¿íè), ÷àñòèí³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷
Òèõèé Â.Ï.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ – Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè – çâåðíóâñÿ äî
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì ùîäî âèçíàííÿ íåêîíñòèòóö³éíèìè ïî-
ëîæåíü ñòàòò³ 110, ÷àñòèí ï’ÿòî¿ ³ øîñòî¿ ñòàòò³ 234, ÷àñòèí äðóãî¿ ³ òðåòüî¿ ñòàòò³ 236,
÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 120 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü
÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 8, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 55, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 64 Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» ³ ïîíÿòü
«àêòè», «ð³øåííÿ», «ä³¿», «áåçä³ÿëüí³ñòü», ÿê³ çàñòîñîâàí³ â ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 55
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòòÿõ 110, 234, 236 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 2483 ÖÏÊ Óêðà¿íè,
÷àñòèí³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó».

Êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êîíñòèòóö³éíèõ ïîäàíü òà çâåð-
íåíü ñâîºþ Óõâàëîþ â³ä 3 ãðóäíÿ 2002 ðîêó ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíî-
ñò³) ïîëîæåíü ñòàòò³ 110, ÷àñòèí ï’ÿòî¿ ³ øîñòî¿ ñòàòò³ 234, ÷àñòèí äðóãî¿ ³ òðåòüî¿ ñòàò-
ò³ 236, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 120 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëî-
æåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 8, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 55, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 64
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó»
³ ïîíÿòü «àêòè», «ð³øåííÿ», «ä³¿», «áåçä³ÿëüí³ñòü», ÿê³ çàñòîñîâàí³ â ÷àñòèí³ äðóã³é
ñòàòò³ 55 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòòÿõ 110, 234, 236 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 2483 ÖÏÊ
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Óêðà¿íè, ÷àñòèí³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», â³äêðèëà
êîíñòèòóö³éíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³é-
íîñò³) ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 120, ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 234, ÷àñòèíè òðå-
òüî¿ ñòàòò³ 236 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ â
÷àñòèí³ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàò-
ò³ 110, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 234, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 236 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ùîäî
îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 8, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 55,
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 64 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 12 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» ³ ïîíÿòü «àêòè», «ð³øåííÿ», «ä³¿», «áåçä³ÿëüí³ñòü», ÿê³ çà-
ñòîñîâàí³ â ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 55 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòòÿõ 110, 234, 236 ÊÏÊ
Óêðà¿íè, ñòàòò³ 2483 ÖÏÊ Óêðà¿íè, ÷àñòèí³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
ïðîêóðàòóðó», íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè».

²ç êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ ³ äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî Êèºâî-
Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîííèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ çà ñêàðãîþ çàõèñíèêà ñâîºþ ïîñòàíî-
âîþ â³ä 30 êâ³òíÿ 2002 ðîêó ñêàñóâàâ ïîñòàíîâè ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ
ùîäî ãðîìàäÿí Ò. ³ Ò. òà ïðî ïðèòÿãíåííÿ ¿õ ÿê îáâèíóâà÷åíèõ çà â÷èíåííÿ êîíòðàáàí-
äè, õàáàðíèöòâà, ðîçêðàäàííÿ äåðæàâíîãî ìàéíà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ³ êðè-
ì³íàëüí³ ñïðàâè ùîäî ãðîìàäÿí Ò. ³ Ò. çàêðèâ, âêàçàâøè, ùî çàçíà÷åí³ ïîñòàíîâè
ïðèéíÿò³ âñóïåðå÷ âèìîãàì ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 55, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 64 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè òà ðÿäó íîðì ÊÏÊ Óêðà¿íè.

Àïåëÿö³éíèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ óõâàëîþ â³ä 10 ëèïíÿ 2002 ðîêó çà àïåëÿö³ºþ
Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè íà ïîñòàíîâó Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî
ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 30 êâ³òíÿ 2002 ðîêó ùîäî ãðîìàäÿí Ò. ³ Ò. çóïèíèâ ðîçãëÿä
ñïðàâè, îñê³ëüêè ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ¿¿ íå ìîæíà âèð³øèòè ïî ñóò³, òîìó ùî íîðìè
ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ðåãóëþþòü ïîðÿäîê îñêàðæåííÿ ä³é îðãàí³â äîñóäîâîãî ñë³äñòâà,
íå óçãîäæóþòüñÿ ç Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», ³
çâåðíóâñÿ äî Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì ïðî ïîðóøåííÿ ïåðåä Êîíñòè-
òóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ïèòàííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòó-
ö³éíîñò³) ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 120, ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 234, ÷àñòèíè
òðåòüî¿ ñòàòò³ 236 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïðî òå, ÷è º
çàçíà÷åí³ íîðìè ÊÏÊ ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçãëÿäó â ñóä³ ñêàðã íà àêòè, ä³¿, ð³øåííÿ ÷è
áåçä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â äîñóäîâîãî ñë³äñòâà òà ïðîêóðîðà â îêðåìîìó ïðîâàäæåíí³ íà
ñòàä³¿ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ³ ÷è ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ñóäîì íà ö³é ñòàä³¿ äîñóäîâîãî
ñë³äñòâà ñêàðãè íà ïîñòàíîâè ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, ïðî ïðèòÿãíåííÿ
ÿê îáâèíóâà÷åíîãî òà ³íø³ ùîäî ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ç ÿêèìè ïîâ’ÿçàí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè
ëþäèíè.

Ó çâ’ÿçêó ç ö³ºþ óõâàëîþ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ Ïëåíóì Âåðõîâíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè 14 æîâòíÿ 2002 ðîêó ïðèéíÿâ ïîñòàíîâó ¹ 10 ïðî çâåðíåííÿ äî Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòò³ 110, ÷àñòèí ï’ÿòî¿ ³ øîñòî¿ ñòàòò³ 234,
÷àñòèí äðóãî¿ ³ òðåòüî¿ ñòàòò³ 236, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 120 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà îô³ö³é-
íîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 8, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 55, ÷àñòèíè
ïåðøî¿ ñòàòò³ 64 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ïðîêóðàòóðó» ³ ïîíÿòü «àêòè», «ð³øåííÿ», «ä³¿», «áåçä³ÿëüí³ñòü», ÿê³ çàñòîñîâàí³
â ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 55 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, â ñòàòòÿõ 110, 234, 236 ÊÏÊ Óêðà¿íè,
ñòàòò³ 2483 ÖÏÊ Óêðà¿íè, â ÷àñòèí³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðà-
òóðó».

Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòò³ 110, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 234,
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 236 ÊÏÊ Óêðà¿íè, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òà-
êîãî.

Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 83 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ó ðàç³ âè-
íèêíåííÿ ó ïðîöåñ³ çàãàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà ñïîðó ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ íîðìè çàêî-
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íó, ÿêà çàñòîñîâóºòüñÿ ñóäîì, ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çóïèíÿºòüñÿ. Çà òàêèõ óìîâ â³ä-
êðèâàºòüñÿ êîíñòèòóö³éíå ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³, ñïðàâà ðîçãëÿäàºòüñÿ Êîíñòèòóö³é-
íèì Ñóäîì Óêðà¿íè íåâ³äêëàäíî.

Ç³ çì³ñòó êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî í³ â Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîííîìó ñóä³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, í³ â Àïåëÿö³éíîìó ñóä³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â ïðîöåñ³
ñóäî÷èíñòâà ó ñïðàâ³ ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèìè ð³øåíü ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â äîñó-
äîâîãî ñë³äñòâà ³ ïðîêóðàòóðè òà ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâ ùîäî ãðîìàäÿí Ò. ³ Ò. íå âèíè-
êàâ ñï³ð ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàò-
ò³ 110, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 234, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 236 ÊÏÊ Óêðà¿íè ³ ïðî-
âàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ çóïèíåíî Àïåëÿö³éíèì ñóäîì Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ó çâ’ÿçêó ç âè-
íèêíåííÿì ñïîðó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëî-
æåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 120, ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 234, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 236,
à íå ñòàòò³ 110, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 234, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 236 ÊÏÊ Óêðà¿íè.

Îòæå, ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòò³ 110, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 234,
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 236 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 83 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», íåìàº.

Ùî ñòîñóºòüñÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëî-
æåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 8, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 55, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 64 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» ³ ïî-
íÿòü «àêòè», «ð³øåííÿ», «ä³¿», «áåçä³ÿëüí³ñòü», ÿê³ çàñòîñîâàí³ â ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàò-
ò³ 55 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòòÿõ 110, 234, 236 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 2483 ÖÏÊ Óêðà-
¿íè, ÷àñòèí³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», òî âîíî íå ìîæå
áóòè â³äêðèòå, îñê³ëüêè ñòàòòÿ 83 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»
ïåðåäáà÷àº çóïèíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ëèøå ó âèïàäêó âèíèêíåííÿ â ïðîöåñ³
çàãàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà ñïîðó ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ íîðìè çàêîíó, ÿêà çàñòîñî-
âóºòüñÿ ñóäîì. Çóïèíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ â ïðîöåñ³ çàãàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà ³
ïîðóøåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â
Óêðà¿íè çàêîíîì íå ïåðåäáà÷åíî, îñê³ëüêè öå áóëî á â³äìîâîþ â ïðàâîñóää³.

Àíàë³ç êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ ³ äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â ñâ³ä÷èòü, ùî Àïåëÿ-
ö³éíèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ³ Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè ïîðóøóþòü ïèòàííÿ ùîäî
îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ çàçíà÷åíèõ íîðì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè äëÿ îáãðóíòóâàííÿ
íåêîíñòèòóö³éíîñò³ äåÿêèõ íîðì ÊÏÊ Óêðà¿íè.

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ïîðóøóº òàêîæ êëîïîòàííÿ ïðî âèçíàííÿ
íåêîíñòèòóö³éíèìè ïîëîæåíü ñòàòò³ 110, ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 234, ÷àñòèíè òðåòüî¿
ñòàòò³ 236 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ îäíî÷àñíî – ïðî ¿õ îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ, ùî âèêëþ÷àº îäíå
îäíîãî. Ìîæíà ïîðóøóâàòè ïèòàííÿ ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ëèøå òèõ íîðì çàêîíó,
ÿê³ ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ âèçíàº êîíñòèòóö³éíèìè.

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³äñòàâîþ äëÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêî-
í³â Óêðà¿íè º ïðàêòè÷íà íåîáõ³äí³ñòü ó ç’ÿñóâàíí³ àáî ðîç’ÿñíåíí³, îô³ö³éí³é ³íòåð-
ïðåòàö³¿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè (ñòàòòÿ 93), à êîíñòèòóö³é-
íå ïîäàííÿ ïîâèííå ì³ñòèòè îáãðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³
ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè (ïóíêò 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 39).

Ìàòåð³àëè êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî öèõ âèìîã ñóá’ºêòîì ïðàâà íà
êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ íå äîòðèìàíî. Â êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ íåîáõ³äí³ñòü â
îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ïîíÿòü «àêòè», «ð³øåííÿ», «ä³¿», «áåçä³ÿëüí³ñòü», ÿê³ çà-
ñòîñîâàí³ â ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 55 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòòÿõ 110, 234, 236 ÊÏÊ
Óêðà¿íè, ñòàòò³ 2483 ÖÏÊ Óêðà¿íè, Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè ïîâ’ÿçóº ç òèì, ùî âîíè â
öèõ çàêîíàõ ðîçóì³þòüñÿ ïî-ð³çíîìó. Àëå òàêå òâåðäæåííÿ ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòó-
ö³éíå ïîäàííÿ íå îáãðóíòóâàâ.

Òàêèì ÷èíîì, êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñ-
òèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 8, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 55, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 64 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» ³ ïîíÿòü «àê-
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òè», «ð³øåííÿ», «ä³¿», «áåçä³ÿëüí³ñòü», ÿê³ çàñòîñîâàí³ â ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 55 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòòÿõ 110, 234, 236 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 2483 ÖÏÊ Óêðà¿íè, ÷àñòè-
í³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì
ñòàòåé 39, 40, 83, 93 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», ³ òîìó ï³ä-
ñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ÷àñòèí³ ñïðàâè òàêîæ íåìàº.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 39, 45, 50, 83, 93 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòò³ 110, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàò-
ò³ 234, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 236 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà
îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 8, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 55,
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 64 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 12 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» ³ ïîíÿòü «àêòè», «ð³øåííÿ», «ä³¿», «áåçä³ÿëüí³ñòü», ÿê³ çà-
ñòîñîâàí³ â ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 55 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòòÿõ 110, 234, 236 Êðè-
ì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòò³ 2483 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè, ÷àñòèí³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó»,
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» –
íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óê-
ðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

19 ãðóäíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî ïðèïè-
íåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Òóðèñ-
òè÷íî¿ àñîö³àö³¿ Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 2 Äåêðåòó
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ ïîäàòêè ³ çáîðè» (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ñåë³-
âîí Ì.Ô.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ – Òóðèñòè÷íà àñîö³àö³ÿ Óêðà¿íè – çâåð-
íóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì äàòè îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïî-
ëîæåííÿ ñòàòò³ 2 Äåêðåòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ ïîäàòêè ³ çáîðè»
(äàë³ – Äåêðåò), çîêðåìà, ðîç’ÿñíèòè, â ÿêîìó ðîçì³ð³ ñïðàâëÿºòüñÿ ãîòåëüíèé çá³ð: ÷è
çàëåæèòü ðîçì³ð ãîòåëüíîãî çáîðó â³ä òðèâàëîñò³ ïðîæèâàííÿ, ÷è â³í ñïëà÷óºòüñÿ îñî-
áîþ íåçàëåæíî â³ä ñòðîêó ïðîæèâàííÿ â ðîçì³ð³ 20 â³äñîòê³â äîáîâî¿ âàðòîñò³ íàéìà-
íîãî æèòëà (áåç äîäàòêîâèõ ïîñëóã).

Ñâîº çâåðíåííÿ Òóðèñòè÷íà àñîö³àö³ÿ Óêðà¿íè îáãðóíòîâóº òèì, ùî îêðåì³ îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äîâ³ëüíî òëóìà÷àòü ³ çàñòîñîâóþòü ïî-
ëîæåííÿ ñòàòò³ 2 Äåêðåòó. Çîêðåìà, âîíè íàäàëè ðîç’ÿñíåííÿ, ùî ñóìà ãîòåëüíîãî çáî-
ðó íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 20 â³äñîòê³â âàðòîñò³ âñüîãî ïåð³îäó ïðîæèâàííÿ ³ çàëåæèòü
â³ä òðèâàëîñò³ ïðîæèâàííÿ â ãîòåë³ (÷èì äîâøå ãðîìàäÿíèí ïðîæèâàº, òèì á³ëüøèé
çá³ð â³í ïîâèíåí ñïëàòèòè). Âîäíî÷àñ ðÿä ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â ââàæàº, ùî çã³äíî
ç³ çì³ñòîì ñòàòò³ 2 Äåêðåòó ãîòåëüíèé çá³ð ìàº ñòÿãóâàòèñÿ ç âàðòîñò³ îäí³º¿ äîáè ïðî-
æèâàííÿ íåçàëåæíî â³ä òîãî, íà ÿêèé ïåð³îä íàéíÿòî æèòëî.

Ó ïðîöåñ³ ðîçãëÿäó ìàòåð³àë³â ñïðàâè Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ä³éøîâ âèñíîâ-
êó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ âèõîäÿ÷è
ç òàêîãî.

Ì³ñöåâ³ ïîäàòêè ³ çáîðè, äî ÿêèõ íàëåæèòü ³ ãîòåëüíèé çá³ð, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 142
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè º ìàòåð³àëüíîþ ³ ô³íàíñîâîþ îñíîâîþ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ. Îñîáëèâ³ñòþ öèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â º òå, ùî â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 143 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ¿õ âñòàíîâëþþòü òåðèòîð³àëüí³ ãðîìàäè ñåëà, ñåëèùà, ì³ñòà áåçïîñåðåäíüî
àáî ÷åðåç óòâîðåí³ íèìè îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ñòàòòåþ 15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ» âèçíà÷åíî, ùî ì³ñöåâ³
ïîäàòêè ³ çáîðè (îáîâ’ÿçêîâ³ ïëàòåæ³), ìåõàí³çì ñïðàâëÿííÿ òà ïîðÿäîê ¿õ ñïëàòè
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âñòàíîâëþþòüñÿ ñ³ëüñüêèìè, ñåëèùíèìè, ì³ñüêèìè ðàäàìè â³äïîâ³äíî äî ïåðåë³êó ³ â
ìåæàõ ãðàíè÷íèõ ðîçì³ð³â ñòàâîê, óñòàíîâëåíèõ çàêîíàìè Óêðà¿íè. Òàêå ñàìå ïðàâî
äëÿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïåðåäáà÷åíî é ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 18 Äå-
êðåòó.

Çã³äíî ç ïóíêòîì 24 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 26 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìî-
âðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» ïèòàííÿ âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â âèð³øóºòüñÿ
âèêëþ÷íî íà ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ ñ³ëüñüêî¿, ñåëèùíî¿, ì³ñüêî¿ ðàä.

Íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ð³øåííÿ ì³ñüêèõ ðàä ñâ³ä÷àòü, ùî ïðè çàïðîâàäæåíí³
ãîòåëüíîãî çáîðó ³ âñòàíîâëåíí³ ìåõàí³çìó éîãî ñïðàâëÿííÿ òà ïîðÿäêó ñïëàòè îðãàíè
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ îäíîçíà÷íî çàñòîñîâóâàëè ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 2 Äåêðåòó,
ïîâ’ÿçóþ÷è ðîçì³ð ãîòåëüíîãî çáîðó ç òðèâàë³ñòþ ïðîæèâàííÿ îñîáè â ãîòåë³. Äîêàç³â
ïðîòèëåæíîãî ï³äõîäó îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÷è ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèê-
ö³¿ ùîäî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ãîòåëüíîãî çáîðó ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåð-
íåííÿ íå íàâ³â.

²íø³ ïîçèö³¿ îêðåìèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, ÿê³ çà ñâî¿ìè ôóíêö³ÿìè íå çàñòîñîâóþòü
íîðì Äåêðåòó, íå âïëèíóëè ³ íå âïëèâàþòü íà îäíîçíà÷í³ñòü ïðàâîçàñòîñîâíî¿ ïðàê-
òèêè.

Òèì ÷àñîì ñòàòòåþ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» âèçíà-
÷åíî, ùî ñàìå íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè º ï³äñòàâîþ
äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà
çàêîí³â Óêðà¿íè, à îòæå – ³ äëÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè â öüîìó êîíòåêñò³ çâàæàº é íà òå, ùî Òóðèñòè÷íà àñî-
ö³àö³ÿ Óêðà¿íè 7 ëèñòîïàäà 2002 ðîêó ïèñüìîâî ïîâ³äîìèëà ïðî â³äêëèêàííÿ êîíñòè-
òóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 2 Äåêðåòó.

Çà òàêèõ îáñòàâèí ï³äñòàâ äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó ö³º¿ ñïðàâè Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè íå âáà÷àº.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», § 51 Ðåãëàìåíòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ ïðèïèíèòè êîíñòèòóö³éíå ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà
êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Òóðèñòè÷íî¿ àñîö³àö³¿ Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà-
÷åííÿ ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 2 Äåêðåòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ ïîäàòêè ³
çáîðè» íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà-
¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòó-
ö³ºþ Óêðà¿íè ³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

27 ãðóäíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî ïðèïè-
íåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü
ïóíêòó 3 ðîçä³ëó Õ «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòî-
äàâö³â» (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ ²âàùåíêî Â.².).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ – Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè – çâåðíóâñÿ äî Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éí³ñòü) ïîëîæåíü ïóíêòó 3 ðîçä³ëó Õ «Ïðèê³íöåâ³
ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòîäàâö³â» (äàë³ – Çàêîí).

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ââàæàº, ùî çàçíà÷åí³ ïîëîæåííÿ Çàêîíó íå â³äïîâ³äàþòü Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòòåþ 36 ÿêî¿ âèçíà÷åíî, ùî í³õòî íå ìîæå áóòè ïðèìóøåíèé äî
âñòóïó â áóäü-ÿêå îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí ÷è îáìåæåíèé ó ïðàâàõ çà íàëåæí³ñòü ÷è íåíà-
ëåæí³ñòü äî ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é (÷àñòèíà ÷åòâåðòà), óñ³ îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí ð³â-
í³ ïåðåä çàêîíîì (÷àñòèíà ï’ÿòà). Â êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ íàãîëîøóºòüñÿ, ùî íà-
âåäåí³ ïîëîæåííÿ Çàêîíó âèð³çíÿþòü îêðåìó ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ – Êîíôåäåðàö³þ

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 1/2003

59



ðîáîòîäàâö³â Óêðà¿íè – ³ íàäàþòü ¿é ìîíîïîëüíå ïðàâî ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè ðîáîòî-
äàâö³â ó â³äíîñèíàõ ç ³íøèìè ñòîðîíàìè ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà íà äåðæàâíîìó ð³â-
í³, à ñàìå: ïðè óêëàäàíí³ ãåíåðàëüíèõ óãîä, ó÷àñò³ â óïðàâë³íí³ ñòðàõîâèìè ôîíäà-
ìè çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ, ó çä³éñíåíí³ êîíòðî-
ëþ çà âèêîíàííÿì ñòàòóòíèõ çàâäàíü ³ ö³ëüîâèì âèêîðèñòàííÿì êîøò³â â³äïîâ³äíèìè
ôîíäàìè. Öèì ñàìèì, íà äóìêó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîðóøåíî ³ ïðîãîëîøåíèé Êîí-
ñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ïðèíöèï áàãàòîìàí³òíîñò³ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ (÷àñòèíà ïåðøà ñòàò-
ò³ 15).

ßê çàñâ³ä÷óþòü ìàòåð³àëè ñïðàâè, Êîíôåäåðàö³ÿ ðîáîòîäàâö³â Óêðà¿íè áóëà çàðåº-
ñòðîâàíà Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè 11 áåðåçíÿ 1999 ðîêó â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí» ÿê âñåóêðà¿íñüêà ñï³ëêà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é. Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ III ÷åðãîâîãî ç’¿çäó Êîíôåäåðàö³¿ ðîáîòîäàâö³â Óêðà¿íè â³ä
20 âåðåñíÿ 2002 ðîêó áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ö³º¿ Êîíôå-
äåðàö³¿ øëÿõîì ¿¿ ë³êâ³äàö³¿, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä
16 ãðóäíÿ 2002 ðîêó ¹ 107/5 ñêàñîâàíî çàïèñ ó Ðåºñòð³ îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí ïðî ðåº-
ñòðàö³þ çàçíà÷åíî¿ Êîíôåäåðàö³¿.

Çã³äíî ç ïóíêòîì 3 ðîçä³ëó Õ «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó äî ñòâîðåííÿ ³ ðåº-
ñòðàö³¿ îðãàí³çàö³é ðîáîòîäàâö³â òà ¿õ îá’ºäíàíü â³äïîâ³äíî äî öüîãî Çàêîíó ñòîðîíó
ðîáîòîäàâö³â íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ïðåäñòàâëÿº Êîíôåäåðàö³ÿ ðîáîòîäàâö³â Óêðà¿íè.
Òîáòî ïîëîæåííÿ Çàêîíó, ÿê³ îñïîðþþòüñÿ, º ÷èííèìè äî íàñòàííÿ ïåâíîãî þðèäè÷-
íîãî ôàêòó, à ñàìå – ñòâîðåííÿ ³ ðåºñòðàö³¿ îðãàí³çàö³é ðîáîòîäàâö³â òà ¿õ îá’ºäíàíü.

Ó ïðîöåñ³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ âñòàíîâëåíî, ùî ï³ñëÿ íàáóòòÿ
÷èííîñò³ Çàêîíîì â³äïîâ³äíî äî éîãî ïîëîæåíü ñòâîðåíî ³ çàðåºñòðîâàíî ïîíàä ñòî
îðãàí³çàö³é ðîáîòîäàâö³â òà âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ ðîáîòîäàâö³â – Ôåäåðàö³ÿ ðî-
áîòîäàâö³â Óêðà¿íè, à çàçíà÷åíà â ïóíêò³ 3 ðîçä³ëó Õ «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó
Êîíôåäåðàö³ÿ ðîáîòîäàâö³â Óêðà¿íè ë³êâ³äîâàíà.

Òàêèì ÷èíîì, âèçíà÷åíèé Çàêîíîì òåðì³í ä³¿ ïóíêòó 3 ðîçä³ëó Õ «Ïðèê³íöåâ³ ïîëî-
æåííÿ» âè÷åðïàíî, ³ éîãî ïîëîæåííÿ, ÿê³ îñïîðþþòüñÿ, º òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü.

Çà òàêèõ îáñòàâèí ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ ï³äëÿãàº ïðèïèíåííþ.
Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-

òÿìè 45, 51 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», § 51 Ðåãëàìåíòó
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ ïðèïèíèòè
êîíñòèòóö³éíå ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ïóíêòó 3
ðîçä³ëó Õ «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòîäàâö³â» íà
ï³äñòàâ³ ïóíêòó 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» –
íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³é-
íîìó ïîäàíí³.

� � �

28 ãðóäíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü Ïî-
ñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì «Ïðî âíåñåííÿ äîïîâíåíü äî
Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì â³ä 18 ëèïíÿ 2001 ðîêó
¹ 1926-2/01 «Ïðî ìàéíî Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ùî íå ï³äëÿãàº ïðèâàòèçàö³¿»
â³ä 21 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó ¹ 2135-2/01 ó ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó óïðàâë³ííÿ ïà-
êåòîì àêö³é ÂÀÒ «Êðèìõë³á» (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ ²âàùåíêî Â.²).

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 137 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 8 òðàâíÿ 2002 ðîêó ¹ 445 çóïèíåíî ä³þ Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòî-
íîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì «Ïðî âíåñåííÿ äîïîâíåíü äî Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâ-
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òîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì â³ä 18 ëèïíÿ 2001 ðîêó ¹ 1926-2/01 «Ïðî ìàéíî Àâòîíîì-
íî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ùî íå ï³äëÿãàº ïðèâàòèçàö³¿» â³ä 21 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó
¹ 2135-2/01 (äàë³ – Ïîñòàíîâà) ç ìîòèâ³â ¿¿ íåâ³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çà-
êîíàì Óêðà¿íè.

Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 137, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 13, 40 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êîíñòèòóö³éíèì ïîäàí-
íÿì ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü Ïîñòàíîâè
ó ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó óïðàâë³ííÿ ïàêåòîì àêö³é ÂÀÒ «Êðèìõë³á».

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ââàæàº, ùî, ïðèéìàþ÷è çàçíà÷åíó Ïîñòà-
íîâó, Âåðõîâíà Ðàäà Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì âèéøëà çà ìåæ³ ñâî¿õ ïîâíîâà-
æåíü, óñòàíîâëåíèõ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Ï³ä ÷àñ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ Âåðõîâíà Ðàäà Àâòîíîìíî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè Êðèì 18 âåðåñíÿ 2002 ðîêó ïðèéíÿëà Ïîñòàíîâó «Ïðî ïèòàííÿ óïðàâë³ííÿ
ìàéíîì, ùî íàëåæèòü Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì» ¹ 231-3/02, ïóíêòîì 3 ÿêî¿ âè-
çíàëà çà íåîáõ³äíå ïîãîäèòèñü ³ç çàóâàæåííÿìè, âèêëàäåíèìè â Óêàç³ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè «Ïðî ïðèçóïèíåííÿ ä³¿ Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè
Êðèì â³ä 21 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó ¹ 2135-2/01» â³ä 8 òðàâíÿ 2002 ðîêó, òà ñêàñóâàòè
Ïîñòàíîâó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ïèòàííÿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éí³ñòü) ïîëîæåíü ÿêî¿ áóëî ïîðóøåíî ó êîíñòèòóö³é-
íîìó ïîäàíí³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå íåìàº ï³äñòàâ äëÿ ðîçãëÿäó öüîãî êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïî ñóò³, îñê³ëüêè çã³äíî ç ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 150
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íàëåæèòü, çî-
êðåìà, âèð³øåííÿ ïèòàíü ïðî â³äïîâ³äí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éí³ñòü)
÷èííèõ ïðàâîâèõ àêò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì àáî îêðåìèõ ¿õ
ïîëîæåíü.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 147, ñòàòòåþ 150
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 45, 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³é-
íîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî
â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü Ïîñòàíîâè Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì «Ïðî âíåñåííÿ äîïîâíåíü äî Ïîñòàíîâè Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì â³ä 18 ëèïíÿ 2001 ðîêó ¹ 1926-2/01 «Ïðî
ìàéíî Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ùî íå ï³äëÿãàº ïðèâàòèçàö³¿» â³ä 21 ëèñòîïàäà
2001 ðîêó ¹ 2135-2/01 ó ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó óïðàâë³ííÿ ïàêåòîì àêö³é ÂÀÒ
«Êðèìõë³á» íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè» – íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó
êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.

� � �

28 ãðóäíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíè-
íà Ê. ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèí ï’ÿòíàäöÿòî¿, â³ñ³ìíàäöÿòî¿ ñòàòò³ 501

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Êîñòèöüêèé Ì.Â.).
Íåîáõ³äí³ñòü â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ çàçíà÷åíèõ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

ïðîêóðàòóðó» ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ îáãðóíòîâóº òèì, ùî âîíè çà-
ñòîñîâóþòüñÿ ùîäî íüîãî îñîáèñòî íåïðàâèëüíî, ³ öå ïðèçâîäèòü äî ïîðóøåííÿ éîãî
êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ.

Ç ìàòåð³àë³â çâåðíåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ãðîìàäÿíèí Ê., ÿêèé ïðàöþâàâ â îðãàíàõ
ïðîêóðàòóðè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ íà ïîñàäàõ ñë³ä÷îãî òà ïðîêóðîðà, ïðè çâ³ëüíåíí³ ç
ðîáîòè ó êâ³òí³ 1998 ðîêó ó çâ’ÿçêó ç âèõîäîì íà ïåíñ³þ îòðèìàâ íà ï³äñòàâ³ ÷èííîãî
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íà òîé ÷àñ çàêîíîäàâñòâà ãðîøîâó äîïîìîãó â ðîçì³ð³ äåñÿòè ïîñàäîâèõ îêëàä³â, ùî
ñòàíîâèëî áëèçüêî 1000 ãðèâåíü.

26 ëèïíÿ 2001 ðîêó íàáðàâ ÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», ÷àñòèíîþ ï’ÿòíàäöÿòîþ ñòàòò³ 501 ÿêîãî âñòàíîâëåíî,
ùî «ïðîêóðîðàì ³ ñë³ä÷èì ó ðàç³ âèõîäó íà ïåíñ³þ çà âèñëóãîþ ðîê³â ÷è ïî ³íâàë³äíî-
ñò³ âèïëà÷óºòüñÿ ãðîøîâà äîïîìîãà áåç ñïëàòè ïîäàòêó ó ðîçì³ð³ ì³ñÿ÷íîãî çàðîá³òêó,
ç ÿêîãî îá÷èñëåíà ïåíñ³ÿ, çà êîæåí ïîâíèé ð³ê ðîáîòè ïðîêóðîðîì, ñë³ä÷èì ïðîêóðà-
òóðè ÷è íà ïîñàäàõ ó íàóêîâî-íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ïðîêóðàòóðè». Ïðè öüîìó ÷àñòè-
íîþ â³ñ³ìíàäöÿòîþ ñòàòò³ 501 ïðîãîëîøåíî, ùî «ïîëîæåííÿ ö³º¿ ñòàòò³ ïîøèðþþòüñÿ
òàêîæ íà ïåíñ³îíåð³â ç ÷èñëà ïðàö³âíèê³â ïðîêóðàòóðè, ÿêèì äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³
öèì Çàêîíîì ïðèçíà÷åíà ïåíñ³ÿ çà â³êîì, âèñëóãîþ ðîê³â àáî çà ³íâàë³äí³ñòþ áåçïîñå-
ðåäíüî ç ïðîêóðîðñüêî-ñë³ä÷èõ ïîñàä ³ ïîñàä ó íàóêîâî-íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, íåçà-
ëåæíî â³ä ÷àñó âèõîäó íà ïåíñ³þ, çà óìîâè íàÿâíîñò³ ó íèõ ñòàæó ðîáîòè, ïåðåäáà÷å-
íîãî ö³ºþ ñòàòòåþ».

Çà ï³äðàõóíêàìè àâòîðà çâåðíåííÿ â³í ìàâ áè îòðèìàòè çà íîâèì Çàêîíîì ãðîøîâó
äîïîìîãó ó çíà÷íî á³ëüøîìó ðîçì³ð³. Íà çàÿâó ãðîìàäÿíèíà Ê. ùîäî çä³éñíåííÿ
ïåðåðàõóíêó òà âèïëàòè íàëåæíî¿, íà éîãî äóìêó, ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ç Ãåíåðàëüíî¿
ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè íàä³éøëà â³äïîâ³äü, ùî «íîâà ðåäàêö³ÿ ñòàòò³ 501 çàçíà÷åíîãî
Çàêîíó Óêðà¿íè ïîøèðþºòüñÿ íà òèõ ïðîêóðîð³â ³ ñë³ä÷èõ, ÿê³ âèõîäÿòü íà ïåíñ³þ çà
âèñëóãîþ ðîê³â ï³ñëÿ íàáðàííÿ íåþ ÷èííîñò³, òîáòî ï³ñëÿ 26 ëèïíÿ 2001 ðîêó».

Êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êîíñòèòóö³éíèõ çâåðíåíü (ïîäàíü)
Óõâàëîþ â³ä 28 ëèñòîïàäà 2002 ðîêó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâà-
äæåííÿ ó ñïðàâ³ íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì
Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³ä-
ñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâ-
íî¿ âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðè-
çâåñòè àáî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Îäíàê, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè, ãðîìàäÿíèí Ê. íå íà-
â³â ôàêò³â íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè òà ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâ-
íî¿ âëàäè çàçíà÷åíèõ ïîëîæåíü ñòàòò³ 501 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», à ôàê-
òè÷íî ïðîñèòü íàäàòè ðîç’ÿñíåííÿ ïîðÿäêó ¿õ çàñòîñóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî ùîäî éîãî
îñîáè òà âèñëîâëþº íåçãîäó ç â³äïîâ³äÿìè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè íà éîãî
çàÿâè, òîáòî ïîðóøóº ïèòàííÿ, âèð³øåííÿ ÿêèõ íå íàëåæèòü äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ê. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ
ïîëîæåíü ÷àñòèí ï’ÿòíàäöÿòî¿, â³ñ³ìíàäöÿòî¿ ñòàòò³ 501 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêó-
ðàòóðó» íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîí-
ñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».
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28 ãðóäíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà ïèñüìîâèì êëîïîòàííÿì ãðîìàäÿíèíà Ã.
ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 21, ïóíêòó 3 ÷àñòèíè
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ïåðøî¿ ñòàòò³ 26, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 40 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåí-
íÿ» (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ðîçåíêî Â.².).

Ãðîìàäÿíèí Ã. çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì ùîäî
îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ñòàòåé Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâà-
äæåííÿ», ââàæàþ÷è, ùî ñóäè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ íåîäíîçíà÷íî çàñòîñîâóâàëè ïîëî-
æåííÿ çãàäàíèõ íîðì Çàêîíó, ùî, íà äóìêó àâòîðà êëîïîòàííÿ, ïðèçâåëî äî ïîðóøåí-
íÿ éîãî êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íà ñóäîâèé çàõèñò.

Êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êîíñòèòóö³éíèõ çâåðíåíü (ïîäàíü)
Óõâàëîþ â³ä 26 ãðóäíÿ 2002 ðîêó íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâà-
äæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³.

Ó ïèñüìîâîìó êëîïîòàíí³ éäåòüñÿ, ïî ñóò³, ïðî ñï³ð, ÿêèé âèíèê ³ç ñ³ìåéíèõ â³äíî-
ñèí ï³ñëÿ ðîç³ðâàííÿ øëþáó ³ îñïîðþâàííÿ ãðîìàäÿíèíîì Ã. ïðàâîì³ðíîñò³ ñòÿãíåííÿ
ç íüîãî êîøò³â íà óòðèìàííÿ äâîõ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé. Ãðîìàäÿíèí Ã. çà ð³øåííÿì
Ëóöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó ñïëà÷óâàâ àë³ìåíòè ç 1997 ðîêó. Éîãî êîëèøíÿ äðóæèíà,
ãðîìàäÿíêà Ã., çà óãîäîþ ç íèì ó 1999 ðîö³ â³äêëèêàëà âèêîíàâ÷èé äîêóìåíò. Àëå ó
2000 ðîö³ âîíà ïîâòîðíî çâåðíóëàñÿ äî â³ää³ëó âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Ëóöüêîãî ì³ñüêîãî
óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ç ïðîõàííÿì ïîíîâèòè ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â, îñê³ëüêè ãðîìàäÿíèí
Ã. ïîðóøóâàâ óìîâè óãîäè. Òîãî æ ðîêó çâåðíåííÿ ñïî÷àòêó áóëî çàäîâîëåíî, àëå çãî-
äîì äåðæàâíèé âèêîíàâåöü âèí³ñ ïîñòàíîâó ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ âèêîíàâ÷îãî ïðî-
âàäæåííÿ. Ñòÿãóâà÷êà – ãðîìàäÿíêà Ã. – îñêàðæèëà öþ ïîñòàíîâó äî Ëóöüêîãî ì³ñüêî-
ãî ñóäó, ÿêèé â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ ¿¿ ñêàðãè. Ó ïîäàëüøîìó öå ð³øåííÿ áóëî ñêàñî-
âàíî óõâàëîþ ñóäîâî¿ êîëåã³¿ â öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ Âîëèíñüêîãî îáëàñíîãî ñóäó. Ðîç-
ãëÿäàþ÷è ñïðàâó ïîâòîðíî, Ëóöüêèé ì³ñüêèé ñóä ïîñòàíîâó äåðæàâíîãî âèêîíàâöÿ
ñêàñóâàâ òà çîáîâ’ÿçàâ éîãî ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàáåçïå÷èòè ñòÿãíåííÿ àë³ìåí-
ò³â ç ãðîìàäÿíèíà Ã.

Çà ñêàðãàìè àâòîðà êëîïîòàííÿ Âîëèíñüêèé îáëàñíèé ñóä äâ³÷³ ðîçãëÿäàâ çàçíà÷åíó
ñïðàâó â êàñàö³éíîìó òà íàãëÿäîâîìó ïîðÿäêó ³ ð³øåííÿ ì³ñüêîãî ñóäó çàëèøèâ áåç
çì³í. Îòæå, íàäàí³ ãðîìàäÿíèíîì Ã. ìàòåð³àëè çàñâ³ä÷óþòü, ùî â³í ðåàë³çóâàâ ñâîº
ïðàâî íà ñóäîâèé çàõèñò, ³ íå ï³äòâåðäæóþòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ Çàêîíó
êîìïåòåíòíèìè ñóäàìè, ÿê³ ðîçãëÿäàëè éîãî ñêàðãè.

Ãðîìàäÿíèí Ã. ââàæàº, ùî ³ñíóº ñóïåðå÷í³ñòü ì³æ ñòàòòÿìè 21, 40 Çàêîíó, òà ï³ääàº
ñóìí³âó ñóäîâ³ ð³øåííÿ ó çâ’ÿçêó ç íà÷åáòî îñîáèñòîþ çàö³êàâëåí³ñòþ òà óïåðåäæå-
í³ñòþ äåÿêèõ ñóää³â, ùî ðîçãëÿäàëè éîãî ñêàðãè. Îäíàê Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè
íå âïîâíîâàæåíèé óñóâàòè êîë³ç³¿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, à òàêîæ ïåðåâ³ðÿòè ïèòàííÿ
ëîÿëüíîñò³, ñóää³âñüêî¿ åòèêè òà ³íø³ ïîä³áí³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü.

Äàþ÷è îö³íêó ïèñüìîâîãî êëîïîòàííÿ ãðîìàäÿíèíà Ã., Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà-
¿íè çàçíà÷èâ, ùî ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ íåìàº, îñê³ëüêè â íüîìó â³äñóòíº
îáãðóíòóâàííÿ íàÿâíîñò³ íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ðÿäó íîðì Çàêîíó, à
ïîðóøåí³ àâòîðîì ïèòàííÿ íåï³äâ³äîì÷³ Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òåþ 42, ïóíêòàìè 2, 3 ñòàòò³ 45, ñòàòòÿìè 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà ïèñüìîâèì êëîïîòàííÿì ãðîìàäÿíèíà Ã. ùîäî îô³ö³é-
íîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 21, ïóíêòó 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-
ò³ 26, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 40 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ».
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28 ãðóäíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèò-
òÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Çàêðèòîãî
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Ë³ìà» ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿
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ñòàòò³ 25 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà» â³ä 19 âåðåñíÿ 1991 ðîêó
¹ 1576-Õ²² (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Øàïîâàë Â.Ì.).

Çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Ë³ìà» (äàë³ – ÇÀÒ «Ë³ìà») çâåðòàºòüñÿ äî Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì äàòè îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòè-
íè ïåðøî¿ ñòàòò³ 25 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà» â³ä 19 âåðåñíÿ
1991 ðîêó ùîäî ìîæëèâîñò³ â³ëüíîãî îá³ãó àêö³é çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
íà ïîçàá³ðæîâîìó ðèíêó.

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ³ñíóº íåîäíîçíà÷íå çàñòîñóâàííÿ
ñóäàìè Óêðà¿íè òà ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿
ñòàòò³ 25 íàçâàíîãî Çàêîíó «àêö³¿ çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ðîçïîä³ëÿþòüñÿ
ñåðåä çàñíîâíèê³â».

Âîäíî÷àñ ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî íåîäíîçíà÷íå çàñòîñó-
âàííÿ çàçíà÷åíîãî ïîëîæåííÿ «ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîðóøåííÿ ïðàâà ÇÀÒ «Ë³ìà» íà
ñàìîñò³éíå âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî ïðèäáàííÿ àêö³é âëàñíîãî âèïóñêó» ³ ùî îô³ö³é-
íå òëóìà÷åííÿ º íåîáõ³äíèì äëÿ íåäîïóùåííÿ ïîðóøåíü ïðàâ àêö³îíåð³â òà ïîòåíö³é-
íèõ ³íâåñòîð³â öüîãî òîâàðèñòâà.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ÇÀÒ «Ë³ìà» íåìàº. Çã³äíî ç³
ñòàòòåþ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³äñòàâîþ äëÿ êîí-
ñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â
Óêðà¿íè º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ àáî çàêîí³â
Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò ïðàâà íà
êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè àáî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ
éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ òâåðäæåííÿ ïðî íåîäíîçíà÷íå çàñòîñó-
âàííÿ íàâåäåíî¿ íîðìè äîâîäèòü ïîñèëàííÿì íà íàóêîâó ïóáë³êàö³þ ãîëîâè Äîíåöü-
êîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó, ïîâ³äîìëåííÿ ó ïðåñ³ ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó,
ÿê³ íå º àêòàìè çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäà-
ìè Óêðà¿íè òà ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè.

Ìàòåð³àëàìè ñïðàâè òàêîæ íå äîâåäåíî, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà ïîðóøåííÿ ïðàâ
ÇÀÒ «Ë³ìà». Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ éäåòüñÿ ïðî ñïåöèô³÷íå ïðàâî àêö³îíåðíî-
ãî òîâàðèñòâà âèêóïàòè ó àêö³îíåðà ñïëà÷åí³ íèì àêö³¿ ò³ëüêè çà ðàõóíîê ñóì, ùî ïåðå-
âèùóþòü ñòàòóòíèé ôîíä, äëÿ ¿õ íàñòóïíîãî ïåðåïðîäàæó, ðîçïîâñþäæåííÿ ñåðåä
ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â àáî àíóëþâàííÿ (ñòàòòÿ 32 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ãîñïîäàðñüê³ òîâà-
ðèñòâà»). Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ÇÀÒ «Ë³ìà» ôàêòè÷íî éäåòüñÿ ïðî íàäàííÿ
êîíñóëüòàö³¿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ êîíêðåòíî¿ íîðìè ïðàâà – ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 25
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà».

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðà-
â³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì Çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Ë³ìà» ùîäî
îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 25 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà» íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåä-
áà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà-
¿íè».

� � �

28 ãðóäíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äìîâó ó
â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðî-
ìàäÿíêè Ð. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 41 Êîí-
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ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 120 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïî-
â³äà÷ Âîçíþê Â.Ä.).

Äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ãðîìàäÿíêè Ð. ùîäî îô³-
ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 41 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñ-
òèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 120 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

Êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êîíñòèòóö³éíèõ çâåðíåíü (ïîäàíü)
ñâîºþ Óõâàëîþ â³ä 28 ëèñòîïàäà 2002 ðîêó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî
ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ïîðóøåíå ñóá’ºêòîì ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå
çâåðíåííÿ ïèòàííÿ ñòîñóºòüñÿ çåìåëüíîãî ñïîðó, â³äïîâ³äà÷åì ó ÿêîìó âèñòóïàº ãðî-
ìàäÿíêà Ð. Êîï³¿ äîëó÷åíèõ äîêóìåíò³â ñâ³ä÷àòü, ùî Ïåðøîòðàâíåâèé ðàéîííèé ñóä
ì. ×åðí³âö³ ð³øåííÿì â³ä 24 áåðåçíÿ 1994 ðîêó çîáîâ’ÿçàâ ¿¿ íå ÷èíèòè ïåðåøêîä ó êî-
ðèñòóâàíí³ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ãðîìàäÿíàì Ê. ³ Ê. òà â³äíîâèòè ñòàðó ìåæó çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè. Äî òîãî æ çã³äíî ç ð³øåííÿì Ïåðøîòðàâíåâî¿ ðàéîííî¿ ðàäè ì. ×åðí³âö³
â³ä 22 ëèïíÿ 1998 ðîêó ãðîìàäÿíêà Ð. çîáîâ’ÿçàíà áóëà çíåñòè ñàìîâ³ëüíî çâåäåíó
äîáóäîâó.

Ãðîìàäÿíêà Ð. íå ïîãîäèëàñü ³ç çàçíà÷åíèìè ð³øåííÿìè, ùî ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ
íåîäíîðàçîâîãî çâåðòàííÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. Îñê³ëüêè ¿¿ êëîïîòàííÿ
íå â³äïîâ³äàëè âñòàíîâëåíèì âèìîãàì, Ñåêðåòàð³àò Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
íàäñèëàâ ¿é îá´ðóíòîâàí³ â³äïîâ³ä³ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» òà Ðåãëàìåíòîì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³äñòà-
âîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè,
ÿêùî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè àáî
ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 42
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» îäí³ºþ ç âèìîã äî çì³ñòó êîíñòè-
òóö³éíîãî çâåðíåííÿ º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³
ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè.

Ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè íå íàâåäåíî ôàêò³â íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óê-
ðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ïîëîæåíü ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 41 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 120 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 25 æîâòíÿ
2001 ðîêó.

Ïðè âèð³øåíí³ ñïîðó Ïåðøîòðàâíåâèé ðàéîííèé ñóä ì. ×åðí³âö³ êåðóâàâñÿ ñòàòòÿ-
ìè 103, 115 Çåìåëüíîãî êîäåêñó, çàòâåðäæåíîãî Çàêîíîì Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ â³ä 18 ãðóä-
íÿ 1990 ðîêó, â ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 13 áåðåçíÿ 1992 ðîêó, íîðìàìè Öèâ³ëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ òà Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ùî æ
ñòîñóºòüñÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 120 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä
25 æîâòíÿ 2001 ðîêó, òî âîíè âçàãàë³ íå çàñòîñîâóâàëèñü, à òîìó ñòàâèòè ïèòàííÿ ïðî
íåîäíîçíà÷í³ñòü ¿õ çàñòîñóâàííÿ íå ìîæíà.

Ôàêòè÷íî àâòîð çâåðíåííÿ îñïîðþº çàêîíí³ñòü ð³øåíü ðàéîííîãî ñóäó òà Ïåðøî-
òðàâíåâî¿ ðàéîííî¿ ðàäè ì. ×åðí³âö³. Ïåðåâ³ðêà ïðàâèëüíîñò³ îö³íêè ñóäàìè çàãàëüíî¿
þðèñäèêö³¿ îáñòàâèí êîíêðåòíî¿ ñïðàâè, çàêîííîñò³ ¿õ ð³øåíü íå íàëåæèòü äî ïîâíî-
âàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Òàêèì ÷èíîì, êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì, óñòàíîâëåíèì Çàêî-
íîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», à òîìó ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ êîí-
ñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ íåìàº.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðà-
â³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíêè Ð. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïî-
ëîæåíü ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 41 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 120 Çå-
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ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïå-
ðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè», òà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó
êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³.

� � �

29 ãðóäíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äìîâó ó
â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðî-
ìàäÿíèíà Ò. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî, Êðèì³íàëüíî-ïðî-
öåñóàëüíîãî òà Âèïðàâíî-òðóäîâîãî êîäåêñ³â Óêðà¿íè» ñòîñîâíî ä³¿ â ÷àñ³ ïîëîæåííÿ,
ùî ïåðåäáà÷àº çàì³íó ñìåðòíî¿ êàðè äîâ³÷íèì ïîçáàâëåííÿì âîë³ (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷
ªâãðàôîâ Ï.Á.).

Ãðîìàäÿíèí Ò. çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì äàòè
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî, Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî òà Âèïðàâ-
íî-òðóäîâîãî êîäåêñ³â Óêðà¿íè» â³ä 22 ëþòîãî 2000 ðîêó ¹ 1483-²²² ñòîñîâíî ä³¿ â ÷àñ³
ïîëîæåííÿ, ùî ïåðåäáà÷àº çàì³íó ñìåðòíî¿ êàðè äîâ³÷íèì ïîçáàâëåííÿì âîë³.

Íà äóìêó çàÿâíèêà, ñóä, ïðèçíà÷àþ÷è ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ñìåðòíî¿ êàðè, êåðóâàâ-
ñÿ ÷èííèì íà òîé ÷àñ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ïîëîæåííÿ ÿêîãî â ÷àñòèí³
âñòàíîâëåííÿ òàêîãî âèäó ïîêàðàííÿ ñóïåðå÷èëè Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â³ä 28 ÷åðâ-
íÿ 1996 ðîêó, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ Ð³øåííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä
29 ãðóäíÿ 1999 ðîêó ¹ 11-ðï/99 (ñïðàâà ïðî ñìåðòíó êàðó).

15 ÷åðâíÿ 2002 ðîêó Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî, Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî òà Âèïðàâíî-òðóäîâî-
ãî êîäåêñ³â Óêðà¿íè» çì³íèâ âèðîê ãðîìàäÿíèíó Ò. ó ÷àñòèí³ çàñóäæåííÿ éîãî äî
ñìåðòíî¿ êàðè íà äîâ³÷íå ïîçáàâëåííÿ âîë³, ç ÷èì â³í íå çãîäåí, îñê³ëüêè ââàæàº, ùî
ñóä íàäàâ çâîðîòíî¿ ä³¿ â ÷àñ³ ïîëîæåííþ öüîãî Çàêîíó, ÿêèì ïîã³ðøóºòüñÿ éîãî ïðà-
âîâå ñòàíîâèùå.

Êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êîíñòèòóö³éíèõ ïîäàíü òà çâåð-
íåíü Óõâàëîþ â³ä 28 ëèñòîïàäà 2002 ðîêó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðî-
âàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ò. íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2
ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîí-
ñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì
Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà-
¿íè» ï³äñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòè-
òóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëà-
äè, ÿêùî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè àáî
ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ ãðîìàäÿíèíà Ò. â³äñóòíº áóäü-ÿêå îáãðóíòóâàííÿ
íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî, Êðèì³íàëüíî-ïðî-
öåñóàëüíîãî òà Âèïðàâíî-òðóäîâîãî êîäåêñ³â Óêðà¿íè» ñòîñîâíî ä³¿ â ÷àñ³ ïîëîæåííÿ,
ùî ïåðåäáà÷àº çàì³íó ñìåðòíî¿ êàðè äîâ³÷íèì ïîçáàâëåííÿì âîë³.

Ïðî îäíîçíà÷íå çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ çàçíà÷åíèõ ïîëîæåíü
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà öüîãî Çàêîíó ñòâåðäæóºòüñÿ ó ëèñò³ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà-
¿íè. Äî òîãî æ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ó ñâîºìó Ð³øåíí³ â³ä 9 ëþòîãî 1999 ðîêó
¹ 1-ðï/99 (ñïðàâà ïðî çâîðîòíó ä³þ â ÷àñ³ çàêîí³â òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àê-
ò³â) äàâ îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
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¿íè. Òàêèì ÷èíîì, ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³
íåìàº.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ñòàòòÿìè 42, 43, 45, 49, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»,
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðî-
âàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ò. ùîäî îô³ö³éíîãî
òëóìà÷åííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî, Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî òà Âèïðàâíî-òðóäîâîãî
êîäåêñ³â Óêðà¿íè» ñòîñîâíî ä³¿ â ÷àñ³ ïîëîæåííÿ, ùî ïåðåäáà÷àº çàì³íó ñìåðòíî¿ êàðè
äîâ³÷íèì ïîçáàâëåííÿì âîë³, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïå-
ðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè».

� � �

29 ãðóäíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äìîâó ó
â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðî-
ìàäÿíèíà Î. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî, Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñó-
àëüíîãî òà Âèïðàâíî-òðóäîâîãî êîäåêñ³â Óêðà¿íè» ñòîñîâíî ä³¿ â ÷àñ³ ïîëîæåííÿ, ùî
ïåðåäáà÷àº çàì³íó ñìåðòíî¿ êàðè äîâ³÷íèì ïîçáàâëåííÿì âîë³ (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ ªâ-
ãðàôîâ Ï.Á.).

Ãðîìàäÿíèí Î. çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì äàòè
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî, Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî òà Âèïðàâíî-
òðóäîâîãî êîäåêñ³â Óêðà¿íè» â³ä 22 ëþòîãî 2000 ðîêó ¹ 1483-²²² ñòîñîâíî ä³¿ â ÷àñ³
ïîëîæåííÿ, ùî ïåðåäáà÷àº çàì³íó ñìåðòíî¿ êàðè äîâ³÷íèì ïîçáàâëåííÿì âîë³.

Íà äóìêó çàÿâíèêà, ñóä, ïðèçíà÷àþ÷è ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ñìåðòíî¿ êàðè, êåðóâàâ-
ñÿ ÷èííèì íà òîé ÷àñ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ïîëîæåííÿ ÿêîãî â ÷àñòèí³
âñòàíîâëåííÿ òàêîãî âèäó ïîêàðàííÿ ñóïåðå÷èëè Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â³ä 28 ÷åðâíÿ
1996 ðîêó, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ Ð³øåííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 29 ãðóä-
íÿ 1999 ðîêó ¹ 11-ðï/99 (ñïðàâà ïðî ñìåðòíó êàðó).

17 ñåðïíÿ 2002 ðîêó Äí³ïðîïåòðîâñüêèé îáëàñíèé ñóä íà ï³äñòàâ³ Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî, Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî òà Âèïðàâíî-
òðóäîâîãî êîäåêñ³â Óêðà¿íè» çì³íèâ âèðîê ãðîìàäÿíèíó Î. â ÷àñòèí³ çàñóäæåííÿ éîãî
äî ñìåðòíî¿ êàðè íà äîâ³÷íå ïîçáàâëåííÿ âîë³, ç ÷èì â³í íå çãîäåí, îñê³ëüêè ââàæàº, ùî
ñóä íàäàâ çâîðîòíî¿ ä³¿ â ÷àñ³ ïîëîæåííþ öüîãî Çàêîíó, ÿêèì ïîã³ðøóºòüñÿ éîãî ïðà-
âîâå ñòàíîâèùå.

Êîëåã³ÿ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êîíñòèòóö³éíèõ ïîäàíü òà çâåð-
íåíü Óõâàëîþ â³ä 28 ëèñòîïàäà 2002 ðîêó â³äìîâèëà ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðî-
âàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Î. íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2
ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîí-
ñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì
Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà-
¿íè» ï³äñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòè-
òóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿
âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè
àáî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Ó êëîïîòàíí³ ãðîìàäÿíèíà Î. â³äñóòíº îáãðóíòóâàííÿ íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàí-
íÿ ñóäàìè Óêðà¿íè ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà Çàêîíó Óêðà¿íè
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«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî, Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî òà Âèïðàâíî-
òðóäîâîãî êîäåêñ³â Óêðà¿íè» ñòîñîâíî ä³¿ â ÷àñ³ ïîëîæåííÿ, ùî ïåðåäáà÷àº çàì³íó
ñìåðòíî¿ êàðè äîâ³÷íèì ïîçáàâëåííÿì âîë³.

Ïðî îäíîçíà÷íå çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ çàçíà÷åíèõ ïîëîæåíü
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà öüîãî Çàêîíó ñòâåðäæóºòüñÿ â ëèñò³ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà-
¿íè. Äî òîãî æ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ó ñâîºìó Ð³øåíí³ â³ä 9 ëþòîãî 1999 ðîêó
¹ 1-ðï/99 (ñïðàâà ïðî çâîðîòíó ä³þ â ÷àñ³ çàêîí³â òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àê-
ò³â) äàâ îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè. Îòæå, ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ íåìàº.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 42, 43, 45, 49, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåí-
íÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Î. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà-
÷åííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 58 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî, Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî òà Âèïðàâíî-òðóäîâîãî
êîäåêñ³â Óêðà¿íè» ñòîñîâíî ä³¿ â ÷àñ³ ïîëîæåííÿ, ùî ïåðåäáà÷àº çàì³íó ñìåðòíî¿ êàðè
äîâ³÷íèì ïîçáàâëåííÿì âîë³, íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïå-
ðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè».

� � �

29 ãðóäíÿ 2002 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî â³äìîâó ó
â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðî-
ìàäÿíèíà ß. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêò³â 3, 19 ðîçä³ëó ²² Ïðèê³íöå-
âèõ òà ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ ªâãðà-
ôîâ Ï.Á.).

Ãðîìàäÿíèí ß. çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì äàòè
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêò³â 3, 19 ðîçä³ëó ²² Ïðèê³íöåâèõ òà ïåðåõ³äíèõ ïî-
ëîæåíü Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 5 êâ³òíÿ 2001 ðîêó â ÷àñòèí³ çàêðèòòÿ ñó-
äàìè êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ ó çâ’ÿçêó ç äåêðèì³íàë³çàö³ºþ çëî÷èí³â áåç ïåðåâ³ðêè íàÿâ-
íîñò³ ÷è â³äñóòíîñò³ âèíè îáâèíóâà÷åíîãî. Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåí-
íÿ ââàæàº, ùî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü öèõ ïóíêò³â ñóïåðå÷èòü ñòàòò³ 62 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè.

ßê ñâ³ä÷àòü ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, ãðîìàäÿíèíó ß. áóëî ïðåä’ÿâëåíî îáâè-
íóâà÷åííÿ çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 125 Êðèì³-
íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â ðåäàêö³¿ 1960 ðîêó – íàêëåï (ïîøèðåííÿ çàâ³äîìî íåïðàâ-
äèâèõ âèãàäîê, ùî ãàíüáëÿòü ³íøó îñîáó).

Ì³ñöåâèé ñóä Ïðèäí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. ×åðêàñè ïîñòàíîâîþ â³ä 31 æîâòíÿ
2001 ðîêó êðèì³íàëüíó ñïðàâó ¹ 1Ï-4/2001 ð. ùîäî îáâèíóâà÷åííÿ ãðîìàäÿíèíà ß. çà
÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 125 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 1960 ðîêó çàêðèâ íà ï³ä-
ñòàâ³ ïóíêòó 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 6 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè – â³äñóòí³ñòü ó ä³ÿõ îáâèíóâà÷åíîãî ñêëàäó çëî÷èíó.

Ïîñòàíîâà ì³ñöåâîãî ñóäó, ÿê ïîâ³äîìèâ ó ëèñò³ â³ä 29 êâ³òíÿ 2002 ðîêó ¹ 11/1-391-02
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êàäð³â Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, ïðèéíÿòà ó çâ’ÿçêó ç äå-
êðèì³íàë³çàö³ºþ ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 125 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 1960 ðî-
êó, à íå çà â³äñóòí³ñòþ âèíè. Òîìó ãðîìàäÿíèíó ß. ó ñêàñóâàíí³ íàêàçó ïðîêóðîðà ×åð-
êàñüêî¿ îáëàñò³ ïðî çâ³ëüíåííÿ éîãî ç îðãàí³â ïðîêóðàòóðè áóëî â³äìîâëåíî.

Íà äóìêó çàÿâíèêà, ïîñòàíîâîþ ì³ñöåâîãî ñóäó òà ëèñòîì Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòó-
ðè Óêðà¿íè ñòîñîâíî íüîãî ïîðóøåíî ïðèíöèï ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³, çàêð³ïëåíèé
ñòàòòåþ 62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ç
1 âåðåñíÿ 2001 ðîêó íàáóâ ÷èííîñò³ íîâèé Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè, ÿêèé äå-
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êðèì³íàë³çóâàâ ä³¿, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 125 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 1960 ðî-
êó. Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3 ðîçä³ëó II Ïðèê³íöåâèõ òà ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 2001 ðîêó ï³äëÿãàþòü çàêðèòòþ âñ³ êðèì³íàëüí³ ñïðà-
âè ùîäî îñ³á, ÿê³ â÷èíèëè çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè
1960 ðîêó, ùî ïåðåë³÷åí³ â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçä³ëó. À çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ïóíêòó 19
çàçíà÷åíîãî ðîçä³ëó ïåðåãëÿä ñïðàâ ùîäî îñ³á, ÿê³ áóëè çàñóäæåí³ íà ï³äñòàâ³ Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 1960 ðîêó, à òàêîæ çàêðèòòÿ ñïðàâ ùîäî îñ³á, ÿê³ â÷èíèëè
çëî÷èíè äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Êîäåêñîì ³ ñïðàâè ñòîñîâíî ÿêèõ ïåðåáóâàþòü ó
ïðîâàäæåíí³ ñóä³â, îðãàí³â äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ÷è ä³çíàííÿ, çä³éñíþþòüñÿ ñóäîì.

Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà-
¿íè» ï³äñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâ-
íî¿ âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðè-
çâåñòè àáî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Îäíàê ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè íå íàâåäåíî îáãðóíòóâàííÿ ñòîñîâíî íåîäíîçíà÷íîãî çà-
ñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè, îðãàíàìè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ïîëîæåíü ïóíêò³â 3, 19 ðîç-
ä³ëó II Ïðèê³íöåâèõ òà ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 2001 ðî-
êó. Ôàêòè÷íî ãðîìàäÿíèí ß. íå ïîãîäæóºòüñÿ ç ïîñòàíîâîþ ì³ñöåâîãî ñóäó Ïðèäí³-
ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. ×åðêàñè òà â³äïîâ³ääþ íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ êàäð³â Ãåíåðàëü-
íî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ïðî â³äìîâó ó ñêàñóâàíí³ íàêàçó ïðîêóðîðà ×åðêàñüêî¿ îáëàñ-
ò³ ïðî çâ³ëüíåííÿ éîãî ç îðãàí³â ïðîêóðàòóðè.

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ òàêîæ ïîðóøóºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ïóíêò³â 3, 19 ðîçä³ëó II Ïðèê³íöåâèõ òà
ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 2001 ðîêó. Îäíàê çã³äíî ç ïóíê-
òîì 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ãðîìàäÿíè íå º ñóá’ºêòàìè çâåð-
íåííÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç òàêèõ ïèòàíü. Îòæå, ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà ß.
íåìàº.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàò-
òÿìè 42, 43, 45, 49, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåí-
íÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà ß. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà-
÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêò³â 3, 19 ðîçä³ëó ²² Ïðèê³íöåâèõ òà ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 5 êâ³òíÿ 2001 ðîêó ¹ 2341-III â ÷àñòèí³ çàêðèòòÿ ñóäà-
ìè êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ ó çâ’ÿçêó ç äåêðèì³íàë³çàö³ºþ çëî÷èí³â áåç ïåðåâ³ðêè íàÿâíî-
ñò³ ÷è â³äñóòíîñò³ âèíè îáâèíóâà÷åíîãî íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» – íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âè-
ìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè».
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ÒÅÎÐ²ß ² ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

ÏÎÍßÒÒß ÄÅÐÆÀÂÈ ² ÑÓÂÅÐÅÍ²ÒÅÒÓ

Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÌÓ ÏÐÀÂ²

Â. Øàïîâàë,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð

Êëþ÷îâèìè ïîíÿòòÿìè äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà îá’ºêòèâíî º ïîíÿòòÿ äåðæàâè ³
ñóâåðåí³òåòó. Ç’ÿñóâàííþ çì³ñòó öèõ ïîíÿòü ñïðèÿòèìå òðàêòóâàííÿ çàãàëüíèõ òåð-
ì³í³â «äåðæàâà» ³ «ñóâåðåí³òåò», à òàêîæ íèçêè ³íøèõ òåðì³í³â, áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿ-
çàíèõ ³ç íàçâàíèìè çàãàëüíèìè.

ÄÅÐÆÀÂÀ – êëþ÷îâà ñêëàäîâà ïîë³òè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, ÿêà çíà÷íîþ
ì³ðîþ çàáåçïå÷óº ñòàë³ñòü ñàìîãî ñîö³óìó. Äåðæàâà º «þðèäè÷íîþ ôîðìîþ» â³ä-
ïîâ³äíî¿ îðãàí³çàö³¿, àäæå çä³éñíþâàíîþ ¿¿ îðãàíàìè ïðàâîòâîð÷³ñòþ ëåã³òèìóþòüñÿ
³íø³ ñêëàäîâ³, ³ ñàìà äåðæàâà êîíñòèòóþºòüñÿ îñíîâíèì çàêîíîì. Ïîíÿòòÿ äåðæàâè
íå âèçíà÷åíå â êîíñòèòóö³éíèõ íîðìàõ. Ðàçîì ç òèì â îñíîâó êîæíî¿ êîíñòèòóö³¿ ïî-
êëàäåíî ïîøèðåíå ó ñóñï³ëüñòâ³ óÿâëåííÿ ïðî äåðæàâó. Ç îãëÿäó íà òåîð³þ êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïðàâà äåðæàâà º ñâîºð³äíèì ïóáë³÷íî-ïðàâîâèì ñîþçîì, ÿêèé ñêëàäàº íàñå-
ëåííÿ, ùî ïðîæèâàº íà ïåâí³é òåðèòîð³¿ ³ îá’ºäíàíå ºäèíîþ âëàäîþ. Âèçíà÷åííÿ
äåðæàâè ÿê ñïîëó÷åííÿ òðüîõ åëåìåíò³â – íàñåëåííÿ, òåðèòîð³¿ ³ âëàäè – áóëî ñôîðìó-
ëüîâàíå ùå â Õ²Õ ñòîë³òò³. Ñàìå ö³ åëåìåíòè º, ïî ñóò³, áàçîâèìè îá’ºêòàìè êîíñòè-
òóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ. Ç ³íøîãî áîêó, çà çì³ñòîì öüîãî ðåãóëþâàííÿ äåðæàâà – öå ñó-
êóïí³ñòü îðãàí³â (ìåõàí³çì), ÿê³ çä³éñíþþòü ïóáë³÷íó âëàäó, âèçíà÷åíó ÿê äåðæàâíà
âëàäà.

Òåðì³í «äåðæàâà» º ñòðèæíåâèì äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà. Öå, íàñàìïåðåä, çó-
ìîâëåíî ïðåäìåòîì ãàëóçåâîãî ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ, ÿêèì º äåðæàâíî-ïîë³òè÷í³
â³äíîñèíè âëàäàðþâàííÿ. Íàçâàí³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè îá’ºêòèâíî º íàéâàæëèâ³øèìè
ñåðåä òèõ, ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ îðãàí³çàö³¿ òà çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ñòàíîâ-
ëÿòü ïðåäìåò ïóáë³÷íî-ïðàâîâèõ ãàëóçåé çàãàëîì. Äî òîãî æ ñàìà ãàëóçü çà óìîâ äå-
ÿêèõ êðà¿í ìàº íàçâó äåðæàâíîãî ïðàâà. ²ñòîðè÷íî â³äì³íí³ñòü ì³æ òåðì³íàìè «êîí-
ñòèòóö³éíå ïðàâî» ³ «äåðæàâíå ïðàâî» áóëà çóìîâëåíà ð³çíèìè ï³äõîäàìè äî ïèòàííÿ
ïðî ñóòí³ñòü êîíñòèòóö³¿, ùî ³ñíóâàëè ó ïîë³òèêî-ïðàâîâ³é òåîð³¿ ÕV²²²–Õ²Õ ñòîë³òü.
Ó ïåðøîìó âèïàäêó âèõ³äíîþ áóëà ³äåÿ êîíñòèòóö³¿ ÿê îñíîâíîãî çàêîíó, ùî âèçíà÷àº
ãîëîâí³ ïàðàìåòðè äåðæàâè ³ îðãàí³çîâóº, òîáòî îáìåæóº, çä³éñíþâàíó íåþ âëàäó (Âå-
ëèêîáðèòàí³ÿ, ÑØÀ, Ôðàíö³ÿ), â äðóãîìó – àáñîëþòèçóâàëàñü ðîëü äåðæàâíî¿ âëàäè
ÿê ÷èííèêà ïðàâîòâîð÷îñò³ (Í³ìå÷÷èíà). Ñüîãîäí³ â³äì³ííîñò³ ì³æ çàçíà÷åíèìè òåð-
ì³íàìè ìàþòü óìîâíå çíà÷åííÿ ³ â³äîáðàæàþòü îñîáëèâîñò³ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó
êîíêðåòíèõ êðà¿í, çîêðåìà, åâîëþö³¿ ïîë³òèêî-ïðàâîâî¿ òåîð³¿ íà ¿õ òåðåíàõ.

Çíà÷óù³ñòü òåðì³íà «äåðæàâà» äëÿ òåîð³¿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà çàñâ³ä÷óº é òå, ùî
äåðæàâà áåçïîñåðåäíüî ìîæå áóòè ó÷àñíèêîì êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâîâ³äíîñèí, òîáòî º
ñóá’ºêòîì â³äïîâ³äíî¿ ãàëóç³ ïðàâà. Îñîáëèâ³ñòþ òàêèõ ïðàâîâ³äíîñèí º òå, ùî â íèõ
ä³ñòàº ïðÿìèé âèÿâ äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò. Ó ë³òåðàòóð³ ïîøèðåíà òåçà, ùî ó ïðàâî-
â³äíîñèíàõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç êîíñòèòóö³éíèì (êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèì) ³íñòèòóòîì ãðî-
ìàäÿíñòâà, áåðå ó÷àñòü äåðæàâà ÿê ö³ëå. ²ñíóº òàêîæ äóìêà, çã³äíî ç ÿêîþ äåðæàâà áåç-
ïîñåðåäíüî º ó÷àñíèêîì ïðàâîâ³äíîñèí, êîòð³ âèíèêàþòü çà çì³ñòîì êîíñòèòóö³éíîãî
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³íñòèòóòó ïðàâîñóääÿ, çîêðåìà ó çâ’ÿçêó ç ïîñòàíîâëåííÿì ñóäîâèõ ð³øåíü ³ìåíåì
äåðæàâè.

Ïðîòå íàé÷àñò³øå â ðîë³ ó÷àñíèê³â êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâîâ³äíîñèí âèñòóïàþòü îð-
ãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè, àáî äåðæàâí³ îðãàíè (îðãàíè äåðæàâè), à òàêîæ ³íäèâ³äè. Îðãàí
äåðæàâíî¿ âëàäè – öå â³äíîñíî âèîêðåìëåíà ÷àñòèíà äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó (àïàðàòó),
ÿêà íàä³ëåíà ïîâíîâàæåííÿìè äëÿ çä³éñíåííÿ ó âèçíà÷åíèõ ôîðìàõ çàâäàíü, ùî ïîâ’ÿ-
çàí³ ç ðåàë³çàö³ºþ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ôóíêö³¿ äåðæàâè. Âèõ³äíèì ïîíÿòòÿì ó Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè º ïîíÿòòÿ ñàìå îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè. Çâ³äñè âæèâàí³ â êîíñòèòóö³éíîìó
òåêñò³ òåðì³íè «îðãàíè çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè», «îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» ³ «îðãàíè ñó-
äîâî¿ âëàäè».

Âîäíî÷àñ â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ìîæíà çíàéòè é ³íø³ òåðì³íè, ñêëàäîâîþ ÿêèõ º
ñëîâî «îðãàí». Çîêðåìà, â ÷àñòèí³ äðóã³é éîãî ñòàòò³ 59 âæèâàíî òåðì³í «äåðæàâí³ îð-
ãàíè», ïðè÷îìó òóò æå òàêèìè âèçíàíî ñóäè. Çà çì³ñòîì ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿
ñòàòò³ 5 ó íåïðÿì³é ôîðì³ âèêîðèñòàíî òåðì³í «îðãàí äåðæàâè»: «Ïðàâî âèçíà÷àòè ³
çì³íþâàòè êîíñòèòóö³éíèé ëàä â Óêðà¿í³… íå ìîæå áóòè óçóðïîâàíå äåðæàâîþ, ¿¿ îð-
ãàíàìè àáî ïîñàäîâèìè îñîáàìè». Òèì ñàìèì òåðì³íè «îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè» ³
«äåðæàâíèé îðãàí» («îðãàí äåðæàâè») º ñèíîí³ìàìè, àäæå â³äñóòí³ ðåàëüí³ ï³äñòàâè
äëÿ ¿õ ð³çíî¿ êâàë³ô³êàö³¿.

Ðàçîì ç òèì çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ïîíÿòòÿ îðãàíó äåðæàâè, ùî áóëî øèðîêî ïðèéíÿ-
òèì, ïåâíîþ ì³ðîþ ïðîòèñòàâëÿëîñÿ ïîíÿòòþ îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè. Çà òîä³øíüîþ
ïîë³òèêî-ïðàâîâîþ òåîð³ºþ äåðæàâíèé ìåõàí³çì ðîçãëÿäàâñÿ ÿê ñóêóïí³ñòü ð³çíèõ îð-
ãàí³â äåðæàâè – íàñàìïåðåä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ îðãàí³â äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ, ñóäîâèõ îðãàí³â ³ îðãàí³â ïðîêóðàòóðè. ² ëèøå ðàäè óñ³õ ð³âí³â ââàæàëèñÿ
âëàñíå îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè. Ïðîòå ó íàñë³äîê ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî ³ äåðæàâ-
íî-ïðàâîâîãî ðîçâèòêó ùå çà â³äïîâ³äíèõ ÷àñ³â íàâåäåíà õàðàêòåðèñòèêà äåðæàâíîãî
ìåõàí³çìó áóëà êîðèãîâàíà, ³ âñ³ îðãàíè äåðæàâè ïîñòóïîâî ïî÷àëè âèçíàâàòè îðãàíà-
ìè äåðæàâíî¿ âëàäè.

Ïîíÿòòÿ îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè ïîâ’ÿçàíå ç ÿâèùåì äåðæàâíî¿ âëàäè ÿê íàéá³ëüø
çàãàëüíî¿ çà ïðèðîäîþ ³ ïî ñóò³ óí³âåðñàëüíî¿ çà êîëîì ñóá’ºêò³â âëàäè, ùî ðåàë³çóºòü-
ñÿ ó ñóñï³ëüñòâ³. ² õî÷à äåðæàâíà âëàäà çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè, öå
íå îçíà÷àº, ùî âîíà íàëåæèòü êîæíîìó ç íèõ. Çà ñìèñëîì çàãàëüíîïðèéíÿòîãî ïðèí-
öèïó íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó, ÿêèé çíàéøîâ â³äîáðàæåííÿ ³ â ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 5
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ºäèíèì äæåðåëîì âëàäè º íàðîä, ÿêîìó âîíà íàëåæèòü. Ïðè öüî-
ìó â íàøîìó Îñíîâíîìó Çàêîí³, âèõîäÿ÷è ç ôàêòè÷íî ñïðèéíÿòî¿ ³äå¿ ïðèðîäíîãî ïðà-
âà ãðîìàäè ÿê êîíöåïòóàëüíî¿ îñíîâè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³, äåðæàâíà
âëàäà ôîðìàëüíî ðîçìåæîâàíà ç ì³ñöåâèì ñàìîâðÿäóâàííÿì. Ó òàêèé ñàìèé ñïîñ³á
ðîçìåæîâàí³ é îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Äåðæàâíà âëàäà íå ðîçïîä³ëÿºòüñÿ ì³æ ð³çíèìè îðãàíàìè ³ º ö³ë³ñíèì ÿâèùåì. Îð-
ãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè íàä³ëåí³ íå ÷àñòèíàìè âëàäè, à ïîâíîâàæåííÿìè. Ïîâíîâàæåííÿ
îðãàíó ñêëàäàþòü éîãî êîìïåòåíö³þ. Âîäíî÷àñ êîìïåòåíö³þ îðãàíó íåð³äêî âèçíà÷à-
þòü ÿê ñóêóïí³ñòü íå ò³ëüêè ïîâíîâàæåíü, à é ïðåäìåò³â â³äàííÿ, ùî º ñôåðàìè ñó-
ñï³ëüíèõ â³äíîñèí, â ÿêèõ â³äïîâ³äíèé îðãàí êîìïåòåíòíèé. Êîìïåòåíö³ÿ áóäü-ÿêîãî
îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè îá’ºêòèâíî º ïîõ³äíîþ â³ä ñàìî¿ äåðæàâè. Âîíà îáîâ’ÿçêîâî
ô³êñóºòüñÿ ó ïðàâîâèõ íîðìàõ, à çà ¿¿ çì³ñòîì âèçíà÷àºòüñÿ ñòàòóñ îðãàíó. Íàÿâí³ñòü ó
îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïîâíîâàæåíü çóìîâëþº îñîáëèâ³ñòü ¿õ êîíñòèòóö³éíî¿ ïðàâî-
ñóá’ºêòíîñò³ ïîð³âíÿíî ç ³íäèâ³äàìè (ãðîìàäÿíàìè). ²íäèâ³äè áåðóòü ó÷àñòü â îðãà-
í³çàö³¿ âëàäè øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ íà âèáîðàõ ùîäî ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â.
Îäíàê çà âèíÿòêîì ó÷àñò³ ó ðåôåðåíäóìàõ âîíè, ïî ñóò³, íå íàä³ëåí³ ïðàâàìè áåçïîñå-
ðåäíüî çä³éñíþâàòè âëàäó.

Äåðæàâíî-âëàäí³ ïîâíîâàæåííÿ îðãàí³â íå âèãëÿäàþòü âèêëþ÷íî ÿê ¿õ ïðàâà ³
íåð³äêî ìàþòü õàðàêòåð îáîâ’ÿçê³â. Íàïðèêëàä, îáîâ’ÿçêîì º ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ñòîñîâíî ïðèçíà÷åííÿ âèáîð³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó êîíñòèòóö³éíî
ïåðåäáà÷åí³ ñòðîêè (ïóíêò 7 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). Ïðîòå õà-
ðàêòåð ïðàâà ìàº ¿¿ ïîâíîâàæåííÿ íà óñóíåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç ïîñòà â ïîðÿäêó
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³ìï³÷ìåíòó (ïóíêò 10 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ æ ñòàòò³). Çâè÷àéíî êîíñòèòóö³éí³ ôîðìó-
ëþâàííÿ ïîâíîâàæåíü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè íå äàþòü ï³äñòàâ äëÿ ÷³òêîãî âèçíà-
÷åííÿ ¿õ õàðàêòåðó, ÿêèé ìîæíà ç’ÿñóâàòè ëèøå çàñîáîì ñèñòåìíîãî òëóìà÷åííÿ ð³ç-
íèõ ïîëîæåíü îñíîâíîãî çàêîíó àáî çà çàãàëüíèì ñìèñëîì çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî
âëàäàðþâàííÿ.

Âèçíà÷åííþ êîìïåòåíö³¿ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïðèñâÿ÷åíà çíà÷íà ÷àñòèíà íîðì
áóäü-ÿêîãî îñíîâíîãî çàêîíó. Îäíàê êîíñòèòóö³éíî âñòàíîâëåíèìè º ñòàòóñè ëèøå
âèùèõ îðãàí³â äåðæàâè, äî ÿêèõ, íàñàìïåðåä, â³äíåñåí³ ãëàâà äåðæàâè ³ ïàðëàìåíò, à
òàêîæ, çâè÷àéíî, óðÿä ³ íàéâèù³ ñóäè. Õàðàêòåðèñòèêà òîãî àáî ³íøîãî îðãàíó ÿê âè-
ùîãî îðãàíó äåðæàâè çàëåæèòü â³ä ïðèéíÿòî¿ ôîðìè äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ. Çà çàãàëü-
íèì ïðàâèëîì êîæíîìó ç âèùèõ îðãàí³â äåðæàâè ïðèñâÿ÷åíà îêðåìà ñòðóêòóðíà ÷àñ-
òèíà êîíñòèòóö³¿ (ðîçä³ë àáî ãëàâà), ÿêîþ âðåãóëüîâàíî ïîðÿäîê éîãî ôîðìóâàííÿ,
âèçíà÷åíî ïîâíîâàæåííÿ òà îñíîâí³ çàñîáè ¿õ ðåàë³çàö³¿ òîùî. Çì³ñò ñòàòóñ³â âèùèõ
îðãàí³â äåðæàâè êîíñòèòóö³ÿìè çâè÷àéíî íå âè÷åðïóºòüñÿ. Ðàçîì ç òèì, íà â³äì³íó â³ä
áàãàòüîõ ³íøèõ îñíîâíèõ çàêîí³â, Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè íå ì³ñòèòü çàñòåðåæåííÿ ïðî
òå, ùî ïîâíîâàæåííÿ ïðåçèäåíòà ìîæóòü áóòè ïåðåäáà÷åí³ é çàêîíàìè.

Êîíñòèòóö³éíà ðåãëàìåíòàö³ÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ³íøèõ îðãàí³â ìàº çàãàëüíèé õàðàê-
òåð. Â îñíîâíèõ çàêîíàõ ô³êñóþòüñÿ ïðèíöèïè ôîðìóâàííÿ öèõ îðãàí³â, îñíîâè ¿õ îð-
ãàí³çàö³¿ òîùî. Äî òàêèõ îðãàí³â ïðàêòè÷íî çàâæäè â³äíåñåí³ ñóäè çàãàëüíî¿ þðèñäèê-
ö³¿ (îêð³ì íàéâèùîãî) òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Çà çì³ñòîì Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè çàãàëüíî âðåãëàìåíòîâàíà îðãàí³çàö³ÿ òà ä³ÿëüí³ñòü ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè ³ äåÿêèõ ³íøèõ. Ñòàòóñè óñ³õ â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â ëèøå ïîçíà÷åí³ â êîí-
ñòèòóö³ÿõ ³ âîäíî÷àñ âñòàíîâëåí³ çàêîíàìè. Ö³ çàêîíè îá’ºêòèâíî â³äíåñåí³ äî äæåðåë
êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà. Óí³âåðñàëüíîþ ïðàêòèêîþ º êîíñòèòóö³éíå âèçíà÷åííÿ ³ çà-
êð³ïëåííÿ çàñàä ïîáóäîâè äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó â ö³ëîìó. Íà ñüîãîäí³ â³äïîâ³äíîþ
çàñàäîþ ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ êðà¿í ñâ³òó º «ðîçïîä³ë âëàä» (ïîä³ë âëàäè), çàô³êñî-
âàíèé, çîêðåìà, â ñòàòò³ 6 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Îá’ºêòîì êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ º óçàãàëüíåíî äåðæàâà, õî÷à òóò âîíî çàâ-
æäè º ìàêñèìàëüíî àáñòðàêòíèì. Êîíñòèòóö³éíèé «ñòàòóñ» äåðæàâè íàéøèðøèé ïî-
ð³âíÿíî ç ³íøèìè ñêëàäîâèìè ïîë³òè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, àäæå ó á³ëüøîñò³
êðà¿í êîíñòèòóö³ÿ ñïðèéìàºòüñÿ íàñàìïåðåä ÿê îñíîâíèé çàêîí äåðæàâè. Â îñíîâíèõ
çàêîíàõ ñôîðìóëüîâàí³ õàðàêòåðèñòèêè äåðæàâè, çîêðåìà ó âçàºìîâ³äíîñèíàõ ³ç ñó-
ñï³ëüñòâîì («äåìîêðàòè÷íà», «ñîö³àëüíà», «ïðàâîâà», «ñâ³òñüêà», «³ñëàìñüêà» òîùî),
à òàêîæ ¿¿ ôîðìè («óí³òàðíà», «ôåäåðàòèâíà», «ðåñïóáë³êà», «ìîíàðõ³ÿ»). ²íîä³ äå-
êëàðóºòüñÿ óäàâàíà êëàñîâà àáî ñîö³àëüíà ñóòí³ñòü äåðæàâè. Òàê, ñîö³àë³ñòè÷íèìè
äåðæàâàìè êîíñòèòóö³éíî ïðîãîëîøåí³ Â’ºòíàì, ªãèïåò, ÊÍÄÐ, Êóáà ³ Ñèð³ÿ.

Ó íîâ³òí³õ êîíñòèòóö³ÿõ, ïðèéíÿòèõ ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, íåð³äêî ïîçíà÷åí³
ãîëîâí³ ôóíêö³¿ äåðæàâè. Ïîøèðåíîþ º ïðàêòèêà ô³êñàö³¿ â îñíîâíèõ çàêîíàõ ïðèíöè-
ï³â çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè. Êîíñòèòóö³¿ ì³ñòÿòü ïîëîæåííÿ ñòîñîâíî äåðæàâ-
íèõ ñèìâîë³â, ñòîëèö³ òîùî. Õàðàêòåðíî, ùî âñ³ ö³ ïèòàííÿ çâè÷àéíî âðåãëàìåíòîâàí³
ó ïåðøèõ ðîçä³ëàõ (ãëàâàõ) êîíñòèòóö³é, ÿê³ ìàþòü çàñàäíè÷èé õàðàêòåð. Çà ïðèêëàä
ñëóãóº çì³ñò ðîçä³ëó ² «Çàãàëüí³ çàñàäè» Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ðàçîì ç òèì, âðàõîâó-
þ÷è çàãàëüíèé ñìèñë ÿâèùà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó, ïðî êîíñòèòóö³éíå âñòàíîâëåí-
íÿ «ñòàòóñó» äåðæàâè ìîæíà ãîâîðèòè ëèøå óìîâíî.

Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè êîíñòèòóö³éíîãî «ñòàòóñó» äåðæàâè ìàº
êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèé ³íñòèòóò ñòîëèö³. ÑÒÎËÈÖß – öå ì³ñòî, ÿêå º ïîë³òè÷íèì òà
àäì³í³ñòðàòèâíèì öåíòðîì äåðæàâè. Òàêó çíà÷óù³ñòü âîíà ìàº, íàñàìïåðåä, âíàñë³äîê
òîãî, ùî òóò, ÿê ïðàâèëî, çíàõîäÿòüñÿ âñ³ âèù³ îðãàíè äåðæàâè. Öèì çóìîâëåíå ³ ðîçòà-
øóâàííÿ â í³é äèïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâíèöòâ ³íøèõ äåðæàâ. Ó ñòîëèö³ ç îá’ºêòèâíèõ
ïðè÷èí â³äáóâàþòüñÿ âàæëèâ³ ïîä³¿ ó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó æèòò³, òîìó òóò ðîçì³ùå-
í³ öåíòðàëüí³ (êåð³âí³) îðãàíè áàãàòüîõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.
²íîä³ ñòîëèöÿ íàáóâàº çíà÷åííÿ òàê çâàíîãî ìåãàïîë³ñà. Çóìîâëåí³ öèì åêîíîì³÷í³, äå-
ìîãðàô³÷í³ òà ³íø³ äèñïðîïîðö³¿ ïðèçâîäÿòü äî ïåðåíåñåííÿ ñòîëèö³ àáî íàâ³òü ïîáó-
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äîâè íîâî¿ (Áðàçèë³ÿ, Êîò-ä’²âóàð, Í³ãåð³ÿ). Ïåðåíåñåííÿ ñòîëèö³ ìîæå ñëóãóâàòè ìåò³
³íòåãðàö³¿ òåðèòîð³¿ òà íàñåëåííÿ äåðæàâè (Êàçàõñòàí).

Âèçíàííÿ çà êîíêðåòíèì ì³ñòîì ðîë³ òà ñòàòóñó ñòîëèö³ çâè÷àéíî ìàº òðàäèö³þ. Â
ªâðîï³ ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ öþ ðîëü ç ÷àñîì ïî÷àëè âèêîíóâàòè ïîñåëåííÿ, êîòð³ ó ñå-
ðåäíüîâ³÷÷³ áóëè öåíòðîì äîìåíó (ñïàäêîâîãî çåìåëüíîãî âîëîä³ííÿ) ôåîäàëà, çàâäÿ-
êè çóñèëëÿì ÿêîãî óòâîðþâàëàñü öåíòðàë³çîâàíà äåðæàâà. Çà ³íøèõ óìîâ âèð³øàëü-
íå çíà÷åííÿ äëÿ ëîêàë³çàö³¿ ñòîëèö³ ìàëè ð³çí³ õàðàêòåðèñòèêè â³äïîâ³äíîãî ïîñå-
ëåííÿ: ì³ñöå ³ñòîðè÷íî¿ ïîä³¿ íàö³îíàëüíîãî ìàñøòàáó, öåíòð êîëèøíüîãî êîëîí³àëü-
íîãî óïðàâë³ííÿ, ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè òîùî. Òðàäèö³éí³ñòü ðîë³ ïîë³òè÷íîãî òà
àäì³í³ñòðàòèâíîãî öåíòðó çóìîâèëà òå, ùî ó á³ëüøîñò³ ðîçâèíóòèõ êðà¿í ïðî êîíêðåò-
íå ì³ñòî ÿê ñòîëèöþ íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³ íå éäåòüñÿ.

Ñó÷àñí³ ñòîëèö³ âèîêðåìëåí³ â ñèñòåì³ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ
(ïîä³ëó) äåðæàâè ³ º éîãî îñîáëèâèìè îäèíèöÿìè. Òàêà îñîáëèâ³ñòü, íàñàìïåðåä, ïî-
ëÿãàº â òîìó, ùî, ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè îäèíèöÿìè, â ñòîëèöÿõ ïî-³íøîìó îðãàí³çîâàíå
ì³ñöåâå óïðàâë³ííÿ ³ âèçíà÷åíî éîãî â³äíîñèíè ç «öåíòðàëüíîþ» âëàäîþ. Òàê, ÷àñòè-
íîþ äðóãîþ ñòàòò³ 140 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çîêðåìà â Êèºâ³, âèçíà÷àþòüñÿ îêðåìèìè çàêîíàìè.

Íåð³äêî ñòîëèö³ ïîºäíóþòü ñòàòóñ îêðåìî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíè-
ö³ (ïîñåëåííÿ) ç³ ñòàòóñîì àäì³í³ñòðàòèâíîãî öåíòðó ðåã³îíó (ì³ñöåâîñò³), ùî º â³äïî-
â³äíîþ îäèíèöåþ íàéâèùîãî ð³âíÿ. Â ³íøèõ âèïàäêàõ ñòîëèö³ â ö³ëîìó çð³âíåí³ ó ñòà-
òóñ³ ç àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèìè îäèíèöÿìè íàéâèùîãî ð³âíÿ ç âèçíàííÿì çà
íèìè îñîáëèâîñòåé â îðãàí³çàö³¿ âëàäàðþâàííÿ. ²íîä³ ñòîëèö³ º öåíòðîì îêðóãó, âè-
ä³ëåíîãî â ìåæàõ òåðèòîð³¿ óí³òàðíî¿ äåðæàâè (Êîëóìá³ÿ, Ïàðàãâàé, Ïåðó, ×èë³ òîùî).
Òàêèé îêðóã º ïî ñóò³ ñïåö³àëüíîþ îäèíèöåþ, â³äì³ííîþ â³ä ðåã³îí³â ÿê ñêëàäîâèõ
ñèñòåìè àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ äåðæàâè.

²íøèé õàðàêòåð ìàþòü ñòîëè÷í³ îêðóãè (ñòîëè÷í³ òåðèòîð³¿, àáî ôåäåðàëüí³ îêðó-
ãè), ÿê³ º ó ñêëàä³ á³ëüøîñò³ ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâ. Íå áóäó÷è çà ôîðìîþ ÷ëåíàìè ôå-
äåðàö³¿, âîíè º ñóá’ºêòàìè äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ íà ôåäåðàëüíîìó ð³âí³, õî÷à é ó
ïîð³âíÿíî îáìåæåíîìó îáñÿç³. Ñòâîðåííÿ ñòîëè÷íèõ îêðóã³â çóìîâëåíå ðîëëþ ñòîëè-
ö³ ÿê ïîë³òè÷íîãî òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî öåíòðó âñ³º¿ ôåäåðàö³¿ ³ â³äîáðàæàº þðèäè÷íó
ð³âí³ñòü ¿¿ ÷ëåí³â, àäæå ó òàêèé ñïîñ³á ñòîëèöÿ ëîêàë³çóºòüñÿ ïîçà ¿õ ìåæàìè. Â äåÿêèõ
ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâàõ ñòîëèö³ ìàþòü ñòàòóñ íå ò³ëüêè àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëü-
íî¿ îäèíèö³, à é ÷ëåíà ôåäåðàö³¿ (Àâñòð³ÿ, Ðîñ³ÿ, ÔÐÍ). Ñòâîðþâàí³ òóò îðãàíè ìàþòü
ïîäâ³éíó ïðèðîäó ³ âèêîíóþòü ôóíêö³¿ ÿê âëàñíå äåðæàâíî¿ âëàäè íà ð³âí³ â³äïîâ³äíî-
ãî ÷ëåíà ôåäåðàö³¿, òàê ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íà ð³âí³ ñòîëè÷íîãî ì³ñòà ÿê ìó-
í³öèïàëüíîãî óòâîðåííÿ.

Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ çàêð³ïëåííÿ ñòàòóñó ñòîëèö³ â îñíîâíîìó çàêîí³ îáìåæóºòüñÿ
êîíñòàòàö³ºþ (³ìåíóâàííÿì) ñòîëè÷íîãî ì³ñòà. ²íîä³ äî òàêî¿ êîíñòàòàö³¿ äîäàºòüñÿ
âêàç³âêà, ùî ñòàòóñ ñòîëèö³ âèçíà÷àºòüñÿ çàêîíîì (Á³ëîðóñü, Ñëîâà÷÷èíà). Òàê, ó ÷àñ-
òèí³ ñüîì³é ñòàòò³ 20 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî «ñòîëèöåþ Óêðà¿íè º ì³ñòî
Êè¿â». Âîäíî÷àñ ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ¿¿ ñòàòò³ 133 ïåðåäáà÷åíî, ùî ì³ñòî Êè¿â ìàº ñïå-
ö³àëüíèé ñòàòóñ, ÿêèé âèçíà÷àºòüñÿ çàêîíîì. Çì³ñò êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî ³íñòèòó-
òó ñòîëèö³ äåòàë³çîâàíî Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè – ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â»
â³ä 15 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. Â Êàçàõñòàí³ êîíñòèòóö³éíî çàñòåðåæåíî, ùî çàêîíîì âèçíà-
÷àºòüñÿ íå ò³ëüêè ñòàòóñ ñòîëèö³, à é ¿¿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ. Â Ðóìóí³¿ âîäíî÷àñ ç ³ìåíó-
âàííÿì ñòîëèö³ âèçíà÷åíî ð³âåíü â³äïîâ³äíî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíè-
ö³, à â Õîðâàò³¿ çà ñòîëèöåþ âèçíàíî ñòàòóñ «îñîáëèâî¿ òà ºäèíî¿» àäì³í³ñòðàòèâíî-
òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³, îðãàí³çàö³ÿ ÿêî¿ ìàº áóòè âðåãóëüîâàíà çàêîíîì. ×è íå âèíÿò-
êîì º ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 17 Êîíñòèòóö³¿ Ëèòâè, çà ÿêèì ì³ñòî Â³ëüíþñ îõàðàêòåðèçîâà-
íå ÿê «áàãàòîâ³êîâà ³ñòîðè÷íà ñòîëèöÿ» äåðæàâè.

Ó äåÿêèõ îñíîâíèõ çàêîíàõ ïî³ìåíîâàíà ñòîëèöÿ âîäíî÷àñ ïðÿìî âèçíà÷åíà ì³ñöåì
çíàõîäæåííÿ âèùèõ îðãàí³â äåðæàâè (Àâñòð³ÿ, Ë³õòåíøòåéí, Ëþêñåìáóðã, Ìîíãîë³ÿ).
Â ³íøèõ âèïàäêàõ ñòîëèöÿ â êîíñòèòóö³ÿõ íå íîì³íóºòüñÿ, àëå âèçíà÷àºòüñÿ îïîñåðåä-
êîâàíî – øëÿõîì âêàç³âêè íà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ çàñ³äàíü ïàðëàìåíòó àáî ðîçòàøóâàííÿ
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³íøèõ âèùèõ îðãàí³â (ªãèïåò, ²ñëàíä³ÿ, Ëàòâ³ÿ, Òóí³ñ, ÏÀÐ òîùî). Ïðè öüîìó â Àâ-
ñòð³¿ ïåðåäáà÷åíî, ùî íà ïåð³îä «íàäçâè÷àéíèõ îáñòàâèí» ì³ñöåçíàõîäæåííÿ âèùèõ
îðãàí³â ôåäåðàö³¿ ìîæå áóòè ïåðåíåñåíå, ùî íå çàïåðå÷óº çáåðåæåííÿ çà ì³ñòîì Â³-
äåíü ñòàòóñó ñòîëèö³. Â ²îðäàí³¿ òà ²ðàö³ êîíñòèòóö³éíî ïðèïóñêàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ïå-
ðåíåñåííÿ ñàìî¿ ñòîëèö³ íà îñíîâ³ çàêîíó.

ÑÓÂÅÐÅÍ²ÒÅÒ – ïîíÿòòÿ, ÿêå â³äîáðàæàº ñóòí³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè äåðæàâíî¿ âëàäè
³ ñàìî¿ äåðæàâè. Çà éîãî çì³ñòîì êàòåãîð³¿ äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó ³ íàðîäíîãî ñóâåðå-
í³òåòó º âçàºìîïîâ’ÿçàíèìè ³ ó ïåâíèé ñïîñ³á óçãîäæóþòüñÿ ç êàòåãîð³ºþ íàö³îíàëüíî-
ãî ñóâåðåí³òåòó.

Çàãàëüíà ³äåÿ ñóâåðåí³òåòó áóëà ñôîðìóëüîâàíà ùå çà ÷àñ³â ôåîäàë³çìó. Â ïåð³îä
ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ ó Çàõ³äí³é ªâðîï³ ³ñíóâàëà ñêëàäíà ³ºðàðõ³÷íà ñèñòåìà âëàäíèõ â³äíî-
ñèí íà ÷îë³ ç ³ìïåðàòîðîì, êîðîíîâàíèì ïàïîþ ðèìñüêèì. Â³ä ³ìïåðàòîðà, ôîðìàëüíî
÷è ðåàëüíî, îòðèìóâàëè âëàäó ³íø³ ñâ³òñüê³ ïðàâèòåë³. Ç ïîñëàáëåííÿì ðîë³ óòâîðåí-
íÿ, â³äîìîãî â ³ñòîð³¿ ÿê Ñâÿùåííà Ðèìñüêà ³ìïåð³ÿ, ïî÷àëè ðîçâèâàòèñÿ ñàìîñò³éí³
êîðîë³âñòâà, êíÿç³âñòâà òîùî, ïðàâèòåë³ ÿêèõ íå âèçíàâàëè ³íøî¿ ñâ³òñüêî¿ âëàäè. Òî-
ìó â XIV ñòîë³òò³ ¿õ íàçèâàëè civitates superiorem in terris non recognoscentes. Çàçíà÷åí³
ïðîöåñè, à òàêîæ ïîñòóïîâà êîíñîë³äàö³ÿ âëàäè ìîíàðõ³â, ùî ñóïðîâîäæóâàëàñü ïîñè-
ëåííÿì ïîçèö³é îêðåìèõ äåðæàâ ó âçàºìîâ³äíîñèíàõ ç öåðêâîþ, ñïðè÷èíèëè ïîÿâó
â³äïîâ³äíî¿ ïîë³òèêî-ïðàâîâî¿ ³äå¿.

Ïåðøèì òåðì³í «ñóâåðåí³òåò» (summa potestas – ëàò. íàéâèùà âëàäà) âæèâ ó
XVI ñòîë³òò³ Æ. Áîäåí. Â³í âèçíà÷èâ ñóâåðåí³òåò ÿê ïî ñóò³ àáñîëþòíó âëàäó, ùî íàëå-
æàëà ìîíàðõîâ³ òà ïîøèðþâàëàñü íà óñ³õ ï³ääàíèõ. Æ. Áîäåí âèêëþ÷àâ íàÿâí³ñòü
áóäü-ÿêî¿ ³íøî¿ âëàäè â äåðæàâ³ àáî ïîçà íåþ, ÿêà ìîãëà áóòè çâåðõíüîþ â³äíîñíî âëà-
äè ìîíàðõà. Âèçíàþ÷è öþ âëàäó íåâ³ä÷óæóâàíîþ, íàçâàíèé àâòîð âêàçóâàâ ³ íà ¿¿ çà-
ëåæí³ñòü â³ä «áîæåñòâåííîãî ïðàâà», íà ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü éîìó. Âàæëèâå óòî÷íåííÿ
³äå¿ ñóâåðåí³òåòó çàïðîïîíóâàâ ó XVIII ñòîë³òò³ Å. Âàòòåëü, ÿêèé âèä³ëÿâ äâ³ îçíàêè
äåðæàâè, êîòðó â³í íàçèâàâ ñóâåðåííîþ, – «ñàìîñò³éí³ñòü óïðàâë³ííÿ» òà «íåçàëåæ-
í³ñòü». Òèì ñàìèì óïåðøå ïðÿìî éøëîñÿ ïðî äâà âèì³ðè ñóâåðåí³òåòó – âíóòð³øí³é ³
çîâí³øí³é. Ïðîòÿãîì XVI–XVIII ñòîë³òü ñóâåðåí³òåò ðîçãëÿäàâñÿ, íàñàìïåðåä, ÿê
ÿê³ñòü âåðõîâíî¿ âëàäè â äåðæàâ³, ³ ëèøå çãîäîì áóëî àêöåíòîâàíî íà ïèòàíí³ ïðî ¿¿ íî-
ñ³ÿ. Ñïðèéíÿòòÿ äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó ÿê ÿêîñò³ âëàäè çàëèøàëîñÿ àêòóàëüíèì é ó
ïîäàëüøîìó, ÷èì, çîêðåìà, çóìîâëåíå ôîðìóâàííÿ ïîíÿòòÿ äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó
òà ³íøèõ ïîíÿòü, â îñíîâó ÿêèõ ïîêëàäåíî çàãàëüíó ³äåþ ñóâåðåí³òåòó.

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÑÓÂÅÐÅÍ²ÒÅÒ – öå âèçíà÷àëüíà ³ íåâ³ä’ºìíà ÿê³ñòü äåðæàâíî¿ âëà-
äè, ÿêà çàñâ³ä÷óº âåðõîâåíñòâî äåðæàâè íà ñâî¿é òåðèòîð³¿ òà ¿¿ íåçàëåæí³ñòü ó ì³æäåð-
æàâíèõ â³äíîñèíàõ. Âîäíî÷àñ äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò º ³ìàíåíòíîþ ÿê³ñòþ ñàìî¿ äåð-
æàâè. Îñíîâí³ çàêîíè íåð³äêî ïðÿìî âêàçóþòü íà íüîãî øëÿõîì âèçíà÷åííÿ äåðæàâè
ñóâåðåííîþ: ïðèêëàäîì ìîæå áóòè â³äïîâ³äíå ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 1 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè. Ïîíÿòòÿ ñóâåðåí³òåòó âèçíà÷åíå â Äåêëàðàö³¿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè
ÿê «âåðõîâåíñòâî, ñàìîñò³éí³ñòü, ïîâíîòó ³ íåïîä³ëüí³ñòü âëàäè Ðåñïóáë³êè â ìåæàõ ¿¿
òåðèòîð³¿ òà íåçàëåæí³ñòü ³ ð³âíîïðàâí³ñòü ó çîâí³øí³õ çíîñèíàõ». Âåðõîâåíñòâî äåð-
æàâè òà ¿¿ íåçàëåæí³ñòü ÿê âçàºìîïîâ’ÿçàí³ ñòîðîíè ñóâåðåí³òåòó çíàéøëè â³äîáðàæåí-
íÿ ³ â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Òàê, ïðî âåðõîâåíñòâî éäåòüñÿ â ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 2:
«Ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè ïîøèðþºòüñÿ íà âñþ ¿¿ òåðèòîð³þ». Íåçàëåæíà äåðæàâà çàäå-
êëàðîâàíà ó ñòàòò³ 1. Àêöåíò íà íåçàëåæíîìó õàðàêòåð³ äåðæàâè ìàº ïåâíèé ï³äòåêñò,
àäæå çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ôîðìàëüíî ñóâåðåííèìè âèçíàâàëèñü ñîþçí³ ðåñïóáë³êè, ùî
íå îçíà÷àëî íàÿâíîñò³ ó íèõ ðåàëüíèõ çîâí³øí³õ ôóíêö³é. Ñêëàäîâîþ çì³ñòó çîâí³ø-
íüî¿ ôóíêö³¿ äåðæàâè îá’ºêòèâíî º çàõèñò ñóâåðåí³òåòó ³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³
Óêðà¿íè, ùî ïåðåäáà÷åíî ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 17 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Â ÕV²²–ÕV²²² ñòîë³òòÿõ áóëà ñôîðìóëüîâàíà ³ íàáóëà çàâåðøåíîñò³ ³äåÿ íàðîäíîãî
ñóâåðåí³òåòó. Ãåíåçà çàãàëüíî¿ ³äå¿ ñóâåðåí³òåòó òà ³äå¿ íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó áóëà
ïîâ’ÿçàíà ç åâîëþö³ºþ äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ, ³ç çì³íàìè ó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî-
ìó æèòò³. Ïðîòå âêàçàí³ ³äå¿ áóëè ñôîðìóëüîâàí³ íà ð³çíèõ åòàïàõ ö³º¿ åâîëþö³¿. ²äåÿ
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ñóâåðåí³òåòó, âèçíà÷åíîãî çãîäîì ÿê äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò, ÿê çàçíà÷àëîñü, â³äîáðà-
çèëà ñòàíîâëåííÿ ³ çì³öíåííÿ àáñîëþòèçìó. Ïîÿâà æ ³äå¿ íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó çà-
ñâ³ä÷èëà çðóøåííÿ ó ôåîäàëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ó íàïðÿì³ éîãî ³ñòîðè÷íî¿ òðàíñôîðìà-
ö³¿. Äî òîãî æ, ÿêùî ³äåÿ äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó ñëóãóº õàðàêòåðèñòèö³ äåðæàâíî¿
âëàäè (äåðæàâè â ö³ëîìó), òî ïðî íàðîäíèé ñóâåðåí³òåò éäåòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç âèçíà÷åí-
íÿì íîñ³ÿ âëàäè. Òèì ñàìèì äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò ³ íàðîäíèé ñóâåðåí³òåò – öå ïîíÿò-
òÿ, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç ÿâèùåì äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ ³ îá’ºêòèâíî º âçàºìîäîïîâíþâà-
íèìè, àëå ð³çíèìè.

²ñòîðè÷íèé ðîçâèòîê ³äå¿ äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó ãðóíòóºòüñÿ íà âèçíàíí³ íåïðè-
ïóñòèìîñò³ îáìåæåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè ïîçà âîëåþ ¿¿ íîñ³ÿ. Îäíàê ñóâåðåí³òåò ïî ñóò³
í³êîëè íå ââàæàâñÿ àáñîëþòíèì, àäæå íàâ³òü çà ÷àñ³â ôåîäàë³çìó âèçíàâàëèñü îáìå-
æåííÿ âëàäè ìîíàðõà, ÿê³ ìàëè ðåë³ã³éíèé, åòè÷íèé õàðàêòåð òîùî, à ñàìó öþ âëàäó
íåð³äêî ðîçãëÿäàëè, ïî ñóò³, ÿê ïðàâîâó. Îá’ºêòèâíî íå ìîæå ³ñíóâàòè þðèäè÷íî íåîá-
ìåæåíîãî ñóâåðåí³òåòó, àäæå äåðæàâíà âëàäà ôóíêö³îíóº ó ïåâíèõ ïðàâîâèõ ìåæàõ,
çóìîâëåíèõ âíóòð³øí³ìè ³ çîâí³øí³ìè ÷èííèêàìè. Ñóâåðåí³òåò º àáñîëþòíèì ëèøå â
òîìó, ùî í³õòî íå ìîæå þðèäè÷íî (ëåãàëüíî) ïåðåøêîäèòè äåðæàâ³ ó âñòàíîâëåíí³
âíóòð³øíüîãî ïðàâîïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî ³íòåðåñ³â íîñ³ÿ âëàäè – íàðîäó.

Íåàáñîëþòí³ñòü äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó ï³äòâåðäèëàñü ó õîä³ ðîçâèòêó ì³æíàðîä-
íîãî ïðàâà, ³ìïåðàòèâí³ íîðìè (jus cogens) ÿêîãî ñôîðìóëüîâàí³ ïðàêòèêîþ ì³æíà-
ðîäíîãî ñï³âòîâàðèñòâà ³ íåð³äêî ïîçà êîíêðåòíèì äåðæàâíèì âîëåâèÿâëåííÿì. Á³ëü-
øå òîãî, ³íîä³ ïîíÿòòÿ äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó ðîçãëÿäàþòü ÿê ôóíêö³îíàëüíå, ó
çâ’ÿçêó ç ÷èì äåÿê³ ïèòàííÿ âíóòð³øíüîãî áóòòÿ äåðæàâè (ïðàâà ëþäèíè, îõîðîíà íàâ-
êîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òîùî) íå â³äíîñÿòü âèêëþ÷íî äî ¿¿ â³äàííÿ, à ââàæàþòü îá’ºê-
òîì ³íòåðåñó âñüîãî ì³æíàðîäíîãî ñï³âòîâàðèñòâà.

Ñóâåðåí³òåò ³ñíóº ëèøå çà óìîâ âåðõîâåíñòâà ³ íåçàëåæíîñò³ äåðæàâè, ùî, ÿê çàçíà-
÷àëîñü, º éîãî âçàºìîïîâ’ÿçàíèìè ñòîðîíàìè. Â³äñóòí³ñòü õî÷à á îäí³º¿ ç öèõ ñòîð³í çà-
ñâ³ä÷óº íåñóâåðåíí³ñòü â³äïîâ³äíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óòâîðåííÿ. Ïðèêëàäîì ìîæóòü
áóòè ñóá’ºêòè ôåäåðàö³¿, ÿê³ ïðàêòè÷íî íå çä³éñíþþòü çîâí³øí³ ôóíêö³¿ ³ ç ïèòàíü
âíóòð³øíüîãî õàðàêòåðó îáìåæåí³ êîíñòèòóö³ºþ ôåäåðàö³¿. Âîäíî÷àñ ñóá’ºêòè çâè÷àé-
íî íå íàä³ëåí³ ïðàâîì âèõîäó (ñåöåñ³¿) ç³ ñêëàäó ôåäåðàö³¿. Íåñóâåðåííèìè º òàê çâàí³
çàëåæí³ òåðèòîð³¿ – ïðîòåêòîðàòè, êîëîí³¿ òîùî. Òîìó þðèäè÷íî íåêîðåêòíèì º ¿õ âè-
çíà÷åííÿ ÿê òàêèõ, ÷èé ñóâåðåí³òåò îáìåæåíèé. Îáìåæåííÿ ñóâåðåí³òåòó øëÿõîì ïåðå-
äà÷³ (äåëåãóâàííÿ) ÷àñòèíè â³äïîâ³äíèõ ïðàâ ³íø³é äåðæàâ³ àáî ì³æíàðîäí³é îðãàí³çà-
ö³¿ ìîæå ìàòè ì³ñöå â ïðàêòèö³ êîíêðåòíèõ äåðæàâ ³ ïåðåäáà÷àº ¿õ çãîäó. Îäíàê íàâ³òü
çà óìîâ â³äïîâ³äíî¿ çãîäè â³äñóòí³ñòü îäí³º¿ ç³ ñòîð³í ñóâåðåí³òåòó, çîêðåìà íåçàëåæíî-
ñò³ â ì³æäåðæàâíèõ â³äíîñèíàõ, çàñâ³ä÷óº â³äñóòí³ñòü ñóâåðåí³òåòó â ö³ëîìó.

Þðèäè÷íèé çì³ñò îáîõ ñòîð³í äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó âèçíà÷åíèé ñó÷àñíîþ òåî-
ð³ºþ. Âåðõîâåíñòâî, íàñàìïåðåä, ïîëÿãàº ó ïðàâîâ³é ï³äëåãëîñò³ äåðæàâ³ âñ³õ ñóá’ºê-
ò³â ó ìåæàõ ¿¿ òåðèòîð³¿. Áóäü-ÿê³ çàñòåðåæåííÿ ùîäî òàêî¿ ï³äëåãëîñò³ (íàïðèêëàä,
äèïëîìàòè÷í³ ïðèâ³ëå¿ òà ³ìóí³òåòè) ìîæëèâ³ çà óìîâ çãîäè íà öå ñàìî¿ äåðæàâè. Çà
ñìèñëîì âåðõîâåíñòâà, äåðæàâíå âëàäàðþâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ â ìåæàõ òåðèòîð³¿, â³ä-
ïîâ³äíî îðãàí³çîâàíî¿ ñàìîþ äåðæàâîþ, ³ äåðæàâà âñòàíîâëþº ïîâíîâàæåííÿ âñ³õ îð-
ãàí³â ³ ïîñàäîâèõ îñ³á, ùî çä³éñíþþòü ¿¿ ôóíêö³¿. Ãîëîâíå æ, ùî âèêëþ÷àºòüñÿ ìîæëè-
â³ñòü ³ñíóâàííÿ â ìåæàõ äåðæàâè ³íøî¿, àí³æ ¿¿ âëàñíà, äåðæàâíî¿ âëàäè.

Íåçàëåæí³ñòü ä³ñòàº âèÿâ ó òîìó, ùî äåðæàâà çä³éñíþº âíóòð³øí³ òà çîâí³øí³ ôóíê-
ö³¿ ïîçà âëàäîþ ³íøèõ äåðæàâ. Íåçàëåæí³ñòü ó âíóòð³øí³õ ñïðàâàõ îçíà÷àº ñàìîñò³é-
í³ñòü äåðæàâè ó âèð³øåíí³ êëþ÷îâèõ ïèòàíü ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî òà åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó. Â Äåêëàðàö³¿ ïðî ïðèíöèïè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, ïðèéíÿò³é Ãåíåðàëüíîþ
Àñàìáëåºþ ÎÎÍ 1970 ðîêó, éäåòüñÿ ïðî òå, ùî êîæíà äåðæàâà ìàº íåâ³ä’ºìíå ïðàâî
îáèðàòè ïîë³òè÷íó, åêîíîì³÷íó, ñîö³àëüíó ³ êóëüòóðíó ñèñòåìè áåç âòðó÷àííÿ ç áîêó
³íøèõ äåðæàâ. Ïðè öüîìó äåðæàâà íå îáìåæåíà íàö³îíàëüíèì ïðàâîì, îñê³ëüêè ä³º íà
îñíîâ³ íåþ æ ñòâîðåíîãî ïðàâîïîðÿäêó. Þðèäè÷íå âèçíà÷åííÿ êîìïåòåíö³¿ îðãàí³â
äåðæàâíî¿ âëàäè íå º îáìåæåííÿì âëàäè, à âèêîíóº ðîëü ñïîñîáó çä³éñíåííÿ ñóâåðå-
í³òåòó. Òîìó áóäü-ÿê³ ïðàâîâ³ îáìåæåííÿ íåçàëåæíîñò³ äåðæàâè ó âíóòð³øí³õ ñïðà-
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âàõ, ïî ñóò³, íåìîæëèâ³. Âîäíî÷àñ öÿ íåçàëåæí³ñòü òàêîæ íå ìîæå áóòè àáñîëþòíîþ.
Êîæíà äåðæàâà çîáîâ’ÿçàíà ïîâàæàòè ñóâåðåí³òåò ³íøèõ äåðæàâ ³ ä³ÿòè ó âèð³øåíí³
âíóòð³øí³õ ñïðàâ íå íà øêîäó ¿õ íåçàëåæíîñò³.

Íåçàëåæí³ñòü äåðæàâè ó çîâí³øí³õ ñïðàâàõ îçíà÷àº ñâîáîäó çîâí³øíüîïîë³òè÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ çà ìåæàìè ¿¿ êîðäîí³â ç äîòðèìàííÿì íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. Íàÿâí³ñòü
ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ çîáîâ’ÿçàíü äåðæàâè íå ñâ³ä÷èòü ïðî îáìåæåí³ñòü «çîâí³ø-
íüî¿» íåçàëåæíîñò³. Íàâïàêè, àêòèâíà ó÷àñòü ó ì³æäåðæàâíèõ ñòîñóíêàõ çàñâ³ä÷óº
íåçàëåæí³ñòü äåðæàâè, ¿¿ ñàìîäîñòàòí³ñòü ÿê ñóá’ºêòà ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. Ïîíÿòòÿ
äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó äëÿ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà º íå ò³ëüêè çàãàëüíîâèçíàíèì, à é
îäíèì ç áàçîâèõ. Âîíî ïîêëàäåíå â îñíîâó òàêèõ éîãî çàãàëüíèõ ïðèíöèï³â, ÿê ñóâå-
ðåííà ð³âí³ñòü äåðæàâ, âçàºìíà ïîâàãà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó, íåâòðó÷àííÿ äåðæàâ
ó âíóòð³øí³ ñïðàâè îäíà îäíî¿, òåðèòîð³àëüíà ö³ë³ñí³ñòü äåðæàâ òà äåÿêèõ ³íøèõ.

ÍÀÐÎÄÍÈÉ ÑÓÂÅÐÅÍ²ÒÅÒ – öå íàéá³ëüø çàãàëüíà çàñàäà îðãàí³çàö³¿ òà çä³éñíåí-
íÿ âëàäè â äåðæàâ³, çà ÿêîþ ñàìå íàðîä âèçíà÷àºòüñÿ äæåðåëîì âëàäè ³ âîäíî÷àñ ¿¿ íî-
ñ³ºì. Âèçíàííÿ ³ ïðàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ ³äå¿ íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó ââàæàºòüñÿ ñâ³ä÷åí-
íÿì äåìîêðàòè÷íîãî õàðàêòåðó äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ. Â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
â³äïîâ³äíà ³äåÿ â³äîáðàæåíà çà çì³ñòîì ñòàòò³ 5, ÿêîþ, çîêðåìà, âñòàíîâëåíî, ùî «íî-
ñ³ºì ñóâåðåí³òåòó ³ ºäèíèì äæåðåëîì âëàäè â Óêðà¿í³ º íàðîä». Ïåðâ³ñíî ³äåÿ íàðîäíî-
ãî ñóâåðåí³òåòó ðîçãëÿäàëàñü ÿê ñâîºð³äíà åòè÷íà îñíîâà äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ.
Îäíàê ðåàë³¿ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî òà äåðæàâíîãî æèòòÿ äîñèòü øâèäêî çóìîâèëè
çì³íè â ¿¿ ñïðèéíÿòò³. Ñüîãîäí³ ³äåÿ íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó â òåîð³¿ ³ íà ïðàêòèö³, ïî
ñóò³, âèêîíóº ðîëü ïîë³òèêî-ïðàâîâî¿ àáñòðàêö³¿, ÿêà çàñâ³ä÷óº ïðèéíÿòòÿ ïåâíèõ çàñî-
á³â îðãàí³çàö³¿ òà çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè.

Ñó÷àñíå òðàêòóâàííÿ ³äå¿ íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó áóëî çàïî÷àòêîâàíå Æ.-Æ. Ðóññî
³ çì³ñòîâî ïîºäíóâàëîñü ³ç çàïðîïîíîâàíîþ íèì êîíöåïö³ºþ ñóñï³ëüíîãî äîãîâîðó.
Â³í îòîòîæíþâàâ ñóâåðåí³òåò ³ç ñï³ëüíîþ âîëåþ óêëàäà÷³â ñóñï³ëüíîãî äîãîâîðó, õà-
ðàêòåðèçóþ÷è òàêó âîëþ ÿê âåðõîâíó âëàäó â äåðæàâ³. Ç ïðèðîäîþ ñóñï³ëüíîãî äîãî-
âîðó Æ.-Æ. Ðóññî ïîâ’ÿçóâàâ òàêó ÿê³ñòü íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó, ÿê íåâ³ä÷óæóâà-
í³ñòü. Íà éîãî äóìêó, ñï³ëüíà âîëÿ, ïîêëàäåíà â îñíîâó ñóñï³ëüíîãî äîãîâîðó, ìîæå
áóòè ëèøå ö³ë³ñíîþ. Òîìó âæå â Êîíñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿ 1791 ðîêó ñóâåðåí³òåò áóëî âè-
çíàíî ºäèíèì, íåïîä³ëüíèì, íåâ³ä÷óæóâàíèì òà íåâ³ä’ºìíèì ³ êîíñòàòóâàëîñü, ùî
«æîäíà ÷àñòèíà íàðîäó, æîäíà îñîáà íå ìîæå ïðèâëàñíèòè éîãî çä³éñíåííÿ» (ðîçä³ë
òðåò³é, ñòàòòÿ 1). Çíàìåííî, ùî öèòîâàíèé ïðèïèñ â³äòâîðåíî â ñòàòò³ 3 ÷èííî¿
Êîíñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿. ªäèíèì ³ íåïîä³ëüíèì âèçíà÷åíèé ñóâåðåí³òåò, ùî íàëåæèòü íà-
ðîäó, ³ çà Êîíñòèòóö³ºþ Ïîðòóãàë³¿ (ñòàòòÿ 3).

Ïîä³áí³ çàñòåðåæåííÿ íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ õàðàêòåðèçóþòü çì³ñò îñíîâíèõ çàêîí³â,
ïðèéíÿòèõ ó ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ ³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ. Òàê, ó êîíñòèòóö³ÿõ Ìàêå-
äîí³¿ òà Õîðâàò³¿ ñóâåðåí³òåò âèçíà÷åíî íåâ³ä÷óæóâàíèì, íåïîä³ëüíèì ³ òàêèì, ùî
íå ïåðåäàºòüñÿ. Çâè÷àéíî â êîíñòèòóö³ÿõ âñòàíîâëþºòüñÿ çàáîðîíà ï³äì³íè íîñ³ÿ äåð-
æàâíî¿ âëàäè, çîêðåìà ¿¿ çä³éñíåííÿ ïîë³òè÷íîþ ïàðò³ºþ, ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ,
áóäü-ÿêîþ ãðóïîþ ëþäåé àáî îêðåìîþ îñîáîþ (Áîëãàð³ÿ, Ãðóç³ÿ, Ëèòâà, Ðîñ³ÿ, Ðóìó-
í³ÿ, Óãîðùèíà òîùî). Íåð³äêî íàãîëîøóºòüñÿ âçàãàë³ íà íåïðèïóñòèìîñò³ óçóðïàö³¿,
ïðèâëàñíåííÿ àáî íåçàêîííîãî çàõîïëåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè, ùî º ñâîºð³äíîþ ðåàê-
ö³ºþ íà äåðæàâíî-ïîë³òè÷íó ïðàêòèêó â³äïîâ³äíèõ ïåð³îä³â ðîçâèòêó çãàäóâàíèõ êðà-
¿í. Ïðèêëàäîì ìîæå áóòè ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 5 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè:
«Í³õòî íå ìîæå óçóðïóâàòè äåðæàâíó âëàäó». ²íîä³ óçóðïàö³ÿ äåðæàâíî¿ âëàäè â
êîíñòèòóö³¿ ïðÿìî âèçíà÷åíà ÿê çëî÷èí (Â³ðìåí³ÿ, Ìîëäîâà, Òàäæèêèñòàí, Óçáåêè-
ñòàí).

Êîíöåïö³ÿ ñóñï³ëüíîãî äîãîâîðó, çà Æ.-Æ.Ðóññî, íàáóëà íàïðèê³íö³ ÕV²²² ñòîë³òòÿ
íå ò³ëüêè øèðîêîãî âèçíàííÿ, à é ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ â òèõ êðà¿íàõ, äå â òîé ÷àñ
â³äáóâàëèñÿ êàðäèíàëüí³ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³ ³ äåðæàâíî-ïðàâîâ³ çì³íè. Á³ëüøå òîãî,
îêðåì³ éîãî òåçè áóëè â³äòâîðåí³ â Äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà 1789 ðîêó
(Ôðàíö³ÿ). Ñïðèéíÿëè êîíöåïö³þ Æ.-Æ.Ðóññî é àâòîðè Äåêëàðàö³¿ íåçàëåæíîñò³ Ñïî-
ëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè 1776 ðîêó, ÿê³, çîêðåìà, âêàçàëè íà òå, ùî «ïðàâèòåë³ çàïî-
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çè÷óþòü ñâîþ ñïðàâåäëèâó âëàäó ç³ çãîäè òèõ, êèì ïðàâëÿòü». Âîäíî÷àñ çà íàðîäîì
âèçíàâàëîñü ïðàâî çì³íèòè îðãàí³çàö³þ âëàäàðþâàííÿ àáî ë³êâ³äóâàòè «ñòàðèé óðÿä» ³
âñòàíîâèòè íîâèé ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè.

Â³äïîâ³äíå ïîëîæåííÿ Äåêëàðàö³¿ íåçàëåæíîñò³ Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè ³ñòî-
ðè÷íî ìàëî õàðàêòåð ôîðìóëþâàííÿ ïðàâà íàðîäó íà ïîâñòàííÿ íàâ³òü ïðîòè çàêîííèõ
ïðàâèòåë³â, ÿê³, ïî ñóò³, óçóðïóþòü âëàäó ³ çëîâæèâàþòü íåþ. Âîíî ââàæàëîñü íàäì³ðó
ðàäèêàëüíèì ³ òîìó ð³äêî çíàõîäèëî â³äîáðàæåííÿ â êîíñòèòóö³éíèõ òåêñòàõ. Ó ñó÷àñ-
í³é êîíñòèòóö³éí³é ïðàêòèö³ çàçíà÷åíå ïîëîæåííÿ òðàíñôîðìóâàëîñü ó ïðàâî ïðîòè-
ä³ÿòè çàç³õàííÿì íà êîíñòèòóö³éíèé ëàä (ÔÐÍ, Ëèòâà) àáî ó ïðàâî ÷è íàâ³òü îáîâ’ÿçîê
âèñòóïèòè «çàêîííèì øëÿõîì» ïðîòè óçóðïàö³¿ äåðæàâíî¿ âëàäè (Óãîðùèíà).

Çàïðîïîíîâàíå Æ.-Æ. Ðóññî òðàêòóâàííÿ ³äå¿ íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó ãðóíòóâàëîñü
íà âèçíàíí³ ïåðøîðÿäíî¿ ðîë³ çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè, ÿêó ìàâ çä³éñíþâàòè ëèøå áåçïîñå-
ðåäíüî íàðîä. Òîìó ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó ïîâ’ÿçóâàëèñÿ íèì
âèêëþ÷íî ³ç çàñîáàìè áåçïîñåðåäíüî¿ (ïðÿìî¿) äåìîêðàò³¿. Ç ³íøîãî áîêó, íà äóìêó
Æ.-Æ. Ðóññî, ò³ëüêè àêòè çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè ìîãëè õàðàêòåðèçóâàòèñÿ ÿê ñóâåðåíí³ çà
ïðèðîäîþ. Â³äïîâ³äíà õàðàêòåðèñòèêà íå ïîøèðþâàëàñÿ íà àêòè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,
íîñ³ºì ÿêî¿ ó ÕV²²²–Õ²Õ ñòîë³òòÿõ çâè÷àéíî âèçíàâàâñÿ ìîíàðõ. Ïðîòå ç ÷àñîì ³äåþ
íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó ïî÷àëè òðàêòóâàòè ÿê òàêó, ùî ïåðåäáà÷àº ³ñíóâàííÿ ïåâíèõ
çàñîá³â çä³éñíåííÿ âëàäè. Äî òàêèõ çàñîá³â, íàñàìïåðåä, â³äíîñèëè «îðãàí íàðîäíîãî
ïðåäñòàâíèöòâà» (ïàðëàìåíò), óïîâíîâàæåíèé çà òåîð³ºþ ïîä³ëó âëàäè çä³éñíþâàòè
çàêîíîäàâ÷ó âëàäó. Ï³çí³øå, êîëè òåçà ïðî ïåðøîðÿäí³ñòü îñòàííüî¿ âòðàòèëà ðåàëüíó
çíà÷óù³ñòü, äî â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ïî÷àëè â³äíîñèòè óñ³ îðãàíè, ùî çä³éñíþþòü äåð-
æàâíå âëàäàðþâàííÿ. Çàçíà÷åí³ ï³äõîäè ä³ñòàëè âèÿâ ó á³ëüøîñò³ êîíñòèòóö³é ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ. Íàïðèêëàä, ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 5 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî
«íàðîä çä³éñíþº âëàäó áåçïîñåðåäíüî ³ ÷åðåç îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ».

²äåÿ íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó çâè÷àéíî ñôîðìóëüîâàíà ó âèãëÿä³ â³äïîâ³äíîãî êîí-
ñòèòóö³éíîãî ïðèíöèïó, àáî çàãàëüíî¿ íîðìè. Ó ðÿä³ êðà¿í, çîêðåìà ñêàíäèíàâñüêèõ,
âîíà îòðèìàëà â³äîáðàæåííÿ âèêëþ÷íî ó çì³ñò³ çàêîí³â, çîêðåìà ïðî âèáîðè é ðåôå-
ðåíäóì. Ïîøèðåíîþ º äóìêà, ùî ³äåÿ íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó º íåõàðàêòåðíîþ äëÿ
áðèòàíñüêî¿ ïîë³òèêî-ïðàâîâî¿ òåîð³¿. Ðàçîì ç òèì, ïî÷èíàþ÷è ç ñåðåäèíè Õ²Õ ñòîë³ò-
òÿ âñ³ àêòè ïðî ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè ó Âåëèêîáðèòàí³¿ ìàþòü íàçâó çàêîí³â ïðî íà-
ðîäíå ïðåäñòàâíèöòâî.

Îñîáëèâó ðîëü ó êîíñòèòóö³éí³é òåîð³¿ òà ïðàêòèö³ ó Âåëèêîáðèòàí³¿ â³ä³ãðàº ³äåÿ
ñóâåðåí³òåòó ïàðëàìåíòó (Sovereignty of Parliament). Íåð³äêî ¿¿ ôîðìóëþþòü ÿê âåðõî-
âåíñòâî ïàðëàìåíòó. Òðàäèö³éíå òðàêòóâàííÿ ö³º¿ ³äå¿ ïåðåäáà÷àº, ùî ïàðëàìåíò ìàº
àáñîëþòíó çàêîíîäàâ÷ó êîìïåòåíö³þ, çä³éñíþº âåðõîâåíñòâî ó çàêîíîäàâ÷³é ñôåð³.
Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ êðà¿í, äå ïîâíîâàæåííÿ ïàðëàìåíòó âèçíà÷åí³ ³ òîìó îáìåæåí³
êîíñòèòóö³ºþ, ó Âåëèêîáðèòàí³¿ ïàðëàìåíò ìîæå ïðèéìàòè çàêîíè ïðàêòè÷íî ç áóäü-
ÿêèõ ïèòàíü. Âîäíî÷àñ â³í íå ìîæå çîáîâ’ÿçóâàòè ïàðëàìåíò íàñòóïíîãî ñêëèêàííÿ
àáî íàâ³òü íà íàñòóïí³é ñåñ³¿ ÷è çàñ³äàíí³, àäæå öå çàñâ³ä÷óâàëî á îáìåæåííÿ ïàðëà-
ìåíòñüêîãî ñóâåðåí³òåòó. ×åðåç öå íå ïðèïóñêàºòüñÿ ³ñíóâàííÿ îñíîâíîãî çàêîíó
(êîíñòèòóö³¿), ÿêèé áè çì³íþâàâñÿ àáî ñêàñîâóâàâñÿ â îñîáëèâîìó ïîðÿäêó. Ñàìà æ
³äåÿ ñóâåðåí³òåòó ïàðëàìåíòó º ôîðìàëüíîþ, àäæå âîíà íå â³äïîâ³äàº éîãî ðîë³ ó
çä³éñíåíí³ äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ.

Ç äåðæàâíèì ñóâåðåí³òåòîì ³ íàðîäíèì ñóâåðåí³òåòîì ñïîëó÷åíèé ÍÀÖ²ÎÍÀËÜ-
ÍÈÉ ÑÓÂÅÐÅÍ²ÒÅÒ. Â³äïîâ³äíèé òåðì³í â þðèäè÷í³é òåîð³¿ òà ïðàêòèö³ ìàº äâà çíà-
÷åííÿ, ïîâ’ÿçàíèõ ç õàðàêòåðèñòèêîþ äåðæàâíî¿ âëàäè òà ¿¿ íîñ³ÿ, à òàêîæ ³ç çàãàëüíèì
ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèì ÷èííèêîì óòâîðåííÿ ñàìî¿ äåðæàâè. Îäíå çíà÷åííÿ öüîãî òåð-
ì³íà çóìîâëåíå ïîíÿòòÿì «íàðîä» ÿê ïîë³òè÷íî¿ íàö³¿, õî÷à ³ñòîðè÷íî ïîâ’ÿçàíå ³ç ñóò-
í³ñòþ íàö³¿ ÿê åòí³÷íî¿ ñï³ëüíîòè. ²íøå â³äíåñåíå, íàñàìïåðåä, äî íàö³¿ ÿê åòíîñó.

²äåÿ ñóâåðåí³òåòó íàðîäó, ÿê çàçíà÷àëîñü, íàáóëà çàâåðøåíîñò³ ó ÕV²²² ñòîë³òò³. Ñà-
ìå òîä³ â ªâðîï³ ðîçïî÷àâñÿ àáî ïîãëèáèâñÿ ïðîöåñ âèíèêíåííÿ íàö³îíàëüíèõ äåðæàâ.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì íàðîäíèé ñóâåðåí³òåò íåð³äêî ñïðèéìàëè ³ âèçíà÷àëè ñàìå ÿê íàö³î-
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íàëüíèé ñóâåðåí³òåò. «Äæåðåëî ñóâåðåí³òåòó ñóòí³ñíî â³äíåñåíå äî íàö³¿. Æîäíà êîð-
ïîðàö³ÿ, æîäåí ³íäèâ³ä íå ìîæå áóòè íàä³ëåíèé âëàäîþ, êîòðà íå âèõîäèòü âî÷åâèäü ç
öüîãî äæåðåëà», – âñòàíîâëåíî â ñòàòò³ 3 çãàäóâàíî¿ Äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè òà ãðîìà-
äÿíèíà. Çà ïîë³òèêî-ïðàâîâîþ òðàäèö³ºþ ïîä³áíî âèçíà÷åíèé íîñ³é (äæåðåëî) äåð-
æàâíî¿ âëàäè ³ â äåÿêèõ ñó÷àñíèõ îñíîâíèõ çàêîíàõ: óñ³ âëàäè ïîõîäÿòü â³ä íàö³¿
(Áåëüã³ÿ), âåðõîâíà âëàäà íàëåæèòü íàö³¿ (Ïîëüùà), ñóâåðåí³òåò íàëåæèòü íàö³¿ (Ëþê-
ñåìáóðã, Òóðå÷÷èíà) òîùî. Ïðè öüîìó îá’ºêòèâíî éäåòüñÿ ïðî ñóâåðåí³òåò ïîë³òè÷íî¿
íàö³¿, òîáòî íàðîäó ÿê ñóêóïíîñò³ ãðîìàäÿí ³ âîäíî÷àñ ÿê ñóêóïíîñò³ âèáîðö³â. Ó íàâå-
äåíîìó âæèòêó òåðì³í «íàö³îíàëüíèé ñóâåðåí³òåò» º ñèíîí³ì³÷íèì òåðì³íó «íàðîä-
íèé ñóâåðåí³òåò».

²íîä³ òåðì³í «íàö³îíàëüíèé ñóâåðåí³òåò» âæèâàþòü ÿê àíàëîã òåðì³íà «äåðæàâíèé
ñóâåðåí³òåò», ùî ó ðåòðîñïåêòèâ³ òàêîæ áóëî ïîâ’ÿçàíî ç âèíèêíåííÿì íàö³îíàëüíèõ
äåðæàâ. Ó ñòàòò³ 3 Êîíñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿ âèçíà÷åíî, ùî «íàö³îíàëüíèé ñóâåðåí³òåò íà-
ëåæèòü íàðîäó». Á³ëüø äåòàëüíî ñôîðìóëüîâàíå ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 1 Êîíñòèòóö³¿ ²ñïà-
í³¿: «Íîñ³ºì íàö³îíàëüíîãî ñóâåðåí³òåòó º ³ñïàíñüêèé íàðîä – äæåðåëî äåðæàâíî¿
âëàäè». Ó òàêèé ñïîñ³á ïîíÿòòÿ íàö³îíàëüíîãî ñóâåðåí³òåòó ïîºäíóºòüñÿ ÿê ³ç ñàìîþ
äåðæàâíîþ âëàäîþ, òàê ³ ç ¿¿ íîñ³ºì. ²ñòîðè÷íî öå îçíà÷àëî, ùî ñóâåðåí³òåò íàö³î-
íàëüíî¿ äåðæàâè (äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò) â³äïîâ³äíî ñï³ââ³äíåñåíèé ç ñóâåðåí³òåòîì
ïîë³òè÷íî¿ íàö³¿ (íàðîäíèì ñóâåðåí³òåòîì).

Çãîäîì íàö³îíàëüíèé ñóâåðåí³òåò ïî÷àëè õàðàêòåðèçóâàòè â êîíòåêñò³ ïðàâà íàö³¿
íà ïîë³òè÷íå ñàìîâèçíà÷åííÿ. Çîêðåìà, â ë³òåðàòóð³ íàö³îíàëüíèé ñóâåðåí³òåò ³íîä³
âèçíà÷àëè ÿê ïðàâî íàö³¿ – åòí³÷íî¿ ñï³ëüíîòè – íà ñàìîñò³éíå âèð³øåííÿ ïèòàíü ¿¿ ïî-
ë³òè÷íîãî áóòòÿ, íà ñàìîâèçíà÷åííÿ, íàñë³äêîì ÿêîãî ìîæå áóòè é óòâîðåííÿ îêðåìî¿
äåðæàâè. Â óìîâàõ áàãàòîíàö³îíàëüíèõ äåðæàâ àáñîëþòèçàö³ÿ ïðàâà íàö³¿ íà ñàìîâè-
çíà÷åííÿ ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â òàêèé ïðèíöèï ñó÷àñíîãî ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, ÿê òåðèòî-
ð³àëüíà ö³ë³ñí³ñòü äåðæàâ.

Ïðî ðîçâèòîê «íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâè» â ìåæàõ ³ñíóþ÷èõ êîðäîí³â ³ íà îñíîâ³
«çä³éñíåííÿ óêðà¿íñüêîþ íàö³ºþ ñâîãî íåâ³ä’ºìíîãî ïðàâà íà ñàìîâèçíà÷åííÿ» éäåòü-
ñÿ ó ïåðøîìó ðîçä³ë³ Äåêëàðàö³¿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè, ïî³ìåíîâàíîìó
«Ñàìîâèçíà÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿». Â ïðåàìáóë³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ñóá’ºêòîì
çä³éñíåííÿ ïðàâà íà ñàìîâèçíà÷åííÿ íàçâàí³ ÿê óêðà¿íñüêà íàö³ÿ, òàê ³ Óêðà¿íñüêèé íà-
ðîä – ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè âñ³õ íàö³îíàëüíîñòåé. Ó ïðåàìáóë³ Êîíñòèòóö³¿ Ñëîâà÷÷èíè
êîíñòàòîâàíå «ïðèðîäíå ïðàâî íàö³é íà ñàìîâèçíà÷åííÿ», à â ñòàòò³ 3 Êîíñòèòóö³¿
Ñëîâåí³¿ – «ñïîêîíâ³÷íå ³ íåâ³ä÷óæóâàíå ïðàâî ñëîâåíñüêî¿ íàö³¿ íà ñàìîâèçíà÷åííÿ».
Ðàçîì ç òèì, ïîä³áí³ ïîëîæåííÿ íå º õàðàêòåðíèìè äëÿ ñó÷àñíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ ïðàê-
òèêè.

Ïîíÿòòÿ íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó ³ íàö³îíàëüíîãî ñóâåðåí³òåòó ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàãàëü-
íèìè ïîíÿòòÿìè íàðîäó òà íàö³¿, ïðèéíÿòèìè â òåîð³¿ ³ ïðàêòèö³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðà-
âà. Ïîíÿòòÿ íàðîäó ùå ó ÕVIII–XIX ñòîë³òòÿõ íàáóëî äâà ñïîëó÷åíèõ çíà÷åííÿ. Íà-
ðîä – öå, íàñàìïåðåä, ñóêóïí³ñòü óñ³õ ³íäèâ³ä³â (ãðîìàäÿí), ÿêà óòâîðþº ïîë³òè÷íó
ñï³ëüí³ñòü – äåðæàâó. Íà îñíîâ³ ñàìå òàêîãî ï³äõîäó äî âèçíà÷åííÿ íàðîäó é áóëî
ñôîðìóëüîâàíî êîíöåïö³þ ñóñï³ëüíîãî äîãîâîðó òà ³äåþ íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó.
Òåðì³í «íàðîä» ÿê â³äîáðàæåííÿ ³äå¿ íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó âæèâàºòüñÿ ó ïðåàìáó-
ëàõ êîíñòèòóö³é ç ìåòîþ âêàçàòè íà íîñ³ÿ óñòàíîâ÷î¿ âëàäè. Çà õàðàêòåðîì éîãî âæè-
âàííÿ çâè÷àéíî ìîæíà âñòàíîâèòè, ó ÿêèé ñïîñ³á áóëà ïðèéíÿòà êîíñòèòóö³ÿ: íàðîäîì
áåçïîñåðåäíüî (ðåôåðåíäóì) àáî éîãî ïðåäñòàâíèêàìè.

Ó ïðåàìáóë³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ì³ñòèòüñÿ, ïî ñóò³, âèçíà÷åííÿ Óêðà¿íñüêîãî íà-
ðîäó – ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè âñ³õ íàö³îíàëüíîñòåé. Ïîíÿòòÿ íàðîäó ÿê ñóêóïíîñò³ âñ³õ
ãðîìàäÿí õàðàêòåðèçóº çì³ñò îêðåìèõ ñòàòåé äåÿêèõ êîíñòèòóö³é, äå âîíî ïðÿìî çà-
ô³êñîâàíå (Àçåðáàéäæàí, Óçáåêèñòàí). ²íîä³ â³äïîâ³äíå ïîíÿòòÿ â³äîáðàæåíå â îô³-
ö³éí³é íàçâ³ äåðæàâè (³ñòîðè÷íî – Óêðà¿íñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà, ñó÷àñí³ äåðæàâè –
Àëæèðñüêà Íàðîäíà Äåìîêðàòè÷íà Ðåñïóáë³êà, Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà Áàíãëàäåø òî-
ùî), â êîíñòèòóö³éíî çàäåêëàðîâàí³é õàðàêòåðèñòèö³ äåðæàâè («íàðîäíà äåðæàâà» –
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²ðàê ³ Ñèð³ÿ), àáî â íàçâ³ ïîñàäîâî¿ îñîáè, óçàãàëüíåíî âèçíà÷åíî¿ ÿê îìáóäñìàí («àä-
âîêàò íàðîäó» â Àëáàí³¿ òà Ðóìóí³¿, «çàõèñíèê íàðîäó» â Ãðóç³¿ òà ²ñïàí³¿ òîùî).

Ðàçîì ç òèì òåðì³í «íàðîä», ÿêèì ïîçíà÷àþòüñÿ îðãàí³çîâàí³ ó äåðæàâó ãðîìàäÿíè,
âæèâàºòüñÿ ³ â îïîñåðåäêîâàíîìó çâ’ÿçêó ç êîíñòèòóö³éíèì ïðèíöèïîì íàðîäíîãî ñó-
âåðåí³òåòó. Íàïðèêëàä, ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 13 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè éäåòüñÿ ïðî
îá’ºêòè ïðàâà âëàñíîñò³ Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ³ ïðî òå, ùî â³ä éîãî ³ìåí³ ïðàâà âëàñíè-
êà çä³éñíþþòü îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Â ¿¿ ñòàò-
ò³ 16 çàô³êñîâàíî, ùî çáåðåæåííÿ ãåíîôîíäó Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó º îáîâ’ÿçêîì äåð-
æàâè, à â ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 17 ïåâí³ íàïðÿìè äåðæàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷åí³
«íàéâàæëèâ³øèìè ôóíêö³ÿìè äåðæàâè, ñïðàâîþ âñüîãî Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó».

Íàðîä – öå òàêîæ ñóêóïí³ñòü óñ³õ âèáîðö³â (âèáîð÷èé êîðïóñ). Ñåíñ òàêîãî âèçíà-
÷åííÿ ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ãðîìàäÿíè, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ãîëîñó, ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ó
âèáîðàõ, ðåôåðåíäóìàõ òà ó çä³éñíåíí³ ³íøèõ ôîðì áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿. Ñàìå ó
çâ’ÿçêó ç öèì ó òåîð³¿ íàðîä ³íîä³ ðîçãëÿäàþòü ÿê ñóá’ºêò êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, õî÷à
ðåàëüíî ó÷àñíèêàìè â³äïîâ³äíèõ ïðàâîâ³äíîñèí âèñòóïàþòü êîíêðåòí³ âèáîðö³.

Â êîíñòèòóö³ÿõ íàðîä ÿê âèáîð÷èé êîðïóñ ïðÿìî íå âèçíà÷àºòüñÿ, õî÷à âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ ð³çí³ ïîõ³äí³ â³ä òàêîãî ïîíÿòòÿ. Ïðèêëàäîì ìîæå áóòè ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 69
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè: «Íàðîäíå âîëåâèÿâëåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç âèáîðè, ðåôåðåí-
äóì òà ³íø³ ôîðìè áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿». Ïîõ³äíèì â³ä ïîíÿòòÿ íàðîäó ÿê ñó-
êóïíîñò³ âèáîðö³â º âæèâàí³ â äåÿêèõ êîíñòèòóö³ÿõ òåðì³íè «íàðîäíèé äåïóòàò» (Òà-
äæèêèñòàí, Óçáåêèñòàí, Óêðà¿íà), «äåïóòàò íàðîäó» (Øâåéöàð³ÿ), «íàðîäíèé ïðåä-
ñòàâíèê» àáî «ïðåäñòàâíèê íàðîäó» (Áîëãàð³ÿ, Åô³îï³ÿ, Êèðãèçñòàí).

Òàê³ òèòóëè ÷ëåí³â ïàðëàìåíòó ìîæíà ââàæàòè çà ñâ³ä÷åííÿ â³ëüíîãî õàðàêòåðó ¿õ
ìàíäàò³â. Ïîõ³äíèìè â³ä â³äïîâ³äíîãî ïîíÿòòÿ òðåáà òàêîæ ââàæàòè ïîøèðåí³ òåðì³íè
«íàðîäíà ³í³ö³àòèâà», «íàðîäíå ãîëîñóâàííÿ» ÷è «âñåíàðîäíå ãîëîñóâàííÿ» (ðåôåðåí-
äóì) òà äåÿê³ ³íø³. Ñïðèéíÿòòÿ íàðîäó ÿê âèáîð÷îãî êîðïóñó â³äîáðàæåíå â îô³ö³éíèõ
íàçâàõ ïàðëàìåíò³â äåÿêèõ äåðæàâ – «íàðîäí³ çáîðè» ó Áîëãàð³¿ òà ªãèïò³, «íàö³îíàëü-
í³ íàðîäí³ çáîðè» â Àëæèð³ òà Ãâ³íå¿-Á³ññàó òîùî. Â Óãîðùèí³ ïàðëàìåíò êîíñòèòó-
ö³éíî âèçíà÷åíèé ÿê îðãàí íàðîäíîãî ïðåäñòàâíèöòâà, à â Ìîëäîâ³ – ÿê íàéâèùèé
ïðåäñòàâíèöüêèé îðãàí íàðîäó.

²íîä³ â êîíñòèòóö³éí³é ïðàêòèö³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ òåðì³í «íàö³ÿ». Íàö³ÿ – öå åòí³÷-
íà ñï³ëüíîòà ëþäåé, ùî ñêëàëàñü ³ñòîðè÷íî, ÿê ïðàâèëî, íà ïåâí³é òåðèòîð³¿, îçíàêàìè
ÿêî¿ º íàÿâí³ñòü ò³ñíèõ åêîíîì³÷íèõ çâ’ÿçê³â, ñï³ëüí³ñòü ìîâè, îñîáëèâîñòåé êóëüòóðè
òà äåÿê³ ³íø³ ðèñè. Ñàìå â òàêîìó êîíòåêñò³ éäåòüñÿ ïðî óêðà¿íñüêó íàö³þ ó ïðåàìáóë³
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Â í³é òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî «äåðæàâà ñïðèÿº êîíñîë³äàö³¿ òà
ðîçâèòêîâ³ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, ¿¿ ³ñòîðè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³, òðàäèö³é ³ êóëüòóðè» (ñòàòòÿ 11).
Ïðè öüîìó êîíñòàòîâàíî, ùî «Óêðà¿íà äáàº ïðî çàäîâîëåííÿ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ ³
ìîâíèõ ïîòðåá óêðà¿íö³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü çà ìåæàìè äåðæàâè» (ñòàòòÿ 12). Ïðîáëå-
ìàòèêà òèòóëüíî¿ íàö³¿ ïîä³áíî â³äîáðàæåíà ³ â äåÿêèõ ³íøèõ íîâ³òí³õ êîíñòèòóö³ÿõ
(Ìàêåäîí³ÿ, Ïîëüùà, Ðóìóí³ÿ, Ñëîâåí³ÿ, Õîðâàò³ÿ). Âîäíî÷àñ âèçíà÷åííÿ «íàö³îíàëü-
íèé», ÿê çàçíà÷àëîñü, íåð³äêî º ñèíîí³ì³÷íèì âèçíà÷åííþ «íàðîäíèé». Ó êîíñòèòóö³é-
íîìó ïðàâ³ àíãëîìîâíèõ êðà¿í òåðì³í «íàö³ÿ» âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ñèíîí³ì òåðì³íà
«äåðæàâà».

Ç ïîíÿòòÿìè äåðæàâè ³ ñóâåðåí³òåòó ïîâ’ÿçàíå ïîíÿòòÿ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â.
ÄÅÐÆÀÂÍ² ÑÈÌÂÎËÈ – âñòàíîâëåí³ êîíñòèòóö³ºþ àáî ñïåö³àëüíèìè çàêîíàìè ÷è
âèçíàí³ çà òðàäèö³ºþ ïðåäìåòè, çîáðàæåííÿ, ïîåòèêî-ìóçè÷í³ òâîðè, ñëîâåñí³ ôîðìó-
ëþâàííÿ òîùî, ÿê³ çâè÷àéíî ìàþòü ³ñòîðè÷íå ïîõîäæåííÿ, â³äîáðàæàþòü îñîáëèâîñò³
ðîçâèòêó ³ ñó÷àñíîãî ñòàíó â³äïîâ³äíîãî ñîö³óìó, ñëóãóþòü ð³çíèì ö³ëÿì ó ä³ÿëüíîñò³
äåðæàâíèõ îðãàí³â ³ ïîñàäîâèõ îñ³á, â óìîâí³é ôîðì³ çàñâ³ä÷óþòü ñàìó äåðæàâó òà ¿¿
ñóâåðåí³òåò. Òèì ñàìèì äåðæàâí³ ñèìâîëè º â³äîáðàæåííÿì äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó,
éîãî ñâîºð³äíèì ôîðìàë³çîâàíèì âèðàçîì.

Äåðæàâí³ ñèìâîëè çâè÷àéíî çàô³êñîâàí³ â îñíîâíèõ çàêîíàõ, òîáòî º êîíñòèòóö³é-
íèì ³íñòèòóòîì. Ïðèêëàäîì ìîæóòü áóòè á³ëüø³ñòü ïîëîæåíü ñòàòò³ 20 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè. Ó êîíñòèòóö³éí³é ïðàêòèö³ óñòàëåíèì º ñàìå òåðì³í «äåðæàâí³ ñèìâîëè».
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Â áàãàòüîõ âèïàäêàõ éäåòüñÿ ïðî íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè ÿê ñèíîí³ì öüîãî òåðì³íà. Ðà-
çîì ç òèì ïîíÿòòÿ íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â ìîæå ìàòè ñàìîñò³éíå çíà÷åííÿ, ïîâ’ÿçàíå ç
ðîçâèòêîì òèòóëüíî¿ íàö³¿, ¿¿ ðîëëþ ó ñòàíîâëåíí³ êîíêðåòíî¿ äåðæàâè. Ï³ñëÿ êîíñòè-
òóö³éíîãî çàêð³ïëåííÿ òàê³ ñèìâîëè íåð³äêî íàáóâàëè ñòàòóñó äåðæàâíèõ. Ó ÷àñòèí³
ï’ÿò³é ñòàòò³ 20 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíàíî, ùî Äåðæàâíèì Ã³ìíîì Óêðà¿íè º íàö³î-
íàëüíèé ã³ìí. Ó ñ³÷í³ 1992 ðîêó ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íàö³îíàëüíèé
ïðàïîð áóëî çàòâåðäæåíî ÿê äåðæàâíèé.

²íîä³ â îñíîâíèõ çàêîíàõ íàãîëîøóºòüñÿ íà çâ’ÿçêó, ùî ³ñíóº ì³æ äåðæàâíèìè ñèì-
âîëàìè ³ ñóâåðåí³òåòîì. Íàïðèêëàä, ó ñòàòò³ 11 Êîíñòèòóö³¿ Ïîðòóãàë³¿ äåðæàâíèé
(íàö³îíàëüíèé) ïðàïîð âèçíà÷åíî ÿê «ñèìâîë ñóâåðåí³òåòó Ðåñïóáë³êè, íåçàëåæíîñò³,
ºäíîñò³ òà ö³ë³ñíîñò³ Ïîðòóãàë³¿». Â ³íøèõ êîíñòèòóö³ÿõ òàêèé çâ’ÿçîê â³äáèòî â
îô³ö³éíîìó ³ìåíóâàíí³ ñèìâîë³â: «ñèìâîëè äåðæàâè ³ íàö³îíàëüíîãî ñóâåðåí³òåòó»
(Êàáî-Âåðäå) àáî «ñèìâîëè íåçàëåæíîñò³ òà ñóâåðåí³òåòó» (Ìîíãîë³ÿ). Â Êîíñòèòóö³¿
Ôðàíö³¿ ïðî äåðæàâí³ ñèìâîëè éäåòüñÿ ó ðîçä³ë³, ïî³ìåíîâàíîìó «Ïðî ñóâåðåí³òåò».

Çâè÷àéíî äî äåðæàâíèõ ñèìâîë³â êîíñòèòóö³éíî â³äíåñåí³ äåðæàâíèé ïðàïîð, äåð-
æàâíèé ãåðá ³ äåðæàâíèé ã³ìí. Çàãàëüíîâèçíàíèì ñèìâîëîì º äåðæàâíèé ïðàïîð. Çî-
êðåìà, ëèøå ïðàïîð âñòàíîâëåíî â êîíñòèòóö³ÿõ ðÿäó äåðæàâ (²ðëàíä³ÿ, ²ñïàí³ÿ, ²òàë³ÿ,
Ëàòâ³ÿ, ÔÐÍ òîùî). Ãåíåçèñ öüîãî ñèìâîëó ïîâ’ÿçàíèé ç âèêîðèñòàííÿì ùå çà ðàáî-
âëàñíèöüêèõ ÷àñ³â â³éñüêîâèõ ñòÿã³â ïîë³òè÷íèõ ãîñïîäàð³â. Çíàìåííî, ùî äåðæàâí³
ïðàïîðè äåÿêèõ ñó÷àñíèõ ìîíàðõ³é ìàþòü êîëüîðè ïðàâëÿ÷èõ àáî ³ñòîðè÷íèõ äèíàñ-
ò³é. Íåð³äêî êîëüîðè äåðæàâíèõ ïðàïîð³â çàñâ³ä÷óþòü ïåâí³ õàðàêòåðèñòèêè ñóñï³ëü-
íîãî æèòòÿ, îñîáëèâîñò³ ïàí³âíî¿ ³äåîëîã³¿ òîùî. Òàê, êîëüîðîì ïðàïîð³â á³ëüøîñò³
äåðæàâ, äå îô³ö³éíî âèçíàíî ³ñëàì, º çåëåíèé, ÿêèé ³ñòîðè÷íî ïîâ’ÿçàíèé ç ö³ºþ ðå-
ë³ã³ºþ. Â äåðæàâàõ, ùî âèíèêëè ó Õ²Õ–ÕÕ ñòîë³òòÿõ, âèçíà÷åííÿ êîëüîð³â ïðàïîð³â
áóëî, ÿê ïðàâèëî, ðåçóëüòàòîì ³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåíü. Ïðèêëàäîì ìîæå áóòè Óêðà¿íà
ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ, êîëè áóëî âèçíà÷åíî îñíîâí³ ïàðàìåòðè ³ êîëüîðè ïðàïîðó,
ïðèéíÿò³ ³ çà ÷èííèì Îñíîâíèì Çàêîíîì – äâ³ ð³âíîâåëèê³ ãîðèçîíòàëüí³ ñìóãè ñèíüî-
ãî òà æîâòîãî êîëüîð³â (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 20).

²íîä³ ñàìå êîëüîðè â³äíåñåí³ äî äåðæàâíèõ ñèìâîë³â (Ë³õòåíøòåéí, Ïîëüùà). Â
Àâñòð³¿, Åêâàäîð³, Åñòîí³¿ òà ×åõ³¿ â îñíîâíèõ çàêîíàõ îêðåìî âèçíà÷åí³ äåðæàâí³ êî-
ëüîðè ³ äåðæàâíèé ïðàïîð. Äåðæàâí³ êîëüîðè ÿê ñèìâîëè âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà ïðàïî-
ð³ ³ ãåðá³, à òàêîæ íà ôîðìåíîìó îäÿç³, äëÿ îôîðìëåííÿ îô³ö³éíèõ çàõîä³â òîùî. Â ×å-
õ³¿ äî äåðæàâíèõ ñèìâîë³â êîíñòèòóö³éíî â³äíåñåí³, çîêðåìà, äåðæàâíèé ïðàïîð ³
øòàíäàðò ïðåçèäåíòà, â Ìîíàêî – íàö³îíàëüíèé (äåðæàâíèé) ïðàïîð ³ êíÿæèé øòàí-
äàðò. Â ³íøèõ êðà¿íàõ øòàíäàðò ãëàâè äåðæàâè (ïðåçèäåíòà) çâè÷àéíî ñïðèéìàºòüñÿ
ÿê òàê çâàíèé ñëóæáîâèé ïðàïîð. Ñëóæáîâ³ ïðàïîðè âñòàíîâëþþòüñÿ íà îñíîâ³ äåð-
æàâíîãî ïðàïîðà äëÿ ð³çíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, äåðæàâíèõ óñòàíîâ òîùî ñàìè-
ìè öèìè îðãàíàìè òà óñòàíîâàìè ³ ïðèçíà÷åí³ äëÿ ð³çíèõ ïðåäñòàâíèöüêèõ ö³ëåé.

Ïåðåä³ñòîð³þ ìàþòü òàê³ ñèìâîëè, ÿê äåðæàâíèé ãåðá ³ äåðæàâíèé ã³ìí. Âèíèêíåí-
íÿ ãåðá³â ïîâ’ÿçóþòü ç ïåð³îäîì õðåñòîâèõ ïîõîä³â, êîëè çíàêè íà çáðî¿ ïîñòóïîâî
òðàíñôîðìóâàëèñü ó ðîäîâ³ ãåðáè. Çà ÷àñ³â ñòàíîâëåííÿ öåíòðàë³çîâàíèõ ôåîäàëüíèõ
äåðæàâ ðîäîâ³ ãåðáè ïðàâëÿ÷èõ äèíàñò³é íàáóâàëè, ïî ñóò³, çíà÷åííÿ äåðæàâíèõ é ³íî-
ä³ çáåð³ãàëè éîãî ï³ñëÿ ¿õ çì³íè. Ñüîãîäí³ ãåðáàìè ìîíàðõ³é çâè÷àéíî º ñàìå òàê³ ãå-
ðàëüäè÷í³ çíàêè. Ãåðáè ðåñïóáë³ê íåð³äêî ì³ñòÿòü çîáðàæåííÿ, ÿê³ ó ëàêîí³÷í³é ôîðì³
âèðàæàþòü ïåâí³ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ ³äå¿, çàñâ³ä÷óþòü ñë³äóâàííÿ ³ñòîðè÷í³é òðà-
äèö³¿ òà íàñòóïíèöòâî äåðæàâè ³ äåÿê³ ³íø³ õàðàêòåðèñòèêè. Òàê, ÷àñòèíàìè òðåòüîþ ³
÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 20 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî Âåëèêèé Äåðæàâíèé Ãåðá
Óêðà¿íè âñòàíîâëþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ìàëîãî Äåðæàâíîãî Ãåðáà Óêðà¿íè òà ãåðáà
Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî, à ìàëèì Äåðæàâíèì Ãåðáîì Óêðà¿íè º Çíàê Êíÿæî¿ Äåðæàâè
Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî. Êð³ì Óêðà¿íè, ³ñíóâàííÿ âåëèêîãî ³ ìàëîãî äåðæàâíèõ ãåðá³â
êîíñòèòóö³éíî çàñòåðåæåíå â ×åõ³¿. ²íîä³ äåðæàâíèé ãåðá çîáðàæóºòüñÿ íà äåðæàâíî-
ìó ïðàïîð³ (Àíäîððà, Ìåêñèêà, Ìîëäîâà, Õîðâàò³ÿ òà äåÿê³ ³íø³ äåðæàâè). Çâè÷àéíèì
º çîáðàæåííÿ äåðæàâíîãî ãåðáà íà ãðîøîâèõ çíàêàõ, ïå÷àòêàõ, àêòàõ (äîêóìåíòàõ)
äåðæàâè òîùî.
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ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ Ã²ÌÍ – öå ïîåòèêî-ìóçè÷íèé àáî ìóçè÷íèé òâ³ð óðî÷èñòîãî õà-
ðàêòåðó, ÿêèé â³äîáðàæàº äåðæàâíó àáî íàö³îíàëüíó òðàäèö³þ ³ ñëóãóº, çîêðåìà, ïî-
ë³òèêî-³äåîëîã³÷íèì ³ ïàòð³îòè÷íî-âèõîâíèì ö³ëÿì. ²íîä³ äåðæàâí³ ã³ìíè ïîâ’ÿçóþòü
ç ïðàäàâí³ìè ÷àñàìè. Ïðîòå á³ëüø ïîøèðåíîþ º òåçà ïðî òå, ùî äåðæàâí³ ã³ìíè âèíèê-
ëè ó çâ’ÿçêó ç ïîä³ÿìè áóðæóàçíèõ ðåâîëþö³é ÕV²²–ÕV²²² ñòîë³òü ³ ñòàíîâëåííÿì òî-
ãî÷àñíèõ íàö³îíàëüíèõ äåðæàâ.

Äåÿêèìè êîíñòèòóö³ÿìè äî äåðæàâíèõ ñèìâîë³â â³äíåñåíå ãàñëî. Äåðæàâíå ãàñëî –
öå êîðîòêå ñëîâåñíå ôîðìóëþâàííÿ (âèñë³â), ÿêå âèðàæàº ³äå¿, ùî ïðèéíÿò³ ó ñóñï³ëü-
ñòâ³ ³ âèçíàí³ äåðæàâîþ ÿê çàãàëüí³ ö³ííîñò³. Òðàäèö³ÿ çàñòîñóâàííÿ íàçâàíîãî ñèìâî-
ëó ïîâ’ÿçàíà ³ç çîáðàæåííÿìè ãàñåë íà ðîäîâèõ ãåðáàõ. Ñüîãîäí³ äåðæàâíå ãàñëî ³íîä³
ô³êñóºòüñÿ íà äåðæàâíîìó ãåðá³. Ïðàêòèêà êîíñòèòóö³éíîãî âñòàíîâëåííÿ äåðæàâíîãî
ãàñëà áóëà çàïî÷àòêîâàíà â ïåð³îä ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿ ÕV²²² ñòîë³òòÿ. Ó ñòàòò³ 2
÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿ çà ïåâíîþ òðàäèö³ºþ çàô³êñîâàíî, ùî ãàñëîì ðåñïóáë³êè º
«ñâîáîäà, ð³âí³ñòü ³ áðàòåðñòâî». Äåðæàâíå ãàñëî êîíñòèòóö³éíî âèçíà÷åíå ³ ó áàãà-
òüîõ êîëèøí³õ ôðàíöóçüêèõ êîëîí³ÿõ, õî÷à çì³ñò â³äïîâ³äíèõ ôîðìóëþâàíü º ð³çíèì:
«÷åñòü, áðàòåðñòâî, ñïðàâåäëèâ³ñòü» (Ìàâðèòàí³ÿ), «áîã, áàòüê³âùèíà, êîðîëü» (Ìà-
ðîêêî), «ñâîáîäà, ñï³âðîá³òíèöòâî, ïðîãðåñ» (Ðóàíäà) òîùî.

Äåðæàâíèì ñèìâîëîì íåð³äêî âèçíàíà äåðæàâíà ïå÷àòêà. Çîêðåìà, â³äïîâ³äíèé
ñòàòóñ ïå÷àòêè ïåðåäáà÷åíèé êîíñòèòóö³ÿìè îêðåìèõ ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ (Àâñòð³ÿ,
Áîëãàð³ÿ, Ðóìóí³ÿ, Ñëîâà÷÷èíà ³ ×åõ³ÿ). ²íîä³ äåðæàâíèìè ñèìâîëàìè êîíñòèòóö³éíî
âèçíà÷åí³ äåðæàâí³ íàãîðîäè – îðäåíè ³ ìåäàë³ (Áàõðåéí, Êóâåéò, Ñóäàí, Îìàí òîùî).
Â îñíîâíèõ çàêîíàõ Àëáàí³¿ òà Ðóìóí³¿ äî äåðæàâíèõ (íàö³îíàëüíèõ) ñèìâîë³â ïðÿìî
â³äíåñåíî íàö³îíàëüíèé äåíü. Ïðîòå òàêèé éîãî ñòàòóñ º ñóïåðå÷ëèâèì ç îãëÿäó íà ñå-
ìàíòèêó òåðì³íà «ñèìâîë», ÿêèé ïîõîäèòü ç ãðåöüêî¿ ìîâè ³ îçíà÷àº ðå÷îâèé, ãðàô³÷-
íèé àáî çâóêîâèé çíàê, ùî ìîæå â³äîáðàæàòè ïåâíå ÿâèùå àáî ³äåþ. Ñóïåðå÷ëèâèì º
â³äíåñåííÿ äî äåðæàâíèõ ñèìâîë³â ñòîëèö³, çàïðîïîíîâàíå äåÿêèìè íàóêîâöÿìè. Çà
àðãóìåíò âîíè ââàæàþòü òîé ôàêò, ùî â äåÿêèõ êîíñòèòóö³ÿõ ñòàòóñ ñòîëè÷íîãî ì³ñòà
âèçíà÷åíî â ò³é æå ñòàòò³, ùî ³ ñòàòóñ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â. Îäíàê öå ëèøå îçíà÷àº, ùî
îäíà ñòàòòÿ ì³ñòèòü ê³ëüêà êîíñòèòóö³éíèõ ³íñòèòóò³â.

Êîíñòèòóö³éíà ðåãëàìåíòàö³ÿ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â ó ð³çíèõ êðà¿íàõ º ñõîæîþ çà
ôîðìàìè. ßê ïðàâèëî, âîíè ðîçì³ùåí³ ó ïåðøîìó ðîçä³ë³ îñíîâíîãî çàêîíó, ùî çàñâ³ä-
÷óº çíà÷óù³ñòü â³äïîâ³äíîãî ³íñòèòóòó. Â äåÿêèõ êðà¿íàõ òàêà ðåãëàìåíòàö³ÿ îáìåæå-
íà íîì³íóâàííÿì äåðæàâíèõ ñèìâîë³â áåç ¿õ îïèñó. Çîêðåìà, â³äñóòí³é îïèñ ñèìâîë³â
ó êîíñòèòóö³ÿõ, ïðèéíÿòèõ ó ðÿä³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í. Öå ïîÿñíþºòüñÿ, çîêðåìà,
íåçàâåðøåí³ñòþ ïðîöåñ³â äåðæàâîòâîðåííÿ íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ îñíîâíèõ çàêîí³â. Ó
á³ëüøîñò³ âèïàäê³â êîíñòèòóö³¿ ì³ñòÿòü á³ëü-ìåíø äåòàëüíèé îïèñ äåðæàâíîãî ïðàïî-
ðà, äåðæàâíîãî ãåðáà òà äåÿêèõ ³íøèõ «ìàòåð³àë³çîâàíèõ» ñèìâîë³â, à òàêîæ íàçâó
äåðæàâíîãî ã³ìíó. ²íîä³ íàãîëîøóºòüñÿ íà ³ñòîðè÷íîìó ïîõîäæåíí³ òèõ àáî ³íøèõ
ñèìâîë³â (Àíäîððà, Õîðâàò³ÿ) àáî íà ¿õ ³ñòîðè÷í³é çóìîâëåíîñò³ (Åðèòðåÿ).

Â îñíîâíèõ çàêîíàõ íåð³äêî çàñòåðåæåíî, ùî îïèñ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â òà ïîðÿäîê
¿õ âèêîðèñòàííÿ âñòàíîâëþþòüñÿ çàêîíîì. Çàêîíè ïðî äåðæàâí³ ñèìâîëè â äåÿêèõ
ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ ïðèéìàþòü çà á³ëüø ñêëàäíîþ ïðîöåäóðîþ, àí³æ çâè÷àéí³. Â
Ãðóç³¿, Ìîëäîâ³ òà Ðóìóí³¿ öå îðãàí³÷í³ çàêîíè, â Àçåðáàéäæàí³ – êîíñòèòóö³éí³ çàêî-
íè. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 20 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàêîíàìè, ùî ïðèéìàþòüñÿ íå ìåíø
ÿê äâîìà òðåòèíàìè â³ä êîíñòèòóö³éíîãî ñêëàäó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, âñòàíîâ-
ëþºòüñÿ Âåëèêèé Äåðæàâíèé Ãåðá Óêðà¿íè, çàòâåðäæóþòüñÿ ñëîâà Äåðæàâíîãî Ã³ìíó
Óêðà¿íè ³ âñòàíîâëþºòüñÿ îïèñ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè òà ïîðÿäîê ¿õ âèêîðèñ-
òàííÿ. Íà ñüîãîäí³ ïðèéíÿòî îäèí ç òàêèõ çàêîí³â – Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé
Ã³ìí Óêðà¿íè» â³ä 6 áåðåçíÿ 2003 ðîêó. ²íîä³ â êîíñòèòóö³ÿõ íàãîëîøóºòüñÿ, ùî äåð-
æàâí³ ñèìâîëè îõîðîíÿþòüñÿ çàêîíîì. ×àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 65 Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî, çîêðåìà, øàíóâàííÿ äåðæàâíèõ ñèìâîë³â º îáîâ’ÿçêîì ãðîìà-
äÿí Óêðà¿íè. Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íàðóãó íàä
äåðæàâíèìè ñèìâîëàìè (ñòàòòÿ 338).
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Çâ’ÿçîê ç ïîíÿòòÿìè äåðæàâè ³ ñóâåðåí³òåòó òàêîæ ³ñíóº ùîäî ïîíÿòòÿ äåðæàâíî¿ ìîâè.
ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÌÎÂÀ – çâè÷àéíî îäíà ìîâà, ùî íà êîíñòèòóö³éíîìó àáî çàêîíîäàâ÷îìó
ð³âí³ âèçíà÷åíà, ïî ñóò³, ãîëîâíîþ â êðà¿í³. Òàêå âèçíà÷åííÿ îçíà÷àº, ùî â³äïîâ³äíà ìîâà
º çàñîáîì îô³ö³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ ó ñóñï³ëüñòâ³ ³ äåðæàâ³. Íàñàìïåðåä, âîíà ñëóãóº ä³ÿëü-
íîñò³ äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó ³ çàáåçïå÷óº éîãî âçàºìîâ³äíîñèíè ç ³íäèâ³äàìè òà ³íøèìè
ñóá’ºêòàìè. Çì³ñò ñòàòóñó äåðæàâíî¿ ìîâè â ð³çíèõ êðà¿íàõ º ïåâíîþ ì³ðîþ â³äì³ííèì. Ó
áàãàòüîõ êðà¿íàõ äåðæàâíîþ ôàêòè÷íî º ìîâà á³ëüøîñò³ íàñåëåííÿ êðà¿íè.

Äåðæàâíîþ ìîâîþ êîíñòèòóö³éíî âèçíà÷àºòüñÿ àáî ôàêòè÷íî âèçíàºòüñÿ, ÿê ïðà-
âèëî, ìîâà òèòóëüíî¿ íàö³¿. Â äåðæàâàõ, óòâîðåíèõ íà áàãàòîíàö³îíàëüí³é îñíîâ³, ñòà-
òóñ äåðæàâíî¿ ìîæå ìàòè ê³ëüêà ìîâ. Íàïðèêëàä, ó ÏÀÐ òàêèé ñòàòóñ âñòàíîâëåíî äëÿ
÷îòèðüîõ, ó Á³ëîðóñ³, Êàìåðóí³, Ê³ïð³ òîùî – äëÿ äâîõ. Ó êîëèøí³õ êîëîí³àëüíèõ âî-
ëîä³ííÿõ ºäèíîþ àáî îäí³ºþ ç äåðæàâíèõ ìîâ íåð³äêî º â³äïîâ³äíà ìîâà ìåòðîïîë³¿.
Âñòàíîâëåííÿ ïîë³ë³íãâ³çìó (áàãàòîìîâíîñò³) äëÿ îô³ö³éíèõ ö³ëåé çóìîâëåíå ð³çíèìè,
ó ïåðøó ÷åðãó ³ñòîðè÷íèìè òà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèìè ÷èííèêàìè. Ïðè öüîìó çâè÷àé-
íî ïåðåäáà÷àºòüñÿ îäíàêîâèé ðåæèì çàñòîñóâàííÿ âñ³õ äåðæàâíèõ ìîâ, õî÷à ïðàêòèêà
êîíêðåòíèõ êðà¿í º ð³çíîþ. Â ðÿä³ äåðæàâ ó ìåæàõ îêðåìèõ àäì³í³ñòðàòèâíî- òåðèòî-
ð³àëüíèõ îäèíèöü, äå ìåøêàþòü íàö³îíàëüí³ ìåíøèíè, ïàðàëåëüíî ç äåðæàâíîþ ìî-
âîþ ïåâí³ îô³ö³éí³ ôóíêö³¿ çà êîíñòèòóö³ÿìè ìîæóòü âèêîíóâàòè é ìîâè öèõ ìåíøèí
(Ìàêåäîí³ÿ, Ñëîâåí³ÿ, Õîðâàò³ÿ). Òàêèé ñàìèé ï³äõ³ä ïåðåäáà÷åíî â òèõ óí³- òàðíèõ
äåðæàâàõ, äå óòâîðåíî òåðèòîð³àëüí³ àâòîíîì³¿ íà åòí³÷í³é àáî êóëüòóðíî-ë³íãâ³ñòè÷-
í³é îñíîâ³.

Îñîáëèâîñò³ ïðèòàìàíí³ ðåæèìó çàñòîñóâàííÿ ìîâ äëÿ îô³ö³éíèõ ö³ëåé ó äåÿêèõ ôåäå-
ðàòèâíèõ äåðæàâàõ. Íàïðèêëàä, â ²íä³¿ ó á³ëüøîñò³ ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿ çàñòîñîâóþòüñÿ
îáèäâ³ àáî îäíà ç äâîõ äåðæàâíèõ ìîâ ³ òàê çâàí³ ìîâè (ìîâà) ñóá’ºêòà, ùî çàñâ³ä÷óº
ñêëàäíó íàö³îíàëüíó îñíîâó äåðæàâè. Äî ñêëàäó Áåëüã³¿ ÿê ôåäåðàòèâíî¿ äåðæàâè âõîäÿòü
÷îòèðè «ë³íãâ³ñòè÷íèõ ðåã³îíè», êîòð³ ñàìå ³ º ñóá’ºêòàìè ôåäåðàö³¿. Õàðàêòåð öèõ ðåã³î-
í³â çóìîâëþº çíà÷óù³ñòü â³äïîâ³äíèõ ìîâ. Ó Ðîñ³¿ âèçíà÷åíà îäíà äåðæàâíà ìîâà. Ðåñ-
ïóáë³êè ÿê îäèí ç ð³çíîâèä³â ñóá’ºêò³â ö³º¿ ôåäåðàö³¿ ìîæóòü âñòàíîâëþâàòè ñâî¿ «äåð-
æàâí³ ìîâè», ÿê³ ó ìåæàõ â³äïîâ³äíèõ ñóá’ºêò³â ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü â îðãàíàõ âëà-
äè ³ äåðæàâíèõ óñòàíîâàõ ïîðÿä ³ç çàãàëüíîþ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Òåðì³í «äåðæàâíà ìîâà» º ïðèéíÿòèì äëÿ çàçíà÷åíèõ ö³ëåé ³ âîäíî÷àñ ìàº ñèíîí³ìè
â êîíñòèòóö³éí³é ïðàêòèö³. Äî íèõ â³äíåñåí³ «íàö³îíàëüíà ìîâà» (Ìàëüòà, Ðóàíäà, ³íø³
äåðæàâè), «ìîâà ðåñïóáë³êè» (Ôðàíö³ÿ), «ìîâà êðà¿íè» (Øâåéöàð³ÿ) òîùî. Íå ìåíø ïî-
øèðåíèì, àí³æ «äåðæàâíà ìîâà», º ïîíÿòòÿ îô³ö³éíî¿ ìîâè. Ó á³ëüøîñò³ êðà¿í òåðì³í
«äåðæàâíà ìîâà» ³ òåðì³í «îô³ö³éíà ìîâà» òàêîæ ñïðèéìàþòü ÿê ñèíîí³ìè, îäíàê ó
òåêñòàõ îñíîâíèõ çàêîí³â çàñòîñîâóºòüñÿ ëèøå îäèí ç íèõ. Ó ðÿä³ êðà¿í â³äïîâ³äí³ ïî-
íÿòòÿ ³ òåðì³íè ðîçð³çíÿþòü, âíàñë³äîê ÷îãî ëèøå îô³ö³éíà ìîâà (ìîâè) íàáóâàº ðåàëü-
íîãî ñòàòóñó, à êîíñòèòóö³éíå çàêð³ïëåííÿ äåðæàâíî¿ ìîâè, õî÷à âîíà íåð³äêî âèçíà-
÷åíà ³ ÿê îäíà ç îô³ö³éíèõ ìîâ, ìàº, ïî ñóò³, àòðèáóòèâíó çíà÷óù³ñòü.

Òàê, ó Øâåéöàð³¿, êð³ì äåðæàâíèõ ìîâ («ìîâ êðà¿íè»), âñòàíîâëåíî îô³ö³éí³ ìîâè
ôåäåðàö³¿, ÿêèìè º òðè ç äåðæàâíèõ. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ÷åòâåðòî¿ äåðæàâíî¿ ìîâè – ðå-
òîðîìàíñüêî¿, òî âîíà âèçíàíà îô³ö³éíîþ ëèøå «ó â³äíîñèíàõ ç îñîáàìè ðåòîðîìàí-
ñüêî¿ ë³íãâ³ñòè÷íî¿ ãðóïè» (ñòàòòÿ 70 Êîíñòèòóö³¿ Øâåéöàð³¿). Ïðè öüîìó ñóá’ºêòè ôå-
äåðàö³¿ ìàþòü ñâî¿ îô³ö³éí³ ìîâè. Â ñòàòò³ 8 Êîíñòèòóö³¿ ²ðëàíä³¿ ³ðëàíäñüêà ìîâà
âèçíà÷åíà ÿê äåðæàâíà ³ ïåðøà îô³ö³éíà, à àíãë³éñüêà – ÿê äðóãà îô³ö³éíà. Âîäíî÷àñ
çàñòåðåæåíî, ùî çàêîíîì ìîæå áóòè âñòàíîâëåíå âèêîðèñòàííÿ îäí³º¿ ç öèõ ìîâ äëÿ
êîíêðåòíèõ îô³ö³éíèõ ö³ëåé ÿê ó ìåæàõ óñ³º¿ äåðæàâè, òàê ³ íà ÷àñòèí³ ¿¿ òåðèòîð³¿. Íà
ïðàêòèö³ äîì³íàíòíó ðîëü ó ñóñï³ëüíîìó òà äåðæàâíîìó æèòò³ òóò â³ä³ãðàº àíãë³éñüêà
ìîâà. Â³äïîâ³äíà ðîëü íàëåæèòü îô³ö³éí³é ìîâ³ â á³ëüøîñò³ ³íøèõ êðà¿í, äå âîíà âè-
çíà÷åíà îêðåìî â³ä äåðæàâíî¿.

²íîä³ â êîíñòèòóö³ÿõ, êð³ì äåðæàâíî¿, âèä³ëÿºòüñÿ ùå îäíà ìîâà, ÿêà õî÷à ³ íå º
îô³ö³éíîþ, îäíàê ìàº âàæëèâå çíà÷åííÿ ³ ñïåö³àëüíèé ñòàòóñ. Íàïðèêëàä, â ²ðàí³ äåð-
æàâíîþ («îô³ö³éíîþ ³ çàãàëüíîþ») ìîâîþ âèçíàíà ïåðñüêà. Ðàçîì ç òèì çàñòåðåæåíî,
ùî àðàáñüêà ìîâà ÿê «ìîâà Êîðàíó òà ³ñëàìñüêîãî â÷åííÿ» ìàº âèêëàäàòèñü ó ïðîöåñ³
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íàâ÷àííÿ ó ñåðåäí³é øêîë³ (ñòàòòÿ 16 Êîíñòèòóö³¿). Â ñòàòò³ 3 Êîíñòèòóö³¿ Âàíóàòó âè-
ä³ëåíî òðè êàòåãîð³¿ ìîâ: íàö³îíàëüíà (äåðæàâíà), òðè îô³ö³éí³, äâ³ ç ÿêèõ – àíãë³éñüêà
òà ôðàíöóçüêà – º òàêîæ «îñíîâíèìè ìîâàìè íàâ÷àííÿ».

Â îñíîâíèõ çàêîíàõ, ïðèéíÿòèõ ó äåÿêèõ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ, îêð³ì äåðæàâíî¿
ìîâè, â ð³çíîìó êîíòåêñò³ îêðåìî çãàäóºòüñÿ ùå îäíà êîíêðåòíà ìîâà – ðîñ³éñüêà. Îä-
íàê, ÿêùî â Êîíñòèòóö³¿ Êàçàõñòàíó çà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, ðàçîì ç êàçàõñüêîþ (äåðæàâ-
íîþ), ïî ñóò³, âèçíàíî ñòàòóñ îô³ö³éíî¿, òî, íàïðèêëàä, çã³äíî ç ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàò-
ò³ 10 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ðîñ³éñüê³é, ³íøèì ìîâàì íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí «ãàðàíòó-
ºòüñÿ â³ëüíèé ðîçâèòîê, âèêîðèñòàííÿ ³ çàõèñò». Ïîä³áí³ ïðèïèñè ì³ñòÿòü îñíîâí³ çàêî-
íè Êèðãèçñòàíó ³ Ìîëäîâè. Ó Êîíñòèòóö³¿ Òàäæèêèñòàíó ðîñ³éñüêà âèçíà÷åíà «ìîâîþ
ì³æíàö³îíàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ» (ñòàòòÿ 2). Â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ çàñâ³ä÷óþòü âèçíàí-
íÿ ðîë³ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ó ñóñï³ëüíîìó æèòò³, àëå íå âñòàíîâëþþòü ÿêèéñü ¿¿ îñîáëèâèé
ñòàòóñ.

Êîíñòèòóö³éíà ðåãëàìåíòàö³ÿ äåðæàâíî¿ ìîâè ³ âçàãàë³ ïèòàíü âèêîðèñòàííÿ ó ñó-
ñï³ëüñòâ³ ³ äåðæàâ³ ìîâ º â³äíîñíî íîâèì ÿâèùåì. Çà äåÿêèìè âèíÿòêàìè áóäü-ÿê³ ïîëî-
æåííÿ ùîäî ìîâè áóëè â³äñóòí³ â êîíñòèòóö³ÿõ, ïðèéíÿòèõ äî Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
Îêðåìó ñòàòòþ ïðî äåðæàâíó ìîâó ì³ñòèâ ³ ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿
Ðåñïóáë³êè, ï³äãîòîâëåíèé ñïåö³àëüíîþ óðÿäîâîþ êîì³ñ³ºþ ó 1920 ðîö³. Â ðàäÿíñüêèõ
êîíñòèòóö³ÿõ ïðî äåðæàâíó ìîâó íå éøëîñÿ. Âèíÿòîê ñòàíîâèëè òàê çâàí³ «êîíñòèòóö³¿
ðîçâèíóòîãî ñîö³àë³çìó», ïðèéíÿò³, çîêðåìà, â Àçåðáàéäæàí³, Â³ðìåí³¿ òà Ãðóç³¿.

Â íàø³ äí³ çì³ñò êîíñòèòóö³éíîãî ³íñòèòóòó äåðæàâíî¿ ìîâè â á³ëüøîñò³ êðà¿í îá-
ìåæåíèé â³äïîâ³äíîþ êîíñòàòàö³ºþ. Ô³êñóº äåðæàâíó ìîâó ÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 10
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Âîäíî÷àñ ó ÷àñòèí³ äðóã³é ö³º¿ ñòàòò³ âñòàíîâëåíî, ùî «äåðæàâà
çàáåçïå÷óº âñåá³÷íèé ðîçâèòîê ³ ôóíêö³îíóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â óñ³õ ñôåðàõ ñó-
ñï³ëüíîãî æèòòÿ íà âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè». Òèì ñàìèì óçàãàëüíåíî âèçíà÷åíî ðîëü
ñàìî¿ äåðæàâè ñòîñîâíî äåðæàâíî¿ ìîâè. Á³ëüø äåòàëüí³ ïîëîæåííÿ, êð³ì êîíñòàòàö³¿
äåðæàâíî¿ ìîâè, ì³ñòÿòü ³ äåÿê³ ³íø³ îñíîâí³ çàêîíè. Çîêðåìà, ïðî çàáåçïå÷åííÿ äåð-
æàâîþ ðîçâèòêó äåðæàâíî¿ ìîâè éäåòüñÿ òàêîæ ó Êîíñòèòóö³¿ Àçåðáàéäæàíó. Â ñòàò-
ò³ 3 Êîíñòèòóö³¿ ²ñïàí³¿ âñòàíîâëåíî, ùî «óñ³ ³ñïàíö³ çîáîâ’ÿçàí³ çíàòè îô³ö³éíó
äåðæàâíó ìîâó ³ ìàþòü ïðàâî êîðèñòóâàòèñÿ íåþ». Ç ³íøîãî áîêó, â Êîíñòèòóö³¿ Àâ-
ñòð³¿ çàñòåðåæåíî, ùî âèçíàííÿ äåðæàâíî¿ ìîâè «íå ïîâèííî óùåìëþâàòè ïðàâà ìîâ-
íèõ ìåíøèí, âèçíà÷åí³ çàêîíîì» (ñòàòòÿ 8).

Ïîëîæåííÿ ïðî äåðæàâíó ìîâó ðîçì³ùåí³, ÿê ïðàâèëî, ó ïåðøèõ ðîçä³ëàõ (ãëàâàõ)
îñíîâíèõ çàêîí³â, ùî çàñâ³ä÷óº çíà÷óù³ñòü â³äïîâ³äíîãî êîíñòèòóö³éíîãî ³íñòèòóòó. Â
Á³ëîðóñ³ òà Â³ðìåí³¿ òàêà ãëàâà ìàº íàçâó «Îñíîâè êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó», â Àçåðáàé-
äæàí³ – «Îñíîâè äåðæàâè». Â ²ðëàíä³¿ – öå ðîçä³ë «Äåðæàâà», ó Ôðàíö³¿ – ðîçä³ë «Ïðî
äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò» òîùî. Â êîíñòèòóö³ÿõ Àëáàí³¿, Ëàòâ³¿, Òóðå÷÷èíè, Óãîðùèíè,
Ôðàíö³¿ òà äåÿêèõ ³íøèõ äåðæàâ ñòàòóñ äåðæàâíî¿ ìîâè âñòàíîâëåíî â òèõ ñàìèõ ñòà-
òÿõ, äå âèçíà÷åíî çì³ñò ³íñòèòóòó äåðæàâíèõ ñèìâîë³â. Ó òàêèé ñïîñ³á íàãîëîøóºòüñÿ
íà çâ’ÿçêó, ùî ³ñíóº ì³æ äåðæàâíîþ ìîâîþ ³ ÿâèùåì äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó.

Êîíñòèòóö³éíà ðåãëàìåíòàö³ÿ ìîâíèõ ïèòàíü íå îáìåæóºòüñÿ ô³êñàö³ºþ äåðæàâíî¿
ìîâè òà, ³íîä³, âèçíà÷åííÿì çàãàëüíèõ óìîâ ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ. Ìàéæå âñ³ ñó÷àñí³
îñíîâí³ çàêîíè ïðîãîëîøóþòü ³íäèâ³äóàëüí³ òà êîëåêòèâí³ ïðàâà êîðèñòóâàòèñÿ ð³ä-
íîþ ìîâîþ, ðîçâèâàòè ¿¿ òîùî. Â êîíñòèòóö³ÿõ, ïðèéíÿòèõ ó á³ëüøîñò³ ïîñòðàäÿí-
ñüêèõ êðà¿í, íàãîëîøåíî íà ñîö³àëüí³é ö³ííîñò³ âñ³õ ìîâ, ÿêèìè êîðèñòóºòüñÿ íàñåëåí-
íÿ. Â Ìîëäîâ³ òà Óêðà¿í³ ïåðåäáà÷åíå äåðæàâíå ñïðèÿííÿ âèâ÷åííþ ìîâ ì³æíàðîä-
íîãî ñï³ëêóâàííÿ (çîêðåìà, ÷àñòèíà ÷åòâåðòà ñòàòò³ 10 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). Êîíñòè-
òóö³¿ öèõ äåðæàâ ì³ñòÿòü òàêîæ çàñòåðåæåííÿ ïðî òå, ùî çàñòîñóâàííÿ ìîâ âèçíà÷àºòü-
ñÿ çàêîíîì. Â Óêðà¿í³ íèì º Çàêîí Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ «Ïðî ìîâè â Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ» â³ä
28 æîâòíÿ 1989 ðîêó. Öèì çàêîíîì ðåãëàìåíòîâàíî é ïèòàííÿ ñòàòóñó óêðà¿íñüêî¿ ìî-
âè ÿê äåðæàâíî¿.

Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ç’ÿñóâàííÿ ïîíÿòòÿ äåðæàâè ³ ñóâåðåí³òåòó ìàº ïîíÿòòÿ ôîð-
ìè äåðæàâè, çîêðåìà, éîãî â³äîáðàæåííÿ â êîíñòèòóö³éíîìó ïðàâ³, àëå öå áóäå ïðåä-
ìåòîì àíàë³çó â íàñòóïí³é ñòàòò³.
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯, ÑÈÌÏÎÇ²ÓÌÈ, ÊÎËÎÊÂ²ÓÌÈ

13–14 ãðóäíÿ 2002 ðîêó â ì. Õàðêîâ³ ó Íàö³îíàëüí³é þðèäè÷í³é àêàäåì³¿ Óêðà-
¿íè ³ìåí³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî â³äáóëàñÿ ì³æíàðîäíà íàóêîâà êîíôåðåíö³ÿ «Ìåòî-
äîëîã³÷í³ ïðîáëåìè ïðàâîâî¿ íàóêè».

Ó ðîáîò³ êîíôåðåíö³¿ áðàëè ó÷àñòü â³äîì³ ôàõ³âö³ â ãàëóç³ þðèñïðóäåíö³¿
ìì. Êèºâà, Ëüâîâà, Îäåñè, Õàðêîâà, çîêðåìà Ãîëîâà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óê-
ðà¿íè, ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ì. Ñåë³âîí òà ñóääÿ Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó Óêðà¿íè Â. Òèõèé.

ÒÅÎÐÅÒÈ×Í² ÇÀÑÀÄÈ (²ÄÅÉÍ² ÎÑÍÎÂÈ)
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÒÀ ¯Õ ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×ÍÅ ÇÍÀ×ÅÍÍß
ÄËß ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ

(òåçè)

Â. Òèõèé,
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,

äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,
÷ëåí-êîðåñïîíäåíò Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè

1. Àêòóàëüí³ñòü äîñë³äæåííÿ òåîðåòè÷íèõ çàñàä (³äåéíèõ îñíîâ) Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè (à òèì ñàìèì ³ îñíîâè îñíîâ êîíñòèòóö³éíîãî, äåðæàâíîãî ³ ñóñï³ëüíîãî ëàäó)
îáóìîâëåíà ÿê ¿õ ñâ³òîãëÿäíî-ìåòîäîëîã³÷íèì çíà÷åííÿì, òàê ³ ïðàêòè÷íèìè ïîòðå-
áàìè. Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè äî ïàðëàìåíòó áåçïåðåðâíî ïîäàþòüñÿ
çàêîíîïðîåêòè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî íå¿, à íèí³ ãîòóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ ðàäèêàëüíî¿ êîí-
ñòèòóö³éíî¿ ðåôîðìè ùîäî çì³íè ïðåçèäåíòñüêî-ïàðëàìåíòñüêî¿ ðåñïóáë³êè íà ïàðëà-
ìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêó.

2. Òåîðåòè÷í³ çàñàäè ðàäÿíñüêèõ êîíñòèòóö³é, ÿê ³ âçàãàë³ êîíñòèòóö³é ñîö³àë³ñòè÷íîãî
òèïó, ñòàíîâèòü ó÷åííÿ ìàðêñèçìó-ëåí³í³çìó, êîíöåïòóàëüíèìè êîíñòèòóö³éíèìè ³äåÿìè
(êîíñòèòóö³éíèìè ö³ííîñòÿìè) ÿêîãî º: ïðîâ³äíà ñîö³àëüíà ðîëü ðîá³òíè÷îãî êëàñó; ñî-
ö³àë³ñòè÷íà îðãàí³çàö³ÿ âèðîáíèöòâà ïðîäóêò³â ³ âäîñêîíàëåííÿ âñ³õ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà;
ïîâíà óí³ô³êàö³ÿ ñâ³òîãëÿäó – âèçíàííÿ ò³ëüêè îäí³º¿ ³äåîëîã³¿ – «îäåðæàâëåíî¿» êîìó-
í³ñòè÷íî¿ ³ ëèøå îäí³º¿ ïàðò³¿ – êîìóí³ñòè÷íî¿ ÿê êåð³âíî¿, îðãàí³çóþ÷î¿ ³ ñêåðîâóþ÷î¿
ñèëè ñóñï³ëüñòâà (æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàðîäó); ïàíóâàííÿ äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³; íåâèçíàííÿ
íåâ³ä’ºìíèõ ïðàâ ëþäèíè (ïàòåðíàë³ñòñüêèé ï³äõ³ä äî ¿õ ãåíåçèñó òà ïðèðîäè, ³íòåðïðåòà-
ö³ÿ ¿õ ÿê ïîõ³äíèõ â³ä äåðæàâè), ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ïîä³ëó âëàäè, ïàðëàìåíò-
ñüêî¿ äåìîêðàò³¿ òîùî.

3. ²äåéíîþ îñíîâîþ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè º òåîð³ÿ íåâ³ä÷óæóâàíèõ ³ íåïîðóøíèõ
ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ïîõ³äí³ â³ä íå¿ òåîð³¿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ïîä³ëó âëà-
äè, äåìîêðàòè÷íî¿, ñîö³àëüíî¿, ïðàâîâî¿ äåðæàâè (äèâ., çîêðåìà, ïðåàìáóëó, ñòàòò³ 1,
3, 22, 157 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè).

4. Ö³ëêîì ïðèðîäíî, ùî òåîð³ÿ ïðàâ ëþäèíè ç ¿¿ ïîõ³äíèìè òåîð³ÿìè çàñòîñîâàíà â
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ç óðàõóâàííÿì ñó÷àñíîãî äîñâ³äó. Ëþäèíà, ¿¿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ,
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÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, íåäîòîðêàíí³ñòü ³ áåçïåêà âèçíàþòüñÿ â Óêðà¿í³ íàéâèùîþ ñîö³àëü-
íîþ ö³íí³ñòþ. Ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè òà ¿õ ãàðàíò³¿ âèçíà÷àþòü çì³ñò ³ ñïðÿìîâàí³ñòü
ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè. Äåðæàâà â³äïîâ³äàº ïåðåä ëþäèíîþ çà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. Óòâåð-
äæåííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè º ãîëîâíèì îáîâ’ÿçêîì äåðæàâè (ñòàòòÿ 3
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè).

5. Òåîð³ÿ ïðàâ ëþäèíè ïðîéøëà ïåðåâ³ðêó ÷àñîì. Ïðàâà ëþäèíè áóëè ãàñëîì áóð-
æóàçíèõ ðåâîëþö³é, ùî çðóéíóâàëè ôåîäàë³çì, ³ â³ä³ãðàëè òàêó æ ðîëü ó ïàä³íí³ òîòà-
ë³òàðíèõ ðåæèì³â, ó ðîçâàë³ êîìóí³ñòè÷íî¿ ñèñòåìè (ñîö³àë³ñòè÷íîãî òàáîðó), ðîçïàä³
ÑÐÑÐ òà ñòâîðåíí³ íà éîãî òåðåíàõ ö³ëî¿ íèçêè ñóâåðåííèõ íåçàëåæíèõ, ñàìîñò³éíèõ,
äåìîêðàòè÷íèõ äåðæàâ.

²äåÿ íåâ³ä’ºìíèõ ïðàâ ëþäèíè ñòàëà îñíîâîþ ïåðøèõ ó ñâ³ò³ êîíñòèòóö³é. Àìåðè-
êàíñüêà Äåêëàðàö³ÿ íåçàëåæíîñò³ (1776 ð³ê) âèçíà÷èëà, ùî âñ³ ëþäè ñòâîðåí³ ð³âíèìè ³
âñ³ âîíè íàä³ëåí³ Òâîðöåì íåâ³ä’ºìíèìè ïðàâàìè, äî ÿêèõ íàëåæàòü ïðàâî íà æèòòÿ,
ïðàâî íà ñâîáîäó ³ íà ïðàãíåííÿ äî ùàñòÿ. Àâòîðè Äåêëàðàö³¿ âèçíàâàëè, ùî âëàäà
óðÿäó ä³éñíà ³ ï³äòðèìóºòüñÿ ï³ääàíèìè ïîêè âîíà (öÿ âëàäà) çàõèùàº ïðàâà ëþäèíè ³
«ãðóíòóºòüñÿ íà çãîä³ òèõ, êèìè óïðàâëÿþòü». ßêùî âëàäà (óðÿä) ïîðóøóº ö³ ïðàâà,
íàðîä ìàº ïðàâî ë³êâ³äóâàòè öþ âëàäó ³ âñòàíîâèòè íîâó, çàñíîâàíó íà òàêèõ ïðèíöè-
ïàõ, ÿê³ íàéêðàùèì ÷èíîì çàáåçïå÷àòü éîãî áåçïåêó ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ. Öå, ïî ñóò³, òåæ
âèçíàííÿ ïðàâ ëþäèíè, àëå öüîãî ðàçó ó âèãëÿä³ ïðàâà íà ðåâîëþö³þ.

Àíàëîã³÷í³ ïðàâà ëþäèíè ïðîãîëîñèëà ³ ôðàíöóçüêà Äåêëàðàö³ÿ ïðàâ ëþäèíè ³ ãðî-
ìàäÿíèíà (1789 ð³ê): «1. Ëþäè íàðîäæóþòüñÿ ³ çàëèøàþòüñÿ â³ëüíèìè é ð³âíèìè â
ïðàâàõ. Ñóñï³ëüí³ â³äì³ííîñò³ ìîæóòü ãðóíòóâàòèñÿ ëèøå ç îãëÿäó íà çàãàëüíó êî-
ðèñòü. 2. Ìåòîþ êîæíîãî ïîë³òè÷íîãî ñîþçó º çàáåçïå÷åííÿ ïðèðîäíèõ ³ íåâ³ä’ºìíèõ
ïðàâ ëþäèíè. Òàêèìè º ñâîáîäà, âëàñí³ñòü, áåçïåêà ³ îï³ð ãíîáëåííþ».

6. ²äåÿ íåâ³ä’ºìíèõ ïðàâ ëþäèíè, ³äåàë ëþäñòâà åïîõè Ïðîñâ³òíèöòâà, ñòàëè âèð³-
øàëüíîþ îñíîâîþ äëÿ íàñòóïíèõ êîíñòèòóö³é ïðàêòè÷íî â óñ³õ êðà¿íàõ. Òàêèì ÷èíîì,
äîñâ³ä ³ñòîð³¿ íàî÷íî ï³äòâåðäèâ íå ò³ëüêè æèòòºçäàòí³ñòü ³äå¿ íåâ³ä’ºìíèõ ïðàâ ëþ-
äèíè òà ¿¿ âèð³øàëüíó ðîëü, à é ¿¿ âñåçàãàëüí³ñòü, óí³âåðñàëüí³ñòü äëÿ ðîçâèòêó âñ³õ
êðà¿í.

Îñíîâí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ñòàíîâëÿòü ï³äâàëèíè ñïðàâåäëèâîñò³, ìèðó òà
áåçïåêè äëÿ âñüîãî ñâ³òîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà ³ òîìó ìàþòü âñåñâ³òíº çíà÷åííÿ. Ïðî öå
ñâ³ä÷èòü Ñòàòóò ÎÎÍ, îäí³ºþ ³ç çàñíîâíèöü (ôóíäàòîð³â) ÿêîãî º é Óêðà¿íà, Çàãàëüíà
äåêëàðàö³ÿ ïðàâ ëþäèíè (1948 ð³ê), Ì³æíàðîäíèé ïàêò ïðî åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüí³ òà
êóëüòóðí³ ïðàâà (1966 ð³ê), Ì³æíàðîäíèé ïàêò ïðî ãðîìàäÿíñüê³ òà ïîë³òè÷í³ ïðàâà
(1966 ð³ê), Ôàêóëüòàòèâíèé ïðîòîêîë äî Ì³æíàðîäíîãî ïàêòó ïðî ãðîìàäÿíñüê³ òà ïî-
ë³òè÷í³ ïðàâà (1966 ð³ê), ªâðîïåéñüêà Êîíâåíö³ÿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâíèõ
ñâîáîä (1950 ð³ê), Àìåðèêàíñüêà äåêëàðàö³ÿ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â ëþäèíè (1948 ð³ê), Àô-
ðèêàíñüêà äåêëàðàö³ÿ ïðàâ ëþäèíè ³ íàðîä³â (1981 ð³ê), Ï³äñóìêîâèé àêò íàðàäè ç áåç-
ïåêè òà ñï³âðîá³òíèöòâà â ªâðîï³ (1975 ð³ê) òà ³íø³ ì³æíàðîäí³ äîêóìåíòè ç ïðàâ ëþ-
äèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.

7. Ëþäèíà – íàéâèùà ö³íí³ñòü, ³ òîìó íàéïð³îðèòåòí³øèì íàïðÿìîì ïðàâîâèõ äî-
ñë³äæåíü ìàº ñòàòè çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ïðàâ ³ ñâîáîä. Êàòåãîð³¿ òà íàóêîâ³ ïîíÿòòÿ òåîð³¿
ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè º ô³ëîñîôñüêèìè (ñâ³òîãëÿäíèìè), çàãàëüíîíàóêîâèìè, çàãàëü-
íèìè äëÿ ñóñï³ëüíèõ íàóê àáî çàãàëüíèìè äëÿ òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà òà ãàëóçåâèõ
þðèäè÷íèõ íàóê. Îòæå, öÿ òåîð³ÿ, ¿¿ êàòåãîð³¿, íàóêîâ³ ïîíÿòòÿ ìàþòü ìåòîäîëîã³÷íå
çíà÷åííÿ äëÿ ïðàâîçíàâñòâà. Âîíè âèñòóïàþòü â³äïîâ³äíî «³íñòðóìåíòîì» íàóêîâîãî
ïîøóêó, ìåòîäîëîã³÷íèì çàñîáîì ï³çíàííÿ àáî äæåðåëîì ïîñòàíîâêè àêòóàëüíèõ
ïðîáëåì ïðàâîçíàâñòâà ³ ïðèíöèï³â (õàðàêòåðíèõ íàïðÿì³â) ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ, òîáòî
âèêîíóþòü ìåòîäîëîã³÷í³ ôóíêö³¿.
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Ç ²ÑÒÎÐ²¯
Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÑÒÈÖ²¯

ÑÂ²ÒÎÂÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÀ ÞÑÒÈÖ²ß
Ó Ì²ÆÂÎªÍÍÈÉ ÏÅÐ²ÎÄ.

ªÂÐÎÏÀ: ÑÏÐÈÉÍßÒÒß ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÄÅË²

Î. Ìèðîíåíêî,
äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, ïðîôåñîð,

çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè

(Ïðîäîâæåííÿ)

Í
àéãîëîâí³øîþ îñîáëèâ³ñòþ ïðîöåñó ïîøóê³â åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè çàõèñòó êîíñòè-
òóö³¿ ó 20–30-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ íà Ñòàðîìó êîíòèíåíò³, çâè÷àéíî, áóâ ïî÷àòîê

ä³ÿëüíîñò³ íîâ³òí³õ ñïåö³àëüíèõ êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â ó ×åõîñëîâà÷÷èí³, Àâñòð³¿, Ë³õ-
òåíøòåéí³ òà ²ñïàí³¿. Çíà÷íà ÷àñòèíà ³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í çàïîçè÷èëà âæå âè-
ïðîáóâàíó ³ñòîð³ºþ àìåðèêàíñüêó ìîäåëü êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ â îáîõ ¿¿ ð³çíîâè-
äàõ: êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ç áîêó âñ³õ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ÷è ëèøå ç áîêó
âèùèõ çâè÷àéíèõ ñóä³â. Äî ïðèõèëüíèê³â ïåðøîãî ³ç çàçíà÷åíèõ äâîõ âàð³àíò³â (³íêî-
ëè ç ïåâíèìè çàñòåðåæåííÿìè, ïðî ÿê³ éòèìåòüñÿ ó êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó) ìîæ-
íà â³äíåñòè Ãðåö³þ, Ïîðòóãàë³þ, ²ñëàíä³þ, Ëèòâó òà äåÿê³ ³íø³ äåðæàâè.

Áîðîòüáà ìîíàðõ³ñò³â ³ ðåñïóáë³êàíö³â, ùî òî÷èëàñÿ â Ãðåö³¿ ïðîòÿãîì Õ²Õ – ïî÷àò-
êó ÕÕ ñòîë³òü, òðèâàëà é ó ì³æâîºííèé ïåð³îä, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ. Âæå íà éîãî çîð³ â
ðåçóëüòàò³ ïîðàçîê ó ÷åðãîâ³é ãðåêî-òóðåöüê³é â³éí³ 1921–1922 ðîê³â çà Ìàëîàç³éñüêå
óçáåðåææÿ çð³êñÿ òðîíó êîðîëü Êîñòÿíòèí ², ïîñòóïèâøèñü íèì Ãåîðãó ²². Êîëèøí³é
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Å. Âåí³çåëîñ ÿê ïåðåêîíàíèé ïðèõèëüíèê ðåñïóáë³êàí³çìó âì³ëî ñêî-
ðèñòàâñÿ ñèòóàö³ºþ ³ ó 1923 ðîö³ ñêèíóâ Ãåîðãà ²² ç òðîíó, âèãíàâ éîãî ç êðà¿íè ³ ïðîãî-
ëîñèâ ðåñïóáë³êó. Ãîëîâíèì þðèäè÷íèì ðåçóëüòàòîì öüîãî ïåðåâîðîòó ñòàëà ÷åòâåð-
òà ðåñïóáë³êàíñüêà (åëë³íñüêà) Êîíñòèòóö³ÿ 1927 ðîêó1. Âîíà ùå ðàç çàêð³ïèëà
òðàäèö³éíèé äëÿ ãðåöüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ïðèíöèï: «îõîðîíà êîíñòèòóö³¿ äî-
ðó÷àºòüñÿ ïàòð³îòèçìó åëë³í³â» ³ âèáóäóâàëà ñèñòåìó ¿¿ ïîë³òè÷íîãî çàõèñòó âæå ç äâî-
ïàëàòíèì ïàðëàìåíòîì íà âåðõ³âö³ – Ïàëàòîþ ³ Ñåíàòîì. Ïåðøà îáèðàëàñü íà ÷îòèðè
ðîêè ó ê³ëüêîñò³ 200–250 äåïóòàò³â, äðóãèé – ïðèçíà÷àâñÿ ñï³ëüíî Ïàëàòîþ ³ Ñåíàòîì
(äî 10 îñ³á) òà îáèðàâñÿ íàðîäîì (90–110 îñ³á). Îáîï³ëüíèé âçàºìîêîíòðîëü çà êîí-
ñòèòóö³éí³ñòþ çàêîí³â çä³éñíþâàâñÿ çà ñòàëèìè ºâðîïåéñüêèìè ïàðëàìåíòñüêèìè
çðàçêàìè. Êîíôë³êòè ç öèõ ïèòàíü âèð³øóâàëèñü çì³øàíèìè êîì³ñ³ÿìè Ïàëàòè ³ Ñåíà-
òó. ¯ì æå íàäàâàëîñü âèíÿòêîâå ïðàâî àóòåíòè÷íîãî òëóìà÷åííÿ çàêîí³â.

Âàæëèâó ðîëü ó ðåñïóáë³êàíñüê³é ñèñòåì³ ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ â³ä³-
ãðàâàâ «âåðõîâíèé ìàã³ñòðàò äåðæàâè» (ñòàòòÿ 81) – ïðåçèäåíò Ãðåö³¿, ÿêèé îáèðàâñÿ
íà ñï³ëüíîìó çàñ³äàíí³ Ïàëàòè ³ Ñåíàòó íà 5 ðîê³â (áåç ïðàâà ïåðåîáðàííÿ) ³ î÷îëþâàâ
âèêîíàâ÷ó âëàäó. Â³í ïðèçíà÷àâ ³ çâ³ëüíÿâ ãîëîâó Ðàäè ì³í³ñòð³â òà, çà ïðîïîçèö³ºþ
îñòàííüîãî, ³íøèõ ÷ëåí³â óðÿäó, îïðèëþäíþâàâ çàêîíè, ì³ã ç äîçâîëó Ñåíàòó ðîçïóñ-
êàòè Ïàëàòó, ìàâ ïðàâî âèäàâàòè íàäçâè÷àéí³ óêàçè ç íàñòóïíèì ¿õ çàòâåðäæåííÿì
ïàðëàìåíòîì òîùî. Ïåâíó ðîëü ó ñèñòåì³ îõîðîíè Êîíñòèòóö³¿ â³ä³ãðàâàâ ³ óðÿä. Æî-
äåí àêò ïðåçèäåíòà íå íàáèðàâ ÷èííîñò³ áåç éîãî êîíòðàñèãíàö³¿ â³äïîâ³äíèì ì³í³ñ-
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òðîì. Óðÿä í³ñ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íå ò³ëüêè çà áóäü-ÿêå ïîðóøåííÿ ïðåçèäåíòîì ñâî¿õ
êîíñòèòóö³éíèõ îáîâ’ÿçê³â, à é çà ïîë³òè÷í³ çàÿâè ïðåçèäåíòà.

Íà îñîáëèâó óâàãó ç ïîçèö³é åâîëþö³¿ åëë³íñüêî¿ ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿
çàñëóãîâóº ãëàâà VIII Êîíñòèòóö³¿ 1927 ðîêó «Ïðî àäì³í³ñòðàòèâíó þñòèö³þ». Êîìïå-
òåíö³ÿ Äåðæàâíî¿ ðàäè ó ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ çàëèøàëàñü ìàéæå íåçì³í-
íîþ. ¯¿ ïîä³ë íà ä³éñíèõ ³ íàäçâè÷àéíèõ ÷ëåí³â ñêàñîâóâàâñÿ, à äëÿ ÷èñåëüíîñò³ âñòà-
íîâëþâàëàñü ëèøå âåðõíÿ ìåæà – 21 îñîáà. Ïðèçíà÷àëèñü ÷ëåíè Äåðæàâíî¿ ðàäè
óêàçîì ïðåçèäåíòà çà ïîäàííÿì Ðàäè ì³í³ñòð³â, àëå ç îáîâ’ÿçêîâèì óðàõóâàííÿì äóì-
êè ñàìî¿ Äåðæàâíî¿ ðàäè, äî äîñÿãíåííÿ íèìè 70 ðîê³â. ×ëåí Äåðæàâíî¿ ðàäè òåïåð ì³ã
ñóì³ùàòè ñâîþ ïîñàäó íå ò³ëüêè ç ïðîôåñîðñüêîþ êàôåäðîþ þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó
óí³âåðñèòåòó, à é ç ïîñàäîþ ïðîôåñîðà ïðàâà ÷è åêîíîì³÷íèõ íàóê ó áóäü-ÿêîìó âèùî-
ìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³.

Íà ì³ñöÿõ êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü çä³éñíþâàâñÿ îêðóæíèìè òà îáùèííèìè îðãà-
íàìè ñàìîâðÿäóâàííÿ, à íàä îñòàíí³ìè «äåðæàâà ò³ëüêè çä³éñíþâàëà ó âèçíà÷åíîìó
çàêîíîì ïîðÿäêó âåðõîâíèé íàãëÿä íàä ðàéîííèìè ñàìîâðÿäóâàííÿìè, ïðè÷îìó öåé
íàãëÿä íå ïîâèíåí áóâ ñòîñóâàòèñÿ í³ ¿õ ³í³ö³àòèâè, í³ ¿õ ñâîáîäè ä³é» (ñòàòòÿ 107). Ðå-
æèì óïðàâë³ííÿ ³ êîíòðîëþ íà Àôîíñüê³é ãîð³ ìàâ âèçíà÷àòèñÿ ¿¿ âëàñíîþ Êîíñòèòó-
ö³éíîþ õàðò³ºþ, âèðîáëåíîþ ³ ïðèéíÿòîþ 20 ìîíàñòèðÿìè òà çàòâåðäæåíîþ åêóìåí³ñ-
òè÷íèì ïàòð³àðõîì ³ Ïàëàòîþ. Ñóäè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ Ãðåö³¿ ³ â öåé ïåð³îä
ïðîäîâæóâàëè çàïðîâàäæåíó ðàí³øå çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ àìåðèêàíñüêó ïðàêòèêó
êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ.

Òà âæå ó áåðåçí³ 1933 ðîêó Å. Âåí³çåëîñ çàçíàâ ïîðàçêè íà ÷åðãîâèõ âèáîðàõ, ³ âëàäà
çíîâó ïîâåðíóëàñü äî ìîíàðõ³÷íîãî áëîêó, ÿêèé òåïåð î÷îëèâ ². Öàëäàð³ñ, ùî âèñòó-
ïàâ çà «çàêîííå â³äíîâëåííÿ ìîíàðõ³¿» ÷åðåç ïëåá³ñöèò. Æîðñòîêà ïîë³òè÷íà áîðîòüáà
ó Ãðåö³¿ òðèâàëà. Ó 1935 ðîö³ çà ³í³ö³àòèâîþ ïðîôàøèñòñüêè íàëàøòîâàíîãî â³éñüêî-
âîãî ì³í³ñòðà óðÿäó ². Öàëäàð³ñà ãåíåðàëà Î. Êîíä³ë³ñà Ñåíàò áóâ ñêàñîâàíèé ³ ïðèçíà-
÷åíà êîì³ñ³ÿ ùîäî çì³íè ðåäàêö³¿ Êîíñòèòóö³¿ 1927 ðîêó. Ó æîâòí³ öüîãî æ ðîêó
Î. Êîíä³ë³ñ ïîâàëèâ ðåæèì ². Öàëäàð³ñà, ïðîãîëîñèâ öþ Êîíñòèòóö³þ íå÷èííîþ ³ ïî-
âåðíóâ íà òðîí êîðîëÿ Ãåîðãà ²². Ðàçîì ç íèì íà ê³ëüêà ì³ñÿö³â â³äíîâèëà ñâîþ ÷èí-
í³ñòü ³ Êîíñòèòóö³ÿ 1911 ðîêó (ðåæèì îá³öÿâ ¿¿ «ïåðåãëÿíóòè ³ ïîë³ïøèòè») ç êîëèø-
íüîþ ñèñòåìîþ ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ. Àëå çàì³ñòü óäîñêîíàëåííÿ
Îñíîâíîãî çàêîíó íîâèé ïðåì’ºð-ì³í³ñòð ². Ìåòàêñàñ ó ñåðïí³ 1936 ðîêó âëàøòóâàâ
÷åðãîâèé äåðæàâíèé ïåðåâîðîò ³ çîâñ³ì ñêàñóâàâ ä³þ Êîíñòèòóö³¿ 1911 ðîêó. Àæ äî
1944 ðîêó â Ãðåö³¿ çàïàíóâàâ äèêòàòîðñüêèé ôàøèñòñüêèé ðåæèì.

Ù
îäî Ïîðòóãàë³¿, òî òóò äî 1933 ðîêó ïðîòÿãîì ì³æâîºííîãî ïåð³îäó ñèñòåìà êîí-
ñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ âèáóäîâóâàëàñü íà îñíîâ³ ïðèïèñ³â Êîíñòèòóö³¿ 1911 ðîêó,

ïîÿâ³ ÿêî¿ ïåðåäóâàëî ãîñòðå ïðîòèñòîÿííÿ ìîíàðõ³ñò³â, ðåñïóáë³êàíö³â, àíàðõ³ñò³â òà
àíàðõî-ñèíäèêàë³ñò³â. Ñàìå îñòàíí³ ó 1908 ðîö³ ñòðàòèëè êîðîëÿ Êàðëà, ùî ñïðèÿëî
âñòàíîâëåííþ íåïðèõîâàíî¿ äèêòàòóðè Õóàíà Ôðàíêî. Ó æîâòí³ 1910 ðîêó â êðà¿í³
ñïàëàõíóëî ïîâñòàííÿ. Êîðîëü-äèêòàòîð âò³ê äî Ëîíäîíà, à óñòàíîâ÷³ çáîðè 21 ñåðïíÿ
1911 ðîêó ïðèéíÿëè íîâ³òíþ ðåñïóáë³êàíñüêó Êîíñòèòóö³þ Ïîðòóãàë³¿.

Íà âåðõ³âö³ ñèñòåìè ¿¿ ïîë³òè÷íî¿ îõîðîíè ïåðåáóâàâ òåïåð äâîïàëàòíèé çàêîíî-
äàâ÷èé îðãàí – Ïàëàòà äåïóòàò³â ³ Ñåíàò. Âîíè íàä³ëÿëèñü øèðîêèìè êîíòðîëüíè-
ìè ïîâíîâàæåííÿìè – àæ äî çì³ùåííÿ ç ïîñàäè ïðåçèäåíòà. Îñòàíí³é òåæ áóâ ñóá’ºê-
òîì ïîë³òè÷íîãî êîíòðîëþ, àëå äîñèòü îáìåæåíîãî: ó ñïðàâè ïàðëàìåíòó â³í ìàéæå
íå âòðó÷àâñÿ, ïðàâà ñàíêö³îíóâàííÿ çàêîí³â íå ìàâ, íå ì³ã í³ ðîçïóñêàòè çàêîíîäàâ÷èé
îðãàí, í³ ñêëèêàòè, í³ â³äñòðî÷óâàòè éîãî çàñ³äàííÿ. Íàéãîëîâí³øîþ ðèñîþ ïîðòó-
ãàëüñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ïðèâíåñåíîþ Êîíñòèòóö³ºþ 1911 ðîêó, ñòàëî çà-
ïðîâàäæåííÿ àìåðèêàíñüêî¿ ìîäåë³ ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ. Â³äïîâ³äíî
äî ñòàòò³ 63 Êîíñòèòóö³¿ âñ³ ñóäè äåðæàâè ìàëè îö³íþâàòè çàêîíè òà ³íø³ íîðìàòèâí³
àêòè íà ïðåäìåò ¿õ êîíñòèòóö³éíîñò³, ÿêùî òàê³ ïèòàííÿ ïîðóøóâàëèñü ïîçèâà÷àìè.

Óñå öå äåùî çìåíøèëî ïîë³òè÷íå íàïðóæåííÿ ó Ïîðòóãàë³¿, àëå ëèøå íà ê³ëüêà ðî-
ê³â, ï³ñëÿ ÷îãî ïðîòèñòîÿííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ñèë ïî÷àëî çðîñòàòè äîñèòü ñòð³ìêî. Ó
1926 ðîö³ ãåíåðàë Ãîìåñ äå Êîñòà âèãíàâ ç êðà¿íè ïðåçèäåíòà, à éîãî îäíîäóìåöü –
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ìàðøàë À. Êàðìîíà, ÿêèé îð³ºíòóâàâñÿ íà ³äå¿ Á. Ìóññîë³í³ òà Ì. Ïð³ìî äå Ð³âåðè, ó
1927 ðîö³ âñòàíîâèâ ó Ïîðòóãàë³¿ äèêòàòîðñüêèé ðåæèì, â óìîâàõ ÿêîãî îáèðàâñÿ ³ ïå-
ðåîáèðàâñÿ íîâèì ïðåçèäåíòîì. Êîíñòèòóö³þ 1911 ðîêó ôàêòè÷íî áóëî ñêàñîâàíî.
Âñüîãî çà ÷àñ ¿¿ ä³¿ çì³íèëîñü 18 ïðîíóíñ³àìåíòî (â³éñüêîâèõ äèêòàòóð) òà 40 óðÿäîâèõ
êàá³íåò³â. Ïåðøèì êîíñòèòóö³éíèì çàêîíîì ðåæèìó À. Êàðìîíè ñòàâ Êîëîí³àëüíèé
àêò 1930 ðîêó1, äðóãèì – Ïîë³òè÷íà êîíñòèòóö³ÿ 1933 ðîêó2. Ç öüîãî ÷àñó À. Êàðìîíà
ôàêòè÷íî ïåðåäàâ äèêòàòîðñüêó âëàäó ôàøèñòñüêîìó ðåæèìó À. Ñàëàçàðà.

Êîëîí³àëüíèì àêòîì âñòàíîâëþâàëàñü äîñèòü æîðñòêà ñèñòåìà ïîë³òè÷íîãî òà
àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì êîíñòèòóö³éíèõ ïðèïèñ³â ìåòðîïîë³¿ â ¿¿
÷èñëåííèõ çàìîðñüêèõ âîëîä³ííÿõ. ¯ì ôîðìàëüíî ãàðàíòóâàëàñü «àäì³í³ñòðàòèâíà äå-
öåíòðàë³çàö³ÿ òà ô³íàíñîâà àâòîíîì³ÿ, ñóì³ñí³ ç Ïîë³òè÷íîþ êîíñòèòóö³ºþ Ïîðòóãàëü-
ñüêî¿ ðåñïóáë³êè» (ñòàòòÿ 20 Àêòà). Íàéâèùîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ áåçïîñåðåäíüîãî
êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó çà ï³äëåãëèìè òåðèòîð³ÿìè â ªâðîï³, Çàõ³äí³é òà Ñõ³äí³é Àô-
ðèö³, Àç³¿ (Ìàäåéðà, Àçîðñüê³ îñòðîâè, îñòðîâè Çåëåíîãî ìèñó, Ãâ³íåÿ, Ñâ. Ôîìè ³
Ïðèíö³â îñòð³â ³ç çàëåæíèìè â³ä íèõ çåìëÿìè, Ñâ. ²îàíí-õðåñòèòåëü, Àõóíäà, Êàá³íäà,
Àíãîëà, Ìîçàìá³ê, Ïîðòóãàëüñüêà ²íä³ÿ, Ìàêàî, Ò³ìîð) áóâ ì³í³ñòð êîëîí³é Ïîðòóãà-
ë³¿. Ñàìå â³í ãîòóâàâ íà ðîçãëÿä Êîíãðåñó ïðîåêòè â³äïîâ³äíèõ çàêîí³â ùîäî êîëî-
í³àëüíèõ âîëîä³íü, «ó âèïàäêàõ íåâ³äêëàäíîñò³» ñàì âèäàâàâ çàêîíè äëÿ êîëîí³é, çà-
òâåðäæóâàâ äåêðåòè ¿õ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà óðÿä³â. Â îêðåìèõ çàëåæíèõ òåðèòîð³ÿõ
âåðõîâíèé ïîë³òè÷íèé òà àäì³í³ñòðàòèâíèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü íàëåæàâ ãóáåð-
íàòîðàì, ÿê³ ñàì³ âèäàâàëè çàêîíè «ï³ä íàãëÿäîì ìåòðîïîë³¿», áóëè ãîëîâàìè âèêîíàâ-
÷î¿ âëàäè «ï³ä íàãëÿäîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ìåòðîïîë³¿», ñòâîðþâàëè ÷è ë³êâ³äîâóâàëè
ì³ñöåâ³ ìóí³öèïàë³òåòè (çà çãîäîþ ì³í³ñòðà êîëîí³é) òîùî.

Ñòàòòÿ 132 Êîíñòèòóö³¿ 1933 ðîêó âèçíàëà êîíñòèòóö³éíèìè âñ³ ïðèïèñè Êîëîí³-
àëüíîãî àêòà ³ âêëþ÷èëà ó ñèñòåìó ïîðòóãàëüñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ âñ³ «îðãàíè
ñóâåðåí³òåòó íàö³¿»: ãëàâó äåðæàâè, Íàö³îíàëüí³ çáîðè, óðÿä ³ ñóäè (ñòàòòÿ 71). Îáðà-
íèé íàðîäîì íà 7 ðîê³â ïðåçèäåíò âèçíàâàâñÿ «â³äïîâ³äàëüíèì áåçïîñåðåäíüî ³ âèíÿò-
êîâî ïåðåä íàö³ºþ çà ä³¿, ñêîºí³ íèì ïðè âèêîíàíí³ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â, ïðè÷îìó ö³ âèêî-
íàííÿ îáîâ’ÿçê³â ³ öÿ éîãî ìàã³ñòðàòóðà íå çàëåæí³ â³ä áóäü-ÿêèõ ãîëîñóâàíü Íàö³î-
íàëüíèõ çáîð³â» (ñòàòòÿ 78). Ó ðóêàõ ïðåçèäåíòà çîñåðåäæóâàëèñü ôàêòè÷íî íåîáìå-
æåí³ êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ. Â³í «íà âëàñíèé ðîçñóä» ïðèçíà÷àâ ³ çâ³ëüíÿâ ãîëîâó
óðÿäó, ì³í³ñòð³â òà äåðæàâíèõ ñåêðåòàð³â, íàäàâàâ Íàö³îíàëüíèì çáîðàì óñòàíîâ÷³
ïðàâà äëÿ âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿, ñêëèêàâ ó áóäü-ÿêèé ÷àñ ïàðëàìåíò ³ ðîçïóñ-
êàâ éîãî, «êîëè öüîãî âèìàãàëè íàéâèù³ ³íòåðåñè íàö³¿» (ñòàòòÿ 81), îïðèëþäíþâàâ ³
îïóáë³êîâóâàâ çàêîíè, ïðèéìàâ ñàì ÷è çàòâåðäæóâàâ äåêðåòè, ðåãëàìåíòè òà ³íñòðóê-
ö³¿, óõâàëåí³ óðÿäîì.

Íèçêà êëþ÷îâèõ ïîë³òè÷íèõ òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ êîíòðîëüíèõ ôóíêö³é ïîêëàäà-
ëàñü íà óðÿä Ïîðòóãàë³¿. Ãîëîâà Ðàäè ì³í³ñòð³â âèçíàâàâñÿ â³äïîâ³äàëüíèì ò³ëüêè ïå-
ðåä ïðåçèäåíòîì, à ïåðåä íèì îñîáèñòî áóëè â³äïîâ³äàëüíèìè âñ³ ì³í³ñòðè òà äåðæàâí³
ñåêðåòàð³. Áåç êîíòðàñèãíàö³¿ àêò³â ïðåçèäåíòà âñ³ì ñêëàäîì óðÿäó ÷è îêðåìèì éîãî
÷ëåíîì æîäåí ç íèõ íå ì³ã íàáðàòè ñèëè (ñòàòòÿ 82). Ó âèïàäêàõ «äåðæàâíî¿ íåîáõ³ä-
íîñò³» (ñòàòòÿ 108) óðÿä ñàì ì³ã âèäàâàòè äåêðåòè-çàêîíè àáî óïîâíîâàæóâàòèñü íà öå
ïàðëàìåíòîì. Ñòàòòÿ 111 ôàêòè÷íî âèâîäèëà Ðàäó ì³í³ñòð³â ç-ï³ä ïîë³òè÷íîãî êîíòðî-
ëþ ïàðëàìåíòó: «Óðÿä ïîòðåáóº äîâ³ðè ëèøå ïðåçèäåíòà ðåñïóáë³êè, ³ éîãî ïåðåáó-
âàííÿ ïðè âëàä³ íå çàëåæèòü í³ â³ä äîë³, ÿêî¿ çàçíàþòü éîãî çàêîíîïðîïîçèö³¿, í³ â³ä
áóäü-ÿêèõ ãîëîñóâàíü Íàðîäíèõ çáîð³â». Ðàçîì ç òèì Êîíñòèòóö³ÿ âñòàíîâëþâàëà ³ ïî-
ðÿäîê ïðèòÿãíåííÿ ì³í³ñòð³â òà äåðæàâíèõ ñåêðåòàð³â äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíî-
ñò³ «çà ïîñÿãàííÿ íà Êîíñòèòóö³þ» (ñòàòòÿ 114).

Ðîëü ïàðëàìåíòó â ñèñòåì³ ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ çâîäèëàñü íà-
í³âåöü. Íà çì³íó Ïàëàò³ äåïóòàò³â ³ Ñåíàòó ïðèéøëè îäíîïàëàòí³ Íàö³îíàëüí³ çáîðè.
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1 Äèâ.: Êîëîí³àëüíèé àêò (7–8 ëèïíÿ 1930 ðîêó) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Ò. 1. – Ì.-Ë., 1935. –
Ñ. 415–422.

2 Äèâ.: Ïîëèòè÷åñêàÿ êîíñòèòóöèÿ Ïîðòóãàëüñêîé ðåñïóáëèêè (19 ìàðòà 1933 ãîäà) // Òàì ñàìî. –
Ñ. 384–414.



Ê³ëüê³ñòü çàêîíîäàâö³â çìåíøèëàñü ìàéæå âòðè÷³ – ç 235 äî 90 äåïóòàò³â. Ñòàòòÿ 91
íàäàâàëà Íàö³îíàëüíèì çáîðàì ïîâíîâàæåííÿ óõâàëþâàòè çàêîíè, òëóìà÷èòè ¿õ, ñêà-
ñîâóâàòè ÷è ïðèçóïèíÿòè ¿õ ä³þ, «ñë³äêóâàòè çà äîòðèìàííÿì Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â».
Íàñòóïíà ñòàòòÿ 92 âì³ùóâàëà äîñèòü îðèã³íàëüíó â ³ñòîð³¿ ñòàíîâëåííÿ êîíñòèòóö³é-
íî¿ þñòèö³¿ ôîðìóëó: «Óõâàëåí³ Íàö³îíàëüíèìè çáîðàìè çàêîíè ïîâèíí³ îáìåæóâà-
òèñü ñõâàëåííÿì çàãàëüíèõ îñíîâ ïðàâîâèõ ðåæèì³â, àëå áåç òîãî, ùîá ìîãëà îñïîðþ-
âàòèñü ï³ä âèãëÿäîì ïîðóøåííÿ öüîãî ïðèíöèïó êîíñòèòóö³éíà çàêîíí³ñòü òèõ ÷è
³íøèõ ïîñòàíîâ ç óêàçàíèõ çàêîí³â». Áóäü-ÿêèé çàïèò äåïóòàòà äî îô³ö³éíî¿ äåðæàâíî¿
óñòàíîâè ì³ã áóòè â³äõèëåíèé â³äïîâ³äíèì ì³í³ñòðîì ç ïîñèëàííÿì íà òå, ùî ïèòàííÿ
º äåðæàâíîþ òàºìíèöåþ.

Ñòàòòÿ 102 Êîíñòèòóö³¿ 1933 ðîêó «ïðèñòüîáóâàëà» äî íàö³îíàëüíèõ çáîð³â Êîðïî-
ðàòèâíó ïàëàòó ç ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêà ìàëà çáèðàòèñü îäíî-
÷àñíî ç ïàðëàìåíòîì äëÿ çä³éñíåííÿ ïîïåðåäíüîãî êîíòðîëþ íàä çàêîíîïðîåêòàìè. Òà-
ê³ âèñíîâêè äàâàëèñÿ íà çàêðèòèõ çàñ³äàííÿõ Êîðïîðàòèâíî¿ ïàëàòè ïðîòÿãîì 30 äí³â ç
äíÿ îäåðæàííÿ çàêîíîïðîåêòó.

Ïåâíó ðîëü ó ïðîöåñ³ ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ â³ä³ãðàâàëà Äåðæàâ-
íà ðàäà ïðè ïðåçèäåíòîâ³ ðåñïóáë³êè, ÿêà ñêëàäàëàñü ç ãîëîâè Ðàäè ì³í³ñòð³â, ãîëîâè
Íàö³îíàëüíèõ çáîð³â, ãîëîâè Êîðïîðàòèâíî¿ ïàëàòè, ãîëîâè Âåðõîâíî¿ ñóäîâî¿ ïàëà-
òè, ãåíåðàë-ïðîêóðîðà ðåñïóáë³êè òà «ï’ÿòè äåðæàâíèõ îñ³á íàéâèùî¿ êîìïåòåíòíî-
ñò³, ÿê³ ïðèçíà÷àþòüñÿ äîâ³÷íî ãëàâîþ äåðæàâè» (ñòàòòÿ 83). Äóìêà Äåðæàâíî¿ ðàäè
ïðèçíà÷àëàñü âèêëþ÷íî äëÿ çàñëóõîâóâàííÿ ïðåçèäåíòîì, äëÿ ÷îãî â³í ¿¿ ³ ñêëèêàâ íà
âëàñíèé ðîçñóä.

Ôóíêö³¿ ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ Âåðõîâíî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè, ñóä³â äðó-
ãî¿ ³íñòàíö³¿ ó ñóäîâèõ êîíòèíåíòàëüíèõ îêðóãàõ, íà ïðèëåãëèõ îñòðîâàõ ³ êîëîí³ÿõ,
çàãàëüíèõ ñóä³â ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ó ñóäîâèõ ä³ëüíèöÿõ íà âñ³é íàö³îíàëüí³é òåðèòîð³¿,
ìóí³öèïàëüíèõ ñóä³â, ìèðîâèõ ñóä³â, îñîáëèâèõ ³ íàäçâè÷àéíèõ ñóä³â çáåð³ãàëèñÿ.
Àëå â³äïîâ³äíà íîðìà Êîíñòèòóö³¿ ùîäî çä³éñíåííÿ òàêî¿ ôóíêö³¿ çíà÷íî çì³íþâà-
ëàñü: «Ñóäè íå ìîæóòü çàñòîñîâóâàòè äî ä³ÿíü, ÿê³ íèìè ðîçâ’ÿçóþòüñÿ, çàêîíè, äåêðå-
òè ÷è áóäü-ÿê³ ³íø³ ïîñòàíîâè, ùî ïåðåáóâàþòü ó ñóïåðå÷íîñò³ ç òåêñòîì ö³º¿ Êîí-
ñòèòóö³¿ ÷è ç òèìè ïðèíöèïàìè, ÿêèìè âîíà íàäèõàºòüñÿ» (ñòàòòÿ 122). Àëå âèçíàòè
çàêîí ÷è îêðåìó éîãî íîðìó íåêîíñòèòóö³éíèìè ì³ã ëèøå ïàðëàìåíò, íà ùî âêàçóâàâ
§ 1 íàçâàíî¿ ñòàòò³: «Êîíñòèòóö³éí³ñòü ïðàâîâî¿ íîðìè, îñê³ëüêè öÿ íîðìà ñòîñóºòüñÿ
ïîâíîâàæåíü ò³º¿ âëàäè, â³ä ÿêî¿ âîíà âèõîäèòü, ÷è òèõ ôîðì, ó ÿêèõ âîíà áóëà âèðîá-
ëåíà, ìîæå çâàæóâàòèñü ëèøå Íàö³îíàëüíèìè çáîðàìè òà çà ¿õ ³í³ö³àòèâîþ ÷è çà
³í³ö³àòèâîþ óðÿäó; ò³ æ ñàì³ çáîðè âèçíà÷àþòü íàñë³äêè íåêîíñòèòóö³éíîñò³, íå ïî-
ðóøóþ÷è, ïðîòå, òîãî ñòàíó, ÿêèé ñòâîðèëè ñóäîâ³ âèðîêè, ùî íàáóëè âæå çàêîííî¿
ñèëè».

²
ñëàíä³ÿ 1 ñ³÷íÿ 1921 ðîêó ïîâí³ñòþ ñïðèéíÿëà äàòñüêó ìîäåëü ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòó-
ö³éíî¿ þñòèö³¿, âîäíî÷àñ â³äìîâèâøèñü â³ä ðàí³øå ÷èííèõ êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â

â³ä 5 ñ³÷íÿ 1874 ðîêó, 3 æîâòíÿ 1903 ðîêó òà 19 ÷åðâíÿ 1915 ðîêó. Ñïî÷àòêó öå áóëî çà-
ô³êñîâàíî â çàêîí³ ïðî äàòñüêî-³ñëàíäñüêó îñîáèñòó óí³þ 1918 ðîêó1, à ÷åðåç ï³âòîðà
ðîêó – â Êîíñòèòóö³¿ ²ñëàíäñüêîãî êîðîë³âñòâà 1920 ðîêó2 Äàí³ÿ òà ²ñëàíä³ÿ ïðîãîëî-
øóâàëèñü äâîìà â³ëüíèìè ñóâåðåííèìè äåðæàâàìè, «îá’ºäíàíèìè íàÿâí³ñòþ ñï³ëüíî-
ãî êîðîëÿ». Íîâà ³ñëàíäñüêà Êîíñòèòóö³ÿ âèÿâèëàñü ìàéæå òîòîæíîþ äàòñüê³é, ÿêà
ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ íèæ÷å, à, îòæå, îäíàêîâèìè – ³ ¿õ ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðî-
ëþ. Âèùèé îðãàí ó ö³é ñèñòåì³ – êîðîëü – äëÿ îáîõ äåðæàâ áóâ îäí³ºþ îñîáîþ. Àíàëî-
ã³÷íèìè äàòñüêèì çà êîíòðîëüíèìè ôóíêö³ÿìè ñòàëè ³ñëàíäñüê³ Äåðæàâíà ðàäà, Ðàäà
ì³í³ñòð³â, Âåðõîâíèé ñóä òà ³íø³ îðãàíè, à ïàðëàìåíò â³äð³çíÿâñÿ ëèøå íàçâîþ òà ê³ëü-
ê³ñòþ äåïóòàò³â. Ó ²ñëàíä³¿ â³í ³ìåíóâàâñÿ Àëüò³íãîì, ÿêèé ñêëàäàâñÿ ç íèæíüî¿
(28 äåïóòàò³â) òà âåðõíüî¿ (14 äåïóòàò³â) ïàëàò.

Ïðèâåðòàº óâàãó ïîÿâà îðèã³íàëüíèõ â ³ñòîð³¿ ñâ³òîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ñï³ëü-
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1 Äàòñêî-èñëàíäñêèé çàêîí (30 íîÿáðÿ 1918 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Ò. 1. – Ì.-Ë.,
1935. – Ñ. 548–551.

2 Êîíñòèòóöèÿ Èñëàíäñêîãî êîðîëåâñòâà (28 ôåâðàëÿ 1920 ãîäà) // Òàì ñàìî. – Ñ. 552–562.



íèõ äëÿ îáîõ äåðæàâ îðãàí³â äëÿ îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü äàòñüêî-³ñëàíäñüêî-
ãî çàêîíó ïðî óí³þ. Éäåòüñÿ ïðî òðåòåéñüêèé ñóä ç 4 ÷ëåí³â (ïî 2 â³ä âèùèõ ñóä³â êîæ-
íî¿ ç êðà¿í), ÿêèé âèð³øóâàâ ïèòàííÿ ùîäî ³íòåðïðåòàö³¿ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â, òà ñóïåð-
àðá³òðà, ÿêèé ìàâ äàâàòè îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ çàêîíó ó âèïàäêó ð³âíîñò³ ãîëîñ³â ó òðå-
òåéñüêîìó ñóä³. Îáèðàâñÿ îñòàíí³é ïî÷åðãîâî øâåäñüêèì ÷è íîðâåçüêèì óðÿäàìè.

Àíàë³ç òåêñòó êîíñòèòóö³é Äàí³¿ òà ²ñëàíä³¿, ÷èííèõ ó 20–30-õ ðîêàõ, ñâ³ä÷èòü ïðî
îäíó â³äì³íí³ñòü. ßêùî çàãàëüí³ ñóäè Äàí³¿ îäíîçíà÷íî óñóâàëèñü â³ä ó÷àñò³ ó çä³éñ-
íåíí³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, òî ñòàòòÿ 56 Êîíñòèòóö³¿ ²ñëàíä³¿ ì³ñòèëà òàêó íîð-
ìó: «Ñóäè êîìïåòåíòí³ ðîçãëÿäàòè âñ³ ïèòàííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ ìåæ ïîâíîâàæåíü ð³ç-
íèõ âëàä. Ïðîòå òîé, õòî çâåðòàºòüñÿ äî ñóäó ç òàêîãî ðîäó ïèòàííÿì, íå çâ³ëüíÿºòüñÿ
òèì ñàìèì â³ä îáîâ’ÿçê³â òèì÷àñîâîãî ï³äêîðþâàííÿ íàêàçàì äàíî¿ âëàäè». ²ç çì³ñòó
ïðèïèñó î÷åâèäíî âèïëèâàº ìîæëèâ³ñòü äëÿ ñóä³â âèçíàâàòè íåêîíñòèòóö³éíèìè àê-
òè, óõâàëåí³ ç ïåðåâèùåííÿì êîìïåòåíö³¿ òîãî ÷è ³íøîãî îðãàíó âëàäè. 16 ëþòîãî
1920 ðîêó íà ñâîº ïåðøå çàñ³äàííÿ ç³áðàâñÿ Âèùèé ñóä ²ñëàíä³¿, íà ÿêèé çàêîíîì
22/1919 òåæ áóëè ïîêëàäåí³ ôóíêö³¿ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ.

Âèïðîáóâàëà ä³ºâ³ñòü àìåðèêàíñüêî¿ ìîäåë³ â ¿¿ äåöåíòðàë³çîâàíîìó âàð³àíò³ é Ëèò-
âà íà ï³äñòàâ³ Êîíñòèòóö³¿, óõâàëåíî¿ ó ñåðïí³ 1922 ðîêó. Äî öüîãî ìîìåíòó ëèòîâ-

ñüê³ ôàêòè÷í³ êîíñòèòóö³¿ ç âåðåñíÿ 1917 ðîêó ïî òðàâåíü 1920 ðîêó ñêëàäàëèñü ³ îõî-
ðîíÿëèñü Ëåòóâîñ òàð³áîþ (Ëèòîâñüêîþ ðàäîþ) íà ÷îë³ ç À. Âîëüäåìàðàñîì òà
À. Ñìåòîíîþ. Îñòàíí³é ñïî÷àòêó ñïðîáóâàâ ïåðåòâîðèòè Ëèòâó íà ìîíàðõ³þ ó ñêëàä³
ãåðìàíñüêîãî ðåéõó ç çàïðîøåííÿì íà òðîí í³ìåöüêîãî ïðèíöà, à â 1919 ðîö³ ñàì ñòàâ
ïåðøèì ïðåçèäåíòîì-äèêòàòîðîì. Êîíñòèòóö³ÿ 1922 ðîêó äåùî äåìîêðàòèçóâàëà
ôîðìó ðåñïóáë³êàíñüêîãî ïðàâë³ííÿ, çàïðîâàäèâøè àìåðèêàíñüêó ìîäåëü ñóäîâîãî
êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ. Àëå À. Ñìåòîíà íå çìèðèâñÿ ç òèì÷àñîâîþ ïîðàçêîþ, ó
1924 ðîö³ îðãàí³çóâàâ ³ î÷îëèâ ðóõ òàóò³í³ê³â ç âåëèêî¿ áóðæóàç³¿ òà ïîì³ùèê³â ³ 17
ãðóäíÿ 1926 ðîêó çä³éñíèâ ôàøèñòñüêèé äåðæàâíèé ïåðåâîðîò, ñêàñóâàâøè ä³þ íàçâà-
íî¿ Êîíñòèòóö³¿.

Çàòå ñóñ³äè Ëèòâè ç ÷èñëà ³íøèõ áàëò³éñüêèõ ë³ì³òðîô³â, òîáòî íîâèõ äåðæàâ, ç
ÿêèõ Àíòàíòà ñòâîðèëà àíòèðàäÿíñüêèé «ñàí³òàðíèé êîðäîí», á³ëüø ïðèõèëüíî ñòàâè-
ëèñü äî öåíòðàë³çîâàíîãî âàð³àíòó ñóäîâîãî çàõèñòó âëàñíèõ êîíñòèòóö³é. Ñïðîáóºìî
öå äîâåñòè íà ïðèêëàäàõ Åñòîí³¿ òà Ô³íëÿíä³¿.

Óñòàíîâ÷³ çáîðè Åñòîí³¿ 19 òðàâíÿ 1919 ðîêó ïðîãîëîñèëè ¿¿ íåçàëåæíîþ äåìîêðà-
òè÷íîþ ðåñïóáë³êîþ, à 15 ÷åðâíÿ 1920 ðîêó, ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ Äåðïòñüêîãî ìèðó ç

ÐÑÔÐÐ, óõâàëèëè Êîíñòèòóö³þ, ÿêà áóëà îïðèëþäíåíà 9 ñåðïíÿ 1920 ðîêó1 ³ âèçíàíà
Àíòàíòîþ. Âèùèé ïîë³òè÷íèé êîíòðîëü çà ¿¿ äîäåðæóâàííÿì ìàëè çä³éñíþâàòè îäíî-
ïàëàòí³ Äåðæàâí³ çáîðè ³ç 100 äåïóòàò³â, îáðàíèõ íà òðè ðîêè, òà óðÿä íà ÷îë³ ç Äåð-
æàâíèì ñòàðøèíîþ, â³äïîâ³äàëüíèé ³ ï³äêîíòðîëüíèé âèêëþ÷íî ïàðëàìåíòó, ÿêèé
éîãî ³ ôîðìóâàâ, ³ ðîçïóñêàâ. Îñîáëèâ³ñòþ åñòîíñüêî¿ ìîäåë³ ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³é-
íî¿ þñòèö³¿ áóëè â³äñóòí³ñòü ó í³é ³íñòèòóòó ïðåçèäåíòà, à òàêîæ ðåòåëüíî âèïèñàí³
êîíñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåí³â óðÿäó. Òà ó æîâòí³ 1933 ðîêó ï³ä òèñ-
êîì ðóõó «âåòåðàí³â â³éíè», ÿêèé ïåðåáóâàâ ï³ä âïëèâîì í³ìåöüêèõ íàöèñò³â, òà ¿õ âè-
ìîã «ñèëüíî¿ âëàäè» äî Êîíñòèòóö³¿ 1920 ðîêó áóëî âíåñåíî êàðäèíàëüí³ çì³íè2.

Ê³ëüê³ñòü äåïóòàò³â Äåðæàâíèõ çáîð³â çìåíøóâàëàñü âäâ³÷³ (§ 36), à ñòðîê ¿õ ïîâíî-
âàæåíü çá³ëüøóâàâñÿ äî 4 ðîê³â (§ 39). Ïîñàäà ïðåçèäåíòà ôîðìàëüíî íå ââîäèëàñü,
àëå Äåðæàâíèé ñòàðøèíà ñòàâàâ íèì ôàêòè÷íî, îñê³ëüêè òåïåð îáèðàâñÿ âñåíàðîäíèì
ãîëîñóâàííÿì íà 5 ðîê³â, «â³ää³ëÿâñÿ» â³ä óðÿäó ³ îòðèìóâàâ ñóòî ïðåçèäåíòñüê³ êîí-
ñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ. «Ç äåðæàâíèõ ì³ðêóâàíü» éîìó íàäàâàëîñü ïðà-
âî çàëèøàòè óõâàëåí³ ïàðëàìåíòîì çàêîíè íåîïóáë³êîâàíèìè, àæ äî ¿õ ïîâòîðíîãî
ïðèéíÿòòÿ (§ 53). Ïðàâî Äåðæàâíîãî ñòàðøèíè íà ðîçïóñê Äåðæàâíèõ çáîð³â òåæ «ç
äåðæàâíèõ ì³ðêóâàíü» ïðèõîâóâàëîñü ó éîãî ïðàâ³ «íà ïðèçíà÷åííÿ äîñòðîêîâèõ âè-
áîð³â» äî ïàðëàìåíòó (§ 39). Ç òèõ æå «äåðæàâíèõ ì³ðêóâàíü» Äåðæàâíèé ñòàðøèíà
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1 Äèâ.: Îñíîâíîé çàêîí Ýñòîíñêîé ðåñïóáëèêè (15 èþíÿ 1920 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. –
Ò. 1. – Ì.-Ë., 1935. – Ñ. 292–306.

2 ×àñòèíà äîñë³äíèê³â ââàæàº öåé äîêóìåíò äðóãîþ êîíñòèòóö³ºþ Åñòîí³¿, òîáòî Êîíñòèòóö³ºþ 1933 ðî-
êó, ÿêà ³ìåíóºòüñÿ ùå é «ïðåçèäåíòñüêèì Îñíîâíèì çàêîíîì».



ì³ã «ó âèïàäêó íåâ³äêëàäíî¿ äåðæàâíî¿ íåîáõ³äíîñò³ îïðèëþäíþâàòè çàêîíîïðîåêòè
ÿê äåêðåòè, ùî ìàþòü ñèëó çàêîíó» (§ 60). Â³í æå «çàêëèêàâ äî ïîñàä» óðÿä ðåñïóáë³êè
íà ÷îë³ ç ì³í³ñòðîì-ïðåçèäåíòîì, ÿêèé òåïåð áóâ ïîâí³ñòþ ï³äêîíòðîëüíèì ³ â³äïî-
â³äàëüíèì íå ò³ëüêè ïåðåä ïàðëàìåíòîì, à é ïåðåä Äåðæàâíèì ñòàðøèíîþ.

Àëå îðèã³íàëüí³ â ³ñòîð³¿ ñâ³òîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ïðèïèñè1 ùîäî êîíñòèòó-
ö³éíèõ êîíòðîëüíèõ ïîâíîâàæåíü ãîëîâè óðÿäó òà ì³í³ñòð³â çàëèøàëèñü íåäîòîðêàí-
íèìè. Êîíñòèòóö³ÿ ïîêëàäàëà íà ì³í³ñòðà-ïðåçèäåíòà òà ì³í³ñòð³â îáîâ’ÿçîê êîíòð-
àñèãíóâàííÿ àêò³â Äåðæàâíîãî ñòàðøèíè, áåç ÷îãî âîíè ââàæàëèñü íåä³éñíèìè. Ó ðà-
ç³ «ÿêùî ð³øåííÿ Äåðæàâíîãî ñòàðøèíè ñóïåðå÷èëî Êîíñòèòóö³¿ ÷è çàêîíàì, ì³í³ñòð-
ïðåçèäåíò ÷è â³äïîâ³äíèé ì³í³ñòð çîáîâ’ÿçàí³ áóëè â³äìîâèòè ó ñêð³ïëåíí³ ð³øåííÿ»
(§ 61). Âñ³ ðîçïîðÿäæåííÿ Äåðæàâíîãî ñòàðøèíè ïðèéìàëèñü äî âèêîíàííÿ óðÿäîì çà
ïðîïîçèö³ºþ ì³í³ñòðà-ïðåçèäåíòà ÷è îêðåìîãî ì³í³ñòðà, â³äïîâ³äàëüíîãî çà òó ÷è ³íøó
ãàëóçü. Ó âèïàäêó «êîëè ì³í³ñòð-äîïîâ³äà÷ çíàõîäèâ, ùî ð³øåííÿ Äåðæàâíîãî ñòàð-
øèíè ñóïåðå÷èòü Êîíñòèòóö³¿ àáî çàêîíàì, â³í ïîâ³äîìëÿâ ïðî öå óðÿä ðåñïóáë³êè.
ßêùî ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè óðÿä ðåñïóáë³êè ïðèºäíóâàâñÿ äî ì³í³ñòðà-äîïîâ³äà÷à, â³í
ïðîñèâ Äåðæàâíîãî ñòàðøèíó ñêàñóâàòè àáî çì³íèòè òàê³ ð³øåííÿ. ßêùî Äåðæàâíèé
ñòàðøèíà çàëèøàâñÿ íà ñâî¿õ ïîçèö³ÿõ, òî óðÿä ðåñïóáë³êè çîáîâ’ÿçàíèé áóâ çàÿâèòè
éîìó, ùî ð³øåííÿ íå ï³äëÿãàº âèêîíàííþ» (§ 62).

Íà ñòîðîæ³ íåäîòîðêàííîñò³ Êîíñòèòóö³¿ ñòîÿëè ¿¿ ïðèïèñè ñòîñîâíî òîãî, ùî «äåð-
æàâíà âëàäà í³êèì íå ìîæå çä³éñíþâàòèñü ³íàêøå, ÿê ó ñèëó Îñíîâíîãî çàêîíó ³ çàêî-
í³â, â³äïîâ³äíèõ Îñíîâíîìó» (§ 3). Çà àìåðèêàíñüêîþ ìîäåëëþ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòè-
ö³¿ â Åñòîí³¿ ïðàâî ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ çàêð³ïëþâàëîñü çà Äåðæàâíèì
ñóäîì, ÷ëåíè ÿêîãî çàòâåðäæóâàëèñü Äåðæàâíèì ñòàðøèíîþ çà ïîäàííÿì Äåðæàâíîãî
ñóäó, òà ³íøèìè ñóäàìè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ðåñïóáë³êè.

Ç 12 áåðåçíÿ 1934 ðîêó â óìîâàõ ôàøèçàö³¿ êðà¿íè Êîíñòèòóö³ÿ 1920 ðîêó ³ç çì³íàìè
â³ä 1933 ðîêó ôàêòè÷íî ïåðåñòàëà ä³ÿòè, îñê³ëüêè ó öåé äåíü ì³í³ñòð-ïðåçèäåíò Ê. Ïÿòñ
çä³éñíèâ äåðæàâíèé ïåðåâîðîò: çà äîïîìîãîþ ãåíåðàëà É. Ëàéäîíåðà â³í ðîç³ãíàâ ïàð-
ëàìåíò, â³äì³íèâ âèáîðè Äåðæàâíîãî ñòàðøèíè, ââ³â íàäçâè÷àéíèé ñòàí ³ âñòàíîâèâ
îäíîîñîáîâèé äèêòàòîðñüêèé, òîáòî àâòîðèòàðíèé, ðåæèì. Ó 1937 ðîö³ çà äîïîìîãîþ
ïîë³òè÷íèõ ìàí³ïóëÿö³é îðãàí³çóþòüñÿ âèáîðè Íàö³îíàëüíèõ çáîð³â, ÿê³ íàñòóïíîãî
ðîêó ïðîãîëîøóþòü ââåäåííÿ íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ êîðïîðàòèâíî-àâòîðèòàðíîãî õàðàê-
òåðó ç äåÿêèìè åëåìåíòàìè ïàðëàìåíòàðèçìó. Àëå ðîçáóäîâà ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíî¿
þñòèö³¿ íà ¿¿ îñíîâ³ íå ðîçãîðíóëàñü, îñê³ëüêè íåçàáàðîì Åñòîí³ÿ ðàçîì ç Ëàòâ³ºþ ³ Ëèò-
âîþ ñòàëè 14-þ, 15-þ òà 16-þ ðàäÿíñüêèìè ðåñïóáë³êàìè.

Îñîáëèâå ì³ñöå ñåðåä äåðæàâ-ë³ì³òðîô³â íàëåæàëî Ô³íëÿíä³¿, îñê³ëüêè ëèøå âîíà
íå ò³ëüêè íå ïîïîâíèëà ðÿäè ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáë³ê, à é âåëà îáîï³ëüíî êðîâîïðî-

ëèòíó â³éíó ç ÑÐÑÐ. «Ãîíîðîâèò³ñòþ» ó çàõèñò³ ñâî¿õ îñòàíí³õ þðèäè÷íèõ êîíñòè-
òóö³é – Îñíîâíîãî çàêîíó â³ä 21 ñåðïíÿ 1772 ðîêó, Àêòà îá’ºäíàííÿ â³ä 21 ëþòîãî
1789 ðîêó òà Àêòà áåçïåêè â³ä 3 êâ³òíÿ 1789 ðîêó – Ô³íëÿíä³ÿ â³äçíà÷èëàñü ùå ó ñêëàä³
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, ïî÷èíàþ÷è ç 1809 ðîêó. Ó Âåëèêîìó êíÿç³âñòâ³ Ô³íëÿíäñüêîìó ÿê
àâòîíîì³¿ ä³ÿëè øâåäñüêî-ô³íñüê³ çàêîíè, ÿê³ â³äïîâ³äàëè íàçâàíèì êîíñòèòóö³ÿì.
Ñêëèêàíèé ó 1863 ðîö³ Ñåéì ïðîòÿãîì ìàéæå òðüîõ äåñÿòèë³òü óõâàëþâàâ âëàñí³ çàêî-
íè, ÿê³, õî÷ ³ çàòâåðäæóâàëèñü ðîñ³éñüêèì ³ìïåðàòîðîì, áàãàòî â ÷îìó áàçóâàëèñÿ íà
êîíñòèòóö³ÿõ ê³íöÿ XVIII ñòîë³òòÿ. Ëèøå ó 1890 ðîö³ öàðñüêèé óðÿä ïîêëàâ ê³íåöü «çî-
ëîòîìó â³êó» äîòðèìàííÿ êîíñòèòóö³é 1772–1789 ðîê³â ó Âåëèêîìó êíÿç³âñòâ³, îäíàê
á³ëüøîâèêè ó ãðóäí³ 1917 ðîêó âèçíàëè ïîâíó íåçàëåæí³ñòü Ô³íëÿíä³¿. Àëå òóò â³äðàçó
ñïàëàõíóëà ãðîìàäÿíñüêà â³éíà ì³æ «÷åðâîíèìè», ùî ãóðòóâàëèñü íàâêîëî Íàðîäíîãî
êîì³òåòó, ³ «á³ëèìè» ï³ä ïðàïîðàìè ãåíåðàëà Ê.Ã. ôîí Ìàííåðãåéìà. Îñòàíí³ ò³ëüêè çà
ï³äòðèìêè í³ìåöüêèõ îêóïàö³éíèõ â³éñüê ó ñåðåäèí³ 1918 ðîêó ïî÷àëè áðàòè âåðõ, çà
ùî Ñåéì 28 òðàâíÿ òîãî æ ðîêó «ðîçïëàòèâñÿ» ç Áåðë³íîì ïðîãîëîøåííÿì Ô³íëÿí-
ä³¿ ìîíàðõ³ºþ ³ îáðàííÿì íà òðîí ãåññåíñüêîãî ïðèíöà Ôð³äð³õà-Êàðëà, à ðåãåíòîì-
ïðàâèòåëåì – ãåðìàíîô³ëà Ï. Ñâ³íõóâóäà. Òàêèé ñïîñ³á «çàõèñòó» êîíñòèòóö³é ê³íöÿ
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1 Ïåâíîþ ì³ðîþ âîíè ñï³âïàäàþòü ç ïîëîæåííÿìè § 35 óõâàëåíî¿ íà ð³ê ðàí³øå Êîíñòèòóö³¿ Ô³íëÿíä³¿,
àëå â åñòîíñüêîìó Îñíîâíîìó çàêîí³ òàê³ ïðèïèñè ñôîðìóëüîâàí³ ÷³òê³øå ³ øèðøå.



XVIII ñòîë³òòÿ âèêëèêàâ âåëè÷åçíå íåçàäîâîëåííÿ ³ íàðîäó, ³ Àíòàíòè, ÿêà ìàëî íå ïî-
çáàâèëà çà öå Ô³íëÿíä³þ íåçàëåæíîñò³ âçàãàë³. Ò³ëüêè æîðñòîêà ïîðàçêà Í³ìå÷÷èíè
çìóñèëà ìîíàðõ³÷íèé Ñåéì ïðîãîëîñèòè ðåñïóáë³êó, çì³íèòè Ï. Ñâ³íõóâóäà íà
Ê. Ìàííåðãåéìà ³ óõâàëèòè ðåñïóáë³êàíñüêó Êîíñòèòóö³þ («ôîðìó ïðàâë³ííÿ»)1, ÿêà
ïðèïèíÿëà ä³þ òðüîõ íàçâàíèõ âèùå êîíñòèòóö³éíèõ àêò³â, à òàêîæ óñ³õ çàêîí³â, ïî-
ñòàíîâ ³ ðåãëàìåíò³â, ÿê³ íå â³äïîâ³äàëè íîâ³é Êîíñòèòóö³¿ 1919 ðîêó (§ 95).

Îñòàííÿ ôîðìóëþâàëà àáñîëþòíî íîâ³ äëÿ Ô³íëÿíä³¿ çàñàäè ïîë³òè÷íî¿, àäì³í³-
ñòðàòèâíî¿ ³ ñóäîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ÿê³ äîïîâíþâàëèñü ùå é êîíñòèòóö³éíè-
ìè àêòàìè ïðî Äåðæàâíèé ñóä (1922 ðîêó), ïðî ïðàâî ïàðëàìåíòó êîíòðîëþâàòè
ä³ÿëüí³ñòü Äåðæàâíî¿ ðàäè ³ êàíöëåðà þñòèö³¿ (1922 ðîêó), Îðãàí³÷íèì çàêîíîì ïðî
Ñåéì â³ä 20 ëèïíÿ 1906 ðîêó, à çãîäîì – Ñåéìîâèì ñòàòóòîì â³ä 13 ñ³÷íÿ 1928 ðîêó ç³
çì³íàìè â³ä 18 ëèñòîïàäà 1930 ðîêó. Ôîðìàëüíî ñàìå îäíîïàëàòíèé Ñåéì ç 200 äåïó-
òàò³â, îáðàíèõ íà 3 ðîêè, ðîçòàøîâóâàâñÿ íà âåðõ³âö³ ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî
êîíòðîëþ, îñê³ëüêè éîãî îñíîâíèì çàâäàííÿì áóëî óõâàëåííÿ â³äïîâ³äíèõ Êîíñòèòó-
ö³¿ 1919 ðîêó çàêîí³â òà ¿õ îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ. ×èìàë³ êîíñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³
ïîâíîâàæåííÿ ïîêëàäàëèñü íà ïðåçèäåíòà, ÿêèé îáèðàâñÿ íàðîäîì (÷åðåç êîëåã³þ âè-
áîðùèê³â ê³ëüê³ñòþ ó 300 îñ³á) íà 6 ðîê³â. Â³äïîâ³äíî äî § 27 Êîíñòèòóö³¿ â³í ìàâ ïðà-
âî â³äêðèòòÿ, çàêðèòòÿ, ñêëèêàííÿ Ñåéìó íà íàäçâè÷àéí³ ñåñ³¿, éîãî ðîçïóñê ó áóäü-
ÿêèé ÷àñ, ïðèçíà÷åííÿ âèáîð³â äî Ñåéìó, íàãëÿäó çà â³äïîâ³äí³ñòþ Êîíñòèòóö³¿ ä³é
àäì³í³ñòðàö³¿, ïðèçíà÷åííÿ òà çâ³ëüíåííÿ ÷ëåí³â Äåðæàâíî¿ ðàäè, êàíöëåðà þñòèö³¿ òà
éîãî òîâàðèøà, ãîë³â Âåðõîâíîãî ñóäó, Âåðõîâíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó, à çà ïî-
äàííÿì íàçâàíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â – ñóää³â âèùèõ àïåëÿö³éíèõ ñóä³â, êåð³âíèê³â
ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òîùî. Âèêëþ÷íèì êîíòðîëüíèì ïîâíîâàæåííÿì
ïðåçèäåíòà áóëî ñêàñóâàííÿ íåêîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â (çà âèñíîâêîì Âåðõîâíîãî ÷è
Âåðõîâíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóä³â) Ëàíäñò³íãó Àëàíäñüêèõ îñòðîâ³â, ÿê³ áóëè ïåðå-
äàí³ Ô³íëÿíä³¿ Ë³ãîþ Íàö³é ó 1921 ðîö³.

Âåëèêó ðîëü ó ô³íëÿíäñüê³é ñèñòåì³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ â³ä³ãðàâàâ óðÿä –
Äåðæàâíà ðàäà, ÿêà îô³ö³éíî ñòâîðþâàëàñü ó ñêëàä³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà òà ì³í³ñòð³â ïðè
ïðåçèäåíòîâ³ äåðæàâè. ¯¿ âèêëþ÷íèì ïðàâîì áóëà çàêîíîïðîåêòíà ðîáîòà, à îòæå – ³
ïîïåðåäí³é êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü. Äåðæàâíà ðàäà ³ ì³í³ñòðè, çàëèøàþ÷èñü â³äïî-
â³äàëüíèìè ÿê ïåðåä ïðåçèäåíòîì, òàê ³ ïåðåä Ñåéìîì, çîáîâ’ÿçóâàëèñü § 35 ³ § 45
Êîíñòèòóö³¿ â³äìîâëÿòè ó âèêîíàíí³ àêò³â ³ ðîçïîðÿäæåíü ïðåçèäåíòà, ÿêùî âîíè ñó-
ïåðå÷èëè Îñíîâíîìó çàêîíó. Ñïåö³àëüíîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ ó ñêëàä³ Äåðæàâíî¿ ðà-
äè äëÿ ïîñò³éíîãî íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â áóâ êàíöëåð þñòè-
ö³¿ – îñîáà ç «âèïðîáóâàíèìè þðèäè÷íèìè çíàííÿìè» (§ 37), ÿêà âîäíî÷àñ ââàæàëàñü ³
äåðæàâíèì ïðîêóðîðîì, ³ âåðõîâíèì ãðîìàäñüêèì çâèíóâà÷åì, ³ âèùèì íàãëÿäà÷åì çà
ä³ÿëüí³ñòþ ïðîêóðàòóðè, ³ ãîëîâíèì âèÿâíèêîì àíòèêîíñòèòóö³éíèõ ä³é ïðåçèäåíòà,
Äåðæàâíî¿ ðàäè, ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, ì³í³ñòð³â òîùî (§ 46, 47). Ó âèïàäêó â³äìîâè ïðåçè-
äåíòà ó ïåðåñë³äóâàíí³ ïîðóøíèê³â Êîíñòèòóö³¿ çà ïîäàííÿì êàíöëåðà þñòèö³¿ ÷è âè-
ÿâëåííÿ òàêèõ ïîðóøåíü ç áîêó ñàìîãî ïðåçèäåíòà â³í ì³ã çâåðíóòèñü ç öüîãî ïðèâîäó
äî Ñåéìó àáî Âåðõîâíîãî ñóäó.

Ùå îäí³ºþ îñîáëèâ³ñòþ ñèñòåìè ô³íëÿíäñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ (ñë³äîì çà
øâåäñüêîþ) áóëà íàÿâí³ñòü ó í³é òàêî¿ ëàíêè, ÿê «äåëåãàò þñòèö³¿ Ñåéìó», òîáòî îì-
áóäñìåí, ÿêèé îáèðàâñÿ ïàðëàìåíòîì ðàçîì ³ç çàñòóïíèêîì íà 3 ðîêè. Éîãî êîíòðîëü-
í³ ïðàâà òà ïîâíîâàæåííÿ ùîäî äîòðèìàííÿ Êîíñòèòóö³¿ òà çàñòîñóâàííÿ çàêîí³â § 49
ïðèð³âíþâàëèñÿ äî àíàëîã³÷íèõ ïðàâ ³ ïîâíîâàæåíü êàíöëåðà þñòèö³¿. Íà ì³ñöÿõ ïî-
ë³òè÷íèé òà àäì³í³ñòðàòèâíèé íàãëÿä çà íåäîòîðêàíí³ñòþ Îñíîâíîãî çàêîíó çä³éñíþ-
âàëè íà÷àëüíèêè öåíòðàëüíèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ óïðàâë³íü, ïðåôåêòè îáëàñòåé, êåð³â-
í³ îðãàíè âîëîñòåé òà ãðîìàä.

Íå óñóâàëàñü ç ìîäåë³ ô³íëÿíäñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ì³æâîºííèõ ðîê³â
³ ñóäîâà âëàäà, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ñóäàì íå äîçâîëÿëîñü îô³ö³éíî òëóìà÷èòè í³ çà-
êîíè, í³ Êîíñòèòóö³þ (§ 95) àáî îñòàòî÷íî îö³íþâàòè çàêîíè, óõâàëåí³ Ñåéìîì, íà
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ïðåäìåò ¿õ êîíñòèòóö³éíîñò³ ÷è íåêîíñòèòóö³éíîñò³. Àëå, ïî-ïåðøå, ùîéíî ñòâîðåí³ ó
Ô³íëÿíä³¿ (1918 ðîêó) Âåðõîâíèé ñóä (ïðåçèäåíò ³ 21 ðàäíèê þñòèö³¿) òà Âåðõîâíèé
àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä (ïðåçèäåíò ³ 21 àäì³í³ñòðàòèâíèé ðàäíèê) ó áóäü-ÿêèé ÷àñ ìîãëè
çâåðíóòèñü äî ïðåçèäåíòà ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî çì³íó òîãî ÷è ³íøîãî çàêîíó, ÿêèé âèêëè-
êàº ñóìí³â ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ (§ 58); ïî-äðóãå, ïðåçèäåíò óïîâíîâàæóâàâñÿ çà-
ïðîñèòè âèñíîâîê òîãî ÷è ³íøîãî àáî îáîõ íàçâàíèõ ñóä³â ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³
áóäü-ÿêîãî çàêîíó Ô³íëÿíä³¿, ÿêèé ïîäàâàâñÿ éîìó íà ñêð³ïëåííÿ, ÷è çàêîíó Àëàíä-
ñüêèõ îñòðîâ³â (§ 19)1; ïî-òðåòº, Âåðõîâíèé, Âåðõîâíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ÷è ñïåö³-
àëüíî ñòâîðåíèé ç ö³ºþ ìåòîþ îñîáëèâèé Âèùèé ñóä ðîçãëÿäàëè ñïðàâè çà çâèíóâà-
÷åííÿìè ó ïîðóøåííÿõ Êîíñòèòóö³¿ âèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á ç áîêó Ñåéìó, êàíöëåðà
þñòèö³¿ òà äåëåãàò³â þñòèö³¿ (§ 58); ïî-÷åòâåðòå, Êîíñòèòóö³ÿ (§ 92) ïðÿìî çàáîðîíÿëà
ñóääÿì òà ³íøèì ÷èíîâíèêàì âèêîíóâàòè àêòè ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ, ÿê³ ¿é ñóïåðå÷àòü;
ïî-ï’ÿòå, Âåðõîâíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä ó ñêëàä³ êîëåã³¿ ç 5 ñóää³â ìàâ ïðàâî áåçïî-
ñåðåäíüî âèçíàâàòè íåêîíñòèòóö³éíèìè ÷è íåçàêîííèìè àêòè Äåðæàâíî¿ ðàäè, ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ì³í³ñòð³â, ïðèïèñè ïðåôåêò³â òîùî. Àäì³í³ñòðàòèâí³ ñóäè îáëàñòåé ó ñêëàä³
êîëåã³é ç 3 ñóää³â ðîçâ’ÿçóâàëè àíàëîã³÷í³ ñêàðãè ùîäî àêò³â ³íøèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿
âëàäè. Îñîáëèâîãî ïîøèðåííÿ íàáóëà ïðàêòèêà îñòàíí³õ ùîäî ñôåðè ä³é ïîäàòêîâèõ
â³äîìñòâ.

Òà, íà æàëü, ³ òàêà íà÷åáòî íàä³éíà ñèñòåìà ïîë³òè÷íî¿, àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ³ ñóäîâî¿
îõîðîíè Îñíîâíîãî çàêîíó íå çàïîá³ãàëà ÷èñëåííèì ãðóáèì ïîðóøåííÿì Êîíñòèòó-
ö³¿, à òî é ïîâíîãî ¿¿ ³ãíîðóâàííÿ ó Ô³íëÿíä³¿. Ó 1923 ðîö³ äåïóòàò³â Ñåéìó ç îïîçèö³é-
íèõ ôðàêö³é àðåøòîâóâàëè «îïòîì», âåëèêèìè ãðóïàìè, ó 1924 ðîö³ ïî÷àëè ðîçãàíÿòè
ïàðò³¿, ùî âèñòóïàëè ïðîòè óðÿäîâî¿ ïîë³òèêè, ç 1930 ðîêó óõâàëþâàëè äðàêîí³âñüê³
«çàêîíè ïðîòè êîìóí³ñò³â», âñ³ëÿêî çàîõî÷óâàâñÿ ôàøèñòñüêèé ðóõ «ëàïóàñö³â» òîùî.
Æîäåí ç âàæåë³â îáîðîíè Êîíñòèòóö³¿ ó öèõ âèïàäêàõ íå ñïðàöüîâóâàâ. Îñîáëèâî öå
õàðàêòåðíî äëÿ ÷àñ³â ïðåçèäåíòñòâà âæå çãàäóâàíîãî Ï. Ñâ³íõóâóäà (1931–1936) òà
Ê. Êàëë³î (1937–1940).

Ïåâíîþ ì³ðîþ òðàäèö³¿ àìåðèêàíñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ó ¿¿ öåíòðàë³çî-
âàíîìó âèãëÿä³ ñïðèéíÿëà íà ïî÷àòêó 20-õ ðîê³â ³ Í³ìå÷÷èíà. Ïðîöåñ ñòâåðäæåííÿ

ñèñòåìè íîâ³òíüîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ó ïåð³îä, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, â³äáóâàâñÿ
äîñèòü ñóïåðå÷ëèâî. Çà ÷àñ ä³¿ á³ñìàðê³âñüêî¿ «êóëüãàþ÷î¿» Êîíñòèòóö³¿ 1871 ðîêó â
Í³ìå÷÷èí³ âæå äîáðÿ÷å ï³äçàáóëè ïðî ñëàâåòí³ òðàäèö³¿ ïåðøîãî ó ñâ³ò³ ñïåö³àëüíîãî êîí-
ñòèòóö³éíîãî ñóäó Ñàêñîí³¿ ³ çîñåðåäæóâàëèñü, â îñíîâíîìó, íà ïîë³òè÷íîìó ÷è àäì³í³-
ñòðàòèâíîìó êîíñòèòóö³éíîìó êîíòðîë³. Íèù³âíà ïîðàçêà êàéçåð³âñüêî¿ ³ìïåð³¿ ó ñâ³òîâ³é
â³éí³ ìàéæå íå çì³íèëà òàêî¿ òåíäåíö³¿. Âèñòóïè ïðîãðåñèâíèõ ë³âîðàäèêàëüíèõ ñèë (Ëèñ-
òîïàäîâà ðåâîëþö³ÿ 1918 ðîêó, Ðàäÿíñüêà ðåñïóáë³êà â Áàâàð³¿, ñòðàéêè ðîá³òíèê³â,
çâ³ðÿ÷³ âáèâñòâà Ê. Ë³áêíåõòà òà Ð. Ëþêñåìáóðã òîùî) ñïàäêîºìö³ Ãîãåíöîëëåðí³â ïðèäó-
øèëè, àëå òèñêó «íàéë³â³øîãî äåðæàâîçíàâöÿ», ïðîôåñîðà ïóáë³÷íîãî ïðàâà Áåðë³íñüêî¿
òîðãîâåëüíî¿ øêîëè Ã. Ïðåéñà ïðîòèñòîÿòè íå çìîãëè.

Ñàìå öåé ä³ÿ÷ Íàö³îíàëüíî-ë³áåðàëüíî¿ ïàðò³¿, îòðèìàâøè ïîñàäó Äåðæàâíîãî ñå-
êðåòàðÿ ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ïðàâ íà ìåæ³ 1918–1919 ðîê³â, çà äîïîìîãîþ âèäàò-
íîãî ñîö³îëîãà Ì. Âåáåðà ðîçðîáèâ ïðîåêò íîâî¿ êîíñòèòóö³¿ Í³ìå÷÷èíè, ÿêà áóëà
óõâàëåíà Íàö³îíàëüíèìè çáîðàìè ó Âåéìàð³ ó ëèïí³ 1919 ðîêó ³ ââ³éøëà â ³ñòîð³þ ï³ä
îô³ö³éíîþ íàçâîþ «Êîíñòèòóö³ÿ Í³ìåöüêî¿ ³ìïåð³¿ â³ä 11 ñåðïíÿ 1919 ðîêó», à ï³ä
íåîô³ö³éíîþ – «Âåéìàðñüêà êîíñòèòóö³ÿ»2. ¯¿ êîíöåïòóàëüíèì ïðàâîâèì ñòðèæíåì
ñòàâ ïðèíöèï «ñóâåðåí³òåòó ºäèíîãî í³ìåöüêîãî íàðîäó», òîáòî ïåðåõðåùåííÿ äàâíî
â³äîìèõ äîêòðèí íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó ³ ºäíîñò³ íàðîäó. Ï³ä òèñêîì í³ìåöüêî¿ ñî-
ö³àë-äåìîêðàò³¿ (Ê. Êàóòñüêèé, Å. Áåðíøòåéí, Ð. Ã³ëüôåðä³íã, Ã. Ãààçå, Ô. Åáåðò òà ³í-
ø³) íîâà Êîíñòèòóö³ÿ ðÿñí³ëà òâåðäæåííÿìè ïðî ñâîáîäó, ñîö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü,
ìèð ³ ñóñï³ëüíèé ïðîãðåñ. Í³ìåöüêà ³ìïåð³ÿ ïðîãîëîøóâàëàñü ðåñïóáë³êîþ, â ÿê³é äåð-
æàâíà âëàäà ïîõîäèòü â³ä íàðîäó. Àëå òðàäèö³éíà äëÿ âñ³õ ºâðîïåéñüêèõ êîíñòèòóö³é
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òîãî ÷àñó «ãðàìàòêà», òîáòî ïåðåë³ê ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, ðîçì³ùóâàëàñü íå íà ïî÷àò-
êó, à â äðóã³é ÷àñòèí³ Îñíîâíîãî çàêîíó. Öå â³äïîâ³äàëî ïåðåêîíàííÿì «áàòüêà» Âåé-
ìàðñüêî¿ êîíñòèòóö³¿ Ã. Ïðåéñà, ùî ïåðøîþ «ïîâèííà áóòè äåðæàâà», òîáòî çàõèñíèê
òàêèõ ïðàâ ³ ñâîáîä, à âæå ïîò³ì – ëþäèíà.

ßê ³ Êîíñòèòóö³ÿ 1871 ðîêó, Âåéìàðñüêèé äîêóìåíò ãîëîâíîþ ôîðìîþ ñâîãî çàõèñ-
òó â³ä âèêðèâëåííÿ çàêîíàìè òà ³íøèìè àêòàìè ââàæàâ ïîë³òè÷íèé òà àäì³í³ñòðàòèâ-
íèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü. Âåëè÷åçí³ ïîâíîâàæåííÿ ó ãàëóç³ ïîë³òè÷íîãî íàãëÿäó
çà äîòðèìàííÿì ³ìïåðñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿ íàäàâàëèñü ïðåçèäåíòó ²ìïåð³¿ (ñòàòò³ 41–51),
ÿêèé îáèðàâñÿ «âñ³ì í³ìåöüêèì íàðîäîì» íà 7 ðîê³â ç ïðàâîì íåîäíîðàçîâîãî ïåðå-
îáðàííÿ. Ôàêòè÷íî ïðåçèäåíò ñòàâàâ í³áè ïîë³òè÷íèì àðá³òðîì íàö³¿, ïîêëèêàíèì ï³ä-
òðèìóâàòè ñòàá³ëüí³ñòü ó äåðæàâ³ øëÿõîì ïèëüíîãî êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì Îñíîâ-
íîãî çàêîíó ðåñïóáë³êè-³ìïåð³¿. Ïðåçèäåíòñüêèé íàãëÿä çà íåïîðóøí³ñòþ Êîíñòèòóö³¿
íå ïîâèíåí áóâ äîïóñêàòè «ïàðëàìåíòñüêîãî àáñîëþòèçìó» Ðåéõñòàãó. Ïðå- çèäåíò
ìàâ ïðàâî ñêàñóâàòè áóäü-ÿêèé çàêîí, ùî íå â³äïîâ³äàº Êîíñòèòóö³¿, ùîïðàâäà, âè-
êëþ÷íî ÷åðåç âñåíàðîäíèé ðåôåðåíäóì (ñòàòòÿ 73). Ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ «âñåâëàñòþ
ïàðëàìåíòó» â³í ì³ã ðîçïóñòèòè Ðåéõñòàã, àëå «íå á³ëüøå îäíîãî ðàçó ç äàíîãî ïðèâî-
äó» (ñòàòòÿ 25). Ó ðóêàõ ïðåçèäåíòà çîñåðåäæóâàâñÿ ³ êîíòðîëü íàä ³ìïåðñüêèì óðÿ-
äîì, îñê³ëüêè ñàìå â³í ïðèçíà÷àâ ³ çâ³ëüíÿâ ÿê ðåéõñêàíöëåðà, òàê ³ ³ìïåðñüêèõ ì³í³ñ-
òð³â. Ó ðàç³ â³äõèëåííÿ â³ä Êîíñòèòóö³¿ ÷è ³ìïåðñüêèõ çàêîí³â îäí³ºþ ³ç çåìåëü àáî
ïîðóøåííÿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè ÷è íàâ³òü çàãðîçè òàêîãî ïîðóøåííÿ â³äïîâ³äíî äî
ñòàòò³ 48 Âåéìàðñüêî¿ êîíñòèòóö³¿ ïðåçèäåíò ì³ã çàñòîñîâóâàòè çáðîéí³ ñèëè ³ òèì÷à-
ñîâî ïðèçóïèíÿòè ïîâí³ñòþ ÷è ó ÷àñòèí³ ãàðàíò³¿ îñíîâíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí íà íåäîòîð-
êàíí³ñòü îñîáè, æèòëà, âëàñíîñò³, ëèñòóâàííÿ, ñâîáîäó ñëîâà, äðóêó, ãðîìàäñüêèõ
îá’ºäíàíü òîùî. Ó 30-õ ðîêàõ ñàìå ñòàòòÿ 48 âèÿâèëàñü íàéæèòòºçäàòí³øîþ ç óñ³õ
181 ñòàòò³ Âåéìàðñüêî¿ êîíñòèòóö³¿. Ó ìåæàõ çåìåëü öÿ ñòàòòÿ íàäàâàëà ïîä³áí³ êîí-
òðîëüí³ ôóíêö³¿ ì³ñöåâèì óðÿäàì.

Âàæëèâ³ ôóíêö³¿ ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ïîêëàäàëèñü ÿê íà Ðåéõ-
ñòàã, òàê ³ íà Ðåéõñðàò. Ñòàòòÿ 59 Êîíñòèòóö³¿ ïðÿìî ïðèïèñóâàëà: «Ðåéõñòàã ìàº

ïðàâî ïîðóøóâàòè ïåðåä Äåðæàâíèì ñóäîì Í³ìåöüêî¿ ³ìïåð³¿ çâèíóâà÷åííÿ ïðîòè
ïðåçèäåíòà ³ìïåð³¿, ðåéõñêàíöëåðà òà ³ìïåðñüêèõ ì³í³ñòð³â ó òîìó, ùî âîíè çëî÷èííî
ïîðóøèëè Êîíñòèòóö³þ ÷è ³ìïåðñüêèé çàêîí»1. Ó áóäü-ÿêèé ÷àñ Ðåéõñòàã ì³ã ñòâîðè-
òè ñë³ä÷ó êîì³ñ³þ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ôàêòó êîíñòèòóö³éíîãî ïîðóøåííÿ àáî â³äðàçó
âèñëîâèòè íåäîâ³ðó ÿê ðåéõñêàíöëåðó, òàê ³ áóäü-êîìó ç ³ìïåðñüêèõ ì³í³ñòð³â. Êîí-
òðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ Ðåéõñðàòó ïîëÿãàëè ó òîìó, ùî, ç îäíîãî áîêó, óðÿä ìàâ ìîæëè-
â³ñòü âèíåñòè íà ðîçãëÿä Ðåéõñòàãó áóäü-ÿêèé çàêîíîïðîåêò ò³ëüêè çà çãîäîþ Ðåéõñðà-
òó (ñòàòòÿ 69), ùî º îäíèì ç ð³çíîâèä³â ïîïåðåäíüîãî ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî
êîíòðîëþ, à ç äðóãîãî – îïðîòåñòóâàòè áóäü-ÿêèé çàêîí (ñòàòòÿ 74), óæå óõâàëåíèé
Ðåéõñòàãîì (íàñòóïíèé ïîë³òè÷íèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü).

Çíà÷íîþ çà îáñÿãîì êîìïåòåíö³ºþ ó ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ íàä³ëÿâñÿ ³ì-
ïåðñüêèé óðÿä íà ÷îë³ ç ðåéõñêàíöëåðîì. Ñàìå ÷åðåç óðÿä Ðåéõñðàò ó äâîòèæíåâèé
òåðì³í ç â³äïîâ³äíèì ìîòèâóâàííÿì îïðîòåñòîâóâàâ óõâàëåí³ Ðåéõñòàãîì çàêîíè2.
Âçàãàë³, áóäü-ÿêà çàêîíîäàâ÷à ³í³ö³àòèâà Ðåéõñðàòó âèìàãàëà ïîïåðåäíüîãî ñõâàëåííÿ
Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â, ÿê ³ íàâïàêè. ßêùî óðÿä, ÷è Ðåéõñðàò, íå ñõâàëþâàâ çàêîíîïðîåêò,
ùî âíîñèâñÿ, òî â³í óñå-òàêè ïîäàâàâñÿ íà ðîçãëÿä Ðåéõñòàãó, àëå ç îáîâ’ÿçêîâèì äî-
äàííÿì îáãðóíòîâàíî¿ äóìêè îïîíåíòà. Ñòàòòÿ 56 çîñåðåäæóâàëà ó ðóêàõ ðåéõñêàíö-
ëåðà âåëèê³ óïðàâë³íñüê³ òà êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ, îñê³ëüêè ñàìå íà ãëàâó óðÿäó
ïîêëàäàâñÿ îáîâ’ÿçîê «âñòàíîâëåííÿ êåð³âíèõ ë³í³é ïîë³òèêè», íå ãîâîðÿ÷è âæå ïðî
òå, ùî â³í ïåðåáèðàâ íà ñåáå âñ³ ïîë³òè÷í³ êîíñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ
ïðåçèäåíòà íà ÷àñ éîãî â³äñóòíîñò³.

Íå âèêëþ÷àëèñü ç³ ñôåðè ì³æâîºííî¿ í³ìåöüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ é ñóäè.
Îñîáëèâî öå ñòîñóâàëîñÿ ÷èñëåííèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñóä³â, ÿê³ ñòâîðþâàëèñü ³ â ³ì-
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1 Òàêó ïðîöåäóðó ìîãëè ðîçïî÷àòè íå ìåíø ÿê 100 ÷ëåí³â Ðåéõñòàãó, ï³äòðèìàí³ ãîëîñóâàííÿì 2/3 óñ³õ
äåïóòàò³â ç éîãî ñêëàäó.

2 Ó âèïàäêó íåäîñÿãíåííÿ çãîäè ç öüîãî ïðèâîäó ì³æ Ðåéõñòàãîì ³ Ðåéõñðàòîì ïðåçèäåíò ïðîòÿãîì 3 ì³-
ñÿö³â ì³ã âèíåñòè ñï³ðíå ïèòàííÿ íà âñåíàðîäíå ãîëîñóâàííÿ.



ïåð³¿, ³ â çåìëÿõ «äëÿ çàõèñòó îêðåìèõ îñ³á â³ä ðîçïîðÿäæåíü ³ âèìîã àäì³í³ñòðàòèâíèõ
çàêëàä³â» (ñòàòòÿ 107). Ãðîìàäÿíè ìàëè ïðàâî íà çâåðíåííÿ äî ñóäó ç ïðèâîäó íåêîí-
ñòèòóö³éíîñò³ ÷è íåçàêîííîñò³ àêò³â àáî ä³é ÷èíîâíèê³â, ÿê³ ââàæàëèñü «ñëóãàìè ñó-
ñï³ëüñòâà, à íå îêðåìèõ ïàðò³é», ùå é íà ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 130. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 19
Âåéìàðñüêî¿ êîíñòèòóö³¿ «êîíñòèòóö³éí³ êîíôë³êòè, ùî âèíèêàþòü ó çåìëÿõ, äå íåìàº
êîìïåòåíòíîãî ñóäó äëÿ ¿õ âèð³øåííÿ, à òàêîæ ñïîðè íå ïðèâàòíîïðàâîâîãî õàðàêòåðó
ì³æ ð³çíèìè çåìëÿìè ÷è ì³æ ³ìïåð³ºþ òà îäí³ºþ ç çåìåëü âèð³øóþòüñÿ çà êëîïîòàííÿì
îäí³º¿ ³ç ñòîð³í Âåðõîâíèì äåðæàâíèì ñóäîì Í³ìåöüêî¿ ³ìïåð³¿».

Òàêèé ïðèïèñ ñâ³ä÷èòü, ùî íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî êîæíà ³ç çåìåëü ìàëà âëàñíó êîí-
ñòèòóö³þ, Âåðõîâíèé äåðæàâíèé ñóä, ð³øåííÿ ÿêîãî áóëè îáîâ’ÿçêîâèìè ³ äëÿ ïðåçè-
äåíòà (ñòàòòÿ 19), ì³ã ó áóäü-ÿêèé ÷àñ ñêàñóâàòè òîé ÷è ³íøèé çåìåëüíèé çàêîí, ñïèðà-
þ÷èñü ïðè öüîìó ùå é íà ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 13 Âåéìàðñüêî¿ êîíñòèòóö³¿ ïðî òå, ùî
«³ìïåðñüêå ïðàâî ìàº ïåðåâàãó ïåðåä ïðàâîì çåìåëü» ³ «ïðè âèíèêíåíí³ ñóìí³â³â ³ ðîç-
á³æíîñòåé ó ïîãëÿäàõ» ñòîñîâíî çåìåëüíîãî çàêîíó ³ìïåðñüêà ñóäîâà ïàëàòà ìîæå âè-
çíàòè éîãî íå÷èííèì. Âàæëèâèì äëÿ ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ º é íàñòóï-
íå ïîëîæåííÿ ò³º¿ ñàìî¿ ñòàòò³ 13: «Ïðè âèíèêíåíí³ ñóìí³â³â ÷è ð³çíèõ ïîãëÿä³â ùîäî
óçãîäæåíîñò³ ïåâíî¿ ïîñòàíîâè çåìë³ ç ³ìïåðñüêèì çàêîíîì êîìïåòåíòíèé îðãàí äåð-
æàâè àáî çåìë³ ìîæå… âèìàãàòè ð³øåííÿ îäíîãî ç âèùèõ ñóä³â ³ìïåð³¿». Äîäàìî, ùî
â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 6–12 öüîãî æ äîêóìåíòà ìàéæå âñ³ ïðàâîâ³äíîñèíè ó ñôåð³ ñó-
ñï³ëüíîãî æèòòÿ ï³äëÿãàëè ðåãóëþâàííþ âèêëþ÷íî ³ìïåðñüêèì çàêîíîäàâñòâîì. Çåì-
ë³ çáåð³ãàëè çà ñîáîþ ïðàâà íà ðåñïóáë³êàíñüê³ êîíñòèòóö³¿ ³ âëàñíå çàêîíîäàâñòâî, àëå
ó ñóâîðî îáìåæåíèõ ðàìêàõ, ç äóæå âóçüêîãî êîëà ïèòàíü ³ ëèøå ò³ºþ ì³ðîþ, ÿêîþ ðåñ-
ïóáë³êà-³ìïåð³ÿ íå êîðèñòóâàëàñü ñâî¿ìè çàêîíîäàâ÷èìè ïðàâàìè. Òàêèé ð³çíîâèä ñó-
äîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ö³ëêîì ìîæíà íàçâàòè «ïðàâîì ³ìïåðñüêî¿ åêçå-
êóö³¿». Éîãî ï³äñèëþâàëè ùå é ïðèïèñè ñòàòò³ 15, ÿê³ íàäàâàëè öåíòðàëüíèì îðãàíàì
ìîæëèâ³ñòü óòðèìóâàòè ó çåìëÿõ ÷èñëåííèõ óïîâíîâàæåíèõ äëÿ ðåòåëüíîãî íàãëÿäó
çà â³äïîâ³äí³ñòþ ì³ñöåâèõ çàêîí³â Âåéìàðñüê³é êîíñòèòóö³¿. Ñïîðè ì³æ óïîâíîâàæå-
íèìè ³ çåìåëüíèìè îðãàíàìè òåæ ìîãëè âèð³øóâàòèñü ó ñóäàõ.

Îòæå, Âåðõîâíèé äåðæàâíèé ñóä Í³ìåöüêî¿ ³ìïåð³¿, ñòâîðåííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷àëîñü
ñòàòòåþ 108, íå áóâ íàä³ëåíèé êîíòðîëüíèìè ïîâíîâàæåííÿìè ñòîñîâíî ôåäåðàëüíèõ
ðåñïóáë³êàíñüêèõ çàêîí³â. ßê ï³äêðåñëþâàëîñü âèùå, ð³øåííÿ ùîäî ¿õ êîíñòèòóö³é-
íîñò³ ïðèéìàëèñü ïðåçèäåíòîì ÷åðåç ðåôåðåíäóì. Ó 1921 ³ 1925 ðîêàõ ²ìïåðñüêèé ñóä
äâ³÷³ ñòàâèâ ïèòàííÿ ùîäî íàäàííÿ éîìó ìîæëèâîñò³ ðîçãëÿäàòè ³ìïåðñüê³ çàêîíè íà
ïðåäìåò ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿, àëå âîíî íå âèð³øóâàëîñü. Á³ëüøå òîãî, êîíñòè-
òóö³¿ Îëüäåíáóðãó (1919 ðîêó), òîáòî çåìë³, ÿêà ðàçîì ³ç Ñàêñîí³ºþ êîëèñü çàïî÷àòêó-
âàëà ñïåö³àëüíó ñóäîâó êîíñòèòóö³éíó þñòèö³þ, à òàêîæ Øàóìáóðã-Ë³ïïå (1922 ðîêó)
ïðÿìî çàáîðîíÿëè ñóäàì âòðó÷àòèñü ó ïðîöåñ ïåðåâ³ðêè çàêîí³â íà ïðåäìåò ¿õ êîíñòè-
òóö³éíîñò³. Íåçâàæàþ÷è íà öå º âñ³ ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ì³æâîºííà í³ìåöüêà
êîíñòèòóö³éíà þñòèö³ÿ áóëà íàáàãàòî áëèæ÷îþ äî ¿¿ öåíòðàë³çîâàíî¿ àìåðèêàíñüêî¿,
í³æ äî ºâðîïåéñüêî¿, ìîäåë³, ó ïðîöåñ íàðîäæåííÿ ÿêî¿ (â³ä ². Êàíòà äî Ñàêñîíñüêîãî
äåðæàâíîãî ñóäó) Í³ìå÷÷èíà âêëàëà íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ Àâñòð³ÿ1, ×åõîñëîâà÷÷èíà
÷è ²ñïàí³ÿ, ÿê³ ó öåé æå ÷àñ ñòâîðèëè ñïåö³àëüí³ êîíñòèòóö³éí³ ñóäè.

Âåéìàðñüêó êîíñòèòóö³þ, îñîáëèâî ç ïî÷àòêîì ñâ³òîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè 30-õ ðî-
ê³â, ð³çêî êðèòèêóâàëè ó Í³ìå÷÷èí³ ÿê ç ïðàâîãî (íàöèñòñüê³ óãðóïîâàííÿ), òàê ³ ç ë³âî-
ãî (íàéá³ëüøà êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ ó Çàõ³äí³é ªâðîï³) áîêó. Ñóñï³ëüñòâî ïîëÿðèçóâà-
ëîñü. 30 ñ³÷íÿ 1933 ðîêó ïîñàäà ðåéõñêàíöëåðà ïåðåéøëà äî À. Ã³òëåðà. Çà ïðÿìèì
ñïðèÿííÿì Ï. Ã³íäåíáóðãà â³í ³ çà æèòòÿ, ³ ï³ñëÿ ñìåðò³ îñòàííüîãî (1934 ð³ê) äîñèòü
âì³ëî êîðèñòóâàâñÿ íàäçâè÷àéíèìè ïðåçèäåíòñüêèìè ïîâíîâàæåííÿìè, íàäàíèìè
ñòàòòåþ 48 Âåéìàðñüêî¿ êîíñòèòóö³¿, äëÿ «çàõèñòó íàðîäó ³ äåðæàâè» (òàêèì ñòàëî íà-
öèñòñüêå ðîçóì³ííÿ îáîðîíè êîíñòèòóö³¿) â³ä «øê³äëèâèõ äëÿ äåðæàâè êîìóí³ñòè÷íèõ
íàñèëüíèöüêèõ ä³é». Åâîëþö³ÿ í³ìåöüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ âæå íà ïî÷àòêó
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1 Ç ñàìîãî ïî÷àòêó ñòàòòÿ 61 Âåéìàðñüêî¿ êîíñòèòóö³¿ ïðÿìî ïåðåäáà÷àëà ïðèºäíàííÿ íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì Àâñòð³¿ äî Í³ìå÷÷èíè. Àëå ó 20-õ ðîêàõ çà íàïîëÿãàííÿì Àíòàíòè öå ïîëîæåííÿ áóëî âèêëþ÷åíî ÿê òàêå,
ùî ñóïåðå÷èòü ñòàòò³ 80 Âåðñàëüñüêîãî äîãîâîðó.



1933 ðîêó ïåðåðâàëà ñâîþ õîäó ³ ïîñòóïèëàñü, ìàáóòü, íàéæàõëèâ³øîìó â ³ñòîð³¿
ëþäñòâà ïåð³îäó øåñòÿ «àíòèêîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿».

Âåéìàðñüêó êîíñòèòóö³þ ôîðìàëüíî íàöèñòè íå ñêàñîâóâàëè. Àëå óâåñü ìåõàí³çì
¿õ äèêòàòóðè âèáóäîâóâàâñÿ íà óõâàëåíí³ çàêîí³â, ïîëÿðíî ïðîòèëåæíèõ êîíñòèòóö³é-
íèì íîðìàì. Â³äïîâ³äíî äî ã³òëåð³âñüêî¿ ïðîãðàìè íàéøâèäøîãî äîñÿãíåííÿ «íîâî¿
âåëè÷³ Í³ìå÷÷èíè» ñòðèæíåâîþ ñòàëà ôîðìóëà «Ïðàâî – öå òå, ùî êîðèñíî íàðîäó ³
ðåéõó». Çàïî÷àòêóâàííÿì ïåð³îäó ïàíóâàííÿ íàöèñòñüêî¿ «àíòèêîíñòèòóö³éíî¿ þñòè-
ö³¿» ìîæíà ââàæàòè äàòó 24 áåðåçíÿ 1933 ðîêó. Ñàìå ó öåé äåíü Ðåéõñòàã óõâàëèâ çà-
êîí «Ïðî óñóíåííÿ ïîáóäîâè íàðîäó é äåðæàâè», ÿêèé íàäàâ ³ìïåðñüêîìó óðÿäîâ³ çà-
êîíîäàâ÷³ ïîâíîâàæåííÿ ³ ïðàâî «óõèëÿòèñÿ â³ä íîðì Êîíñòèòóö³¿ 1919 ðîêó»1. Õî÷à
÷èíí³ñòü öüîãî çàêîíó íà÷åáòî áóëà îáìåæåíîþ ÷îòèðìà ðîêàìè, íàñïðàâä³ â³í ðàçîì
ç óõâàëåíèì ó òîé æå äåíü Çàêîíîì «Ïðî çàõèñò óðÿäó íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ â³ä
ï³äñòóïíèõ çàìàõ³â» ñòàâ íîâîþ ã³òëåð³âñüêîþ êîíñòèòóö³ºþ2. Çíèùèâøè êîìïàðò³þ,
ïðîòÿãîì äâîõ íàñòóïíèõ ì³ñÿö³â íàöèñòè çàáîðîíèëè ïðîôñï³ëêè ³ âñ³ ³íø³, îêð³ì
âëàñíî¿ Íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ðîá³òíè÷î¿ ïàðò³¿ Í³ìå÷÷èíè (ÍÑÐÏÍ), ïîë³òè÷í³
ïàðò³¿. Çàêîíîì «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ºäíîñò³ ïàðò³¿ ³ äåðæàâè» (ãðóäåíü 1933 ð³ê)
ÍÑÐÏÍ áóëî ïðîãîëîøåíî «ºäèíèì íîñ³ºì í³ìåöüêî¿ äåðæàâíèöüêî¿ äóìêè». Íà òà-
ê³é «ïðàâîâ³é îñíîâ³» ÷ëåíè Ðåéõñòàãó ïî÷àëè ïðèçíà÷àòèñÿ çà ñêëàäåíèìè îñîáèñòî
À. Ã³òëåðîì ñïèñêàìè. Ïîñàäè ì³í³ñòð³â òà ³íøèõ êåð³âíèê³â ³ìïåðñüêîãî ìàñøòàáó
çàì³ùóâàëèñü îñîáàìè âèíÿòêîâî ç ÷èñëà âåðõ³âêè ÍÑÐÏÍ. Øòàòãàëüòåðàìè (íàì³ñ-
íèêàìè) îáëàñòåé3, ÿê ïðàâèëî, ñòàâàëè ãàóëÿéòåðè ÍÑÐÏÍ. Ùå çà æèòòÿ Ï. Ã³íäåí-
áóðãà, 14 ëþòîãî 1934 ðîêó, ïåðåñòàâ ³ñíóâàòè Ðåéõñðàò, à â äåíü éîãî ñìåðò³, ó ñåðïí³
òîãî æ ðîêó, ñêàñîâàíà ïîñàäà ïðåçèäåíòà. À. Ã³òëåð ñòàâ âîäíî÷àñ ³ «ôþðåðîì í³-
ìåöüêîãî íàðîäó», ³ «âîæäåì íàö³¿», ³ «âåðõîâíèì ñóääåþ», ³ äîâ³÷íèì ðåéõñêàíöëå-
ðîì, ÿêèé ìàâ ïðèçíà÷èòè ñâîãî íàñòóïíèêà. Ðåéõñòàã ôàêòè÷íî ïåðåòâîðèâñÿ íà í³ê-
÷åìíó óñòàíîâó. Çàêîíè óõâàëþâàëè íå ò³ëüêè ³ìïåðñüêèé óðÿä, à é Òàºìíèé êàá³íåò,
Êîëåã³ÿ òðüîõ óïîâíîâàæåíèõ4, Ðàäà ì³í³ñòð³â ç ïèòàíü îáîðîíè ³ìïåð³¿ òà ³íø³ íà-
öèñòñüê³ çàêëàäè ³ óñòàíîâè, ï³äïîðÿäêîâàí³ áåçïîñåðåäíüî ôþðåðó5.

Ïðîãîëîøåí³ Âåéìàðñüêîþ êîíñòèòóö³ºþ ïðàâà ³ ñâîáîäè ãðîìàäÿí ñòàëè ô³êö³ºþ.
Ó äåðæàâ³ áåçìåæíî ïàíóâàëè øòóðìîâèêè ÑÀ (ïîíàä 4 ìëí. îñ³á), âëàñíà «ïàðò³éíà
ïîë³ö³ÿ» À. Ã³òëåðà, â³éñüêà ÑÑ (Ñëóæáà áåçïåêè), ÑÄ (ñïåö³àëüíà ñëóæáà ïîðÿäêó),
òàºìíà äåðæàâíà ïîë³ö³ÿ (ãåñòàïî)6 òà ³íø³. Çâè÷àéí³ ñóäè ïåðåòâîðèëèñü íà íàöèñò-
ñüê³ óñòàíîâè, ùî í³ÿêèõ îñîáèñòèõ ïðàâ í³ìåöüêèõ ãðîìàäÿí íå âèçíàâàëè. Ëþòóâàëè
îñîáëèâ³ ñóäè, âèêëþ÷í³ ñóäè, â³éñüêîâî-ïîëüîâ³ ñóäè, â³éñüêîâ³ òðèáóíàëè, íàðîäí³
òðèáóíàëè ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ çðàäè òîùî. Ëèøå ó 1940 ðîö³ áóëî ô³çè÷íî çíèùåíî
275 òèñÿ÷ í³ìö³â ç ÷èñëà äóøåâíîõâîðèõ, ñêàë³÷åíèõ, ñòàðèê³â ÿê «íåïîòð³á äëÿ
Í³ìå÷÷èíè». Ó äåðæàâ³ òà çà ¿¿ ìåæàìè ôóíêö³îíóâàëî 23 êîíöòàáîðè òà 2 òèñÿ÷³ ¿õ
ô³ë³é, äå áóëî çíèùåíî äåñÿòêè ì³ëüîí³â ëþäåé.

Òàêèì áóâ òðàã³÷íèé ïåð³îä øåñòÿ íàöèñòñüêî¿ «àíòèêîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿»
1933–1945 ðîê³â. Äîäàìî, ùî æåðòâàìè ¿¿ ïàíóâàííÿ ñòàëè ³ ïåðø³ êîíñòèòóö³éí³ ñóäè
ÕÕ ñòîë³òòÿ â Àâñòð³¿ òà ×åõîñëîâà÷÷èí³.
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1 Çàêîíû íàöèîíàë-ñîöèàëèñòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Ò. 1. – Ñ. 117–
134.

2 Íàéâèçíà÷í³øèé ôàøèñòñüêèé þðèñò Ê. Øì³òò ïðÿìî ãîâîðèâ ó òîé ÷àñ: «Çàêîí 24 áåðåçíÿ 1933 ðîêó
ïî ñóò³ ³ º êîíñòèòóö³ºþ ñó÷àñíî¿ í³ìåöüêî¿ ðåâîëþö³¿. Íà ï³äñòàâ³ öüîãî çàêîíó òà çà éîãî äîïîìîãîþ ìîæå
âåñòèñü ïîäàëüøà ïåðåáóäîâà äåðæàâè» (Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Ò. 1. – Ñ. 75).

3 Òàê âæå íàçèâàëèñü êîëèøí³ çåìë³, ùî ïåðåñòàëè ³ñíóâàòè íà ï³äñòàâ³ çàêîíó â³ä 7 êâ³òíÿ 1933 ðîêó
«Ïðî çëèòòÿ îáëàñòåé ç ³ìïåð³ºþ». Ëàíäòàãè áóëè ë³êâ³äîâàí³ çàêîíîì â³ä 30 ñ³÷íÿ 1934 ðîêó.

4 Äî ñêëàäó êîëåã³¿ âõîäèëè íà÷àëüíèê øòàáó âåðõîâíîãî êîìàíäóâàííÿ çáðîéíèõ ñèë, íà÷àëüíèê ïàð-
ò³éíî¿ êàíöåëÿð³¿ òà íà÷àëüíèê ³ìïåðñüêî¿ êàíöåëÿð³¿.

5 Óñ³ îïèñàí³ òà ³íø³ àêö³¿ çëàìó ³ íåõòóâàííÿ Âåéìàðñüêî¿ êîíñòèòóö³¿ â³äîáðàæàëèñü ó äîêóìåíòàõ ôà-
øèñòñüêîãî ðåæèìó. Îêð³ì íàçâàíèõ – öå çàêîí ïðî íàðîäíå ãîëîñóâàííÿ (24 ëèïíÿ 1933 ðîêó), çàêîí ïðî
ïåðåáóäîâó ³ìïåð³¿ (30 ñ³÷íÿ 1934 ðîêó), óêàç ïðî í³ìåöüêå ãðîìàäÿíñòâî (9 ëþòîãî 1934 ðîêó), çàêîí
ïðî ë³êâ³äàö³þ Ðåéõñòàãó (14 ëþòîãî 1934 ðîêó), çàêîí ïðî Âåðõîâíîãî ãëàâó Í³ìåöüêî¿ ³ìïåð³¿ (1 ñåðïíÿ
1934 ðîêó), çàêîí ïðî ³ìïåðñüêèõ íàì³ñíèê³â (30 ñ³÷íÿ 1935 ðîêó), ïîëîæåííÿ ïðî í³ìåöüê³ îáùèíè (3 ñ³÷íÿ
1935 ðîêó) òà ³íø³.

6 Ó 1936 ðîö³ ãåñòàïî îá’ºäíàëîñü ç êðèì³íàëüíîþ ïîë³ö³ºþ (ÊÐ²ÏÎ) ó ïîë³ö³þ áåçïåêè (Ç²ÏÎ).



Äîñèòü ÷³òêî é îäíîçíà÷íî ñïðèéíÿëà àìåðèêàíñüêó ìîäåëü îõîðîíè êîíñòèòóö³¿ â
¿¿ öåíòðàë³çîâàíîìó âàð³àíò³ Ðóìóí³ÿ. Ó ì³æâîºíí³é «Âåëèê³é Ðóìóí³¿», à îòæå, ³

íà óêðà¿íñüêèõ åòí³÷íèõ òåðèòîð³ÿõ Ï³âí³÷íî¿ Áóêîâèíè òà Ï³âäåííî¿ Áåññàðàá³¿, çà ðà-
õóíîê ÿêèõ, à òàêîæ Ñåìèãðàääÿ, Ñàòõìàðó, Ãðîññâàðäàéíó, Àðàäó, äâîõ òðåòèí Áàíà-
òó öå êîðîë³âñòâî çóñèëëÿìè Àíòàíòè ïîäâî¿ëî ñâî¿ çåìë³1, äî 1923 ðîêó êîíñòèòóö³é-
íà þñòèö³ÿ åâîëþö³îí³çóâàëà íà ï³äñòàâ³ Êîíñòèòóö³¿, óõâàëåíî¿ Íàö³îíàëüíèìè
çáîðàìè 29 ÷åðâíÿ (11 ëèïíÿ) 1866 ðîêó. Öå ä³òèùå «Ïîòâîðíî¿ êîàë³ö³¿» âåëèêèõ ïî-
ì³ùèê³â ³ áóðæóàç³¿, ÿêà ñêèíóëà ç ïðåñòîëó Ðóìóíñüêîãî êíÿç³âñòâà À. Êóçó, ÿêèé âîä-
íî÷àñ áóâ ³ ãîñïîäàðåì Ìîëäàâ³¿ òà Âàëàõ³¿, ³ ïîñàäèëà íà òðîí ïðèíöà Êàðëà ² Ãî-
ãåíöîëëåðíà-Ç³ãìàð³íãåíà (Êàðîëÿ ²), ìàëî ÷èì â³äð³çíÿëîñü â³ä ïðèéíÿòî¿ 29 áåðåç-
íÿ 1923 ðîêó íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ Ðóìóí³¿2. Âîíà ëèøå âðàõóâàëà çíà÷í³ òåðèòîð³àëüí³
çì³íè ÿê ðåçóëüòàò «çàñëóã Ðóìóí³¿» ÿê ñîþçíèêà Àíòàíòè, çàëèøèâøè ìàéæå áåç çì³í
ñèñòåìó êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, ùî ä³ÿëà â îñòàíí³é òðåòèí³ Õ²Õ òà íà ïî÷àòêó
ÕÕ ñòîë³òü. Ï³äêðåñëèìî ëèøå ôàêò ëåãàë³çàö³¿ ïðàâà ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ íà
ó÷àñòü ó ïðîöåñ³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, ÿêå âîíè ïðèâëàñíèëè íàïåðåäîäí³ ïåð-
øî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Íàéìîãóòí³øîþ ïîñòàòòþ ðóìóíñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ àæ äî ñåðåäè-
íè 40-õ ðîê³â çàëèøàâñÿ êîðîëü Ðóìóí³¿ ÿê îäíà ç «òðüîõ ã³ëîê çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè»
(ñòàòòÿ 34)3, ãëàâà âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé ñàíêö³îíóâàâ ³ îïðèëþäíþâàâ çàêîíè, ì³ã
â³äìîâëÿòè ó òàê³é ñàíêö³¿ ï³ä ïðèâîäîì íåäîòðèìàííÿ Êîíñòèòóö³¿, ìàâ ïðàâî ó
áóäü-ÿêèé ÷àñ ðîçïóñòèòè ïàëàòè – «àáî îáèäâ³ ðàçîì, àáî îêðåìî» (ñòàòòÿ 90), ñêëè-
êàòè ïàðëàìåíò íà íàäçâè÷àéí³ ñåñ³¿, ïðèçíà÷àòè ³ çâ³ëüíÿòè ì³í³ñòð³â òà ³íøèõ âèùèõ
ïîñàäîâèõ îñ³á, âèäàâàòè íàäçâè÷àéí³ óêàçè òîùî. Êîðîëþ ðàçîì ³ç Ñåíàòîì ³ Ïàëà-
òîþ äåïóòàò³â íàäàâàëîñü âèêëþ÷íå ïðàâî òëóìà÷åííÿ çàêîí³â (ñòàòòÿ 36). Ïàð-
ëàìåíòñüêèé êîíòðîëü çä³éñíþâàâñÿ òðàäèö³éíèìè äëÿ ªâðîïè çàñîáàìè. Áëèçüêî
350 äåïóòàò³â îáèðàëèñü íà 4 ðîêè, à ç 250 ñåíàòîð³â ìåíøà ÷àñòèíà îáèðàëàñü íà òà-
êèé ñàìèé òåðì³í (ïî îäíîìó â³ä êîæíîãî äåïàðòàìåíòó, êîðïîðàòèâíèõ ïàëàò, êîæ-
íîãî óí³âåðñèòåòó), à á³ëüøà ÷àñòèíà ïðèçíà÷àëàñü ÿê «ñåíàòîðè ïî ïðàâó»: ñïàäêî-
ºìåöü ïðåñòîëó, ìèòðîïîëèòè, ºïàðõ³àëüí³ ºïèñêîïè, ïðåçèäåíòè Ðóìóíñüêî¿ àêàäå-
ì³¿, êîëèøí³ ì³í³ñòðè, ãîëîâè ïàëàò, âèùèõ ñóä³â, ãåíåðàëè òà ³í.

Îñîáëèâ³ñòþ ðóìóíñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ áóëî ôóíêö³îíóâàííÿ â ¿¿
ñòðóêòóð³ ïîñò³éíî¿ ñïåö³àëüíî¿ Çàêîíîäàâ÷î¿ ðàäè. ßê «íàðàä÷èé îðãàí ïðè ðîçðîáö³ ³
óçãîäæåíí³ çàêîí³â, ùî âèíèêàëè ÿê çà ³í³ö³àòèâîþ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, òàê ³ çà ïàðëà-
ìåíòñüêîþ ³í³ö³àòèâîþ, à òàêîæ ïðè ðåäàãóâàíí³ çàãàëüíèõ ðîçïîðÿäæåíü ñòîñîâíî
ðåàë³çàö³¿ çàêîí³â» (ñòàòòÿ 76) âîíà îáãðóíòîâàíî ìîæå ââàæàòèñÿ îðãàíîì ïîïåðåä-
íüîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ. Çàñëóõîâóâàííÿ äóìêè Çàêîíîäàâ÷î¿ ðàäè áóëî
îáîâ’ÿçêîâèì ùîäî âñ³õ çàêîíîïðîåêò³â, îêð³ì áþäæåòíèõ. Îðèã³íàëüíèì â ³ñòîð³¿
ñâ³òîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ º é ïðèïèñ ñòàòò³ 99: «Áóäü-ÿêà ñòîðîíà, ùî ââàæàº
ñåáå ïîòåðï³ëîþ â³ä óêàçó ÷è àêòà, ï³äïèñàíîãî àáî ñêð³ïëåíîãî ì³í³ñòðîì ³ òàêîãî, ùî
ïîðóøóº òî÷íèé òåêñò Êîíñòèòóö³¿, àáî áóäü-ÿêîãî çàêîíó, ìîæå âèìàãàòè â³ä äåðæà-
âè ó çàãàëüíîìó ïîðÿäêó ãðîøîâîãî â³äøêîäóâàííÿ çà çàâäàíó øêîäó».

Âèêëþ÷íå ïðàâî âèçíàâàòè çàêîí íåêîíñòèòóö³éíèì ³ ïðîãîëîøóâàòè éîãî í³ê÷åì-
íèì, àëå ò³ëüêè ñòîñîâíî ñïðàâè, ÿêà ðîçãëÿäàºòüñÿ â ñóä³, ìàëà Êàñàö³éíà ïàëàòà â
ïðèñóòíîñò³ âñ³õ ¿¿ â³ää³ëåíü (ñòàòòÿ 103)4. Ó òîé æå ÷àñ ñóäîâà âëàäà âèçíàâàëàñü
«íåêîìïåòåíòíîþ ñóäèòè í³ àêòè óïðàâë³ííÿ, í³ àêòè êîìàíäóâàííÿ â³éñüêîâîãî õà-
ðàêòåðó» (ñòàòòÿ 107). Çà ñìèñëîì ñòàòò³ 135 îñòàíí³ ñïðàâè ìàëè ðîçãëÿäàòè îðãàíè
àäì³í³ñòðàòèâíî¿ þñòèö³¿.
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1 Òàêèì ÷èíîì, Ðóìóí³ÿ âîäíî÷àñ ïåðåòâîðèëàñü íà áàãàòîíàö³îíàëüíó êðà¿íó, äå äóæå ãîñòðî ïîñòàëè
íàö³îíàëüí³ ïðîáëåìè. 42 â³äñîòêè íàñåëåííÿ òóò âèÿâèëèñü íåðóìóíàìè. Óêðà¿íö³â ó éîãî ñêëàä³ íàðàõîâó-
âàëîñü ìàéæå 7 â³äñîòê³â, óãîðö³â – 9, ìîëäàâàí – 8, ºâðå¿â ³ í³ìö³â – ïî 6, áîëãàð – 2,5 â³äñîòêà òîùî.

2 Äèâ.: Êîíñòèòóöèÿ Ðóìûíñêîãî êîðîëåâñòâà (29 ìàðòà 1923 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. –
Ò. 1. – Ñ. 312–336.

3 Äâîìà ³íøèìè Êîíñòèòóö³ÿ ââàæàëà Ñåíàò ³ Ïàëàòó äåïóòàò³â.
4 Ó äîñèòü âóçüêèõ ìåæàõ öåé âèùèé ñóä Ðóìóí³¿ ðîçïî÷àâ ïåðåâ³ðêó çàêîí³â íà ïðåäìåò ¿õ êîíñòèòóö³é-

íîñò³ ùå ó 1912 ðîö³, õî÷à Êîíñòèòóö³ÿ 1866 ðîêó òàêå ïðàâî í³ âñòàíîâëþâàëà, í³ çàïåðå÷óâàëà.



Àëå ö³ëêîì äåìîêðàòè÷í³ ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ Ðóìóí³¿ 1923 ðîêó ùîäî êîíñòè-
òóö³éíîãî êîíòðîëþ ó ì³æâîºííèé ïåð³îä ìàéæå íå äîòðèìóâàëèñü. Ñïî÷àòêó âîíè
ï³äì³íþâàëèñü àíòèêîíñòèòóö³éíèì çàêîíîì ïðî çàõèñò äåðæàâè («çàêîí Ì³ðçåñêó»)
1923 ðîêó, à ó 1930 ðîö³ – íàäçâè÷àéíèìè äåêðåòàìè íîâîãî êîðîëÿ Êàðîëÿ ²², ÿêèé,
õî÷ é óñóíóâ â³ä âëàäè íàö³îíàë-öàðàí³ñò³â íà ÷îë³ ç Þ. Ìàíãó, äîïóñòèâ ðîçãóë ó äåð-
æàâ³ ôàøèñò³â «çàë³çíî¿ ãâàðä³¿» ï³ä ïðîâîäîì Ê. Êîäðÿíó, à ó 1938 ðîö³ óòâîðèâ êà-
á³íåò ïàòð³àðõà Ì. Õð³ñòåÿ. Îñòàíí³é, ïðîâîäÿ÷è ïîë³òèêó «íàö³îíàëüíî¿ êîíöåí-
òðàö³¿», é çîâñ³ì ñêàñóâàâ ä³þ Êîíñòèòóö³¿ 1923 ðîêó, çàì³íèâ ¿¿ çàêîíîì ïðî ï³ä-
òðèìêó ïîðÿäêó â äåðæàâ³, çàáîðîíèâ ä³ÿëüí³ñòü áóäü-ÿêèõ ïàðò³é, çàâåðøèâ ïðîöåñ
ñòâîðåííÿ àíòèêîíñòèòóö³éíîãî ðåæèìó êîðîë³âñüêî¿ äèêòàòóðè. Âñå öå ñïðèÿëî çà-
õîïëåííþ âëàäè ó âåðåñí³ 1940 ðîêó àâòîðèòàðíî-ôàøèñòñüêîþ çãðàºþ É. Àíòîíåñêó
³ âæå îñòàòî÷íîìó ðîçòîïòàííþ Êîíñòèòóö³¿ 1923 ðîêó.

Çíàéøëà â³äãóê àìåðèêàíñüêà ìîäåëü ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ é ó âîëå-
ëþáí³é ²ðëàíä³¿. Âçàãàë³ ö³é êðà¿í³ íàëåæèòü íåàáèÿêèé âíåñîê â ³ñòîð³þ ñâ³òîâî¿

êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ñïîâíåíèé îðèã³íàëüíîñò³ òà íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³é. Ùå
êåëüòñüê³ ïëåìåíà, ÿê³ íàñåëÿëè îñòð³â ²ðëàíä³ÿ ç IV ñòîë³òòÿ äî íîâî¿ åðè, çàïðîâàäè-
ëè ïîñàäè îõîðîíö³â ³ òëóìà÷³â (áðåãîí³â) çâè÷àºâîãî ïðàâà. Òàê³ îõîðîíö³ ³ òëóìà÷³
ôóíêö³îíóâàëè ó êîæíîìó ³ðëàíäñüêîìó ðîä³. Ëèøå ç ïî÷àòêó çàâîþâàííÿ îñòðîâà
àíãë³éñüêèìè êîëîí³çàòîðàìè (Õ²² ñòîë³òòÿ) «çàêîíè áðåãîí³â» ñòàëè íàñèëüíèöüêèì
÷èíîì íèùèòèñü ³ çì³íþâàòèñü íà çàãàëüíå ïðàâî ³ çàêîíîäàâñòâî Ëîíäîíà. Ïðîòÿãîì
íàñòóïíèõ áàãàòüîõ ñòîë³òü ìåøêàíö³ ²ðëàíä³¿ ïðîäîâæóâàëè âèáîðþâàòè ñâî¿ âëàñí³
ïðàâîâ³ òðàäèö³¿.

Â ³ñòîð³¿ åâîëþö³¿ ³íñòèòóòó êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ìàº çàëèøèòèñÿ òàêå îðè-
ã³íàëüíå ïðàâîâå ÿâèùå, ÿê ³ðëàíäñüêèé ðóõ çà ãîìðóëü (Home Pule). Öÿ ïðîãðàìà ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ áóëà âèñóíóòà Ã.-². Áàòòîì, ×.Ñ. Ïàðìåëëîì, Äæ. Ðåäìîíäîì òà ³íøèìè
áîðöÿìè çà âèçâîëåííÿ ²ðëàíä³¿ âæå íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Ó 1914 ðîö³ àíãë³éñüêèé
ïàðëàìåíò çìóøåíèé áóâ óõâàëèòè çàêîí ïðî ãîìðóëü, àëå ï³ä ïðèâîäîì â³éíè ðåàë³çà-
ö³ÿ éîãî áóëà â³äêëàäåíà íà ïîò³ì. Ïåðø³ æ âèáîðè äî àíãë³éñüêîãî ïàðëàìåíòó ï³ñëÿ
¿¿ çàâåðøåííÿ äàëè á³ëüø³ñòü ³ðëàíäñüêèì ø³íôåéíåðàì (Sinn Fein) – ïðèõèëüíèêàì
ãîìðóëþ (âîæä³ ². äå Âàëåðà, À. Ãð³ôô³ò, Ì. Êîëë³íç). Àëå äåïóòàòè, îáðàí³ â³ä ðóõó,
äî Ëîíäîíà íå ïî¿õàëè, à ñòâîðèëè ó Äóáë³í³ ³ðëàíäñüê³ Íàö³îíàëüí³ çáîðè (Dail
Eireann), ÿê³ îáðàëè òèì÷àñîâèé óðÿä ³ îãîëîñèëè ²ðëàíä³þ ñàìîñò³éíîþ äåðæàâîþ. Ó
òîé æå ÷àñ óõâàëåíèé ó 1920 ðîö³ àíãë³éñüêèì ïàðëàìåíòîì Àêò ïðî ²ðëàíäñüêó êîí-
ñòèòóö³þ ïîøèðþâàâñÿ ëèøå íà Ï³âí³÷íó ²ðëàíä³þ, ³ Îëüñòåð îïèíèâñÿ â³äîêðåìëå-
íèì â³ä á³ëüøî¿, ï³âäåííî¿, ÷àñòèíè îñòðîâà, äå âêîòðå ñïàëàõíóëè çáðîéí³ ïîâñòàííÿ.

Ó ãðóäí³ 1921 ðîêó çà ïîñåðåäíèöòâà ÏÀÑ ó Ëîíäîí³ â³äáóëàñü ìèðíà êîíôåðåíö³ÿ,
íà ÿê³é áóëè ï³äïèñàí³ Ñòàòò³-óãîäè ïðî äîãîâ³ð ì³æ Âåëèêîáðèòàí³ºþ òà ²ðëàíä³ºþ, ó
ïóíêò³ 1 ÿêèõ ô³êñóâàëîñü, ùî «²ðëàíä³ÿ ìàòèìå òîé ñàìèé êîíñòèòóö³éíèé ñòàòóñ ó
Ñï³âäðóæíîñò³ íàö³é, ÿêà íàçèâàºòüñÿ Áðèòàíñüêîþ ³ìïåð³ºþ, ùî é äîì³í³îí Êàíàäà,
Àâñòðàë³éñüêèé ñîþç, äîì³í³îí Íîâà Çåëàíä³ÿ òà Ï³âäåííîàôðèêàíñüêèé ñîþç, ç ïàð-
ëàìåíòîì, ÿêèé ìàº ïðàâî âèäàâàòè çàêîíè ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ìèðó, ïîðÿäêó é äîá-
ðîãî óïðàâë³ííÿ â ²ðëàíä³¿, ³ ç âèêîíàâ÷îþ âëàäîþ, â³äïîâ³äàëüíîþ ïåðåä öèì ïàðëà-
ìåíòîì; ³ âîíà ìàòèìå íàçâó ²ðëàíäñüêà â³ëüíà äåðæàâà»1. Äîãîâ³ð (ñòàòò³ 11, 12) ÷³òêî
âñòàíîâëþâàâ, ùî Îëüñòåð çàëèøàºòüñÿ ó ñêëàä³ êîðîë³âñòâà.

Â³ä íàçâàíîãî äîãîâîðó é ïî÷àëàñü ðîçáóäîâà ñèñòåìè íîâ³òíüî¿ êîíñòèòóö³éíî¿
þñòèö³¿ ²ðëàíäñüêî¿ â³ëüíî¿ äåðæàâè. Äî 1933 ðîêó ¿¿ îñîáëèâ³ñòþ áóëî òå, ùî äîãîâ³ð
1921 ðîêó ìàâ á³ëüøó þðèäè÷íó ñèëó, í³æ óõâàëåíà ð³âíî ÷åðåç ð³ê Êîíñòèòóö³ÿ ²ð-
ëàíä³¿2, ó ïðåàìáóë³ ÿêî¿ ï³äêðåñëþâàëîñü, ùî ó ðàç³ ñóïåðå÷íîñò³ ïîëîæåíü ö³º¿ Êîí-
ñòèòóö³¿ ÷è çì³í äî íå¿ äîãîâîðó 1921 ðîêó «â ìåæàõ òàêîãî ïðîòèð³÷÷ÿ âîíè áóäóòü
àáñîëþòíî ïîçáàâëåí³ ñèëè òà ä³¿».
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1 Äèâ.: Ñòàòüè ñîãëàøåíèÿ î äîãîâîðå ìåæäó Âåëèêîáðèòàíèåé è Èðëàíäèåé // Êîíñòèòóöèè áóðæóàç-
íûõ ñòðàí. – Òîì IV. – Ì.-Ë., 1936. – Ñ. 123.

2 Àêò î Êîíñòèòóöèè Èðëàíäñêîãî ñâîáîäíîãî ãîñóäàðñòâà (5 äåêàáðÿ 1922 ãîäà) // Òàì ñàìî. –
Ñ. 94–129.



Äëÿ ³ðëàíäñüêî¿ ìîäåë³ ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ õàðàêòåðíèì áóâ
ñâîºð³äíèé «ïàðëàìåíòñüêèé àáñîëþòèçì». Ïàðëàìåíò ²ðëàíä³¿ (Oireachtas) ñêëàäàâñÿ
ôîðìàëüíî ç àíãë³éñüêîãî êîðîëÿ, Ñåíàòó (Seanad Eireann) òà Ïàëàòè äåïóòàò³â (Dail
Eireann). Îñòàííÿ îáèðàëàñü óñ³ì íàñåëåííÿì1 íà 4 ðîêè, à Ñåíàò (çà äîñèòü ñêëàäíîþ
ñèñòåìîþ) – íà 12 ðîê³â2. Âîíè çîñåðåäæóâàëè âñþ ïîâíîòó çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè ³
çä³éñíþâàëè äîñèòü åôåêòèâíèé âçàºìíèé ïàðëàìåíòñüêèé êîíñòèòóö³éíèé êîí-
òðîëü – ÿê îáîï³ëüíèé, òàê ³ íàä âèêîíàâ÷îþ âëàäîþ. Âîíà ôîðìàëüíî íàëåæàëà êî-
ðîí³, àëå çä³éñíþâàëàñü ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì, ÿêèé òåæ ôîðìàëüíî (ÿê ³ â Êàíàä³)
ïðèçíà÷àâñÿ àíãë³éñüêèì ìîíàðõîì, òà Âèêîíàâ÷îþ ðàäîþ, â³äïîâ³äàëüíîþ âèêëþ÷-
íî ïåðåä ïàðëàìåíòîì. Äî 1927 ðîêó Âèêîíàâ÷à ðàäà ñêëàäàëàñü ç ãîëîâè, éîãî òîâà-
ðèøà ³ 5 ì³í³ñòð³â. Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî âñ³ âîíè ìàëè âõîäèòè äî Ïàëàòè äåïóòàò³â,
óðÿä åôåêòèâíî ïîºäíóâàâ ìîæëèâîñò³ ïàðëàìåíòñüêîãî é óïðàâë³íñüêîãî êîíòðîëþ
çà äîòðèìàííÿì Êîíñòèòóö³¿ 1922 ðîêó. Ãîëîâà Âèêîíàâ÷î¿ ðàäè ïðèçíà÷àâñÿ ãåíå-
ðàë-ãóáåðíàòîðîì «çà âêàç³âêîþ ³ðëàíäñüêî¿ Ïàëàòè äåïóòàò³â» (ñòàòòÿ 53), à ³íø³
ì³í³ñòðè – çà òàêîþ æ âêàç³âêîþ ãîëîâè òà çà çãîäîþ ò³º¿ æ Ïàëàòè äåïóòàò³â. Îñîáëè-
â³ñòþ ñàìå ³ðëàíäñüêî¿ ñèñòåìè ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ áóëî òå, ùî êîæåí
ç ÷ëåí³â Äåðæàâíî¿ ðàäè òà ì³í³ñòð³â, ùî íå âõîäèâ äî ¿¿ ñêëàäó3, áóâ ùå é «³íäè-
â³äóàëüíî â³äïîâ³äàëüíèì ïåðåä îäí³ºþ ëèøå ³ðëàíäñüêîþ Ïàëàòîþ äåïóòàò³â» (ñòàò-
òÿ 56).

Áåçóìîâíå âåðõîâåíñòâî ïàðëàìåíòó ó çä³éñíåíí³ ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòè-
ö³¿ ï³äêð³ïëþâàëîñü áàãàòüìà ³íøèìè êîíñòèòóö³éíèìè ïîâíîâàæåííÿìè. Çîêðåìà,
âàæëèâ³ êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿ ïîêëàäàëèñü íà êîì³òåò ïî ïðèâ³ëåÿõ, ÿêèé ñêëàäàâñÿ ç ãî-
ëîâè – íàéñòàðøîãî çà â³êîì ñóää³ Âèùîãî ñóäó, 3 ÷ëåí³â Ïàëàòè äåïóòàò³â ³ 3 ñåíàòî-
ð³â (ñòàòòÿ 35), ñïåö³àëüíîãî ïàðëàìåíòñüêîãî êîíòðîëåðà ³ ãåíåðàë-àóäèòîðà (ñòàò-
ò³ 62 ³ 63) òîùî. Ó ñêëàäíèõ âèïàäêàõ äî ïðîöåñó ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîí-
òðîëþ çàëó÷àâñÿ íàðîä, ÿêèé âèð³øóâàâ îñòàòî÷íî òó ÷è ³íøó ïðîáëåìó øëÿõîì ðåôå-
ðåíäóìó (ñòàòò³ 47, 48).

²ðëàíäñüêà ñèñòåìà ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ó 20–30-õ ðîêàõ çíà÷íî ïîñè-
ëþâàëàñü íàÿâí³ñòþ ç ñàìîãî ïî÷àòêó åôåêòèâíîãî ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà êîíñòèòó-

ö³éí³ñòþ çàêîí³â. Ñòàòòÿ 64 ïðÿìî âêàçóâàëà, ùî Âåðõîâíèé ñóä «ìàº ïîâíîòó ïåðâ³ñ-
íî¿ þðèñäèêö³¿ ³ âëàäè âèð³øóâàòè óñ³ ñïðàâè ³ ïèòàííÿ ïðàâà», à ñòàòòÿ 65 äîïîâ-
íþâàëà öå ïîëîæåííÿ: «Ñóäîâà âëàäà Âåðõîâíîãî ñóäó ïîøèðþºòüñÿ íà ïèòàííÿ, ùî
ñòîñóþòüñÿ ä³éñíîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî çàêîíó, ÿêèé ìàº â³äíîøåííÿ äî ïðèïèñ³â Êîí-
ñòèòóö³¿». Ïðèçíà÷àëèñü ñóää³ Âåðõîâíîãî ñóäó ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì çà ïîäàííÿì
Âèêîíàâ÷î¿ ðàäè, àëå çâ³ëüíÿëèñü íå ³íàêøå, ÿê çà çãîäîþ îáîõ ïàëàò ïàðëàìåíòó. Âëà-
äà Àïåëÿö³éíîãî âèùîãî ñóäó íà ð³øåííÿ Âåðõîâíîãî ñóäó ùîäî òëóìà÷åííÿ Êîíñòè-
òóö³¿, êîíñòèòóö³éíîñò³ ÷è íåêîíñòèòóö³éíîñò³ çàêîí³â íå ïîøèðþâàëàñü. Ó ë³òåðàòóð³
äåÿê³ àâòîðè ïðèïóñêàþòüñÿ ïîìèëêè, çàçíà÷àþ÷è, ùî ²ðëàíä³ÿ â³äìîâèëàñü â³ä êîí-
ñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Òàºìíî¿ ðàäè Âåëèêîáðèòàí³¿ ó 1933 ðîö³. Òàê,
ñàìå òîä³ äî Êîíñòèòóö³¿ 1922 ðîêó âíåñåíî ïîïðàâêó ïðî çàáîðîíó áóäü-ÿêèõ àïåëÿ-
ö³é íà ð³øåííÿ Âèùîãî òà âñ³õ ³íøèõ ³ðëàíäñüêèõ ñóä³â äî «éîãî âåëè÷íîñò³ ó ðàä³».
Òà çà ñìèñëîì ñòàòò³ 65 Êîíñòèòóö³¿, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, ð³øåííÿ Âèùîãî ñóäó ä³éñíî
ï³äëÿãàëè òàêîìó îñêàðæåííþ, àëå Âèùèé ñóä íå ìàâ ïðàâà ïðèéìàòè äî ðîçãëÿäó àïå-
ëÿö³¿ íà ïðèñóäè Âåðõîâíîãî ñóäó ç ïèòàíü êîíñòèòóö³éíîñò³ çàêîí³â. Îòæå, òàê³
ð³øåííÿ áóëè îñòàòî÷íèìè ³ îñêàðæåííþ âçàãàë³ íå ï³äëÿãàëè, ùî äàº âñ³ ï³äñòàâè
ñòâåðäæóâàòè – ²ðëàíä³ÿ â³äìîâèëàñü â³ä êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ Òàºìíî¿ ðàäè
íå ó 1933, à ùå ó 1922 ðîö³.

Äîñèòü îðèã³íàëüíó ñèñòåìó âëàñíîãî «ñàìîçàõèñòó» âèïèñóâàëà Êîíñòèòóö³ÿ
1922 ðîêó ó ñòàòò³ 50. Óñ³ íàñòóïí³ ïîïðàâêè äî íå¿, óõâàëåí³ îáîìà ïàëàòàìè, ÿêùî
âîíè íå áóëè çàòâåðäæåí³ ðåôåðåíäóìîì, ïî çàê³í÷åíí³ 8-ð³÷íîãî òåðì³íó âòðà÷àëè
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1 Îñîáëèâ³ñòþ ³ðëàíäñüêîãî ïàðëàìåíòàðèçìó áóëî òå, ùî êîæíèé óí³âåðñèòåò îêðåìî â³ä óñ³õ âèáîðö³â
äåëåãóâàâ äî ïàðëàìåíòó ïî òðè ðåïðåçåíòàíòà.

2 Ïåðøèé Ñåíàò ñêëàäàâñÿ ç 60 îñ³á, ç ÿêèõ 30 ïðèçíà÷àëèñü ãîëîâîþ óðÿäó íà 6 ÷è 12 ðîê³â, à 30 îáèðà-
ëèñü Ïàëàòîþ äåïóòàò³â íà 3 ÷è 9 ðîê³â (ñòàòòÿ 82).

3 Âñ³õ ðàçîì ì³í³ñòð³â ïîâèííî áóëî áóòè íå á³ëüøå 12.



ñèëó. Â 1929 ðîö³ öåé òåðì³í çá³ëüøèâñÿ âäâ³÷³. À òàêèõ ïîïðàâîê äî Êîíñòèòóö³¿
1922 ðîêó ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 15 ðîê³â áóëî âíåñåíî ïîíàä òðè äåñÿòêè. Äåÿê³ ç íèõ
ïðÿìî ñòîñóâàëèñü ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿. Âæå ó 1925 ðîö³ âíåñåíî çíà÷í³
çì³íè äî ñòðóêòóðè îäíîãî ç íàéâèùèõ ñóá’ºêò³â ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîí-
òðîëþ – Ñåíàòó, à ó 1936 ðîö³ â³í áóâ ñêàñîâàíèé. Ó 1927 ðîö³ ñòðîê ïîâíîâàæåíü Ïà-
ëàòè äåïóòàò³â çá³ëüøèâñÿ äî 6 ðîê³â, à ÷èñåëüí³ñòü ì³í³ñòð³â – ÷ëåí³â Âèêîíàâ÷î¿ ðà-
äè – äî 12 îñ³á, ó 1928–1930 ðîêàõ äåùî ðåôîðìóâàâñÿ ïîðÿäîê óòâîðåííÿ êîì³òåòó ïî
ïðèâ³ëåÿõ, âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ øëÿõîì ðåôåðåíäóìó, ðîçøèðþâàëèñü ïðàâà
ì³í³ñòð³â ó çä³éñíåíí³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ òîùî. Àëå íàéâèçíà÷í³ø³, äîñèòü
«áîë³ñí³» äëÿ ìåòðîïîë³¿ çì³íè ñòàëèñü ó 1933 ðîö³, òîáòî ï³ñëÿ ââåäåííÿ â ä³þ Âåñò-
ì³íñòåðñüêîãî ñòàòóòó: ð³øó÷å ñêàñîâóâàëèñü óñ³ ïîëîæåííÿ, ÿê³ ï³äïîðÿäêîâóâàëè
Êîíñòèòóö³þ ²ðëàíä³¿ ïðèïèñàì äîãîâîðó ç Âåëèêîáðèòàí³ºþ 1921 ðîêó ³ ñâ³ä÷èëè ïðî
õî÷ ³ âæå ñóòî ôîðìàëüíå, àëå âñå æ âèçíàííÿ àíãë³éñüêî¿ êîðîíè âåðõ³âêîþ ³ðëàíä-
ñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ (çîêðåìà, ïðèñÿãà äåïóòàò³â íà â³ðí³ñòü Ãåîðãó V, þðèñ-
äèêö³ÿ Òàºìíî¿ ðàäè òîùî). Öå ùå ðàç äîâîäèëî, ùî Êîíñòèòóö³ÿ ²ðëàíä³¿ îäíà ç óñ³õ
îñíîâíèõ çàêîí³â áðèòàíñüêèõ äîì³í³îí³â ïðîäîâæóâàëà âèñóâàòè íà ïåðøèé ïëàí íà-
ö³îíàëüíó â³äîêðåìëåí³ñòü ²ðëàíäñüêî¿ â³ëüíî¿ äåðæàâè.

Àêò ïðî Êîíñòèòóö³þ, ÿêèì áóëè âíåñåí³ êàðäèíàëüí³ çì³íè äî íå¿ ó 1933 ðîö³, ë³ê-
â³äàö³ÿ Ñåíàòó ÿê çîñåðåäæåííÿ «ëîéÿë³ñò³â» (ïðèõèëüíèê³â Àíãë³¿) áóëè ïðîâåäåí³ çà
äîáè ïåðåáóâàííÿ ïðè âëàä³ óðÿäó ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ïàðò³¿ ². äå Âàëåðà (Ô³àííà Ôàéëü)
çà ï³äòðèìêîþ ëåéáîðèñò³â. Âîíè æ ïîäîëàëè â³ä÷àéäóøíèé îï³ð Ëîíäîíà, ïðèìóñèâ-
øè éîãî çíÿòè ç ïîñàäè êîëèñü íàâ’ÿçàíîãî íèì ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà ³ ïðèçíà÷èòè íà
öþ ïîñàäó äð³áíîãî äóáë³íñüêîãî ëàâî÷íèêà – â³äâåðòîãî ïðîòèâíèêà Àíãë³¿ Ä. Áåêë³,
à çãîäîì ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ï³äãîòóâàëè ãðóíò ³ óõâàëèëè 29 ãðóäíÿ 1937 ðîêó íîâó
Êîíñòèòóö³þ ²ðëàíä³¿. Ñòîñîâíî ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ó ñòàòò³ 50 áóëî
âñòàíîâëåíî: «Çàêîíè, ùî ä³ÿëè ó ²ðëàíäñüê³é â³ëüí³é äåðæàâ³ áåçïîñåðåäíüî ïåðåä
äíåì âñòóïó â ñèëó ö³º¿ Êîíñòèòóö³¿, çàëèøàþòüñÿ ó ïîâí³é ñèë³ òà ä³¿ çà óìîâè ³ ò³ºþ
ì³ðîþ, ÿêîþ âîíè íå º íåñóì³ñíèìè ç ö³ºþ Êîíñòèòóö³ºþ, äîòè, ïîêè ö³ çàêîíè àáî äå-
ÿê³ ç íèõ íå áóäóòü ñêàñîâàí³ ÷è çì³íåí³ ïàðëàìåíòîì»1. Ñòðèæíåâå çíà÷åííÿ äëÿ ³ð-
ëàíäñüêî¿ ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ òåïåð ìàëè ïðèïèñè ñòàòò³ 15 Êîíñòèòóö³¿
1937 ðîêó: í³ÿêèé çàêîí, ÿêèé ó ÷îìó á òî íå áóëî ñóïåðå÷èòü Êîíñòèòóö³¿, íå ìîæå áó-
òè óõâàëåíèé ïàðëàìåíòîì ³ áóäå íå÷èííèì, àëå ò³ëüêè «ó ò³é ÷àñòèí³, â ÿê³é â³í ä³éñíî
¿é ñóïåðå÷èòü». Ö³êàâèì ó ñêàðáíèö³ äîñâ³äó êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ º é ïîëîæåí-
íÿ ö³º¿ æ ñòàòò³ ïðî òå, ùî ïàðëàìåíò íå ìîæå îãîëîñèòè áóäü-ÿê³ àêòè «òàêèìè, ùî ïî-
ðóøóþòü çàêîí, ÿêùî âîíè íå áóëè òàêèìè íà ìîìåíò ¿õ óõâàëè».

Âèùèìè ïîë³òè÷íèìè îðãàíàìè êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó ó ïåðåäâîºíí³é ²ðëàíä³¿
ñòàëè ïðåçèäåíò, îáèäâ³ ïàëàòè ïàðëàìåíòó (Ñåíàò áóëî â³äíîâëåíî çíîâó), Äåðæàâíà
ðàäà òà óðÿä. Ïðåçèäåíò îòðèìóâàâ ïîâíîâàæåííÿ ñêëèêàòè ³ ðîçïóñêàòè ïàðëàìåíò
äëÿ çàïîá³ãàííÿ «äèêòàòóð³ ïðåäñòàâíèê³â íàðîäó», â ðàç³ ïîðóøåííÿ îñòàíí³ì Êîíñòè-
òóö³¿ äåðæàâè (ïóíêò 2 ñòàòòÿ 13) àáî ïåðåäàâàòè äî Âåðõîâíîãî ñóäó áóäü-ÿêèé çàêî-
íîïðîåêò äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî òîãî, ÷è íå ñóïåðå÷èòü â³í Êîíñòèòóö³¿ àáî
áóäü-ÿêîìó ç ¿¿ ïðèïèñ³â (ñòàòòÿ 26). Ñàì ïðåçèäåíò òàêîæ ïåðåáóâàâ ï³ä ñóâîðèì êîí-
òðîëåì, îñê³ëüêè ó áóäü-ÿêèé ÷àñ ì³ã áóòè ïðèòÿãíóòèé äî ñóäó ïàðëàìåíòîì «çà âñòà-
íîâëåíèé íåã³äíèé ñïîñ³á ä³é» (ïóíêò 10 ñòàòòÿ 12). Ïàëàòà ïðåäñòàâíèê³â (Dail
Eireann) ³ Ñåíàò (Seanad Eireann), ÿê ³ ðàí³øå, çä³éñíþâàëè îáîï³ëüíèé ïîë³òè÷íèé êîí-
òðîëü, à Ïàëàòà ïðåäñòàâíèê³â – êîíòðîëü ùå é çà ä³ÿëüí³ñòþ óðÿäó, ÿêèé çàëèøàâñÿ
â³äïîâ³äàëüíèì âèêëþ÷íî ïåðåä ö³ºþ ïàëàòîþ. Äîñèòü ì³öíèìè ó çä³éñíåíí³ ÿê ïî-
ë³òè÷íîãî, òàê ³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ áóëè ïîçèö³¿ óðÿäó, ùî
çàâæäè ìàâ ó ïàðëàìåíò³ âëàñíó á³ëüø³ñòü, ïðèçíà÷àâ 11 ç 60 ñåíàòîð³â ³ ì³ã âèêîðèñòî-
âóâàòè òîé ÷è ³íøèé ïðèïèñ Êîíñòèòóö³¿ äëÿ ïîñòàíîâêè ïèòàííÿ ïðî íåêîíñòèòóö³é-
í³ñòü çàêîíó.
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1 Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ãîñóäàðñòâ Åâðîïû. – Ì., 1957. – Ñ. 487. Ï³äêðåñëèìî, ùî âåëèêà ê³ëüê³ñòü
àíãë³éñüêèõ çàêîí³â 1801–1922 ðîê³â ÷èíí³ â ²ðëàíä³¿ ³ íà ïî÷àòêó ²²² òèñÿ÷îë³òòÿ. Äîêòðèíà ñóäîâîãî ïðåöå-
äåíòó çàëèøàºòüñÿ òóò ì³öíîþ ³ çíà÷íîþ, õî÷ ïîñòóïîâî ¿õ ê³ëüê³ñòü ³ ñêîðî÷óºòüñÿ ç óõâàëåííÿì íîâèõ
çàêîí³â.



Ð³øåííÿ ïðî òàêó íåêîíñòèòóö³éí³ñòü ìàâ ïðèéìàòè òåïåð ³ Âèùèé ñóä, þðèñäèêö³ÿ
ÿêîãî, â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 34, «ïîøèðþâàëàñÿ íà ïèòàííÿ
ïðî ä³éñí³ñòü áóäü-ÿêîãî çàêîíó ñòîñîâíî ïðèïèñ³â Êîíñòèòóö³¿». Ó öèõ ïèòàííÿõ â³í
áóâ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, òîáòî í³ îêðóæí³ (¿õ íàë³÷óâàëîñü 8), í³ ä³ëüíè÷³ ñóäè (¿õ
áóëî 24) íå ìàëè ïðàâà ïðèéìàòè äî ñâîãî ïðîâàäæåííÿ ñïðàâè ïðî êîíñòèòóö³éí³ñòü
çàêîí³â. Àëå ñóäîì îñòàòî÷íî¿ ³íñòàíö³¿ íàçèâàâñÿ âæå Âåðõîâíèé ñóä, äî ñêëàäó ÿêîãî
âõîäèëè ãîëîâà (ãîëîâíèé ñóääÿ äåðæàâè) òà ùå 5 ñóää³â. Óñ³ âîíè, ÿê ³ ñóää³ ³íøèõ ñó-
ä³â ²ðëàíä³¿, ïðèçíà÷àëèñü ïðåçèäåíòîì äîâ³÷íî.

Âåðõîâíèé ñóä çä³éñíþâàâ ÿê íàñòóïíèé, òàê ³ ïîïåðåäí³é êîíòðîëü çà â³äïîâ³äí³-
ñòþ çàêîíîïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ äåðæàâè. Â îñòàííüîìó âèïàäêó ïðåçèäåíò, ÿêîìó
íàäõîäèâ çàêîí íà ï³äïèñ, ì³ã ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³¿ ç ÷ëåíàìè Äåðæàâíî¿ ðàäè ïðîòÿãîì
4 äí³â ç äíÿ éîãî óõâàëåííÿ ïåðåäàòè öåé àêò íà âèñíîâîê Âåðõîâíîãî ñóäó, ÿêèé ìàâ
ðîçãëÿíóòè ñïðàâó ó ñêëàä³ íå ìåíøå ï’ÿòè ñóää³â ³, çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ãåíåðàëü-
íîãî àòòîðíåÿ ³ ïðèçíà÷åíîãî ñàìèì ñóäîì þðèñêîíñóëüòà, âèíåñòè â³äïîâ³äíå ð³øåí-
íÿ ó «ÿêîìîãà íåòðèâàëèé ñòðîê», àëå íå ï³çí³øå 60 äí³â ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ ïîäàííÿ.
Òà é ñóää³ ÿê Âåðõîâíîãî, òàê ³ Âèùîãî ñóä³â ïåðåáóâàëè ï³ä ïèëüíèì êîíòðîëåì:
â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 35 Êîíñòèòóö³¿ ¿õ ìîãëè ó áóäü-ÿêèé ÷àñ ïîçáàâèòè ïîñàäè «çà
âñòàíîâëåí³ âèïàäêè íåã³äíî¿ ïîâåä³íêè ÷è íåçäàòí³ñòü» âèêîíóâàòè ñâî¿ ôóíêö³¿. Äëÿ
öüîãî, ÿê ³ ðàí³øå, íåîáõ³äíà áóëà â³äïîâ³äíà ðåçîëþö³ÿ Ïàëàòè ïðåäñòàâíèê³â ³ Ñåíà-
òó ïðî â³äêëèêàííÿ ñóää³, ÿêó ïðåçèäåíò ìàâ âèêîíàòè íåãàéíî.

Íà â³äì³íó â³ä ²ðëàíä³¿, àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü êîëèøí³õ áðèòàíñüêèõ äîì³í³îí³â ³
êîëîí³é çàëèøàëèñü ï³ä êîíñòèòóö³éíîþ þðèñäèêö³ºþ Òàºìíî¿ ðàäè ìåòðîïîë³¿, ïðî
ùî éòèìåòüñÿ äàë³.

Íà ï³äñòàâ³ îäí³º¿ ç íàéñòàð³øèõ ó ñâ³ò³ ïèñàíèõ ÷èííèõ êîíñòèòóö³é, óõâàëåíî¿ ùå
17 òðàâíÿ 1814 ðîêó, åâîëþö³îí³çóâàëà ó ì³æâîºííèé ïåð³îä ³ ñèñòåìà êîíñòèòó-

ö³éíî¿ þñòèö³¿ Íîðâåã³¿. ¯¿ ñõîæ³ñòü ç äàòñüêîþ òà øâåäñüêîþ ìîäåëÿìè êîíñòèòóö³é-
íîãî êîíòðîëþ îáóìîâëåíà ³ñòîðè÷íî: äî òðàâíÿ 1814 ðîêó Íîðâåã³ÿ 420 ðîê³â ïåðåáó-
âàëà ï³ä âëàäîþ äàòñüêîãî êîðîëÿ, à ç ëèñòîïàäà òîãî æ ðîêó ïðîòÿãîì ìàéæå ñòîë³ò-
òÿ – ï³ä âåðõîâåíñòâîì øâåäñüêîãî ìîíàðõà. Ëèøå ó 1905 ðîö³ óí³ÿ ç Øâåö³ºþ áóëà
ðîç³ðâàíà ³ Íîðâåã³ÿ çäîáóëà ïîâíó ñàìîñò³éí³ñòü. Ñàìå öèì ôàêòîì ñïðè÷èíåíà âå-
ëèêà ê³ëüê³ñòü çì³í ³ äîïîâíåíü äî Îñíîâíîãî çàêîíó. ßêùî äî íàáóòòÿ íåçàëåæíîñò³
ïðîòÿãîì 90 ðîê³â äî íüîãî áóëî âíåñåíî 26 çì³í ³ äîïîâíåíü ³ ñêàñîâàíà ëèøå
1 ñòàòòÿ, òî çà äåñÿòèë³òòÿ â³ä 1905 ðîêó äî ïî÷àòêó ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè – ïîíàä 60 ³
ñêàñîâàíî ùå 9 ñòàòåé. Òàêèì ÷èíîì, çà ñòàíîì íà ïåð³îä, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, ó ïåðâ³ñ-
í³é ðåäàêö³¿ ç 112 çàëèøèëîñÿ ëèøå 38 ñòàòåé, ó òîìó ÷èñë³ é òà, ÿêà ç ñàìîãî ïî÷àòêó
â³äêðèâàëà øëÿõ ñóäîâ³é êîíñòèòóö³éí³é þñòèö³¿. Éäåòüñÿ ïðî ëàêîí³÷íèé ïðèïèñ
ñòàòò³ 83: «Ñòîðò³íã ìîæå âèìàãàòè âèñíîâêó Âèùîãî ñóäó ç ïèòàíü ïðàâà».

Âèùèé ñóä ÿê ïîâíîïðàâíèé îðãàí êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ó ì³æâîºííèé ïå-
ð³îä ä³ÿâ íà ñòàðèõ ïðàâîâèõ çàñàäàõ. Ç äåÿêèìè çì³íàìè ó 1911–1920 ðîêàõ áóëè âè-
êëàäåí³ ëèøå ñòàòò³ 88–90. Âîíè âêàçóâàëè, ùî Âèùèé ñóä íå ìîæå ñêëàäàòèñü ìåíø
ÿê ç îäíîãî þñòèö³àð³ÿ (ãîëîâè) òà 6 ðàäíèê³â, ùî ïðàâî çâåðíåííÿ äî íüîãî ìîæå áóòè
îáìåæåíå çàêîíîì, à ð³øåííÿ Âèùîãî ñóäó, ó òîìó ÷èñë³ ³ ç ïèòàíü êîíñòèòóö³éíîñò³
íîðìàòèâíèõ àêò³â ÷è ¿õ îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ, «í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ìîæóòü ïåðåãëÿ-
äàòèñü» (ñòàòòÿ 90).

Âåðõîâíèìè îðãàíàìè ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ çàëèøàëèñü «êîðîëü ó
Äåðæàâí³é ðàä³», Ñòîðò³íã (ïàðëàìåíò) ç äâîõ ïàëàò – Ëàíò³íãó òà Îäåëüñò³íãó, Ðàäà
ì³í³ñòð³â (òà æ Äåðæàâíà ðàäà, àëå çà â³äñóòíîñò³ ó ¿¿ çàñ³äàíí³ êîðîëÿ), îñîáëèâèé êî-
ì³òåò ç 9 äåïóòàò³â Îäåëüñò³íãà, ïàðëàìåíòñüê³ êîì³òåòè òà äåÿê³ ³íø³ äåðæàâí³ îðãà-
íè, ïðî ÿê³ âæå éøëîñÿ. Çâåðíåìî óâàãó: Êîíñòèòóö³ÿ 1814 ðîêó ³íòåíñèâíî çì³íþâà-
ëàñü ³ ïðîòÿãîì ïåð³îäó â³ä ïåðøî¿ äî äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, àëå ôóíäàìåíòó, ñòðèæíÿ
íîðâåçüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ òàê³ çì³íè ³ äîïîâíåííÿ íå òîðêàëèñÿ. Ó
ïåð³îä, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, áóëî ñêàñîâàíî ñòàòòþ 89 (ïðî Âèùèé ñóä ÿê îñòàííþ
³íñòàíö³þ ïî â³éñüêîâèõ çëî÷èíàõ ó ìèðíèé ÷àñ) òà äåùî ïî-³íøîìó âèêëàäåíî ñòàò-
ò³ 27, 29, 50, 57, 58, 59, 60, 63 ³ 92 Êîíñòèòóö³¿ 1814 ðîêó.
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Ñòîñîâíî îêðåìèõ îðãàí³â êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, òî ñòàëèñü òàê³ çì³íè. ×ëåíè
Äåðæàâíî¿ ðàäè, ÿê³ òåïåð íåñëè â³äïîâ³äàëüí³ñòü íå ò³ëüêè ïåðåä êîðîëåì, à é ïåðåä
Ñòîðò³íãîì, çîáîâ’ÿçóâàëèñü áóòè ïðèñóòí³ìè íà ¿¿ çàñ³äàííÿõ, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â,
êîëè öüîìó ïåðåøêîäæàëè «çàêîíí³ ïðè÷èíè». Ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â Äåðæàâíî¿ ðàäè òåïåð
äîñÿãàëà 9 (äåðæàâíèé ì³í³ñòð, êåð³âíèêè äåïàðòàìåíò³â çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè, ô³íàí-
ñ³â, þñòèö³¿, ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, òîðã³âë³, öåðêâè òà øêîëè, îáîðîíè, ïðàö³ é ñî-
ö³àëüíîãî çàêîíîäàâñòâà). Âñòàíîâëþâàâñÿ êâîðóì äëÿ óõâàëåííÿ ð³øåíü – á³ëüø ÿê
ïîëîâèíà ÷ëåí³â Äåðæàâíî¿ ðàäè. Ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â Ñòîðò³íãó ñòàíîâèëà 150 îñ³á ç
îáîâ’ÿçêîâèì äîòðèìàííÿì ïðîïîðö³¿ 2:1 îáðàíèõ â³ä ñ³ëüñüêèõ îêðóã³â òà ì³ñò. Íàé-
îðèã³íàëüí³øà ðèñà íîðâåçüêîãî ïàðëàìåíòàðèçìó – «ñàìîïîä³ë» Ñòîðò³íãà íà äâ³ ïà-
ëàòè – çàëèøàëàñü íåäîòîðêàííîþ. Ïàðëàìåíòñüêèé êîíòðîëü, ÿê ³ ðàí³øå, çä³éñíþâà-
ëè Ëàíò³íã (÷âåðòü äåïóòàò³â) òà Îäåëüñò³íã (òðè ÷âåðò³). Çáåð³ãàâñÿ ³ «ñàìîçàõèñíèé»
ïðèïèñ ñòàòò³ 112 Êîíñòèòóö³¿ 1814 ðîêó. Ïîïðàâêè äî íå¿ «í³êîëè íå ïîâèíí³ áóëè ñó-
ïåðå÷èòè îñíîâàì ö³º¿ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàâæäè ìàëè îáìåæóâàòèñü çì³íàìè, ÿê³ íå ïîðó-
øóþòü äóõó ¿¿ ïðèïèñ³â».

Ù
î æ ñòîñóºòüñÿ ùå îäí³º¿ ç íàéñòàð³øèõ, ìàéæå «â³÷îâèõ», äåìîêðàò³é, çðàçêîâî¿
äëÿ áàãàòüîõ ðîñ³éñüêèõ ³ óêðà¿íñüêèõ êîíñòèòóö³îíàë³ñò³â, ó òîìó ÷èñë³ ³ äëÿ

Ì. Äðàãîìàíîâà, êîíôåäåðàö³¿, ÿêîþ áóëà ó Õ²Õ ³ ÕÕ ñòîë³òòÿõ Øâåéöàð³ÿ, òî òóò ñè-
ñòåìà êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ó ì³æâîºííèé ïåð³îä åâîëþö³îí³çóâàëà íà ï³äñòàâ³ Ñî-
þçíî¿ êîíñòèòóö³¿ 1874 ðîêó1. Äî ïî÷àòêó ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, äî íå¿ áóëî âíå-
ñåíî 21 ïîïðàâêó (1879, 1885, 1890, 1891, 1893, 1897, 1898, 1902, 1905, 1908, 1913,
1914 ðîê³â), ó 20–30-õ ðîêàõ – 19 ïîïðàâîê (1919, 1921, 1922, 1925, 1927, 1928, 1929,
1930, 1931 ðîê³â), àëå æîäíà ç íèõ ìàéæå íå çà÷åïèëà ðîçðîáëåíî¿ ó 1874 ðîö³ øâåé-
öàðñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ.

Òðåáà ï³äêðåñëèòè, ùî öÿ øâåéöàðñüêà êîíñòèòóö³ÿ ï³äñóìîâóâàëà øëÿõ ñîþçó
äåðæàâ-êàíòîí³â – â³ä â³äöåíòðîâèõ ¿õ ïðàãíåíü ó 1815 ðîö³ äî âñå á³ëüøî¿ öåíòðàë³çà-
ö³¿ Øâåéöàð³¿. Ñåðåäèíó òàêîãî øëÿõó âîíà ïåðåòíóëà ïåðåìîãîþ íàä ðàéîíàìè Çîí-
äåðáóíäà ³ óõâàëåííÿì Êîíñòèòóö³¿ 1848 ðîêó, ÿêà ùå çáåð³ãàëà äîñèòü âàãîì³ ïîâíî-
âàæåííÿ çà êàíòîíàìè, àëå ñòàëà âæå â³õîþ ó ïðîöåñ³ ¿õ ïîäàëüøîãî îá’ºäíàííÿ.
Êîíñòèòóö³ÿ 1874 ðîêó òà íàñòóïí³ çì³íè äî íå¿ â³äòâîðþâàëè öþ õîäó äî öåíòðàë³çà-
ö³¿, ïîñòóïîâå ïåðåòâîðåííÿ êîëèñü ä³éñíî¿ êîíôåäåðàö³¿ íà êëàñè÷íó ôåäåðàö³þ ç
22 êàíòîí³â. Êîæåí ç íèõ ìàâ âëàñíó ñèñòåìó êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, çàñíîâàíó íà
êàíòîíàëüíèõ êîíñòèòóö³ÿõ, àëå â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 3 Ñîþçíî¿ êîíñòèòóö³¿ 1874 ðîêó
¿õ ñóâåðåí³òåò îáìåæóâàâñÿ öèì êîíôåäåðàòèâíèì Îñíîâíèì çàêîíîì, ³ êàíòîíè çî-
áîâ’ÿçóâàëèñü «çä³éñíþâàòè âñ³ ò³ ïðàâà, ÿê³ ïåðåäàí³ ñîþçí³é âëàä³».

Íà âåðõ³âö³ ñîþçíî¿ ñèñòåìè ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ïåðåáóâàëè Ñîþç-
í³ çáîðè, ÿê³ ñêëàäàëèñü ç äâîõ ïàëàò – Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè òà Ðàäè äåðæàâ. Ïåðøà îáè-
ðàëàñü óñ³ì øâåéöàðñüêèì íàðîäîì íà 4 ðîêè ³ íàë³÷óâàëà ó äðóã³é ïîëîâèí³ 30-õ ðî-
ê³â 189 äåïóòàò³â, äðóãà ñêëàäàëàñü ç 44 ïðåäñòàâíèê³â (ïî 2 â³ä êîæíîãî ç êàíòîí³â).
Ñåðåä ¿õ ïîâíîâàæåíü áóëè ãàðàíòóâàííÿ êîíñòèòóö³é êàíòîí³â, âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ
äîòðèìàííÿ ñîþçíî¿ ³ íåäîòîðêàííîñò³ êàíòîíàëüíèõ êîíñòèòóö³é, âåðõîâíèé íàãëÿä
çà ñîþçíèì óïðàâë³ííÿì òà çà ñîþçíîþ þñòèö³ºþ, ïåðåãëÿä ñîþçíî¿ êîíñòèòóö³¿ òîùî
(ñòàòòÿ 85). Ñîþçí³ çàêîíè, äåêðåòè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ ìîãëè âèäàâàòèñÿ âèêëþ÷íî çà
çãîäîþ îáîõ ðàä. Ó òàêèé ñïîñ³á ñòâîðþâàëèñü ïåðåïîíè íà øëÿõó ìîæëèâèõ ïîðó-
øåíü ñîþçíî¿ êîíñòèòóö³¿ ç áîêó îäí³º¿ ç ïàëàò.

Íå âèêëþ÷àëèñü ç îðá³òè øâåéöàðñüêî¿ ñèñòåìè ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîí-
òðîëþ í³ íàðîä, í³ êàíòîíè. Íà âèìîãó 30 òèñÿ÷ àêòèâíèõ ãðîìàäÿí ÷è 8 êàíòîí³â
áóäü-ÿêèé ñîþçíèé çàêîí ÷è ³íøèé íîðìàòèâíèé àêò âèíîñèâñÿ íà âñåíàðîäíèé ðåôå-
ðåíäóì ³ ì³ã áóòè ÿê ñõâàëåíèé, òàê ³ â³äõèëåíèé. Äîïîâíåííÿ äî Ñîþçíî¿ êîíñòèòóö³¿
â³ä 30 ñ³÷íÿ 1921 ðîêó äîäàëè äî öüîãî ùå é ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè, óêëàäåí³ íà íåâè-
çíà÷åíèé òåðì³í ÷è íà ñòðîê ïîíàä 15 ðîê³â. Äî òîãî æ óñ³ çì³íè äî Êîíñòèòóö³¿
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1 Äèâ.: Ñîþçíàÿ êîíñòèòóöèÿ (29 ìàÿ 1874 ãîäà, ñ ïîçäíåéøèìè èçìåíåíèÿìè) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàç-
íûõ ñòðàí. – Òîì ²². – Ì., 1936. – Ñ. 436–466.



1874 ðîêó âíîñèëèñü ò³ëüêè ó ðàç³ ¿õ ñõâàëåííÿ íà âñåíàðîäíîìó ðåôåðåíäóì³ ³ á³ëü-
ø³ñòþ êàíòîí³â.

Íà äðóã³é ñõîäèíö³ ñîþçíîãî ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ïåðåáóâàëà
Ñîþçíà ðàäà ç 7 ÷ëåí³â, ïðèçíà÷åíèõ íà 4 ðîêè íà îá’ºäíàíîìó çàñ³äàíí³ Íàö³îíàëüíî¿
ðàäè ³ Ðàäè äåðæàâ. Ñîþçíà ðàäà âò³ëþâàëà âèùó ðîçïîðÿä÷ó ³ âèêîíàâ÷ó âëàäó öåí-
òðó ³ ìàëà îíîâëþâàòèñü ó ïîâíîìó ñêëàä³ ï³ñëÿ êîæíèõ âèáîð³â äî Íàö³îíàëüíî¿ ðà-
äè. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 102 Êîíñòèòóö³¿ 1874 ðîêó Ñîþçíà ðàäà çîáîâ’ÿçóâàëàñü ñë³ä-
êóâàòè çà äîäåðæàííÿì ¿¿ ïðèïèñ³â, «òóðáóâàòèñü ïðî ãàðàíò³¿ êàíòîíàëüíèõ êîíñòè-
òóö³é», ðîçãëÿäàòè ò³ çàêîíè é óêàçè êàíòîí³â, ùî ï³äëÿãàëè ¿¿ çàòâåðäæåííþ, «çä³é-
ñíþâàòè íàãëÿä çà òèìè ãàëóçÿìè êàíòîíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ, ÿê³ ïîñòàâëåí³ ï³ä ¿¿
êîíòðîëü» òîùî.

Ðîëü ïðåçèäåíòà Ñîþçó ó çä³éñíåíí³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ íå áóëà âàãîìîþ.
Â³í, ÿê ³ â³öå-ïðåçèäåíò, îáèðàâñÿ Ñîþçíèìè çáîðàìè ç ÷èñëà ÷ëåí³â Ñîþçíî¿ ðàäè ëè-
øå íà îäèí ð³ê áåç ïðàâà ïîâòîðíîãî îáðàííÿ ³ ò³ëüêè ãîëîâóâàâ íà çàñ³äàííÿõ Ñîþçíî¿
ðàäè.

Âàæëèâ³ ôóíêö³¿ ó ñèñòåì³ øâåéöàðñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ âèêîíóâàâ Ñîþç-
íèé ñóä, ùî ñêëàäàâñÿ ç ÷ëåí³â ³ ÷ëåí³â-çàñòóïíèê³â, ÿê³ ïðèçíà÷àëèñü Ñîþçíèìè çáî-
ðàìè. Ïðè öüîìó òðåáà áóëî çàáåçïå÷èòè ïðåäñòàâíèöòâî ó Ñîþçíîìó ñóä³ âñ³õ òðüîõ
íàö³îíàëüíèõ ìîâ – í³ìåöüêî¿, ôðàíöóçüêî¿ òà ³òàë³éñüêî¿. Äî ïîâíîâàæåíü Ñîþçíîãî
ñóäó íàëåæàëè ðîçãëÿä ñïðàâ çà ñêàðãàìè íà ïîðóøåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ãðîìà-
äÿí, ñïîðè ïðî êîìïåòåíö³þ ì³æ ñîþçîì òà êàíòîíàìè, ì³æ ñàìèìè êàíòîíàìè, ïî-
ë³òè÷í³ çëî÷èíè ³ äåë³êòè, çëî÷èíè, â÷èíåí³ ïîñàäîâèìè îñîáàìè Ñîþçó, çàáåçïå÷åííÿ
îäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà òîùî (ñòàòò³ 106– 114). Ïåâ-
íó ðîëü â àäì³í³ñòðàòèâíîìó êîíñòèòóö³éíîìó íàãëÿä³ â³ä³ãðàâàâ Ñîþçíèé àäì³í³-
ñòðàòèâíèé ñóä. Ñòàòòÿ 114-á³ñ äîçâîëÿëà êàíòîíàì çà óìîâè ïîãîäæåííÿ ç Ñîþçíèìè
çáîðàìè â³äíîñèòè äî ï³äñóäíîñò³ Ñîþçíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó àäì³í³ñòðàòèâí³
ñïîðè ç êàíòîíàëüíèõ ñïðàâ.

Íà ïðàêòèö³ ñîþçíà âëàäà ïðîòÿãîì ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, ÷àñòî ïåðåâèùóâà-
ëà ñâî¿ êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà ñòàòòþ 2 Êîíñòèòóö³¿ 1874 ðîêó:
«Ñîþç ìàº íà ìåò³ çàáåçïå÷åííÿ íåçàëåæíîñò³ áàòüê³âùèíè â³ä ³íîçåìíèõ äåðæàâ, çáå-
ðåæåííÿ âíóòð³øíüîãî ñïîêîþ ³ ïîðÿäêó âñåðåäèí³ êðà¿íè, îõîðîíó ñâîáîäè ³ ïðàâ
÷ëåí³â Ñîþçó ³ ï³äâèùåííÿ ¿õ çàãàëüíîãî ðîçêâ³òó». Íàéâèùèì ³ íàéåôåêòèâí³øèì
îáîðîíöåì Êîíñòèòóö³¿ 1874 ðîêó âèÿâèâñÿ ó 1935 ðîö³ øâåéöàðñüêèé íàðîä, êîëè
ïðîôàøèñòñüê³ ñèëè â êðà¿í³ çðîáèëè â³ä÷àéäóøíó ñïðîáó ïðîâåñòè ïîâíó ¿¿ ðåâ³ç³þ.
Ó ðåçóëüòàò³ âñåíàðîäíîãî ãîëîñóâàííÿ 8 âåðåñíÿ 1935 ðîêó öåé ï³äñòóïíèé íàì³ð áóâ
â³äêèíóòèé 510 òèñÿ÷àìè ãîëîñ³â1. Àíòèôàøèñòñüêèé ôðîíò ïåðåì³ã, ³ Ñîþçíà êîí-
ñòèòóö³ÿ âèñòîÿëà.

Âîäíî÷àñ ó äðóã³é ïîëîâèí³ 30-õ ðîê³â ðîçïî÷àâñÿ ðóõ þðèäè÷íî¿ ãðîìàäñüêîñò³
Øâåéöàð³¿ çà íàäàííÿ ïðàâà Ñîþçíîìó ñóäó ïåðåâ³ðÿòè ôåäåðàëüí³ çàêîíè, àëå ùå
îäèí ðåôåðåíäóì – 22 ñ³÷íÿ 1939 ðîêó â³äõèëèâ òàêó ïîïðàâêó äî ÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿
1874 ðîêó. Íàïðèê³íö³ â³éíè (16 ãðóäíÿ 1943 ð³ê) ó Øâåéöàð³¿ áóëî óõâàëåíî Àêò ïðî
îðãàí³çàö³þ ôåäåðàëüíî¿ ñóäîâî¿ âëàäè. Ñîþçíèé ñóä ñòàâ íàë³÷óâàòè 30 ñóää³â ³ 30 çà-
ñòóïíèê³â ñóää³â, çäîáóâ ïðàâî âèñòóïàòè ÿê êîíñòèòóö³éíèé ñóä ïðè ðîçãëÿä³ ñêàðã
íà ð³øåííÿ êàíòîí³â, íà àêòè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ÷àñòèí³ ¿õ çàñòîñóâàííÿ. Àëå ôåäå-
ðàëüí³ çàêîíè, ì³æíàðîäí³ óãîäè, áóäü-ÿê³ êîíñòèòóö³éí³ ïðèïèñè êàíòîí³â çàëèøà-
ëèñü ïîçà ìåæàìè êîìïåòåíö³¿ Ñîþçíîãî ñóäó.
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1 Ï³äòðèìàëè ïðîïîçèö³þ ëèøå 193,8 òèñÿ÷ øâåéöàðö³â.



Íàä âèïóñêîì ïðàöþâàëè:
Ãàëèíà Ñóðíà÷îâà
Îëåíà Ïàçåíêî
Ëþáîâ Ëàâðèíåíêî
Ëó¿çà Ëÿøêî
Ñâÿòîñëàâ Êàðàâàºâ
Â³êòîð³ÿ Çàðåöüêà
Ìèõàéëî ×åðíåíêî
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