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ÀÊÒÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîíÿòòÿ
«îðãàí³çàö³ÿ ðîçïîâñþäæåííÿ ïîøòîâèõ ìàðîê, ìàðêîâàíèõ êîíâåðò³â
³ êàðòîê», ÿêå âæèâàºòüñÿ â àáçàö³ äðóãîìó ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 15

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîøòîâèé çâ’ÿçîê»
(ñïðàâà ïðî îðãàí³çàö³þ ðîçïîâñþäæåííÿ ïîøòîâèõ ìàðîê,

ìàðêîâàíèõ êîíâåðò³â ³ êàðòîê)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-16/2003
28 òðàâíÿ 2003 ðîêó
¹ 10-ðï/2003

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

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ðîçåíêà Â³òàë³ÿ ²âàíîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷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 Кравченка Юрія
Григоровича – державного уповноваженого Антимонопольного комітету України,
представника Верховної Ради України Константого Олександра Володимировича –
головного наукового консультанта Відділу зв’язків з органами правосуддя Апарату
Верховної Ради України, Носова Владислава Васильовича – Постійного представни(
ка Президента України в Конституційному Суді України, представника Кабінету Мініс(
трів України Павліковської Лади Анатоліївни – заступника Державного секретаря
Міністерства юстиції України, а також залучених до участі у розгляді справи: Костри(
би Надії Петрівни – начальника Управління правового забезпечення та реформуван(
ня власності Державного комітету зв’язку та інформатизації України, Мухіна Василя
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Георгійовича – генерального директора Українського державного підприємства по(
штового зв’язку «Укрпошта», Поштаря Петра Сафроновича – начальника юридично(
го відділу відкритого акціонерного товариства «Агентство Союздрук» (м. Київ), Трин(
чука Степана Миколайовича – голови спостережної ради, заступника голови
правління з правових та кадрових питань відкритого акціонерного товариства «Торг(
преса» (м. Львів), Копиленка Якова Михайловича і Малова Віталія Юрійовича – за(
ступників директора приватного підприємства «Європа(Принт» (м. Дніпропет(
ровськ), Аронова Леоніда Ілліча – комерційного директора товариства з обмеженою
відповідальністю «Торгпреса» (м. Тернопіль), Корзуна Володимира Анатолійовича –
юрисконсульта товариства з обмеженою відповідальністю «Укрпреса» (м. Київ),

розглянув на пленарному засіданні справу про офіційне тлумачення поняття
«організація розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток», яке
вживається в абзаці другому частини третьої статті 15 Закону України «Про поштовий
зв’язок» від 4 жовтня 2001 року № 2759(ІІІ (Відомості Верховної Ради України, 2002
р., № 6, ст. 39).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 41 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання Антимонопольного ко(
мітету України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 93 Закону України «Про Консти(
туційний Суд України» є практична необхідність в офіційній інтерпретації поняття «ор(
ганізація розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток», яке вжи(
вається в абзаці другому частини третьої статті 15 Закону України «Про поштовий
зв’язок».

Заслухавши суддю(доповідача Костицького М.В., пояснення Кравченка Ю.Г., Кон(
стантого О.В., Носова В.В., Павліковської Л.А., Костриби Н.П., Мухіна В.Г., Пош( таря
П.С., Тринчука С.М., Малова В.Ю., Аронова Л.І., Корзуна В.А. та дослідивши матеріали
справи, Конституційний Суд України

у с т а н о в и в :

1. У конституційному поданні до Конституційного Суду України Антимонопольний
комітет України порушує питання про офіційне тлумачення поняття «організація роз(
повсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток», яке вживається в аб(
заці другому (за поданням – у першому) частини третьої статті 15 Закону України
«Про поштовий зв’язок», а також просить дати відповідь на питання, чи поширюють(
ся виключні права національного оператора на організацію розповсюдження кон(
вертів чистих і художніх (без марок).

Практичну необхідність в офіційному роз’ясненні суб’єкт права на конституційне
подання обгрунтовує тим, що Українське державне підприємство поштового зв’язку
«Укрпошта» (далі – «Укрпошта»), з одного боку, та Антимонопольний комітет України і
суб’єкти господарювання, з другого, по(різному розуміють зміст зазначеного понят(
тя. Як вважає Антимонопольний комітет України, це призводить до порушення права
суб’єктів господарювання, які не входять до складу «Укрпошти», на підприємницьку
діяльність та до обмеження права споживачів на придбання пош( тових марок, мар(
кованих конвертів і карток.

Антимонопольний комітет України наголошує на тому, що від суб’єктів господа(
рювання (колишніх підприємств «Союздруку») надійшли скарги з приводу того, що
«Укрпошта» заборонила їм продаж поштових марок, маркованих конвертів, карток,
конвертів чистих і художніх (без марок), який вони здійснювали відповідно до підпун(
кту 6.4 Положення про поштові марки, блоки, марковані конверти і картки, затвер(
дженого наказом Міністерства зв’язку України від 16 грудня 1996 року № 262. Як за(
значається у конституційному поданні, свою заборону «Укрпошта» обґрунтовує тим,
що в абзаці другому частини третьої статті 15 Закону України «Про поштовий зв’язок»
виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження пошто(
вих марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу встановлено
для національного оператора. На підставі цього положення «Укрпошта» стверджує,
що, оскільки виконання функцій національного оператора відповідним розпоряд(
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женням Кабінету Міністрів України покладено на «Укрпошту», то саме їй належить ви(
ключне право продажу зазначеної продукції.

2. Голова Верховної Ради України у листі до Конституційного Суду України під(
креслює, що в контексті абзацу другого частини третьої статті 15 Закону України «П(
ро поштовий зв’язок» процес організації розповсюдження поштових марок, марко(
ваних конвертів і карток включає в себе не лише будь(які дії національного
оператора, що пов’язані зі створенням умов та безпосереднім розповсюдженням
зазначеної продукції, але й її реалізацію іншими юридичними та фізичними особами
шляхом укладання з ними цивільно(правових угод.

У поясненні Глави Адміністрації Президента України, наданому за дорученням
Президента України, йдеться про те, що Закон України «Про поштовий зв’язок» та
Закон України «Про зв’язок», які є базовими щодо регулювання відносин у сфері над(
ання послуг зв’язку (зокрема поштового), не містять прямої заборони стосовно роз(
повсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток будь(якими суб’єкта(
ми господарювання і не визначають виключного права національного оператора
(операторів) поштового зв’язку на цю діяльність. Закон України «Про пош( товий
зв’язок» надає національному операторові виключне право лише на органі( зацію та(
кого розповсюдження.

Прем’єр(міністр України на запит Конституційного Суду України повідомляє, що
виключне право національного оператора на видання, введення в обіг та організацію
розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення
їх з обігу, встановлене абзацом другим частини третьої статті 15 Закону України «Про
поштовий зв’язок», «не можна розглядати як обмеження прав інших суб’єктів госпо(
дарювання на підприємницьку діяльність, оскільки, делегуючи такі повноваження на(
ціональному операторові, держава мала на меті забезпечити виконання завдань со(
ціальної держави, створення гідних умов для життя людини, забезпечення захисту її
соціально(економічних прав, а якість та вартість послуг зв’язку можуть істотно впли(
вати на життєвий рівень, права і свободи громадян».

Державний комітет зв’язку та інформатизації України пояснює, що процес орга(
нізації розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток безпосеред(
ньо включає їх продаж через торговельну мережу, а також інші дії та заходи, прямо пе(
редбачені законодавством та не заборонені ним. Зокрема, це може бути залучення
інших суб’єктів підприємницької діяльності до розповсюдження зазначеної продукції
шляхом укладання з ними відповідних цивільно(правових угод, що передбачено стат(
тею 10 Закону України «Про видавничу справу» і відповідає положенням Цивільного
кодексу Української РСР, законів України «Про підприємства в Україні» та «Про підпри(
ємництво». Виключне право національного оператора на організацію розповсюджен(
ня поштових марок, маркованих конвертів і карток не обмежує можливості споживачів
щодо придбання зазначеної продукції, оскільки «Укрпошта» як національний оператор
має розгалужену структуру відділень в усіх регіонах України. У разі недостатньої кіль(
кості відокремлених виробничих підрозділів, які займаються реалізацією цієї продук(
ції, «Укрпошта» може самостійно укладати з юридичними особами цивільно(правові
угоди. Надавши таке право національному оператору, держава мала на меті шляхом
встановлення державних тарифів на уні( версальні послуги зв’язку забезпечити со(
ціальний захист населення.

У відповіді на запит Конституційного Суду України «Укрпошта» підкреслює, що під
виключним правом на організацію розповсюдження поштових марок, маркованих
конвертів і карток треба розуміти самостійну організацію національним оператором
ринку поштових марок, маркованих конвертів і карток, що охоплює їх реалізацію не
тільки через мережу об’єктів поштового зв’язку, а й шляхом укладання цивільно(пра(
вових угод з іншими юридичними та фізичними особами.

Водночас «Укрпошта» зазначає, що згідно зі статтею 1 Закону України «Про пош(
товий зв’язок» поштова марка – це засіб оплати послуг поштового зв’язку, які надаю(
ться національним оператором, а не майно, яке є предметом цивільних договорів ку(
півлі(продажу. Придбання поштових марок не надає користувачам поштових послуг
права власності на певне майно, а тільки можливість скористатися послугами націо(
нального оператора. Правилами надання послуг поштового зв’язку (затверджені По(
становою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1155) передбачено,
що універсальні послуги поштового зв’язку оплачуються за тарифами, встановлени(
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ми уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку. А це ро(
бить економічно недоцільною реалізацію марок та маркованої продукції через посе(
редників, оскільки останні не мають права встановлювати на них торгову націнку.

3. У процесі розгляду справи на відкритому пленарному засіданні Конституційно(
го Суду України представники сторін, інші учасники конституційного провадження
підтримали позиції органів державної влади, які вони представляли.

Представники суб’єктів господарювання, скарги яких стали підставою для консти(
туційного подання Антимонопольного комітету України, підкреслили, що законода(
вець цілком свідомо надав виключне право національному оператору не на продаж
поштових марок, маркованих конвертів і карток, а на організацію їх розповсюдження,
тобто створення ним роздрібної мережі у масштабах держави для якнайповнішого
задоволення потреб споживачів у такій продукції. Право розпо( всюдження пошто(
вих марок, маркованих конвертів і карток стосується не тільки «Укрпошти», а й інших
суб’єктів господарювання, які спроможні забезпечити їх реалізацію на умовах, виз(
начених договорами з «Укрпоштою». Вони також заявили, що продаж такої продукції
виключно відділеннями «Укрпошти» створює незручності для населення, звужує
можливості її придбання.

4. Конституційний Суд України, розглядаючи цю справу, виходить з такого.
Пункт 5 частини першої статті 92 Конституції України встановлює, що засади орга(

нізації та експлуатації систем зв’язку визначаються виключно законами України. Та(
кими законами є Закон України «Про зв’язок», Закон України «Про поштовий зв’я(
зок», які визначають правові, соціально(економічні та організаційні основи діяльності
у галузі зв’язку і у сфері надання послуг поштового зв’язку.

Закон України «Про поштовий зв’язок» покладає обов’язок забезпечення надання
універсальних послуг поштового зв’язку на всій території України на національного
оператора, який згідно із цим Законом має виключні права на провадження певних
видів діяльності у цій сфері.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 року № 10 виконання
функцій національного оператора поштового зв’язку покладено на Українське дер(
жавне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта». Тому «Укрпошта» відповідно до
абзацу другого частини третьої статті 15 Закону України «Про поштовий зв’язок» на(
була виключне право на «видання, введення в обіг та організацію розповсюдження
поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу».

Закон України «Про поштовий зв’язок» не розкриває змісту поняття «організація
розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток», офіційне тлума(
чення якого просить надати суб’єкт права на конституційне подання. Не з’ясовує він і
змісту поняття «розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток».

У той же час законодавець, розкривши у статті 1 цього Закону зміст понять «послу(
ги поштового зв’язку» та «універсальні послуги поштового зв’язку», не відніс до них ні
організацію розповсюдження, ні розповсюдження поштових марок, маркованих кон(
вертів і карток. Але якщо виходити з того, що згідно з частиною першою статті 21 За(
кону України «Про поштовий зв’язок» «поштові марки (в тому числі надруковані на по(
штових конвертах і поштових картках) є засобом оплати послуг поштового зв’язку з
пересилання письмової кореспонденції, що надаються національним оператором»,
то розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток є невід’ємною
умовою надання споживачам таких послуг.

Основними засадами діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку на під(
ставі статті 3 Закону України «Про поштовий зв’язок» є, зокрема, захист інтересів ко(
ристувачів, забезпечення надання послуг поштового зв’язку встановленого рівня
якості, доступність до ринку послуг поштового зв’язку.

Споживач згідно з частиною другою статті 19 Закону України «Про захист прав
споживачів» має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час з ура(
хуванням режиму роботи продавця (виконавця), а держава відповідно до статті 4
цього Закону забезпечує громадянам як споживачам захист їх прав, надає можли(
вість вільного вибору товарів (робіт, послуг).

Конституційний Суд України вважає, що законодавець, поряд із встановленням ви(
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ключного права національного оператора на видання, введення в обіг, а також виве(
дення з обігу поштових марок, маркованих конвертів і карток, передбачив його вик(
лючне право на організацію їх розповсюдження, а не на розповсюдження саме тому,
що розповсюдження виключно національним оператором поштового зв’язку пошто(
вих марок, маркованих конвертів і карток обмежує можливості їх придбання фізични(
ми та юридичними особами, оскільки суттєво зменшує кількість продавців цієї про(
дукції і тим самим ускладнює доступ до послуг поштового зв’язку.

Організація розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, на
думку Конституційного Суду України, включає в себе дії національного оператора по(
штового зв’язку, пов’язані зі створенням умов для розповсюдження зазначеної про(
дукції та її реалізацією споживачам. Маючи за законом виключне право на організацію
розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, національний опе(
ратор поштового зв’язку має право також на їх розповсюдження, оскільки воно пов’я(
зане з реалізацією ним власних послуг поштового зв’язку.

Водночас, оскільки розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і
карток безпосередньо не належить до послуг поштового зв’язку, які згідно з части(
ною першою статті 13 Закону України «Про поштовий зв’язок» надають оператори
відповідно до законодавства України, то його можуть здійснювати інші юридичні та
фізичні особи, які мають для цього певні умови і які уклали договори з національним
оператором поштового зв’язку.

Розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток не тільки націо(
нальним оператором поштового зв’язку через мережу своїх підрозділів, але й інши(
ми юридичними (насамперед колишніми підприємствами «Союздрук») і фізичними
особами значно розширює можливості придбання споживачами маркованої пошто(
вої продукції та отримання послуг поштового зв’язку.

Конституційний Суд України також зазначає, що із системного аналізу Закону
України «Про поштовий зв’язок» випливає – організація розповсюдження конвертів
чистих та художніх (без марок) не належить до виключного права національного опе(
ратора поштового зв’язку.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат(
тями 51, 93, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний
Суд України

в и р і ш и в :

1. Поняття «організація розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і
карток», яке вживається в абзаці другому частини третьої статті 15 Закону України «П(
ро поштовий зв’язок», в аспекті конституційного подання треба розуміти як сукупність
заходів, здійснюваних національним оператором поштового зв’язку щодо забезпе(
чення користувачів послуг поштового зв’язку та інших споживачів поштовими марка(
ми, маркованими конвертами і картками, які передбачають, зокрема, визначення по(
рядку розповсюдження цієї продукції, а також її реалізацію як національним
оператором поштового зв’язку безпосередньо, так й іншими юридичними і фізични(
ми особами на договірній основі відповідно до законодавства України.

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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10 ÷åðâíÿ 2003 ðîêó
¹ 11-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,
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 – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

за участю Свінціцького Анатолія Володимировича – уповноваженого за доручен(
ням суб’єкта права на конституційне подання; Матвєєва Володимира Йосиповича –
представника Верховної Ради України, народного депутата України, заступника Го(
лови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління на(
родним господарством, власності та інвестицій; Селіванова Анатолія Олександрови(
ча – Постійного представника Верховної Ради України в Конституційному Суді
України; залучених до участі у розгляді справи представників: Президента України –
Носова Владислава Васильовича – Постійного представника Президента України в
Конституційному Суді України, Мельника Олега Володимировича – Керівника Депар(
таменту інституційної політики Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України; Кабінету Міністрів України – Павліковської Лади Анатоліївни – за(
ступника Державного секретаря Міністерства юстиції України; Кабінету Міністрів
України та Фонду державного майна України – Парфененка Дмитра Миколайовича –
заступника Голови Фонду державного майна України, Барабаша Андрія Миколайо(
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вича – начальника відділу нормативно(правового забезпечення та кодифікації Юри(
дичного управління Фонду,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 47 народ(
них депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) За(
кону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» від 29 листо(
пада 2001 року № 2864(ІІІ (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 77).

Приводом для розгляду справи згідно зі статтями 39, 40 Закону України «Про Кон(
ституційний Суд України» стало конституційне подання 47 народних депутатів Украї(
ни.

Підставою для розгляду справи відповідно до статей 71, 75 Закону України «Про
Конституційний Суд України» є наявність спору щодо відповідності Конституції Украї(
ни (конституційності) Закону України «Про введення мораторію на примусову ре(
алізацію майна».

Заслухавши суддю(доповідача Тимченка І.А., пояснення Свінціцького А.В., Мат(
вєєва В.Й., Селіванова А.О., Носова В.В., Мельника О.В., Павліковської Л.А., Парфе(
ненка Д.М., Барабаша А.М. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд
України

у с т а н о в и в :

1. Суб’єкт права на конституційне подання – 47 народних депутатів України –
звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням розглянути питання щодо
відповідності Конституції України Закону України «Про введення мораторію на при(
мусову реалізацію майна» (далі – Закон), яким до вдосконалення визначеного зако(
нами України механізму примусової реалізації майна встановлено мораторій на за(
стосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських
товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків.
Народні депутати України вважають такими, що не відповідають Конституції України,
положення Закону, зокрема частині четвертій статті 13 Конституції України – усі суб’(
єкти права власності рівні перед законом; частині третій (у поданні частину третю на(
звано частиною другою) статті 42 – позбавлення суб’єктів підприємницької діяльно(
сті «недержавної форми власності можливості конкурувати з державними
підприємствами та господарськими товариствами»; статті 50 – кожен має право на
безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням
цього права шкоди; частині п’ятій статті 124 – судові рішення ухвалюються судами
іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

Внаслідок дії зазначеного Закону, на думку суб’єкта права на конституційне под(
ання, виникла ситуація, за якої порушується конституційний принцип рівності всіх
суб’єктів права власності та господарювання, що проявляється у привілейованому
захисті прав державних підприємств та господарських товариств з 25(відсотковою
часткою державного майна у їхніх статутних фондах у вигляді їх звільнення від вико(
нання майнових зобов’язань на користь уповноважених осіб, у тому числі потерпілих
внаслідок неправомірної діяльності цих підприємств. А ця обставина унеможливлює
реалізацію судових рішень майнового характеру Державною виконавчою службою і в
процесі провадження справ про банкрутство стосовно таких державних підприємств
і господарських товариств.

2. У листі до Конституційного Суду України Голова Верховної Ради України зазна(
чив, що реалізацію права на вимогу уповноважених осіб щодо державного підприєм(
ства чи господарського товариства, у статутному фонді якого є частка держави, що
виникає з виконання певних робіт, укладання цивільно(правових угод тощо, може бу(
ти обмежено (відстрочено), якщо цього вимагають інтереси Українського народу та
забезпечення економічної безпеки держави.

Президент України вважає, що, запровадивши Законом певні обмеження на при(
мусове відчуження державного майна, держава тим самим реалізувала право воло(
діти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю і заборонила лише певні
шляхи відчуження об’єктів нерухомого майна та інших основних засобів виробництва
підприємств. А задоволення вимог кредиторів, у тому числі на виконання судових
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рішень, можливе за рахунок частини інших майнових та немайнових активів боржни(
ка.

Позиція, викладена у поясненнях Голови Верховної Ради України, Президента Ук(
раїни, а також Кабінету Міністрів України, зводиться до того, що тимчасове введення
мораторію на примусову реалізацію майна не суперечить Конституції України.

У листі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України йдеться
про те, що мораторій був введений як тимчасовий захід на період до правового врегу(
лювання порядку проведення примусової реалізації майна, зокрема до внесення від(
повідних змін до законодавчих актів з порушених питань (законів України «Про вико(
навче провадження», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом»).

Голова Фонду державного майна України зазначає, що Закон не звільняє дер(
жавні підприємства від майнової відповідальності, оскільки на період дії мораторію
кредиторам надано можливість задовольнити свої вимоги за рахунок реалізації обо(
ротних активів зазначених підприємств, а також майна, яке не використовується у
виробничій діяльності підприємства. Дія мораторію не поширюється на ту частину
майнових активів підприємства, що обліковуються як оборотні активи, а саме: гро(
шові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні; інші активи, призначені
для реалізації чи споживання протягом операційного циклу або протягом дванадця(
ти місяців з дати складання балансу.

Крім того, зазначає Голова Фонду державного майна України, статтею 50 Закону
України «Про виконавче провадження» передбачено черговість звернення стягнення
на майно боржника: в першу чергу – на кошти боржника та інші цінності; в другу – на
належне боржникові інше майно, за винятком майна, на яке згідно із законом не мо(
же бути накладено стягнення.

Представники суб’єкта права на конституційне подання та Верховної Ради Украї(
ни, а також залучені до участі у розгляді справи представники Президента України,
органів виконавчої влади на пленарному засіданні підтримали позиції з порушеного
питання, викладені відповідно у конституційному поданні та у письмових поясненнях
до Конституційного Суду України.

3. Вирішуючи спір щодо порушених у конституційному поданні питань, Конститу(
ційний Суд України виходить з такого.

3.1. Законом на період до вдосконалення визначеного законами України механіз(
му примусової реалізації майна встановлено мораторій на застосування примусової
реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних
фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків (далі – підприємства).

Закон, як про це зазначено в його преамбулі, спрямований на забезпечення еконо(
мічної безпеки держави, недопущення руйнування цілісних майнових комплексів дер(
жавних підприємств, захисту інтересів держави під час реалізації майна господар(
ських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25
відсотків.

За Конституцією України (стаття 17) забезпечення економічної безпеки України є
однією з найважливіших функцій держави, справою всього Українського народу, так
само, як і забезпечення соціальної спрямованості економіки (стаття 13).

Під примусовою реалізацією майна підприємств у Законі розуміється відчуження
об’єктів нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, що забезпечують
ведення виробничої діяльності цими підприємствами, а також акцій (часток, паїв), які
належать державі в майні інших господарських товариств і передані до статутних фон(
дів цих підприємств, у разі, якщо таке відчуження здійснюється шляхом:

– звернення стягнення на майно боржника за рішеннями, що підлягають виконан(
ню Державною виконавчою службою;

– продажу майна в процесі провадження справ про банкрутство, визначеного від(
повідними статтями Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом», щодо визнання боржника банкрутом, відкриття лік(
відаційної процедури і продажу майна підприємства.
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3.2. Засади правового регулювання відносин власності та її форми встановлено
Конституцією України. Основним Законом України, зокрема, визначено суб’єкти та
об’єкти права власності (статті 13, 41, 142, 143), закріплено рівність суб’єктів права
власності перед законом (стаття 13), гарантії права власності й обов’язки власників
(статті 13, 41), положення про те, що сама власність не повинна використовуватися
на шкоду людині і суспільству (стаття 13).

Правовий режим власності, згідно з пунктом 7 частини першої статті 92 Кон( сти(
туції України, визначається виключно законами України, якими і встановлюються йо(
го особливості. На законодавчому рівні відносини власності регулюються Цивільним
кодексом Української РСР, законами України «Про власність», «Про підприємства в
Україні», «Про підприємництво», «Про господарські товариства» тощо.

Конституційний Суд України у підпункті 3.1 мотивувальної частини Рішення від 12
лютого 2002 року № 3(рп/2002 у справі про електроенергетику зазначив, що за Ос(
новним Законом України держава рівним чином захищає усі форми власності, а кож(
на з них може мати свої особливості, пов’язані із законодавчо визначеними умовами
та підставами виникнення або припинення права власності. Ця правова позиція Кон(
ституційного Суду України грунтується на тому, що виключно законами України виз(
начається правовий режим власності, в основі якого – конституційні положення, кон(
кретизовані в законах, які можуть містити й певні особливості правового режиму тих
чи інших форм власності. Однією із таких особливостей правового режиму держав(
ної власності і є встановлений на певний період мораторій на примусове відчуження
майна підприємств.

3.3. Як вбачається з матеріалів справи, необхідність прийняття Закону зумовлено
недосконалістю механізму примусової реалізації майна.

За змістом статті 2 Закону мораторій не поширюється на відчуження рухомого та
іншого майна підприємств, що не забезпечує ведення їх виробничої діяльності, а та(
кож на продаж об’єктів нерухомого майна та інших засобів виробництва, що забез(
печують виробничу діяльність підприємства(боржника у процедурі його санації
(стаття 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або виз(
нання його банкрутом»).

Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що введення мораторію на при(
мусову реалізацію майна підприємств суперечить положенням статті 13 Конституції
України стосовно рівності всіх суб’єктів права власності перед законом. Конституцій(
ний Суд України відзначає, що правовий статус суб’єктів права різних форм власно(
сті грунтується на єдиних конституційних принципах. Разом з тим правовий статус
кожного з них має особливості, що і характеризують того чи іншого суб’єкта права
власності як такого. Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності
як у тому, що є загальним для них, так і в його особливостях відповідно до законів, дія
яких на них поширюється.

З огляду на викладене Конституційний Суд України дійшов висновку, що поло(
ження Закону про введення мораторію на примусову реалізацію майна підприємств
не суперечать статті 13 Конституції України.

3.4. Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що Верховна Рада України,
запровадивши Законом мораторій на примусову реалізацію майна, порушила части(
ну третю статті 42 Конституції України, оскільки інші суб’єкти права власності вна(
слідок прийняття Закону позбавлені такої форми захисту своїх інтересів під час ре(
алізації майна, як встановлення мораторію на його примусове відчуження.

Відповідно до частини третьої статті 42 Конституції України держава забезпечує
захист конкуренції у підприємницькій діяльності, не допускає зловживання моно(
польним становищем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції та недобро(
совісної конкуренції. Питання економічної конкуренції в Україні регулюються рядом
законів, у тому числі Законом України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січ(
ня 2001 року, яким визначено конкуренцію як змагання між суб’єктами господарю(
вання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єкта(
ми господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають
можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт гос(
подарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Конституційний Суд України вважає, що Закон не містить положень, які неправо(
мірно обмежують конкуренцію, допускають недобросовісну конкуренцію у підприєм(
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ницькій діяльності або зловживання монопольним становищем на ринку чи позбав(
ляють інших суб’єктів права власності на захист при реалізації їх майна.

3.5. Народні депутати України вважають, що Закон було прийнято і в порушення
закріпленого в статті 50 Конституції України конституційного права особи на безпеч(
не для життя і здоров’я довкілля та відшкодування завданої порушенням цього права
шкоди, оскільки на підставі статті 1 Закону громадянин позбавляється можливості
задовольнити свої вимоги за рахунок майна підприємств, щодо примусової реаліза(
ції якого введено мораторій.

Однак із таким твердженням не можна погодитися, оскільки Закон не звільняє під(
приємства від відповідальності за завдану громадянам шкоду. У разі порушення їх(
нього права на безпечне для життя і здоров’я довкілля може бути відшкодовано шко(
ду передусім за рахунок майна, на яке не поширюється мораторій щодо його
примусової реалізації, а у визначених законодавством випадках – за рахунок еколо(
гічного страхування чи коштів Державного бюджету України.

3.6. Як зазначено у конституційному поданні, встановлення мораторію на звер(
нення стягнення на майно боржників державних підприємств та господарських това(
риств робить «фактично необов’язковим» виконання ними судових рішень майново(
го характеру. Крім того, на думку суб’єкта права на конституційне подання, при
цьому унеможливлюється реалізація судових рішень майнового характеру і в процесі
провадження справ про банкрутство стосовно державних підприємств та господар(
ських товариств, що суперечить положенню частини п’ятої статті 124 Конституції
України, згідно з яким судові рішення є обов’язковими до виконання на всій території
України.

Конституційний Суд України виходить із того, що Закон не порушує конституційної
вимоги обов’язковості судових рішень. Рішення судів про примусове відчуження
майна підприємств, ухвалені до і після прийняття Закону, ним не скасовуються, вони
залишаються в силі, а їх виконання призупиняється до вдосконалення механізму
примусової реалізації майна. Тобто Законом встановлюється подовжений на цей пе(
ріод строк їх виконання.

З огляду на це необгрунтованим є твердження суб’єкта права на конституційне
подання, що оспорюваний Закон суперечить статті 124 Конституції України.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат(
тями 51, 61, 63, 65, 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конститу(
ційний Суд України

в и р і ш и в :

1. Визнати таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), Закон
України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» від 29 листопада
2001 року № 2864(ІІІ.

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

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 56 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü

÷àñòèí ïåðøî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 80 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 26, ÷àñòèí ïåðøî¿, äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 27

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè»
òà çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 80
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

ñòîñîâíî çàòðèìàííÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè
(ñïðàâà ïðî ãàðàíò³¿ äåïóòàòñüêî¿ íåäîòîðêàííîñò³)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-15/2003
26 ÷åðâíÿ 2003 ðîêó
¹ 12-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,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ðîçåíêà Â³òàë³ÿ ²âàíîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷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 56 народ(
них депутатів України про офіційне тлумачення положень частин першої, третьої
статті 80 Конституції України, частини першої статті 26, частин першої, другої, треть(
ої статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України» в редакції від 22
березня 2001 року (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212) та за
конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про офіційне тлу(
мачення положення частини третьої статті 80 Конституції України стосовно затри(
мання народного депутата України.
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Приводом для розгляду справи згідно зі статтями 38, 41 Закону України «Про Кон(
ституційний Суд України« стали конституційні подання народних депутатів Ук( раїни
та Міністерства внутрішніх справ України.

Підставою для розгляду справи відповідно до статті 93 Закону України «Про Кон(
ституційний Суд України» є практична необхідність в офіційному тлумаченні зазначе(
них положень Конституції України та Закону України «Про статус народного депутата
України».

Заслухавши суддю(доповідача Вознюка В.Д. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

у с т а н о в и в :

1. Суб’єкти права на конституційне подання звернулися до Конституційного Суду
України з такими клопотаннями: народні депутати України – про офіційне тлумачення
положень частин першої, третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті
26, частин першої, другої, третьої статті 27 Закону України «Про статус народного де(
путата України» (далі – Закон про статус); Міністерство внутрішніх справ України –
про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 80 Конституції України
стосовно затримання народного депутата України; роз’яснення порядку застосуван(
ня положень частини другої статті 10, пункту 5 частини першої статті 11 Закону Украї(
ни «Про міліцію», статей 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 259 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, статті 97 Кримінально(процесуального кодексу
України, статей 36, 38 Кримінального кодексу України, а також щодо конституційно(
сті положень статті 31 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

2. Колегія суддів Конституційного Суду України з конституційних звернень (под(
ань) 26 грудня 2002 року прийняла Ухвалу про відкриття конституційного проваджен(
ня у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне
тлумачення положень частин першої, третьої статті 80 Конституції України, частини
першої статті 26, частин першої, другої, третьої статті 27 Закону про статус, а 16 січня
2003 року – Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конститу(
ційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про офіційне тлумачення
положення частини третьої статті 80 Конституції України стосовно затримання на(
родного депутата України.

Ухвалою Конституційного Суду України від 21 січня 2003 року конституційні прова(
дження у справах за конституційними поданнями 56 народних депутатів України та
Міністерства внутрішніх справ України об’єднано в одне конституційне провадження
у справі. З інших питань, порушених у конституційному поданні Міністерства внут(
рішніх справ України, Ухвалою Конституційного Суду України від 21 січня 2003 року у
відкритті конституційного провадження у справі відмовлено.

3. Суб’єкти права на конституційне подання порушують питання про те, як треба
розуміти положення:

– частини першої статті 80 Конституції України та частини першої статті 27 Закону
про статус щодо гарантій депутатської недоторканності;

– частини третьої статті 80 Конституції України та частини першої статті 27 Закону
про статус щодо заарештування народного депутата України;

– частини другої статті 27 Закону про статус щодо затримання народного депута(
та України та застосування інших заходів, що обмежують його права і свободи;

– частини третьої статті 27 Закону про статус про те, що «особливості порядку
притягнення народного депутата до відповідальності визначаються Конституцією,
цим Законом та законом про регламент Верховної Ради України»;

– частини першої статті 26 Закону про статус про те, що «ніхто не має права обме(
жувати повноваження народного депутата, крім випадків, передбачених Конститу(
цією України, цим та іншими законами України».

Міністерство внутрішніх справ України просить також дати офіційне тлумачення

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 3/2003

17



положення частини третьої статті 80 Конституції України стосовно затримання на(
родного депутата України: чи його треба розуміти лише як кримінально(процесуаль(
ний запобіжний захід, чи як і адміністративний.

4. Президент України у листі до Конституційного Суду України зазначив, що недо(
торканність народних депутатів України передбачає спеціальні умови притяг( нення їх
лише до кримінальної відповідальності і не поширюється на їх притягнення до адмініс(
тративної відповідальності. Народний депутат, як і будь(яка інша особа, може бути
притягнений до адміністративної відповідальності, якщо це не пов’язано із застосу(
ванням до нього арешту чи затримання. Депутатська недоторканність не поширюєть(
ся на вжиття до народного депутата України заходів впливу, спрямованих на безпосе(
реднє припинення вчинюваного ним злочину (правопорушення) та на фіксацію факту
злочину (правопорушення). Такі заходи мають застосовуватися негайно, оскільки їх
невиконання призведе до порушення прав і свобод громадян, унеможливить практич(
ну реалізацію ними свого права на судовий захист.

У листі Голови Верховної Ради України йдеться про те, що депутатська недотор(
канність передбачає особливий порядок притягнення до відповідальності – лише за
згодою Верховної Ради України. Це положення частини третьої статті 80 Конституції
України поширюється як на затримання і арешт у кримінально(процесуальному по(
рядку, так і на адміністративне затримання та адміністративний арешт. Аналіз поло(
жень статті 80 Конституції України свідчить, що вони прямо не передбачають необ(
хідності надання згоди Верховної Ради України на притягнення народного депутата
України до адміністративної відповідальності, окрім адміністративного арешту, що
накладається у судовому порядку. Однак застосування такого заходу, як затриман(
ня, стосується публічно(правових відносин і може бути формою впливу на народного
депутата України під час здійснення ним своїх повноважень, тому правоохоронним
органам на вчинення таких дій необхідна згода Верховної Ради України.

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики, Комітет Верховної
Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верхов(
ної Ради України у своїх листах стверджують, що положення частини третьої статті 80
Конституції України необхідно розуміти так, що депутатська недоторканність поши(
рюється на адміністративне затримання та на адміністративну відповідальність на(
родного депутата України у вигляді адміністративного арешту. Затримання і арешт
слід розуміти не лише як кримінально(процесуальні заходи, а й як адміністративні.

Позиція Генеральної прокуратури України зводиться до того, що Конституція
України не розділяє терміни «затримання» і «арешт» відповідно як кримінально( про(
цесуальний та адміністративний заходи, але використовує їх у різних значеннях. Ло(
гічний і граматичний аналіз положення частини третьої статті 80 Конституції України
про те, що «народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради Украї(
ни притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані», дає під(
стави для висновку, що затримання слід розуміти як захід кримінально(процесуаль(
ний і адміністративний, а арешт – як кримінально(процесуальний запобіжний захід і
як вид адміністративного стягнення.

У висновках фахівців Національної юридичної академії України ім. Ярослава Муд(
рого, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича зазнача( ється,
що вжитий у частині третій статті 80 Конституції України термін «затримані» слід розу(
міти як кримінально(процесуальний тимчасовий запобіжний захід і як захід адмініс(
тративного примусу, а термін «заарештовані» – як кримінально(процесуальний за(
побіжний захід і як адміністративне стягнення у вигляді арешту, на застосування яких
потрібна згода Верховної Ради України.

Думки фахівців Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України і Одесь(
кої національної юридичної академії зводяться до того, що передбачені частиною
третьою статті 80 Конституції України затримання та арешт слід розуміти ли( ше як
кримінально(процесуальні запобіжні заходи, і депутатська недоторканність не поши(
рюється на адміністративну відповідальність народних депутатів України, в тому чис(
лі на адміністративні затримання та арешт.
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5. Згідно з частиною першою статті 80 Конституції України народним депутатам
України гарантується депутатська недоторканність. Відповідне положення міститься
і в частині першій статті 27 Закону про статус. Депутатська недоторканність є еле(
ментом статусу народного депутата України і конституційною гарантією, яка спрямо(
вана на створення належних умов для безперешкодного та ефективного здійснення
ним депутатської діяльності (депутатських повноважень). Вона не є особистим при(
вілеєм, а має публічно(правовий характер. Її мета – не тільки убезпечити народного
депутата України від незаконного втручання в його депутатську діяльність, а й сприя(
ти належному функціонуванню парламенту.

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати го(
лосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відпо(
відальності за образу чи наклеп (частина друга статті 80 Конституції України), вони не
можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відпо(
відальності, затримані чи заарештовані (частина третя статті 80 Конституції України).

Отже, положення частини першої статті 80 Конституції України, за яким народним
депутатам України гарантується депутатська недоторканність, та відповідне поло(
ження частини першої статті 27 Закону про статус треба розуміти так, що депутат(
ська недоторканність як елемент статусу народного депутата України є конституцій(
ною гарантією безперешкодного та ефективного здійснення народним депутатом
України своїх повноважень і передбачає звільнення його від юридичної відповідаль(
ності у визначених Конституцією України випадках та особливий порядок притягнен(
ня народного депутата України до кримінальної відповідальності, його затримання,
арешту, а також застосування інших заходів, пов’язаних з обмеженням його особис(
тих прав і свобод.

Що стосується строку, на який поширюється депутатська недоторканність, то
Конституційний Суд України у своєму Рішенні № 9(рп/99 від 27 жовтня 1999 року за(
значив, що депутатська недоторканність поширюється на народного депутата Украї(
ни з моменту визнання його обраним за результатами виборів, засвідченими
рішенням відповідної виборчої комісії, і до моменту припинення у встановленому по(
рядку депутатських повноважень.

6. Стаття 29 Конституції України визначає, що ніхто не може бути заарештований
або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на під(
ставах та в порядку, встановлених законом (частина друга); у разі нагальної необхід(
ності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи мо(
жуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід,
обгрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом
(частина третя); про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено
родичів заарештованого чи затриманого (частина шоста).

Зазначена стаття Конституції України передбачає затримання, арешт і тримання
під вартою як примусові заходи, що обмежують право на свободу та на особисту не(
доторканність особи і можуть застосовуватись на підставах і в порядку, встановле(
них законом.

В нормах Кримінально(процесуального кодексу України термін «затримання»
трактується як тимчасовий запобіжний захід (частина друга статті 149), який засто(
совується до особи з підстав і в порядку, передбачених, зокрема, статтями 106, 115,
1652 цього Кодексу.

Норми Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачають адмі(
ністративне затримання особи, яке застосовується у випадках, прямо передбачених
законами України (статті 260, 261, 262 та інші). Водночас стаття 259 цього Кодексу пе(
редбачає такий примусовий захід, як адміністративне доставлення особи, яка вчини(
ла адміністративне правопорушення.

Таким чином, затримання треба розуміти і як тимчасовий запобіжний криміналь(
но(процесуальний, і як адміністративно(процесуальний заходи, застосування яких
обмежує право на свободу та особисту недоторканність індивіда.

Термін «арешт» у законах України також вживається у різних значеннях: як вид
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кримінального покарання (пункт 8 статті 51 Кримінального кодексу України); як вид
адміністративного стягнення (пункт 7 частини першої статті 24 Кодексу України про
адміністративні правопорушення). У чинному Кримінально(процесуальному кодексі
України арешт ототожнюється із взяттям під варту як видом запобіжного заходу
(пункт 4 частини першої статті 149, статті 158, 159, 161 та інші).

У частині третій статті 80 Конституції України положення про затримання і арешт
не виокремлюються лише як кримінально(процесуальні запобіжні заходи. Оскільки
затримання як адміністративно(процесуальний захід, а арешт як вид адміністратив(
ного стягнення обмежують право на свободу та особисту недоторканність народного
депутата України, Конституційний Суд України дійшов висновку, що адмі( ністратив(
не затримання та адміністративний арешт охоплюються частиною третьою статті 80
Конституції України і не можуть бути застосовані без згоди Верховної Ради України.

Отже, положення частини третьої статті 80 Конституції України, частини першої
статті 27 Закону про статус стосовно затримання народного депутата України треба
розуміти так, що затримання як тимчасовий запобіжний кримінально(процесуаль(
ний і як адміністративно(процесуальний заходи може бути застосоване до народно(
го депутата України лише за згодою Верховної Ради України, на підставах та в поряд(
ку, встановлених Конституцією і законами України.

Положення частини третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті 27
Закону про статус стосовно арешту народного депутата України треба розуміти так,
що арешт (взяття під варту) як кримінально(процесуальний запобіжний захід і арешт
як адміністративне стягнення за вчинене правопорушення можуть бути застосовані
до народного депутата України лише за згодою Верховної Ради України, на підставах
та в порядку, встановлених Конституцією і законами України.

У контексті положень частини третьої статті 80 Конституції України необхідно тлу(
мачити також положення частини другої статті 27 Закону про статус стосовно затри(
мання народного депутата України, тобто затримання народного депутата України
допускається лише за згодою Верховної Ради України незалежно від наявності її зго(
ди на притягнення цього народного депутата до кримінальної відповідальності.

Отже, положення частини другої статті 27 Закону про статус стосовно затримання
народного депутата України у контексті положень частини третьої статті 80 Консти(
туції України треба розуміти так, що затримання чи арешт народного депутата Украї(
ни можливі за згодою Верховної Ради України незалежно від наявності її згоди на
притягнення цього народного депутата до кримінальної відповідальності.

7. Відповідно до Конституції України повноваження народних депутатів України
визначаються Конституцією і законами України (частина четверта статті 76); свої по(
вноваження народні депутати України здійснюють на постійній основі (частина пер(
ша статті 78).

Згідно з частиною першою статті 26 Закону про статус ніхто не має права обмежу(
вати повноваження народного депутата України, крім випадків, передбачених Кон(
ституцією України, цим та іншими законами.

Здійснення народними депутатами України своїх повноважень спрямоване пере(
дусім на реалізацію компетенції парламенту шляхом їх спільної діяльності на пленар(
них засіданнях Верховної Ради України. Така діяльність забезпечується правовими
гарантіями від неправомірних дій та бездіяльності з боку органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, керівників підпри(
ємств, установ, організацій тощо.

Отже, положення частини першої статті 26 Закону про статус треба розуміти так,
що повноваження народного депутата України не можуть бути обмежені діями чи
бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх поса(
дових і службових осіб, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від
форм власності та підпорядкування, громадян та їх об’єднань. Обмеження повнова(
жень народного депутата України можуть встановлюватись виключно Конституцією і
законами України.

8. Народні депутати України необхідність в офіційному тлумаченні частини тре(
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тьої статті 27 Закону про статус обгрунтовують тим, що ні в цьому Законі, ні в Регла(
менті Верховної Ради України не визначено «порядку отримання згоди Верховної Ра(
ди України на арешт народного депутата; хто із посадових осіб та в якому порядку
має право звернутись до Верховної Ради України з поданням про надання згоди на
арешт народного депутата; з якого моменту у відповідної посадової особи виникає
право на звернення з таким поданням до Верховної Ради України».

У частині третій статті 80 Конституції України визначено, що притягнення до кри(
мінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України мож(
ливі лише за згодою Верховної Ради України. Згідно з частиною третьою статті 27 За(
кону про статус особливості порядку притягнення народного депутата до від(
повідальності визначаються Конституцією України, цим Законом та законом про рег(
ламент Верховної Ради України. Встановлення таких особливостей є компетенцією
Верховної Ради України, а не Конституційного Суду України.

Тому конституційне провадження у справі щодо офіційного тлумачення частини
третьої статті 27 Закону про статус підлягає припиненню у зв’язку з відсутністю
предмета тлумачення.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат(
тями 45, 51, 63, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституцій(
ний Суд України

в и р і ш и в :

1. В аспекті конституційних подань:

1.1 Положення частини першої статті 80 Конституції України, за яким народним
депутатам України гарантується депутатська недоторканність, та відповідне поло(
ження частини першої статті 27 Закону України «Про статус народного депутата
України» треба розуміти так, що депутатська недоторканність як елемент статусу на(
родного депутата України є конституційною гарантією безперешкодного та ефектив(
ного здійснення народним депутатом України своїх повноважень і передбачає звіль(
нення його від юридичної відповідальності у визначених Конституцією України
випадках та особливий порядок притягнення народного депутата України до кри(
мінальної відповідальності, його затримання, арешту, а також застосування інших
заходів, пов’язаних з обмеженням його особистих прав і свобод.

1.2 Положення частини третьої статті 80 Конституції України, частини першої стат(
ті 27 Закону України «Про статус народного депутата України» стосовно затримання
народного депутата України треба розуміти так, що затримання як тимчасовий запо(
біжний кримінально(процесуальний і як адміністративно(процесуальний заходи мо(
же бути застосоване до народного депутата України лише за згодою Верховної Ради
України, на підставах та в порядку, встановлених Конституцією і законами України.

Положення частини третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті 27
Закону України «Про статус народного депутата України» стосовно арешту народно(
го депутата України треба розуміти так, що арешт (взяття під варту) як криміналь(
но(процесуальний запобіжний захід і арешт як адміністративне стягнення за вчинене
правопорушення можуть бути застосовані до народного депутата України лише за
згодою Верховної Ради України, на підставах та в порядку, встановлених Конститу(
цією і законами України.

1.3 Положення частини другої статті 27 Закону України «Про статус народного де(
путата України» стосовно затримання народного депутата України у контексті поло(
жень частини третьої статті 80 Конституції України треба розуміти так, що затриман(
ня чи арешт народного депутата України можливі за згодою Верховної Ради України
незалежно від наявності її згоди на притягнення цього народного депутата України
до кримінальної відповідальності.

1.4 Положення частини першої статті 26 Закону України «Про статус народного де(
путата України» про те, що ніхто не має права обмежувати повноваження народного
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депутата, крім випадків, передбачених Конституцією України, цим та іншими закона(
ми України, треба розуміти так, що визначені Конституцією і законами України пов(
новаження народного депутата України не можуть бути обмежені діями чи бездіяль(
ністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і
службових осіб, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм
власності та підпорядкування, громадян та їх об’єднань. Обмеження повноважень
народного депутата України можуть встановлюватись виключно Конституцією і зако(
нами України.

2. Конституційне провадження у справі щодо офіційного тлумачення положень
частини третьої статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України»
припинити.

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

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 çâåðíåííÿì
ãðîìàäÿíèíà Ä³ÿêà ²âàíà Âàñèëüîâè÷à

òà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
49 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ

ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 29 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè»

(ñïðàâà ïðî ñòðîêè îñêàðæåííÿ ïîðóøåíü ï³ä ÷àñ ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â
òà âñòàíîâëåííÿ ðåçóëüòàò³â ãîëîñóâàííÿ)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-27/2003
3 ëèïíÿ 2003 ðîêó
¹ 13-ðï/2003

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

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé, ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
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,
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,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу про офіційне тлумачення положення
частини шостої статті 29 Закону України «Про вибори народних депутатів України» від
18 жовтня 2001 року № 2766(ІІІ (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 51–52,
ст. 265; 2002 р., № 9, ст. 69).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 41, 42, 43 Закону України
«Про Конституційний Суд України» стали конституційне звернення громадянина
Діяка Івана Васильовича та конституційне подання 49 народних депутатів України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 93, 94 Закону України «Про Кон(
ституційний Суд України» є наявність неоднозначного застосування судами загаль(
ної юрисдикції, іншими органами положення частини шостої статті 29 Закону України
«Про вибори народних депутатів України» та практична необхідність в його офіційній
інтерпретації.
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Заслухавши суддю(доповідача Селівона М.Ф. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

у с т а н о в и в :

1. Суб’єкт права на конституційне звернення – громадянин Діяк І.В. та суб’єкт пра(
ва на конституційне подання – 49 народних депутатів України (далі – суб’єкти звернен(
ня) порушують питання про офіційне тлумачення положення частини шостої статті 29
Закону України «Про вибори народних депутатів України» (далі – Закон про вибори),
що встановлює строки оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх
членів, зокрема положення її четвертого (останнього) речення, відповідно до якого
скарга щодо порушень, які мали місце в роботі окружної виборчої комісії під час підра(
хунку голосів та встановлення результатів голосування, може бути подана до Цен(
тральної виборчої комісії або до суду протягом п’яти днів після дня виборів.

Суб’єкти звернення просять роз’яснити, чи застосовується цей строк до скарг
«щодо порушень, які мали місце в роботі окружної виборчої комісії під час підрахунку
голосів та встановлення результатів голосування, у випадку, коли такі порушення
(рішення, дії чи бездіяльність) були вчинені після сплину п’ятиденного терміну після
виборів». Вони вважають, що у таких випадках повинен застосовуватись загальний
семиденний строк оскарження з дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльно(
сті, як це визначено положенням першого речення частини шостої статті 29 Закону
про вибори. Інше тлумачення, на думку суб’єктів звернення, означатиме неможли(
вість оскарження громадянами України таких порушень, що в свою чергу призведе
до порушення гарантованого статтею 55 Конституції України права на оскарження в
суді будь(яких рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місце(
вого самоврядування, їх посадових та службових осіб. При цьому суб’єкти звернення
посилаються на позицію Центральної виборчої комісії, Апеляційного суду Запорізь(
кої області та Апеляційного суду Черкаської області, які приймали та розглядали
скарги на порушення, що мали місце в роботі окружної виборчої комісії під час вста(
новлення результатів голосування, незважаючи на те, що такі порушення були вчине(
ні після закінчення строку, визначеного для їх оскарження, – п’яти днів після дня ви(
борів.

Водночас рішеннями Верховного Суду України такі дії Центральної виборчої ко(
місії визнавалися неправомірними.

2. Голова Верховної Ради України у своєму поясненні зазначив, що частина шоста
статті 29 Закону про вибори, встановивши загальний строк подання скарги як до від(
повідної виборчої комісії, так і до суду – сім днів з дня прийняття рішення, вчинення дії
чи бездіяльності, що оскаржуються, – зумовила певне протиріччя між цим строком та
іншими визначеними у цій частині процесуальними строками, зо( крема щодо подан(
ня скарг на порушення у роботі дільничної та окружної виборчих комісій під час підра(
хунку голосів та встановлення результатів голосування – відповідно протягом двох та
п’яти днів після дня виборів.

У листі до Конституційного Суду України Президент України стверджує, що викла(
дена в четвертому реченні частини шостої статті 29 Закону про вибори норма, з огля(
ду на положення частини одинадцятої цієї ж статті, відповідно до якого встановлений
цим Законом строк подання скарги продовженню чи поновленню не підлягає, пору(
шує конституційне право громадян на звернення до суду за захистом своїх прав і
свобод, фактично унеможливлюючи у багатьох випадках такий захист.

Заступник Голови Верховного Суду України у листі до Конституційного Суду Украї(
ни повідомив, що деякі суди, в тому числі Верховний Суд України, під час розгляду
окремих справ виходили з того, що початок строку, встановленого в останньому ре(
ченні частини шостої статті 29 Закону про вибори, слід рахувати з дня виборів. Вод(
ночас він зазначив, що в інших судових рішеннях проведено правову позицію, яка
«зводиться до того, що вказаний строк слід відраховувати з дня ухвалення виборчою
комісією рішення».

Заступник Голови Центральної виборчої комісії у письмовому поясненні відмітив,
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що Центральна виборча комісія на підставі положень частини одинадцятої статті 29
Закону про вибори приймала рішення про залишення без розгляду скарг щодо пору(
шень під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування, якщо ці по(
рушення не оскаржувалися у встановлений строк до виборчої комісії вищого рівня
або до суду. Рішення виборчих комісій щодо вказаних порушень, прийняті на вико(
нання рішень судів загальної юрисдикції та виборчих комісій вищого рівня після за(
кінчення строків, передбачених у четвертому реченні частини шостої статті 29 Закону
про вибори, «повинні були оскаржуватися у строк, встановлений у першому реченні
частини шостої зазначеної статті Закону».

На думку члена Центральної виборчої комісії Ставнійчук М.І., положення четверто(
го речення частини шостої статті 29 Закону про вибори не відповідає приписам статті
24, частини першої статті 64 Конституції України, оскільки за такої його редакції від(
сутня рівність умов реалізації права на оскарження рішень виборчих комісій та має
місце обмеження цього права.

3. Конституційний Суд України під час розгляду порушеного у конституційному
зверненні та конституційному поданні питання про офіційне тлумачення положення
четвертого речення частини шостої статті 29 Закону про вибори виявив наявність
ознак його невідповідності Конституції України. Це дає підстави відповідно до части(
ни другої статті 95 Закону України «Про Конституційний Суд України» вирішити у цьо(
му ж провадженні питання щодо неконституційності зазначеного положення. При
цьому Конституційний Суд України виходить з такого.

3.1. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, їх окремих
членів регламентується Законом про вибори та Цивільним процесуальним кодексом
України. Частина третя статті 29 Закону про вибори визначає, що рішення, дії чи без(
діяльність цих органів та їх посадових осіб можуть бути оскаржені до виборчої комісії
вищого рівня або до суду. Що ж до строків подання скарг з таких питань до суду, то
стаття 24311 Цивільного процесуального кодексу України відсилає до Закону про ви(
бори.

Враховуючи характер виборчого процесу, Закон про вибори встановлює відповід(
ні процесуальні строки подання скарг виборцями, політичними партіями (виборчими
блоками партій), кандидатами у народні депутати України до виборчих комісій та до
суду, а також строки розгляду цими органами поданих скарг. Так, поряд із визначен(
ням загального семиденного строку подання скарги з дня прийняття рішення, вчи(
нення дії чи бездіяльності (перше речення частини шостої статті 29), Закон про вибо(
ри щодо окремих порушень передбачає інші строки оскарження. Зокрема, щодо
порушень, які мали місце під час підрахунку голосів та встановлення результатів го(
лосування в роботі дільничної виборчої комісії, – до окружної виборчої комісії або до
суду протягом двох днів після дня виборів, а в роботі окружної виборчої комісії – до
Центральної виборчої комісії або до суду – протягом п’яти днів після дня виборів
(четверте речення частини шостої статті 29).

Щодо заяв (скарг) стосовно порушень, які містять ознаки злочинів, передбачених
статтями 157, 158, 159 Кримінального кодексу України, то вони розглядаються пра(
воохоронними органами у строки і порядку, передбаченими Кримінальним та Кри(
мінально(процесуальним кодексами України.

Встановлення Законом про вибори порядку оскарження та розгляду скарг щодо
порушень, які стосуються виборів, у тому числі строків оскарження, має на меті забез(
печити, з одного боку, реалізацію виборчих прав громадян України, з другого – фор(
мування легітимного складу парламенту, можливість почати новообраною Верхов(
ною Радою України здійснення своїх повноважень у строки, передбачені Конституцією
України. Тому визначення стислих строків оскарження порушень відповідає характеру
виборчого процесу, але при їх встановленні та застосуванні не повинні ущемлюватись
права і свободи виборців, політичних партій (виборчих блоків пар( тій), кандидатів у
народні депутати України.
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3.2. Закон про вибори, закріплюючи положення про безперервність та невідклад(
ність процесу встановлення результатів голосування в одномандатному виборчому
окрузі (частина друга статті 72, частини сьома, одинадцята статті 74), не визначає
максимального строку, протягом якого окружна виборча комісія повинна прийняти
рішення про встановлення результатів виборів. Як вбачається з матеріалів справи, є
випадки, коли встановлення підсумків голосування та прийняття рішення про ре(
зультати виборів по округу відповідними окружними виборчими комісіями прийма(
лися після закінчення строку, визначеного для оскарження рішення, дії чи бездіяль(
ності окружної виборчої комісії.

Це пов’язано передусім з повторним підрахунком голосів на окремих виборчих
дільницях, повторним встановленням підсумків голосування в одномандатних ви(
борчих округах на підставі рішень виборчих комісій вищого рівня або суду. Тому ос(
каржити прийняте окружною виборчою комісією рішення, вчинену комісією, її чле(
ном дію чи їх бездіяльність під час підрахунку голосів та встановлення результатів
голосування, які тривають понад п’ять днів після дня виборів, у строки, визначені по(
ложенням останнього речення частини шостої статті 29 Закону про вибори, немож(
ливо. Тим більше, що за чинним положенням частини одинадцятої цієї статті строк
подання скарги продовженню або поновленню не підлягає. Скарги, подані після за(
кінчення строку оскарження, залишаються без розгляду.

Аналогічна ситуація складається і з оскарженням порушень з боку дільничної ви(
борчої комісії, вчинених під час підрахунку голосів по закінченні двох днів після дня
виборів.

Положення четвертого речення частини шостої статті 29 Закону про вибори по(
збавляє виборців, політичні партії (виборчі блоки партій), кандидатів у народні депу(
тати України права на оскарження в суді та відповідній виборчій комісії порушень, які
можуть мати місце в роботі дільничної або окружної виборчої комісії під час підрахун(
ку голосів та встановлення результатів голосування у тому разі, коли цей процес три(
вав відповідно більше двох та п’яти днів після дня виборів. Тим самим це положення
порушує закріплену Конституцією України гарантію здійснення прав та свобод люди(
ни і громадянина – право на їх судовий захист (частини перша, друга статті 55), яке
не може бути обмежене (стаття 64), а також право кожного на індивідуальні чи колек(
тивні письмові звернення до органів державної влади, органів місцевого самовряду(
вання та їх посадових і службових осіб (стаття 40).

На підставі викладеного Конституційний Суд України дійшов висновку, що поло(
ження четвертого речення частини шостої статті 29 Закону про вибори щодо строків
оскарження порушень, які мали місце в роботі дільничної або окружної виборчої ко(
місії під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування, не відпо(
відає положенням статті 40, частин першої, другої статті 55, статті 64 Конституції
України (є неконституційним) у частині, що унеможливлює оскарження порушень у
роботі дільничної або окружної виборчої комісії, вчинених по закінченні відповідно
двох та п’яти днів після дня виборів.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 147, 150, 152 Конституції України,
статтями 51, 63, 65, 73, 74, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України»,
Конституційний Суд України

в и р і ш и в :

1. Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), по(
ложення четвертого речення частини шостої статті 29 Закону України «Про вибори
народних депутатів України», згідно з яким скарга щодо порушень, які мали місце під
час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування в роботі дільничної
виборчої комісії, може бути подана до окружної виборчої комісії або до суду протягом
двох днів після дня виборів, а в роботі окружної виборчої комісії – до Центральної ви(
борчої комісії або до суду – протягом п’яти днів після дня виборів, у частині, що уне(
можливлює оскарження вчинених по закінченні двох та п’яти днів після дня виборів
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порушень у роботі відповідно дільничної або окружної виборчої комісії під час підра(
хунку голосів та встановлення результатів голосування.

2. Положення Закону України «Про вибори народних депутатів України», що виз(
нане неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом
України цього Рішення.

3. Це Рішення не поширюється на правовідносини, які виникли до дня його ухва(
лення на підставі положення Закону України «Про вибори народних депутатів Украї(
ни», що визнане неконституційним.

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

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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ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 29

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè»
(ñïðàâà ïðî ñòðîêè îñêàðæåííÿ ïîðóøåíü ï³ä ÷àñ ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â

òà âñòàíîâëåííÿ ðåçóëüòàò³â ãîëîñóâàííÿ)

1. Громадянин Діяк І.В. звернувся до Конституційного Суду України з проханням
дати офіційне тлумачення положень частини шостої статті 29 Закону України «Про ви(
бори народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 року із змінами (далі – Закон)
щодо строків подання скарг стосовно порушень в роботі дільничної або окружної ви(
борчої комісії, вчинених під час підрахунку голосів та встановлення результатів голо(
сування після закінчення відповідно двох і п’яти днів після дня виборів.

Конституційний Суд України у своєму Рішенні визнав таким, що не відповідає Кон(
ституції України (є неконституційним), положення четвертого речення частини шос(
тої статті 29 Закону України «Про вибори народних депутатів України», згідно з яким
скарга щодо порушень, які мали місце під час підрахунку голосів та встановлення ре(
зультатів голосування в роботі дільничної виборчої комісії, може бути подана до
окружної виборчої комісії або до суду протягом двох днів після дня виборів, а в роботі
окружної виборчої комісії – до Центральної виборчої комісії або до суду – протягом
п’яти днів після дня виборів, у частині, що унеможливлює оскарження вчинених по
закінченні двох та п’яти днів після дня виборів порушень у роботі відповідно дільнич(
ної або окружної виборчої комісії під час підрахунку голосів та встановлення резуль(
татів голосування.

Таке рішення Конституційний Суд України обгрунтовує тим, що положення четвер(
того речення частини шостої статті 29 Закону про вибори позбавляє виборців, по(
літичні партії (виборчі блоки партій), кандидатів у народні депутати України права на
оскарження в суді та відповідній виборчій комісії порушень, які можуть мати місце в
роботі дільничної або окружної виборчої комісії під час підрахунку голосів та встанов(
лення результатів голосування у тому разі, коли цей процес тривав відповідно більше
двох та п’яти днів після дня виборів. Тим самим це положення порушує закріплену
Конституцією України гарантію здійснення прав та свобод людини і громадянина –
право на їх судовий захист (частини перша, друга статті 55), яке не може бути обме(
жене (стаття 64), а також право кожного на індивідуальні чи колективні письмові
звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх по(
садових і службових осіб (стаття 40).

Такий висновок зроблено Судом на підставі лише граматичного тлумачення одно(
го четвертого (останнього) речення частини шостої статті 29 Закону, що не дозволи(
ло правильно вирішити поставлене питання.

Даючи офіційне роз’яснення, Суд не повинен обмежуватися лише одним спосо(
бом тлумачення, а має застосовувати всі інші допустимі прийоми для точного і пов(
ного розкриття змісту оспорюваного положення. У цьому разі необхідно було вико(
ристати системний та логічний способи тлумачення, що дало б протилежний
результат.

Положення, про офіційне тлумачення якого порушено клопотання, міститься у
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частині шостій, яка є елементом статті 29 Закону, що регламентує оскарження рі(
шень, дій чи бездіяльності стосовно виборів депутатів, про що свідчить її назва.

Частина перша статті 29 Закону встановлює право виборців, партій (блоків), кан(
дидатів у депутати та виборчих комісій оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність
суб’єктів, зазначених у частинах другій, третій цієї статті. Згідно з частиною третьою
статті 29 Закону рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів виборчих ко(
місій можуть бути оскаржені до виборчих комісій вищого рівня або до суду. Наведені
положення не містять жодних застережень та переліку рішень, дій чи бездіяльності
виборчих комісій, членів виборчих комісій, які можуть або не можуть бути оскаржені.
Отже, стаття 29 Закону передбачає оскарження будь(яких рішень, дій чи без(
діяльності виборчих комісій та їх членів.

Частина шоста статті 29 Закону встановлює строки оскарження рішень, дій чи без(
діяльності, окремих порушень виборчого законодавства та визначає органи, які мо(
жуть розглядати скарги на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій або членів
виборчих комісій, але вона не містить переліку рішень, дій чи бездіяльності виборчих
комісій, членів цих комісій, які не підлягають оскарженню.

Таким чином, системний аналіз статті 29 Закону дає підстави для висновку, що во(
на передбачає оскарження будь(яких рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій
або членів виборчих комісій у встановлені нею строки, тобто ніяких обмежень права
на судовий захист не встановлює, у тому числі і щодо строків подання скарг на пору(
шення в роботі дільничної або окружної виборчої комісії під час підрахунку голосів та
встановлення результатів голосування незалежно від того, коли вони мали місце.

2. Не можна погодитись і з тим, що останнє (четверте) речення частини шостої
статті 29 Закону позбавляє суб’єкта виборчого процесу права оскаржувати пору(
шення, вчинені дільничною або окружною виборчою комісією під час підрахунку голо(
сів та встановлення результатів голосування по закінченні відповідно двох та п’яти
днів після дня виборів.

За буквальним змістом цього припису у встановлені в ньому строки можуть оскаржу(
ватися лише ті порушення в роботі відповідних виборчих комісій, які мали місце в на(
ступні після дня виборів дні: у роботі дільничної виборчої комісії – два дні, в роботі
окружної виборчої комісії – п’ять днів. Щодо порушень, які можуть мати місце в роботі
дільничної або окружної виборчої комісії під час підрахунку голосів та встановлення ре(
зультатів голосування у строки після відповідно двох і п’яти днів після дня виборів, то по(
ложення останнього речення частини шостої статті 29 Закону ніяких застережень не
встановлює.

У які строки має бути подана скарга на такі порушення, прямої відповіді Закон
не дає. Саме це питання і неоднозначне їх визначення судами загальної юрисдикції
змусили звернутися громадянина Діяка І.В. з клопотанням про надання офіційного
тлумачення. При цьому він не посилався на те, що останнє речення частини шостої
статті 29 Закону «унеможливлює» оскарження порушень у роботі дільничної або
окружної виборчої комісії під час підрахунку голосів та встановлення результатів го(
лосування по закінченні відповідно двох і п’яти днів після дня виборів.

Своїм Рішенням Конституційний Суд України фактично підтвердив незаперечне
право на оскарження порушень у роботі дільничної або окружної виборчої комісії, які
мали місце під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування, але
не вирішив поставлене перед ним питання щодо визначення строків оскарження та(
ких порушень. Ця проблема зумовлена неправильним вибором обставини, з якою
пов’язується перебіг строку оскарження порушень у роботі дільничної або окружної
виборчої комісії, які мали місце під час підрахунку голосів та встановлення результа(
тів голосування. В останньому реченні частини шостої статті 29 Закону такою обста(
виною є «день виборів».

Перебіг строку оскарження щодо порушень у роботі дільничної або окружної ви(
борчої комісії, які мали місце під час підрахунку голосів та встановлення результатів
голосування, можна було визначити днем виборів за умови встановлення в Законі
конкретного терміну закінчення цього процесу з урахуванням часу, необхід( ного для
подання скарги.
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Однак законодавець, передбачивши невідкладний та безперервний порядок під(
рахунку голосів, встановлення результатів голосування після закінчення голосування
та з моменту початку надходження протоколів про підрахунок голосів, не встановив
терміну закінчення цього процесу. Тобто час для підрахунку голосів та встанов( лення
результатів голосування дільнична та окружна виборчі комісії визначають самі, що не
виключає продовження цього процесу і понад встановлені останнім (четвертим) ре(
ченням частини шостої статті 29 Закону строки оскарження порушень у роботі цих ко(
місій. Крім того, Закон передбачає можливість повторного підрахунку голосів та вста(
новлення результатів голосування, проведення яких у строк відповідно два і п’ять днів
після дня виборів є проблематичним.

Тому початок перебігу строку оскарження порушень в роботі дільничної або
окружної виборчих комісій, що мали місце під час підрахунку голосів та встановлення
результатів голосування, необхідно було встановлювати з моменту прийняття відпо(
відного рішення, вчинення дії чи бездіяльності, як це передбачено у першому реченні
частини шостої статті 29 Закону.

3. При вирішенні питання про строки подання скарг щодо порушень у роботі діль(
ничної або окружної виборчих комісій, що мали місце під час підрахунку та встанов(
лення результатів голосування по закінченні відповідно двох або п’яти днів після дня
виборів, необхідно виходити з того, що Закон окремо не встановив строків оскар(
ження таких порушень.

Строки оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, членів вибор(
чих комісій встановлені частиною шостою статті 29 Закону.

Зокрема, у першому реченні частини шостої статті 29 Закону вказується загаль(
ний строк оскарження – сім днів з дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльно(
сті, протягом яких скаргу може бути подано до відповідної виборчої дільниці або до
суду. Наступні речення цієї частини, у тому числі і четверте, встановлюють спеціальні
строки для оскарження окремих порушень виборчого законодавства. В останньому
реченні щодо порушень в роботі дільничної виборчої комісії, які мали місце під час
підрахунку голосів та встановлення результатів голосування, передбачено подання
скарги до окружної виборчої комісії або до суду протягом двох днів після дня виборів,
а в роботі окружної виборчої комісії – до Центральної виборчої комісії або до суду –
протягом п’яти днів після дня виборів.

Встановлені останнім реченням частини шостої статті 29 Закону строки оскаржен(
ня стосуються лише порушень в роботі дільничної або окружної виборчої комісії, які
мали місце під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування про(
тягом відповідно двох і п’яти днів після дня виборів. На інші аналогічні порушення,
вчинені пізніше вказаних термінів, тобто відповідно на третій або шостий та в інші дні
після дня виборів, дія цього припису не поширюється.

Оскільки встановлені в останньому реченні частини шостої статті 29 Закону спе(
ціальні строки оскарження не охоплюють усіх можливих порушень у роботі дільничної
або окружної виборчої комісії під час підрахунку голосів або встановлення результа(
тів голосування, то на аналогічні порушення, що мали місце після закінчен( ня відпо(
відно двох і п’яти днів після дня виборів, мають поширюватися загальні строки оскар(
ження, встановлені в першому реченні частини шостої статті 29 Закону. Загальні
строки оскарження поширюються на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій,
членів виборчих комісій, якщо окремо для кожного з них Закон не встановив інших
строків їх оскарження. Інших строків оскарження порушень у роботі дільничної або
окружної виборчої комісії, які мали місце під час підрахунку голосів та встановлення
результатів голосування по закінченні відповідно двох та п’яти днів після дня виборів,
Закон не встановлює.

Отже, скаргу щодо таких порушень може бути подано до відповідної виборчої ко(
місії або до суду у семиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії чи без(
діяльності.

З урахуванням наведеного Конституційний Суд України мав би дати таке офіційне
тлумачення: положення частини шостої статті 29 Закону України «Про вибори народ(
них депутатів України» щодо строків подання скарг про порушення в роботі дільнич(
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ної або окружної виборчої комісії, які мали місце під час підрахунку голосів та вста(
новлення результатів голосування, необхідно розуміти так, що в передбачені
останнім реченням строки – протягом відповідно двох і п’яти днів після дня виборів –
скарга до виборчої комісії вищого рівня або до суду може бути подана щодо пору(
шень, які мали місце в роботі дільничної чи окружної виборчої комісії під час підрахун(
ку голосів та встановлення результатів голосування в ці строки.

У разі коли підрахунок голосів та встановлення результатів голосування дільнич(
ною чи окружною виборчою комісією здійснювалися після закінчення відповідно двох
і п’яти днів після дня виборів, скаргу щодо порушень, які мали місце в роботі дільнич(
ної або окружної виборчої комісії під час підрахунку голосів та встановлення резуль(
татів голосування, може бути подано до виборчої комісії вищого рівня або до суду у
строки, встановлені у першому реченні частини шостої статті 29 Закону України «Про
вибори народних депутатів України», – сім днів з дня прийняття рі( шення, вчинення
дії чи бездіяльності.

Суддя Конституційного Суду України М. Савенко

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 3/2003

31



²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 150 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè

ñòîñîâíî òÿæêîñò³ çëî÷èíó
(ñïðàâà ïðî âðàõóâàííÿ òÿæêîñò³ çëî÷èíó

ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-23/2003
8 ëèïíÿ 2003 ðîêó
¹ 14-ðï/2003

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

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
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 щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положення статті 150 Кримінально(процесуального кодексу України
стосовно врахування тяжкості злочину при застосуванні запобіжного заходу.

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання 50 народних депутатів
України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 71 Закону України «Про Конститу(
ційний Суд України» є наявність спору щодо відповідності Конституції України (консти(
туційності) зазначеного положення статті 150 Кримінально(процесуального кодексу
України.

Заслухавши суддю(доповідача Німченка В.І. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України
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у с т а н о в и в :

1. Суб’єкт права на конституційне подання – 50 народних депутатів України – звер(
нувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати таким, що не відповідає
Конституції України (є неконституційним), положення статті 150 Кримінально( процесу(
ального кодексу України, згідно з яким при вирішенні питання про застосування запо(
біжного заходу, поряд з іншими обставинами, враховується тяжкість злочину, у вчиненні
якого підозрюється, обвинувачується особа.

У конституційному поданні стверджується, що зазначена норма є неконституцій(
ною, оскільки до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину,
що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, може бути застосований такий
запобіжний захід, як взяття під варту, лише з «мотиву тяжкості злочину, в якому обви(
нувачується особа». Це суперечить Конституції України, згідно з якою особа вва(
жається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному пока(
ранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено
обвинувальним вироком суду, а запобіжний захід – тримання під вартою – може бути
застосований лише у разі нагальної потреби запобігти злочинові чи його перепинити
(статті 29, 62 Конституції України).

Автори клопотання також вважають, що положення статті 150 Кримінально(про(
цесуального кодексу України суперечить і статті 5 Конвенції про захист прав людини
та основних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 ро(
ку, яка «не містить такої підстави для арешту».

2. Голова Верховної Ради України в листі до Конституційного Суду України зазна(
чив, що застосування запобіжного заходу не є мірою кримінального покарання, а от(
же, обрання запобіжного заходу відповідно до обставин, визначених у статті 150
Кримінально(процесуального кодексу України, ніяким чином не порушує принципу
презумпції невинуватості, який передбачено частиною першою статті 62 Конституції
України. На його думку, тяжкість вчиненого злочину не є самостійною підставою для
обрання запобіжного заходу і підлягає врахуванню у сукупності з іншими обставина(
ми, що характеризують особу, стосовно якої вирішується питання про застосування
запобіжного заходу відповідно до вимог Кримінально(процесуального кодексу Укра(
їни.

Президент України не вбачає підстав для визнання положення статті 150 Кри(
мінально(процесуального кодексу України неконституційним, оскільки аналіз її змі(
сту свідчить, що вона не виключає необхідності застосування положень статті 148
Кодексу, як це випливає з конституційного подання, а доповнює перелік обставин,
які повинні враховуватися під час обрання запобіжного заходу. Цей захід не може бу(
ти застосований лише з мотиву тяжкості злочину.

За висновками Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ Ук(
раїни, Служби безпеки України, фахівців Національної академії Служби безпеки
України та Центру порівняльного права при Міністерстві юстиції України стаття 150
Кримінально(процесуального кодексу України передбачає не підстави для застосу(
вання запобіжного заходу, а обставини, які враховуються при вирішенні питання про
застосування запобіжного заходу та його виду. Серед таких обставин передбачена і
тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, оскільки ця
обставина є складовою характеристики суспільної небезпечності вчиненого та осо(
би, яка підозрюється або обвинувачується.

3. Вирішуючи спір з порушеного у конституційному поданні питання, Конституцій(
ний Суд України виходить з такого.

Конституція України передбачає можливість застосування арешту або тримання
під вартою лише за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку,
встановлених законом (частина друга статті 29).

Згідно з частиною третьою статті 29 Конституції України, на яку посилаються авто(
ри клопотання, уповноважені законом органи можуть застосовувати тримання особи
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під вартою як тимчасовий запобіжний захід у разі нагальної необхідності запобігти
злочинові чи його перепинити.

Відповідно до цих положень Конституції України в Кримінально(процесуальному
кодексі України передбачено, що застосування запобіжного заходу – взяття під варту
– можливе лише за вмотивованим рішенням суду і тільки з підстав та в порядку, пере(
дбачених статтями 148, 149, 150, 155, а затримання особи як тимчасовий запобіжний
захід (частина друга статті 149) застосовується в позасудовому порядку органом діз(
нання з підстав і в порядку, визначених статтями 106, 1061, 115, 1652 цього Кодексу.

Тому посилання суб’єкта права на конституційне подання на частину третю статті
29 Конституції України як на правове обгрунтування неконституційності оспорювано(
го положення статті 150 Кримінально(процесуального кодексу України є безпідстав(
ним.

Згідно з Кримінально(процесуальним кодексом України запобіжні заходи засто(
совуються до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого з метою за(
побігти спробам ухилитися від дізнання, слідства або суду, перешкодити встанов(
ленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для
забезпечення виконання процесуальних рішень (частина перша статті 148) лише за
наявності достатніх підстав вважати, що ці особи будуть намагатися ухилитися від
слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановлен(
ню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність (частина друга статті 148).

Стаття 149 Кримінально(процесуального кодексу України визначає вичерпний пе(
релік видів запобіжних заходів, які можуть бути застосовані до особи з підстав, вик(
ладених у статті 148. За змістом частини другої цієї статті необхідність застосування
запобіжного заходу пов’язується з поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, під(
судного, засудженого після скоєння злочину (намагання ухилитися від слідства і суду
або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у
справі або продовжувати злочинну діяльність).

Тяжкість злочину законом не визначається як підстава для застосування будь(
якого виду запобіжного заходу, а не тільки взяття під варту.

Згідно зі статтею 150 Кримінально(процесуального кодексу України при вирі(
шенні питання про застосування запобіжного заходу, крім обставин, зазначених у
статті 148 Кодексу, враховуються тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється,
обвинувачується особа, її вік, стан здоров’я, сімейний і матеріальний стан, вид діяль(
ності та інші обставини, що її характеризують.

Взяття під варту як один із видів запобіжного заходу може бути застосоване за
умов, визначених частиною першою статті 155 Кримінально(процесуального кодек(
су України, та за наявності достатніх підстав, передбачених статтею 148 цього Кодек(
су.

Системний аналіз статей 148, 149, 150, 155 Кримінально(процесуального кодексу
України свідчить про те, що стаття 150 не визначає підстав для застосування за(
побіжного заходу і стосується виключно обставин (що, зокрема, випливає з са( мої
назви статті), які повинні враховуватись при обранні запобіжного заходу в кожному
конкретному випадку незалежно від його виду (підписка про невиїзд, взяття під варту
тощо). Перелік цих обставин не є вичерпним, і при застосуванні запобіжного заходу
враховуються як тяжкість злочину, у вчиненні якого особа підозрюється, обвинува(
чується, так й інші обставини.

З огляду на викладене Конституційний Суд України вважає, що оспорювана норма
статті 150 Кримінально(процесуального кодексу України не суперечить вимогам
статті 29 Конституції України.

Необгрунтованим є й посилання народних депутатів України на невідповідність
оспорюваного положення статті 150 Кримінально(процесуального кодексу України
статті 62 Конституції України, оскільки за правовою природою запобіжні заходи до
підозрюваного, обвинуваченого не є кримінальним покаранням.

Зазначене положення статті 150 Кримінально(процесуального кодексу України від(
повідає і статті 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року,
якою передбачена можливість застосування запобіжного заходу у вигляді арешту,
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зокрема, з метою запобігання вчиненню особою правопорушення чи її втечі після його
вчинення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат(
тями 51, 61, 63, 65, 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конститу(
ційний Суд України

в и р і ш и в :

1. Визнати таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), положен(
ня статті 150 Кримінально(процесуального кодексу України, згідно з яким при ви(
рішенні питання про застосування запобіжного заходу разом з іншими обставинами
враховується тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачу( ється
особа.

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

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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ÒÅÎÐ²ß ² ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯
ÞÐÈÑÄÈÊÖ²¯

ÃÀÐÌÎÍ²ÇÀÖ²ß ÏÎËÎÆÅÍÜ
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ
Ç ÍÎÐÌÀÌÈ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

ÒÀ ¯Õ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Â ÏÐÀÊÒÈÖ² ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ì. Ñåë³âîí,
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê,

÷ëåí-êîðåñïîíäåíò Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè

Çà ÷èííîþ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íà º ñóâåðåííîþ ³ íåçàëåæíîþ, äåìîêðàòè÷íîþ, ñî-
ö³àëüíîþ, ïðàâîâîþ äåðæàâîþ. Çàâäÿêè ñóâåðåí³òåòó äåðæàâà çä³éñíþº â³äïîâ³äí³
ôóíêö³¿ ùîäî ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ âíóòð³øíüî¿ òà çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè, çàáåçïå-
÷åííÿ ñâî¿õ íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â òà áåçïåêè, ñï³âðîá³òíèöòâà ç ³íøèìè êðà¿íàìè íà
îñíîâ³ çàãàëüíîâèçíàíèõ ïðèíöèï³â ³ íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà.

Ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòîê ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, óòâåðäæåííÿ äåìîêðàòè÷íèõ
ïðèíöèï³â çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîðèñòàííÿì çàðóá³æíîãî äî-
ñâ³äó, ï³äòðèìàííÿì ñï³âðîá³òíèöòâà ç ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, âïðîâàäæåííÿì
ïîëîæåíü ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ³íøèõ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó íàö³îíàëüíå
çàêîíîäàâñòâî, çàáåçïå÷åííÿì ìåõàí³çì³â ¿õ ðåàë³çàö³¿. Îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³ íàáó-
âàº ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì çàáåçïå÷åííÿ òà çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.
Öå çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê íàö³îíàëüíèõ çàñîá³â ïðàâîâîãî çàõèñòó,
òàê ³ çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ â³äïîâ³äíèìè ì³æíàðîäíèìè
ñóäîâèìè óñòàíîâàìè àáî â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é, ÷ëåíîì
àáî ó÷àñíèêîì ÿêèõ º Óêðà¿íà.

Ñòâîðåííÿ ì³æíàðîäíèõ ñóäîâèõ óñòàíîâ òà îðãàí³â ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é íà
òåðèòîð³¿ ªâðîïè ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè çáëèæåííþ íàö³îíàëüíèõ ïðàâîâèõ ñè-
ñòåì, íàëàãîäæåííþ þðèäè÷íèõ ìåõàí³çì³â ¿õ âçàºìîä³¿, ñïîñîá³â ïðàâîâî¿ ³íòåãðàö³¿.
Éäåòüñÿ ïåðåäóñ³ì ïðî ³íòåãðàö³þ ó ìåæàõ Ðàäè ªâðîïè ³ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó.

Çàçíà÷åí³ ³íòåãðàö³éí³ ïðîöåñè çä³éñíþþòüñÿ íå ìåõàí³÷íî, à øëÿõîì óäîñêîíà-
ëåííÿ, íàáëèæåííÿ òà ïðèâåäåííÿ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ó â³äïîâ³äí³ñòü äî
íîðì ³ ñòàíäàðò³â ì³æäåðæàâíî-ïðàâîâèõ ñèñòåì, ñòâîðåííÿ ó òàêèé ñïîñ³á ïðàâîâî¿
òà îðãàí³çàö³éíî¿ áàçè ñï³âðîá³òíèöòâà ñóâåðåííèõ äåðæàâ. Çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíèõ
çàõîä³â ïðàâîâî¿ ³íòåãðàö³¿, âèçíà÷åííÿ ¿¿ ñïîñîá³â íàëåæàòü äî â³äàííÿ çà³íòåðåñîâà-
íèõ ó öüîìó äåðæàâ. Áåç ¿õ ó÷àñò³ ïðàâîâ³ ³íòåãðàö³éí³ ïðîöåñè çä³éñíþâàòèñÿ íå ìî-
æóòü.

Ïåðåäóìîâîþ âõîäæåííÿ äî ì³æäåðæàâíî-ïðàâîâèõ ñèñòåì, ÿê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà,
º ñòâîðåííÿ äåìîêðàòè÷íèõ çàñàä äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ òà ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ãðîìà-
äÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà êðà¿íè-ïðåòåíäåíòà, ôîðìóâàííÿ òà óòâåðäæåííÿ ïðèíöèï³â
ïðàâîâî¿ äåðæàâè, ðåôîðìóâàííÿ ³íñòèòóö³éíî¿ òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ ñêëàäîâèõ
íàö³îíàëüíî¿ ïðàâîâî¿ ñèñòåìè. Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàº ôîðìóâàííÿ ïðàâîâî¿ ñâ³äîìî-
ñò³ ãðîìàäÿí ç îð³ºíòàö³ºþ íà äåìîêðàòè÷í³ ñòàíäàðòè ì³æäåðæàâíî-ïðàâîâèõ ñèñòåì.

Îäíèì ³ç ñïîñîá³â ïðàâîâî¿ ³íòåãðàö³¿ º ãàðìîí³çàö³ÿ çàêîíîäàâ÷îãî ðåãóëþâàííÿ
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ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ç ì³æíàðîäíèì ïðàâîì. Òðåáà ï³äêðåñëèòè, ùî þðèäè÷íà ë³òåðà-
òóðà íå äàº ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ãàðìîí³çàö³ÿ». Àâòîðè ïóáë³êàö³é çì³ñòîì
öüîãî ïîíÿòòÿ ââàæàþòü ïåâí³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà äîñÿãíåííÿ óçãîäæåíîñò³, óñóíåííÿ
ñóïåðå÷íîñòåé1; óçãîäæåííÿ çàãàëüíèõ ï³äõîä³â, êîíöåïö³é ðîçâèòêó íàö³îíàëüíèõ çà-
êîíîäàâñòâ2; îäíèì ç îñíîâíèõ íàïðÿì³â ³ ôîðì ïðîâåäåííÿ óçãîäæåíîãî ïðàâîâîãî
ðîçâèòêó äåðæàâè3; çáëèæåííÿ îêðåìèõ ïðàâîâèõ ïîëîæåíü ð³çíèõ ïðàâîâèõ ñèñòåì
øëÿõîì óñóíåííÿ â³äïîâ³äíèõ ñóïåðå÷íîñòåé òà â³äì³ííîñòåé, ôîðìóâàííÿ ïðèíàéìí³
ì³í³ìàëüíèõ çàãàëüíèõ âèìîã ³ ñòàíäàðò³â4 òîùî.

²íêîëè ÿê ãàðìîí³çàö³þ òðàêòóþòü ðåöåïö³þ ïðàâà, ÿêà ïîëÿãàº â çàïîçè÷åíí³ îä-
í³ºþ äåðæàâîþ â ³íøî¿ îêðåìèõ þðèäè÷íèõ òåðì³í³â, ïðàâîâèõ íîðì, ìåòîä³â ïðàâî-
âîãî ðåãóëþâàííÿ, à ïîäåêóäè – ³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â. Ïðîòå ãàðìîí³çàö³ÿ ³
ðåöåïö³ÿ ïðàâà ñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ. ßêùî ðåöåïö³ÿ º çàñîáîì ñòâîðåííÿ äåðæàâîþ
âëàñíîãî àíàëîãó ïðàâîâî¿ íîðìè ÷è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íà áàç³ çàïîçè÷åíèõ
¿õ ìîäåëåé, òî ãàðìîí³çàö³ÿ – ñïîñ³á ïðàâîâî¿ ³íòåãðàö³¿ ñàìîñò³éíèõ ïðàâîâèõ ñèñòåì.

Òèì ÷àñîì çàñîáàìè ãàðìîí³çàö³¿ çàêîíîäàâñòâà äåðæàâ-ó÷àñíèöü ðåã³îíàëüíèõ
ì³æäåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é ìîæóòü áóòè òàê çâàí³ ìîäåëüí³ çàêîíîïðîåêòè, ùî ðåêî-
ìåíäóþòüñÿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ äåðæàâàìè-ó÷àñíèöÿìè òàêèõ îðãàí³çàö³é ç ìåòîþ óçãî-
äæåííÿ ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè òà çáëèæåííÿ ¿õ çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè. Íåîáõ³äíèìè ñêëàäîâè-
ìè ãàðìîí³çàö³¿ çàêîíîäàâñòâà º âèçíà÷åííÿ ¿¿ ôîðì òà âñòàíîâëåííÿ ìåæ. Ùî ñòî-
ñóºòüñÿ ôîðì, òî íèìè ìîæóòü áóòè, çîêðåìà, óêëàäåííÿ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ äîãî-
âîð³â (êîíâåíö³é, õàðò³é òîùî) àáî ÷ëåíñòâî ó ì³æäåðæàâíèõ îá’ºäíàííÿõ. Ìåæ³ ãàð-
ìîí³çàö³¿ âèçíà÷àþòüñÿ îáñÿãîì çîáîâ’ÿçàíü äåðæàâ çà â³äïîâ³äíèìè ì³æíàðîäíèìè
äîãîâîðàìè, à òàêîæ ïðàâîâèì ñòàòóñîì ì³æäåðæàâíîãî îá’ºäíàííÿ.

Îñíîâîþ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ïðàâîâî¿ ³íòåãðàö³¿ º â³äïîâ³äí³ ðåã³îíàëüí³ ïðà-
âîâ³ ñèñòåìè (ñêàæ³ìî, ó ìåæàõ Ðàäè ªâðîïè, ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó) òà ãëîáàëüíà
ïðàâîâà ñèñòåìà, ñôîðìîâàíà íà áàç³ çàãàëüíîâèçíàíèõ ïðèíöèï³â ³ íîðì ì³æíàðîäíî-
ãî ïðàâà, íàñàìïåðåä ð³øåíü (äåêëàðàö³é, ðåçîëþö³é) Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é,
¿¿ îðãàí³â, à òàêîæ áàãàòüîõ ì³æíàðîäíèõ êîíâåíö³é òîùî. Çðîçóì³ëî, ùî ³íòåãðàö³éí³
ïðîáëåìè ìîæóòü óñï³øíî ðîçâ’ÿçóâàòèñÿ çà óìîâè ¿õ ñïðèéíÿòòÿ íàö³îíàëüíèìè ïðà-
âîâèìè ñèñòåìàìè, ÿê³ çäåá³ëüøîãî âèçíà÷àþòü ìåæ³ òà ïðîöåäóðó ³íòåãðàö³¿. ²íòåãðà-
ö³éí³ ïðîöåñè â öüîìó ðîçóì³íí³ çä³éñíþþòüñÿ ïîâíîþ ì³ðîþ çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ
äåðæàâîþ ÷³òêîãî ïîðÿäêó çàñòîñóâàííÿ íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà íà ¿¿ òåðèòîð³¿, òîá-
òî ¿õ ³ìïëåìåíòàö³¿. Íåîáõ³äí³ñòü ³ìïëåìåíòàö³¿ ó òàêèé ñïîñ³á çóìîâëþºòüñÿ ñóâåðåí-
í³ñòþ äåðæàâ ³ òèì, ùî ¿¿ ìåõàí³çìè ì³æíàðîäíèì ïðàâîì, ÿê ïðàâèëî, íå âèçíà÷àþòü-
ñÿ.

Çà ñòàòòåþ 9 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ìïëåìåíòàö³ÿ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â ó ïðàâîâó
ñèñòåìó Óêðà¿íè ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ øëÿõîì íàäàííÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè
çãîäè íà ¿õ îáîâ’ÿçêîâ³ñòü äëÿ Óêðà¿íè. Ó ðàç³ íàäàííÿ òàêî¿ çãîäè â³äïîâ³äíèé ì³æíà-
ðîäíèé äîãîâ³ð ñòàº ÷àñòèíîþ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. Çãàäàíîþ ñòàò-
òåþ Îñíîâíîãî Çàêîíó âñòàíîâëåíî, ùî óêëàäåííÿ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ÿê³ ñóïå-
ðå÷àòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ìîæëèâå ëèøå ï³ñëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Îñîáëèâ³ñòþ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ÷èííèõ ì³æ-
íàðîäíèõ äîãîâîð³â, çãîäó íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíî Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè,
º òå, ùî éîãî íîðìè íå òðàíñôîðìóþòüñÿ â íîâ³, ñóòî íàö³îíàëüí³ íîðìè Óêðà¿íè, à ðå-
àë³çóþòüñÿ ñàìîñò³éíî, â îêðåìèõ âèïàäêàõ – ðàçîì ç âíóòð³øíüîäåðæàâíèì ïðàâî-
âèì àêòîì, ïðèéíÿòèì ó çâ’ÿçêó ç ³ìïëåìåíòàö³ºþ ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó â ïðàâîâó
ñèñòåìó äåðæàâè. Òàêå çàêîíîäàâñòâî íå ìîæå çì³íþâàòèñÿ â îäíîñòîðîííüîìó ïî-
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ðÿäêó çà âèçíà÷åíîþ ïðîöåäóðîþ ðîçãëÿäó, óõâàëåííÿ òà íàáðàííÿ ÷èííîñò³ çâè÷àé-
íèìè çàêîíàìè.

Öå çóìîâëþºòüñÿ òèì, ùî ì³æíàðîäíèé äîãîâ³ð º ùîíàéìåíøå äâîñòîðîííüîþ óãî-
äîþ, éîãî óìîâè ðîçðîáëÿþòüñÿ, ï³äïèñóþòüñÿ òà ðàòèô³êóþòüñÿ ð³çíèìè äåðæàâàìè
(íåð³äêî ³ç çàñòåðåæåííÿìè îêðåìî¿ äåðæàâè ÷è ê³ëüêîõ äåðæàâ), ïðè÷îìó ðàòèô³êàö³ÿ
çä³éñíþºòüñÿ çà âëàñíîþ ïðîöåäóðîþ êîæíî¿ äåðæàâè-ó÷àñíèö³ äîãîâîðó. Â³äìîâà
äåðæàâè â³ä îêðåìèõ ïîëîæåíü ÷èííîãî ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó àáî äîãîâîðó â ö³ëî-
ìó ìîæëèâà ëèøå ó ôîðì³ äåíîíñàö³¿, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, ùî âèçíà÷àºòüñÿ,
ÿê ïðàâèëî, ñàìèì äîãîâîðîì.

Ïðèêëàäîì âèêîíàííÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ àêò³â ìîæå ñëó-
ãóâàòè Êîíâåíö³ÿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä 1950 ðîêó. Õî÷à ìèíó-
ëî ëèøå ø³ñòü ðîê³â â³äòîä³, ÿê Óêðà¿íà ðàòèô³êóâàëà öþ Êîíâåíö³þ, ïðîòå ðåàë³çàö³ÿ
¿¿ ïîëîæåíü ó ïðàâîâó ñèñòåìó Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ ïîñë³äîâíî ³ äîñèòü óñï³øíî.
Ñóäè Óêðà¿íè, ³íø³ îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè, çä³éñíþþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ, íåð³äêî
çàñòîñîâóþòü ïîëîæåííÿ Êîíâåíö³¿, ïðàâîâ³ ïîçèö³¿ ªâðîïåéñüêîãî cóäó ç ïðàâ ëþäè-
íè äëÿ âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ ïèòàíü ó êîíòåêñò³ â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü íàö³îíàëüíî-
ãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ùî âðåãóëüîâóþòü ò³ ÷è ³íø³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè.

Ïîð³âíÿííÿ ñèñòåìè ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä, ïåðåäáà÷åíèõ ö³ºþ Êîíâåí-
ö³ºþ òà ïðîòîêîëàìè äî íå¿, ç ïðàâàìè ³ ñâîáîäàìè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, çàêð³ïëåíè-
ìè çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷óº, ùî â³ò÷èçíÿíå çàêîíîäàâñòâî ì³ñòèòü çàãàëîì
àíàëîã³÷íèé ïåðåë³ê ïðàâ ³ ñâîáîä, õî÷ îêðåì³ ç íèõ â³äð³çíÿþòüñÿ òåðì³íîëîã³÷íî â³ä
êîíâåíö³éíèõ âèçíà÷åíü. Íîðìè íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè çá³ãàþòüñÿ,
çîêðåìà, ç íîðìàìè Êîíâåíö³¿ ùîäî: ïîâàãè äî ïðàâ ëþäèíè (ñòàòòÿ 1); ïðàâà íà æèòòÿ
(ñòàòòÿ 2); çàáîðîíè êàòóâàíü (ñòàòòÿ 3); ïðàâà íà ñïðàâåäëèâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä (ñòàò-
òÿ 6); ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ ëèøå çã³äíî ç çàêîíîì (ñòàòòÿ 7); ñâîáîäè ìèðíèõ
ç³áðàíü òà ñâîáîäè îá’ºäíàííÿ (ñòàòòÿ 11); ïðàâà íà åôåêòèâíèé çàñ³á ïðàâîâîãî çàõèñ-
òó (ñòàòòÿ 13); ïðàâà íà â³ëüí³ âèáîðè (ñòàòòÿ 3 Ïåðøîãî ïðîòîêîëó); ïðàâà íà ñâîáîäó
ïåðåñóâàííÿ ³ ñâîáîäó âèáîðó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ (ñòàòòÿ 2 Ïðîòîêîëó ¹ 4) òîùî.

Ïðè óçãîäæåíí³ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ç ïîëîæåííÿìè Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò
ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä íå ìîæå íå âðàõîâóâàòèñÿ âåëèêèé ìàñèâ ³íøèõ ì³æ-
íàðîäíèõ àêò³â ç ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, äî ÿêèõ Óêðà¿íà òàêîæ ïðèºäíàëàñÿ ³ ÿê³ ó
çâ’ÿçêó ç öèì ñòàëè ÷àñòèíîþ ¿¿ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Éäåòüñÿ ïðî äåêëàðàö³¿,
êîíâåíö³¿, óãîäè ÎÎÍ, ¿¿ ñïåö³àë³çîâàíèõ óñòàíîâ, àêòè ðåã³îíàëüíèõ ì³æäåðæàâíèõ
îá’ºäíàíü òîùî.

Õàðàêòåðíèì äëÿ ïðàêòèêè ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ º çàñòîñóâàííÿ çäåá³ëüøîãî
ïîëîæåíü ñòàòåé 6, 10 Êîíâåíö³¿, ñòàòò³ 1 Ïåðøîãî ïðîòîêîëó äî íå¿ òà ð³øåíü ªâðî-
ïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Éäåòüñÿ, çîêðåìà, ïðî êðèòåð³¿ ñïðàâåäëèâîãî ñóäîâî-
ãî ðîçãëÿäó, â³äïîâ³äíîñò³ òðèâàëîñò³ ñóäîâî¿ ïðîöåäóðè ñòàíäàðòàì «ðîçóìíîãî
ñòðîêó», çàõèñòó ïðàâà âëàñíîñò³, ÷åñò³, ã³äíîñò³ é ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿, â³äøêîäóâàííÿ
ìîðàëüíî¿ (íåìàéíîâî¿) øêîäè òîùî1. Çâåðíåííÿ äî ð³øåíü ªâðîïåéñüêîãî ñóäó çó-
ìîâëåíî éîãî ðîëëþ â ºâðîïåéñüê³é ñèñòåì³ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè òà ºâðîïåéñüêîãî
ïðàâîïîðÿäêó, îñê³ëüêè îäíèì ç ãîëîâíèõ çàâäàíü ïðàêòèêè Ñóäó º âèðîáëåííÿ â³ä-
ïîâ³äíîãî çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî ñòàíäàðòó ïðàâ ëþäèíè2. Ñóä, äî òîãî æ, º ãîëîâíèì
åëåìåíòîì êîíòðîëüíîãî ìåõàí³çìó äîäåðæàííÿ ïîëîæåíü Êîíâåíö³¿.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ïðàêòèêè âèð³øåííÿ ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, òî òðåáà â³äçíà÷èòè, ùî îðãàí êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿
Óêðà¿íè çâåðòàâñÿ äî ïîëîæåíü ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ àêò³â á³ëüø ÿê ó òðåòèí³ ñâî¿õ
ð³øåíü. Ó ñïðàâàõ, ùî ñòîñóâàëèñÿ îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè çà çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí, áëèçüêî 60 â³äñîòê³â ð³øåíü Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó ì³ñòÿòü ïîñèëàííÿ íà ì³æíàðîäíî-ïðàâîâ³ àêòè, ¿õ îêðåì³ ïîëî-
æåííÿ äëÿ îáãðóíòóâàííÿ ïðàâîâèõ ïîçèö³é Ñóäó.
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Òàê, âèð³øóþ÷è ñïðàâó ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü íèçêè ñòàòåé Çàêî-
íó Óêðà¿íè «Ïðî ³íôîðìàö³þ» òà ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» (ñïðà-
âà Ê.Ã. Óñòèìåíêà), Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè â Ð³øåíí³ â³ä 30 æîâòíÿ 1997 ðîêó
çàçíà÷èâ, ùî çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ öüîãî Ð³øåííÿ íå áóëî ïðè-
âåäåíî ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ó ÷àñòèí³ çàõèñòó ïåðñîíàëüíèõ äà-
íèõ ïðî îñîáó â çâ’ÿçêó ç ïðèéíÿòòÿì Óêðà¿íè äî Ðàäè ªâðîïè. Ïðàâîâ³äíîñèíè, ùî
âèíèêàëè ó ö³é ñôåð³, â òîìó ÷èñë³ é ³íôîðìàö³éíîãî õàðàêòåðó, ðåãóëþâàëèñÿ â³äîì-
÷èìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ, çîêðåìà íàêàçàìè Ì³í³ñòðà îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ÑÐÑÐ òà íèçêîþ ïîëîæåíü ³ òèì÷àñîâèõ ³íñòðóêö³é, çàòâåðäæåíèõ ó ÑÐÑÐ
çãàäàíèì ì³í³ñòåðñòâîì ó 80-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ.

×åðåç â³äñóòí³ñòü âëàñíî¿ íîðìàòèâíî¿ áàçè çàçíà÷åí³ íîðìàòèâí³ àêòè ïðîäîâæóâà-
ëè íà òîé ÷àñ çàñòîñîâóâàòèñÿ â Óêðà¿í³ íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ÷èìàëî íîðì òàêèõ íàêà-
ç³â, ïîëîæåíü òà ³íñòðóêö³é ñóïåðå÷èëè çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè ïðî ³íôîðìàö³þ, îõî-
ðîíó çäîðîâ’ÿ, çàãàëüíîâèçíàíèì ì³æíàðîäíèì ïðèíöèïàì ðåêîìåíäàö³éíîãî õàðàêòå-
ðó, çàô³êñîâàíèì, çîêðåìà, ó Æåíåâñüê³é äåêëàðàö³¿ Âñåñâ³òíüî¿ ìåäè÷íî¿ àñàìáëå¿ (âå-
ðåñåíü 1948 ð³ê, ç íàñòóïíèìè ïîïðàâêàìè), Ì³æíàðîäíîìó êîäåêñ³ ìåäè÷íî¿ åòèêè
(æîâòåíü 1949 ð³ê, ç íàñòóïíèìè ïîïðàâêàìè), Ðåêîìåíäàö³ÿõ Ïàðëàìåíòñüêî¿ àñàìá-
ëå¿ Ðàäè ªâðîïè «Ïðî ñèòóàö³þ ç ïñèõ³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè» (æîâòåíü 1977 ð³ê), ó
÷èñëåííèõ äåêëàðàö³ÿõ, õàðò³ÿõ ³ êîíâåíö³ÿõ ïðî ïðàâà ëþäèíè òîùî.

Âèð³øóþ÷è çàçíà÷åíó ñïðàâó, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè êåðóâàâñÿ íå ëèøå
íîðìàìè íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, à é çàãàëüíîâèçíàíèìè ïðèíöèïàìè
ïðàâà1.

Ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè çà çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí – æèòåë³â ì. Æîâò³ Âîäè ùîäî îô³-
ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 55, 64, 124 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ ïðèéíÿòîãî Ð³øåííÿ â³ä 25 ãðóäíÿ 1997 ðîêó
âêàçàâ, ùî ÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 55 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêà çàêð³ïëþº ïðàâî êîæíîãî
çâåðòàòèñÿ äî ñóäó çà çàõèñòîì ñâî¿õ ïðàâ ³ ñâîáîä, â³äïîâ³äàº çîáîâ’ÿçàííÿì Óêðà¿íè,
ÿê³ âèíèêëè, çîêðåìà, ó çâ’ÿçêó ç ðàòèô³êàö³ºþ íåþ Ì³æíàðîäíîãî ïàêòó ïðî ãðîìà-
äÿíñüê³ òà ïîë³òè÷í³ ïðàâà, Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä, ùî
çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 9 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè º ÷àñòèíîþ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè2.

Íà äóìêó ôàõ³âö³â, çàçíà÷åíå Ð³øåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ç ïîëîæåííÿìè ð³øåíü ªâðî-
ïåéñüêîãî Ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 23 âåðåñíÿ 1982 ðîêó ó ñïðàâ³ «Ñïîððîíã òà Ëîíí-
ðîò ïðîòè Øâåö³¿» òà â³ä 24 ÷åðâíÿ 1993 ðîêó ó ñïðàâ³ «Ïàïàìèõàëîïóëîñ òà ³íø³ ïðî-
òè Ãðåö³¿»3.

Çàçíà÷åíèìè âèùå ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèìè àêòàìè íå îáìåæóâàëàñÿ ïðàêòèêà âè-
ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ñïðàâ êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿. Ó Ð³øåí-
í³ â³ä 13 òðàâíÿ 1998 ðîêó â ñïðàâ³ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 3
òà 5 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ Ðàä íàðîäíèõ äåïóòàò³â» Ñóä, îá-
ãðóíòîâóþ÷è ñâ³é âèñíîâîê ïðî òå, ùî â Óêðà¿í³ íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³ ä³ÿ ïðèíöè-
ïó íåñóì³ñíîñò³ äåïóòàòñüêîãî ìàíäàòà ç ³íøèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³ íå ïîøèðþºòüñÿ
íà äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä, ïîñëàâñÿ íà ªâðîïåéñüêó Õàðò³þ ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäó-
âàííÿ. Ñòàòòÿ 7 Õàðò³¿, âèçíà÷àº, ùî ôóíêö³¿ ³ ä³ÿëüí³ñòü, íåñóì³ñí³ ç ìàíäàòîì ì³ñöå-
âî¿ âèáîðíî¿ îñîáè, â íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ ìîæóòü áóòè âñòàíîâëåí³ ò³ëüêè
çàêîíîì àáî îñíîâîïîëîæíèìè ïðàâîâèìè ïðèíöèïàìè.

Çàêð³ïèâøè îñíîâîïîëîæí³ ïðèíöèïè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, Êîíñòèòóö³ÿ
Óêðà¿íè ä³þ ïðèíöèïó íåñóì³ñíîñò³ äåïóòàòñüêîãî ìàíäàòà ç ³íøèìè âèäàìè ä³ÿëüíî-
ñò³ íà äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä íå ïîøèðèëà4.

Òðåáà ï³äêðåñëèòè, ùî ïîñèëàííÿ íà ì³æíàðîäíî-ïðàâîâ³ àêòè â ïðàêòèö³ îðãàíó
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êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ Óêðà¿íè íå îáìåæóºòüñÿ ÿêîþñü êàòåãîð³ºþ ñïðàâ, à º äî-
ñèòü ïîøèðåíèì. Ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿
ñòàòò³ 21 Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ ñòîñîâíî êîíòðàêòíî¿ ôîðìè òðóäîâîãî äîãîâîðó
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó ç³áðàíèõ ìàòåð³àë³â â³äçíà÷èâ, ùî íà òîé ÷àñ â
Óêðà¿í³ â³äáóâàëîñÿ íåîáãðóíòîâàíå ðîçøèðåííÿ ñôåðè çàñòîñóâàííÿ òàêî¿ ôîðìè
òðóäîâîãî äîãîâîðó, ùî íå ñïðèÿëî ñòâîðåííþ óìîâ äëÿ ïîâíîãî çä³éñíåííÿ ãðîìà-
äÿíàìè ïðàâà íà ïðàöþ, óñêëàäíþâàëî ñòàíîâèùå ïðàö³âíèê³â, çíèæóâàëî ðåàëüí³ñòü
ãàðàíò³é òðóäîâèõ ïðàâ ãðîìàäÿí, âñòàíîâëåíèõ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè. Ó
Ð³øåíí³ â³ä 9 ëèïíÿ 1998 ðîêó1 Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèñëîâèâ ïðàâîâó ïîçè-
ö³þ ùîäî äîö³ëüíîñò³ îáìåæåííÿ âèçíà÷åííÿ ñôåðè çàñòîñóâàííÿ êîíòðàêòíî¿ ôîðìè
òðóäîâîãî äîãîâîðó ëèøå çàêîíîì, çàçíà÷èâøè, ùî òàêà ôîðìà òðóäîâîãî äîãîâîðó
íå ìîæå âïðîâàäæóâàòèñü íîðìàòèâíèìè àêòàìè öåíòðàëüíèõ ³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè, àêòàìè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ êîëåêòèâíèìè äî-
ãîâîðàìè ³ óãîäàìè, ³íøèìè ëîêàëüíèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè. Öå çóìîâëþºòüñÿ
íåîáõ³äí³ñòþ ïîñèëåííÿ ïðàâîâèõ çàñîá³â çàõèñòó ïðàâ ãðîìàäÿí ó ãàëóç³ ïðàö³, óíå-
ìîæëèâëåííÿ ¿õ óùåìëåííÿ, äîäåðæàííÿ âèìîã ðàòèô³êîâàíî¿ Óêðà¿íîþ Êîíâåíö³¿
Ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ ¹ 158 â³ä 28 ÷åðâíÿ 1982 ðîêó ïðî ïðèïèíåííÿ òðóäî-
âèõ â³äíîñèí ç ³í³ö³àòèâè ï³äïðèºìöÿ.

Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ñïðàâ, êð³ì íà-
ö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, êåðóâàâñÿ òàêîæ êîíêðåòíèìè ì³æíàðîäíî-ïðà-
âîâèìè àêòàìè (äåêëàðàö³ÿìè, õàðò³ÿìè, êîíâåíö³ÿìè òîùî). Â îêðåìèõ ñïðàâàõ Ñóä
íà îáãðóíòóâàííÿ ñâîº¿ ïðàâîâî¿ ïîçèö³¿ àáî âèñíîâêó àïåëþâàâ äî êîíñòèòóö³é ³íøèõ
äåðæàâ, ùî, â ïðèíöèï³, ñï³âçâó÷íå îð³ºíòàö³¿ íà ñòàíäàðòè ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ
ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ó äåìîêðàòè÷íèõ äåðæàâàõ.

Òàê, ó Âèñíîâêó â³ä 2 ÷åðâíÿ 1999 ðîêó ó ñïðàâ³ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 46 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» âèìîãàì ñòàòåé 157 ³
158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè2 (â íüîìó éøëîñÿ ïðî êîíñòèòóö³éíå çàêð³ïëåííÿ ïåíñ³éíîãî
â³êó) Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ïîñëàâñÿ íà ñó÷àñíó ïðàêòèêó, ÿêà ñâ³ä÷èòü, ùî íà çàêð³ï-
ëåííÿ êîíêðåòíîãî ïåíñ³éíîãî â³êó äëÿ æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â âïëèâàº ðÿä ÷èííèê³â – åêî-
íîì³÷íå ñòàíîâèùå ñóñï³ëüñòâà, ð³âåíü çàéíÿòîñò³, â³êîâà ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ òîùî.
Ñàìå òîìó, íàãîëîñèâ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä, ïåíñ³éíèé â³ê, ÿê ïðàâèëî, íå ô³êñóºòüñÿ ó
êîíñòèòóö³ÿõ ñó÷àñíèõ äåðæàâ, à ðåãóëþºòüñÿ çâè÷àéíèìè çàêîíàìè (÷è ³íøèìè íîð-
ìàòèâíèìè àêòàìè). Òàêèì ÷èíîì, Ñóä ïðè âèð³øåíí³ ñïðàâè âðàõîâóâàâ ÿê íàö³î-
íàëüíå çàêîíîäàâñòâî, òàê ³ ïðàêòèêó êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ ñó÷àñíèõ çàðó-
á³æíèõ äåðæàâ.

Îäíàê çàãàëüíà òåíäåíö³ÿ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè çäå-
á³ëüøîãî îð³ºíòóºòüñÿ íà çàãàëüíîâèçíàí³ ïðèíöèïè ³ íîðìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà.
Çä³éñíþþ÷è îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ òåðì³íà «÷ëåí ñ³ì’¿ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ, ïðàö³âíè-
êà ì³ë³ö³¿, îñîáîâîãî ñêëàäó äåðæàâíî¿ ïîæåæíî¿ îõîðîíè», Ñóä ó ñâîºìó Ð³øåíí³ â³ä
3 ÷åðâíÿ 1999 ðîêó3 çàçíà÷èâ, ùî òåðì³íè «ñ³ì’ÿ», «÷ëåíè ñ³ì’¿», «ðîäè÷³», «ñ³ìåéíå
æèòòÿ», «óòðèìàííÿ» òîùî ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âæèâàþòüñÿ íåîäíîðàçîâî, àëå áåç
âèçíà÷åííÿ ¿õ çì³ñòó. Íå âñòàíîâëåíî ºäèíèõ êðèòåð³¿â ÷è ïîîñ³áíîãî ïåðåë³êó ÷ëåí³â
ñ³ì’¿ ³ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèìè àêòàìè. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 16 Çàãàëüíî¿ äåêëà-
ðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè (ïðèéíÿòî¿ Ãåíåðàëüíîþ Àñàìáëåºþ ÎÎÍ 10 ãðóäíÿ 1948 ðîêó, ðå-
çîëþö³ÿ ¹ 217 À/²²²/), ïóíêòó 2 ñòàòò³ 23 Ì³æíàðîäíîãî ïàêòó ïðî ãðîìàäÿíñüê³ ³
ïîë³òè÷í³ ïðàâà (ïðèéíÿòîãî Ãåíåðàëüíîþ Àñàìáëåºþ ÎÎÍ 16 ãðóäíÿ 1966 ðîêó,
ðåçîëþö³ÿ ¹ 2200 À/ÕÕ²/), ðàòèô³êîâàíîãî Óêàçîì Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ
â³ä 19 æîâòíÿ 1973 ðîêó ¹ 2148-V²²²) çà ÷îëîâ³êàìè ³ æ³íêàìè, ÿê³ äîñÿãëè øëþáíîãî
â³êó, âèçíàºòüñÿ ïðàâî íà îäðóæåííÿ ³ ïðàâî çàñíîâóâàòè ñ³ì’þ. ²íøèõ îçíàê (âèìîã)
ùîäî ÷ëåí³â ñ³ì’¿ â àñïåêò³ ïèòàííÿ, ùî âèð³øóâàëîñÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì ó çãàäà-
í³é ñïðàâ³, çàçíà÷åí³ îñíîâîïîëîæí³ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâ³ àêòè íå ì³ñòÿòü. Òîìó, çðîçó-
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ì³ëî, Ñóä àêöåíòóâàâ ñâîþ óâàãó íà àíàë³ç³ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè,
çã³äíî ç ÿêèì ³ íàäàâ îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ òåðì³íà «÷ëåí ñ³ì’¿».

Ó ñïðàâ³ ïðî ô³íàíñóâàííÿ ñóä³â Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèçíàâ íåêîíñòèòó-
ö³éíèì ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 42 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà
1999 ð³ê» ó ÷àñòèí³ íàäàííÿ ïîâíîâàæåíü Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çä³éñíþâàòè îá-
ìåæåííÿ âèäàòê³â ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà óòðèìàííÿ ñóäîâèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè áåç óðàõóâàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ãàðàíò³é ¿õ ô³íàíñóâàííÿ. Ïðè öüîìó Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä âèõîäèâ ç òîãî, ùî îáìåæåííÿ ô³íàíñóâàííÿ íå çàáåçïå÷óº íàëåæíèõ
óìîâ äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñóä³â ³ ä³ÿëüíîñò³ ñóää³â, ïîâíîãî ³ íåçàëåæíîãî çä³éñíåííÿ
ïðàâîñóääÿ çã³äíî ³ç çàêîíîì. Òàêå îáìåæåííÿ, â³äçíà÷èâ Ñóä, º ôîðìîþ ô³íàíñîâîãî
âïëèâó íà ñóää³â, ùî ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â, êð³ì óñüîãî ³íøîãî, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî
ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà íà ñóäîâèé çàõèñò, îñê³ëüêè ðåàë³çàö³ÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïîëî-
æåíü ïðî ãàðàíò³¿ ñóäîâîãî çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà ïîâ’ÿçàíà ³ç
ñòâîðåííÿì äåðæàâîþ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ ä³ÿëüíîñò³ ñóä³â.

Îáãðóíòîâóþ÷è â ïðèéíÿòîìó Ð³øåíí³ ó ö³é ñïðàâ³ â³ä 24 ÷åðâíÿ 1999 ðîêó1 íåçà-
ëåæí³ñòü ñóäó ÿê çàãàëüíîâèçíàíó ç ïîçèö³é ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
ïîñëàâñÿ ç-ïîì³æ ³íøèõ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ àêò³â íà Êîíâåíö³þ ïðî çàõèñò ïðàâ
ëþäèíè ³ îñíîâíèõ ñâîáîä (1950 ð³ê) òà Îñíîâí³ ïðèíöèïè íåçàëåæíîñò³ ñóäîâèõ îðãà-
í³â, ñõâàëåí³ ðåçîëþö³ÿìè 40/32 òà 40/146 Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ 29 ëèñòîïàäà òà
13 ãðóäíÿ 1985 ðîêó, çàçíà÷èâøè, ùî ñåðåä çàñîá³â çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè é
ãðîìàäÿíèíà îñîáëèâà ðîëü íàëåæèòü íåçàëåæíîìó é áåçñòîðîííüîìó ñóäó.

Ïðîáëåì³ íåçàëåæíîãî çä³éñíåííÿ ïðàâîñóääÿ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ïðè-
ä³ëèâ íàëåæíó óâàãó ³ â Ð³øåíí³ â³ä 20 áåðåçíÿ 2002 ðîêó2 ó ñïðàâ³ ùîäî ï³ëüã, êîìïåí-
ñàö³é ³ ãàðàíò³é. Çîêðåìà, â ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ öüîãî Ð³øåííÿ â³äçíà÷åíî, ùî, çó-
ïèíÿþ÷è íà 2001 ð³ê ä³þ ïîëîæåíü îêðåìèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â ó ÷àñòèí³ íàäàííÿ
ï³ëüã, êîìïåíñàö³é ³ ãàðàíò³é óñ³ì êàòåãîð³ÿì ñóää³â, Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ä³ÿëà
âñóïåðå÷ ïîëîæåííþ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ ñóää³â»,
çã³äíî ç ÿêèì ãàðàíò³¿ íåçàëåæíîñò³ ñóää³, âêëþ÷àþ÷è çàõîäè ùîäî éîãî ïðàâîâîãî çà-
õèñòó, ìàòåð³àëüíîãî ³ ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïîøèðþþòüñÿ íà âñ³õ ñóää³â Óêðà-
¿íè ³ íå ìîæóòü áóòè ñêàñîâàí³ ÷è çíèæåí³ ³íøèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè. Öå ïîëî-
æåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ç âèìîãàìè ñòàòò³ 130 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
ïîñëàâñÿ òàêîæ íà ñòàòòþ 6.1 ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ïðî ñòàòóñ ñóää³â, â³äïîâ³äíî äî
ÿêî¿ ð³âåíü îïëàòè ïðîôåñ³éíîãî âèêîíàííÿ ñóääåþ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âñòàíîâëþºòü-
ñÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá í³ùî íå ìîãëî âïëèíóòè íà éîãî íåçàëåæí³ñòü ³ íåóïåðåäæåí³ñòü.

Íà íåîáõ³äí³ñòü óòâåðäæåííÿ ïðèíöèïó íåçàëåæíîñò³ ñóää³â, çîêðåìà ¿õ áåçñòîðîí-
íîñò³ òà ï³äêîðåííÿ ïðè çä³éñíåíí³ ïðàâîñóääÿ ëèøå çàêîíó, íàãîëîñèâ Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè ó Âèñíîâêó â³ä 11 ëèïíÿ 2000 ðîêó ó ñïðàâ³ ïðî âíåñåííÿ çì³í äî
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çà ³í³ö³àòèâîþ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè3. Éøëîñÿ ïðî çàêî-
íîïðîåêò, ÿêèì ïðîïîíóâàëîñÿ âèêëàñòè ÷àñòèíó òðåòþ ñòàòò³ 80 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
â ðåäàêö³¿, çã³äíî ç ÿêîþ íàðîäí³ äåïóòàòè ³ ñåíàòîðè Óêðà¿íè íå ìîæóòü áóòè ïðèòÿã-
íåí³ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, çàòðèìàí³ ÷è çààðåøòîâàí³ áåç çãîäè Âåðõîâ-
íîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä çàçíà÷èâ, ùî íàä³ëåííÿ ñóäó çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ïîâíîâà-
æåííÿì äàâàòè çãîäó íà ïðèòÿãíåííÿ îñîáè (âêëþ÷àþ÷è ³ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà-
¿íè) äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿêå º ñòàä³ºþ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ ³
ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó ïðåä’ÿâëåííÿ îñîá³ îáâèíóâà÷åííÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ôàê-
òè÷íî ñòèðàº ìåæ³ ì³æ ôóíêö³ÿìè îáâèíóâà÷åííÿ ³ ïðàâîñóääÿ, ùî ñóïåðå÷èòü ïîëî-
æåííÿì ñòàòò³ 124 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ íå óçãîäæóºòüñÿ ç³ ñòàòòåþ 6 Êîíâåíö³¿ ïðî
çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâíèõ ñâîáîä, à òàêîæ ç íèçêîþ ð³øåíü ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç
ïðàâ ëþäèíè ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïîñë³äîâíîãî äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó ðîçìåæóâàííÿ
ì³æ îáâèíóâà÷åííÿì ³ ïðàâîñóääÿì.
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Íàäàþ÷è îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 10 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ ïðî çàñòîñóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, îðãàí êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèê-
ö³¿ çàçíà÷èâ, ùî óêðà¿íñüêà ìîâà ÿê äåðæàâíà º îáîâ’ÿçêîâèì çàñîáîì ñï³ëêóâàííÿ íà
âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ïðè çä³éñíåíí³ ïîâíîâàæåíü îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îð-
ãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ â ³íøèõ ïóáë³÷íèõ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî
æèòòÿ, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíîì. Ïîðÿä ç äåðæàâíîþ ìîâîþ, ïðè çä³éñíåíí³ ïîâíîâà-
æåíü ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíàìè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì
òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ðîñ³éñüêà òà ³íø³
ìîâè íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí ó ìåæàõ ³ ïîðÿäêó, ùî âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Ìîâîþ íàâ÷àííÿ â äîøê³ëüíèõ, çàãàëüíèõ ñåðåäí³õ, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ òà âè-
ùèõ äåðæàâíèõ ³ êîìóíàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Óêðà¿íè º óêðà¿íñüêà ìîâà. Ó äåð-
æàâíèõ ³ êîìóíàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ïîðÿä ç äåðæàâíîþ ìîâîþ, â íàâ÷àëüíî-
ìó ïðîöåñ³ ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ òà âèâ÷àòèñÿ ìîâè íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí.

Ãàðàíòóâàííÿ íàö³îíàëüíèì ìåíøèíàì Óêðà¿íè ïðàâà íà â³ëüíèé ðîçâèòîê, âèêî-
ðèñòàííÿ ³ çàõèñò ¿õ ìîâ â³äïîâ³äàº çì³ñòîâ³ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â Óêðà¿íè. Îäíèì ç
òàêèõ äîãîâîð³â, íà ÿê³ ïîñëàâñÿ Ñóä ó ïðèéíÿòîìó Ð³øåíí³ â³ä 14 ãðóäíÿ 1999 ðîêó1,
º Ðàìêîâà êîíâåíö³ÿ Ðàäè ªâðîïè ïðî çàõèñò íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí â³ä 1 ëþòîãî
1995 ðîêó, ÿêà ðàòèô³êîâàíà Óêðà¿íîþ 9 ãðóäíÿ 1997 ðîêó. Öÿ Êîíâåíö³ÿ çîáîâ’ÿçóº
äåðæàâè ñòâîðèòè ó ñåáå íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ òîãî, ùîá îñîáè, ÿê³ íàëåæàòü äî íàö³î-
íàëüíèõ ìåíøèí, ìàëè ìîæëèâ³ñòü ðîçâèâàòè ñâîþ ìîâó (ïóíêò 1 ñòàòò³ 5).

Ó ñïðàâ³ ïðî ñìåðòíó êàðó, âèçíàþ÷è íåêîíñòèòóö³éíèìè îêðåì³ ïîëîæåííÿ Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿê³ ïåðåäáà÷àëè ñìåðòíó êàðó ÿê âèä ïîêàðàííÿ, Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä ïîñëàâñÿ íà òå, ùî òàêèé âèä ïîêàðàííÿ ñóïåðå÷èòü ñòàòò³ 28 Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ «í³õòî íå ìîæå áóòè ï³ääàíèé êàòóâàííþ, æîðñòêîìó,
íåëþäñüêîìó àáî òàêîìó, ùî ïðèíèæóº éîãî ã³äí³ñòü, ïîâîäæåííþ ÷è ïîêàðàííþ».
Íàçâàíà ñòàòòÿ â³äòâîðþº ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 3 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà
îñíîâíèõ ñâîáîä. Íåâ³äïîâ³äí³ñòü ñìåðòíî¿ êàðè ö³é ñòàòò³ Êîíâåíö³¿ ï³äòâåðäæóº ªâ-
ðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè, þðèñäèêö³þ ÿêîãî ùîäî òëóìà÷åííÿ çàçíà÷åíî¿ Êîí-
âåíö³¿ âèçíàëà Óêðà¿íà2.

Âèð³øóþ÷è ñïðàâó ïðî ñâîáîäó óòâîðåííÿ ïðîôñï³ëîê, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà-
¿íè âèõîäèâ ç òîãî, ùî ñòàòòåþ 8 Ì³æíàðîäíîãî ïàêòó ïðî åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüí³ ³
êóëüòóðí³ ïðàâà 1966 ðîêó, ÿê ³ ñòàòòåþ 11 âæå çãàäóâàíî¿ Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ
ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä, ùî º ÷àñòèíîþ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ãà-
ðàíòóºòüñÿ ïðàâî ëþäèíè íà ñâîáîäó îá’ºäíàííÿ, çîêðåìà ïðàâî ñòâîðþâàòè ïðîô-
ñï³ëêè ³ âñòóïàòè äî íèõ äëÿ çàõèñòó ñâî¿õ ³íòåðåñ³â. Çä³éñíåííÿ çàçíà÷åíîãî ïðàâà,
êîíñòàòóâàâ Ñóä, íå ï³äëÿãàº æîäíèì îáìåæåííÿì, çà âèíÿòêîì òèõ, ÿê³ âñòàíîâëåí³
çàêîíîì ³ º íåîáõ³äíèìè â äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ â ³íòåðåñàõ íàö³îíàëüíî¿ áåç-
ïåêè ÷è ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó àáî äëÿ çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ³íøèõ îñ³á.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, îáãðóíòîâóþ÷è ñâîº ð³øåííÿ â³ä 18 æîâòíÿ 2000 ðîêó
ó çãàäàí³é ñïðàâ³, ïîñëàâñÿ íà çîáîâ’ÿçàííÿ Óêðà¿íè, ùî âèïëèâàþòü ç ðàòèô³êîâàíî¿
íåþ 11 ñåðïíÿ 1956 ðîêó Êîíâåíö³¿ Ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ 1948 ðîêó ïðî ñâî-
áîäó àñîö³àö³¿ ³ çàõèñò ïðàâà íà îðãàí³çàö³þ (¹ 87), çîêðåìà ñòîñîâíî âæèòòÿ íåîáõ³ä-
íèõ çàõîä³â ùîäî ãàðàíòóâàííÿ òðóäÿùèì â³ëüíîãî çä³éñíåííÿ ïðàâ íà îðãàí³çàö³þ
(ïðîôñï³ëêó), ÿê³ âèçíà÷åí³ â ðÿä³ ¿¿ ñòàòåé. Íàö³îíàëüíå çàêîíîäàâñòâî äåðæàâ-ó÷àñ-
íèöü, â³äçíà÷èâ Ñóä, íå ìîæå ïîðóøóâàòè ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ ö³ºþ Êîíâåíö³ºþ 3.

Çíà÷íó óâàãó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ïðèä³ëèâ àíàë³çó ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ
àêò³â ó ñïðàâ³ ïðî ïðàâî â³ëüíîãî âèáîðó çàõèñíèêà ñâî¿õ ïðàâ (Ð³øåííÿ â³ä 16 ëèñòî-
ïàäà 2000 ðîêó). Íàäàþ÷è îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 59
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÿêèì êîæåí º â³ëüíèì ó âèáîð³ çàõèñíèêà ñâî¿õ ïðàâ,
Ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî öå ïîëîæåííÿ òðåáà ðîçãëÿäàòè ÿê êîíñòèòóö³éíå ïðàâî
ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ³ ï³äñóäíîãî ïðè çàõèñò³ â³ä îáâèíóâà÷åííÿ, à òàêîæ
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îñîáè, ÿêà ïðèòÿãàºòüñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ
ïðàâîâî¿ äîïîìîãè âèáðàòè çàõèñíèêîì ñâî¿õ ïðàâ îñîáó, ÿêà º ôàõ³âöåì ó ãàëóç³ ïðà-
âà ³ çà çàêîíîì ìàº ïðàâî íà íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè îñîáèñòî ÷è çà äîðó÷åííÿì
þðèäè÷íî¿ îñîáè.

Òàêèé âèñíîâîê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó îáãðóíòîâóâàâñÿ, çîêðåìà, ïîëîæåííÿìè
ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ïðà-
âî êîæíîãî îáâèíóâà÷åíîãî çàõèùàòè ñåáå îñîáèñòî àáî âèêîðèñòîâóâàòè ïðàâîâó äî-
ïîìîãó çàõèñíèêà, îáðàíîãî íèì íà âëàñíèé ðîçñóä. Âðàõîâóâàëèñÿ ïðèïèñè Ì³æíà-
ðîäíîãî ïàêòó ïðî ãðîìàäÿíñüê³ ³ ïîë³òè÷í³ ïðàâà 1966 ðîêó ïðî òå, ùî äåðæàâà
ïîâèííà ãàðàíòóâàòè êîæíîìó, ÷è¿ ïðàâà ³ ñâîáîäè ïîðóøåíî, åôåêòèâíèé çàñ³á ïðà-
âîâîãî çàõèñòó ³ òàêå ïðàâî ïîâèííî âñòàíîâëþâàòèñü ñóäîâèì àáî áóäü-ÿêèì ³íøèì
êîìïåòåíòíèì îðãàíîì, ïåðåäáà÷åíèì ïðàâîâîþ ñèñòåìîþ äåðæàâè (ñòàòòÿ 2), òà
ìîæëèâ³ñòü â³ëüíîãî âèáîðó îáâèíóâà÷åíèì çàõèñíèêà (ïóíêò 3 ñòàòò³ 14). Ñóä ïî-
ñëàâñÿ òàêîæ íà «Îñíîâí³ ïðèíöèïè, ùî ñòîñóþòüñÿ ðîë³ þðèñò³â», ïðèéíÿò³ âîñüìèì
Êîíãðåñîì ÎÎÍ ç ïèòàíü ïîïåðåäæåííÿ çëî÷èííîñò³ ³ ïîâîäæåííÿ ç ïðàâîïîðóøíè-
êàìè 27 ñåðïíÿ – 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. Íèìè ïåðåäáà÷åíî, ùî êîæíà ëþäèíà ìàº ïðàâî
çâåðíóòèñÿ äî áóäü-ÿêîãî þðèñòà çà äîïîìîãîþ äëÿ çàõèñòó ³ â³äñòîþâàííÿ ñâî¿õ ïðàâ
òà çàõèñòó ¿õ íà âñ³õ ñòàä³ÿõ êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà.

Íàâåäåí³ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâ³ àêòè ïåðåäáà÷àþòü ïðàâî êîæíîãî îáâèíóâà÷åíîãî
çàõèùàòè ñåáå îñîáèñòî àáî ÷åðåç â³ëüíî âèáðàíîãî íèì íà âëàñíèé ðîçñóä çàõèñíèêà
ç-ïîì³æ þðèñò³â, ÿê³ ìîæóòü íàäàâàòè åôåêòèâíèé ïðàâîâèé çàõèñò. Ö³ ïîëîæåííÿ
ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ àêò³â â³äòâîðåí³ ó ïîëîæåííÿõ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 59 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿê³ çàêð³ïëþþòü ïðàâî êîæíî¿ ô³çè÷íî¿ îñîáè íà ïðàâîâó äîïîìîãó ³
ïðàâî â³ëüíîãî âèáîðó çàõèñíèêà ç ìåòîþ çàõèñòó â³ä îáâèíóâà÷åííÿ.

Îòæå, ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ï³äñóäíèé, ðåàë³çóþ÷è ñâîº ïðàâî â³ëüíî âè-
áèðàòè çàõèñíèêà ó êðèì³íàëüíîìó ñóäî÷èíñòâ³, ìîæå âèáðàòè çàõèñíèêîì ÿê àäâîêà-
òà, òîáòî îñîáó, ÿêà ìàº ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà çàíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ â³ä-
ïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó», òàê ³ ïðèâàòíî ïðàêòèêóþ÷îãî þðèñòà,
ÿêèé çàéìàºòüñÿ íàäàííÿì ïðàâîâî¿ äîïîìîãè îñîáèñòî àáî çà äîðó÷åííÿì þðèäè÷íî¿
îñîáè1.

Ó ñïðàâ³ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè Ðèìñüêîãî Ñòàòóòó Ì³æíàðîäíî-
ãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè â óõâàëåíîìó Âèñíîâêó â³ä
11 ëèïíÿ 2001 ðîêó2 êîíñòàòóâàâ, ùî çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 18 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çîâí³ø-
íüîïîë³òè÷íà ä³ÿëüí³ñòü Óêðà¿íè ãðóíòóºòüñÿ íà çàãàëüíîâèçíàíèõ ïðèíöèïàõ ³ íîð-
ìàõ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. Îäíèì ç òàêèõ ïðèíöèï³â º ïðèíöèï ñóìë³ííîãî âèêîíàííÿ
ì³æíàðîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü, ÿêèé âèíèê ó ôîðì³ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâîãî çâè÷àþ «pacta
sunt servanda» ùå íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ ðîçâèòêó äåðæàâíîñò³, à íèí³ ä³ñòàâ â³äîáðàæåííÿ
ó ÷èñëåííèõ ì³æíàðîäíèõ óãîäàõ.

ßê çàãàëüíîâèçíàíå ïðàâèëî ïîâåä³íêè ñóá’ºêò³â çàçíà÷åíèé ïðèíöèï çàêð³ïëåíî ó
Ñòàòóò³ ÎÎÍ, â ïðåàìáóë³ ÿêîãî ï³äêðåñëþºòüñÿ ð³øó÷³ñòü ÷ëåí³â ÎÎÍ «ñòâîðèòè
óìîâè, çà ÿêèõ ìîæóòü äîòðèìóâàòèñÿ ñïðàâåäëèâ³ñòü ³ ïîâàãà äî çîáîâ’ÿçàíü, ùî âè-
ïëèâàþòü ç äîãîâîð³â òà ³íøèõ äæåðåë ì³æíàðîäíîãî ïðàâà».

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ ñâîãî Âèñíîâêó â³äçíà÷èâ,
ùî âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ çëî÷èí³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ Ðèìñüêèì Ñòàòóòîì, º ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèì çîáîâ’ÿçàííÿì Óêðà¿íè â³äïî-
â³äíî äî ³íøèõ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ íàáóëè ÷èííîñò³ äëÿ íàøî¿ äåð-
æàâè (áàãàòî ç íèõ – çàäîâãî äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè). Öå, çîêðå-
ìà, Êîíâåíö³ÿ ïðî çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíîâ³ ãåíîöèäó òà ïîêàðàííÿ çà íüîãî â³ä 9 ãðóäíÿ
1948 ðîêó; Æåíåâñüêà êîíâåíö³ÿ ïðî çàõèñò öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ ï³ä ÷àñ â³éíè â³ä
12 ñåðïíÿ 1949 ðîêó; Æåíåâñüêà êîíâåíö³ÿ ïðî ïîâîäæåííÿ ç â³éñüêîâîïîëîíåíèìè â³ä
12 ñåðïíÿ 1949 ðîêó; Êîíâåíö³ÿ ïðî çàõèñò êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé íà âèïàäîê çáðîéíî-
ãî êîíôë³êòó â³ä 14 òðàâíÿ 1954 ðîêó; Ì³æíàðîäíà êîíâåíö³ÿ ïðî ïîïåðåäæåííÿ çëî÷è-
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íó àïàðòå¿äó òà ïîêàðàííÿ çà íüîãî â³ä 30 ëèñòîïàäà 1973 ðîêó; Êîíâåíö³ÿ ïðîòè êàòó-
âàíü òà ³íøèõ æîðñòîêèõ, íåëþäñüêèõ àáî òàêèõ, ùî ïðèíèæóþòü ã³äí³ñòü, âèä³â
ïîâîäæåííÿ òà ïîêàðàííÿ â³ä 10 ãðóäíÿ 1984 ðîêó.

Ðèìñüêèé Ñòàòóò ôàêòè÷íî â³äòâîðþº ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü ïîëîæåíü, ùî âèçíà÷à-
þòü çëî÷èíè, ñàìå íàçâàíèõ òà ³íøèõ êîíâåíö³é, äî ÿêèõ ïðèºäíàëàñÿ Óêðà¿íà. Äî òî-
ãî æ ïîëîæåííÿ Ñòàòóòó, ÿê³ çàáîðîíÿþòü çëî÷èí ãåíîöèäó, çëî÷èíè ïðîòè ëþäÿíîñò³,
âîºíí³ çëî÷èíè, çëî÷èí àãðåñ³¿, ðîçãëÿäàþòüñÿ íèí³ ÿê çâè÷àºâà íîðìà ì³æíàðîäíîãî
ïðàâà, ùî íåîäíîðàçîâî ï³äòâåðäæóâàëè ì³æíàðîäí³ ñóäîâ³ îðãàíè.

Ñòàòòÿ 1 Ðèìñüêîãî Ñòàòóòó íàãîëîøóº, ùî Ì³æíàðîäíèé êðèì³íàëüíèé ñóä äî-
ïîâíþº íàö³îíàëüí³ îðãàíè êðèì³íàëüíî¿ þñòèö³¿. Àíàëîã³÷íå ïîëîæåííÿ ì³ñòèòüñÿ
òàêîæ â àáçàö³ äåñÿòîìó ïðåàìáóëè Ñòàòóòó. Äîïîâíþþ÷èé íàö³îíàëüíó ñèñòåìó ïðà-
âîñóääÿ õàðàêòåð öüîãî Ñóäó êîíêðåòèçîâàíî ó ðÿä³ ³íøèõ ñòàòåé éîãî Ñòàòóòó.

Íà â³äì³íó â³ä ì³æíàðîäíèõ ñóäîâèõ îðãàí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ÷åòâåðòîþ
ñòàòò³ 55 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿê³ çà ñâîºþ ïðèðîäîþ º äîïîì³æíèìè çàñîáàìè çàõèñ-
òó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, Ì³æíàðîäíèé êðèì³íàëüíèé ñóä äîïîâíþº
ñèñòåìó íàö³îíàëüíî¿ þðèñäèêö³¿. Ìîæëèâ³ñòü òàêîãî äîïîâíåííÿ ñóäîâî¿ ñèñòåìè
Óêðà¿íè Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíà, à òîìó, çàçíà÷èâ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè, ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî çãàäàíîãî Ñòàòóòó â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿
ñòàòò³ 9 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ìîæëèâå ëèøå ï³ñëÿ âíåñåííÿ äî íå¿ â³äïîâ³äíèõ çì³í.

Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ÿê³ ïåâíèì ÷èíîì âðàõîâóâàëè ïîëîæåí-
íÿ ì³æíàðîäíèõ ïðàâîâèõ àêò³â, ñòîñóâàëèñÿ áàãàòüîõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çä³éñíåí-
íÿì â Óêðà¿í³ äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çàõèñòîì êîíñòèòóö³é-
íîãî ëàäó, ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà òîùî. Ùî ñòîñóºòüñÿ ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, òî ïðèêëàäîì ìîæå áóòè ñïðàâà ïðî àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèé
óñòð³é (éøëîñÿ, ñåðåä ³íøîãî, ïðî ñï³ð ñòîñîâíî ïîâíîâàæåíü ùîäî óòâîðåííÿ ³ ë³ê-
â³äàö³¿ ðàéîí³â ó ì³ñò³ Êèºâ³). Ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ ñâîãî Ð³øåííÿ â³ä 13 ëèïíÿ
2001 ðîêó1 Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ï³äêðåñëèâ, ùî Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè âèçíàº
ïðàâî çà òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ñàìîñò³é-
íî âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè, ùî
ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ç ïîëîæåííÿìè ïóíêòó 2 ñòàòò³ 4 ªâðîïåéñüêî¿ Õàðò³¿ ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ì³ñöåâà âëàäà â ìåæàõ çàêîíó ìàº ïîâíå ïðàâî
âèð³øóâàòè áóäü-ÿêå ïèòàííÿ, ùî íå âèëó÷åíî ³ç ñôåðè ¿¿ êîìïåòåíö³¿ ³ âèð³øåííÿ ÿêî-
ãî íå äîðó÷åíî æîäíîìó ³íøîìó îðãàíó.

×èíí³ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» òà Çàêîí Óêðà¿íè
«Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè – ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â» äî êîìïåòåíö³¿ ì³ñüêèõ ðàä â³äíîñÿòü ïîâ-
íîâàæåííÿ ïðèéìàòè ð³øåííÿ ç ïèòàíü àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ â ìå-
æàõ ³ ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ öèìè òà ³íøèìè çàêîíàìè. Ìåæ³ òàêèõ ïîâíîâàæåíü ì³ñüêèõ
ðàä, çîêðåìà ùîäî óòâîðåííÿ ³ ë³êâ³äàö³¿ ðàéîí³â ó ì³ñò³ (íà â³äì³íó â³ä ðåã³îí³â ÿê ðå-
ã³îíàëüíî-ãåîãðàô³÷íèõ óòâîðåíü), çàçíà÷åíèìè âèùå çàêîíàìè ÷³òêî íå âèçíà÷åí³ ³ íå
â³äíåñåí³ äî êîìïåòåíö³¿ ³íøèõ îðãàí³â. Ó çâ’ÿçêó ç öèì òà âèõîäÿ÷è ³ç ñïåö³àëüíîãî
êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî ñòàòóñó ì³ñòà Êèºâà ÿê ñòîëèö³ Óêðà¿íè íå âèêëþ÷àºòüñÿ, çà
âèñíîâêîì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, ìîæëèâ³ñòü âèð³øåííÿ öèõ ïèòàíü Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ ðàäîþ äî ¿õ ïîâíîãî çàêîíîäàâ÷îãî âðåãóëþâàííÿ. Îòæå, ïîëîæåííÿ ªâðîïåé-
ñüêî¿ Õàðò³¿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ñèñòåìíîìó çâ’ÿçêó ç ïîëîæåííÿìè â³äïîâ³ä-
íèõ çàêîí³â Óêðà¿íè ñòàëè ïðàâîâîþ áàçîþ äëÿ âèð³øåííÿ â ïîðÿäêó êîíñòèòóö³éíî¿
þðèñäèêö³¿ ñï³ðíîãî ïèòàííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïðî ÿêå éøëîñÿ âèùå.

Äîñèòü ö³êàâîþ â àñïåêò³ êîìïëåêñíîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü íàö³îíàëüíîãî çà-
êîíîäàâñòâà òà Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâíèõ ñâîáîä, à òàêîæ ð³øåíü
ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè º ñïðàâà ïðî çàîùàäæåííÿ ãðîìàäÿí. Ó ïðèéíÿòî-
ìó Ð³øåíí³ â³ä 10 æîâòíÿ 2001 ðîêó2 Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè çàçíà÷èâ, ùî ³ç ñè-
ñòåìíîãî àíàë³çó ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèïëèâàº, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ ìîæå
áóòè îáìåæåíî. Ïðàâî äåðæàâè îáìåæèòè âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ òà ðîçïîðÿäæåí-
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íÿ ìàéíîì âèçíà÷åíî ³ Ïåðøèì ïðîòîêîëîì äî Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà
îñíîâíèõ ñâîáîä. Êîæíà ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáà, çàçíà÷àºòüñÿ â öüîìó äîêóìåí-
ò³, ìàº ïðàâî ìèðíî âîëîä³òè ñâî¿ì ìàéíîì. Ïðîòå äåðæàâà ìàº ïðàâî «ââîäèòè â ä³þ
òàê³ çàêîíè, ÿê³, íà ¿¿ äóìêó, º íåîáõ³äíèìè äëÿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà êîðèñòóâàí-
íÿì ìàéíîì â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíèõ ³íòåðåñ³â...» (ñòàòòÿ 1).

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî â³äñóòí³ñòü áåçïîñåðåäíüî â Çàêîí³ êîí-
êðåòíèõ åòàï³â, ñòðîê³â ïîâåðíåííÿ çàîùàäæåíü òà îáñÿã³â áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü ìî-
æå ïðèçâåñòè äî ïîâíî¿ âòðàòè ãðîìàäÿíàìè ñâî¿õ âêëàä³â, òîáòî äî ïîðóøåííÿ ¿õ êîí-
ñòèòóö³éíîãî ïðàâà âëàñíîñò³. Òàêà ïîçèö³ÿ âèêëàäåíà ³ â ð³øåíí³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó
ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «Äæåéìñ òà ³íø³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 21 ëþ-
òîãî 1986 ðîêó: «Íå çàïåðå÷óþ÷è ïðàâî äåðæàâè âñòàíîâëþâàòè – ó äîñèòü øèðîêèõ
ìåæàõ ðîçñóäó, â³äïîâ³äíî äî ¿¿ âíóòð³øíüî¿ çàêîíîäàâ÷î¿, ñîö³àëüíî¿, åêîíîì³÷íî¿
ïîë³òèêè ÷è ç ³íøîþ ìåòîþ – îáìåæåííÿ ó êîðèñòóâàíí³ îá’ºêòàìè ïðàâà âëàñíîñò³ ç
îãëÿäó íà ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ, ñë³ä ìàòè íà óâàç³, ùî ö³ îáìåæåííÿ, îäíàê, íå ïîâèíí³
ïðèçâîäèòè äî ïîçáàâëåííÿ ìîæëèâîñòåé òàêîãî êîðèñòóâàííÿ, òîáòî äî ïîâíî¿ ¿õ
âòðàòè».

Õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ îêðåìèõ ð³øåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè º òå, ùî, îá-
ãðóíòîâóþ÷è ñâî¿ âèñíîâêè òà ïðàâîâ³ ïîçèö³¿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ò³º¿ ÷è ³íøî¿
ñïðàâè, Ñóä, êð³ì ïîëîæåíü íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, ïðè âèð³øåíí³ ñï³ðíèõ ïè-
òàíü íåð³äêî çàñòîñîâóº íå îäèí, à äåê³ëüêà àêò³â ì³æíàðîäíîãî ïðàâà â ¿õ ñèñòåìíîìó
çâ’ÿçêó. Ïðèêëàäîì ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòà Ñóäîì ñïðàâà ùîäî ïðîïèñêè ãðîìàäÿí.
Éøëîñÿ ïðî ñï³ð ñòîñîâíî êîíñòèòóö³éíîñò³ ³íñòèòóòó ïðîïèñêè ãðîìàäÿí ó ÷àñòèí³ ¿¿
äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó.

Âèð³øóþ÷è ñï³ð, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèâ ç òîãî, ùî â Óêðà¿í³ ïðàâà ³
ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà âèçíà÷àþòü çì³ñò ³ ñïðÿìîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè
òà ¿¿ îðãàí³â. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 33 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè êîæíîìó, õòî íà çàêîííèõ
ï³äñòàâàõ ïåðåáóâàº íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ãàðàíòóºòüñÿ ñâîáîäà ïåðåñóâàííÿ, â³ëüíèé
âèá³ð ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, ïðàâî â³ëüíî çàëèøàòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Ïðàâî íà ñâîáîäó
ïåðåñóâàííÿ ³ âèáîðó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ â ìåæàõ äåðæàâè ÿê íåâ³ä’ºìíå ïðàâî êîæíî¿
ëþäèíè çàêð³ïëåíî òàêîæ Çàãàëüíîþ äåêëàðàö³ºþ ïðàâ ëþäèíè (÷àñòèíà ïåðøà ñòàò-
ò³ 13), Ì³æíàðîäíèì ïàêòîì ïðî ãðîìàäÿíñüê³ òà ïîë³òè÷í³ ïðàâà (ñòàòòÿ 12), Ïðîòî-
êîëîì ¹ 4 äî Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä (ñòàòòÿ 2) òà ³í-
øèìè ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèìè àêòàìè.

Íàãîëîñèâøè íà òîìó, ùî ïðàâî íà â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ ³ âèá³ð ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ,
ÿê é ³íø³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè, º íåâ³ä÷óæóâàíèì òà íåïîðóøíèì (ñòàòòÿ 21 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè), Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä âîäíî÷àñ â³äçíà÷èâ, ùî öå ïðàâî íå º àáñî-
ëþòíèì. Ñâîáîäà ïåðåñóâàííÿ, â³ëüíèé âèá³ð ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, ïðàâî â³ëüíî çàëè-
øàòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ìîæóòü áóòè îáìåæåí³, àëå ò³ëüêè çàêîíîì (ñòàòòÿ 33 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè).

Äîïóñòèì³ñòü îáìåæåííÿ ñâîáîäè ïåðåñóâàííÿ, â³ëüíîãî âèáîðó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ
â ìåæàõ äåðæàâè òà ïðàâà â³ëüíî çàëèøàòè òåðèòîð³þ êðà¿íè âèçíàºòüñÿ ³ ì³æíàðîä-
íèì ïðàâîì. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ïîñëàâñÿ, çîêðåìà, íà ñòàòòþ 2 Ïðîòîêîëó ¹ 4 äî
Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä, ùî çàêð³ïëþº ïðàâèëî, çà ÿêèì
çä³éñíåííÿ ïðàâà íà ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ ³ ñâîáîäó âèáîðó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, â³ëüíî
çàëèøàòè áóäü-ÿêó êðà¿íó, âêëþ÷àþ÷è ñâîþ âëàñíó, íå ìîæå çàçíàâàòè æîäíèõ îáìå-
æåíü, êð³ì òèõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîì ³ º íåîáõ³äíèìè â äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëü-
ñòâ³ â ³íòåðåñàõ íàö³îíàëüíî¿ àáî ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäñüêîãî
ïîðÿäêó, çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíàì, äëÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ àáî ìîðàë³ ÷è ç ìåòîþ çàõèñòó
ïðàâ ³ ñâîáîä ³íøèõ îñ³á. Îäíàê çàêîíó, ÿêèé êîìïëåêñíî ðåãóëþâàâ áè ðåàë³çàö³þ
âñòàíîâëåíèõ ñòàòòåþ 33 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðàâ ³ ñâîáîä, íà ìîìåíò ðîçãëÿäó çà-
çíà÷åíî¿ ñïðàâè íå áóëî ïðèéíÿòî.

Ïèòàííÿ ñòîñîâíî ïðîïèñêè âèð³øóâàëèñÿ â³äïîâ³äíî äî ï³äçàêîííèõ íîðìàòèâíèõ
àêò³â. ¯õ àíàë³ç ñâ³ä÷èâ, ùî ïðîïèñêà ìàëà, çäåá³ëüøîãî, äîçâ³ëüíèé õàðàêòåð ³ çä³é-
ñíþâàëàñÿ ïåðåâàæíî íà ï³äñòàâ³ â³äîì÷èõ àêò³â, çîêðåìà Òèì÷àñîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ïðî
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ïîðÿäîê äîêóìåíòóâàííÿ ³ ïðîïèñêè (ðåºñòðàö³¿) ãðîìàäÿí, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â³ä 3 ëþòîãî 1992 ðîêó. Öÿ ²íñòðóêö³ÿ âñòà-
íîâëþâàëà íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ äîçâîëó îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ íà ïðîïèñêó
(âèïèñêó) â óñ³õ áåç âèíÿòêó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ Óêðà¿íè. Òàêèé ïîðÿäîê ïðîïèñêè, çà
ÿêèì âèá³ð îñîáîþ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ çàëåæàâ, ÿê ïðàâèëî, â³ä ð³øåííÿ ïàñïîðòíî¿
ñëóæáè îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, îáìåæóâàâ ïðàâî îñîáè íà â³ëüíèé âèá³ð ì³ñöÿ ïðî-
æèâàííÿ. Äîçâ³ëüíèé ïîðÿäîê âèáîðó îñîáîþ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ çàñòîñîâóâàâñÿ çãà-
äàíîþ ïàñïîðòíîþ ñëóæáîþ íà ï³äñòàâ³ ïîëîæåííÿ ï³äïóíêòó 1 ïóíêòó 4 Ïîëîæåííÿ
ïðî ïàñïîðòíó ñëóæáó îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 10 æîâòíÿ 1994 ðîêó ¹ 700. Öå ïîëîæåííÿ Ð³øåííÿì Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 14 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó1 âèçíàíî íåêîíñòèòóö³éíèì. Âîíî
íå â³äïîâ³äàëî ÿê ÷èííîìó Îñíîâíîìó Çàêîíó Óêðà¿íè, òàê ³ íèçö³ ì³æíàðîäíî-ïðàâî-
âèõ àêò³â, äî ÿêèõ ïðèºäíàëàñÿ íàøà äåðæàâà.

Çàñòîñóâàííÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ³ìïëåìåíòîâàíèõ ó íàö³îíàëüíå çà-
êîíîäàâñòâî Óêðà¿íè àêò³â ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ïðàêòèêóâàëîñÿ äëÿ âèð³øåííÿ äîñèòü
øèðîêîãî êîëà ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ ÿê ô³çè÷íèõ, òàê ³ þðèäè÷íèõ îñ³á. Ïîêàçîâèì
ó öüîìó àñïåêò³ ìîæå áóòè Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó â³ä 12 ëþòîãî 2002 ðîêó2 ó
ñïðàâ³ ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó. Éøëîñÿ, ñåðåä ³íøîãî, ïðî âèð³øåííÿ ñïîðó ùîäî êîí-
ñòèòóö³éíîñò³ îêðåìèõ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó» ñòîñîâíî
ïîðÿäêó ðîçðàõóíê³â íà îïòîâîìó ðèíêó åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, çîêðåìà, âíåñåííÿ ãðî-
øîâèõ êîøò³â çà ñïîæèòó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ âèêëþ÷íî íà â³äêðèò³ â óñòàíîâàõ óïîâ-
íîâàæåíîãî áàíêó ðîçïîä³ëü÷³ ðàõóíêè åíåðãîïîñòà÷àëüíèê³â – «Îáëåíåðãî». Íàêî-
ïè÷åí³ êîøòè îáñëóãîâóþ÷³ áàíêè ñïðÿìîâóâàëè ó÷àñíèêàì îïòîâîãî ðèíêó åëåêòðî-
åíåðã³¿ áåç ó÷àñò³ «Îáëåíåðãî». Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ââàæàâ, ùî
òàêèì ÷èíîì óñ³ «Îáëåíåðãî» ÿê ñóá’ºêòè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîçáàâëÿþòüñÿ
«ïðàâà ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñâîºþ âëàñí³ñòþ, ùî ñóïåðå÷èòü ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 41 òà
÷àñòèí³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 13 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè».

Âèð³øóþ÷è öåé ñï³ð, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè çàçíà÷èâ, ùî çà Êîíñòèòóö³ºþ
Óêðà¿íè äåðæàâà âèçíà÷àº òà ð³âíèì ÷èíîì çàõèùàº âñ³ ôîðìè âëàñíîñò³. Âëàñí³ñòü
ãàðàíòóº íå ëèøå ïðàâà âëàñíèê³â, à é çîáîâ’ÿçóº, ïîêëàäàº íà íèõ ïåâí³ îáîâ’ÿçêè. Ó
ñòàòòÿõ 13 ³ 41 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè éäåòüñÿ ïðî òå, ùî âèêîðèñòàííÿ âëàñíîñò³ íå ìî-
æå çàâäàâàòè øêîäè ëþäèí³, ïðàâàì, ñâîáîäàì òà ã³äíîñò³ ãðîìàäÿí, ³íòåðåñàì ñó-
ñï³ëüñòâà.

Âèêëàäåíà ïîçèö³ÿ êîðåñïîíäóºòüñÿ ç Êîíâåíö³ºþ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâ-
íèõ ñâîáîä, ÿêîþ äåðæàâàì-ó÷àñíèöÿì äîçâîëåíî çà äîïîìîãîþ íàö³îíàëüíîãî çàêî-
íó âèêîðèñòîâóâàòè ïåâí³ ðåãóëþþ÷³ ìåõàí³çìè êîðèñòóâàííÿ îá’ºêòàìè ïðàâà âëàñ-
íîñò³ â³äïîâ³äíî äî ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá, âíóòð³øíüî¿ ñîö³àëüíî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ïîë³-
òèêè. Ó ñòàòò³ 1 Ïåðøîãî ïðîòîêîëó äî Êîíâåíö³¿ éäåòüñÿ ïðî òå, ùî «í³õòî íå ìîæå
áóòè ïîçáàâëåíèé ñâîãî ìàéíà ³íàêøå ÿê â ³íòåðåñàõ ñóñï³ëüñòâà ³ íà óìîâàõ, ïåðåäáà-
÷åíèõ çàêîíîì àáî çàãàëüíèìè ïðèíöèïàìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. Ïðîòå ïîïåðåäí³ ïî-
ëîæåííÿ æîäíèì ÷èíîì íå îáìåæóþòü ïðàâî äåðæàâè ââîäèòè â ä³þ òàê³ çàêîíè, ÿê³,
íà ¿¿ äóìêó, º íåîáõ³äíèìè äëÿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà êîðèñòóâàííÿì ìàéíîì â³äïî-
â³äíî äî çàãàëüíèõ ³íòåðåñ³â àáî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñïëàòè ïîäàòê³â ÷è ³íøèõ çáîð³â àáî
øòðàô³â».

Îñê³ëüêè åëåêòðîåíåðãåòèêà ìàº ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ äëÿ ñòàá³ëüíîãî ôóíêö³îíó-
âàííÿ åêîíîì³êè êðà¿íè, çàñàäè îðãàí³çàö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ åíåðãîñèñòåì â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 5 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 92 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷àþòüñÿ âèêëþ÷íî çàêî-
íîì, ÿêèì ³ º Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó». Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä êîíñòàòó-
âàâ, ùî çãàäàíèé Çàêîí îêðåñëþº ïðàâîâ³, åêîíîì³÷í³ òà îðãàí³çàö³éí³ îñíîâè ôóíê-
ö³îíóâàííÿ êîìïëåêñó ï³äïðèºìñòâ, ùî ìàþòü ñòàòóñ þðèäè÷íèõ îñ³á òà çä³éñíþþòü
âèðîáíè÷ó, ðîçïîä³ëü÷ó, ³íøó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó íà åíåðãîðèí-
êó. Òîìó þðèäè÷íà ïðèðîäà ïðàâ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ó ö³é ñôåð³, çà âèñíîâêîì
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Ñóäó, áàçóºòüñÿ íà çàãàëüí³é êîíöåïö³¿ äîãîâ³ðíèõ çàñàä, çàêëàäåí³é ó öèâ³ëüíîìó çà-
êîíîäàâñòâ³. Çà öèì Çàêîíîì ïîë³òèêà äåðæàâè ó ãàëóç³ åëåêòðîåíåðãåòèêè áàçóºòüñÿ
íà ïðèíöèï³ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ, çîêðåìà, øëÿõîì ôîðìóâàííÿ òàðèô³â, çä³éñ-
íåííÿ êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ òà âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñóá’ºêò³â â³äíîñèí çà
ïîðóøåííÿ ïðàâèë îïòîâîãî ðèíêó åëåêòðîåíåðã³¿.

Çä³éñíèâøè ñèñòåìíèé íàë³ç ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
åëåêòðîåíåðãåòèêó» òà ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ àêò³â, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ä³é-
øîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî îñïîðþâàí³ ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 151 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî åëåê-
òðîåíåðãåòèêó» â ÷àñòèí³ âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó ðîçðàõóíê³â íà îïòîâîìó ðèíêó åëåê-
òðîåíåðã³¿ ÷åðåç ðîçïîä³ëü÷³ ðàõóíêè â óïîâíîâàæåíîìó áàíêó º êîíñòèòóö³éíèìè.

Ïîêàçîâèì ó ñåíñ³ ñèñòåìíîãî çàñòîñóâàííÿ ³ìïëåìåíòîâàíèõ ó íàö³îíàëüíå çàêî-
íîäàâñòâî Óêðà¿íè àêò³â ì³æíàðîäíîãî ïðàâà º Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà-
¿íè â³ä 29 òðàâíÿ 2002 ðîêó1 ó ñïðàâ³ ïðî áåçîïëàòíó ìåäè÷íó äîïîìîãó.

Ó ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðèïèñó «ó äåðæàâíèõ ³ êîìóíàëüíèõ çà-
êëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìåäè÷íà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ áåçîïëàòíî» Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä ç’ÿñîâóâàâ çì³ñò ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ç îãëÿäó íà â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ Êîíâåí-
ö³¿ ïðî ì³í³ìàëüí³ íîðìè ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, óõâàëåíî¿ ó Æåíåâ³ 28 ÷åðâíÿ
1952 ðîêó (ñòàòò³ 1, 2), ªâðîïåéñüêî¿ Êîíâåíö³¿ ïðî ñîö³àëüíó òà ìåäè÷íó äîïîìîãó,
óêëàäåíî¿ ó Ïàðèæ³ 11 ãðóäíÿ 1953 ðîêó (ñòàòò³ 1, 8–17), ªâðîïåéñüêîãî êîäåêñó ñî-
ö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïðèéíÿòîãî ó Ñòðàñáóðç³ 16 êâ³òíÿ 1964 ðîêó (÷àñòèíà ²²),
Êîíâåíö³¿ ïðî ìåäè÷íó äîïîìîãó òà äîïîìîãè ó ðàç³ õâîðîáè, ïðèéíÿòî¿ ó Æåíåâ³
25 ÷åðâíÿ 1969 ðîêó (ïóíêò 1, 3), òà îäíî³ìåííî¿ Ðåêîìåíäàö³¿, óõâàëåíî¿ òàì æå ³ òîãî
æ äíÿ (ñòàòò³ 7–12, 34), ªâðîïåéñüêî¿ ñîö³àëüíî¿ õàðò³¿, ï³äïèñàíî¿ ó Ñòðàñáóðç³ 3 òðàâ-
íÿ 1996 ðîêó (ñòàòò³ 11–13), òà ³íøèõ ì³æíàðîäíèõ äîêóìåíò³â.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè êîíñòàòóâàâ, ùî òåðì³í «ìåäè÷íà äîïîìîãà» øèðîêî
âæèâàºòüñÿ ó íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè, º ïåâí³ éîãî âèçíà÷åííÿ Âñåñâ³ò-
íüî¿ îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, íàóêîâö³â, ìåäè÷íèõ óí³âåðñèòåò³â é àêàäåì³é.
Ïðîòå ö³ë³ñíà ïðàâîâà äåô³í³ö³ÿ öüîãî ïîíÿòòÿ ó çàêîíàõ Óêðà¿íè â³äñóòíÿ, à òîìó ïî-
òðåáóº íîðìàòèâíîãî âðåãóëþâàííÿ.

Ðàçîì ç òèì àíàë³ç òåðì³í³â «áåçîïëàòíî» ³ «ìåäè÷íà äîïîìîãà» ó ñèñòåìíîìó
çâ’ÿçêó ç ³íøèìè àíàëîã³÷íèìè ïîíÿòòÿìè, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
çàêîíàõ Óêðà¿íè, ì³æíàðîäíèõ äîãîâîðàõ, äàâ Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó ìîæëèâ³ñòü
ä³éòè âèñíîâêó ùîäî çàãàëüíîãî çì³ñòó áåçîïëàòíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Â³í, çàçíà÷èâ
Ñóä, ïîëÿãàº ó â³äñóòíîñò³ äëÿ âñ³õ ãðîìàäÿí îáîâ’ÿçêó ñïëà÷óâàòè çà íàäàíó ¿ì ó äåð-
æàâíèõ ³ êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìåäè÷íó äîïîìîãó ÿê ó ìîìåíò, òàê
³ äî ÷è ï³ñëÿ ¿¿ îòðèìàííÿ. Ñëîâîñïîëó÷åííÿ «áåçîïëàòí³ñòü ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè»
îçíà÷àº, ï³äêðåñëèâ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ íàâå-
äåíîãî Ð³øåííÿ, íåìîæëèâ³ñòü ñòÿãóâàííÿ ç ãðîìàäÿí ïëàòè çà òàêó äîïîìîãó â äåð-
æàâíèõ ³ êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ó áóäü-ÿêèõ âàð³àíòàõ ðîçðàõóíê³â
(ãîò³âêîþ àáî áåçãîò³âêîâèõ): ÷è ó âèãëÿä³ «äîáðîâ³ëüíèõ âíåñê³â» äî ð³çíîìàí³òíèõ
ìåäè÷íèõ ôîíä³â, ÷è ó ôîðì³ îáîâ’ÿçêîâèõ ñòðàõîâèõ ïëàòåæ³â (âíåñê³â) òîùî. Ä³ÿ ïî-
ëîæåííÿ «ó äåðæàâíèõ ³ êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìåäè÷íà äîïîìîãà
íàäàºòüñÿ áåçîïëàòíî» ïîøèðþºòüñÿ íà âñ³ òàê³ çàêëàäè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó äåðæàâí³é
(íåçàëåæíî â³ä â³äîì÷îãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ) àáî êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ ³ ô³íàíñóþòü-
ñÿ ç áþäæåò³â áóäü-ÿêîãî ð³âíÿ.

Çâåðíåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè äî ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â
ïðàêòèêóâàëîñÿ äëÿ âèð³øåííÿ îêðåìèõ ñïîð³â â³äíîñíî êîíñòèòóö³éíîñò³ ïîëîæåíü
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ çàãàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà. Òàê,
ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì áóëà ïåðåâ³ðêà íà â³äïîâ³äí³ñòü Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éí³ñòü) ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 120 Êðèì³íàëü-
íî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî íåâèçíà÷åíîñò³ ãðàíè÷íîãî ñòðîêó äîñóäî-
âîãî ñë³äñòâà.
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Âèð³øóþ÷è öå ïèòàííÿ, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä çàçíà÷èâ ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³
ñâîãî Ð³øåííÿ â³ä 30 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó1, ùî ñòðîêè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà â³äïîâ³äíî äî
ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â Óêðà¿íè ïîâèíí³ áóòè ðîçóìíèìè. Ñòàòòåþ 14 Ì³æíàðîäíîãî
ïàêòó ïðî ãðîìàäÿíñüê³ òà ïîë³òè÷í³ ïðàâà ïåðåäáà÷åíî, ùî êîæåí ìàº ïðàâî ïðè ðîç-
ãëÿä³ áóäü-ÿêîãî ïðåä’ÿâëåíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî îáâèíóâà÷åííÿ áóòè ñóäèìèì áåç
íåâèïðàâäàíî¿ çàòðèìêè (ï³äïóíêò «ñ» ïóíêòó 3). Çã³äíî ç ïóíêòîì 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåí-
ö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä êîæåí ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî
éîãî öèâ³ëüíèõ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â àáî ïðè âñòàíîâëåíí³ îáãðóíòîâàíîñò³ áóäü-ÿêîãî
êðèì³íàëüíîãî îáâèíóâà÷åííÿ, âèñóíóòîãî ïðîòè íüîãî, ìàº ïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ³
â³äêðèòèé ðîçãëÿä óïðîäîâæ ðîçóìíîãî ñòðîêó íåçàëåæíèì ³ áåçñòîðîíí³ì ñóäîì,
ñòâîðåíèì íà ï³äñòàâ³ çàêîíó.

Ï³äòðèìóþ÷è ïîëîæåííÿ çãàäàíî¿ Êîíâåíö³¿ ùîäî ïðàâà êîæíîãî íà ðîçãëÿä ñóäîì
éîãî ñïðàâè ïðîòÿãîì ðîçóìíîãî ñòðîêó, íå ìîæíà, îäíàê, íå çâåðíóòè óâàãè íà íå-
îáîâ’ÿçêîâ³ñòü öüîãî ïîëîæåííÿ äëÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ðîçãëÿä
ñïðàâ ó ÿêîìó íå îáìåæåíèé ñòðîêàìè. Íàâðÿä ÷è ðîçóìíèì, íà ìîþ äóìêó, º ñòðîê
ïðîâàäæåííÿ â ñïðàâàõ ó öüîìó Ñóä³ â³ä òðüîõ äî âîñüìè ðîê³â2.

Ïîíÿòòÿ «ðîçóìíèé ñòðîê äîñóäîâîãî ñë³äñòâà», íàãîëîñèâ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè ó Ð³øåíí³, º îö³íî÷íèì, òîáòî òàêèì, ùî âèçíà÷àºòüñÿ ó êîæíîìó êîíêðåòíî-
ìó âèïàäêó ç óðàõóâàííÿì ñóêóïíîñò³ âñ³õ îáñòàâèí â÷èíåííÿ ³ ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èíó
(çëî÷èí³â). Âèçíà÷åííÿ ðîçóìíîãî ñòðîêó äîñóäîâîãî ñë³äñòâà çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ
ôàêòîð³â, âêëþ÷àþ÷è îáñÿã ³ ñêëàäí³ñòü ñïðàâè, ê³ëüê³ñòü ñë³ä÷èõ ä³é, ÷èñëî ïîòåð-
ï³ëèõ òà ñâ³äê³â, íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç òà îòðèìàííÿ âèñíîâê³â òîùî.
Îäíàê çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí ñòðîê äîñóäîâîãî ñë³äñòâà íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè
ìåæ íåîáõ³äíîñò³. Äîñóäîâå ñë³äñòâî ïîâèííî áóòè çàê³í÷åíî ó êîæí³é ñïðàâ³ áåç ïî-
ðóøåííÿ ïðàâà íà ñïðàâåäëèâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä ³ ïðàâà íà åôåêòèâíèé çàñ³á çàõèñòó,
ùî ïåðåäáà÷åíî ñòàòòÿìè 6, 13 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä.

ßêùî ãîâîðèòè ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æíàðîäíèõ ïðàâîâèõ àêò³â ç íàö³îíàëüíèì
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, òî òðåáà âèõîäèòè, íà ìîþ äóìêó, íàñàìïåðåä ç ïîëîæåíü
Îñíîâíîãî Çàêîíó äåðæàâè, à òàêîæ ³íøèõ äæåðåë ïðàâà. Âèçíà÷àëüíèìè ó öüîìó ñåí-
ñ³, êð³ì ñàìî¿ Êîíñòèòóö³¿, º ïðèéíÿò³ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè Äåêëàðàö³ÿ ïðî äåð-
æàâíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè â³ä 16 ëèïíÿ 1990 ðîêó, Àêò ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè â³ä 24 ñåðïíÿ 1991 ðîêó, íèçêà çàêîí³â Óêðà¿íè.

Äåêëàðàö³ÿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè â ðîçä³ë³ Õ ïðîãîëîñèëà ïð³îðèòåò
çàãàëüíîâèçíàíèõ íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ïåðåä íîðìàìè âíóòð³øíüîäåðæàâíîãî
ïðàâà. Âîäíî÷àñ ó ¿¿ ðîçä³ë³ ²²² çàçíà÷åíî ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ âåðõîâåíñòâà
Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â ðåñïóáë³êè íà ñâî¿é òåðèòîð³¿. Àêò ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè òà Ïîñòàíîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè» â³ä 24 ñåðïíÿ 1991 ðîêó âèçíà÷èëè âèêëþ÷íó ÷èíí³ñòü íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè
Êîíñòèòóö³¿, çàêîí³â, ïîñòàíîâ Óðÿäó òà ³íøèõ àêò³â çàêîíîäàâñòâà ðåñïóáë³êè.

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ïðàâîíàñòóïíèöòâî Óêðà¿íè» â³ä 12 âåðåñíÿ 1991 ðîêó áóëè
ï³äòâåðäæåí³ çîáîâ’ÿçàííÿ çà ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè, óêëàäåíèìè Óêðà¿íñüêîþ
ÐÑÐ äî ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, ³ âèçíàíî, ùî Óêðà¿íà º ïðàâîíàñòóïíè-
öåþ ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â çà ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè ÑÐÑÐ, ÿê³ íå ñóïåðå÷àòü Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè òà ³íòåðåñàì ðåñïóáë³êè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ä³þ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè»
â³ä 10 ãðóäíÿ 1991 ðîêó âèçíà÷åíî, ùî óêëàäåí³ òà íàëåæíèì ÷èíîì ðàòèô³êîâàí³
Óêðà¿íîþ ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè, ñòàíîâëÿòü íåâ³ä’ºìíó ÷àñòèíó çàêîíîäàâñòâà Óêðà-
¿íè ³ çàñòîñîâóþòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó äëÿ íîðì íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà. Öå óçãîäæóºòüñÿ ç ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 9 Îñíîâíîãî Çàêîíó äåðæàâè.

ßê âáà÷àºòüñÿ, ïðîãîëîøåíå Äåêëàðàö³ºþ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè ïîëî-
æåííÿ ïð³îðèòåòíîñò³ çàãàëüíîâèçíàíèõ ïðèíöèï³â ³ íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ùîäî
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íîðì âíóòð³øíüîäåðæàâíîãî ïðàâà íå çíàéøëî ïîäàëüøîãî çàêîíîäàâ÷îãî çàêð³ïëåí-
íÿ. Á³ëüøå òîãî, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè Óêðà¿íè» â³ä 22 ãðóäíÿ
1993 ðîêó âèçíàíî ïð³îðèòåò Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íàä íîðìàìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà.
×àñòèíîþ äåâ’ÿòîþ ñòàòò³ 7 öüîãî Çàêîíó âèçíà÷àºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ðàòèô³êàö³¿ ì³æíà-
ðîäíîãî äîãîâîðó Óêðà¿íè, ùî ì³ñòèòü ïîëîæåííÿ, ÿê³ ñóïåðå÷àòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè, ò³ëüêè ï³ñëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. ßêùî ì³æíà-
ðîäíèì äîãîâîðîì, óêëàäåííÿ ÿêîãî â³äáóëîñÿ ó ôîðì³ çàêîíó, çàçíà÷åíî â ÷àñòèí³
äðóã³é ñòàòò³ 17 çãàäàíîãî Çàêîíó, âñòàíîâëåíî ³íø³ ïðàâèëà, í³æ ò³, ùî ïåðåäáà÷åí³ çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, òî çàñòîñîâóºòüñÿ ïðàâèëî ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó Óêðà¿íè.
Ùîïðàâäà, Çàêîíîì íå âèçíà÷åíî ïðàâîâèõ ìåõàí³çì³â óêëàäåííÿ ì³æíàðîäíîãî äîãî-
âîðó «ó ôîðì³ çàêîíó», çîêðåìà ¿õ íå â³äìåæîâàíî â³ä ìåõàí³çì³â ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè
äî ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â (ñòàòòÿ 10).

Âàæëèâèì ó öüîìó àñïåêò³ º ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè âîñüìî¿ ñòàòò³ 7 öüîãî Çàêîíó ïðî
íåîáõ³äí³ñòü îäíî÷àñíîãî ïîäàííÿ ïðîåêò³â çàêîí³â ïðî ðàòèô³êàö³þ ì³æíàðîäíîãî
äîãîâîðó òà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â ó ðàç³, êîëè âèêîíàííÿ ì³æíà-
ðîäíîãî äîãîâîðó ïîòðåáóº óõâàëåííÿ íîâèõ çàêîí³â Óêðà¿íè. Òàê³ çàêîíè ïîâèíí³
óõâàëþâàòèñÿ îäíî÷àñíî ç ðàòèô³êàö³ºþ ì³æíàðîäíîãî äîãîâîðó. Ïðàêòèêà ñâ³ä÷èòü,
ùî öåé ïðèïèñ Çàêîíó, ÿê ïðàâèëî, íå âèêîíóºòüñÿ.

Îñê³ëüêè ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè, çãîäà íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðà-
äîþ Óêðà¿íè, º ÷àñòèíîþ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, à Êîíñòèòóö³ÿ Óê-
ðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 8 ìàº íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó â ñèñòåì³
äæåðåë (ôîðì) ïðàâà, òî, ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî íîðìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà íå ìàþòü
âåðõîâåíñòâà íàä Îñíîâíèì Çàêîíîì Óêðà¿íè. ×èííà Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè âèçíàº çà
äåðæàâîþ âèêëþ÷íå ïðàâî íàäàâàòè äîçâ³ë íà ïîøèðåííÿ ä³¿ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â
íà ñâî¿é òåðèòîð³¿.

Ðàòèô³êóâàâøè Êîíâåíö³þ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä, Ïåðøèé òà
íèçêó ³íøèõ ïðîòîêîë³â äî íå¿, Óêðà¿íà, ïî ñóò³, ³íêîðïîðóâàëà Êîíâåíö³þ ³ ïðîòîêî-
ëè â íàö³îíàëüíó ïðàâîâó ñèñòåìó òà âèçíàëà îáîâ’ÿçêîâîþ þðèñäèêö³þ ªâðîïåé-
ñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ç ïèòàíü òëóìà÷åííÿ òà çàñòîñóâàííÿ ¿¿ ïîëîæåíü1. Çàâäàí-
íÿì Ñóäó, ÿê â³äîìî, º çàáåçïå÷åííÿ íåóõèëüíîãî äîäåðæàííÿ òà âèêîíàííÿ íîðì
Êîíâåíö³¿ äåðæàâàìè-ó÷àñíèöÿìè Ðàäè ªâðîïè. Â³í ðåàë³çóº öå çàâäàííÿ øëÿõîì ðîç-
ãëÿäó òà âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ ñïðàâ, ïðîâàäæåííÿ ÿêèõ íèì â³äêðèòî çà ³íäèâ³äóàëü-
íèìè ñêàðãàìè, ïîäàíèìè ô³çè÷íîþ îñîáîþ, ãðóïîþ îñ³á àáî íåóðÿäîâîþ îðãàí³çà-
ö³ºþ. Ìîæëèâå ïîäàííÿ ñêàðãè äî Ñóäó äåðæàâîþ-÷ëåíîì Ðàäè ªâðîïè íà ïîðóøåííÿ
ïîëîæåíü Êîíâåíö³¿ ³ ïðîòîêîë³â ³íøîþ äåðæàâîþ, ÿêà ìàº òàêèé æå ñòàòóñ.

Òðåáà ï³äêðåñëèòè, ùî ââåäåííÿ òà çàñòîñóâàííÿ â Óêðà¿í³ çàçíà÷åíîãî êîíâåíö³é-
íîãî ìåõàí³çìó çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè óñêëàäíþºòüñÿ, çîêðåìà, òèì, ùî Óêðà¿íà º äåð-
æàâîþ ç êîíòèíåíòàëüíîþ ñèñòåìîþ ïðàâà, â òîé ÷àñ ÿê ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó
áàçóþòüñÿ çäåá³ëüøîãî íà ïðåöåäåíòíèõ ïðèíöèïàõ, ñôîðìóëüîâàíèõ öèì Ñóäîì. Äî
òîãî æ, çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 46 Êîíâåíö³¿ ð³øåííÿ Ñóäó º îáîâ’ÿçêîâèìè ëèøå äëÿ ñòîð³í
ó ñïðàâ³. Íàïðèêëàä, Êîíâåíö³ºþ íå ãàðàíòóºòüñÿ ïðàâî äîñòóïó äî ïðàâîñóääÿ. ¯¿
ñòàòòåþ 6 çàêð³ïëåíî ïðàâî íà «ñïðàâåäëèâèé ³ â³äêðèòèé ðîçãëÿä óïðîäîâæ ðîçóìíî-
ãî ñòðîêó íåçàëåæíèì ³ áåçñòîðîíí³ì ñóäîì, âñòàíîâëåíèì çàêîíîì». Ïðîòå ªâðîïåé-
ñüêèé ñóä ó ð³øåíí³ ó ñïðàâ³ «Ãîëäåð ïðîòè Îá’ºäíàíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 21 ëþòîãî
1975 ðîêó çàçíà÷èâ, ùî öÿ ñòàòòÿ (ïóíêò 1) ãàðàíòóº ïðàâî äîñòóïó äî ïðàâîñóääÿ,
íå ïîãîäèâøèñü ç äîâîäàìè ïðî òå, ùî âîíà ñòîñóºòüñÿ ëèøå ñóäîâî¿ ïðîöåäóðè2.

Îòæå, äëÿ ñóä³â Óêðà¿íè, ³íøèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè íàãàëüíèìè º ïðîáëåìè
çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíâåíö³¿, âðàõóâàííÿ ïðåöåäåíòíèõ ð³øåíü ªâðîïåéñüêîãî
ñóäó ÿê ñâîºð³äíîãî îð³ºíòèðà äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàíü, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ â³ä-
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1 Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ðàòèô³êàö³þ Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä 1950 ðîêó,
Ïåðøîãî ïðîòîêîëó òà ïðîòîêîë³â ¹ 2, 4, 7 òà 12 äî Êîíâåíö³¿» // Ãîëîñ Óêðà¿íè. – 1997. – 24 ëèïíÿ.

2 Åâðîïåéñêèé Ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. Èçáðàííûå ðåøåíèÿ : â 2 ò. – Ò. 1 / Ïðåäñåäàòåëü ðåäàêöèîííîé
êîëëåãèè – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Â.À.Òóìàíîâ. – Ì.: Èçäàòåëüñòâî ÍÎÐÌÀ, 2000. –
Ñ. 39–49.



ïîâ³äíèõ ñóä³â, ³íøèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè. ¯õ ðîçâ’ÿçàííþ ìîãëî á ñïðèÿòè ïðèé-
íÿòòÿ ñïåö³àëüíèõ çàêîí³â àáî äîïîâíåííÿ ÷èííèõ çàêîí³â íîðìàìè, ùî âèïëèâàþòü
áåçïîñåðåäíüîãî ç Êîíâåíö³¿, ç ìåòîþ äåòàë³çàö³¿ êîíâåíö³éíèõ íîðì, ìàêñèìàëüíîãî
óçãîäæåííÿ ç íèìè ïîòðåá íàö³îíàëüíîãî ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ. Ïîä³áí³ ïðîáëåìè º
õàðàêòåðíèìè ³ äëÿ ³íøèõ äåðæàâ. Ó Ãîëëàíä³¿, íàïðèêëàä, ñóäè ³ ïåðåäóñ³ì Âåðõîâ-
íèé ñóä ðîçãëÿäàþòü Êîíâåíö³þ ÿê äîïîì³æíå äæåðåëî ïðàâà ³, ïî ìîæëèâîñò³, óíèêà-
þòü ïîñèëàíü íà Êîíâåíö³þ, íàäàþ÷è ïåðåâàãó êîíñòèòóö³éíèì íîðìàì. Â Àâñòð³¿ ñó-
äè íàäàþòü ïåðåâàãó áóêâàëüíîìó, îáìåæåíîìó òëóìà÷åííþ ïîëîæåíü Êîíâåíö³¿1.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì çàñëóãîâóº íà óâàãó Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä
10 êâ³òíÿ 2003 ðîêó2 ó ñïðàâ³ ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿
ñòàòò³ 7 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (çà çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ñåðäþêà Â.À.).
Éäåòüñÿ ïðî ïðàâî ãðîìàäÿíèíà àáî îðãàí³çàö³¿ «âèìàãàòè ïî ñóäó ñïðîñòóâàííÿ â³äî-
ìîñòåé, ùî íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³ àáî âèêëàäåí³ íåïðàâäèâî, ÿê³ ïîðî÷àòü ¿õ ÷åñòü,
ã³äí³ñòü ÷è ä³ëîâó ðåïóòàö³þ àáî çàâäàþòü øêîäè ¿õ ³íòåðåñàì, ÿêùî òîé, õòî ïîøèðèâ
òàê³ â³äîìîñò³, íå äîâåäå, ùî âîíè â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³». Îäíèì ç äæåðåë ïîøèðåí-
íÿ öèõ â³äîìîñòåé, ÿêå ðîçãëÿäàâ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä, áóëî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿíèíà
äî ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, äàþ÷è îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ «ïîøèðèâ
òàê³ â³äîìîñò³», çàçíà÷èâ, ùî âèêëàäåííÿ ó ëèñòàõ, çàÿâàõ, ñêàðãàõ äî ïðàâîîõîðîííî-
ãî îðãàíó â³äîìîñòåé îñîáîþ, íà äóìêó ÿêî¿ ïîñàäîâèìè ÷è ñëóæáîâèìè îñîáàìè öüî-
ãî îðãàíó ïðè âèêîíàíí³ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â ïîðóøåíî ¿¿ ïðàâî, íå ìîæå ââà-
æàòèñü ïîøèðåííÿì â³äîìîñòåé, ÿê³ ïîðî÷àòü ÷åñòü, ã³äí³ñòü ÷è ä³ëîâó ðåïóòàö³þ àáî
çàâäàþòü øêîäè ³íòåðåñàì öèõ îñ³á. Ò³ëüêè âèêëàäåííÿ ó òàêèõ çâåðíåííÿõ çàâ³äîìî
íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé òÿãíå çà ñîáîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïåðåäáà÷åíó ÷èííèì çàêî-
íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Îáãðóíòîâóþ÷è ïðèéíÿòå Ð³øåííÿ, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè çâåðíóâñÿ áåçïî-
ñåðåäíüî äî ïðàêòèêè âèð³øåííÿ ïîä³áíèõ ïèòàíü ªâðîïåéñüêèì ñóäîì ç ïðàâ ëþäè-
íè ³ çàçíà÷èâ, ùî ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç îñîáëèâîñòÿìè ðåàë³çàö³¿ ïðàâà ãðîìàäÿí íà
ñâîáîäó âèðàæåííÿ ïîãëÿä³â ³ êðèòèêó ñòîñîâíî ä³é (áåçä³ÿëüíîñò³) ïîñàäîâèõ òà
ñëóæáîâèõ îñ³á, íåîäíîðàçîâî áóëè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ
ëþäèíè. Çàñòîñîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 10 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà
îñíîâíèõ ñâîáîä ó ð³øåííÿõ ó ñïðàâàõ «Í³êóëà ïðîòè Ô³íëÿíä³¿», «ßíîâñüêèé ïðîòè
Ïîëüù³» òà ³íøèõ, Ñóä ï³äêðåñëèâ, ùî ìåæ³ äîïóñòèìî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïîñàäîâèõ
òà ñëóæáîâèõ îñ³á ìîæóòü áóòè øèðøèìè ïîð³âíÿíî ç ìåæàìè òàêî¿ æ ³íôîðìàö³¿ ùî-
äî çâè÷àéíèõ ãðîìàäÿí. Òîìó, ÿêùî ïîñàäîâ³ ÷è ñëóæáîâ³ îñîáè ä³þòü áåç ïðàâîâèõ
ï³äñòàâ, òî ìàþòü áóòè ãîòîâèìè äî êðèòè÷íîãî ðåàãóâàííÿ ç áîêó ñóñï³ëüñòâà.

ßê óæå íàãîëîøóâàëîñÿ, çà Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè (ñòàòòÿ 9) ÷èíí³ ì³æíàðîäí³ äî-
ãîâîðè, çãîäà íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, º ÷àñòèíîþ
íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. Çàñòîñóâàííÿ àêò³â çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ñó-
äàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè íåð³äêî â³äçíà÷àºòüñÿ íåîäíîçíà÷-
í³ñòþ ó çâ’ÿçêó ç³ ñêëàäíîùàìè ç âèçíà÷åííÿì òà ç’ÿñóâàííÿì çì³ñòó îêðåìèõ ïîëî-
æåíü ïðàâîâèõ íîðì. Öå çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ òàêèõ ïîëî-
æåíü. Âîíî çä³éñíþºòüñÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè. Ïðîòå äî éîãî ïîâíîâà-
æåíü íàëåæèòü îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ëèøå Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè
(÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿). Ïðàâîì îô³ö³éíî òëóìà÷èòè ì³æíàðîäí³ ïðà-
âîâ³ àêòè Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íå íàä³ëåíèé3. Ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè, ÿê ïðà-
âèëî, íå âèçíà÷àþòü ìîæëèâîñò³ òà ïîðÿäêó ¿õ îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ. Âèíÿòêîì ìî-
æå áóòè, ñêàæ³ìî, Êîíâåíö³ÿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâîáîä. Òëóìà÷åííÿ
¿¿ ïîëîæåíü íàëåæèòü äî ïîâíîâàæåíü ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè.

Ùî ñòîñóºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì
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1 Ëóêàøóê È.È. Ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî â ñóäàõ ãîñóäàðñòâ. – Ñïá: ÑÊÔ «Ðîññèÿ-Íåâà», 1993. – Ñ. 131.
2 Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. – 2003. – ¹ 2. – Ñ. 27–30.
3 Óõâàëà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 3 ãðóäíÿ 1997 ðîêó çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðî- ìà-

äÿíèíà Êðèâîíîñà Î.Î. // Àðõ³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè çà 1997 ð³ê.



Óêðà¿íè, òî âîíè, ÿê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðàâîâî¿ àðãóìåíòàö³¿
ïðèéíÿòèõ Ñóäîì ð³øåíü òà âèñíîâê³â ó â³äïîâ³äíèõ ñïðàâàõ. Ñàìå ç ö³ºþ ìåòîþ íà
ñó÷àñíîìó åòàï³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ³ ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè: ó
êîíòåêñò³ òëóìà÷åííÿ öèì Ñóäîì ïîëîæåíü Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà
îñíîâíèõ ñâîáîä òà/àáî â êîíòåêñò³ éîãî ïðàâîâèõ ïîçèö³é, âèñëîâëåíèõ ó ìîòèâó-
âàëüí³é ÷àñòèí³ ð³øåíü ó êîíêðåòíèõ ñïðàâàõ, ÿê³ çà ñâî¿ìè îáñòàâèíàìè º ïîä³áíèìè
äî òèõ, ùî âèð³øóþòüñÿ â Óêðà¿í³ â³äïîâ³äíî äî ¿¿ çàêîíîäàâñòâà.

Îòæå, ãàðìîí³çàö³ÿ ïîëîæåíü ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ç ïîëîæåííÿìè ì³æ-
íàðîäíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ³ìïëåìåíòàö³ÿ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ íîðì, çîêðåìà ùîäî
ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, â íàö³îíàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè, ¿õ ðåàë³çàö³ÿ ó âíóòð³ø-
íüîäåðæàâí³é ñôåð³ â³äïîâ³äàþòü òåíäåíö³ÿì ïîãëèáëåííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æíàðîä-
íîãî ³ íàö³îíàëüíîãî ïðàâà, óòâåðäæåííÿ ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â ó â³ò÷èçíÿí³é ïðà-
âîâ³é ñèñòåì³.

Ãàðìîí³çàö³ÿ âè÷åðïóº ñåáå äîñÿãíåííÿì óçãîäæåíîñò³ ïîëîæåíü íàö³îíàëüíîãî çà-
êîíîäàâñòâà ³ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ¿õ ïîâíî¿ âçàºìîä³¿ (ãàðìîí³¿), çðîçóì³ëî, ³ç
çàáåçïå÷åííÿì ñóâåðåííîãî ïðàâà íàðîäó áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç â³äïîâ³äí³ îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè âñòàíîâëþâàòè ïîðÿäîê ³ ìåæ³ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ
â³äíîñèí, ãàðàíòóâàííÿì âåðõîâåíñòâà Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ÿê Îñíîâíîãî Çàêîíó
äåðæàâè íà âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.
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ÏÐÎÁËÅÌÈ ÏÎÍßÒ²ÉÍÎÃÎ ÀÏÀÐÀÒÓ
Â ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍ² ÏÈÒÀÍÜ

ÒÅÎÐ²¯ ² ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÐÈÑÄÈÊÖ²¯

Â. Ñêîìîðîõà,
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,

êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê,
çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè

Íàóêîâå îïðàöþâàííÿ òåîðåòè÷íèõ ïèòàíü ³ òâîð÷å óçàãàëüíåííÿ ïðàêòèêè êîíñòè-
òóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ çà îêðåìèé ïåð³îä ³ñíóâàííÿ êðà¿íè çàçâè÷àé ïðîâîäèòüñÿ íà
îñíîâ³ «îô³ö³éíî-äîêòðèíàëüíî¿» ïàðàäèãìè, òîáòî ìîäåë³ ïîñòàíîâêè ïðîáëåì ïðèé-
íÿòî¿ çà çðàçîê ðîçâ’ÿçàííÿ äîñë³äíèöüêèõ çàâäàíü. Âîäíî÷àñ òðåáà ï³äêðåñëèòè, ùî
íåçàëåæíî â³ä ñòàíó ðåàëüíèõ ñóñï³ëüíèõ ñóïåðå÷íîñòåé òà ³íîä³ íàâ³òü ³ëþçîðíèõ óÿâ-
ëåíü ïðî àäåêâàòí³ñòü äåðæàâíî-ïðàâîâèõ ôîðì ñòàíó ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëü-
ñòâà, à òàêîæ ñòóïåíÿ ïëþðàë³çìó â íàóêîâîìó òà ³äåîëîã³÷íîìó îñìèñëåíí³ ñóñï³ëüíî-
ãî æèòòÿ, òàêà ìîäåëü (ïàðàäèãìà) âèçíà÷àº çàãàëüíó áàçó íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ¿õ
ìåòîäîëîã³þ, ñòðóêòóðó, êàòåãîð³àëüíèé ³ òåðì³íîëîã³÷íèé àïàðàò, ñïîñîáè çáîðó òà
îáðîáêè åìï³ðè÷íèõ äàíèõ, âèá³ð ïèòàíü äëÿ äîñë³äæåííÿ. Òàêà ïàðàäèãìà â³ä³ãðàº
íå ìåíø âàæëèâó ðîëü ³ â ïðàâîòâîð÷îñò³, â îö³íö³ ä³ºâîñò³ çàêîíîäàâñòâà.

Ó 1991–1995 ðîêàõ ïîä³áíà ïàðàäèãìà áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àëàñÿ Êîíñòèòóö³ºþ
(Îñíîâíèì Çàêîíîì) Óêðà¿íñüêî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ðåñïóáë³êè 1978 ðîêó,
Äåêëàðàö³ºþ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè 1991 ðîêó òà Êîíñòèòóö³éíèì Äîãî-
âîðîì ì³æ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè òà Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ïðî îñíîâí³ çàñàäè îð-
ãàí³çàö³¿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³ íà
ïåð³îä äî ïðèéíÿòòÿ íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â³ä 8 ÷åðâíÿ 1995 ðîêó. Ç òî÷êè çîðó
äîñë³äæóâàíî¿ òåìè çì³ñò öèõ àêò³â, ¿õ íàóêîâå êîìåíòóâàííÿ òà îáãîâîðåííÿ, à òàêîæ
ñóñï³ëüí³ ñïîä³âàííÿ òîãî ÷àñó, áåçóìîâíî, ñòèìóëþâàëè âèâ÷åííÿ ¿¿ îêðåìèõ àñïåê-
ò³â. Îäíàê ò³ëüêè ç ïðèéíÿòòÿì ÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè öÿ ïàðàäèãìà îòðèìàëà
ïîäàëüøèé ëîã³÷íèé ðîçâèòîê ³ çíàéøëà ñâîº ôîðìàëüíå âèðàæåííÿ â íàóêîâ³é êîí-
öåïö³¿ ñó÷àñíîãî äåðæàâîòâîðåííÿ.

Ó íàéá³ëüø êîíöåíòðîâàíîìó âèãëÿä³ âîíà âêëþ÷àº òàê³ êîíñòèòóö³éí³ ïîñòóëàòè:
1) Óêðà¿íà º ñóâåðåííà ³ íåçàëåæíà, äåìîêðàòè÷íà, ñîö³àëüíà, ïðàâîâà äåðæàâà; 2) ëþ-
äèíà, ¿¿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, íåäîòîðêàíí³ñòü ³ áåçïåêà âèçíàþòüñÿ â
Óêðà¿í³ íàéâèùîþ ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ; 3) Óêðà¿íà º ðåñïóáë³êîþ. Íîñ³ºì ñóâåðå-
í³òåòó ³ ºäèíèì äæåðåëîì âëàäè â Óêðà¿í³ º íàðîä. Íàðîä çä³éñíþº âëàäó áåçïîñåðåä-
íüî ³ ÷åðåç îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; 4) äåðæàâíà
âëàäà â Óêðà¿í³ çä³éñíþºòüñÿ íà çàñàäàõ ¿¿ ïîä³ëó íà çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó òà ñóäî-
âó. Îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³
Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè; 5) â Óêðà¿í³ âèçíàºòüñÿ ³ ãàðàíòóºòüñÿ ì³ñöåâå ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ; 6) â Óêðà¿í³ âèçíàºòüñÿ ³ ä³º ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Êîíñòèòóö³ÿ
Óêðà¿íè ìàº íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó. Çàêîíè òà ³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ïðèé-
ìàþòüñÿ íà îñíîâ³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè ¿é; 7) ñóñï³ëüíå æèòòÿ â
Óêðà¿í³ ãðóíòóºòüñÿ íà çàñàäàõ ïîë³òè÷íî¿, åêîíîì³÷íî¿ òà ³äåîëîã³÷íî¿ áàãàòîìàí³ò-
íîñò³; 8) çàáåçïå÷åííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè ³ ï³äòðèìàííÿ åêîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè íà
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè… – º îáîâ’ÿçêîì äåðæàâè1.
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1 Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè : Ïðèéíÿòà íà ï’ÿò³é ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè 28 ÷åðâíÿ 1996 ðîêó. Îô³ö³éíå
âèäàííÿ. – Ê.: Óêðà¿íñüêà Ïðàâíè÷à Ôóíäàö³ÿ, 1996. – Ñ. 4, 5, 6, 7.



Òàêà ïîë³òèêî-êîíñòèòóö³éíà ïàðàäèãìà â³äêðèëà ïðîñò³ð äëÿ ÿê³ñíî íîâîãî áà÷åí-
íÿ çì³ñòó ³ ïåðñïåêòèâ ñóñï³ëüíèõ ïðîöåñ³â íà òðàíñôîðìàö³éíîìó åòàï³ ïîáóäîâè â
Óêðà¿í³ ïðàâîâî¿ äåðæàâè. Âîäíî÷àñ ñòàëî íåîáõ³äíèì ñòâîðåííÿ á³ëüø ðîçãîðíóòîãî
þðèäè÷íîãî êîíñòðóþâàííÿ ó êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîìó ðåãóëþâàíí³ ñóñï³ëüíèõ â³ä-
íîñèí, çîêðåìà ïî ê³ëüêîõ ïîçèö³ÿõ, ÿê³ ìàëè äîñèòü ñëàáê³ òðàäèö³¿ ó ðàäÿíñüêîìó
äåðæàâíîìó ïðàâ³ ³ êîíñòèòóö³éíîìó ïðàâ³ ïåðøèõ ðîê³â íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè.

Ïî-ïåðøå, öå ïîðÿäîê óòâîðåííÿ ñóá’ºêò³â ïðàâà, ÿê³ ä³þòü ó ïîë³òè÷í³é ñôåð³, ðîç-
ðîáêà ¿õ ñòàòóñó ÿê êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ îñ³á, à òàêîæ ðåãëàìåíòàö³ÿ ¿õ âçàºìîâ³ä-
íîñèí ì³æ ñîáîþ ³ ç äåðæàâíèìè îðãàíàìè.

Ïî-äðóãå, íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíèì ñòàëî äîêëàäíå ðåãóëþâàííÿ çä³éñíåííÿ ïðÿìî-
ãî íàðîäîâëàääÿ.

Ïî-òðåòº, çà óìîâ çðîñòàííÿ êîíêóðåíö³¿ ùîäî ïðàâà âèð³øàëüíîãî ãîëîñó â ïîë³-
òè÷íèõ ïðîöåñàõ ï³äâèùèëàñü ðîëü ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà íàáóâàþòü äåäàë³ á³ëüøî¿
çíà÷óùîñò³ ãàðàíò³¿ äëÿ ïîë³òè÷íîãî âîëåâèÿâëåííÿ ìåíøèí, âêëþ÷àþ÷è ¿õ ïðåäñòàâ-
íèöòâî â îðãàíàõ âëàäè.

Ïî-÷åòâåðòå, ñåðéîçíèõ çóñèëü íåîáõ³äíî äîêëàñòè äëÿ ï³äâèùåííÿ ³íòåíñèâíîñò³
ðåàë³çàö³¿ ïðàâ ãðîìàäÿí, ùî º âàæëèâèì ïîêàçíèêîì çä³éñíåííÿ ïðàâà.

Ïî-ï’ÿòå, ïîë³òè÷íà òà ïðàâîâà ñèñòåìà êðà¿íè ïîòðåáóâàëà ôîðìóâàííÿ îðãàíó
êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿1.

Îïèñàí³ åëåìåíòè ïàðàäèãìè âèçíà÷àþòü ïîñòàíîâêó ïèòàííÿ ïðî êîíñòèòóö³é-
í³ñòü, ¿¿ çàáåçïå÷åííÿ. Âðåøò³-ðåøò òàê³ ïèòàííÿ äîñë³äæóþòüñÿ ó ðóñë³ òàêîãî íàïðÿ-
ìó, ÿê òåîð³ÿ êîíñòèòóö³¿2.

Ëîã³êî-ãåíåòè÷íîþ êë³òèíîþ, çäàòíîþ ñòàòè ïî÷àòêîì ñîö³àëüíîãî äîñë³äæåííÿ,
âèñòóïàº òàêà êàòåãîð³ÿ, ÿê êîíñòèòóö³ÿ. Ââàæàºìî, ùî º âñ³ ï³äñòàâè ñïðèéíÿòè êîí-
ñòðóêòèâ³ñòñüêó ðîëü Îñíîâíèõ çàêîí³â âçàãàë³ òà Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çîêðåìà. Àäæå
ç ïîÿâîþ íîâî¿ êîíñòèòóö³¿ â³äíîñèíè, ùî ñêëàëèñÿ àáî ñêëàäàòèìóòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³,
îòðèìóþòü ôóíäàìåíòàëüíó äåðæàâíî-ïðàâîâó îñíîâó. Êîíñòèòóö³ÿ ñïðàâä³ äàº ïî÷à-
òîê íîâîìó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó óñòðîþ æèòòÿ, ñòàº îáîâ’ÿçêîâèì îð³ºíòèðîì, çî-
êðåìà ³ äëÿ òèõ, õòî ÷èíèòü îï³ð ¿¿ ïîÿâ³. Â³äïîâ³äíî äî ¿¿ ïîëîæåíü ñòâîðþþòüñÿ ³
ä³þòü äåðæàâí³ îðãàíè, ïðèéìàþòüñÿ çàêîíîäàâ÷³ àêòè, ñêëàäàºòüñÿ çàïðîãðàìîâàíèé
íåþ ïîë³òè÷íèé ðåæèì3.

Òåðì³í «êîíñòèòóö³ÿ» ó á³ëüøîñò³ íàóêîâèõ âèäàíü ïîäàºòüñÿ ÿê òàêèé, ùî ïîõî-
äèòü â³ä ëàòèíñüêîãî ñëîâà «ñînstitutio» – óñòð³é, óñòàíîâëåííÿ4. Â³í çàñòîñîâóâàâñÿ
ùå â çàêîíîäàâñòâ³ Ñòàðîäàâíüîãî Ðèìó ³ îçíà÷àâ ó ò³ ÷àñè ð³çí³ ³ìïåðàòîðñüê³ àêòè, â
ÿêèõ çàêð³ïëþâàâñÿ óñòð³é äåðæàâè. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ ó ïîë³òè÷í³é ³ñòîð³¿ äåðæàâ
ñâ³òó òðèâàëèé ÷àñ ï³ä öèì òåðì³íîì ðîçóì³ëè ò³ëüêè óñòð³é äåðæàâè, ôîðìó îðãà-
í³çàö³¿ äåðæàâíî¿ âëàäè. ² ò³ëüêè ó õîä³ áóðæóàçíèõ ðåâîëþö³é, óîñîáëåííÿì ÿêèõ º
Âåëèêà ôðàíöóçüêà áóðæóàçíà ðåâîëþö³ÿ ê³íöÿ ÕVIII ñòîë³òòÿ, öå ïîíÿòòÿ íàïîâíèëî-
ñÿ íîâèì çì³ñòîì.

Ó êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâ³é äîêòðèí³ ïîÿâó ïèñàíèõ êîíñòèòóö³é íîâîãî òèïó íåð³ä-
êî, ³ äîäàìî â³ä ñåáå, ö³ëêîì ñëóøíî, ïîâ’ÿçóþòü ç ³ì’ÿì ôðàíöóçà Ø.-Ë. Ìîíòåñê’º5,
õî÷à ïîä³ë âëàäè íà òðè ã³ëêè áóâ çàïðîïîíîâàíèé âæå Àðèñòîòåëåì, à ïîò³ì Äæ. Ëîê-
êîì. Ñôîðìóëüîâàíà Ø.-Ë. Ìîíòåñê’º ³äåÿ ïðî òå, ùî ñâîáîäà ³ ïðàâà ³íäèâ³äà ìîæóòü
áóòè çàáåçïå÷åí³ ò³ëüêè ïðè ñóâîðîìó ðîçïîä³ë³ âëàäè ÿê ãàðàíò³¿ çàõèñòó ãðîìàäÿí
â³ä äåñïîòèçìó, ñòàëà çàãàëüíîïðèéíÿòîþ â óñ³õ äåìîêðàòè÷íèõ êðà¿íàõ ³ â ò³é àáî ³í-
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1 Äèâ., íàïðèêëàä: Áåëêèí À.À. Òåîðåòè÷åñêèå, ïðàâîòâîð÷åñêèå è ïðàâîïðèìåíèòåëüíûå ïðîáëåìû êîí-
ñòèòóöèîííîé îõðàíû: (îáåñïå÷åíèå êîíñòèòóöèîííîñòè þðèäè÷åñêèõ àêòîâ è þðèäè÷åñêîé ïðàêòèêè â
Ðîññèè â 80-õ – ïåðâîé ïîëîâèíå 99-õ ãîäîâ.). Äèñ. … ä-ðà þðèä. íàóê â ôîðìå íàó÷íîãî äîêëàäà, âûïîëíÿþ-
ùåãî òàêæå ôóíêöèè àâòîðåôåðàòà. – Ì., 1995. – Ñ. 17–18.

2 Äèâ., íàïðèêëàä: Ìèõàëåâà Í.À. Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ êîíñòèòóöèÿ (ïðîáëåìû òåîðèè) – Ì., 1981.
3 Äèâ.: Àâàêüÿí Ñ.À. Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèè: ïðèðîäà, ýâîëþöèÿ, ñîâðåìåííîñòü. – 2-å èçä. – Ì., 2000. –

Ñ. 10.
4 Á³ëüø äîêëàäíî ïðî òåðì³íîëîã³÷íå çíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «êîíñòèòóö³ÿ» äèâ.: Ãåîðã³öà À.Ç. Êîíñòèòóö³éíå

ïðàâî çàðóá³æíèõ êðà¿í : Ï³äðó÷íèê. – ×åðí³âö³: «Ðóòà», 2001. – Ñ. 51–52.
5 Le petit Lareusse illustre Dictionnaire encyclopedique – Lareusse, 1996. – Ð. 1530.



ø³é ôîðì³ çíàéøëà â³äîáðàæåííÿ â êîíñòèòóö³ÿõ. Ó ôðàíöóçüê³é Äåêëàðàö³¿ ïðàâ
ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà 1789 ðîêó, íàïðèêëàä, ïðîãîëîøåíî, ùî ñóñï³ëüñòâî, â ÿêîìó
íå çàáåçïå÷åíî êîðèñòóâàííÿ ïðàâàìè ³ íåìàº ïîä³ëó âëàäè ³ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäè-
íè ³ ãðîìàäÿíèíà, íå ìàº êîíñòèòóö³¿1. Ç òîãî ÷àñó ñëîâî «êîíñòèòóö³ÿ» – ïîë³òè÷íèé
òåðì³í: âîíî ñòàëî ñèíîí³ìîì ò³ëüêè ïåâíîãî äåðæàâíîãî óñòðîþ, ïîáóäîâàíîãî íà
êîíñòèòóö³éíèõ çàñàäàõ.

²ç ïëèíîì ÷àñó ïîä³ë âëàäè (ÿê ãîëîâíà îçíàêà êîíñòèòóö³éíîãî äåðæàâíîãî óñòðîþ)
ïîñòóïèâñÿ ì³ñöåì ³íø³é îçíàö³, à ñàìå – ó÷àñò³ íàðîäíîãî ïðåäñòàâíèöòâà ó äåðæàâ-
íèõ ñïðàâàõ2. Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà â³äì³íí³ñòü êîíêðåòíèõ ï³äõîä³â ³ õàðàêòåðèñòèê,
ï³ä êîíñòèòóö³ºþ ðîçóì³ëè ³ ðîçóì³þòü çàêîíîäàâ÷èé àêò, ÿêèì âèçíà÷àþòüñÿ îðãàí³çà-
ö³ÿ âèùèõ îðãàí³â äåðæàâè, ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ íèìè ñâî¿õ ôóíêö³é, ¿õ âçàºìîâ³äíîñè-
íè ³ êîìïåòåíö³ÿ, à òàêîæ çàñàäè ñòàíîâèùà ³íäèâ³äà ñòîñîâíî äåðæàâíî¿ âëàäè3. Ç ôîð-
ìàëüíî¿ òî÷êè çîðó êîíñòèòóö³ÿ ìîæå ñï³âïàäàòè ç ³íøèìè çàêîíàìè äåðæàâè, àëå
âîäíî÷àñ âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä íèõ ñïîñîáîì ïðèéíÿòòÿ, âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü äî
íå¿. Â ñó÷àñí³é òåîð³¿ ³ ïðàêòèö³ êîíñòèòóö³îíàë³çìó âîíà íàä³ëåíà âèùîþ þðèäè÷íîþ
ñèëîþ ³ ïîñòàâëåíà íàä ³íøèìè çàêîíàìè ³ íîðìàòèâíèìè àêòàìè; âèçíà÷àº ä³ÿëüí³ñòü
çàêîíîäàâ÷î¿, âèêîíàâ÷î¿ òà ñóäîâî¿ âëàäè. Äëÿ ïðèêëàäó íàâåäåìî ïðèïèñ, ÿêèé
ì³ñòèòüñÿ ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 8 ÷èííîãî Îñíîâíîãî Çàêîíó Óêðà¿íè: «Êîíñòèòóö³ÿ
Óêðà¿íè ìàº íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó. Çàêîíè òà ³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ïðèé-
ìàþòüñÿ íà îñíîâ³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè ¿é». Íå ìîæíà çàëèøèòè
ïîçà óâàãîþ ³ çàïèòàííÿ, ÿêå íåçì³ííî ïîñòàº ó ñâ³äîìîñò³ ëþäåé: ÷èì º íàñïðàâä³ êîí-
ñòèòóö³ÿ? Çâè÷àéíî, çà ôîðìîþ êîíñòèòóö³ÿ – çàâæäè ³ íàñàìïåðåä þðèäè÷íèé äîêó-
ìåíò, îñíîâà äåðæàâíîñò³ òà ïðàâîïîðÿäêó4. Òà âîäíî÷àñ – öå ïîë³òè÷íèé äîêóìåíò,
àäæå âîíà çä³éñíþº ðåãóëþþ÷èé âïëèâ íà ïîë³òè÷í³ â³äíîñèíè â ñóñï³ëüñòâ³. Êîíñòè-
òóö³éí³ íîðìè º îñíîâîïîëîæíèìè íå ò³ëüêè äëÿ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíèõ îðãàí³â, à é ïî-
ë³òè÷íèõ ïàðò³é òà ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü, ïîñàäîâèõ îñ³á, ãðîìàäÿí äàíî¿ äåð-
æàâè òà ³íîçåìö³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ¿¿ òåðèòîð³¿. Ó òàêîìó ðàç³ äîðå÷íî âèêîðèñòàòè
ñëîâîñïîëó÷åííÿ: êîíñòèòóö³ÿ – Îñíîâíèé Çàêîí äåðæàâè ³ ñóñï³ëüñòâà5. Çà âèçíà÷åí-
íÿì Þ. Òîäèêè, ÿê Îñíîâíèé Çàêîí äåðæàâè ³ ñóñï³ëüñòâà Êîíñòèòóö³ÿ âèð³øóº ï’ÿòü
îñíîâíèõ áëîê³â ïðîáëåì: ôîðìó ïðàâë³ííÿ ³ çàñàäè êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó; îñíîâè ïðà-
âîâîãî ñòàòóñó ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà; ôîðìó äåðæàâíîãî óñòðîþ; ñèñòåìó îðãàí³â
äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñòâîðåííÿ ïîë³òèêî-ïðàâîâèõ óìîâ ôîð-
ìóâàííÿ ñòðóêòóð ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà6. Â þðèäè÷í³é ë³òåðàòóð³ âèñëîâëþþòü-
ñÿ ð³çí³ äóìêè ùîäî ê³ëüêîñò³ ôóíêö³é êîíñòèòóö³¿ ³, çîêðåìà, ñòîñîâíî ³äåîëîã³÷íî¿
ôóíêö³¿7. Äåÿê³ â÷åí³ ââàæàþòü, ùî êîíñòèòóö³ÿ º äîêóìåíòîì, ÿêèé âèêîíóº ³ ïåâíó
³äåîëîã³÷íó ôóíêö³þ8. Çàãàëüíà äóìêà ùå íå º çàãàëüíîïðèéíÿòíîþ. Î÷åâèäíî, çàãàëü-
íîëþäñüê³ ö³ííîñò³, ÿê³ çíàéøëè ñâîº â³äîáðàæåííÿ â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêùî ³ âè-
ðàæàþòü ïåâíó ³äåîëîã³þ, òî öå óí³âåðñàëüí³ ô³ëîñîôñüê³ ³äå¿ ñâîáîäè ³ ïðàâîâî¿ äåð-
æàâè.

Íå ïðåòåíäóþ÷è íà ïîâíîòó âèñíîâê³â ³ âðàõîâóþ÷è ëèøå òó ïðîáëåìó, ÿêà º ïðåä-
ìåòîì äîñë³äæåííÿ, çâåðíåìî óâàãó íà òàêå.
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Éìîâ³ðíî, ùî â îñíîâ³ ñòðèìàíîãî ï³äõîäó äî âèçíàííÿ ³äåîëîã³÷íî¿ ôóíêö³¿ êîí-
ñòèòóö³¿ ó ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ êðà¿íàõ º ïåâí³ åëåìåíòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ðàäÿíñüêèì áà÷åí-
íÿì êîíñòèòóö³¿, ÿêå íàéá³ëüø âèðàçíî âèñëîâèâ Ñ. Àëåêñººâ: «Ó ïðîåêò áîêîì-áîêîì
ïðîêðàëèñü ³ìïåðàòèâè êîìóí³ñòè÷íî¿ ïðàâîâî¿ ³äåîëîã³¿»1.

Íåâèïàäêîâî ïåðø³ çì³íè, âíåñåí³ äî Êîíñòèòóö³¿ ïîñòñîö³àë³ñòè÷íî¿ Óãîðùèíè
ïðîòÿãîì 1989, 1990 ðîê³â, áóëè ñïðÿìîâàí³ íà ¿¿ äå³äåîëîã³çàö³þ: ³ç îô³ö³éíî¿ íàçâè
ðåñïóáë³êè âèêëþ÷åíî ñëîâî «íàðîäíà», óñóíåíî á³ëüø³ñòü çãàäîê ïðî ñîö³àë³çì òà
ïîâ’ÿçàí³ ç íèì ÿâèùà. Ó ÷åðâí³ 1990 ðîêó Äåðæàâí³ çáîðè âèëó÷èëè ç Êîíñòèòóö³¿ ïî-
ëîæåííÿ, ùî ïðîãîëîøóâàëè ð³âíó ðåàë³çàö³þ ö³ííîñòåé áóðæóàçíî¿ äåìîêðàò³¿ ³ äå-
ìîêðàòè÷íîãî ñîö³àë³çìó»2.

×àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 11 Êîíñòèòóö³¿ Ðåñïóáë³êè Áîëãàð³ÿ 1991 ðîêó ïðîãîëîñèëà
ïîëîæåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì æîäíà ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ ÷è ³äåîëîã³ÿ íå ìîæå áóòè ïðîãîëî-
øåíà àáî óòâåðäæåíà ÿê äåðæàâíà3.

«Ãðîìàäÿíè ïîñòêîìóí³ñòè÷íèõ êðà¿í âèõîäÿòü ç òîãî, – ñòâåðäæóº â³äîìèé óãîð-
ñüêèé þðèñò À. Øàéî, – ùî âëàäà ðîçáåùóº òèõ, õòî îïèíèâñÿ á³ëÿ ¿¿ ñòåðíà, çîâñ³ì
íå òîìó, ùî âîíà íåìèíó÷å ïîïàäàº ëèøå äî ðóê ç³ïñîâàíèõ ëþäåé, à òîìó, ùî òàêà
ïðèðîäà ðå÷åé»4.

Äå³äåîëîã³çàö³ÿ – âèëó÷åííÿ ç òåêñò³â êîíñòèòóö³é òàêèõ ³äåîëîã³÷íèõ ïîíÿòü, ÿê «ñî-
ö³àë³ñòè÷íà äåðæàâà», «ñîö³àë³ñòè÷íà çàêîíí³ñòü», «ñîö³àë³ñòè÷íà âëàñí³ñòü» íå îçíà÷àº,
ùî Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, êîíñòèòóö³¿ ³íøèõ êðà¿í ÑÍÄ óòðèìàëè ³äåîëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³
òà ôóíêö³¿. ßê é ³íø³ ñó÷àñí³ êîíñòèòóö³¿, âîíè âèõîäÿòü ç âèçíà÷åíèõ ïîë³òè÷íèõ ³ ïðàâî-
âèõ êîíöåïö³é, äîêòðèí, ôîðìóëþþòü ïðèíöèïè, íà ÿêèõ çàñíîâàíî ñóñï³ëüñòâî ³ äåðæà-
âó. Àëå ó öüîìó âèïàäêó íå éäåòüñÿ ïðî çàêð³ïëåííÿ ³äåîëîã³÷íèõ ïîñòóëàò³â áóäü-ÿêîãî
ñêëàäó àáî ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿5.

Äëÿ â³ò÷èçíÿíî¿ òà ³ äëÿ ñâ³òîâî¿ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿ òåîð³¿ íàäçâè÷àéíî âàæ-
ëèâå çíà÷åííÿ ìàº ïðîáëåìà âèçíà÷åííÿ ñóòíîñò³ êîíñòèòóö³¿. Çàóâàæèìî ó öüîìó
çâ’ÿçêó, ùî â äîêòðèí³ íåìàº ºäèíîãî ïîãëÿäó â öüîìó ïèòàíí³. Â îñíîâíîìó äîì³íó-
þòü äâà ï³äõîäè, ÿê³ çà î÷åâèäíî¿ óìîâíîñò³ òåðì³í³â, ìîæíà íàçâàòè: 1) êëàñîâî-ïî-
ë³òè÷íèì; 2) ðàö³îíàë³ñòè÷íèì6.

Ñóòü êëàñîâî-ïîë³òè÷íîãî ï³äõîäó ïîëÿãàº â òîìó, ùî êîíñòèòóö³¿, çàêð³ïëþþ÷è
ãðóïè ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, âèðàæàþòü ñï³ââ³äíîøåííÿ ñèë ó ñóñï³ëüñòâ³, ïîä³ëåíîìó
íà êëàñè. Ó öüîìó çâ’ÿçêó òðàäèö³éíî öèòóþòü Ô. Ëàññàëÿ, ÿêèé ïèñàâ, ùî ñóòí³ñòü
êîíñòèòóö³¿ – öå «ôàêòè÷í³ â³äíîñèíè, ñèëè, ÿê³ ³ñíóþòü ó äàíîìó ñóñï³ëüñòâ³»7. Îä-
íàê, íà íàø ïîãëÿä, ùå ÿñêðàâ³øèì ç öüîãî ïðèâîäó º âèñëîâëþâàííÿ Â. Ëåí³íà: «Ñóò-
í³ñòü êîíñòèòóö³¿ â òîìó, ùî îñíîâí³ çàêîíè äåðæàâè âçàãàë³ ³ çàêîíè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ
âèáîð÷îãî ïðàâà äî ïðåäñòàâíèöüêèõ óñòàíîâ ³ ò. ³í., âèðàæàþòü ñïðàâæíº ñï³ââ³äíî-
øåííÿ ñèë ó êëàñîâ³é áîðîòüá³»8. Ñë³äîì çà ñâî¿ìè êëàñèêàìè (Ê. Ìàðêñîì ³ Â. Ëå-
í³íèì) ìàðêñèñòñüêî-ëåí³íñüêà íàóêà äåðæàâíîãî ïðàâà òðàêòóâàëà êîíñòèòóö³þ ÿê
ðåçóëüòàò «ñï³ââ³äíîøåííÿ ñèë ó êëàñîâ³é áîðîòüá³». Íàâðÿä ÷è âàðòî ñüîãîäí³ çâîäè-
òè ñóòí³ñòü êîíñòèòóö³¿ ò³ëüêè äî âêàçàíî¿ òåçè, òèì á³ëüøå, ùî âîíà àæ í³ÿê íå óçãî-
äæóºòüñÿ ç ³ñòîðè÷íèìè ôàêòàìè (Êîíñòèòóö³ÿ ÑØÀ, íàïðèêëàä, çà á³ëüø ÿê 200-ð³÷-
íó ³ñòîð³þ íå çàçíàëà çì³í, õî÷à çà öåé ÷àñ ó êðà¿í³ â³äáóëèñÿ çíà÷í³ çì³íè ó ñï³â-
â³äíîøåíí³ ïîë³òè÷íèõ ñèë).
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Ïðèõèëüíèêè æ ðàö³îíàë³ñòè÷íîãî ï³äõîäó íå çàïåðå÷óþòü ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ
ôàêòîð³â ó ïîÿâ³ òà ñóòíîñò³ êîíñòèòóö³é, àëå òàê ñàìî ³ íå àáñîëþòèçóþòü ¿õ. Âîíè âè-
ñóâàþòü íà ïåðøèé ïëàí ñëóæáîâó ðîëü êîíñòèòóö³¿ ÿê ïîçèòèâíîãî äîêóìåíòà, ÿêèé
çàêð³ïëþº çàñàäè ñòàòóñó îñîáè ³ äåðæàâíó îðãàí³çàö³þ, âïîðÿäêîâóº ñóñï³ëüí³ â³äíî-
ñèíè ³ òèì ñàìèì ñïðèÿº ¿õ ïðîñóâàííþ âïåðåä. ßê áà÷èìî, âîíè ñòàâëÿòü íà ïåðøèé
ïëàí ðîëü êîíñòèòóö³¿ ÿê þðèäè÷íîãî äîêóìåíòà, îñíîâíîãî çàêîíó äåðæàâè. Áåçïå-
ðå÷íî, ñåðåä ïðèõèëüíèê³â òàêîãî ï³äõîäó (ñàìå ðàö³îíàë³ñòè÷íîãî, à íå ìàðêñèñò-
ñüêîãî!) íà ïåðøîìó ì³ñö³ çíàõîäèòüñÿ Ô. Ëàññàëü. Ó öüîìó çâ’ÿçêó ðîñ³éñüêèé â÷å-
íèé Ä. Çëàòîïîëüñüêèé äîñèòü ñëóøíî ïðèâåðòàº óâàãó äîñë³äíèê³â äî äâîõ íàäçâè-
÷àéíî ïë³äíèõ ³äåé, ÿê³ âèñóíóâ í³ìåöüêèé ïîë³òè÷íèé ä³ÿ÷1. Ïåðøîþ º ³äåÿ ïðî òå, ùî
âñÿêà êîíñòèòóö³ÿ ÿâëÿº ñîáîþ îñíîâíèé çàêîí. Ô. Ëàññàëü ââàæàâ, ùî öå º ãîëîâíîþ
âëàñòèâ³ñòþ áóäü-ÿêî¿ êîíñòèòóö³¿, ÿêà îäíî÷àñíî, ç îäíîãî áîêó çáëèæóº ¿¿ ç
áóäü-ÿêèì çâè÷àéíèì çàêîíîì, à ç äðóãîãî – â³äð³çíÿº â³ä íüîãî, îñê³ëüêè â êîæí³é
äåðæàâ³ ³ñíóº ò³ëüêè îäèí îñíîâíèé çàêîí, òîä³ ÿê çâè÷àéíèõ çàêîí³â – áåçë³÷. ²äåÿ
êîíñòèòóö³¿ ÿê îñíîâíîãî çàêîíó âïåðøå áóëà ðåàë³çîâàíà â Êîíñòèòóö³¿ ÐÐÔÑÐ
1918 ðîêó, êîëè ïîðÿä ³ç ñëîâîì «êîíñòèòóö³ÿ» ó äóæêàõ ñòîÿëî ñëîâîñïîëó÷åííÿ
«Îñíîâíèé Çàêîí». Íà ñüîãîäí³ öèì ñëîâîñïîëó÷åííÿì ïîçíà÷àþòüñÿ êîíñòèòóö³¿
ÔÐÍ, Êèòàþ, Â’ºòíàìó, Ìîíãîë³¿*.

²íøà ³äåÿ Ô. Ëàññàëÿ ïîâ’ÿçàíà ç éîãî âèñíîâêîì ïðî òå, ùî Êîíñòèòóö³ÿ ñàìå òîìó,
ùî âîíà º îñíîâíèì çàêîíîì, ÿâëÿº ñîáîþ þðèäè÷íó áàçó âñ³º¿ çàêîíîäàâ÷î¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ äåðæàâè. Ïðè öüîìó â³í ñòâåðäæóâàâ, ùî îñíîâíèé çàêîí äåðæàâè «…ïîâèíåí áó-
òè îñíîâîþ äëÿ âñ³õ ³íøèõ çàêîí³â…». Ñàìå òîìó, ïî-ïåðøå, ïðèíöèïè îñíîâíîãî çà-
êîíó ïîâèíí³ ïðîíèçóâàòè óñ³ çâè÷àéí³ çàêîíè ³, ïî-äðóãå, ó äåðæàâ³ ìîæóòü ³ñíóâàòè ³
«…âèäàâàòèñÿ ëèøå ò³ çàêîíè, ÿê³ áóäóòü ñóâîðî óçãîäæóâàòèñÿ ç ïðèíöèïàìè êîí-
ñòèòóö³¿ ÿê îñíîâíîãî çàêîíó»2.

Íà ìîþ äóìêó, º ï³äñòàâè âðàõîâóâàòè îáèäâà ï³äõîäè ùîäî õàðàêòåðèñòèêè ïðè-
÷èí ïîÿâè ³ ñóòíîñò³ êîíñòèòóö³¿.

Àëå, ÿê íåîäíîðàçîâî ï³äêðåñëþâàëîñÿ â ë³òåðàòóð³, ñóòí³ñòü êîíñòèòóö³¿ çíàõîäèòü
ñâîº âò³ëåííÿ â íàéð³çíîìàí³òí³øèõ àñïåêòàõ. Ñâ³òîâà êîíñòèòóö³éíà ³ñòîð³ÿ ñâ³ä÷èòü,
ùî îñíîâí³ çàêîíè äåðæàâ ïðèéìàþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, â ðåçóëüòàò³ êîìïðîì³ñó ì³æ ð³ç-
íèìè ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè ñòîñîâíî äîêîð³ííèõ ïèòàíü ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ.
Ó äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ ñòâîðåíèé êîíñòèòóö³ºþ ìåõàí³çì âëàäè – öå çàâæäè
êîìïðîì³ñ, îñê³ëüêè ó ñóñï³ëüíîìó æèòò³ áåðóòü ó÷àñòü àáî âåäóòü áîðîòüáó çà âëàäó
ð³çí³ ïîë³òè÷í³ ñèëè. Öåé êîìïðîì³ñ, õî÷à ³ âèìóøåíèé äëÿ áàãàòüîõ, òà âñå æ äîáðî-
â³ëüíèé, â³í âèðàæàº çàãàëüíó (çà âèíÿòêîì äåñòðóêòèâíèõ ñèë) çà³íòåðåñîâàí³ñòü ó
âèð³øåíí³ ïðîáëåìè âëàäè ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà íà îñíîâ³ çàêîíó. Êîíñòè-
òóö³ÿ ñòàº ñâîºð³äíèì ñóñï³ëüíèì äîãîâîðîì ì³æ ð³çíèìè âåðñòâàìè ñóñï³ëüñòâà. Îò-
æå, ùå îäí³ºþ ñóòí³ñíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ êîíñòèòóö³¿, ÿê ñòâåðäæóþòü äåÿê³ â÷åí³,
ìàº áóòè ³äåÿ ñîö³àëüíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà3.

Îñòàíí³ì ÷àñîì ó íàóêîâèõ ïóáë³êàö³ÿõ óñå ÷àñò³øå éäåòüñÿ ïðî òàêèé àñïåêò ñóòí³ñ-
íî¿ õàðàêòåðèñòèêè êîíñòèòóö³¿, ÿê ¿¿ ïðîãðàìíèé õàðàêòåð. Ç öüîãî ïðèâîäó ïðîôåñîð
Á. Åáçåºâ (Ðîñ³ÿ) ïèøå: «Êîíñòèòóö³ÿ ÿâëÿº ñîáîþ ïðîäóìàíó ìîäåëü îðãàí³çàö³¿ ñîö³óìó,
³ â öüîìó ðîçóì³íí³ âîíà º ïåâíîþ ïðîãðàìîþ, ÿêà ìàº äëÿ âñ³õ ñóá’ºêò³â ïðàâà þðèäè÷íî
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1 Äèâ.: Çëàòîïîëüñêèé Ä.À. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðîïû è Àçèè : Ó÷åá-
íèê äëÿ âóçîâ. – Ì.: Çåðêàëî. 1999. – Ñ. 28.

* Ö³êàâî, ùî ïàðàëåëüíî ç òåðì³íîì «êîíñòèòóö³ÿ» âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñëîâîñïîëó÷åííÿ «Îñíîâíèé çàêîí»
³ â ÷èíí³é Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Â ¿¿ ïðåàìáóë³ çóñòð³÷àºòüñÿ ôîðìóëþâàííÿ: «Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè â³ä
³ìåí³ Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó... ïðèéìàº öþ Êîíñòèòóö³þ – Îñíîâíèé Çàêîí Óêðà¿íè». Íà æàëü, öåé âèíÿò-
êîâèé ïðèïèñ çàëèøèâñÿ ïîçà óâàãîþ äîñë³äíèê³â.

2 Ëàññàëü Ô. Î ñóùíîñòè Êîíñòèòóöèè. – ÑÏá, 1906. – Ñ. 7.
3 Äèâ.: Áàãëàé Â.Ì., Ãàáðè÷èäçå Á.Í. Âêàç. ïðàöÿ. – Ñ. 71; Ìåëàùåíêî Â.Ô. Êîíñòèòóö³ÿ – Îñíîâíèé çà-

êîí äåðæàâè // Êîíñòèòóö³éíå ïðàâî Óêðà¿íè; Çà ðåä. Â.Ô. Ïîãîð³ëêà. – Ê., 1999. – Ñ. 105; Ãåîðã³öà À.Ç.
Ïîíÿòòÿ òà ñóòí³ñòü êîíñòèòóö³¿ â ñó÷àñí³é êîíñòèòóö³éí³é äîêòðèí³ // Íàóêîâèé â³ñíèê ×åðí³âåöüêîãî
óí³âåðñèòåòó : Çá³ðíèê íàóê. ïðàöü. – Âèï. 100. – ×åðí³âö³: Ïðàâîçíàâñòâî, 2000. – Ñ. 60.



îáîâ’ÿçêîâèé õàðàêòåð»1. Ïðèíàã³äíî çàóâàæèìî, ùî â ÷èíí³é Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðî-
ãðàìí³ âëàñòèâîñò³ âèÿâëÿþòüñÿ â ð³çíèõ ôîðìàõ. Òàê, ó òåêñò³ Îñíîâíîãî çàêîíó ì³ñòèòü-
ñÿ âêàç³âêà íà êîíêðåòí³ ö³ë³ Êîíñòèòóö³¿. Çîêðåìà, â ¿¿ ïðåàìáóë³ çàô³êñîâàí³ ïîëîæåííÿ
ïðî ïðàãíåííÿ «çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè òà ã³äíèõ óìîâ ¿¿ æèòòÿ», ï³êëóâàííÿ
«ïðî çì³öíåííÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ çëàãîäè íà çåìë³ Óêðà¿íè», ïðàãíåííÿ «ðîçâèâàòè ³ çì³ö-
íþâàòè äåìîêðàòè÷íó, ñîö³àëüíó, ïðàâîâó äåðæàâó». Â Êîíñòèòóö³¿ òàêîæ çàêð³ïëåí³ ïðè-
ïèñè, ÿê³, áóäó÷è íîðìàìè ïðÿìî¿ ä³¿, âîäíî÷àñ ñêëàäàþòü ïåâíó ïðîãðàìó (â ñòàòò³ 1 âêà-
çàíî, ùî Óêðà¿íà º ñóâåðåííîþ ³ íåçàëåæíîþ, äåìîêðàòè÷íîþ, ñîö³àëüíîþ, ïðàâîâîþ
äåðæàâîþ, à â ñòàòò³ 5 – ùî âîíà º ðåñïóáë³êîþ. Ïðîãðàìíèé õàðàêòåð ìàº ³ ÷àñòèíà äðóãà
ñòàòò³ 3, â ÿê³é ïðîãîëîøóºòüñÿ, ùî óòâåðäæåííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè º
ãîëîâíèì îáîâ’ÿçêîì äåðæàâè).

ßê óÿâëÿºòüñÿ, çàïðîïîíîâàíèé ï³äõ³ä äî îö³íêè ñóòíîñò³ êîíñòèòóö³¿ ìàº íå àá-
ñòðàêòíî-òåîðåòè÷íèé, à â ïåðøó ÷åðãó ïðàêòè÷íèé, ïðàãìàòè÷íèé õàðàêòåð. Â³í áà-
çóºòüñÿ íà àíàë³ç³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, îòðèìàâ ïðÿìå çàêð³ïëåííÿ â òåêñò³ Îñíîâíî-
ãî Çàêîíó Óêðà¿íè ³ â³äïîâ³äàº òëóìà÷åííþ éîãî íîðìàòèâíîãî çì³ñòó.

Äî ðå÷³, ó çâ’ÿçêó ç öèì çíà÷íî á³ëüøî¿ óâàãè äîñë³äíèê³â ³ ïðàêòèê³â ïîòðåáóþòü
ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ³íòåðïðåòàö³ºþ ïîíÿòòÿ «ôóíêö³¿ êîíñòèòóö³¿», àäæå ñóòí³ñòü
êîíñòèòóö³¿ íàéÿñêðàâ³øå âèÿâëÿºòüñÿ â ¿¿ ôóíêö³ÿõ. Ï³ä ôóíêö³ºþ (â³ä ëàò. functio –
âèêîíàííÿ, çâåðíåííÿ)2 êîíñòèòóö³¿ çâè÷àéíî æ òðåáà ðîçóì³òè ïðîÿâè ¿¿ ïðèçíà÷åííÿ,
ùî â³äîáðàæàþòü ðîëü Îñíîâíîãî Çàêîíó â ïîë³òèö³, æèòò³ ñóñï³ëüñòâà ³ ãðîìàäÿí,
çä³éñíåíí³ çàâäàíü äåðæàâè. Ó òàêîìó ðàêóðñ³ ôóíêö³¿ êîíñòèòóö³¿ âèçíà÷àþòüñÿ ÿê
îñíîâí³ íàïðÿìè ¿¿ âïëèâó íà ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè3.

ßêùî ó âèçíà÷åíí³ öüîãî ïîíÿòòÿ â ë³òåðàòóð³ ³ñíóº ïåâíèé êîíñåíñóñ, òî öüîãî
íå ìîæíà ñêàçàòè ïðî ñèñòåìó ôóíêö³é Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ¿õ âèäîâó êâàë³ô³êà-
ö³þ. Òóò êîæåí àâòîð, ïðàêòè÷íî, ìàº ñâîþ äóìêó. Òàê, Â. Ìåëàùåíêî óñ³ ôóíêö³¿ êîí-
ñòèòóö³¿ ïîä³ëÿº íà äâ³ ãðóïè. Äî ïåðøî¿ ãðóïè, îñíîâó ÿêî¿ ñòàíîâèòü òàêèé êðèòåð³é,
ÿê ñôåðè âïëèâó êîíñòèòóö³¿ íà ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, â³í â³äíîñèòü ôóíêö³¿ ñîö³àëüí³
(îá’ºêòí³): ïîë³òè÷íó, åêîíîì³÷íó, ñîö³àëüíó, êóëüòóðíó (³äåîëîã³÷íó). Äî äðóãî¿ ãðó-
ïè ôóíêö³é ïðàâîâèõ (òåõíîëîã³÷íèõ) – ðåãóëÿòèâíó óñòàíîâ÷ó, ïðàâîòâîð÷ó, îõîðîí-
íó, ³íòåãðàòèâíó, ñèñòåìîòâîð÷ó òà ³íø³4. Àâòîðè ³íøîãî ï³äðó÷íèêà ç êîíñòèòóö³éíî-
ãî ïðàâà Óêðà¿íè5 íàçèâàþòü ìàéæå òàê³ æ ôóíêö³¿ êîíñòèòóö³¿: þðèäè÷íó, óñòàíîâ÷ó,
ðåãóëÿòèâíó, ïðàâîîõîðîííó, ïîë³òè÷íó, àëå ùå ç á³ëüøîþ äåòàë³çàö³ºþ – åêîíîì³÷íó,
³äåîëîã³÷íó, ³íôîðìàö³éíó, ïåäàãîã³÷íî-âèõîâíó. ²íø³ äîñë³äíèêè âèä³ëÿþòü: þðè-
äè÷íó, óñòàíîâ÷ó, ðåãóëÿòèâíó, ïðàâîîõîðîííó, ïîë³òè÷íó, à òàêîæ íàãîëîøóþòü íà
ïðèòàìàííîñò³ ôóíêö³é: åêîíîì³÷íî¿, ³äåîëîã³÷íî¿, ³íôîðìàö³éíî¿, ïåäàãîã³÷íî-âè-
õîâíî¿ òîùî. Ñ. Áîáðîâíèê ââàæàº äîö³ëüíèì ðîçð³çíÿòè òàê³ ôóíêö³¿ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, ÿê ïîë³òè÷íà, åêîíîì³÷íà, ñîö³àëüíà, ³äåîëîã³÷íà, åêîëîã³÷íà, óñòàíîâ÷à, ðå-
ãóëÿòèâíà, îõîðîííà, ³íôîðìàö³éíà, ïðîãíîñòè÷íà (ïðîãðàìíà)6.

Äëÿ ïîð³âíÿííÿ çâåðíåìîñÿ äî ðîçðîáêè öüîãî ïèòàííÿ â ðîñ³éñüêîìó êîíñòèòóö³é-
íîìó ïðàâ³. Çîêðåìà, òàê³ â³äîì³ â÷åí³-êîíñòèòóö³îíàë³ñòè, ÿê Ì. Â³òðóê ³ À. Êîçëîâ
âèä³ëÿþòü ò³ëüêè òðè íàéâàæëèâ³ø³ ôóíêö³¿ êîíñòèòóö³¿, à ñàìå: þðèäè÷íó, ïîë³òè÷íó
òà ³äåîëîã³÷íó7. ²íøèé â÷åíèé – ôàõ³âåöü ó ãàëóç³ äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì ïðèðîäè Êîí-
ñòèòóö³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ – Ñ. Àâàê’ÿí ââàæàº, ùî áóäü-ÿê³é êîíñòèòóö³¿ âëàñòèâ³
òàê³ ôóíêö³¿, ÿê óñòàíîâ÷à, îðãàí³çàòîðñüêà, çîâí³øíüîïîë³òè÷íà, ³äåîëîã³÷íà, þðè-
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1 Ýáçååâ Á.Ñ. Êîíñòèòóöèÿ. Ïðàâîâîå ãîñóäàðñòâî. Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä : Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ âó-
çîâ. – Ì., 1997. – Ñ. 22–23.

2 Äèâ.: Ñëîâíèê ³íøîìîâíèõ ñë³â / Óêëàäà÷³ Ñ.Ì. Ìîðîçîâ, Ë.Ì.Øêàðàïóòà. – Ê., 2000. – Ñ. 630.
3 Äèâ.: Êîíñòèòóö³éíå ïðàâî Óêðà¿íè / Çà ðåä. Â.ß.Òàö³ÿ, Â.Ô.Ïîãîð³ëêà, Þ.Ì.Òîäèêè. – Ê., 1999. –

Ñ. 48.
4 Äèâ.: Êîíñòèòóö³éíå ïðàâî Óêðà¿íè / Çà ðåä. Â.Ô. Ïîãîð³ëêà. – Ê., 1999. – Ñ. 119–122.
5 Äèâ.: Êîíñòèòóö³éíå ïðàâî Óêðà¿íè / Âêàç. ïðàöÿ. – Ñ. 48–49.
6 Äèâ.: Êîíñòèòóö³ÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè : Íàâ÷. ïîñ³áíèê / Çà ðåä. Â.Ô. Ïîãîð³ëêà, Þ.Ñ. Øåìøó÷åíêà,

Â.Î. ªâäîêèìîâà. – Ê., 2000. – Ñ. 51–53.
7 Äèâ.: Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî : Ó÷åáíèê / Îòâ. ðåä. Â.Â. Ëàçàðåâ. – Ì., 1999. – Ñ. 62; Êîíñòèòóöèîííîå

ïðàâî : Ó÷åáíèê / Îòâ. ðåä. À.Å. Êîçëîâ. – Ì., 1996. – Ñ. 31.



äè÷íà1. Íà äóìêó ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ Â. Ëó÷³íà, äî
îñíîâíèõ ôóíêö³é êîíñòèòóö³¿ òðåáà â³äíåñòè – ðåãóëÿòèâí³, (ÿê³ âêëþ÷àþòü óñòàíîâ-
÷ó, ïðàâîóïîâíîâàæóþ÷ó, îõîðîííó, ïðîãðàìíó); ïîë³òè÷íó, ³äåîëîã³÷íó, ñèñòåìî-
óòâîðþþ÷ó òà àêñ³îëîã³÷íó2.

Í³ìåöüêà äåðæàâîçíàâ÷à íàóêà ïðè âèçíà÷åíí³ ôóíêö³é êîíñòèòóö³¿ â æèòò³ ñó-
ñï³ëüñòâà îáìåæóºòüñÿ ò³ëüêè âêàç³âêîþ íà ðîëü Îñíîâíîãî Çàêîíó â óñòàíîâëåíí³
ïðàâèë ïîë³òè÷íèõ ä³é òà ð³øåíü, ó êîíñòèòóþâàíí³ äåðæàâíî¿ ºäíîñò³, ôîðìóâàíí³
ïðîöåäóðè ñóñï³ëüíîãî ³ñíóâàííÿ. Îòæå, îñíîâíèé íàãîëîñ ðîáèòüñÿ íà ôîðìóëþâàí-
í³ ³íòåãðàòèâíî¿ òà ñòàá³ë³çóþ÷î¿ ôóíêö³¿ Îñíîâíîãî Çàêîíó. Àëå íàé÷àñò³øå âêàçóº íå
íà îñîáëèâó ðîëü þðèäè÷íî¿ ôóíêö³¿, ÿêà, íà äóìêó í³ìåöüêèõ ó÷åíèõ, çàêëàäàº ôóí-
äàìåíò ºäíîñò³ òà ñòàá³ëüíîñò³, çíàõîäèòü ñâ³é âèÿâ ó ìåòàôîðè÷íîìó âèçíà÷åíí³ Êîí-
ñòèòóö³¿ ÿê Îñíîâíîãî Çàêîíó äåðæàâè3.

Ö³êàâî, ùî ôðàíöóçüêà íàóêà êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ìàéæå íå äîñë³äæóº öå ïèòàí-
íÿ, îáìåæóþ÷èñü ò³ëüêè êîíñòàòàö³ºþ çíà÷åííÿ êîíñòèòóö³¿ äëÿ ñóñï³ëüñòâà. Îäèí ç
ïðîâ³äíèõ ñó÷àñíèõ ó÷åíèõ-êîíñòèòóö³îíàë³ñò³â – Ô. Àðäàí ñòâåðäæóº, ùî êîíñòèòó-
ö³ÿ îäíî÷àñíî ñèìâîë³÷íó, ô³ëîñîôñüêó òà þðèäè÷íó ö³íí³ñòü4.

ßê áà÷èìî, â çàãàëüí³é òåîð³¿ êîíñòèòóö³¿ äî öüîãî ÷àñó íå âèðîáëåíî ºäèíîãî ï³ä-
õîäó ùîäî ðîçóì³ííÿ ôóíêö³¿ ÿê ð³çíèõ ïðîÿâ³â ¿¿ ïðèçíà÷åííÿ. Ó òàêîìó ðàç³ òðåáà êå-
ðóâàòèñÿ çàãàëüíîâ³äîìèì ïðèéîìîì – ñïðèéíÿòè ÿê ðîáî÷ó ã³ïîòåçó òå, ùî â³äñòî-
þºòüñÿ á³ëüø³ñòþ äîñë³äíèê³â. Ââàæàºìî çà äîö³ëüíå âèä³ëèòè òàê³ ôóíêö³¿ Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè: óñòàíîâ÷ó, ïîë³òè÷íó, ³äåîëîã³÷íó òà þðèäè÷íó. Óñòàíîâ÷à ôóíêö³ÿ
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèÿâëÿºòüñÿ, íàñàìïåðåä, ó çàêð³ïëåíí³ ñïàäêîºìíîñò³ ó ðîç-
âèòêó äåðæàâíîñò³ (â ïðåàìáóë³ éäåòüñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü îïîðè íà áàãàòîâ³êîâó ³ñòî-
ð³þ óêðà¿íñüêîãî äåðæàâîòâîðåííÿ, óñâ³äîìëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåä ïîïåðåä-
í³ìè ïîêîë³ííÿìè, à òàêîæ ïðî âèçíàííÿ ïðàâà óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, óñüîãî Óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó íà ñàìîâèçíà÷åííÿ). Âîíà ä³ñòàº âèÿâ ó çàêð³ïëåíí³ ñòàá³ëüíîñò³, ñèñòåì³ ñó-
ñï³ëüíèõ â³äíîñèí, çáåðåæåíí³ ³ çì³öíåíí³ îñíîâîïîëîæíèõ çàñàä îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëü-
ñòâà ³ äåðæàâè. Îäèí ç îñíîâíèõ ïðîÿâ³â ö³º¿ ôóíêö³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî íîðìè Êîí-
ñòèòóö³¿ âèçíàþòü ³ þðèäè÷íî îôîðìëþþòü íàéâàæëèâ³ø³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ òà
ïîë³òè÷í³ ³íñòèòóòè ñóñï³ëüñòâà, óçãîäæóþòü ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ ³íñòèòóòè, ÿê³ âè-
íèêëè ³ ðîçâèâàþòüñÿ â ñèñòåì³ ôàêòè÷íèõ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ³ íàä³ëÿþòü ¿õ íåîá-
õ³äíèìè þðèäè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè (çàãàëüíèé ñòàòóñ Óêðà¿íè – ó ðîçä³ë³ ²; ñòàòóñ
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè – ðîçä³ë V – ñòàòò³ 102–112; Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà ¿¿ îðãà-
í³â – ðîçä³ë IV – ñòàòò³ 85–101; Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè – ðîçä³ë VI – ñòàòò³ 113–
120; ³íøèõ îðãàí³â – ðîçä³ëè VII–VIII, Õ²²). Ó ðÿä³ âèïàäê³â êîíñòèòóö³éí³ íîðìè âè-
êîíóþòü ðîëü ôàêòè÷íîãî ³ ïðàâîâîãî çàñíîâíèêà. Ç ïðèéíÿòòÿì ÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿ â
Óêðà¿í³ áóëè óòâîðåí³ òàê³ íîâ³ äåðæàâí³ îðãàíè, ÿê Ðàõóíêîâà ïàëàòà (ñòàòòÿ 98),
Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè (ñòàòòÿ 101), Âèùà ðàäà þñòè-
ö³¿ (ñòàòòÿ 131); çàïðîâàäæåíî íîâ³ åëåìåíòè äî ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ ³íñòèòóò³â:
ïðàâ, ñâîáîä òà îáîâ’ÿçê³â ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà (ðîçä³ë ²²), ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ (ðîçä³ë Õ²) çì³íåíèé ïîðÿäîê âíåñåííÿ çì³í äî Îñíîâíîãî Çàêîíó Óêðà¿íè (ðîç-
ä³ë Õ²²²). Ðåàë³çàö³ÿ Êîíñòèòóö³¿ â îáñÿç³ óñòàíîâ÷î¿ ôóíêö³¿ ïîòðåáóº â³ä â³äïîâ³äíèõ
ñóá’ºêò³â êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ òà äîòðèìàííÿ ¿¿ ïðèïèñ³â.

Ôóíêö³ÿ Êîíñòèòóö³¿ – îäíà ç íàéâàæëèâ³øèõ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ çóìîâëþþòü ¿¿
îñîáëèâó ðîëü ó íàö³îíàëüí³é ïðàâîâ³é ñèñòåì³, îñîáëèâó ñîö³àëüíó ðîëü ó ñóñï³ëü-
ñòâ³. Àäæå çàãàëüíîâ³äîìî, ùî Êîíñòèòóö³ÿ ñòâîðþºòüñÿ äåðæàâîþ äëÿ äîñÿãíåííÿ
ïåâíèõ ïîë³òè÷íèõ ö³ëåé ³ ïîâèííà, çâè÷àéíî, âîëîä³òè íåîáõ³äíèìè äëÿ öüîãî âëàñ-
òèâîñòÿìè: ïîë³òèêà ³ ïðàâî â í³é ìàþòü áóòè ïðåäñòàâëåí³ â îðãàí³÷íî ö³ë³ñíîìó âè-
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ãëÿä³, «çáàëàíñîâàí³ ó âíóòð³øíüî (ï³äêðåñëåíî àâò.) óçãîäæåíó ºäí³ñòü1. Ïîë³òè÷íèé
ïðîöåñ, â ÿêîìó òàê ÷è ³íàêøå áåðóòü ó÷àñòü âñ³ ïîë³òè÷í³ ñèëè, çä³éñíþºòüñÿ çà ïðà-
âèëàìè, âñòàíîâëåíèìè êîíñòèòóö³ºþ. Ïîë³òè÷íèé ïðîöåñ îõîïëþº ð³çí³ ôîðìè, ñïî-
ñîáè ³ íàïðÿìè ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïî ñóò³ – öå ïîðÿäîê ôóíêö³îíóâàííÿ ïîë³òè÷-
íî¿ ñèñòåìè, ¿¿ ³íñòèòóò³â. ²ç çì³íîþ íîðì êîíñòèòóö³¿ âíîñÿòüñÿ ïåâí³ çì³íè ³ â
ïîë³òè÷íèé ïðîöåñ2.

ßê ³ áóäü-ÿêà ñó÷àñíà êîíñòèòóö³ÿ, îñíîâíèé çàêîí âñòàíîâëþº ïðèíöèïè ³ ïåðåä-
áà÷àº ðåàëüíèé ðåæèì ïîë³òè÷íîãî ïðîöåñó. Ç îäíîãî áîêó, â³í ì³ñòèòü îñíîâí³ ïî-
ë³òè÷í³ îð³ºíòèðè, ÿêèõ äîòðèìóºòüñÿ êðà¿íà, à ç äðóãîãî – äåòàëüíî âèçíà÷àº êîìïå-
òåíö³þ ³ ïîâíîâàæåííÿ ð³çíèõ ³íñòèòóò³â ñèñòåìè3.

Ïîë³òè÷íà ôóíêö³ÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèÿâëÿºòüñÿ ³ â òîìó, ùî ¿¿ íîðìè ì³ñòÿòü
÷èìàëî ïîëîæåíü, â ÿêèõ ïîë³òè÷íèé çì³ñò ³ ñïðÿìîâàí³ñòü äîì³íóþòü. Òàê, âîíà çà-
êð³ïëþº ïðèíöèïè íàðîäîâëàääÿ (÷àñòèíè äðóãà é òðåòÿ ñòàòò³ 5), ïîë³òè÷íî¿ òà ³äåî-
ëîã³÷íî¿ áàãàòîìàí³òíîñò³ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 15); ïîë³òè÷í³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ãðîìàäÿí
ñòàòò³ 34–37, 39), âêëþ÷àþ÷è ð³çí³ ôîðìè òà ñïîñîáè ¿õ ó÷àñò³ â óïðàâë³íí³ äåðæàâíè-
ìè ñïðàâàìè (ñòàòòÿ 38). Òóò òðåáà íàçâàòè ³ «ïîë³òè÷í³» ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè, ÿêà âèçíà÷àº çàñàäè âíóòð³øíüî¿ ³ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè (ï³äïóíêò 1 ÷àñòè-
íè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85), Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ÿêèé çä³éñíþº êåð³âíèöòâî çîâí³øíüî-
ïîë³òè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ äåðæàâè (ï³äïóíêò 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106), Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ÿêèé çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 116: çàáåçïå÷óº äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò ³
åêîíîì³÷íó ñàìîñò³éí³ñòü Óêðà¿íè, çä³éñíåííÿ âíóòð³øíüî¿ ³ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè
äåðæàâè, çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâî¿, ö³íîâî¿, ³íâåñòèö³éíî¿ òà ïîäàòêîâî¿ ïî-
ë³òèêè; ïîë³òèêè ó ñôåðàõ ïðàö³ ³ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, îñâ³òè,
íàóêè ³ êóëüòóðè, îõîðîíè ïðèðîäè, åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè ³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ; îð-
ãàí³çîâóº ³ çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íè.

Ç ïîë³òè÷íîþ ôóíêö³ºþ Êîíñòèòóö³¿ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ³äåîëîã³÷íà ôóíêö³ÿ Îñíîâíîãî
Çàêîíó Óêðà¿íè. Íà æàëü, òðåáà êîíñòàòóâàòè, ùî ïèòàííÿ ³äåîëîã³÷íî¿ õàðàêòåðèñòèêè
êîíñòèòóö³éíèõ íîðì Îñíîâíîãî Çàêîíó Óêðà¿íè 1996 ðîêó º ÷è íå íàéìåíø äîñë³äæå-
íèì. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â äîñë³äíèêè ñâ³äîìî ÷è íåñâ³äîìî îáìèíàþòü öå äåë³êàòíå
ïèòàííÿ. Ïðè öüîìó íåð³äêî ïîñèëàþòüñÿ íà ÷àñòèíó äðóãó ñòàòò³ 15 Êîíñòè- òóö³¿, äå
âêàçàíî, ùî æîäíà ³äåîëîã³ÿ íå ìîæå âèçíàâàòèñÿ äåðæàâîþ ÿê îáîâ’ÿçêîâà.

Àâòîð ó äàíîìó âèïàäêó ïîä³ëÿº äóìêó ðîñ³éñüêîãî äîñë³äíèêà Â. Ëó÷³íà, ÿêèé
ñòâåðäæóº, ùî òàêå ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ º ñóïåðå÷ëèâèì ³ íå ïîçáàâëåíå ëóêàâñòâà.
Í³ÿê³, íàâ³òü íèí³øí³ ðàäèêàëüí³, çì³íè ñóñï³ëüíîãî ëàäó íå ìîæóòü â³äì³íèòè òå, ùî
ïðèòàìàííå ïðèðîä³ ëþäèíè, – ïîòðåáè â ³äåîëîã³¿ ÿê óñâ³äîìëåí³é ìåò³ ñóñï³ëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³4. Íåâàæêî çäîãàäàòèñÿ, ùî çàêð³ïëåííÿ â Êîíñòèòóö³¿ ïîä³áíîãî ïðèïèñó
çíà÷íîþ ì³ðîþ áóëî ïðîäèêòîâàíå òàêîæ ³äåîëîã³÷íèìè ì³ðêóâàííÿìè – ï³ä ïðèâî-
äîì ïîäîëàííÿ ìîíîïîë³¿ êîìóí³ñòè÷íî¿ ³äåîëîã³¿ çàáåçïå÷èòè ïåðåõ³ä äî ³äåîëîã³¿,
ïîáóäîâàíî¿ íà ïðèíöèïîâî íîâèõ ö³ííîñòÿõ. Çðó÷íèì ïðèêðèòòÿì öèõ ö³ëåé ³ ñòà-
ëà ³äåÿ ³äåîëîã³÷íîãî ïëþðàë³çìó. Ó á³ëüø øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ
«æîäíà ³äåîëîã³ÿ…» òðåáà ñïðèéìàòè ÿê íåçàëåæí³ñòü â³ä âïëèâó ïåâíèõ ³äåîëîã³÷íèõ
ïðèíöèï³â. Àäæå êîæíà êðà¿íà, íåçâàæàþ÷è íà ïàíóþ÷èé ó äåìîêðàòè÷íèõ ñóñï³ëü-
ñòâàõ ïðèíöèï ³äåîëîã³÷íîãî ïëþðàë³çìó, ìàº ñâîþ äåðæàâíèöüêî-ïðàâîâó ³äåþ, ÿêà
îá’ºäíóº âåñü íàðîä ³ ìàº çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé õàðàêòåð5.

Íå âèòðèìóº êðèòèêè ïîçèö³ÿ òèõ ó÷åíèõ ³ ïîë³òèê³â, ÿê³ íå õî÷óòü áà÷èòè â Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³äåîëîã³÷íîãî äîêóìåíòà. Çàóâàæèìî ó öüîìó çâ’ÿçêó, ùî íàâ³òü íà
Çàõîä³ íèí³ â³äìîâèëèñÿ â³ä ïîøèðåíî¿ ó 50–70 ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ òåîð³¿ äå³äåîëîã³çà-
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ö³¿ (îäíèì ç àâòîð³â áóâ àìåðèêàíñüêèé ñîö³îëîã Ä. Áåëë), çã³äíî ç ÿêîþ â åïîõó íàóêî-
âî-òåõí³÷íî¿ ðåâîëþö³¿ íàñòàº ê³íåöü óñ³ì ³äåîëîã³ÿì. Íàâïàêè, ¿¿ ì³ñöå çàéíÿëà ïðîòè-
ëåæíà òåîð³ÿ ðå³äåîëîã³çàö³¿, ùî îáãðóíòîâóâàëà íåîáõ³äí³ñòü âèðîáëåííÿ ³äåîëîã³¿ òà
³äåàë³â, ÿê³ çìîãëè á çàõîïëþâàòè ìàñè1.

²äåîëîã³ÿ ÿê ñèñòåìà ïîë³òè÷íèõ, ïðàâîâèõ, ìîðàëüíèõ, ðåë³ã³éíèõ, åñòåòè÷íèõ ³
ô³ëîñîôñüêèõ ïîãëÿä³â òà ³äåé, â ÿêèõ óñâ³äîìëþºòüñÿ é îö³íþºòüñÿ ñòàâëåííÿ ëþäåé
äî ä³éñíîñò³2, – íåîáõ³äíèé êîíñòðóêòèâíèé åëåìåíò ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó. ²äåîëîã³÷-
íà ôóíêö³ÿ êîíñòèòóö³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíà âèñòóïàº çàñîáîì ³äåîëîã³÷íîãî âïëè-
âó3. Âàæêî çàïåðå÷óâàòè, òà é íåìîæëèâî, ùî ÷èííà Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè íå º ³äåé-
íî-ïîë³òè÷íîþ, ìîæëèâî íàâ³òü ñâ³òîãëÿäíîþ, îñíîâîþ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ÿêà
âèçíà÷àº íàïðÿìè ³ ïåðñïåêòèâó éîãî ðîçâèòêó, º äåðæàâíî-ïîë³òè÷íîþ ïëàòôîðìîþ
ºäíàííÿ ³ çëàãîäè âñ³õ êîíñòðóêòèâíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë, ãðîìàäÿí Óêðà¿íè âñ³õ íàö³î-
íàëüíîñòåé. Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâî¿ àðãóìåíòàö³¿ é ³íøà àêñ³îìà: äåðæàâà ³ çàêîíè, ÿê³
âîíà ïðèéìàº, íå ìîæóòü áóòè ³äåîëîã³÷íî àìîðôíèìè. Ó òàêîìó êîíòåêñò³ ìîæíà ñêà-
çàòè, ùî â áóäü-ÿê³é êîíñòèòóö³¿ çàâæäè íàÿâíèé ïåâíèé ³äåîëîã³÷íèé âåêòîð. ²íøà
ñïðàâà, ùî êîíñòèòóö³ÿ íå ïîâèííà ïðèïèñóâàòè ÿê äåðæàâíó, îáîâ’ÿçêîâó ³äåîëîã³þ
áóäü-ÿêîãî êëàñó (êëàñ³â, ñîö³àëüíî¿ òà ³íøî¿ ñï³ëüíîòè, à òèì á³ëüø – ³íäèâ³äóàëüíó).

Ïîçèòèâíèé ³äåîëîã³÷íèé ïîòåíö³àë Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèÿâëÿºòüñÿ, íàñàìïåðåä,
ó âñòàíîâëåíèõ íåþ ïðèíöèïàõ âçàºìîâ³äíîñèí ãðîìàäÿí–ñóñï³ëüñòâà–äåðæàâè, ïî-
áóäîâàíèõ íà ãóìàí³çì³, ñïðàâåäëèâîñò³ òà âçàºìí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ñòàòò³ 21, 23,
24, 28, 29, 55, 56, 59, 65). Íîðìè ÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàêð³ïëþþòü áàãàòî äå-
ìîêðàòè÷íèõ ö³ííîñòåé, ïåðåäáà÷àþòü ñòâîðåííÿ óìîâ, äîñòàòí³õ äëÿ çàñâîºííÿ é àê-
òèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ¿õ ãðîìàäÿíàìè, îð³ºíòóþòü ðîçâèòîê êóëüòóðè, íàóêè, îñâ³òè,
ìèñòåöòâà íà ôîðìóâàííÿ â³ëüíî¿ îñîáèñòîñò³ (ñòàòò³ 10, 11, 12, 25, 53, 54). Êîíñòèòó-
ö³ÿ âèçíàº ä³þ ïðèíöèï³â ìîðàë³, ðîçãëÿäàº äåÿê³ ïðàâà é îáîâ’ÿçêè ãðîìàäÿí ó êîí-
òåêñò³ ¿õ ìîðàëüíîãî îáîâ’ÿçêó (ñòàòòÿ 23, ÷àñòèíà ÷åòâåðòà ñòàòò³ 35; ÷àñòèíè äðóãà ³
òðåòÿ ñòàòò³ 51, ÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 52, ÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 65).

Âèêëàäåíå âèùå äàº çìîãó àâòîðîâ³ ïðèºäíàòèñÿ äî äóìêè òèõ, õòî ââàæàº, ùî êîí-
ñòèòóö³éí³ íîðìè ÷è íå íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ, ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè þðèäè÷íèìè íîðìà-
ìè, êîíöåíòðóþòü ïðàâîâ³, ïîë³òè÷í³ òà ìîðàëüí³ çàñàäè4.

Ñòîñîâíî þðèäè÷íî¿ ôóíêö³¿ êîíñòèòóö³¿, òî âîíà íåçàïåðå÷íî âèçíàºòüñÿ âñ³ìà äî-
ñë³äíèêàìè. Þðèäè÷íà ôóíêö³ÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî Êîíñòèòóö³ÿ ÿê Îñíîâíèé Çàêîí º
ãîëîâíèì äæåðåëîì ïðàâà, íîðìè ÿêîãî ìàþòü âèùó þðèäè÷íó ñèëó ³ ëåæàòü â îñíîâ³
âñ³º¿ ñèñòåìè ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ. Ñóòí³ñòü ö³º¿ ôóíêö³¿ Êîíñòèòóö³¿ ïðîÿâëÿºòüñÿ
â òîìó, ùî âîíà:

– ñòàº îñíîâîþ ïðàâîâî¿ ñèñòåìè ³ ïðàâîïîðÿäêó â êðà¿í³ (â³ä ñåáå äîäàìî, ùî öÿ ¿¿
ÿê³ñòü º íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ äëÿ òðàíñôîðìàö³éíîãî ïåð³îäó â ðîçâèòêó ñóñï³ëü-
ñòâà);

– ñàìà ðåãóëþº ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè ³ ÿê äîêóìåíò ïðÿìî¿ ä³¿ ìîæå áóòè âèõ³äíèì
áàçèñîì äëÿ ¿õ âèíèêíåííÿ;

– äàº ³ìïóëüñ ðîçâèòêîâ³ çàêîíîäàâñòâà òà ïðèéíÿòòþ âåëèêîãî ìàñèâó íîâèõ íîð-
ìàòèâíèõ þðèäè÷íèõ àêò³â, ÿê³ âò³ëþþòü çàãàëüí³ ³äå¿ òà îêðåì³ ïîëîæåííÿ êîíñòèòó-
ö³¿5.

Çâè÷àéíî, öèì íå âè÷åðïóºòüñÿ ñóòí³ñòü þðèäè÷íî¿ ôóíêö³¿ êîíñòèòóö³¿. Òàê, â³äî-
ìèé â÷åíèé-êîíñòèòóö³îíàë³ñò ³ç ÔÐÍ Ê. Õåññå ñòâåðäæóº, ùî êîíñòèòóö³ÿ âñòàíîâ-
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ëþº ïðàâèëà ïîë³òè÷íèõ ä³é òà ð³øåíü, äàº ïîë³òèö³ êåð³âí³ âêàç³âêè1. À Á. Åáçåºâ âáà-
÷àº â êîíñòèòóö³¿ îñíîâíèé çàêîí, ÿêèé âîëîä³º îñîáëèâèìè ãàðàíò³ÿìè ñòàá³ëüíîñò³,
³ ïðîïîíóº ðîçãëÿäàòè êîíñòèòóö³þ ÿê þðèäè÷íó ôîðìó ô³êñàö³¿ ï³çíàíèõ ñóñï³ëü-
ñòâîì îá’ºêòèâíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó, ÿê³ âíàñë³äîê ¿õ
êîíñòèòóö³éíîãî çàêð³ïëåííÿ òðàíñôîðìóþòüñÿ ó ïîâåä³íêó ãðîìàäÿí ³ ñòàþòü íîð-
ìîþ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè, ¿¿ îðãàí³â ³ ïîñàäîâèõ îñ³á, ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü2. Óêðà¿í-
ñüê³ â÷åí³ Ì. Êîçþáðà ³ Ì. Ìàëèøêî äî þðèäè÷íî¿ (ïðàâîâî¿) ôóíêö³¿ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè â³äíîñÿòü óñòàíîâ÷ó, ðåãóëÿòèâíó, ñèñòåìîòâîð÷ó, ïðàâîîõîðîííó òà äåÿê³
³íø³3.

Çàçíà÷åí³ ìîìåíòè ïîâíîþ ì³ðîþ õàðàêòåðèçóþòü þðèäè÷íó ôóíêö³þ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè. Âîíà º «ãîëîâíèì» (òèòóëüíèì) äîêóìåíòîì íîâî¿ ïðàâîâî¿ ñèñòåìè, ùî
óòâîðþºòüñÿ ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³: äëÿ äåòàë³çàö³¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íåîáõ³äíî ïðèé-
íÿòè ïîíàä 210 çàêîí³â, çîêðåìà, ïîíàä 60 – ò³ëüêè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïîëîæåíü, ÿê³ áåçïî-
ñåðåäíüî âèïëèâàþòü ç íå¿; ÷àñòèíà ç íèõ ïðèéíÿòà, àëå ó ñâî¿é á³ëüøîñò³ âîíè ïåðå-
áóâàþòü íà ï³äãîòîâ÷³é ñòàä³¿4. Äîñèòü àêòóàëüíèì º ³, ìàáóòü, çàëèøèòüñÿ íà ìàéáóò-
íº çàâäàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðÿìî¿ ä³¿ íîðì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè: íåð³äêî îðãàíè äåð-
æàâíî¿ âëàäè òà ïîñàäîâ³ îñîáè, ³ â ïåðøó ÷åðãó ñóäè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ óñ³õ ð³âí³â,
äèâëÿòüñÿ íà Îñíîâíèé Çàêîí ÿê íà ñâîºð³äíó ïðàâîâó á³áë³þ, ÿê³é ïîòð³áíî ìîëèòèñÿ,
à íå íà þðèäè÷íèé äîêóìåíò íàéâèùî¿ ñèëè, ÿêèé ì³ñòèòü íîðìè áåçïîñåðåäíüîãî
ïðàâîâîãî âïëèâó.

Äëÿ ñó÷àñíîãî ñòàíó ðîçâèòêó òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè êîíñòèòóö³îíàë³çìó â Óêðà¿í³ âàæ-
ëèâå çíà÷åííÿ ìàþòü ïèòàííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ. Àêòóàëüí³ñòü âèâ÷åííÿ
ìåæ êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ òà éîãî ìåõàí³çìó â Óêðà¿í³ çóìîâëþºòüñÿ: ïî-ïåð-
øå, òèì, ùî ÷àñòî-ãóñòî â òåîð³¿ ³ ïðàêòèö³ îòîòîæíþþòüñÿ ïðåäìåò ³ îá’ºêò êîíñòèòó-
ö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ; ïî-äðóãå – íåîáõ³äí³ñòþ âäîñêîíàëåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî çàêî-
íîäàâñòâà, ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³¿ âæå ³ñíóþ÷èõ íîðì Êîíñòèòóö³¿. Íà íàøó
äóìêó, íåìàº îñîáëèâî¿ ïîòðåáè ï³äêðåñëþâàòè âàæëèâ³ñòü äîñë³äæåííÿ öüîãî áëîêó
ïèòàíü äëÿ òåìè, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ.

Íàñàìïåðåä íåîáõ³äíî ç’ÿñóâàòè, ùî ÿâëÿþòü ñîáîþ ïðåäìåò ³ îá’ºêò êîíñòèòóö³é-
íîãî ðåãóëþâàííÿ, ÿê âîíè ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ì³æ ñîáîþ. Â òåîð³¿ ïðàâà ïðåäìåò íàóêè
âçàãàë³, ö³ëêîì çðîçóì³ëî ³ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿, âèçíà÷àºòüñÿ ÿê â³äîáðàæåíà â ¿¿
ïîíÿòòÿõ «ñóêóïí³ñòü îá’ºêòèâíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé», à îá’ºêò – ÿê «ñóêóïí³ñòü ÿâèù ³
ïðîöåñ³â îá’ºêòèâíî¿ ðåàëüíîñò³, ÿêó âèâ÷àþòü íàóêîâö³ ó ïðîöåñ³ ï³çíàííÿ ñâîãî
ïðåäìåòà»5. Â³äïîâ³äíî â ë³òåðàòóð³ ç êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà òðàäèö³éíî ïðåäìåòîì
êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ º ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè. Íàïðèêëàä, Â. Ìåëàùåíêî ââà-
æàº, ùî «îñíîâíèì ïðåäìåòîì ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà Óêðà-
¿íè º ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, ÿê³ âèíèêàþòü ³ ä³þòü ó ïðîöåñ³ çä³éñíåííÿ âëàäè íàðîäîì
Óêðà¿íè»6. Ïðîôåñîð Â. Øàïîâàë äî ïðåäìåòà êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà â³äíîñèòü äåð-
æàâíî-ïîë³òè÷í³ â³äíîñèíè âëàäàðþâàííÿ7. Ùå êàòåãîðè÷í³øå âèñëîâëþºòüñÿ À. Êîç-
ëîâ: «Óðåãóëüîâàí³ êîíñòèòóö³ºþ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè º îá’ºêòîì (ïðåäìåòîì) êîíñòè-
òóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ»8. Îòæå, ïðåäìåò ³ îá’ºêò êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ
îòîòîæíþþòüñÿ.

Âîäíî÷àñ Ð.ªíã³áàðÿí ³ Â.Òàäåâîñÿí ñïðàâåäëèâî ââàæàþòü, ùî îá’ºêò ³ ïðåäìåò
ðåãóëþâàííÿ – ð³çíîïîðÿäêîâ³ ÿâèùà. Îäíå ç íèõ â³äíîñèòüñÿ äî ïðàâà ³ îá’ºêòèâóºòü-
ñÿ â êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèíàõ ³ íîðìàõ, äðóãå – äî íàóêîâîãî çíàííÿ ïðî òà-
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ê³ íîðìè ³ â³äíîñèíè, îôîðìëåíîãî â íàóêîâèõ äæåðåëàõ1. Íà äóìêó Í. Áîãäàíîâî¿,
îá’ºêòè ðåãóëþâàííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà îõîïëþþòüñÿ á³ëüø çàãàëüíèì ïîíÿò-
òÿì – «êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâà ä³éñí³ñòü». Äî îá’ºêò³â âîíà â³äíîñèòü íîðìè êîíñòè-
òóö³éíîãî ïðàâà, ôîðìàë³çîâàí³ ó ð³çíèõ äæåðåëàõ, êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâ³ â³äíîñèíè,
à òàêîæ ñàìå êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâå çíàííÿ ÿê ðåçóëüòàò âèâ÷åííÿ íàçâàíèõ îá’ºêò³â.
Äîñë³äæåííÿ ð³çíèõ ïðîÿâ³â îá’ºêò³â íàóêè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ñïðèÿº âñåá³÷íî-
ìó ðîçóì³ííþ ¿¿ ïðåäìåòà. Òîìó äîñë³äíèöÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî îá’ºêò ì³ñòèòüñÿ ó
ïðåäìåò³ íàóêè, à ïðåäìåò ðîçêðèâàºòüñÿ ÷åðåç ï³çíàííÿ îá’ºêòà2.

Äîñèòü ñêëàäíèì ó òåîð³¿ òà ïðàêòèö³ êîíñòèòóö³îíàë³çìó º ïèòàííÿ ïðî ìåæ³ êîí-
ñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ. Òðåáà äàòè â³äïîâ³ä³ íà òàê³ çàïèòàííÿ: â ÿêîìó îáñÿç³, â
ÿêèé ñïîñ³á ³ â ÿê³é ïîñë³äîâíîñò³ â³äîáðàçèòè ¿õ ó êîíñòèòóö³¿?

Ç óïåâíåí³ñòþ ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ïðî äîêîð³ííó çì³íó â ï³äõîä³ äî ïðåäìåòà êîí-
ñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ. ßêùî â ðàíí³õ êîíñòèòóö³ÿõ ïðåäìåòîì ðåãóëþâàííÿ áóëè
äâà áëîêè ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí: âëàäà ³ ïðàâà ëþäèíè (â îñíîâíîìó, òàê çâàí³ ïðèðîä-
í³), òî òåïåð ó ïðàöÿõ àâòîð³â áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó òàêèé âóçüêèé ï³äõ³ä â³äêè- äàºòü-
ñÿ3. Çì³ñò íîâèõ êîíñòèòóö³é êðàñíîìîâíî ñâ³ä÷èòü ïðî á³ëüø øèðîêèé ï³äõ³ä. Êàðäè-
íàëüíî çì³íèëèñÿ õàðàêòåð ³ ïðèðîäà ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ÿê³ ðåãóëþþòüñÿ îñíîâíèì
çàêîíîì. Ñó÷àñíà êîíñòèòóö³ÿ ðåãóëþº ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè íàáàãàòî ïîâí³øå. Ç³øëå-
ìîñÿ íà ïðèêëàä Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè 1996 ðîêó. Â óçàãàëüíåíîìó âèãëÿä³ âîíà ðåãó-
ëþº: 1) â³äíîñèíè, ÿê³ ñòàíîâëÿòü îñíîâîïîëîæí³ çàñàäè (ñóâåðåí³òåò, íàðîäîâëàääÿ
òîùî); 2) â³äíîñèíè, ÿê³ îïîñåðåäêîâóþòü áóä³âíèöòâî (áóäîâó), óñòð³é äåðæàâè; 3)
â³äíîñèíè, ÿê³ îïîñåðåäêîâóþòü îñíîâîïîëîæí³ çàñàäè ôóíêö³îíóâàííÿ äåð- æàâè; 4)
â³äíîñèíè, ÿê³ âèçíà÷àþòü õàðàêòåð çâ’ÿçê³â ì³æ äåðæàâîþ ³ êîíêðåòíîþ îñîáîþ (ïðà-
âà ³ ñâîáîäè)4.

Âîäíî÷àñ òðåáà íàãîëîñèòè íà òîìó, ùî â íàóö³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ïèòàííÿ ïðî
ìåæ³ êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ ñòàëî ïðåäìåòîì ãîñòðèõ äèñêóñ³é ÿê ó íàø³é êðà-
¿í³, òàê ³ çà êîðäîíîì. Ó öåíòð³ äèñêóñ³¿ – ïîñòàíîâêà ïèòàííÿ ïðî âçàºìîâ³äíîñèíè ñó-
ñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè, ìàñøòàáè âòðó÷àííÿ äåðæàâè ó ð³çí³ ñôåðè æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà.
Ïðèõèëüíèêè îäí³º¿ òî÷êè çîðó âèñëîâëþâàëèñÿ çà îáìåæåííÿ ïðåäìåòà êîíñòèòóö³é-
íîãî ðåãóëþâàííÿ, äðóãî¿ – çà âêëþ÷åííÿ äî íüîãî ó á³ëüø øèðîêîìó ìàñøòàá³ ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí. Ö³ ïîçèö³¿ îòðèìàëè â³äîáðàæåííÿ, çîêðåìà, â ð³çíèõ
ïðîåêòàõ êîíñòèòóö³é, îïðèëþäíåíèõ íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â â Óêðà¿í³. Íå ìîæíà
íå çóïèíèòèñÿ íà ïîçèö³¿, ÿêó â³äñòîþº Ì. Áàãëàé. Âèõîäÿ÷è ç ïîñòóëàòó íåçàëåæíîñò³
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â³ä äåðæàâè, íàä ÿêîþ âîíî ñòî¿òü, ³ âèçíàíí³ ñâîáîäè òà
³í³ö³àòèâè ëþäèíè òà îá’ºäíàíü ëþäåé ÿê ó ïîë³òè÷í³é, òàê ³ â åêîíîì³÷í³é ãàëóçÿõ, â³í
ñòâåðäæóº, ùî «ïðàâî ðåãóëþº ò³ëüêè íåâåëèêó ÷àñòèíó ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ó òîé
÷àñ ÿê á³ëüøà ¿õ ÷àñòèíà º ïðåäìåòîì ñàìîðåãóëÿö³¿ íà îñíîâ³ ìîðàë³ ³ ãðîìàäñüêî¿
ñàìîîðãàí³çàö³¿»5.

«×åðåç ïðàâà â³ëüíî¿ ëþäèíè, – çàçíà÷àº Ì. Áàãëàé, – ôîðìóºòüñÿ ïåâíèé ñóñï³ëü-
íèé ïîðÿäîê: ôîðìè âëàñíîñò³, îðãàí³çàö³ÿ åêîíîì³êè, ïîë³òè÷íà ñèñòåìà, ñîö³àëüí³
â³äíîñèíè òîùî. Äåìîêðàòè÷íà äåðæàâà íå ìîæå âñòàíîâëþâàòè ñîö³àë³ñòè÷íèé àáî
êàï³òàë³ñòè÷íèé ñóñï³ëüíèé ëàä, òîáòî ï³ääàâàòèñÿ òîìó ÷è ³íøîìó ³äåîëîã³÷íîìó
òèñêó, îñê³ëüêè ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ öå áóäå íàâ’ÿçóâàííÿì áàæàííÿ îäí³º¿ ÷àñòèíè íàñå-
ëåííÿ ³íø³é»6. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâîº¿ ïîçèö³¿ â³í ïîñèëàºòüñÿ íà êðà¿íè, äå ä³þòü ñòà-
ð³ êîíñòèòóö³éí³ àêòè (ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàí³ÿ òà ³íø³), â ÿêèõ íà «çàñàäè ñóñï³ëüíîãî
ëàäó» íåìàº ³ íàòÿêó.

Íà íàøó äóìêó, òàêà àðãóìåíòàö³ÿ äàíî¿ ïîçèö³¿ º íåïåðåêîíëèâîþ. Âèùå âæå
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éøëîñÿ ïðî òå, ùî ñòàðèì êîíñòèòóö³ÿì (äî ÿêèõ, áåçóìîâíî, â³äíîñÿòüñÿ ³ êîíñòèòó-
ö³éí³ àêòè çãàäàíèõ êðà¿í) áóâ ïðèòàìàííèé «âóçüêèé» ï³äõ³ä âçàãàë³ äî êîíñòèòóö³é-
íîãî ðåãóëþâàííÿ. Ñòîñîâíî æ òèõ êðà¿í, äå êîíñòèòóö³¿ ïðèéìàëèñÿ ï³ñëÿ Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè (ÔÐÍ, Ôðàíö³ÿ, ²òàë³ÿ, Ïîðòóãàë³ÿ òà ³íø³) ³ íàâ³òü ó 90-õ ðîêàõ ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ (Ëèòâà, Øâåéöàð³ÿ, íîâà Êîíñòèòóö³ÿ ÿêî¿ íàáðàëà ÷èííîñò³ 1 ñ³÷íÿ 2000 ðîêó),
òî â òåêñòàõ îñíîâíèõ çàêîí³â ç’ÿâèëèñÿ ðîçä³ëè ïðî «åêîíîì³÷íèé ëàä», «ñîö³àëü-
íî-åòí³÷í³ â³äíîñèíè». Ó ñòàòò³ 130 Êîíñòèòóö³¿ ²ñïàí³¿ âêàçóºòüñÿ, ùî äåðæàâà ïîâèí-
íà âíîñèòè ñâ³é âêëàä ó ìîäåðí³çàö³þ ðîçâèòêó âñ³õ ñåêòîð³â åêîíîì³êè1. Êîíñòèòóö³ÿ
Ìàêåäîí³¿ ì³ñòèòü ñïåö³àëüíèé ðîçä³ë 4 «Îñíîâè åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí»2, àíàëî-
ã³÷íèé ðîçä³ë, ïðèñâÿ÷åíèé åêîíîì³ö³, ìîæíà çíàéòè â Êîíñòèòóö³¿ Ñëîâàöüêî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè (ãëàâà òðåòÿ, ðîçä³ë ïåðøèé)3.

Ìîäåëü ÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ó öüîìó â³äíîøåíí³ çàéìàº í³áèòî ïðîì³æíå
ñòàíîâèùå. Õî÷à â í³é íåìàº ðîçä³ëó ïðî çàñàäè ñóñï³ëüíîãî ëàäó, àëå âîäíî÷àñ ó áàãà-
òüîõ ñòàòòÿõ âñòàíîâëþþòüñÿ åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüí³ òà ³íø³ ôóíêö³¿ äåðæàâè.

Îòæå, ïðàêòèêà ñó÷àñíîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó ï³äòâåðäæóº ãîëîâíèé âèñíîâîê:
â³äíîñèíè, ÿê³ âèçíà÷àþòü õàðàêòåð åêîíîì³÷íî¿ ³ ïîë³òè÷íî¿ ñòðóêòóð ñóñï³ëüñòâà,
ñòàëè, ïîðÿä ç ³íøèìè, ïðåäìåòîì êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ. ²íøà ñïðàâà – ÿêîþ
ì³ðîþ. Áåçïåðå÷íî, íà çì³ñò êîíñòèòóö³¿ òà åëåìåíòè ïðåäìåòà êîíñòèòóö³éíîãî ðåãó-
ëþâàííÿ âïëèâàþòü ê³ëüêà ôàêòîð³â:

Ïî-ïåðøå, – öå ïîë³òè÷í³ ïîãëÿäè, ÿê³ ³ñíóþòü íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ êîíñòèòóö³¿, íà
ïðèðîäó âëàñíîñò³, âëàäè, ïðèçíà÷åííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ¿¿ ³íñòèòóò³â;

Ïî-äðóãå, çì³ñò, à, â³äòàê, ³ ïðåäìåò ðåãóëþâàííÿ êîíñòèòóö³¿ çàëåæàòü â³ä êîíêðåò-
íèõ óìîâ åòàïó ðîçâèòêó äåðæàâíîñò³ â ò³é ÷è ³íø³é êðà¿í³;

Ïî-òðåòº, íà ïðåäìåò ³ õàðàêòåð êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ ïåâíèé îïîñåðåäêî-
âàíèé âïëèâ ìàº ð³âåíü ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, çîêðåìà ð³âåíü ïðàâîâî¿ êóëüòóðè íàñå-
ëåííÿ;

Ïî-÷åòâåðòå, òðåáà áðàòè äî óâàãè ïðèçíà÷åííÿ êîíêðåòíèõ êîíñòèòóö³é;
Ïî-ï’ÿòå, íå ìåíø âàæëèâèì ôàêòîðîì º âîëÿ ³ ïîçèö³ÿ îðãàí³â ³ îñ³á, ÿê³ çàéìàþòü-

ñÿ ï³äãîòîâêîþ ïðîåêòó;
Ïî-øîñòå, íà ïðåäìåò ³ çì³ñò êîíñòèòóö³¿ ïåâíèé âïëèâ ìàþòü âëàñí³ ðèñè êîíñòè-

òóö³¿ ÿê ïîë³òèêî-ïðàâîâîãî òà ³äåîëîã³÷íîãî äîêóìåíòà4.
Ó êîíòåêñò³ ïðîáëåìè, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, äîðå÷íî çâåðíóòè óâàãó íà ³ñíóþ÷³ ï³äõî-

äè äî âèòëóìà÷åííÿ ïîíÿòü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³ºþ òà ôîðìàìè ðåàë³çàö³¿ Îñíîâíîãî Çàêî-
íó Óêðà¿íè. Â ÷èíí³é Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òåðì³í «êîíñòèòóö³ÿ» çóñòð³÷àºòüñÿ 97 ðà-
ç³â, à òåðì³í «Îñíîâíèé Çàêîí Óêðà¿íè» – îäèí ðàç. Àíàë³ç ³íòåðïðåòàö³¿ äàíîãî òåð-
ì³íà äîçâîëÿº, íà íàøó äóìêó, âèÿâèòè àñïåêòè éîãî çì³ñòîâîãî íàâàíòàæåííÿ, ÿê³
âêëàäàëèñÿ â íüîãî òâîðöÿìè Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à òåïåð ïîâèíí³ âðàõîâóâàòèñÿ â
ïðîöåñ³ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ Îñíîâíîãî Çàêîíó òà éîãî íîðì. Ó êîíñòèòóö³é-
íî-ïðàâîâ³é ë³òåðàòóð³ ç-ïîì³æ áàãàòüîõ àñïåêò³â âèä³ëÿþòü òàê³:

Ïî-ïåðøå, êîíñòèòóö³ÿ – îñíîâíèé çàêîí, ÿêèé âîëîä³º îñîáëèâèìè ãàðàíò³ÿìè ñòà-
á³ëüíîñò³. Â³í ìîæå áóòè ïåðåãëÿíóòèé â îñîáëèâîìó, ïåðåäáà÷åíîìó ñàìîþ êîíñòè-
òóö³ºþ, ïîðÿäêó.

Ïî-äðóãå, êîíñòèòóö³ÿ â òåîð³¿ ³ ïðàêòèö³ ñâ³òîâîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó ñïðèé-
ìàºòüñÿ ÿê çàêîí, ùî çàñíîâóº äåðæàâó, ñèñòåìó ¿¿ îðãàí³â ³ ïîðÿäîê ¿õ ôîðìóâàííÿ,
âñòàíîâëþº ¿õ êîìïåòåíö³þ, âèçíà÷àº õàðàêòåð âçàºìîâ³äíîñèí îðãàí³â äåðæàâíî¿
âëàäè ç ì³ñöåâèì ñàìîâðÿäóâàííÿì òà ³íøèìè åëåìåíòàìè ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ñó-
ñï³ëüñòâà. ²íàêøå êàæó÷è, âîíà âèñòóïàº þðèäè÷íèì óîñîáëåííÿì ïðàâîâî¿ îôîðìëå-
íîñò³ äåðæàâè.

Ïî-òðåòº, Êîíñòèòóö³ÿ º çàêîíîì, ÿêèé ôîðìóº ³ çàáåçïå÷óº ïîë³òè÷íó ºäí³ñòü
Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó – ãðîìàäÿí Óêðà¿íè âñ³õ íàö³îíàëüíîñòåé. Âñòàíîâëþþ÷è óí³-
òàðíèé óñòð³é íàøî¿ äåðæàâè, êîíñòèòóö³ÿ îäíî÷àñíî ì³ñòèòü ãàðàíò³¿ â³ä ã³ïåðòðîô³¿
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ö³º¿ ºäíîñò³ øëÿõîì âèçíàííÿ ñòàòóñó òåðèòîð³àëüíî¿ àâòîíîì³¿ çà ðåñïóáë³êîþ Êðèì,
åêîíîì³÷íî¿, ³äåîëîã³÷íî¿ òà ïîë³òè÷íî¿ áàãàòîìàí³òíîñò³.

Ïî-÷åòâåðòå, âèñòóïàº ñïîñîáîì ôîðìàë³çàö³¿ äåðæàâíîãî ëàäó Óêðà¿íè øëÿõîì çà-
êð³ïëåííÿ éîãî ôóíäàìåíòàëüíèõ çàñàä. Âîíà âèçíà÷àº îñíîâí³ ö³ííîñò³ äåðæàâè ³ ñó-
ñï³ëüñòâà òà ïîðÿäîê ¿õ äåðæàâíîãî çàõèñòó (ðîçä³ëè 1, 2).

Ïî-ï’ÿòå, êîíñòèòóö³ÿ – öå ºäèíèé çàêîí, ÿêèé âñòàíîâëþº ìåæ³ äåðæàâíî¿ âëàäè
øëÿõîì çàêð³ïëåííÿ ïðàâ ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà ³ ïîêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ öèì ïðà-
âàì îáîâ’ÿçê³â íà äåðæàâó, à òàêîæ ïàðàìåòðè ³íäèâ³äóàëüíî¿ àâòîíîì³¿ îñîáè, õàðàê-
òåð ¿õ âçàºìîâ³äíîñèí.

Ïî-øîñòå, êîíñòèòóö³ÿ º ñïîñîáîì çàêð³ïëåííÿ ³ âèðàæåííÿ âèùèõ ïðàâîâèõ íîðì,
³ â öüîìó ðîçóì³íí³ º òàê çâàíîþ àáñîëþòíîþ íîðìîþ, ÿê³é íå ìîæóòü ñóïåðå÷èòè
áóäü-ÿê³ ÷èíí³ ïðàâîâ³ àêòè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì êîíñòèòóö³ÿ âèñòóïàº ÿê çàêîí, ùî âîëî-
ä³º âåðõîâåíñòâîì íà âñ³é òåðèòîð³¿ äåðæàâè òà âèùîþ þðèäè÷íîþ ñèëîþ.

Ïî-ñüîìå, Êîíñòèòóö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ ç íîðì, â ÿêèõ ñôîðìóëüîâàí³ âèìîãè äî ëþä-
ñüêî¿ ïîâåä³íêè, àëå íå ñàìà öÿ ïîâåä³íêà; âîíà çàëèøàºòüñÿ «ìåðòâîþ áóêâîþ» ³
íå çä³éñíþº í³ÿêîãî âïëèâó, ÿêùî çì³ñò öèõ âèìîã íå ñòàº ëþäñüêîþ ïîâåä³íêîþ.
Çì³ñò êîíñòèòóö³éíî¿ íîðìè íå ìîæå, ÿê ïðàâèëî, áóòè ðåàë³çîâàíèé ò³ëüêè íà îñíîâ³
âèìîã, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ö³é íîðì³. Òîìó äëÿ êåð³âíèöòâà ëþäñüêîþ ïîâåä³íêîþ ó áóäü-
ÿê³é ñèòóàö³¿ âèìàãàºòüñÿ êîíêðåòèçàö³ÿ á³ëüø-ìåíø ôðàãìåíòàðíî¿ íîðìè. Òàê, çì³ñò
³ ìåæ³ ä³¿ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿ ãàðàíò³¿ âëàñíîñò³ âèçíà÷àþòüñÿ íà ñó÷àñíîìó åòà-
ï³ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ò³ëüêè ç óðàõóâàííÿì ñîö³àëüíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ
ôóíêö³é âëàñíîñò³. ²íàêøå êàæó÷è, êîíêðåòèçàö³ÿ çì³ñòó êîíñòèòóö³éíî¿ íîðìè òà ¿¿
çä³éñíåííÿ ìîæëèâ³ ò³ëüêè ç óðàõóâàííÿì óìîâ «ä³éñíîñò³», ÿêà ïîêëèêàíà âïîðÿäêó-
âàòè äàíó íîðìó (îñòàííº çàóâàæåííÿ ìàº îñîáëèâî âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ä³ÿëüíîñò³
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè)1.

Çâè÷àéíî, òàêèé ïåðåë³ê ìîæíà ïðîäîâæèòè. Ç íàâåäåíîãî çðîçóì³ëî, ùî ïîíÿòòÿ
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ìàº áàãàòî ð³çíèõ àñïåêò³â, ïðè÷îìó çàëåæíî â³ä êîíêðåòíèõ îá-
ñòàâèí ¿¿ çàñòîñóâàííÿ òîé ÷è ³íøèé àñïåêò ìîæå ïðåâàëþâàòè.

(Äàë³ áóäå)
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ÒÅÎÐ²ß ² ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

ÔÎÐÌÀ ÄÅÐÆÀÂÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÌÓ ÏÐÀÂ²

Â. Øàïîâàë,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð

(Ïðîäîâæåííÿ)

Äî îñíîâíèõ ñó÷àñíèõ ôîðì äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ â³äíåñåíà çì³øàíà ðåñïóáë³êàí-
ñüêà. ²íîä³ òàêó ôîðìó âèçíà÷àþòü ÿê íàï³âïðåçèäåíòñüêó ðåñïóáë³êó, à òàêîæ âæè-
âàþòü òåðì³íè «ïàðëàìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêà ðåñïóáë³êà» àáî «ïðåçèäåíòñüêî-ïàð-
ëàìåíòñüêà ðåñïóáë³êà». Çà íàøèõ óìîâ ñàìå òåðì³í «çì³øàíà ðåñïóáë³êàíñüêà ôîð-
ìà äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ» íàáóâ îô³ö³éíîãî çâó÷àííÿ: ïðåäñòàâëÿþ÷è 20 áåðåçíÿ
1996 ðîêó ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè ïðîåêò íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè ó ñâî¿é äîïîâ³ä³ äëÿ ïîçíà÷åííÿ çàïðîïîíîâàíî¿ ó ïðîåêò³ ôîðìè ïðàâë³ííÿ
âèêîðèñòàâ ñàìå öåé òåðì³í. Îäíàê ó æîäí³é êîíñòèòóö³¿, çà çì³ñòîì ÿêî¿ ïðèéíÿòî
â³äïîâ³äíó ôîðìó, íå âæèâàþòüñÿ íàçâàí³ àáî ³íø³ òåðì³íè. Ãåíåçà çì³øàíî¿ ðåñïóá-
ë³êàíñüêî¿ ôîðìè ïðàâë³ííÿ ïîâ’ÿçàíà ç Êîíñòèòóö³ºþ Ôðàíö³¿ 1958 ðîêó. Öþ ôîðìó
ñïðèéíÿëè ðÿä êðà¿í, âêëþ÷àþ÷è á³ëüø³ñòü ïîñòðàäÿíñüêèõ (Á³ëîðóñü, Â³ðìåí³ÿ, Êà-
çàõñòàí, Êèðãèçñòàí, Ðîñ³ÿ ³ Óêðà¿íà).

Ãîëîâíèìè ïîë³òèêî-ïðàâîâèìè îçíàêàìè çì³øàíî¿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ôîðìè äåð-
æàâíîãî ïðàâë³ííÿ º: 1) ïîáóäîâà ìåõàí³çìó çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè íà çàñàäàõ
àáî æîðñòêîãî, àáî ÷àñòêîâîãî «ðîçïîä³ëó âëàä» (ïîä³ëó âëàäè); 2) òàê çâàíèé äóàë³çì
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ â³äñóòí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî âèçíà÷åííÿ ïðåçèäåíòà ÿê íîñ³ÿ âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè; 3) ïîë³òè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü óðÿäó ïåðåä ïàðëàìåíòîì, à ó ïîñòðà-
äÿíñüêèõ êðà¿íàõ – ³ ïåðåä ïðåçèäåíòîì; 4) êîíñòèòóö³éíå çàêð³ïëåííÿ ôóíêö³é ïðåçè-
äåíòà ÿê àðá³òðà àáî (òà) ãàðàíòà ó ïåâíèõ ñôåðàõ äåðæàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³; çàì³ùåííÿ
ïîñòà (ïîñàäè) ïðåçèäåíòà øëÿõîì çàãàëüíèõ âèáîð³â. Âèçíà÷àëüíîþ õàðàêòåðèñòè-
êîþ çì³øàíî¿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ôîðìè ïðàâë³ííÿ º ïîºäíàííÿ àáî íàâ³òü ñèìá³îç ãî-
ëîâíèõ îçíàê ³íøèõ îñíîâíèõ ðåñïóáë³êàíñüêèõ ôîðì. Íà â³äì³íó â³ä çãàäóâàíèõ «ã³á-
ðèäíèõ» ôîðì äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ, öå ïîºäíàííÿ íå º ñóìîþ òàêèõ îçíàê, ³ íà éîãî
îñíîâ³ âèíèêàº íîâà ÿê³ñòü, íàñë³äêîì ÿêî¿ º íàÿâí³ñòü ó ðåñïóáë³ê ³ç çì³øàíîþ ôîð-
ìîþ ïåâíèõ âëàñíèõ îçíàê.

Çà óìîâ êîíêðåòíèõ êðà¿í ³ç çì³øàíîþ ðåñïóáë³êàíñüêîþ ôîðìîþ äåðæàâíîãî
ïðàâë³ííÿ äåÿê³ ç â³äïîâ³äíèõ îçíàê ñïðèéíÿò³ àëüòåðíàòèâíî. Íàñàìïåðåä ïî-ð³çíîìó
ïîáóäîâàíî ìåõàí³çì çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè, ïðîÿâîì ÷îãî º ð³çí³ ï³äõîäè çà
çì³ñòîì êîíñòèòóö³é ùîäî ñóì³ñíîñò³ àáî íåñóì³ñíîñò³ ìàíäàòà äåïóòàòà ³ ïîñàäè ÷ëå-
íà óðÿäó. Òàê, ó Ôðàíö³¿ êîíñòèòóö³éíî çàô³êñîâàíà âèìîãà íåñóì³ñíîñò³. Ó Ïîðòóãà-
ë³¿ äåïóòàòè, ÿê³ ïðèçíà÷åí³ ÷ëåíàìè óðÿäó, íå ìîæóòü çä³éñíþâàòè ñâî¿ ïîâíîâàæåí-
íÿ äî çàâåðøåííÿ âèêîíàííÿ ôóíêö³é ÷ëåí³â óðÿäó. Â Ïîëüù³ òà Ðóìóí³¿ áåççàñòå-
ðåæíî âèçíàíà ñóì³ñí³ñòü, à â Õîðâàò³¿ ñóì³ñí³ñòü ìîæëèâà ëèøå çà ð³øåííÿì óðÿäó.
Ç äðóãîãî áîêó, äëÿ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í º ìàéæå çàãàëüíèì ïðàâèëîì êîíñòèòóþâàí-
íÿ íåñóì³ñíîñò³ ìàíäàòà ÷ëåíà ïàðëàìåíòó ³ ïîñàäè ÷ëåíà óðÿäó. Çâè÷àéíî ïðåçèäåíò
íàéá³ëüø ïðè÷åòíèé äî ôóíêö³îíóâàííÿ óðÿäó â òèõ êðà¿íàõ, äå âñòàíîâëåíî íåñóì³ñ-
í³ñòü ìàíäàòà ÷ëåíà ïàðëàìåíòó ³ ïîñàäè ÷ëåíà óðÿäó.

Ñòóï³íü ïðè÷åòíîñò³ ïðåçèäåíòà äî ôóíêö³îíóâàííÿ óðÿäó ïðÿìî çàñâ³ä÷óþòü ïî-
ðÿäîê âèð³øåííÿ ïèòàíü êàäðîâîãî ñêëàäó óðÿäó òà îñîáëèâîñò³ éîãî ïîë³òè÷íî¿ â³ä-
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ïîâ³äàëüíîñò³. Çà óìîâ çì³øàíî¿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ôîðìè äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ ïðèé-
íÿòî, ïî ñóò³, ð³çí³ ñïîñîáè óòâîðåííÿ óðÿäó ç ò³ºþ ÷è ³íøîþ ó÷àñòþ ïàðëàìåíòó ó
â³äïîâ³äíèõ ïðîöåäóðàõ. Ïðè öüîìó, ÷èì øèðø³ ïîâíîâàæåííÿ ïðåçèäåíòà, çîêðåìà ó
ñôåð³ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, òèì âóæ÷èìè º ïîâíîâàæåííÿ ïàðëàìåíòó ñòîñîâíî ôîðìó-
âàííÿ óðÿäó ³ çâ³ëüíåííÿ éîãî ÷ëåí³â ç ïîñàäè. ²ñíóþòü ñóòòºâ³ â³äì³ííîñò³ ùîäî ïî-
ðÿäêó âèð³øåííÿ êàäðîâèõ ïèòàíü ì³æ ïîñòðàäÿíñüêèìè òà ³íøèìè êðà¿íàìè. Çîêðå-
ìà, ó ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ ðîëü ïðåçèäåíòà ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ óðÿäó ïîñèëþ-
ºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ âèñîêîîðãàí³çîâàíîãî ïàðò³éíî-ïîë³òè÷íîãî ïðåäñòàâ-
íèöòâà ó ïàðëàìåíò³.

Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ êðà¿í ³ç çì³øàíîþ ðåñïóáë³êàíñüêîþ òà êðà¿í ç ïàðëàìåíò-
ñüêèìè ôîðìàìè äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ, äå ïðåì’ºð-ì³í³ñòð çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè çà
âëàñíèì âîëåâèÿâëåííÿì àáî çà íàñë³äêàìè âèðàæåííÿ íåäîâ³ðè ÷è íåâèðàæåííÿ äî-
â³ðè ó ïàðëàìåíò³, ó ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ â³í çàâæäè ìîæå áóòè çâ³ëüíåíèé çà
ð³øåííÿì ïðåçèäåíòà, ïðèéíÿòèì íà éîãî ðîçñóä. Êð³ì òîãî, ïðåçèäåíò ìîæå çâ³ëüíÿ-
òè ³íøèõ ÷ëåí³â óðÿäó ïðàêòè÷íî òàêîæ íà âëàñíèé ðîçñóä. Ïåðåäáà÷åíå â äåÿêèõ êðà-
¿íàõ ïîäàííÿ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ìàº ôîðìàëüíèé õàðàêòåð. Òèì ñàìèì óðÿä íåñå ïî-
ë³òè÷íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ïðåçèäåíòîì. Äî òîãî æ óðÿä ïîâèíåí ñêëàäàòè ïîâíî-
âàæåííÿ ïåðåä íîâîîáðàíèì ïðåçèäåíòîì.

Ðàçîì ç òèì ó ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ ïðÿìî ïåðåäáà÷åíà àáî ôàêòè÷íî âñòàíîâëå-
íà ïîë³òè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü óðÿäó ³ ïåðåä ïàðëàìåíòîì. Çà ïðèêëàä ìîæå ñëóãóâàòè
ñòàòòÿ 87 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, â ÿê³é âèçíà÷åíî ïîðÿäîê ðîçãëÿäó ³ âèð³øåííÿ Âåð-
õîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè ïèòàííÿ ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Çã³äíî ³ç çàãàëüíèì ïðàâèëîì, ïðèéíÿòèì â êðà¿íàõ ³ç çì³øàíîþ ðåñïóáë³êàíñüêîþ ³
ïàðëàìåíòñüêèìè ôîðìàìè ïðàâë³ííÿ, çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà âíà-
ñë³äîê âèðàæåííÿ éîìó íåäîâ³ðè àáî ç ³íøèõ ï³äñòàâ ìàº çà ðåçóëüòàò â³äñòàâêó âñüîãî
ñêëàäó óðÿäó.

Â ³íøèõ êðà¿íàõ ³ç çì³øàíîþ ðåñïóáë³êàíñüêîþ ôîðìîþ, í³æ ïîñòðàäÿíñüê³, ³ çà
óìîâ ïàðëàìåíòñüêîãî ïðàâë³ííÿ ä³ºçäàòí³ñòü óðÿäó çàãàëîì ïîâ’ÿçàíà ³ç ñòðîêîì ïîâ-
íîâàæåíü ïàðëàìåíòó. Â³äñòàâêà óðÿäó àáî éîãî îêðåìèõ ÷ëåí³â ìîæå áóòè çóìîâëåíà
íàñë³äêàìè ïîë³òè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âèêëþ÷íî ïåðåä ïàðëàìåíòîì. Ïðåçèäåíò
óïîâíîâàæåíèé çâ³ëüíÿòè îêðåìèõ ÷ëåí³â óðÿäó ç ³íøèõ ï³äñòàâ, í³æ çà íàñë³äêàìè òà-
êî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ëèøå çà ïîäàííÿì (³í³ö³àòèâîþ) ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, ùî ìàº ðåàëü-
íèé õàðàêòåð. Ëèøå ó Ïîðòóãàë³¿ º çàñòåðåæåííÿ, ùî ïðåçèäåíò íà âëàñíèé ðîçñóä ³
áåç êîíòðàñèãíóâàííÿ ìîæå ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ óðÿäó, êîëè öå «íåîáõ³äíî äëÿ
íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â» (ñòàòòÿ 195 Êîíñòèòóö³¿).
Âîäíî÷àñ ó Ôðàíö³¿ íà ïðàêòèö³ ñêëàâñÿ ³íñòèòóò ôàêòè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ óðÿäó
ïåðåä ïðåçèäåíòîì: íàé÷àñò³øå â³äñòàâêà óðÿäó º íàñë³äêîì â³äñòàâêè ïðåì’ºð-ì³í³-
ñòðà, çä³éñíåíî¿ çà íàïîëÿãàííÿì ïðåçèäåíòà ³ áåç áóäü-ÿêîãî âîëåâèÿâëåííÿ ç áîêó
ïàðëàìåíòó.

Êëþ÷îâîþ àáî íàâ³òü îñíîâîïîëîæíîþ îçíàêîþ çì³øàíî¿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ôîðìè
äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ º òàê çâàíèé äóàë³çì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Òåðì³í «äóàë³çì» ñòî-
ñîâíî âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ñôîðìóëþâàëè ôðàíöóçüê³ àâòîðè äëÿ ïîÿñíåííÿ â³äïîâ³äíèõ
êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü. Â³í îçíà÷àº «ðîçïîä³ë» âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ì³æ ïðåçèäåíòîì
³ óðÿäîì, ¿¿ «ðîçäâîºí³ñòü», «äâîöåíòðîâ³ñòü» òîùî. Îñîáëèâîñò³ òàêîãî «ðîçïîä³ëó» â
ð³çíèõ äåðæàâàõ ñïðè÷èíèëè ïîÿâó êëàñèô³êàö³é ñàìî¿ çì³øàíî¿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿
ôîðìè ïðàâë³ííÿ. ßêùî îñíîâí³ ïîâíîâàæåííÿ ó ñôåð³ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè íàëåæàòü
ïðåçèäåíòó, öþ ôîðìó íåð³äêî êëàñèô³êóþòü ÿê ïðåçèäåíòñüêî-ïàðëàìåíòñüêó ðåñ-
ïóáë³êó. Â ðàç³ æ êîíöåíòðàö³¿ â³äïîâ³äíèõ ïîâíîâàæåíü â óðÿäó – ÿê ïàðëàìåíòñüêî-
ïðåçèäåíòñüêó. Íàâåäåíà êëàñèô³êàö³ÿ ´ðóíòóºòüñÿ íà äîñèòü àáñòðàêòíèõ êðèòåð³ÿõ
âèçíà÷åííÿ îáñÿã³â ïîâíîâàæåíü ïðåçèäåíòà ³ óðÿäó ÿê íîñ³¿â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Íà ¿õ
îñíîâ³ íåìîæëèâî ÷³òêî ðîçìåæóâàòè ³ âñòàíîâèòè çàçíà÷åí³ ð³çíîâèäè çì³øàíî¿ ðåñ-
ïóáë³êàíñüêî¿ ôîðìè.

Îñíîâí³ çàêîíè, ïðèéíÿò³ â êðà¿íàõ ³ç çì³øàíîþ ðåñïóáë³êàíñüêîþ ôîðìîþ äåðæàâ-
íîãî ïðàâë³ííÿ, çâè÷àéíî ì³ñòÿòü çì³ñòîâ³ âèçíà÷åííÿ óðÿäó ÿê íîñ³ÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.
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Îäíàê â³äïîâ³äí³ ôîðìóëþâàííÿ º íåîäíîçíà÷íèìè, àäæå â êîíñòèòóö³ÿõ â³äñóòí³ ïðè-
ïèñè ïðî çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ïðåçèäåíòîì, ¿¿ íàëåæí³ñòü ïðåçèäåíòó òîùî.
Ïðîïîðö³¿ æ «ðîçïîä³ëó» âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ì³æ ïðåçèäåíòîì ³ óðÿäîì ³ ðîëü óðÿäó ó
â³äïîâ³äí³é ñôåð³ º ð³çíèìè. Ó ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ óðÿä, ÿê ïðàâèëî, º îðãàíîì,
ÿêèé îðãàí³çàö³éíî çàëåæèòü â³ä ïðåçèäåíòà ³ ôóíêö³îíàëüíî ïîâ’ÿçàíèé ç íèì ³ íàâ³òü
ç éîãî àïàðàòîì, à ïðåì’ºð-ì³í³ñòð – ëèøå ôîðìàëüíèé ÷³ëüíèê óðÿäó. Äî òîãî æ ñó-
ñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ ôàêòîðè, âêëþ÷àþ÷è â³äñóòí³ñòü ðîçâèíóòî¿ ïàðò³éíî¿ ñèñòåìè,
íå ñïðèÿþòü äîñêîíàë³é ðåàë³çàö³¿ êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü ñòîñîâíî óðÿäó ÿê îðãàíó
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Òîìó òåçà ïðî äóàë³çì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òóò ìàº óìîâíó çíà÷óù³ñòü.
Â ³íøèõ êðà¿íàõ çíà÷åííÿ óðÿäó ÿê ñêëàäîâî¿ äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó ïîð³âíÿíî âàãî-
ì³øå, â³í º ñàìîäîñòàòí³ì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü âèçíà÷åí³ â êîí-
ñòèòóö³ÿõ êîìïåòåíö³éí³ çâ’ÿçêè ì³æ ïàðëàìåíòîì, óðÿäîì ³ ïðåçèäåíòîì. Á³ëüø
çíà÷óùèì º ³ ñòàòóñ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, ÿêèé çâè÷àéíî º ðåàëüíèì ãëàâîþ óðÿäó.

Â êîíñòèòóö³ÿõ, ïðèéíÿòèõ ó êðà¿íàõ ç³ çì³øàíîþ ðåñïóáë³êàíñüêîþ ôîðìîþ äåð-
æàâíîãî ïðàâë³ííÿ, ïðåçèäåíò ïðÿìî íå íàçâàíèé íîñ³ºì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Îäíàê òàêà
éîãî ðîëü âèïëèâàº ç ð³çíèõ ïîëîæåíü. Ó ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ óðÿä çâè÷àéíî ïåðå-
áóâàº ï³ä êîíòðîëåì ïðåçèäåíòà, ùî ä³ñòàº âèÿâ ó çì³ñò³ éîãî ïîâíîâàæåíü. Òàê, Ïðå-
çèäåíò Óêðà¿íè óòâîðþº, ðåîðãàí³çîâóº òà ë³êâ³äîâóº çà ïîäàííÿì Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà
Óêðà¿íè ì³í³ñòåðñòâà òà ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ä³þ÷è â ìåæàõ êîø-
ò³â, ïåðåäáà÷åíèõ íà óòðèìàííÿ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè (ïóíêò 15 ÷àñòèíè ïåðøî¿
ñòàòò³ 106 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). Ïîä³áíèìè ïîâíîâàæåííÿìè íàä³ëåíèé ïðåçèäåíò ó
Êàçàõñòàí³. Ó Á³ëîðóñ³, Â³ðìåí³¿ òà Êàçàõñòàí³ ïðåçèäåíò çà ïðîïîçèö³ºþ (ïîäàííÿì)
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà âèçíà÷àº ñòðóêòóðó óðÿäó, à ó Â³ðìåí³¿ ùå é âñòàíîâëþº ïîðÿäîê éîãî
ä³ÿëüíîñò³. Â Êèðãèçñòàí³ ïðåçèäåíò íà âëàñíèé ðîçñóä âèçíà÷àº ñòðóêòóðó óðÿäó,
óòâîðþº ³ ë³êâ³äîâóº îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî íå âõîäÿòü äî ñêëàäó óðÿäó.

Êîíòðîëü ïðåçèäåíòà çà ä³ÿìè óðÿäó çàñâ³ä÷óº ³ éîãî âïîâíîâàæåí³ñòü ñêàñîâóâàòè
óðÿäîâ³ àêòè. Òàêå ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè âñòàíîâëåíå ïóíêòîì 16 ÷àñòè-
íè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ ì³ñòÿòü é îñíîâí³ çà-
êîíè Á³ëîðóñ³, Êàçàõñòàíó, Êèðãèçñòàíó ³ Ðîñ³¿. Çã³äíî ç ïóíêòîì 10 ñòàòò³ 116 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè ôóíêö³¿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ìîæóòü áóòè âèçíà÷åí³ íå ò³ëüêè
Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, à é àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. ×àñòèíîþ òðå-
òüîþ ¿¿ ñòàòò³ 113 ïåðåäáà÷åíî, ùî Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðó-
ºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Êåð³âíà çíà÷ó-
ù³ñòü àêò³â ïðåçèäåíòà ùîäî ä³ÿëüíîñò³ óðÿäó êîíñòèòóö³éíî âèçíàíà â ³íøèõ íàçâà-
íèõ êðà¿íàõ.

Êîíñòèòóö³¿, ïðèéíÿò³ ó ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ, íåð³äêî ïåðåäáà÷àþòü áåçïîñå-
ðåäíþ ó÷àñòü ïðåçèäåíòà â ðîáîò³ óðÿäó. Ó Á³ëîðóñ³, Êàçàõñòàí³, Êèðãèçñòàí³ òà Ðîñ³¿
ïðåçèäåíò ìîæå ãîëîâóâàòè íà çàñ³äàííÿõ óðÿäó. Ïðè öüîìó â Á³ëîðóñ³ óðÿä ïðÿìî âè-
çíàíî ï³äçâ³òíèì, à â Êèðãèçñòàí³ – ï³äêîíòðîëüíèì ïðåçèäåíòó. Ó Â³ðìåí³¿ ïðåçèäåíò
ñêëèêàº ³ âåäå çàñ³äàííÿ óðÿäó, à çà éîãî äîðó÷åííÿì öå ìîæå çðîáèòè ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð. Ó÷àñòü ïðåçèäåíòà ó çä³éñíåíí³ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ éîãî ñï³ââ³äíåñåí³ñòü ç
óðÿäîì â³äîáðàæåíà ó êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåííÿõ, ÿê³ ðåãóëþþòü ñôåðè îáîðîíè,
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè. Öå, çîêðåìà, ñòîñóºòüñÿ ïîëîæåííÿ ïóíê-
òó 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè çä³éñíþº êåð³âíèöòâî çîâí³øíüîïîë³òè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ äåðæàâè.

Â ³íøèõ, í³æ ïîñòðàäÿíñüê³, êðà¿íàõ ç³ çì³øàíîþ ðåñïóáë³êàíñüêîþ ôîðìîþ äåð-
æàâíîãî ïðàâë³ííÿ êîíñòèòóö³éíèé ñòàòóñ ïðåçèäåíòà ÿê íîñ³ÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè º
ìåíø âèðàçíèì. Â³í íå óïîâíîâàæåíèé ñêàñîâóâàòè óðÿäîâ³ àêòè, à àêòè ñàìîãî ïðåçè-
äåíòà íå ìàþòü êåð³âíî¿ çíà÷óùîñò³ äëÿ óðÿäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ´ðóíòóºòüñÿ íà êîí-
ñòèòóö³¿ òà çàêîíàõ. ßê çàçíà÷àëîñü, çàãàëüíèì ïðàâèëîì íå ïåðåäáà÷åíå ïðàâî ïðåçè-
äåíòà çà âëàñíèì ð³øåííÿì ïðèïèíÿòè ïîâíîâàæåííÿ óðÿäó àáî éîãî îêðåìèõ ÷ëåí³â,
ùî çóìîâëþº â³äñóòí³ñòü ïîë³òè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ óðÿäó ïåðåä ïðåçèäåíòîì. Òèì
ñàìèì, ³ñíóþòü çíà÷í³ â³äì³ííîñò³ ùîäî çì³ñòó çì³øàíî¿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ôîðìè
ïðàâë³ííÿ â ð³çíèõ êðà¿íàõ.
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Ñâ³ä÷åííÿì òàêèõ â³äì³ííîñòåé º òàêîæ ìåíøèé ñòóï³íü ó÷àñò³ ïðåçèäåíòà â ðîáîò³
óðÿäó â ³íøèõ, í³æ ïîñòðàäÿíñüê³, êðà¿íàõ. Ó Ïîëüù³ ïðåçèäåíò äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàíü
«îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ» óïîâíîâàæåíèé ñêëèêàòè çàñ³äàííÿ óðÿäîâî¿ ðàäè. ¯¿ óòâîðþº
âëàñíå óðÿä, ùî çàñ³äàº ï³ä ãîëîâóâàííÿì ïðåçèäåíòà. Âîäíî÷àñ êîíñòèòóö³éíî çàñòå-
ðåæåíî, ùî óðÿäîâ³é ðàä³ íå íàëåæèòü êîìïåòåíö³ÿ óðÿäó. Ó ñôåð³ çîâí³øíüî¿ ïîë³òè-
êè ïðåçèäåíò ìàº âçàºìîä³ÿòè ç ãëàâîþ óðÿäó ³ êîìïåòåíòíèì ì³í³ñòðîì. Ó Õîðâàò³¿ çà
ïðîïîçèö³ºþ ïðåçèäåíòà óðÿä ìîæå ïðîâîäèòè çàñ³äàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ ³í³ö³éî-
âàíèõ ãëàâîþ äåðæàâè ïèòàíü. Çà ïåâíèõ îáñòàâèí ïðåçèäåíò óïîâíîâàæåíèé ñêëèêà-
òè çàñ³äàííÿ óðÿäó ï³ä ñâî¿ì ãîëîâóâàííÿì. Îñíîâíèì çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî, ùî ïðå-
çèäåíò ³ óðÿä âçàºìîä³þòü ó ôîðìóëþâàíí³ ³ çä³éñíåíí³ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè. Â Ðó-
ìóí³¿ ïðåçèäåíò ìîæå áðàòè ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ óðÿäó, äå îáãîâîðþþòüñÿ ïåâí³ ïè-
òàííÿ «íàö³îíàëüíîãî ³íòåðåñó». Éîãî ó÷àñòü â ³íøèõ çàñ³äàííÿõ çóìîâëåíà çàïðî-
øåííÿì (ïðîïîçèö³ºþ) ãëàâè óðÿäó. Â óñ³õ âèïàäêàõ, êîëè ïðåçèäåíò áåðå ó÷àñòü â
óðÿäîâèõ çàñ³äàííÿõ, â³í ãîëîâóº íà íèõ. Ó Ïîðòóãàë³¿ ïðåçèäåíò ìîæå ãîëîâóâàòè â
óðÿä³ íà ïðîõàííÿ éîãî ãëàâè. Ó á³ëüøîñò³ íàçâàíèõ êðà¿í ïðåçèäåíò ìàº ðåàëüí³ ïîâ-
íîâàæåííÿ ó ñôåðàõ îáîðîíè ³ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè.

Ïîð³âíÿíî øèðøèìè ïîâíîâàæåííÿìè ùîäî çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè íàä³ëå-
íèé ïðåçèäåíò ó Ôðàíö³¿. Çîêðåìà, â³í ãîëîâóº â óðÿä³, õî÷à ïðåì’ºð-ì³í³ñòð çà ñïå-
ö³àëüíèì äîðó÷åííÿì ìîæå éîãî çàì³ùóâàòè. Ïðåçèäåíò ï³äïèñóº àêòè óðÿäó, àëå âîä-
íî÷àñ çíà÷íà ÷àñòèíà àêò³â ïðåçèäåíòà êîíòðàñèãíóºòüñÿ óðÿäîì. Òèì ñàìèì ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ ò³ñíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ç ïèòàíü óðÿäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ì³æ ïðåçèäåíòîì ³
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì ÿê ñâîºð³äíèìè ïàðòíåðàìè. Îäíàê íà ïðàêòèö³ ãîëîâíó ðîëü ó âè-
ð³øåíí³ öèõ ïèòàíü íåð³äêî â³ä³ãðàâàâ ïðåçèäåíò. Ðîëü ïðåçèäåíòà ùîäî óðÿäó ³ éîãî
ãëàâè çóìîâëåíà é ïîøèðåíèì ñåðåä ïîë³òèê³â òà þðèñò³â òëóìà÷åííÿì ïîëîæåííÿ
ñòàòò³ 21 Êîíñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿ 1958 ðîêó, çã³äíî ç ÿêèì «ïðåì’ºð-ì³í³ñòð êåðóº ä³-
ÿëüí³ñòþ óðÿäó». Âðàõîâóþ÷è òå, ùî çàñ³äàííÿ óðÿäó â³äáóâàþòüñÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì
ïðåçèäåíòà, çä³éñíåííÿ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì êåð³âíèöòâà óðÿäîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ (à íå ñà-
ìèì óðÿäîì) òðàêòóþòü ÿê ðîáîòó ùîäî ðåàë³çàö³¿ ð³øåíü óðÿäó, à ðåàëüíèì êåð³âíè-
êîì óðÿäó ââàæàþòü ïðåçèäåíòà. Çàóâàæèìî, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿
ñòàòò³ 114 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè êåðóº ðîáîòîþ Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè.

Ùå îäí³ºþ îñíîâîïîëîæíîþ îçíàêîþ çì³øàíî¿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ôîðìè äåðæàâíî-
ãî ïðàâë³ííÿ º êîíñòèòóö³éíå çàêð³ïëåííÿ ôóíêö³é ïðåçèäåíòà ÿê àðá³òðà àáî (òà) ãà-
ðàíòà ó ïåâíèõ ñôåðàõ äåðæàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ îñíîâíèõ çàêîí³â,
ïîïðè ¿õ çàãàëüí³ñòü ³ àáñòðàêòí³ñòü, ñëóãóþòü ïîñèëåííþ ðîë³ ïðåçèäåíòà â ìåõàí³çì³
çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ôóíêö³¿ ïðåçèäåíòà ÿê àðá³òðà çà ¿õ
êîíñòèòóö³éíèìè ôîðìóëþâàííÿìè ³ ñïðÿìîâàí³ñòþ º áëèçüêèìè äî éîãî ôóíêö³é ÿê
ãàðàíòà.

Óïåðøå êîíöåïö³ÿ ïðåçèäåíòà-àðá³òðà çíàéøëà â³äîáðàæåííÿ â ñòàòò³ 5 Êîíñòèòó-
ö³¿ Ôðàíö³¿ 1958 ðîêó, çã³äíî ç ÿêîþ ïðåçèäåíò «çàáåçïå÷óº ñâî¿ì àðá³òðàæåì íîð-
ìàëüíå ôóíêö³îíóâàííÿ ïóáë³÷íèõ âëàñòåé ³ íàñòóïíèöòâî äåðæàâè». Ïðèá³÷íèêè
ïàðëàìåíòñüêîãî ïðàâë³ííÿ ñåðåä ôðàíöóçüêèõ ïîë³òèê³â ³ þðèñò³â ç ñàìîãî ïî÷àòêó
ñòâåðäæóâàëè, ùî â êîíñòèòóö³éíîìó òåêñò³ éäåòüñÿ ïðî ïîë³òè÷íèé àðá³òðàæ. Çà â³ä-
ïîâ³äíîþ ëîã³êîþ, ïðåçèäåíò çà çãîäîþ ³íøèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ìàâ âèð³øóâà-
òè ñïîðè ì³æ íèìè, àëå íå ïîâèíåí áóâ âòðó÷àòèñÿ ó çä³éñíåííÿ ¿õ ïîâíîâàæåíü. Á³ëü-
øå òîãî, ïðåçèäåíò ÿê «ïîñåðåäíèê» àáî «ðåãóëÿòîð» ìàâ ä³ÿòè ëèøå ó âèïàäêàõ, êîëè
âèíèêàëà êðèçîâà ñèòóàö³ÿ. Äëÿ öüîãî éîìó íàäàíå ïîâíîâàæåííÿ ïðèçíà÷àòè ðåôå-
ðåíäóì, ÿêå â³í çä³éñíþº çà ïðîïîçèö³ºþ óðÿäó àáî çà ñï³ëüíîþ ïðîïîçèö³ºþ ïàëàò
ïàðëàìåíòó. ²íøèé ï³äõ³ä ïåðåäáà÷àâ âèçíàííÿ çà ïðåçèäåíòîì ïðàâà íà þðèäè÷íèé
çà ïðèðîäîþ àðá³òðàæ. ²äåîëîãè òàêîãî ï³äõîäó ñïðèéìàëè â³äïîâ³äí³ êîíñòèòóö³éí³
ïîëîæåííÿ ÿê òàê³, ùî âèçíà÷àþòü ïðîâ³äíó àáî íàâ³òü êåð³âíó ðîëü ïðåçèäåíòà â äåð-
æàâíîìó ìåõàí³çì³ ³ çóìîâëþþòü éîãî âèð³øàëüíó ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ âèêîíàâ÷î¿
âëàäè. Òîìó ïåâíà ÷àñòèíà ôðàíöóçüêèõ ïîë³òèê³â òà þðèñò³â ðîçãëÿäàëà ïðåçèäåíòà
ÿê «âîæäÿ äåðæàâè», «íàö³îíàëüíîãî ã³äà (ïðîâîäèðÿ)» òîùî.
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Êîíöåïö³ÿ ïðåçèäåíòà-àðá³òðà ñïðèéíÿòà â á³ëüøîñò³ ³íøèõ êðà¿í ³ç çì³øàíîþ ðåñ-
ïóáë³êàíñüêîþ ôîðìîþ äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ. Â ïðèéíÿòèõ òóò îñíîâíèõ çàêîíàõ çà-
ïîçè÷åíî ñìèñë ôîðìóëþâàíü Êîíñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿ 1958 ðîêó, õî÷à ñàì òåðì³í «àðá³ò-
ðàæ» òà ïîõ³äí³ â³ä íüîãî çâè÷àéíî íå âæèâàþòüñÿ. Çã³äíî ç ¿õ ïîëîæåííÿìè ïðåçèäåíò
çàáåçïå÷óº íîðìàëüíå ôóíêö³îíóâàííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â (Ïîðòóãàë³ÿ), íîð-
ìàëüíó ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè (Õîðâàò³ÿ), ôóíêö³îíóâàííÿ îðãàí³â äåð-
æàâíî¿ âëàäè ³ º ïîñåðåäíèêîì ì³æ äåðæàâíèìè «âëàäàìè», à òàêîæ ì³æ äåðæàâîþ ³
ñóñï³ëüñòâîì (Ðóìóí³ÿ). Â óñ³õ öèõ âèïàäêàõ, ÿê ³ ó Ôðàíö³¿, ïðåçèäåíò íå íàä³ëåíèé
ïîâíîâàæåííÿìè, êîòð³ çà õàðàêòåðîì º ðåàëüíî «àðá³òðàæíèìè». Ïåâíèé âèíÿòîê
ñòàíîâèòü ïðàâî ïðåçèäåíòà ïðèçíà÷àòè ðåôåðåíäóì, ÿêå ó Ïîðòóãàë³¿ ðåàë³çóºòüñÿ íà
ïðîïîçèö³þ ïàðëàìåíòó àáî óðÿäó, â Õîðâàò³¿ – íà ïðîïîçèö³þ óðÿäó, à â Ðóìóí³¿ –
ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³é ç ïàðëàìåíòîì.

Ôîðìóëþâàííÿ ùîäî ïðåçèäåíòñüêîãî àðá³òðàæó çíàéøëè ì³ñöå ³ â îñíîâíèõ çàêî-
íàõ, ïðèéíÿòèõ ó ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ ç â³äïîâ³äíîþ ôîðìîþ äåðæàâíîãî ïðàâë³í-
íÿ. Âèíÿòîê ñòàíîâèòü ëèøå Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè. Ó Á³ëîðóñ³ ïðåçèäåíò çàáåçïå÷óº
íàñòóïíèöòâî ³ âçàºìîä³þ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, çä³éñíþº ïîñåðåäíèöòâî ì³æ îð-
ãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, äåðæàâîþ ³ ñóñï³ëüñòâîì, ó Â³ðìåí³¿ – çàáåçïå÷óº íîðìàëüíå
ôóíêö³îíóâàííÿ çàêîíîäàâ÷î¿, âèêîíàâ÷î¿ ³ ñóäîâî¿ âëàäè, â Êàçàõñòàí³ – óçãîäæåíå
ôóíêö³îíóâàííÿ âñ³õ ñôåð äåðæàâíî¿ âëàäè ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü îðãàí³â âëàäè ïåðåä íà-
ðîäîì, â Êèðãèçñòàí³ – ºäí³ñòü ³ íàñòóïíèöòâî äåðæàâíî¿ âëàäè, óçãîäæåíå ôóíêö³î-
íóâàííÿ ³ âçàºìîä³þ äåðæàâíèõ îðãàí³â, ¿õ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä íàðîäîì, â Ðîñ³¿ –
óçãîäæåíå ôóíêö³îíóâàííÿ ³ âçàºìîä³þ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè.

Ïîä³áí³ñòü íàâåäåíèõ ôîðìóëþâàíü çóìîâëåíà çãàäóâàíèì çàïîçè÷åííÿì ç Êîí-
ñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿ 1958 ðîêó ³ ñâîºð³äíîþ ïàðàëåëüí³ñòþ äåðæàâíî-ïðàâîâîãî ðîçâèòêó
â³äïîâ³äíèõ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í. Çì³ñò îñíîâíèõ çàêîí³â òàêîæ çàñâ³ä÷óº â³äñóò-
í³ñòü ó ïðåçèäåíò³â ÿêèõîñü çàãàëüíèõ «àðá³òðàæíèõ» ïîâíîâàæåíü. Ëèøå â Ðîñ³¿ âñòà-
íîâëåíî, ùî ïðåçèäåíò ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ïîãîäæóâàëüí³ ïðîöåäóðè äëÿ
ðîçâ’ÿçàííÿ ðîçá³æíîñòåé ì³æ îðãàíàìè ôåäåðàö³¿ òà ¿¿ ñóá’ºêò³â, à òàêîæ ì³æ îðãàíà-
ìè ñàìèõ ñóá’ºêò³â. Âîäíî÷àñ â óñ³õ íàçâàíèõ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ, îêð³ì Â³ðìåí³¿,
êîíñòèòóö³éíî ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ ïðåçèäåíòîì ðåôåðåíäóìó çà
âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ç ïèòàíü, ÿê³ éìîâ³ðíî ìîæóòü ñêëàäàòè ïðåäìåò ïðåçèäåíòñüêî-
ãî àðá³òðàæó.

Ïîëîæåííÿ ïðî ïðåçèäåíòñüêèé àðá³òðàæ ì³ñòÿòü êîíñòèòóö³¿ á³ëüøîñò³ àôðèêàí-
ñüêèõ äåðæàâ – ó ìèíóëîìó êîëîí³àëüíèõ âîëîä³íü Ôðàíö³¿, ùî çàñâ³ä÷óº âïëèâ äåð-
æàâíî-ïðàâîâîãî äîñâ³äó êîëèøíüî¿ ìåòðîïîë³¿. Ïðè öüîìó íåð³äêî çàñòîñîâóþòüñÿ
òåðì³íè «àðá³òð» àáî «àðá³òðàæ» ³ çàïîçè÷óþòüñÿ ïîëîæåííÿ â³äïîâ³äíîãî êîíñòèòó-
ö³éíîãî òåêñòó (Ãàáîí, Êàìåðóí, Êîìîðè, Ìàâðèòàí³ÿ, ×àä òà äåÿê³ ³íø³). Ïðî àðá³ò-
ðàæ ïðåçèäåíòà ³ç çàñòîñóâàííÿì òàêèõ òåðì³í³â éäåòüñÿ â îñíîâíèõ çàêîíàõ äåÿêèõ
³íøèõ àôðèêàíñüêèõ äåðæàâ (Àíãîëà, Áóðóíä³, Ìîçàìá³ê, Ðóàíäà). Ïðîòå âèçíàííÿ
ïðåçèäåíòñüêîãî àðá³òðàæó àáî âèçíà÷åííÿ ïðåçèäåíòà ÿê ãàðàíòà íå º ïðîÿâîì ïðèé-
íÿòòÿ ó íàçâàíèõ êðà¿íàõ çì³øàíî¿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ôîðìè äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ.
Äëÿ íèõ, ÿê çàçíà÷àëîñü, õàðàêòåðíèìè º ³íø³ ôîðìè (çîêðåìà ìîíîêðàòè÷íà ðåñïóá-
ë³êà), çà óìîâ ÿêèõ «ðîçïîä³ë âëàä» íàáóâàº çäåá³ëüøîãî àòðèáóòèâíîãî çíà÷åííÿ, à
ïðåçèäåíò – äîì³íàíòíî¿ ðîë³ â çä³éñíåíí³ äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ.

Ó ñòàòò³ 5 Êîíñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿ 1958 ðîêó òàêîæ óïåðøå éøëîñÿ ïðî ôóíêö³¿ ïðåçè-
äåíòà ÿê ãàðàíòà ó ïåâíèõ ñôåðàõ äåðæàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïîëîæåííÿ ïðî ïðåçèäåí-
òà-ãàðàíòà òà éîãî â³äïîâ³äí³ ôóíêö³¿, ÿê³ ìîæóòü áóòè äåùî â³äì³ííèìè çà çì³ñòîì,
ì³ñòÿòü óñ³ êîíñòèòóö³¿, ïðèéíÿò³ â êðà¿íàõ ³ç çì³øàíîþ ðåñïóáë³êàíñüêîþ ôîðìîþ
ïðàâë³ííÿ. Çîêðåìà, ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 102 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî,
ùî Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè º ãàðàíòîì äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó, òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³
Óêðà¿íè, äîäåðæàííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.

Ôóíêö³¿ ïðåçèäåíòà ÿê àðá³òðà àáî (òà) ãàðàíòà êîíñòèòóö³éíî âèçíà÷åí³ ³ çà óìîâ
³íøèõ ðåñïóáë³êàíñüêèõ ôîðì äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ. Íàïðèêëàä, ïðî ïðåçèäåíò-
ñüêèé àðá³òðàæ, ïî ñóò³, éäåòüñÿ â îñíîâíèõ çàêîíàõ äåÿêèõ ïàðëàìåíòñüêèõ ðåñïóáë³ê
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(Ãðåö³ÿ, Ñëîâà÷÷èíà, Òóðå÷÷èíà ³ Óãîðùèíà). Ïîëîæåííÿ ïðî ïðåçèäåíòà-ãàðàíòà àáî
ïðî çä³éñíåííÿ íèì â³äïîâ³äíèõ ôóíêö³é âêëþ÷åí³ äî êîíñòèòóö³é Àçåðáàéäæàíó,
Ãðóç³¿, Åðèòðå¿, ªãèïòó, Êîëóìá³¿, Êîðå¿, Ìîëäîâè, Òàäæèêèñòàíó ³ Òóðêìåíèñòàíó,
ÿêèõ çà ôîðìîþ çâè÷àéíî êëàñèô³êóþòü ÿê ïàðëàìåíòñüê³ àáî ïðåçèäåíòñüê³ ðåñïóá-
ë³êè. ²íîä³ ãëàâà äåðæàâè âèçíà÷àºòüñÿ ÿê àðá³òð àáî ãàðàíò íàâ³òü ó ìîíàðõ³ÿõ. Çã³äíî
³ç ñòàòòåþ 56 Êîíñòèòóö³¿ ²ñïàí³¿ êîðîëü – öå «àðá³òð ³ ãàðàíò óçãîäæåíîñò³ ïîâñÿêäåí-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíèõ îðãàí³â». Ó Ìàðîêêî êîðîëü êîíñòèòóö³éíî âèçíà÷åíèé ãà-
ðàíòîì íàñòóïíèöòâà äåðæàâè, ¿¿ íåçàëåæíîñò³ ³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ (ñòàòòÿ 19).

Êîíñòèòóö³éí³ ïîëîæåííÿ ïðî ãëàâó äåðæàâè ÿê àðá³òðà àáî ãàðàíòà ìàþòü ð³çí³
ïðèçíà÷åííÿ ³ íàñë³äêè â ðåàë³çàö³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç ðåàëüíèì ñòàòóñîì ãëàâè äåðæàâè çà
óìîâ êîíêðåòíî¿ ôîðìè äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ. Ïðè öüîìó êîæíà ç â³äïîâ³äíèõ ôóíê-
ö³é ãëàâè äåðæàâè ìîæå áóòè çä³éñíåíà âèêëþ÷íî ÷åðåç ðåàë³çàö³þ éîãî êîíêðåòíèõ
ïîâíîâàæåíü. Íàïðèêëàä, ôóíêö³ÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ÿê ãàðàíòà äîäåðæàííÿ Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ìîæå áóòè çä³éñíåíà ÷åðåç ðåàë³çàö³þ ïðàâà âåòî, ïðàâà çâåðòàòèñÿ
äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ïðàâà ñêàñîâóâàòè àêòè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè òîùî. Òèì ñàìèì ôóíêö³¿ ãëàâè äåðæàâè ÿê àðá³òðà àáî ãàðàíòà íå ìîæíà ñïðèé-
ìàòè ÿê òàê³, ùî îêðåñëþþòü éîãî «ïðèõîâàí³» ïîâíîâàæåííÿ àáî êîíñòàòóþòü çâåðõ-
í³ñòü ãëàâè äåðæàâè â³äíîñíî ³íøèõ ñêëàäîâèõ ìåõàí³çìó çä³éñíåííÿ âëàäè. ²íàêøå
áóäå óìîæëèâëåíà ï³äì³íà çì³ñòó îñíîâíîãî çàêîíó òëóìà÷åííÿì éîãî îêðåìèõ ïîëî-
æåíü ³ òåðì³í³â àáñòðàêòíîãî õàðàêòåðó òà ôàêòè÷íî çàïåðå÷óâàòèìåòüñÿ «ðîçïîä³ë
âëàä», ÿêèé çà ñó÷àñíèõ óìîâ íàáóâ çíà÷åííÿ óí³âåðñàëüíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ ö³ííîñò³.

Ùå îäíèì ïðîÿâîì ôîðìè äåðæàâè, ÿêèé ìîæíà âñòàíîâèòè ç àíàë³çó êîíñòèòóö³é, º
ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ. ÔÎÐÌÀ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÞ – öå â³äîáðàæåí³ â
îñíîâíîìó çàêîí³ îðãàí³çàö³ÿ òåðèòîð³¿ äåðæàâè ³ â³äïîâ³äíèé ñïîñ³á îðãàí³çàö³¿ âëàäè.
Äëÿ ¿¿ ç’ÿñóâàííÿ çà óìîâ êîíêðåòíî¿ êðà¿íè íåîáõ³äíî ïðîàíàë³çóâàòè ïîëîæåííÿ,
çì³ñòîì ÿêèõ âèçíà÷åíî îðãàí³çàö³þ äåðæàâíî¿ òåðèòîð³¿ òà ñòàòóñ ¿¿ ñêëàäîâèõ àáî â³ä-
îêðåìëåíèõ ÷àñòèí, à òàêîæ âñòàíîâëåíî ³ ðîçìåæîâàíî ïîâíîâàæåííÿ «öåíòðàëüíèõ»
îðãàí³â ³ îðãàí³â, ëîêàë³çîâàíèõ ó ìåæàõ öèõ ñêëàäîâèõ àáî ÷àñòèí. Çàëåæíî â³ä ïðèé-
íÿòî¿ ôîðìè äåðæàâíîãî óñòðîþ îðãàí³çàö³ÿ òåðèòîð³¿ íàáóâàº àáî ïîë³òè÷íîãî (ôåäå-
ðàòèâíà äåðæàâà), àáî, íàñàìïåðåä, àäì³í³ñòðàòèâíîãî (óí³òàðíà äåðæàâà) õàðàêòåðó.

Òåðì³í «ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ» ìàº äîêòðèíàëüíèé õàðàêòåð ³ ìàéæå íå âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ â îñíîâíèõ çàêîíàõ. Ïåâíèé âèíÿòîê ñòàíîâëÿòü ëèøå êîíñòèòóö³¿,
ïðèéíÿò³ â äåÿêèõ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ. Ó Ãðóç³¿ äëÿ â³äïîâ³äíèõ ö³ëåé âæèòî òåð-
ì³í «äåðæàâíî-òåðèòîð³àëüíèé óñòð³é», â Åñòîí³¿ – «äåðæàâíèé óñòð³é», â Ðîñ³¿ âèçíà-
÷åíî á³ëüø êîíêðåòíèé «ôåäåðàòèâíèé óñòð³é». Â³äíîñíî âóçüêå ïîøèðåííÿ ó ïðàêòè-
ö³ òåðì³íó «ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ» òà éîãî, ïî ñóò³, ìîäèô³êàö³é çóìîâëåíå òèì,
ùî â³í ñòàâ çäîáóòêîì þðèäè÷íî¿ íàóêè ëèøå ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñòîë³òòÿ ³ íàñàì-
ïåðåä ó êðà¿íàõ òàê çâàíîãî ñîö³àë³ñòè÷íîãî òàáîðó. Âîäíî÷àñ äî êîíñòèòóö³éíîãî
³íñòðóìåíòàð³þ øèðîêî â³äíåñåí³ òåðì³íè «ôåäåðàòèâíà äåðæàâà» òà «óí³òàðíà äåð-
æàâà», ÿê³ îá’ºêòèâíî ñëóãóþòü êëàñèô³êàö³¿ ôîðìè äåðæàâíîãî óñòðîþ.

Âèêîðèñòàííÿ òåðì³íà «ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ» ³íîä³ ñïðè÷èíÿº ïëóòàíèíó
ó âèçíà÷åíí³ ðÿäó ïîë³òèêî-ïðàâîâèõ ïîíÿòü. Çîêðåìà, ³íîä³ äåðæàâíèé óñòð³é îòî-
òîæíþþòü àáî àñîö³þþòü ç äåðæàâíèì ëàäîì. Ùå ÷àñò³øå íåïîðîçóì³ííÿ âèíèêàþòü
ñòîñîâíî ñï³ââ³äíåñåíîñò³ äåðæàâíîãî óñòðîþ ³ òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ, àáî àäì³í³-
ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ (ïîä³ëó). Çàçíà÷èìî, ðîçä³ë ²Õ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè, â ÿêîìó âèçíà÷åíî çàñàäè ³ ñèñòåìó àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî ïîä³ëó
(óñòðîþ), ìàº íàçâó «Òåðèòîð³àëüíèé óñòð³é Óêðà¿íè». Ðàçîì ç òèì òåðì³í «ôîðìà
äåðæàâíîãî óñòðîþ» çáåð³ãàº ñâîþ ðîëü ó êàòåãîð³àëüíîìó àïàðàò³ íàóêîâèõ äîñë³-
äæåíü îðãàí³çàö³¿ äåðæàâíî¿ òåðèòîð³¿ ³ â³äïîâ³äí³é ¿é îðãàí³çàö³¿ âëàäè.

Îðãàí³çàö³þ äåðæàâíî¿ òåðèòîð³¿ ó çâ’ÿçêó ³ç çä³éñíåííÿì âëàäàðþâàííÿ ïî÷àëè ðå-
àëüíî äîñë³äæóâàòè ëèøå ó íîâ³ ³ñòîðè÷í³ ÷àñè. Âîäíî÷àñ òàê çâàí³ ñïîëó÷åííÿ äåð-
æàâ (ñèìïîë³ò³¿ àáî ñèììàõ³¿, çà òåðì³íîëîã³ºþ Ïîë³á³ÿ) ³ñíóâàëè ùå ó Äðåâí³é Ãðåö³¿.
Îäíàê í³ â àíòè÷íèé ïåð³îä, í³ ó ïåð³îä ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ íå áóëî ñôîðìóëüîâàíî â÷åíü
ïðî ñïîëó÷åííÿ, îá’ºäíàííÿ ÷è ñîþçè äåðæàâ. Êëàñèô³êàö³þ òàêèõ ñïîëó÷åíü çä³éñ-
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íèâ ó ÕV²² ñòîë³òò³ Ã. Ãðîö³é, êîòðèé ðîçð³çíÿâ ñïîëó÷åííÿ äåðæàâ íà îñíîâ³ ñï³ëüíî¿
íàëåæíîñò³ ìîíàðõà òà ñïîëó÷åííÿ íà îñíîâ³ óãîä ì³æ äåðæàâàìè, ùî ¿õ ñêëàäàþòü.
Â³í íå ïåðåäáà÷àâ ìîæëèâîñò³ ³ñíóâàííÿ ÿâèùà, ÿêå çãîäîì âèçíà÷èëè ÿê ñîþçíó (ôå-
äåðàòèâíó) äåðæàâó. Íàâåäåíà êëàñèô³êàö³ÿ áóëà çàïðîïîíîâàíà çà óìîâ ïîøèðåííÿ
â÷åííÿ ïðî ñóâåðåí³òåò, ÿêå íà òîé ÷àñ, ïî ñóò³, âèêëþ÷àëî éîãî îáìåæåííÿ àáî ïîä³ë.
Ó ïîäàëüøîìó òàêå â÷åííÿ, çì³ñò ÿêîãî çì³íþâàâñÿ, ñòàëî ñâîºð³äíèì íàð³æíèì êàìå-
íåì òåîð³¿ ôåäåðàë³çìó.

Ïîÿâà ³äå¿ ñîþçíî¿ (ôåäåðàòèâíî¿) äåðæàâè áóëà çóìîâëåíà îñîáëèâîñòÿìè ðîçâèò-
êó í³ìåöüêî¿ äåðæàâíîñò³, îäí³ºþ ç ôîðì ÿêî¿ òðèâàëèé ÷àñ áóëî óòâîðåííÿ, â³äîìå ÿê
Ñâÿùåííà Ðèìñüêà ³ìïåð³ÿ. Ïåðøèì â³äïîâ³äíó ³äåþ ó ñåðåäèí³ ÕV²² ñòîë³òòÿ ñôîð-
ìóëþâàâ Ë. Ãóãî, ÿêèé ïðèïóñêàâ ïîä³ë ñóâåðåí³òåòó ì³æ ³ìïåðàòîðîì ³ ïîë³òè÷íèìè
âîëîäàðÿìè â òèõ äåðæàâàõ, ÿê³ ôàêòè÷íî ñêëàäàëè ³ìïåð³þ. Âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâè-
òîê ³äå¿ ñîþçíî¿ äåðæàâè ó ÕVIII ñòîë³òò³ çðîáèâ í³ìåöüêèé þðèñò Ñ. Ïþòòåð. Â³í êâà-
ë³ô³êóâàâ Ñâÿùåííó Ðèìñüêó ³ìïåð³þ ÿê «äåðæàâó, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç äåðæàâ» (í³ì.
Staatenstaat) ³ ñòâåðäæóâàâ, ùî âåðõîâíà âëàäà (òîáòî ñóâåðåí³òåò) ïîä³ëåíà ì³æ ö³ºþ
äåðæàâîþ òà äåðæàâàìè, êîòð³ âõîäÿòü äî ¿¿ ñêëàäó. Íà éîãî äóìêó, ïîä³áí³ äåðæàâè
ìîãëè âèíèêàòè âíàñë³äîê óêëàäåííÿ ñîþçó ì³æ ê³ëüêîìà äåðæàâàìè, ùî îá’ºäíó-
þòüñÿ â îäíå ö³ëå.

Ï³ñëÿ óòâîðåííÿ íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ íîâî¿ ôîðìè îá’ºäíàííÿ í³ìåöüêèõ äåð-
æàâ (Ãåðìàíñüêèé ñîþç) ó ë³òåðàòóð³ äëÿ ïîçíà÷åííÿ ¿¿ ïðèðîäè ïî÷àëè âèêîðèñòîâó-
âàòè ð³çí³ òåðì³íè. Íàé÷àñò³øå öþ ôîðìó õàðàêòåðèçóâàëè ÿê «ñîþçíó äåðæàâó»
(Bundesstaat), õî÷à ³íîä³ ¿¿ ïîçíà÷àëè ÿê «ñîþç äåðæàâ» (Staatenbund). Ïðèíöèïîâî¿
â³äì³ííîñò³ ì³æ öèìè òåðì³íàìè íå âáà÷àëè ³ ïåâíèé ÷àñ ¿ì íå äàâàëè òåîðåòè÷íîãî
îáãðóíòóâàííÿ. Ïðîòå ó ñåðåäèí³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ ñàìå íà í³ìåöüêèõ òåðåíàõ áóëà âïåðøå
ñôîðìóëüîâàíà ö³ë³ñíà êîíöåïö³ÿ ñîþçíî¿ äåðæàâè, ùî â³äîáðàçèëî òåíäåíö³¿ ðîçâèò-
êó â íàïðÿì³ äî óòâîðåííÿ ºäèíî¿ äåðæàâè (³ìïåð³¿). ¯¿ àâòîðîì áóâ Ã. Âàéö, ÿêèé õà-
ðàêòåðèçóâàâ ñîþçíó äåðæàâó ÿê òàêó, äå ñóâåðåí³òåò çà îáñÿãîì ïîä³ëåíî ì³æ íåþ òà
¿¿ ÷ëåíàìè, ùî òàêîæ º äåðæàâàìè. Ïðè öüîìó â³í ââàæàâ, ùî ñîþçíà äåðæàâà «ïàíóº»
íàä äåðæàâàìè, ÿê³ ¿¿ ñêëàäàþòü.

Äóìêè ñòîñîâíî ïîä³ëó ñóâåðåí³òåòó áóëè ñôîðìóëüîâàí³ ùå ó ÕV²²² ñòîë³òò³ ó ïðî-
öåñ³ òåîðåòè÷íîãî îáãðóíòóâàííÿ äåðæàâíîãî óñòðîþ ÑØÀ. Àâòîðè îñíîâíîãî çàêîíó
íîâîóòâîðþâàíî¿ äåðæàâè ñïèðàëèñÿ íà â÷åííÿ Ø. Ìîíòåñê’º ïðî «ðîçïîä³ë âëàä»,
çàñòåð³ãàþ÷è, ùî ìèñëèòåëü íå çàïåðå÷óâàâ ìîæëèâîñò³ ïîä³ëó âëàäè çà ³íøèìè, í³æ
çàïðîïîíîâàí³ íèì, êðèòåð³ÿìè. Çîêðåìà, âîíè ââàæàëè îá´ðóíòîâàíèì ðîçìåæóâàííÿ
ïîâíîâàæåíü ì³æ îðãàíàìè ôåäåðàö³¿ òà ñóá’ºêò³â ³ ïîä³ë ñóâåðåí³òåòó çà â³äïîâ³äíè-
ìè ð³âíÿìè. Çàçíà÷èìî, ùî ñàì Ø. Ìîíòåñê’º âèçíàâàâ ìîæëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ ñîþçíî¿
äåðæàâè ³ ââàæàâ ¿¿ çà ñïîñ³á ïîºäíàííÿ ïîçèòèâíèõ ÿêîñòåé âåëèêî¿ ³ ìàëî¿ çà òåðèòî-
ð³ºþ äåðæàâ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì â³í ïèñàâ ïðî ôåäåðàòèâí³ ðåñïóáë³êè (ôð. Republiques
Federatives). Çâ³äñè ñïðèéíÿòòÿ ³äåîëîãàìè Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ òåðì³íà «ôåäåðàö³ÿ». Ó
Õ²Õ ñòîë³òò³ öåé òåðì³í íàáóâ òàêîãî æ ïîøèðåííÿ, ÿê ³ òåðì³í í³ìåöüêîìîâíîãî ïî-
õîäæåííÿ «ñîþçíà äåðæàâà». Òîä³ æ óïåðøå áóëî âæèòî òåðì³í «ñêëàäíà äåðæàâà»
(àíãë. Composite State). Çãîäîì ñàìå òåðì³í «ôåäåðàòèâíà äåðæàâà» («ôåäåðàö³ÿ»)
ñòàâ ðîäîâèì äëÿ ïîçíà÷åííÿ äåðæàâ ç â³äïîâ³äíîþ ôîðìîþ óñòðîþ.

Êîíöåïö³ÿ ïîä³ëó ñóâåðåí³òåòó ç îãëÿäó íà ïåðñïåêòèâè äåðæàâíîãî ðîçâèòêó áóëà
ñóïåðå÷ëèâîþ, àäæå çà ¿¿ çì³ñòîì, ïî ñóò³, óìîæëèâëþâàëîñü ñï³â³ñíóâàííÿ ÿê ñóâå-
ðåííèõ äåðæàâ ôåäåðàö³¿ òà ¿¿ ÷ëåí³â (ñóá’ºêò³â). Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ (Øâåéöàð³ÿ, ÑØÀ)
áóëè ñôîðìóëüîâàí³ ³äå¿, çà ÿêèìè ñóâåðåí³òåò âèçíàâàâñÿ âèêëþ÷íî çà ñóá’ºêòàìè ôå-
äåðàö³¿, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì àâòîðàìè òàêèõ ³äåé ïðîãîëîøóâàëîñü ïðàâî âèõîäó (ñåöåñ³¿) ç³
ñêëàäó ôåäåðàòèâíî¿ äåðæàâè. Îäíàê ç ïðèäóøåííÿì ñïðîá ïîë³òè÷íîãî ñåïàðàòèçìó,
ÿêèì ñëóãóâàëè òàê³ ³äå¿, âîíè çàéíÿëè ì³ñöå íà ïåðèôåð³¿ òåîð³¿ ôåäåðàë³çìó, ÿêà ó
äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ íàáóëà õàðàêòåðó çàâåðøåíîãî ôðàãìåíòà ïîë³òèêî-ïðà-
âîâî¿ äóìêè. Ïðè öüîìó ÿê ñâîºð³äí³ àíòèòåçè áóëè âèçíà÷åí³ çàñàäè óí³òàðèçìó ³ ïî-
ñòóïîâî íàáóâ âèçíàííÿ ñàì òåðì³í «óí³òàðíà äåðæàâà».

Ðîçâèòîê òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè ôåäåðàë³çìó ñïðè÷èíèâ ïîÿâó íîâèõ ³äåé ùîäî ñóâåðå-
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í³òåòó çà óìîâ ôåäåðàòèâíî¿ äåðæàâè. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ í³ìåöüêèìè àâ-
òîðàìè áóëî çàïðîïîíîâàíî êîíöåïö³¿, çã³äíî ç ÿêèìè ñóâåðåí³òåò íàëåæèòü âèêëþ÷íî
ôåäåðàö³¿. ¯õ ïîÿâà â³äîáðàçèëà óòâîðåííÿ Ãåðìàíñüêî¿ ³ìïåð³¿, ÿêà ïîñòàëà ºäèíîþ
äåðæàâîþ ç ïåâíèìè åëåìåíòàìè äåöåíòðàë³çàö³¿. Íà ïîÿñíåííÿ â³äïîâ³äíèõ äåðæàâ-
íî-ïðàâîâèõ çì³í âèäàòíèé í³ìåöüêèé þðèñò Ã. Åëë³íåê ñôîðìóëþâàâ êîíöåïö³þ, çà
ÿêîþ ñêëàäîâ³ ³ìïåð³¿ (ôàêòè÷íî ñóá’ºêòè ôåäåðàö³¿) âèçíà÷àëèñü íåñóâåðåííèìè äåð-
æàâàìè. ²äåÿ íàëåæíîñò³ ñóâåðåí³òåòó âèêëþ÷íî ôåäåðàö³¿ çãîäîì áóëà êîðèãîâàíà
àìåðèêàíñüêèìè àâòîðàìè, ÿê³ çàïåðå÷óâàëè íå ò³ëüêè ñóâåðåí³òåò øòàò³â, à é ¿õ äåð-
æàâíèé õàðàêòåð. Øòàòè áóëè êâàë³ô³êîâàí³ ÿê äåðæàâí³ óòâîðåííÿ, ÿê³ ÷åðåç â³äñóò-
í³ñòü ÿêîñò³ ñóâåðåí³òåòó çà ïðèðîäîþ ïðèíöèïîâî â³äì³íí³ â³ä äåðæàâè. Òàêèé ï³äõ³ä
º îäí³ºþ ³ç çàñàä ñó÷àñíî¿ òåîð³¿ ôåäåðàë³çìó, õî÷à çà òðàäèö³ºþ ó áàãàòüîõ ôåäåðàö³ÿõ
ñóá’ºêòè ìàþòü íàçâó «äåðæàâà» (àíãë. State, ³ñï. Estado).

Çì³ñò ñó÷àñíî¿ òåîð³¿ ôåäåðàë³çìó çàñâ³ä÷óº íàìàãàííÿ óçãîäèòè çàãàëüí³ òà ëîêàëü-
í³ ³íòåðåñè, íå ñòàâëÿ÷è ïèòàííÿ ùîäî ñóâåðåí³òåòó. Ó ÕÕ ñòîë³òò³ íàáóëà ïîøèðåííÿ
êîíöåïö³ÿ êîîïåðàòèâíîãî ôåäåðàë³çìó, â îñíîâó ð³çíèõ âåðñ³é ÿêî¿ ïîêëàäåíî ³äåþ
ñï³âðîá³òíèöòâà (ïàðòíåðñòâà) ì³æ ôåäåðàö³ºþ òà ñóá’ºêòàìè, à òàêîæ ì³æ ñàìèìè
ñóá’ºêòàìè. ²íîä³ ïàðòíåðàìè ó òàêîìó ñï³âðîá³òíèöòâ³ âèçíàþòü ³ àäì³í³ñòðàòèâíî-
òåðèòîð³àëüí³ îäèíèö³, â ìåæàõ ÿêèõ îðãàí³çîâàíî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ (òàê çâàí³
ìóí³öèïàëüí³ óòâîðåííÿ). Âîäíî÷àñ ïðîáëåìà ñóâåðåí³òåòó äëÿ á³ëüøîñò³ â³äïîâ³äíèõ
êðà¿í âòðàòèëà çíà÷åííÿ ÷åðåç ïîë³òè÷í³ ÷èííèêè. Âîíà ðåàëüíî ïîñòàº â îêðåìèõ ôå-
äåðàö³ÿõ ëèøå ó âèïàäêàõ ïîë³òè÷íîãî ñåïàðàòèçìó.

Ôåäåðàòèâíà äåðæàâà, ÿê çàçíà÷àëîñü, º îäíèì ç äâîõ ïðîÿâ³â ôîðìè äåðæàâíîãî
óñòðîþ. Ôåäåðàòèâíà ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ íå º äîì³íóþ÷îþ ³ â íàø ÷àñ õàðàêòå-
ðèçóº ïðèáëèçíî êîæíó äåñÿòó êðà¿íó ñâ³òó. Ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè öþ ôîðìó
ïðèéíÿëè â ²íäîíåç³¿, Êàìåðóí³, Ë³â³¿ òà â äåÿêèõ ³íøèõ êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, àëå
çãîäîì ç ð³çíèõ ïðè÷èí â³ä íå¿ â³äìîâèëèñÿ. Â ªâðîï³ ó 90-³ ðîêè XX ñòîë³òòÿ ñàìîë³ê-
â³äóâàëàñü òàêà ôåäåðàö³ÿ, ÿê ×åõîñëîâà÷÷èíà, à â Ëàòèíñüê³é Àìåðèö³ â³ä ôåäåðàòèâ-
íî¿ ôîðìè â³äìîâèëèñÿ ó Âåíåñóåë³, äå âîíà áóëà ïðèéíÿòà ùå ó 1811 ðîö³. Âîäíî÷àñ
íà çàñàäàõ òåîð³¿ ôåäåðàë³çìó â³äáóëîñü ðåôîðìóâàííÿ äåðæàâíîãî óñòðîþ Áåëüã³¿.
Ïðîòå â ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ ç â³äïîâ³äíîþ ôîðìîþ óñòðîþ âîíà çàëèøàºòüñÿ â ö³ëîìó
íåçì³ííîþ, ùî çàñâ³ä÷óº âèâàæåí³ñòü åâîëþö³¿ äåðæàâíîãî ëàäó, éîãî àäåêâàòí³ñòü
ñóñï³ëüíèì ïîòðåáàì.

Â Óêðà¿í³ ïðèéíÿòòÿ ôåäåðàòèâíî¿ ôîðìè äåðæàâíîãî óñòðîþ ïåðåäáà÷àëîñü çà
çì³ñòîì ëèøå îêðåìèõ êîíñòèòóö³éíèõ ïðîåêò³â, ùî áóëè îïðèëþäíåí³ ó êëþ÷îâ³ ïå-
ð³îäè äåðæàâîòâîðåííÿ. Çîêðåìà, çà ÷àñ³â âèçâîëüíèõ çìàãàíü 1917–1920 ðîê³â ÷è íå
ºäèíèì ç òàêèõ äîêóìåíò³â áóâ «Ïðîåêò Êîíñòèòóö³¿ (îñíîâíèõ äåðæàâíèõ çàêîí³â)
Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè». Àâòîðîì öüîãî äîêóìåíòà áóâ ôàõ³âåöü ç ì³æíà-
ðîäíîãî ïðàâà, ïðîôåñîð Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Î. Åéõåëüìàí, êîòðèé çàïðîïîíó-
âàâ çàïðîâàäèòè «Ôåäåðàëüíî-Äåðæàâíèé óñòð³é», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî «îêðåì³ çåìë³
ÓÍÐ (ñóá’ºêòè ôåäåðàö³¿ – Â.Ø.) óòâîðþþòü… ñàìîñò³éí³ ïîë³òè÷í³ îäèíèö³, ùî íà-
çàâøå îá’ºäíàí³ â îäíó Óêðà¿íñüêó Íàðîäíþ Ðåñïóáë³êó». Õàðàêòåðíî, ùî æîäåí ïðî-
åêò, ïåðåäàíèé äî êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ó ïåð³îä ðîçðîáêè ÷èííîãî Îñíîâíîãî Çàêî-
íó, íå ì³ñòèâ ïðîïîçèö³é ñòîñîâíî çàïðîâàäæåííÿ ôåäåðàòèâíîãî óñòðîþ.

Ìàéæå çàâæäè ôåäåðàòèâíèé óñòð³é ïðÿìî íàçâàíî â îñíîâíîìó çàêîí³ øëÿõîì â³ä-
ïîâ³äíîãî âèçíà÷åííÿ äåðæàâè. Íàïðèêëàä, ó ñòàòò³ 1 Êîíñòèòóö³¿ Áåëüã³¿ âñòàíîâëå-
íî, ùî «Áåëüã³ÿ º ôåäåðàòèâíîþ äåðæàâîþ, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ³ç ñï³âòîâàðèñòâ òà ðåã³î-
í³â». Ó êîíñòèòóö³ÿõ ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâ, äå í³ìåöüêà ìîâà ìàº ñòàòóñ äåðæàâíî¿
(îô³ö³éíî¿), âæèâàºòüñÿ òåðì³í «ñîþçíà äåðæàâà». Âîäíî÷àñ ïðî «ñîþç» (àíãë. Union)
éäåòüñÿ â îñíîâíèõ çàêîíàõ òàêèõ ôåäåðàö³é, ÿê ²íä³ÿ òà Îá’ºäíàí³ Àðàáñüê³ Åì³ðàòè
(ÎÀÅ); Àâñòðàë³ÿ – êîíñòèòóö³éíî âèçíà÷åíà ÿê «ñï³âäðóæí³ñòü» (àíãë. Common-
wealth). Ç ³ñòîðè÷íèõ ïðè÷èí Øâåéöàð³ÿ ìàº íàçâó êîíôåäåðàö³¿, ÿêà îá’ºêòèâíî ïî-
çíà÷àº ôåäåðàòèâíó äåðæàâó.

Âèíÿòêîì º Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüêà Ðåñïóáë³êà (ÏÀÐ), îñíîâíèé çàêîí ÿêî¿ íå ì³ñ-
òèòü æîäíî¿ âêàç³âêè ùîäî ôåäåðàòèâíî¿ ôîðìè äåðæàâíîãî óñòðîþ, îäíàê âñòàíîâ-
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ëþº ¿¿ ïî ñóò³. Â òðåò³é éîãî ãëàâ³, ùî ìàº íàçâó «Êîîïåðàòèâíå ïðàâë³ííÿ», âèçíà÷åíî
ïðèíöèïè âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ îðãàíàìè, ÿê³ çä³éñíþþòü âëàäàðþâàííÿ íà çàãàëüíî-
äåðæàâíîìó, ïðîâ³íö³éíîìó (ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿) ³ ì³ñöåâîìó ð³âíÿõ. Òàêå âëàäàðþ-
âàííÿ âèçíàíå «âçàºìîçàëåæíèì ³ âçàºìîïîâ’ÿçàíèì», ùî â³äîáðàæàº ïðèéíÿòòÿ êîí-
öåïö³¿ êîîïåðàòèâíîãî ôåäåðàë³çìó. Êîíñòèòóö³ÿ ÏÀÐ ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü
çàïðîâàäæåííÿ ìåõàí³çì³â ïîäîëàííÿ êîíôë³êò³â, ùî âèíèêàòèìóòü ïðè çä³éñíåíí³
âëàäàðþâàííÿ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ. Êîíöåïö³ÿ êîîïåðàòèâíîãî ôåäåðàë³çìó ó â³äïî-
â³äíèé ñïîñ³á çíàéøëà â³äîáðàæåííÿ çà çì³ñòîì Êîíñòèòóö³¿ Áðàçèë³¿: «Ôåäåðàòèâíà
Ðåñïóáë³êà Áðàçèë³ÿ º ïðàâîâîþ äåìîêðàòè÷íîþ äåðæàâîþ, óòâîðåíîþ ÿê íåïîðóø-
íèé ñîþç øòàò³â ³ ìóí³öèïàë³òåò³â, à òàêîæ ôåäåðàëüíîãî îêðóãó» (ñòàòòÿ 1).

Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ ôåäåðàòèâíà ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ â³äîáðàæåíà â îô³ö³é-
í³é íàçâ³ äåðæàâè: Ôåäåðàòèâíà Äåìîêðàòè÷íà Ðåñïóáë³êà Åô³îï³ÿ, Ôåäåðàòèâíà ²ñ-
ëàìñüêà Ðåñïóáë³êà Êîìîðè, Ìåêñèêàíñüê³ Ñïîëó÷åí³ Øòàòè, Ôåäåðàòèâí³ Øòàòè
Ì³êðîíåç³¿, Ôåäåðàòèâíà Ðåñïóáë³êà Í³ãåð³ÿ, Ôåäåðàö³ÿ Ñåíò-Êðèñòîôåð ³ Íåâ³ñ,
Îá’ºäíàíà Ðåñïóáë³êà Òàíçàí³ÿ òîùî. ²íîä³ ñâ³ä÷åííÿì ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíî¿ ôîðìè
º íàçâà ïàðëàìåíòó àáî éîãî ïàëàò. Òàê, ó Øâåéöàð³¿ ïàðëàìåíò ìàº íàçâó ñîþçíèõ
çáîð³â, ó Êîìîðàõ – ôåäåðàëüíî¿ àñàìáëå¿, ó ÔÐÍ ïàëàòè íîì³íîâàí³ ÿê áóíäåñòàã (ñî-
þçí³ çáîðè) ³ áóíäåñðàò (ñîþçíà ðàäà). Â Àâñòð³¿ íàçâîþ âåðõíüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó º
áóíäåñðàò, â Åô³îï³¿ ³ Ðîñ³¿ – ðàäà ôåäåðàö³¿, â ²íä³¿ – ïàëàòà øòàò³â, ó ÏÀÐ – íàö³î-
íàëüíà ðàäà ïðîâ³íö³é, à â Øâåéöàð³¿ – ðàäà êàíòîí³â. Â ÎÀÅ íàçâîþ «ôåäåðàëüíà íà-
ö³îíàëüíà ðàäà» ïîçíà÷åíèé êîëåã³àëüíèé îðãàí, ùî ìàº êîíñóëüòàòèâíèé õàðàêòåð ³
âîäíî÷àñ íàä³ëåíèé ïåâíèìè çàêîíîòâîð÷èìè ïîâíîâàæåííÿìè.

Ïðîÿâîì ôåäåðàòèâíîãî óñòðîþ òðàäèö³éíî ââàæàºòüñÿ äâîïàëàòíà ïîáóäîâà ïàð-
ëàìåíòó. Ïðè öüîìó âåðõíÿ ïàëàòà ìàº çàáåçïå÷óâàòè ïðåäñòàâíèöòâî, íàñàìïåðåä,
ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿. Çâè÷àéíî òàêå ïðåäñòàâíèöòâî º ð³âíèì, ùî â³äîáðàæàº ð³âí³ñòü
ñòàòóñ³â ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³é. Ïðîòå â Àâñòð³¿, Åô³îï³¿, ²íä³¿, Êàíàä³ òà ÔÐÍ ñóá’ºêòè
ìàþòü ð³çíó ê³ëüê³ñòü ïðåäñòàâíèê³â ó âåðõí³é ïàëàò³, çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ íàñåëåí-
íÿ. Ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ âåðõí³õ ïàëàò ïàðëàìåíò³â ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâ ð³çíèòüñÿ:
ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â öå ïðÿì³ âèáîðè, â ³íøèõ – íåïðÿì³ âèáîðè (Àâñòð³ÿ, Åô³îï³ÿ,
Ìàëàéç³ÿ, Ïàêèñòàí, ÏÀÐ), ïðèçíà÷åííÿ (Êàíàäà, ÔÐÍ) àáî çàì³ùåííÿ çà ïîñàäîþ
(Ðîñ³ÿ). Ðàçîì ç òèì ïàðëàìåíòè òàêèõ ôåäåðàö³é, ÿê Êîìîðè, Ì³êðîíåç³ÿ ³ Òàíçàí³ÿ, º
îäíîïàëàòíèìè.

Íåð³äêî ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ â³äîáðàæåíà â êîíñòèòóö³éíî âñòàíîâëåíèõ íà-
çâàõ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â òà ïîñàäîâèõ îñ³á, à òàêîæ ó íàçâàõ ð³çíèõ ñóá’ºêò³â òà
îá’ºêò³â â³äïîâ³äíîãî ðåãóëþâàííÿ: ôåäåðàëüíèé (ñîþçíèé) ïðåçèäåíò, ôåäåðàëüíèé
óðÿä, ôåäåðàëüíèé ì³í³ñòð, ôåäåðàëüíå ïðàâî, ôåäåðàëüíèé çàêîí, ôåäåðàëüíèé îêðóã
òîùî. Äåðæàâíèé óñòð³é çàñâ³ä÷óºòüñÿ ³ òèìè ïîëîæåííÿìè îñíîâíèõ çàêîí³â, ÿê³ ñëó-
ãóþòü ðîçìåæóâàííþ ïðåäìåò³â â³äàííÿ ì³æ ôåäåðàö³ºþ òà ¿¿ ñóá’ºêòàìè àáî ðîçìå-
æóâàííþ êîìïåòåíö³¿ ì³æ â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè.

Ôåäåðàòèâíà ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ òàêîæ â³äîáðàæåíà ó ïîðÿäêó âíåñåííÿ
çì³í äî ôåäåðàëüíî¿ êîíñòèòóö³¿. Çà óìîâ äâîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó çì³íè ïîïåðåäíüî
óõâàëþþòü ÷è îñòàòî÷íî ïðèéìàþòü øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ íà çàñ³äàíí³ êîæíî¿ ç ïàëàò
àáî íà ¿õ ñï³ëüíîìó çàñ³äàíí³. Â Áðàçèë³¿ êîíñòèòóö³éí³ ïîïðàâêè ïðèéìàº ïàðëàìåíò,
àëå ç³í³ö³þâàòè ¿õ ïðèéíÿòòÿ ìîæóòü, çîêðåìà, çàêîíîäàâ÷³ îðãàíè ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿
÷èñåëüí³ñòþ, ùî ñòàíîâèòü ïîëîâèíó â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. Â Òàíçàí³¿, äå ïàðëàìåíò
º îäíîïàëàòíèì, ïðèéíÿòòÿ ïîïðàâîê ç äåÿêèõ ïèòàíü ïîòðåáóº âèçíà÷åíî¿ ï³äòðèìêè
ïðåäñòàâíèê³â â³ä êîæíîãî ç ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿.

Ó ðÿä³ ôåäåðàö³é ïîïåðåäíüî óõâàëåí³ ïàðëàìåíòîì ïîïðàâêè ç óñ³õ àáî äåÿêèõ ïè-
òàíü çàòâåðäæóþòü çàêîíîäàâ÷³ îðãàíè ñóá’ºêò³â. Íàïðèêëàä, ó ÑØÀ ïàðëàìåíò óõâà-
ëþº áóäü-ÿêó ïîïðàâêó íà îñíîâ³ êâàë³ô³êîâàíî¿ á³ëüøîñò³ ó äâ³ òðåòèíè â³ä ñêëàäó
êîæíî¿ ç ïàëàò, ï³ñëÿ ÷îãî ¿¿ çàòâåðäæóþòü çàêîíîäàâ÷³ îðãàíè ñóá’ºêò³â-øòàò³â. Ïî-
ïðàâêà ââàæàºòüñÿ ïðèéíÿòîþ, ÿêùî ¿¿ çàòâåðäèëè ó òðüîõ ÷åòâåðòèõ â³ä çàãàëüíî¿
ê³ëüêîñò³ øòàò³â. Çàçíà÷åíèé ïîðÿäîê âíåñåííÿ çì³í º çâè÷àéíèì ³ çàñòîñîâóâàâñÿ
ìàéæå â óñ³õ âèïàäêàõ. Ðàçîì ç òèì ïåðåäáà÷åíî ùå òðè ïîðÿäêè âíåñåííÿ çì³í, ³ êî-
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æåí ïîòðåáóº ¿õ çàòâåðäæåííÿ çàêîíîäàâ÷èìè àáî óñòàíîâ÷èìè çáîðàìè (êîíñòèòó-
ö³éíèìè êîíâåíòàìè) øòàò³â.

Âèñîêèé ñòóï³íü æîðñòêîñò³ ïðèòàìàííèé ³ êîíñòèòóö³ÿì ³íøèõ ôåäåðàö³é, äå â³ä-
ïîâ³äí³ çì³íè óõâàëþþòüñÿ ïàðëàìåíòîì ³ ó ð³çíèé ñïîñ³á çàòâåðäæóþòüñÿ íà ð³âí³
ñóá’ºêò³â. ßê ³ â ÑØÀ, â Ìåêñèö³ òà Åô³îï³¿ âñ³ ïîïðàâêè äî ôåäåðàëüíî¿ êîíñòèòóö³¿
çàòâåðäæóþòü çàêîíîäàâ÷³ îðãàíè ñóá’ºêò³â. Ó Í³ãåð³¿, Ïàêèñòàí³ ³ Ðîñ³¿ ó òàêèé æå
ñïîñ³á çàòâåðäæóþòüñÿ ëèøå äåÿê³ çì³íè äî îñíîâíèõ çàêîí³â. Â îêðåìèõ êðà¿íàõ
óõâàëåí³ ïàðëàìåíòîì ïîïðàâêè ìàþòü áóòè çàòâåðäæåí³ íà ðåôåðåíäóì³, ïðîâåäåíî-
ìó ó á³ëüøîñò³ ñóá’ºêò³â (Àâñòðàë³ÿ, Ì³êðîíåç³ÿ) àáî â óñ³õ ñóá’ºêòàõ ôåäåðàö³¿
(Ñåíò-Êðèñòîôåð ³ Íåâ³ñ).

Ôåäåðàòèâí³é äåðæàâ³ ïðèòàìàííà ñêëàäíà îðãàí³çàö³ÿ òåðèòîð³¿ ³ âëàäè, òîìó ¿¿ õà-
ðàêòåðèçóþòü ÿê ñêëàäíó äåðæàâó. Òåðèòîð³þ ôåäåðàö³¿ íåð³äêî âèçíà÷àþòü ÿê ñóêóï-
í³ñòü òåðèòîð³é ñóá’ºêò³â. Ïîíÿòòÿ òåðèòîð³¿ ôåäåðàö³¿ ïîâ’ÿçàíå ç ÿâèùåì äåðæàâíî-
ãî ñóâåðåí³òåòó ³ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä óìîâíîãî, ç îãëÿäó íà öå ÿâèùå, ïîíÿòòÿ òåðèòîð³¿
ñóá’ºêòà ôåäåðàö³¿. Ñïðèéíÿòòÿ òåðèòîð³¿ ôåäåðàö³¿ ÿê ñóêóïíîñò³ òåðèòîð³é ñóá’ºêò³â
ïîâ’ÿçàíå ç ³ñòîðè÷íîþ ïðàêòèêîþ óòâîðåííÿ ôåäåðàòèâíî¿ äåðæàâè ÿê ñîþçó (îá’ºä-
íàííÿ) ïîïåðåäíüî ñóâåðåííèõ äåðæàâ. Âíàñë³äîê öüîãî, ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ òåðèòî-
ð³¿ ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿, ÿê ïðàâèëî, â³äíåñåí³ äî êîìïåòåíö³¿ ¿õ çàêîíîäàâ÷èõ îðãàí³â.

Ïðîòå òåðèòîð³ÿ ôåäåðàö³¿ íå çàâæäè º ôàêòè÷íî ñóêóïí³ñòþ àáî ñóìîþ òåðèòîð³é
ñóá’ºêò³â. Ó áàãàòüîõ ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâàõ íàÿâí³ ôåäåðàëüí³ òåðèòîð³¿ (Àâñòðàë³ÿ,
²íä³ÿ, Êàíàäà, Ìàëàéç³ÿ) ³ ôåäåðàëüí³ (ñòîëè÷í³) îêðóãè (Àðãåíòèíà, Áðàçèë³ÿ, Ìåêñè-
êà, Í³ãåð³ÿ, Ïàêèñòàí, ÑØÀ). Â Àâñòðàë³¿, ²íä³¿ òà Ìàëàéç³¿ â³äïîâ³äí³ îäèíèö³ íå ðîç-
ð³çíÿþòü: ñòîëèö³ â³äíåñåí³ äî ôåäåðàëüíèõ òåðèòîð³é. Ñòàòóñ ôåäåðàëüíèõ òåðèòîð³é
çóìîâëåíèé â³äíîñíî íèçüêèì ð³âíåì ¿õ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Ó ôåäå-
ðàëüíèõ (ñòîëè÷íèõ) îêðóãàõ ëîêàë³çîâàí³ ³ ôóíêö³îíóþòü âèù³ îðãàíè äåðæàâè.
Ñòâîðåííÿì òàêèõ îêðóã³â àêöåíòóþòü íà ð³âí³é ñï³ââ³äíåñåíîñò³ «ôåäåðàëüíî¿ âëà-
äè» ç óñ³ìà ñóá’ºêòàìè.

Ôåäåðàëüí³ òåðèòîð³¿ ³ ôåäåðàëüí³ (ñòîëè÷í³) îêðóãè º, ïî ñóò³, îñîáëèâèìè àäì³í³-
ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèìè îäèíèöÿìè, âèîêðåìëåíèìè ÿê ÷àñòèíè òåðèòîð³¿ ñàìî¿
ôåäåðàö³¿. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ïîðÿäîê óòâîðåííÿ ôåäåðàëüíèõ (ñòîëè÷íèõ) îêðóã³â çà ðà-
õóíîê òåðèòîð³¿ îäíîãî àáî ê³ëüêîõ ñóá’ºêò³â. Ôåäåðàëüí³ òåðèòîð³¿ ³ ôåäåðàëüí³ (ñòî-
ëè÷í³) îêðóãè ³ñíóþòü ïîçà ñèñòåìîþ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ (ïîä³-
ëó) ñóá’ºêò³â, âñòàíîâëåíîþ, ÿê çàçíà÷àëîñü, ñàìèìè ñóá’ºêòàìè. Öå çàñâ³ä÷óº îñîáëè-
âèé õàðàêòåð íàçâàíèõ îäèíèöü.

Îñîáëèâèé õàðàêòåð ôåäåðàëüíèõ òåðèòîð³é ³ ôåäåðàëüíèõ (ñòîëè÷íèõ) îêðóã³â ïî-
ëÿãàº ³ â òîìó, ùî âîíè, íà â³äì³íó â³ä «çâè÷àéíèõ» àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ
îäèíèöü, ìàþòü ïåâíó ïîë³òè÷íó çíà÷óù³ñòü. ¯¿ çíà÷óù³ñòü ï³äòâåðäæóº âèáîðíå
ïðåäñòàâíèöòâî ôåäåðàëüíèõ (ñòîëè÷íèõ) îêðóã³â ó ïàðëàìåíò³. Â Àðãåíòèí³, Áðàçè-
ë³¿, Ìåêñèö³ ³ Í³ãåð³¿ îêðóãè â³äïîâ³äíî ïðåäñòàâëåí³ ó âåðõí³é ïàëàò³ ïàðëàìåíòó,
ïðè÷îìó â Àðãåíòèí³ ³ Áðàçèë³¿ ¿õ ïðåäñòàâíèöòâî º ê³ëüê³ñíî ð³âíèì ç ïðåäñòàâíèö-
òâîì ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿. Â ²íä³¿ ôåäåðàëüí³ (ñîþçí³) òåðèòîð³¿ ìàþòü âëàñí³ çàêî-
íîäàâ÷³ îðãàíè, ïðîòå ¿õ êîìïåòåíö³ÿ º îáìåæåíîþ. Õàðàêòåðíî, ùî ó ïðîöåñ³ äåðæàâ-
íîãî ðîçâèòêó ôåäåðàëüí³ òåðèòîð³¿ ³íîä³ íàáóâàëè ñòàòóñ ³ íàçâó ñóá’ºêòà ôåäåðàö³¿
(Áðàçèë³ÿ, ²íä³ÿ).

Ñêëàäîâ³ òåðèòîð³¿ ôåäåðàòèâíî¿ äåðæàâè (ñóá’ºêòè ôåäåðàö³¿) ìàþòü þðèäè÷íó
ïðèðîäó äåðæàâíèõ óòâîðåíü. Êîíêðåòí³ íàçâè ñóá’ºêò³â º ð³çíèìè: øòàòè (Àâñòðàë³ÿ,
Áðàçèë³ÿ, Ìàëàéç³ÿ, Ìåêñèêà, Ì³êðîíåç³ÿ, Í³ãåð³ÿ, ÑØÀ, Åô³îï³ÿ), ïðîâ³íö³¿ (Àðãåí-
òèíà, Êàíàäà, Ïàêèñòàí, ÏÀÐ), çåìë³ (Àâñòð³ÿ, ÔÐÍ), îáëàñò³, àáî àðåàëè (Òàíçàí³ÿ),
êàíòîíè (Øâåéöàð³ÿ), åì³ðàòè (ÎÀÅ), îñòðîâè (Êîìîðè, Ñåíò-Êðèñòîôåð ³ Íåâ³ñ). Ó
Ðîñ³¿ ñóá’ºêòàìè ôåäåðàö³¿ º ðåñïóáë³êè, êðà¿, îáëàñò³, àâòîíîìíà îáëàñòü, àâòîíîìí³
îêðóãè ³ ì³ñòà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åííÿ. Ð³çí³ íàçâè ìàþòü ³ ñóá’ºêòè òàêèõ ôåäåðàö³é,
ÿê Áåëüã³ÿ òà Áîñí³ÿ ³ Ãåðöåãîâèíà. Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì ñóá’ºêòè ôåäåðàö³¿ º ð³âíè-
ìè çà ñòàòóñîì.

Îäíàê çì³ñò êîíñòèòóö³é áàãàòüîõ ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâ, ïî ñóò³, ñïðîñòîâóº òàêå
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ïðàâèëî. Â ðÿä³ ôåäåðàö³é, ÿê çàçíà÷àëîñü, ñóá’ºêòè ìàþòü ð³çíó ê³ëüê³ñòü ïðåäñòàâíè-
ê³â ó âåðõí³é ïàëàò³ ïàðëàìåíòó. Â ²íä³¿ ñòîñîâíî îêðåìèõ øòàò³â ïàðëàìåíò ïðèéìàº
çàêîíè çà çãîäîþ çàêîíîäàâ÷èõ îðãàí³â â³äïîâ³äíèõ ñóá’ºêò³â. Ôàêòè÷íî ð³çíèé ñòàòóñ
ìàþòü òàê çâàí³ ìîíàðõ³÷í³ øòàòè, ïðàâèòåëÿìè ÿêèõ º ñïàäêîâ³ ìîíàðõè, òà ³íø³ øòà-
òè ó ñêëàä³ òàêî¿ ôåäåðàö³¿, ÿê Ìàëàéç³ÿ. Â ÎÀÅ óõâàëåííÿ âèùîþ ðàäîþ ôåäåðàö³¿, äî
ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü ïðàâèòåë³ óñ³õ åì³ðàò³â, ð³øåíü ç íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü ïîòðå-
áóº îáîâ’ÿçêîâî¿ çãîäè ïðàâèòåë³â äâîõ íàéá³ëüøèõ åì³ðàò³â. Íåð³âí³ñòü ñòàòóñ³â åì³-
ðàò³â çàñâ³ä÷óºòüñÿ ³ òèì, ùî âîíè ìàþòü ð³çíó ê³ëüê³ñòü ïðåäñòàâíèê³â ó êîíñóëüòà-
òèâíîìó îðãàí³, óïîâíîâàæåíîìó íà ó÷àñòü ó çàêîíîòâîð÷îñò³. Â Ðîñ³¿ ñòàòóñ ðåñïóá-
ë³êè âèçíà÷àºòüñÿ ôåäåðàëüíîþ êîíñòèòóö³ºþ ³ êîíñòèòóö³ºþ ðåñïóáë³êè, à ñòàòóñ
êîæíîãî ç ³íøèõ ñóá’ºêò³â – ôåäåðàëüíîþ êîíñòèòóö³ºþ ³ ñïåö³àëüíèì àêòîì (ñòàòó-
òîì), ïðèéíÿòèì çàêîíîäàâ÷èì (ïðåäñòàâíèöüêèì) îðãàíîì òàêîãî ñóá’ºêòà. Ïðè
öüîìó äåÿê³ ñóá’ºêòè ôåäåðàö³¿ (àâòîíîìíèé îêðóã) âõîäÿòü äî ñêëàäó ³íøèõ (êðàé àáî
îáëàñòü). Îòæå, âèíèêàº ñâîºð³äíà «ìàòðüîøêà»: îäèí ñóá’ºêò ôåäåðàö³¿, ïî ñóò³, º
÷àñòèíîþ ³íøîãî.

Íåð³âíèé ñòàòóñ ìàþòü òàêîæ ñóá’ºêòè òàêèõ ôåäåðàö³é, ÿê Ñåíò-Êðèñòîôåð ³ Íåâ³ñ
é Òàíçàí³ÿ. Ò³ëüêè â îäíîìó ç äâîõ ñóá’ºêò³â, ùî ñêëàäàþòü êîæíó ç íàçâàíèõ ôåäåðà-
ö³é (â³äïîâ³äíî îñòð³â Íåâ³ñ ³ àðåàë Çàíç³áàð), óòâîðåíî îêðåìèé çàêîíîäàâ÷èé îðãàí.
Äî òîãî æ ëèøå Çàíç³áàð ìàº ïðåçèäåíòà òà óðÿä, à òàêîæ êîíñòèòóö³þ. Â îêðåìèõ
ñóá’ºêòàõ ôåäåðàö³¿ ïðèéíÿòî êîíñòèòóö³¿ â ²íä³¿. Ôåäåðàòèâí³ äåðæàâè, äå ñóá’ºêòè çà
ñòàòóñîì º íåð³âíèìè, âèçíà÷àþòü ÿê àñèìåòðè÷í³ ôåäåðàö³¿. ²íîä³ àñèìåòðè÷í³ñòü ÿê
îñîáëèâ³ñòü îðãàí³çàö³¿ ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâ òðàêòóþòü øèðîêî, âáà÷àþ÷è ¿¿ â íàÿâ-
íîñò³ ³ ôåäåðàëüíèõ òåðèòîð³é, ³ ôåäåðàëüíèõ (ñòîëè÷íèõ) îêðóã³â.

Ñóá’ºêòè ôåäåðàö³é, ÿê çàçíà÷àëîñü, êâàë³ô³êîâàí³ â þðèäè÷í³é íàóö³ ÿê äåðæàâí³
óòâîðåííÿ, ó ÿêèõ â³äñóòíÿ ÿê³ñòü äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó. Â êîíñòèòóö³ÿõ îêðåìèõ
ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâ éäåòüñÿ ïðî ñóâåðåí³òåò ñóá’ºêò³â. Ó Êîíñòèòóö³¿ Øâåéöàð³¿
âñòàíîâëåíî, ùî «êàíòîíè º ñóâåðåííèìè, îñê³ëüêè ¿õ ñóâåðåí³òåò íå îáìåæåíèé ñî-
þçíîþ Êîíñòèòóö³ºþ» (ñòàòòÿ 3). Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 40 ÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿ Ìåêñèêè
øòàòè «ñóâåðåíí³ ó âñüîìó, ùî â³äíåñåíî äî ¿õ âíóòð³øí³õ ñïðàâ». Âîäíî÷àñ º çàñòåðå-
æåííÿ, ùî øòàòè îá’ºäíàëèñü ó ôåäåðàö³þ íà ïðèíöèïàõ, âèçíà÷åíèõ â îñíîâíîìó çà-
êîí³. Òèì ñàìèì «ñóâåðåí³òåò» øòàò³â îáìåæóºòüñÿ çà çì³ñòîì êîíñòèòóö³éíèõ ïîëî-
æåíü. Íàðåøò³, ñòàòòåþ 3 Êîíñòèòóö³¿ ÎÀÅ ïåðåäáà÷åíî, ùî «åì³ðàòè â ìåæàõ ¿õ
òåðèòîð³é çä³éñíþþòü ñóâåðåí³òåò ç óñ³õ ïèòàíü, ÿê³ íå â³äíåñåí³ äî â³äàííÿ ñîþçó».
Çàçíà÷èìî, ùî â óñ³õ íàâåäåíèõ ïðèêëàäàõ, ÿê³ º âèíÿòêàìè, äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò çà
ñóá’ºêòàìè ôåäåðàö³é íå âèçíàºòüñÿ.

Â³äñóòí³ñòü ó ñóá’ºêò³â ÿêîñò³ äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó çàñâ³ä÷óº íåâèçíàííÿ çà íè-
ìè íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³ ïðàâà âèõîäó ç³ ñêëàäó ôåäåðàö³¿ àáî ïðàâà ñåöåñ³¿. Ñåðåä
ñó÷àñíèõ ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâ âèíÿòîê ñòàíîâëÿòü Ñåíò-Êðèñòîôåð ³ Íåâ³ñ òà Åô³î-
ï³ÿ. Ó ïåðøîìó âèïàäêó ïðàâî ñåöåñ³¿ âèçíàºòüñÿ ëèøå çà îäíèì ³ç ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿
(îñòð³â Íåâ³ñ), à â äðóãîìó – öå ïðàâî ôîðìóëþºòüñÿ ÿê ïðàâî íàö³é, íàö³îíàëüíîñòåé ³
íàðîäíîñòåé, íà îñíîâ³ òåðèòîð³àëüíî¿ íàëåæíîñò³ ÿêèõ óòâîðåí³ ñóá’ºêòè (øòàòè), íà
ïîë³òè÷íå ñàìîâèçíà÷åííÿ øëÿõîì ôîðìóâàííÿ îêðåìèõ äåðæàâ. Ïðàâî ñåöåñ³¿ ñîþç-
íèõ ðåñïóáë³ê ç³ ñêëàäó ÑÐÑÐ áóëî çàäåêëàðîâàíî ñîþçíèìè ³ ðåñïóáë³êàíñüêèìè
êîíñòèòóö³ÿìè, çîêðåìà êîíñòèòóö³ÿìè ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè 1929 ðîêó, 1937 ðîêó ³
1978 ðîêó. Ïðîòå íåâèçíàííÿ ó êîíñòèòóö³ÿõ ïðàâà âèõîäó íå º àáñîëþòíèì çàïîá³æ-
íèêîì ïîë³òè÷íîãî ñåïàðàòèçìó ³ çä³éñíåííÿ ñåöåñ³¿. Ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè âíà-
ñë³äîê ñåöåñ³¿ ç³ ñêëàäó äåÿêèõ ôåäåðàö³é (Ìàëàéç³ÿ ³ Ïàêèñòàí) óòâîðèëèñü íîâ³ äåð-
æàâè (â³äïîâ³äíî Ñ³íãàïóð ³ Áàíãëàäåø).

Ðàçîì ç òèì ñòàòóñ ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿ çàáåçïå÷óº òåðèòîð³àëüí³é îðãàí³çàö³¿ ôåäå-
ðàòèâíî¿ äåðæàâè ïîë³òè÷íèé õàðàêòåð. Ïîë³òè÷íó çíà÷óù³ñòü ñóá’ºêòàì íàäàº, çîêðå-
ìà, íàÿâí³ñòü ó íèõ ïåâíèõ îçíàê, ïðèòàìàííèõ äåðæàâ³. Äî òàêèõ îçíàê â³äíåñåíî
ïðèéíÿòòÿ ¿õ êîíñòèòóö³é. Ñåðåä ðîçâèíåíèõ êðà¿í ëèøå ó Áåëüã³¿ ñóá’ºêòè ôåäåðàö³¿
íå ìàþòü êîíñòèòóö³é. Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì êîíñòèòóö³¿ ñóá’ºêòè ïîâèíí³ â³äïîâ³-
äàòè îñíîâíîìó çàêîíó ôåäåðàö³¿, ÿêèé íåð³äêî ñëóãóº äëÿ íèõ âç³ðöåì. Ó áàãàòüîõ ôå-
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äåðàòèâíèõ äåðæàâàõ ïåðåäáà÷åíå òàê çâàíå âåðòèêàëüíå ãðîìàäÿíñòâî: ³íäèâ³ä º âîä-
íî÷àñ ãðîìàäÿíèíîì ôåäåðàö³¿ òà ñóá’ºêòà. Äåðæàâíå âëàäàðþâàííÿ ó ñóá’ºêòàõ ôåäå-
ðàö³¿ îðãàí³çîâàíå çà ïðèíöèïîì ðîçìåæóâàííÿ ïîâíîâàæåíü ¿õ çàêîíîäàâ÷èõ ³ âè-
êîíàâ÷èõ îðãàí³â, ïðè÷îìó âçàºìîä³ÿ ì³æ öèìè îðãàíàìè çâè÷àéíî ïîáóäîâàíà çà ìî-
äåëëþ, ïðèéíÿòîþ äëÿ â³äïîâ³äíèõ ôåäåðàëüíèõ îðãàí³â. ²íîä³ ó ñóá’ºêòàõ ôóíêö³îíó-
þòü âèîêðåìëåí³ ñóäè, à â ÑØÀ – íàâ³òü îêðåì³ â³ä ôåäåðàëüíèõ ñóä³â ñóäîâ³ ñèñòåìè.
Ó á³ëüøîñò³ ôåäåðàö³é òåðèòîð³ÿ ñóá’ºêò³â íå ìîæå áóòè çì³íåíà áåç ð³øåííÿ, ïðèéíÿ-
òîãî ¿õ çàêîíîäàâ÷èìè îðãàíàìè àáî øëÿõîì ì³ñöåâîãî ðåôåðåíäóìó.

Ó ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâàõ äî ñôåðè â³äàííÿ ñóá’ºêò³â â³äíåñåí³, íàñàìïåðåä, ïèòàí-
íÿ ëîêàëüíîãî õàðàêòåðó. Çâè÷àéíîþ ïðàêòèêîþ º äîãîâ³ðí³ â³äíîñèíè ñóá’ºêò³â çà
çì³ñòîì òàêèõ ïèòàíü ç ³íøèìè äåðæàâàìè àáî ç ñóá’ºêòàìè ³íøèõ ôåäåðàö³é. Ïðîòå
íàÿâí³ñòü äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ÷ëåí³â ôåäåðàö³é íå ââàæàºòüñÿ ñâ³ä÷åííÿì ¿õ ì³æíà-
ðîäíî¿ ïðàâîñóá’ºêòíîñò³. Òàêà ïðàâîñóá’ºêòí³ñòü õàðàêòåðèçóº ñòàòóñ ÷ëåí³â êîíôå-
äåðàö³¿ ³ ìîæå ñëóãóâàòè äîêàçîì â³äïîâ³äíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ ôåäåðàòèâíî¿ äåðæàâè.
Áóäó÷è äåðæàâíèìè óòâîðåííÿìè, ñóá’ºêòè ôåäåðàö³é íå ôîðìóþòü ³ íå çä³éñíþþòü
ñàìîñò³éíó çîâí³øíþ ³ âíóòð³øíþ ïîë³òèêó. ¯õ ó÷àñòü ó âèð³øåíí³ ïèòàíü äåðæàâíî¿
ïîë³òèêè çóìîâëåíà ³ îáìåæåíà ôåäåðàëüíîþ êîíñòèòóö³ºþ.

Òîìó øòó÷íîþ º òåçà ïðî òå, ùî ³ñíóº îêðåìà âëàäà ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿. Òàêó âëàäó
àâòîðè ö³º¿ òåçè ðîçãëÿäàþòü ÿê ð³çíîâèä ïóáë³÷íî¿ âëàäè, ÿêèé, õî÷ ³ ìàº «ñóáîðäèíî-
âàíèé» õàðàêòåð â³äíîñíî âëàäè ôåäåðàö³¿, çà ñâîºþ ïðèðîäîþ º «âëàñíîþ äåðæàâíîþ
âëàäîþ» ñóá’ºêò³â (Ôåäåðàëèçì: òåîðèÿ, èíñòèòóòû, îòíîøåíèÿ (ñðàâíèòåëüíî-ïðàâî-
âîå èññëåäîâàíèå) / Îòâ. ðåä. Á.Í. Òîïîðíèí. – Ì.: Þðèñò, 2001. – Ñ. 93–95). Ïîä³áíèé
«ïîä³ë» äåðæàâíî¿ âëàäè íå â³äïîâ³äàº ïîñòóëàòó ïðî ¿¿ ºäí³ñòü. ªäí³ñòü äåðæàâíî¿
âëàäè ³ñíóº çà áóäü-ÿêî¿ ôîðìè äåðæàâíîãî óñòðîþ, ïðè÷îìó ¿¿ íå ñïðîñòîâóº ðîçïî-
ä³ë ïîâíîâàæåíü ì³æ ð³çíèìè îðãàíàìè âëàäè. Çà êîíñòèòóö³ÿìè ôåäåðàòèâíèõ äåð-
æàâ âëàäí³ ïîâíîâàæåííÿ, ÿê ïðàâèëî, ðîçïîä³ëåí³ íå ò³ëüêè çà îðãàí³çàö³éíî-ôóíê-
ö³îíàëüíîþ îçíàêîþ (ïîâíîâàæåííÿ îðãàí³â çàêîíîäàâ÷î¿, âèêîíàâ÷î¿ ³ ñóäîâî¿ âëà-
äè), à é çà îçíàêîþ òåðèòîð³àëüíî¿ íàëåæíîñò³ â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â (íàïðèêëàä, çàêî-
íîäàâ÷³ ïîâíîâàæåííÿ ôåäåðàëüíîãî ïàðëàìåíòó ³ â³äïîâ³äí³ ïîâíîâàæåííÿ çàêîíî-
äàâ÷èõ îðãàí³â ñóá’ºêò³â).

Ó êîíñòèòóö³ÿõ ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâ çâè÷àéíî ðîçìåæîâàí³ ñôåðè ïîâíîâàæåíü
ïàðëàìåíòó ³ çàêîíîäàâ÷èõ îðãàí³â ñóá’ºêò³â. Ó äåÿêèõ ôåäåðàö³ÿõ (Àâñòð³ÿ, ÔÐÍ) âè-
çíà÷åí³ òàêîæ ñôåðè ïîâíîâàæåíü ôåäåðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ âèêîíàâ-
÷èõ îðãàí³â ñóá’ºêò³â. ²íîä³ âñòàíîâëþþòü âèêëþ÷íî ñôåðè â³äàííÿ ôåäåðàö³¿ òà
ñóá’ºêò³â. Àëå íåçàëåæíî â³ä òîãî, ùî ðîçìåæîâóºòüñÿ – ïîâíîâàæåííÿ àáî â³äàííÿ,
³ñíóº ê³ëüêà ï³äõîä³â äî òàêîãî ðîçìåæóâàííÿ. Âèä³ëÿþòü ÷îòèðè ñôåðè: ñôåðó âè-
êëþ÷íèõ ïîâíîâàæåíü (â³äàííÿ) ôåäåðàëüíèõ îðãàí³â; ñôåðó âèêëþ÷íèõ ïîâíîâàæåíü
îðãàí³â ñóá’ºêò³â; ñôåðó êîíêóðóþ÷èõ, àáî ñï³ëüíèõ, ïîâíîâàæåíü; ñôåðó çàëèøêîâèõ
ïîâíîâàæåíü, ÿê ïðàâèëî, îðãàí³â ñóá’ºêò³â. Ó êîíñòèòóö³ÿõ ð³çíèõ ôåäåðàö³é âñòà-
íîâëåíî ñïîëó÷åííÿ äâîõ, òðüîõ àáî íàâ³òü ÷îòèðüîõ ç â³äïîâ³äíèõ ñôåð, ùî çíà÷íîþ
ì³ðîþ çóìîâëþº îðãàí³çàö³þ âëàäàðþâàííÿ çà óìîâ êîíêðåòíî¿ äåðæàâè, çîêðåìà
çì³ñò êîìïåòåíö³¿ îðãàí³â ñóá’ºêò³â.

Êîíñòèòóö³éíî âèçíà÷åíèé ï³äõ³ä äî âêàçàíîãî «ïîä³ëó» äåðæàâíî¿ âëàäè ì³æ ôå-
äåðàö³ºþ ³ ñóá’ºêòàìè íåð³äêî êîðèãóºòüñÿ ç ôàêòè÷íîþ ìåòîþ ðîçøèðåííÿ ïîâíîâà-
æåíü ôåäåðàëüíèõ îðãàí³â. Íàïðèêëàä, øëÿõîì òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ðîçä³ëó âîñü-
ìîãî ñòàòò³ 1 Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ, çà çì³ñòîì ÿêîãî êîíãðåñ ìîæå ïðèéìàòè «óñ³ çàêîíè,
ùî áóäóòü íåîáõ³äíèìè» äëÿ çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷îþ âëàäîþ ñâî¿õ ôóíêö³é, áóëà
ñôîðìóëüîâàíà êîíöåïö³ÿ ïåðåäáà÷óâàíèõ ïîâíîâàæåíü (àíãë. ²mplied Ðowers). Çã³ä-
íî ç ö³ºþ êîíöåïö³ºþ, çà êîíãðåñîì áóëè âèçíàí³ ïîâíîâàæåííÿ, ÿê³, õî÷à ³ íå ïåðåäáà-
÷åí³ â îñíîâíîìó çàêîí³, àëå í³áèòî âèïëèâàþòü ç éîãî çàãàëüíîãî ñìèñëó. Òèì ñàìèì,
ïî ñóò³, îáìåæóâàëàñü ñôåðà çàëèøêîâèõ ïîâíîâàæåíü, â³äíåñåíèõ äî çàêîíîäàâ÷èõ
îðãàí³â øòàò³â.

Ðåàëüíå ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ ïîâíîâàæåííÿìè ôåäåðàëüíèõ îðãàí³â ³ îðãàí³â ñó-
á’ºêò³â ìîæå òàêîæ çàëåæàòè â³ä â÷èíåííÿ ä³é â ìåæàõ òàê çâàíèõ ôåäåðàëüíî¿ ³íòåð-
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âåíö³¿ (Àðãåíòèíà, Áðàçèë³ÿ, Ìåêñèêà) àáî ïðåçèäåíòñüêîãî ïðàâë³ííÿ (²íä³ÿ). Ð³øåí-
íÿ ïðî çä³éñíåííÿ ôåäåðàëüíî¿ ³íòåðâåíö³¿ ùîäî êîíêðåòíîãî ñóá’ºêòà çà âèçíà÷åíèõ ó
ôåäåðàëüí³é êîíñòèòóö³¿ óìîâ ïðèéìàº ãëàâà äåðæàâè, ÿêèé ìîæå ïðèïèíèòè ïîâíî-
âàæåííÿ çàêîíîäàâ÷îãî ³ âèêîíàâ÷îãî îðãàí³â ñóá’ºêòà ³ òèì÷àñîâî ïðèçíà÷èòè ç ìå-
òîþ óïðàâë³ííÿ ñïåö³àëüíîãî ïðåäñòàâíèêà. ²íñòèòóò ôåäåðàëüíî¿ ³íòåðâåíö³¿ òðèâà-
ëèé ÷àñ áóâ ñêëàäîâîþ ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ â³äïîâ³äíèõ êðà¿í, àëå â äðóã³é ïîëîâèí³
ÕÕ ñòîë³òòÿ éîãî çàñòîñóâàííÿ íàáóëî âèêëþ÷íîãî õàðàêòåðó. Â ²íä³¿ çàïðîâàäæåííÿ
ïðåçèäåíòñüêîãî ïðàâë³ííÿ, ÿêå çà ïîðÿäêîì ³ íàñë³äêàìè º ïîä³áíèì äî ôåäåðàëüíî¿
³íòåðâåíö³¿, çàëèøàºòüñÿ çâè÷àéíèì ÿâèùåì.

Ó íàóö³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ³ñíóþòü êëàñèô³êàö³¿ ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâ. Çâè-
÷àéíî âèä³ëÿþòü äîãîâ³ðí³ òà êîíñòèòóö³éí³ ôåäåðàö³¿. Äîãîâ³ðí³ ôåäåðàö³¿ óòâîðþâà-
ëèñü íà îñíîâ³ âîëåâèÿâëåííÿ ñóá’ºêò³â, ÿê³ îá’ºäíóâàëèñÿ. Íåð³äêî òàêèìè ñóá’ºêòà-
ìè áóëè ïîïåðåäíüî ñóâåðåíí³ äåðæàâè (ÑØÀ, Øâåéöàð³ÿ, Òàíçàí³ÿ). ßê äîãîâ³ðí³
âèíèêëè òàê çâàí³ êëàñè÷í³ ôåäåðàö³¿, êîòð³ åâîëþö³îíóâàëè â³ä êîíôåäåðàö³¿ (ÑØÀ,
Øâåéöàð³ÿ). Â Àâñòðàë³¿ ³ Êàíàä³ óòâîðåííÿ ôåäåðàòèâíî¿ äåðæàâè ñïðè÷èíèëî îá’ºä-
íàííÿ êîëîí³é. Ñàìå äî íàçâàíèõ òà äåÿêèõ ³íøèõ ôåäåðàö³é ìàº áóòè â³äíåñåíî òåð-
ì³í «ñîþçíà äåðæàâà».

Çì³ñò ³ õàðàêòåð âîëåâèÿâëåííÿ ñóá’ºêò³â, ùî îá’ºäíóþòüñÿ ó ôåäåðàö³þ, º ð³çíèì, à
éîãî ñïîñîáîì âèñòóïàº ñâîºð³äíà óãîäà ïðî îá’ºäíàííÿ. Ïðîòå ìàéæå â óñ³õ âèïàäêàõ
òàêå îá’ºäíàííÿ íå ä³ñòàëî âèÿâ ó ôîðìàë³çîâàíîìó äîãîâîð³ ³ çà îñòàíí³é ââàæàþòü
êîíñòèòóö³þ ôåäåðàòèâíî¿ äåðæàâè. Òîìó ïîíÿòòÿ äîãîâ³ðíî¿ ôåäåðàö³¿ º óìîâíèì.
Éîãî óìîâí³ñòü ïîñèëþºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî çíà÷åííÿ äîãîâ³ðíèõ çàñàä ïðè ôîð-
ìóâàíí³ ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâ êîðèãóâàëîñü ³íøèìè çàñàäàìè ïðè çì³í³ ¿õ ñêëàäó.
Òàê, ó ÑØÀ óòâîðåííÿ íîâèõ øòàò³â â³äáóâàëîñü íà îñíîâ³ ïðèéíÿòèõ êîíãðåñîì
ñïåö³àëüíèõ çàêîí³â âíàñë³äîê ïåðåðîçïîä³ëó ìåæ ³ñíóþ÷èõ øòàò³â, îêóïàö³¿ ñï³ðíèõ
çåìåëü àáî íàâ³òü êóï³âë³ òåðèòîð³àëüíèõ âîëîä³íü ó ³íøèõ äåðæàâ. Ïðàêòè÷íî â óñ³õ
ôåäåðàö³ÿõ çä³éñíåííÿ çì³í â ¿õ ñêëàä³, çîêðåìà çì³í ìåæ ñóá’ºêò³â, ïîòðåáóº ð³øåííÿ
ïàðëàìåíòó ç òèì àáî ³íøèì óðàõóâàííÿì âîëåâèÿâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ ñóá’ºêò³â.

Êîíñòèòóö³éí³ ôåäåðàö³¿ óòâîðþþòüñÿ çà äèðåêòèâíèì ð³øåííÿì «öåíòðó» ³, ÿê
ïðàâèëî, áåç áóäü-ÿêîãî âîëåâèÿâëåííÿ ç áîêó ñêëàäîâèõ òåðèòîð³¿ äåðæàâè, ùî íàáó-
âàþòü ñòàòóñó ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³é. Ôîðìàëüíîþ îñíîâîþ ñòâîðåííÿ òà ³ñíóâàííÿ òà-
êèõ ôåäåðàö³é º êîíñòèòóö³¿ íîâîóòâîðþâàíèõ äåðæàâ, çà ÿêèìè íå âèçíàºòüñÿ â³äïî-
â³äíà äîãîâ³ðíà ïðèðîäà. Â äåÿêèõ âèïàäêàõ çàì³íè òàêèõ êîíñòèòóö³é âåëè äî
ïîäâ³éíî¿, àáî çâîðîòíî¿, çì³íè ôîðìè äåðæàâíîãî óñòðîþ (Ìåêñèêà).

Ôåäåðàòèâí³ äåðæàâè ³íîä³ êëàñèô³êóþòü ÿê äåöåíòðàë³çîâàí³ òà öåíòðàë³çîâàí³, çà-
ëåæíî â³ä îáñÿãó ïîâíîâàæåíü îðãàí³â ñóá’ºêò³â. Ïðîòå òàêà êëàñèô³êàö³ÿ º íåîäíî-
çíà÷íîþ, àäæå, ïîð³âíÿíî ç óí³òàðíîþ äåðæàâîþ, êîæí³é ôåäåðàö³¿ îá’ºêòèâíî ïðèòà-
ìàííà äåöåíòðàë³çàö³ÿ âëàäè. Ðîçð³çíÿþòü òàêîæ ôåäåðàòèâí³ äåðæàâè, îðãàí³çàö³ÿ
òåðèòîð³¿ ÿêèõ çóìîâëåíà âèêëþ÷íî ³ñòîðè÷íèìè, ãåîãðàô³÷íèìè òà ³íøèìè ïîä³áíè-
ìè ÷èííèêàìè, ³ ò³, äå ôîðìó äåðæàâíîãî óñòðîþ ïðèéíÿòî ç óðàõóâàííÿì åòíîíàö³î-
íàëüíèõ ÷èííèê³â. Åòíîíàö³îíàëüí³ ÷èííèêè ïîêëàäåí³ â îñíîâó îðãàí³çàö³¿ òàêèõ
ñó÷àñíèõ ôåäåðàö³é, ÿê Áåëüã³ÿ, Áîñí³ÿ ³ Ãåðöîãîâèíà, Åô³îï³ÿ òà ²íä³ÿ. Â ðàäÿíñüê³é
ë³òåðàòóð³, ïî ñóò³, ïðîòèñòàâëÿëèñü ôåäåðàö³¿, ïîáóäîâàí³ çà òàê çâàíèì íàö³îíàëüíî-
òåðèòîð³àëüíèì ïðèíöèïîì, ³ «áóðæóàçí³» ôåäåðàö³¿, çà óìîâ ÿêèõ òàêèé ïðèíöèï
íå âðàõîâóâàâñÿ. Ñàìà æ ôåäåðàòèâíà äåðæàâà ðîçãëÿäàëàñü ÿê çàñ³á âèð³øåííÿ «íàö³î-
íàëüíîãî ïèòàííÿ».

Çà ñâîºþ ïðèðîäîþ ôåäåðàö³ÿ º â³äì³ííîþ â³ä êîíôåäåðàö³¿, õî÷à ç êîíêðåòíî-³ñòî-
ðè÷íèõ ïðè÷èí êîíôåäåðàö³ºþ ³íîä³ îô³ö³éíî âèçíà÷àþòü (Øâåéöàð³ÿ) àáî âèçíà÷àëè
â ìèíóëîìó (Àðãåíòèíà, Êàíàäà) äåÿê³ ôåäåðàòèâí³ äåðæàâè. ÊÎÍÔÅÄÅÐÀÖ²ß – öå
ñîþç ñóâåðåííèõ äåðæàâ, ìåòîþ ÿêîãî íåð³äêî º çàäåêëàðîâàíå àáî ïåðåäáà÷óâàíå íà
ïåðñïåêòèâó óòâîðåííÿ îäí³º¿ (ÿê ïðàâèëî ôåäåðàòèâíî¿) äåðæàâè. ²íîä³ êîíôåäåðàö³ÿ
ñëóãóº ôîðìîþ çàáåçïå÷åííÿ çâîðîòíîãî ïðîöåñó – ïåðåòâîðåííÿ ôåäåðàòèâíî¿ äåð-
æàâè ó ê³ëüêà ñóâåðåííèõ äåðæàâ, êîëè â³äáóâàºòüñÿ ñâîºð³äíå «ðîçëó÷åííÿ» ñóá’ºêò³â
ôåäåðàö³¿.

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 3/2003

77



Êîíôåäåðàö³ÿ ñï³ââ³äíåñåíà, íàñàìïåðåä, ç ì³æíàðîäíèì ïðàâîì. Þðèäè÷íîþ îñíî-
âîþ ¿¿ ôîðìóâàííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ º äîãîâ³ð, óêëàäåíèé äåðæàâàìè-÷ëåíàìè. Ïðèêëà-
äîì òàêèõ äîãîâîð³â ìîæóòü áóòè Ñòàòò³ êîíôåäåðàö³¿ 1777 ðîêó (ÑØÀ) òà Êîíôåäåðà-
òèâíèé ïàêò 1815 ðîêó ì³æ êàíòîíàìè (Øâåéöàð³ÿ). Ö³ òà ³íø³ ïîä³áí³ àêòè ðåàëüíî º ì³æ-
íàðîäíî-ïðàâîâèìè äîãîâîðàìè. Âîäíî÷àñ âîíè â³ä³ãðàëè âèõ³äíó, óñòàíîâ÷ó ðîëü ùîäî
ôîðìóâàííÿ íàçâàíèõ ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâ (äîãîâ³ðíèõ ôåäåðàö³é), ó çâ’ÿçêó ç ÷èì ¿õ
³íîä³ êâàë³ô³êóþòü ÿê óñòàíîâ÷³ àêòè ³ ñï³ââ³äíîñÿòü ç âíóòð³øíüîäåðæàâíèì (êîíñòèòó-
ö³éíèì) ïðàâîì.

Ãîëîâíîþ îçíàêîþ áóäü-ÿêî¿ êîíôåäåðàö³¿ º ñóâåðåíí³ñòü äåðæàâ-÷ëåí³â, ç ÷îãî âè-
ïëèâàº ¿õ ïðàâî âèõîäó ç³ ñêëàäó êîíôåäåðàö³¿. Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì ñóá’ºêòàìè
ì³æíàðîäíîãî ïðàâà º êîíôåäåðàö³ÿ ³ äåðæàâè-÷ëåíè. Ðàçîì ç òèì óòâîðåííÿ êîíôåäå-
ðàòèâíîãî ñîþçó, ÿê é ³íøèõ ì³æäåðæàâíèõ îá’ºäíàíü (îðãàí³çàö³é), ïåðåäáà÷àº äåëå-
ãóâàííÿ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè ïðàâ âèð³øóâàòè äåÿê³ çîâí³øíüîïîë³òè÷í³ ïèòàííÿ, à òà-
êîæ ïðàâ ç äîñÿãíåííÿ ïåâíèõ åêîíîì³÷íèõ ö³ëåé. Óìîâè òàêîãî äåëåãóâàííÿ íå º
àáñîëþòíèìè, ³ çà äîãîâîðîì ïðî óòâîðåííÿ êîíôåäåðàö³¿ äåðæàâè-÷ëåíè ìîæóòü
íå âèçíàâàòè â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ ñàìî¿ êîíôåäåðàö³¿, ÷èì íàãîëîøóºòüñÿ íà ¿õ ñóâå-
ðåííîñò³. Ïðîÿâîì ñóâåðåííîñò³ º é òå, ùî êîæíà ç äåðæàâ-÷ëåí³â êîíôåäåðàö³¿ ìàº
âëàñíó äåðæàâíó òåðèòîð³þ, â ìåæàõ ÿêî¿ ³ñíóþòü îêðåìî ñèñòåìà ïðàâà ³ ñèñòåìà îð-
ãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè.

Ç ìåòîþ ðîçâ’ÿçàííÿ ñï³ëüíèõ çàâäàíü äåðæàâè-÷ëåíè ìîæóòü çä³éñíþâàòè óí³ô³-
êàö³þ çàêîíîäàâñòâà òà ³íø³ ïîä³áí³ çàõîäè. Âàæëèâèì º ñòâîðåííÿ îðãàí³â êîíôåäå-
ðàö³¿, ÿê³ çà äîãîâîðîì ðåàë³çóþòü äåëåãîâàí³ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè ïðàâà. Ïðîòå ä³ÿëü-
í³ñòü öèõ îðãàí³â º â ö³ëîìó êîîðäèíàö³éíîþ: ¿õ àêòè íå ìàþòü ïðÿìî¿ ä³¿ ³ àäðåñîâàí³
îðãàíàì äåðæàâ-÷ëåí³â êîíôåäåðàö³¿, ÿê³ âèçíàþòü àáî íå âèçíàþòü ¿õ.

Ïðèçíà÷åííÿ êîíôåäåðàö³é – óòâîðåííÿ íà ïåðñïåêòèâó «ñï³ëüíî¿» äåðæàâè àáî
«ðîçëó÷åííÿ» ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿ – çóìîâèëî íåñò³éê³ñòü ¿õ ³ñíóâàííÿ, çîêðåìà, ïîð³â-
íÿíî ç òðàäèö³éíèìè ì³æíàðîäíèìè (ì³æäåðæàâíèìè) îðãàí³çàö³ÿìè. Ïîë³òè÷íà ³ñòî-
ð³ÿ çàñâ³ä÷óº, ùî êîíôåäåðàö³¿ àáî åâîëþö³îíóâàëè äî ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâ, àáî ðîç-
ïàäàëèñü. Ïðèêëàäàìè êîíôåäåðàö³é áóëè ñîþç ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüêèõ øòàò³â (1777–
1787 ðîêè), ñîþç øâåéöàðñüêèõ êàíòîí³â (äî 1848 ðîêó), à òàêîæ Ãåðìàíñüêèé ñîþç
(1815–1867 ðîêè). Ïðàêòèêà êîíôåäåðàòèâíèõ ñîþç³â â³äîìà ³ íîâ³òí³ì ÷àñàì, êîëè
áóëà óòâîðåíà Îá’ºäíàíà Àðàáñüêà Ðåñïóáë³êà, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèëè ªãèïåò ³ Ñèð³ÿ
(1958–1961 ðîêè), à òàêîæ Ñåíåãàìá³ÿ, ùî ³ñíóâàëà ó ñêëàä³ Ñåíåãàëó òà Ãàìá³¿ (1981–
1988 ðîêè).

Àêòóàëüíèì ïðèêëàäîì êîíôåäåðàö³¿ º óòâîðåíèé ó 2003 ðîö³ ñîþç äåðæàâ ï³ä íà-
çâîþ Ñåðá³ÿ ³ ×îðíîãîð³ÿ, ÿêîìó ïåðåäóâàëà ç 1992 ðîêó ôåäåðàòèâíà äåðæàâà – Ñîþç-
íà Ðåñïóáë³êà Þãîñëàâ³ÿ. Çã³äíî ç Êîíñòèòóö³éíîþ õàðò³ºþ ñîþçó, óõâàëåíîþ ïîïå-
ðåäíüî çàêîíîäàâ÷èìè îðãàíàìè ñóá’ºêò³â ö³º¿ ôåäåðàö³¿ ³ çàòâåðäæåíîþ ¿¿ ïàðëàìåí-
òîì, ñóá’ºêòàìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà âèçíàí³ ÿê ñàì ñîþç, òàê ³ äåðæàâè-÷ëåíè. Ñòàò-
òåþ 60 Êîíñòèòóö³éíî¿ õàðò³¿ ïåðåäáà÷åíî, ùî ïî çàê³í÷åíí³ òðèð³÷íîãî ïåð³îäó â äåð-
æàâàõ-÷ëåíàõ ìîæå áóòè ïðîâåäåíèé ðåôåðåíäóì ç ïèòàííÿ âèõîäó ç³ ñêëàäó ñîþçó.

²ñòîðè÷íîþ ôîðìîþ êîíôåäåðàö³¿ çà óìîâ ìîíàðõ³÷íîãî ïðàâë³ííÿ º ðåàëüíà óí³ÿ –
îá’ºäíàííÿ çà ôîðìàëüíèì àáî ôàêòè÷íèì äîãîâîðîì äâîõ àáî ê³ëüêîõ ñóâåðåííèõ
äåðæàâ «ï³ä êîðîíîþ» îäíîãî ìîíàðõà. Ïðèðîäà ðåàëüíî¿ óí³¿ çâè÷àéíî ïîëÿãàëà ó
ôîðìóâàíí³ îáîðîííîãî ñîþçó. ¯¿ ïðèêëàäàìè áóëè ñîþçè ì³æ Øâåö³ºþ ³ Íîðâåã³ºþ
(1814–1905 ðîêè), Äàí³ºþ òà ²ñëàíä³ºþ (1918–1944 ðîêè). Â³ä ðåàëüíî¿ óí³¿ â³äì³ííà
îñîáèñòà óí³ÿ, ÿêà âèíèêàº âíàñë³äîê íàÿâíîñò³ â îäí³º¿ ìîíàðøî¿ îñîáè â³äïîâ³äíèõ
ïðàâîìî÷íîñòåé ó äâîõ àáî ê³ëüêîõ äåðæàâàõ çà ïðèéíÿòèìè òóò ïîðÿäêàìè ïðåñòîëî-
íàñë³äóâàííÿ. Ïðèêëàäè îñîáèñòî¿ óí³¿, ÿêà îá’ºêòèâíî íå ìàº äîãîâ³ðíîãî õàðàêòåðó,
â³äîì³ â ³ñòîð³¿ ºâðîïåéñüêèõ ìîíàðõ³é Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Êîíñòèòóö³¿ äåÿêèõ ñó÷àñíèõ ìî-
íàðõ³é ïåðåäáà÷àþòü ìîæëèâ³ñòü ïîºäíàííÿ ïðåñòîë³â ãëàâîþ äåðæàâè çà ð³øåííÿì
ïàðëàìåíòó, ÷èì óìîæëèâëþºòüñÿ îñîáèñòà óí³ÿ (Áåëüã³ÿ, Äàí³ÿ, Íîðâåã³ÿ).
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²íøèì, í³æ ôåäåðàö³ÿ, ïðîÿâîì ôîðìè äåðæàâíîãî óñòðîþ º óí³òàðíà äåðæàâà.
Óí³òàðíà äåðæàâà çâè÷àéíî êâàë³ô³êóºòüñÿ ÿê ïðîñòà òîìó, ùî æîäíà ç âèîêðåìëåíèõ
÷àñòèí ¿¿ òåðèòîð³¿ – àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü – íå ìàº ñòàòóñó äåð-
æàâíîãî óòâîðåííÿ. Óí³òàðíà ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ ô³ê-
ñóºòüñÿ â êîíñòèòóö³ÿõ ó âèãëÿä³ â³äïîâ³äíîãî âèçíà÷åííÿ äåðæàâè. Íàïðèêëàä, ÷àñòè-
íîþ äðóãîþ ñòàòò³ 2 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî «Óêðà¿íà º óí³òàðíîþ
äåðæàâîþ».

Óí³òàðí³ñòü âñòàíîâëþºòüñÿ é ó íåïðÿìèé ñïîñ³á çà çì³ñòîì êîíñòèòóö³éíèõ ïîëî-
æåíü, ïðèñâÿ÷åíèõ òåðèòîð³àëüí³é îðãàí³çàö³¿ äåðæàâè. Çîêðåìà, óí³òàðíó ôîðìó äåð-
æàâíîãî óñòðîþ çàñâ³ä÷óþòü ïîëîæåííÿ, ÿê³ âèçíà÷àþòü àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëü-
íèé ïîä³ë (óñòð³é) äåðæàâè. Ïðè öüîìó â îñíîâíèõ çàêîíàõ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ õàðàê-
òåðèñòèêè óí³òàðíî¿ ôîðìè, õî÷à ³íîä³ âèçíà÷åíî ïåâí³ îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ âëàäà-
ðþâàííÿ ó çâ’ÿçêó ç â³äïîâ³äíîþ îðãàí³çàö³ºþ äåðæàâíî¿ òåðèòîð³¿. «Äåðæàâà º óí³òàð-
íîþ ³ ïîâàæàº ó ñâî¿é îðãàí³çàö³¿ ïðèíöèïè àâòîíîì³¿ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè ³ äåìî-
êðàòè÷íî¿ äåöåíòðàë³çàö³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ» – çàô³êñîâàíî â ñòàòò³ 6 Êîíñòèòó-
ö³¿ Ïîðòóãàë³¿.

Óí³òàðíèé õàðàêòåð äåðæàâè, ïî ñóò³, êîíñòàòóºòüñÿ ¿¿ êîíñòèòóö³éíèìè âèçíà÷åí-
íÿìè ÿê «ºäèíî¿» (Ïîëüùà, Ïîðòóãàë³ÿ, ×åõ³ÿ), «íåïîä³ëüíî¿» (Àëáàí³ÿ, Ëþêñåìáóðã,
Ôðàíö³ÿ), «ºäèíî¿ ³ íåïîä³ëüíî¿» (Ãðóç³ÿ, ²ñïàí³ÿ, ²òàë³ÿ, Ìîëäîâà, Ðóìóí³ÿ, Ñëîâåí³ÿ,
Õîðâàò³ÿ) àáî íàâ³òü «íåïîä³ëüíî¿ ³ íåâ³ä÷óæóâàíî¿ (Íîðâåã³ÿ). Â ñòàòò³ 2 Êîíñòèòóö³¿
Åñòîí³¿ ïðÿìî çàçíà÷åíî, ùî «çà ñâî¿ì äåðæàâíèì óñòðîºì Åñòîí³ÿ º ºäèíîþ äåðæà-
âîþ, àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèé ïîä³ë ÿêî¿ âñòàíîâëþºòüñÿ çàêîíîì». Îäíàê íà-
âåäåí³ âèçíà÷åííÿ ³ ôîðìóëþâàííÿ ëèøå óìîâíî ïîçíà÷àþòü óí³òàðíó ôîðìó äåðæàâ-
íîãî óñòðîþ ³, íàñàìïåðåä, çàñâ³ä÷óþòü çàãàëüíèé çì³ñò ñòàòóñó äåðæàâíî¿ òåðèòîð³¿,
îñîáëèâîñò³ ¿¿ ïðàâîâî¿ îá’ºêòíîñò³ â ì³æäåðæàâíèõ â³äíîñèíàõ. Õàðàêòåðíî, ùî â
îñíîâíèõ çàêîíàõ íåð³äêî éäåòüñÿ ïðî ºäí³ñòü ³ íåïîä³ëüí³ñòü ñàìå äåðæàâíî¿ òåðèòî-
ð³¿ ó çâ’ÿçêó ç ìîæëèâîñòÿìè òà óìîâàìè çì³íè äåðæàâíèõ êîðäîí³â.

Òåðèòîð³¿ óí³òàðíî¿ äåðæàâè ïðèòàìàííà ÿê³ñòü âíóòð³øíüî¿ ºäíîñò³. Öå îçíà÷àº, ùî
¿¿ âèîêðåìëåí³ ÷àñòèíè ìàþòü ñòàòóñ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü, ìåæ³
ÿêèõ âèçíà÷àþòüñÿ ïàðëàìåíòîì. Àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüí³ îäèíèö³ º ñâîºð³ä-
íîþ òåðèòîð³àëüíîþ áàçîþ äëÿ çä³éñíåííÿ äåðæàâíèõ ôóíêö³é, ìàòåð³àëüíîþ îñíîâîþ
îðãàí³çàö³¿ âëàäè ó â³äïîâ³äíèõ ÷àñòèíàõ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ òåðèòîð³¿, àëå âîíè íå ìà-
þòü ïîë³òè÷íî¿ çíà÷óùîñò³. Îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðèçóþòü ëèøå ñòàòóñ òåðèòîð³àëüíèõ
àâòîíîì³é, êëàñèô³êîâàíèõ çà ïåâíèìè êðèòåð³ÿìè ÿê «ïîë³òè÷í³» îäèíèö³. Â óí³òàðí³é
äåðæàâ³ ³ñíóþòü îäíà êîíñòèòóö³ÿ, îäíà (ºäèíà) ñèñòåìà ïðàâà ³ ñèñòåìà îðãàí³â äåð-
æàâíî¿ âëàäè.

Ïîð³âíÿíî ç ôåäåðàòèâíîþ, óí³òàðí³é äåðæàâ³ îá’ºêòèâíî ïðèòàìàííà öåíòðàë³çà-
ö³ÿ âëàäè. Ðàçîì ç òèì çàãàëüí³ ïðîöåñè ðîçâèòêó ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè â
ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ çóìîâèëè ïîÿâó òåíäåíö³¿ äî äåöåíòðàë³çàö³¿ áåç â³äìîâè â³ä
óí³òàðíî¿ ôîðìè äåðæàâíîãî óñòðîþ. Âíàñë³äîê òàêèõ òåíäåíö³é áóëî, çîêðåìà, çà-
ïðîâàäæåíî ïðàêòèêó, çà ÿêîþ àâòîíîìíèé ñòàòóñ íàáóâàþòü óñ³ àäì³í³ñòðàòèâíî-òå-
ðèòîð³àëüí³ îäèíèö³ íàéâèùîãî ð³âíÿ (²ñïàí³ÿ, ²òàë³ÿ). Â³äïîâ³äí³ äåðæàâè â þðèäè÷-
í³é òåîð³¿ íåð³äêî õàðàêòåðèçóþòü ÿê óí³òàðíî-äåöåíòðàë³çîâàí³, àáî ðåã³îíàë³ñòñüê³.
Êîíöåïö³ÿ ðåã³îíàë³ñòñüêî¿ (ðåã³îíàëüíî¿) äåðæàâè áóëà ñôîðìóëüîâàíà ó 30-³ ðîêè
ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ñüîãîäí³ ¿¿ çì³ñò ïîâ’ÿçàíèé ç ïîíÿòòÿì ðåã³îíó ÿê ñï³ëüíîòè ëþäåé, ëî-
êàë³çîâàíî¿ â ìåæàõ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³ íàéâèùîãî ð³âíÿ.

Â³äì³íí³ñòü ì³æ ôåäåðàö³ºþ ³ ðåã³îíàë³ñòñüêîþ äåðæàâîþ, íàñàìïåðåä, âáà÷àþòü ó
òîìó, ùî ñóá’ºêòè ôåäåðàö³¿ çâè÷àéíî ìàþòü âëàñí³ êîíñòèòóö³¿, à ïðàâîòâîð÷³ñòü ó
ìåæàõ âèîêðåìëåíèõ ÷àñòèí ðåã³îíàëüíî¿ äåðæàâè (òåðèòîð³àëüíèõ àâòîíîì³é) çä³é-
ñíþºòüñÿ ìàêñèìàëüíî íà ð³âí³ ó÷àñò³ ó ïðèéíÿòò³ ñòàòóò³â ³ ïðèéíÿòòÿ «ì³ñöåâèõ» çà-
êîí³â (íàïðèêëàä îáëàñíèõ çàêîí³â â ²òàë³¿). Ïðîòå ñòîñîâíî ðÿäó ôåäåðàòèâíèõ äåð-
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æàâ öÿ â³äì³íí³ñòü º àáî ôîðìàëüíîþ, àáî óìîâíîþ. Òîìó ðåã³îíàë³ñòñüêà äåðæàâà
çâè÷àéíî ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ïðîì³æíà ôîðìà ì³æ óí³òàðíîþ ³ ôåäåðàòèâíîþ äåðæàâàìè
àáî íàâ³òü ÿê ïåðåõ³äíà ôîðìà â³ä ïåðøî¿ äî äðóãî¿.

Óí³òàðíî-äåöåíòðàë³çîâàíèìè ³íîä³ âèçíàþòü ò³ äåðæàâè, äå íà ð³âí³ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü, òàê çâàíèõ ìóí³öèïàëüíèõ óòâîðåíü, â³äñóòí³ ïðèçíà-
÷óâàí³ ãëàâîþ äåðæàâè àáî óðÿäîì ïðåäñòàâíèêè, óïîâíîâàæåí³ íà êîíòðîëü çà ì³ñöå-
âèì ñàìîâðÿäóâàííÿì. Ïðèêëàäîì òàêèõ äåðæàâ º Âåëèêîáðèòàí³ÿ ³ ÑØÀ, â ÿêèõ
âëàäàðþâàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöÿõ îðãàí³çîâàíå íà çàñàäàõ
âèáîðíîñò³ îðãàí³â, ùî éîãî çä³éñíþþòü.

Ðîçãëÿíóòèì ïðîáëåìàòèêà ôîðìè äåðæàâè â êîíñòèòóö³éíîìó ïðàâ³ íå âè÷åð-
ïóºòüñÿ, õî÷à ñàìå ïîëîæåííÿ îñíîâíèõ çàêîí³â ñêëàäàþòü ï³äãðóíòÿ â³äïîâ³äíî¿
«ôîðìàë³çàö³¿» äåðæàâè. Ïèòàííÿ õàðàêòåðèñòèêè êîíñòèòóö³¿ ÿê îñíîâíîãî çàêîíó
äåðæàâè ³ êîíñòèòóö³éíîãî (äåðæàâíîãî) ïðàâà ÿê ãàëóç³ º ïðåäìåòîì íàñòóïíèõ ïóá-
ë³êàö³é öèêëó.
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Ç ²ÑÒÎÐ²¯ Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯
ÞÑÒÈÖ²¯

ÑÂ²ÒÎÂÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÀ ÞÑÒÈÖ²ß
Ó Ì²ÆÂÎªÍÍÈÉ ÏÅÐ²ÎÄ.

ªÂÐÎÏÀ: ÊÂÀÇ²ÑÓÄÎÂÈÉ ² ÏÎË²ÒÈ×ÍÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

Î. Ìèðîíåíêî,
äîêòîð ô³äîñîôñüêèõ íàóê, ïðîôåñîð,

çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè

(Ïðîäîâæåííÿ)

Í
à ïîâíîïðàâíîãî ÷ëåíà ðîìàíî-ãåðìàíñüêî¿ ïðàâîâî¿ ñ³ì’¿ ïåðåòâîðèëèñü ó 20–
40-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ Í³äåðëàíäè, äå ñâîãî ÷àñó íàðîäèëàñü ³ äîâãî ³ñíóâàëà ðî-

ìàíî-ãîëëàíäñüêà ïðàâîâà ñèñòåìà. Ó ñàìèõ Í³äåðëàíäàõ, ðàçîì ç îðèã³íàëüíîþ ðåñ-
ïóáë³êîþ ç³ ñïàäêîºìíèì øòàòãàëüòåðîì, âîíà áóëà çðóéíîâàíà ùå ó 1795 ðîö³, òîáòî
³ç çàâîþâàííÿì ¿¿ ôðàíöóçàìè ³ ïðîãîëîøåííÿì Áàòàâ³àíñüêîþ (Áàòàâñüêîþ) ðåñïóá-
ë³êîþ1, ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè â ÿê³é ñòàëè ðåãóëþâàòèñü ìàéæå âèêëþ÷íî çàêîíîäàâ-
ñòâîì Ôðàíö³¿. Ó öåé ïåð³îä í³äåðëàíäñüêà êîíñòèòóö³éíà þñòèö³ÿ åâîëþö³îí³çóâàëà
íà ï³äñòàâ³ Êîíñòèòóö³¿ 1887 ðîêó2. Ó 1917 ðîö³ ¿¿ òåêñò áóâ äîïîâíåíèé ïîëîæåííÿ-
ìè ïðî âñåçàãàëüíå âèáîð÷å ïðàâî ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðîïîðö³éíîãî ïðåäñòàâíèöòâà, ó
1922 ðîö³ – íèçêîþ çì³í ùîäî ïîðÿäêó ïðåñòîëîíàñë³äóâàííÿ, ðåãåíñòâà, îáùèííîãî
óïðàâë³ííÿ, ïàñèâíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà òîùî.

Óñïàäêóâàâøè ôðàíöóçüê³ òðàäèö³¿, Í³äåðëàíäè ð³øó÷å â³äñóâàëè ñóäè â³ä êîíòðî-
ëþ íàä çàêîíàìè. Íàéâèùèé ïîë³òè÷íèé íàãëÿä çà äîòðèìàííÿì Êîíñòèòóö³¿ òóò íàëå-
æàâ äèíàñò³¿ Â³ëüãåëüì³â – Ôð³äð³õ³â: ñïî÷àòêó ïðèíöó Îðàíñüêî-Íàññóàíñüêîìó, à
çãîäîì – éîãî äîíüö³. «Íåäîòîðêàííèé ³ áåçâ³äïîâ³äàëüíèé» (ñòàòòÿ 53) êîðîëü çàëè-
øàâñÿ íîñ³ºì âñ³º¿ ïîâíîòè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ ðàçîì ç Ãåíåðàëüíèìè øòàòàìè çä³éñíþ-
âàâ ùå é çàêîíîäàâ÷ó âëàäó. Éîìó íàëåæàëî âåðõîâíå óïðàâë³ííÿ Í³äåðëàíäñüêîþ ²í-
ä³ºþ, Ñóð³íàìîì ³ Êþðàñàî, ïðàâî íà ïðèçóïèíåííÿ ä³¿ íåêîíñòèòóö³éíèõ àêò³â, âèäà-
íèõ «îðãàíàìè ç ðåãëàìåíòàö³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ» çàìîðñüêèõ òåðèòîð³é (ñòàòòÿ 62),
âèð³øåííÿ ñïîð³â, ó òîìó ÷èñë³ é êîíñòèòóö³éíèõ, ì³æ ïðîâ³íö³ÿìè, ì³æ ïðîâ³íö³ÿìè ³
ãðîìàäÿíàìè, ì³æ ñàìèìè ãðîìàäÿíàìè, ÿê³ íå íàëåæàëè äî êîìïåòåíö³¿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî¿ þñòèö³¿ (ñòàòòÿ 70). Ìîíàðõ îñîáèñòî ïðèçíà÷àâ ãîë³â ïàëàò ïàðëàìåíòó, ì³ã
âíîñèòè äî Ãåíåðàëüíèõ øòàò³â çàêîíîïðîåêòè, çàòâåðäæóâàòè ÷è â³äõèëÿòè çàêîíè,
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1 Êîíñòèòóö³ÿ 1798 ðîêó ö³º¿ ðåñïóáë³êè äóæå íàãàäóâàëà Êîíñòèòóö³þ Ôðàíö³¿ 1791 ðîêó. Àëå âæå ó
1801 ðîö³ âîíà áóëà ñóòòºâî ïåðåãëÿíóòà ó á³ê ¿¿ çáëèæåííÿ ç óÿâíèìè íàïîëåîí³âñüêèìè êîíñòèòóö³ÿìè, à
ó 1806 ðîö³ Íàïîëåîí âçàãàë³ ïåðåòâîðèâ Ãîëëàíä³þ íà ìîíàðõ³þ, ïîñàäèâ íà òðîí ñâîãî áðàòà Ëþäîâèêà Áî-
íîïàðòà ³ ó 1810 ðîö³ ïîâí³ñòþ ïðèºäíàâ Ãîëëàíä³þ äî Ôðàíö³¿. Ëèøå ï³ñëÿ ïîðàçêè Íàïîëåîíà Ãîëëàíä³ÿ
ïîñòóïîâî ïîâåðòàº íåçàëåæí³ñòü, ïîãëèíàº Áåëüã³þ (ó 1830 ðîö³ çíîâó ¿¿ âòðà÷àº). Öå â³äáèâàºòüñÿ ó Êîíñòè-
òóö³¿ 1815 ðîêó, ÿêà ââîäèòü äî ñèñòåìè ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ äâîïàëàòí³ Ãåíåðàëüí³
øòàòè.

2 Ïî ñóò³, öå áóâ ïåðåãëÿíóòèé, äîïîâíåíèé ³ çì³íåíèé òåêñò Êîíñòèòóö³¿ 1848 ðîêó. Òàê³ çì³íè ìàéæå
íå òîðêàëèñÿ îñíîâíèõ äåðæàâíèõ ³íñòèòóò³â. Äèâ.: Îñíîâíîé çàêîí Íèäåðëàíäñêîãî êîðîëåâñòâà (30 íîÿáðÿ
1887 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Òîì ²². – Ñ. 497–530.



óõâàëåí³ îñòàíí³ìè, ðîçïóñêàòè ïàðëàìåíò ö³ëêîì, àáî îêðåì³ éîãî ïàëàòè1, çàñíîâóâà-
òè ì³í³ñòåðñòâà, «ïðèçíà÷àòè ³ çâ³ëüíÿòè íà âëàñíèé ðîçñóä ¿õ ãëàâ» (ñòàòòÿ 76) òîùî.

Âàæëèâó ðîëü ó ãîëëàíäñüê³é ñèñòåì³ ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ â³ä³ãðàâà-
ëà Äåðæàâíà ðàäà, ÷ëåíè ÿêî¿ ïðèçíà÷àëèñü êîðîëåì. Âîíà çä³éñíþâàëà, ïåðåâàæíî,
ïîïåðåäí³é êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü øëÿõîì ðîçãëÿäó ³ äà÷³ âèñíîâê³â íà âñ³ çàêîíî-
ïðîåêòè êîðîëÿ, çàêîíîïðîåêòè, ÿê³ íàïðàâëÿëèñü ìîíàðõó äëÿ çàòâåðäæåííÿ, íà âñ³
êîðîë³âñüê³ ðåãëàìåíòè ç äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ íå ëèøå ºâðîïåéñüêèìè Í³äåðëàíäà-
ìè, à é Í³äåðëàíäñüêîþ ²íä³ºþ, Ñóð³íàìîì òà Êþðàñàî (ñòàòòÿ 75). Ôóíêö³¿ ïîë³òè÷-
íîãî òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ (ñòàòòÿ 77 Êîíñòèòóö³¿) ïðÿìî
ïîêëàäàëèñü íà ÷ëåí³â óðÿäó: «Ãëàâè ì³í³ñòåðñòâ ñòåæàòü çà âèêîíàííÿì Îñíîâíîãî
çàêîíó òà ³íøèõ çàêîí³â, îñê³ëüêè öå âèêîíàííÿ çàëåæèòü â³ä êîðîíè». Ó çâ’ÿçêó ç öèì
âñ³ êîðîë³âñüê³ óêàçè ³ íàêàçè êîíòðàñèãíóâàëèñü îäíèì ç ì³í³ñòð³â. Äîïîâíåííÿì äî
Êîíñòèòóö³¿ ó 1922 ðîö³ ïðè óðÿä³ çàñíîâóâàëèñü ïîñò³éí³ íàðàä÷³ òà äîïîì³æí³ êî-
ì³ñ³¿, ÿê³ óäîñêîíàëþâàëè éîãî ïîë³òè÷í³ êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿.

Ïàðëàìåíòñüêèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì Êîíñòèòóö³¿ çîñåðåäæóâàâñÿ ó Ïåðø³é
(50 ÷ëåí³â, îáðàíèõ íà 6 ðîê³â) òà Äðóã³é (100 ÷ëåí³â, îáðàíèõ íà 4 ðîêè)2 ïàëàòàõ Ãå-
íåðàëüíèõ øòàò³â. Çàêîíîäàâ÷à ³í³ö³àòèâà íàëåæàëà êîðîëþ ³ Äðóã³é ïàëàò³. Â³ä îñòàí-
íüî¿ â³í ïîñòóïàâ ñïî÷àòêó íà ñõâàëåííÿ Ïåðøî¿ ïàëàòè (ç âëàñíèì äîïîâ³äà÷åì â³ä
Äðóãî¿ ïàëàòè), à ïîò³ì – íà çàòâåðäæåííÿ òà îïðèëþäíåííÿ ìîíàðõó, â³ä êîðîëÿ –
ñïî÷àòêó íà ðîçãëÿä Äðóãî¿, ïîò³ì – Ïåðøî¿ ïàëàòè. Æîäåí ì³æíàðîäíèé äîãîâ³ð íå
ì³ã ðàòèô³êóâàòèñÿ áåç ñõâàëåííÿ Ãåíåðàëüíèìè øòàòàìè. Äåÿê³ ñêëàäí³ ïèòàííÿ âîíè
ìàëè âèð³øóâàòè ó «ïîäâ³éíîìó ñêëàä³», êîëè äî çâè÷àéíèõ 150 äåïóòàò³â äîäàâàëèñü
ùå 150 ðåïðåçåíòàíò³â, ÿê³ îáèðàëèñü ó òîìó æ ïîðÿäêó, ùî é çâè÷àéí³ (ñòàòòÿ 84).

Ì³ñöåâèìè îðãàíàìè ñèñòåìè ãîëëàíäñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ òà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîíñòè-
òóö³éíî¿ þñòèö³¿ áóëè ïðîâ³íö³éí³ øòàòè, îáðàí³ íà 4 ðîêè, òà ðàäè ãðîìàä, ð³øåííÿ
êèõ ìàëè çàòâåðäæóâàòèñü ÷è ïðèçóïèíÿòèñü ³ ñêàñîâóâàòèñü ç ïðèâîäó ¿õ íåêîíñòè -
òóö³éíîñò³ êîðîëåì (ñòàòò³ 140, 145). Íàéâèùîþ íàãëÿäîâîþ îñîáîþ ó ïðîâ³íö³¿ ñòî-
ñîâíî äîòðèìàííÿ íåþ Êîíñòèòóö³¿ Í³äåðëàíä³â áóâ ïðèçíà÷åíèé ìîíàðõîì êîì³ñàð,
ÿêèé ³ ãîëîâóâàâ ó ç³áðàííÿõ øòàò³â. Ó Í³äåðëàíäñüê³é ²íä³¿ òàê³ æ êîíòðîëüí³ ïîâíî-
âàæåííÿ âèêîíóâàâ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð, ó Ñóð³íàì³ òà Êþðàñàî – ãóáåðíàòîð.

Ñòàòòåþ 122 ââîäèëàñü êîíñòèòóö³éíà ôîðìóëà: «Çàêîíè íåïîðóøí³». Ïðèðîäíî,
âîíà ðîçïîâñþäæóâàëàñü ³ íà íàéâèùó ñóäîâó ïàëàòó – Âåðõîâíèé ñóä Í³äåðëàíä³â
(Hooge Raad). Ãîëîâà, çàñòóïíèê ãîëîâè Âåðõîâíîãî ñóäó ïðèçíà÷àëèñÿ êîðîëåì ç ÷èñ-
ëà éîãî ÷ëåí³â. Íà êîæíó âàêàíòíó ïîñàäó ÷ëåíà Ñóäó Äðóãà ïàëàòà Ãåíåðàëüíèõ øòà-
ò³â ïîäàâàëà êîðîëþ 3 êàíäèäàòóðè, ç ÿêèõ â³í îáèðàâ äëÿ ïðèçíà÷åííÿ îäíó. Ó÷àñòü
Âåðõîâíîãî ñóäó ó ïðîöåñ³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ çâîäèëàñü ëèøå äî éîãî âè-
êëþ÷íèõ ïîâíîâàæåíü ðîçãëÿäó ñïðàâ ùîäî ïîðóøåíü Êîíñòèòóö³¿ ç áîêó äåïóòàò³â
ïàðëàìåíòó, ì³í³ñòð³â, ãóáåðíàòîð³â òà ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà, ÷ëåí³â Äåðæàâíî¿ ðàäè,
êîì³ñàð³â êîðîëÿ. Àëå òàê³ ñïðàâè ïîðóøóâàëèñü âèêëþ÷íî çà ³í³ö³àòèâîþ êîðîëÿ ÷è çà
íàêàçîì Äðóãî¿ ïàëàòè. Ñòàòòÿ 62 Êîíñòèòóö³¿, âíåñåíà ó 1922 ðîö³, ïåðåäáà÷àëà ìîæ-
ëèâ³ñòü «ñêàñóâàííÿ ÿê òàêèõ, ùî ñóïåðå÷àòü Îñíîâíîìó çàêîíó, ³íøèì çàêîíàì àáî çà-
ãàëüíèì ³íòåðåñàì» ðîçïîðÿäæåíü, ùî âèäàâàëèñü ñïåö³àëüíèìè îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ
êîëîí³ÿìè. Àëå ïîðÿäîê ³ ìåõàí³çì òàêîãî ñêàñóâàííÿ ó Êîíñòèòóö³¿ íå âèïèñóâàâñÿ.

30 ëèñòîïàäà 1922 ðîêó ñòàòòþ 1 Êîíñòèòóö³¿ 1887 ðîêó áóëî âèêëàäåíî ó òàê³é ðå-
äàêö³¿: «Í³äåðëàíäñüêå êîðîë³âñòâî ñêëàäàºòüñÿ ç òåðèòîð³¿ Í³äåðëàíä³â, Í³äåðëàíä-
ñüêî¿ ²íä³¿, Ñóð³íàìà ³ Êþðàñàî». Öå ïîñòàâèëî çàìîðñüê³ òåðèòîð³¿ ó äîñèòü ñêëàäíèé
ïðàâîâèé ñòàòóñ, îñê³ëüêè ñòàòòÿ 2 ò³º¿ æ Êîíñòèòóö³¿ ñòâåðäæóâàëà, ùî âîíà º îáîâ’ÿç-
êîâîþ ëèøå äëÿ «ºâðîïåéñüêî¿ òåðèòîð³¿ êîðîë³âñòâà». Â³äçíà÷èìî é òå, ùî íîâà êîðî-
ëåâà ïðèíöåñà Îðàíñüêà ï³ä íàòèñêîì êîíñåðâàòèâíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë, ïî÷èíàþ÷è ç
1935 ðîêó, ïîâåëà êóðñ íà ïîäàëüø³ çì³íè Êîíñòèòóö³¿ 1874 ðîêó íà êîðèñòü îñòàíí³õ.
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1 Öå ïðàâî áóëî íàäàíî êîðîëþ íàïåðåäîäí³ ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, 29 ëèñòîïàäà 1917 ðîêó.
2 Ê³ëüê³ñíèé ñêëàä äåïóòàò³â ³ òåðì³í îáðàííÿ äåïóòàò³â Ïåðøî¿ ïàëàòè áóëî âèçíà÷åíî ñàìå ó 1922 ðîö³.



Ì³æâîºííà ñèñòåìà êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ³íøèõ äåðæàâ ìàéáóòíüîãî Áåí³ëþêñà1

çà íîðìàòèâíîþ áàçîþ ³ ôîðìàìè âèÿâèëàñü äîñèòü ñõîæîþ íà ùîéíî ðîçãëÿíóòó
í³äåðëàíäñüêó. Òàê, 15 ëèñòîïàäà 1920 ðîêó, 7 ëþòîãî, 24 ñåðïíÿ ³ 15 æîâòíÿ 1921 ðîêó
áóëè âíåñåí³ ÷åðãîâ³ çì³íè äî ÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿ Áåëüã³¿ â³ä 7 ëþòîãî 1831 ðîêó.2 Ãî-
ëîâíà ç íèõ – ââåäåííÿ âñåçàãàëüíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà äëÿ ÷îëîâ³ê³â ³ íàäàííÿ ïðàâà
ãîëîñó äåÿêèì êàòåãîð³ÿì æ³íîê3. ßê ³ â Í³äåðëàíäàõ, Êîíñòèòóö³ÿ 1831 ðîêó ïðèçíà÷à-
ëàñü ò³ëüêè äëÿ «ºâðîïåéñüêî¿ Áåëüã³¿», à äëÿ çàìîðñüêèõ òåðèòîð³é ìåòðîïîë³ÿ óõâà-
ëþâàëà «îñîáëèâ³ çàêîíè», ÿê³ é ìàëè áóëè áóòè òàì ãîëîâíèìè îá’ºêòàìè çàõèñòó â³ä
ìîæëèâèõ ïîðóøåíü.

Äåÿê³ â³äì³ííîñò³ áåëüã³éñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ â³ä í³äåðëàíäñüêî¿ ïîëÿãàëè
ó òàêîìó. Ñòàòòÿ 28 Êîíñòèòóö³¿ ïðÿìî âñòàíîâëþâàëà: «Îáîâ’ÿçêîâå äëÿ âñ³õ òëóìà-
÷åííÿ çàêîí³â íàëåæèòü âèêëþ÷íî çàêîíîäàâ÷³é âëàä³». Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà êîíñòèòó-
ö³éí³ñòü àêò³â êîðîëÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 64 ïîêëàäàëàñü íà ì³í³ñòðà, ÿêèé ñêð³ïëþ-
âàâ ñâî¿ì ï³äïèñîì òàêèé àêò. Ïîë³òè÷í³ êîíñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿ ìîíàðõà
ùîäî çàêîí³â îáìåæóâàëèñü ïðèïèñîì ïðî òå, ùî êîðîëü í³ çà ÿêèõ óìîâ íå ìîæå àí³
ïðèçóïèíÿòè ä³þ ïîñòàâëåíèõ íèì ï³ä ñóìí³â çàêîí³â, àí³ ïåðåøêîäæàòè ¿õ âèêî-
íàííþ (ñòàòòÿ 67). Äîñèòü âèðàçíî óñóâàëà â³ä çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî
íàãëÿäó áåëüã³éñüê³ ñóäè ñòàòòÿ 94: «Æîäåí ñóä, æîäíà þðèñäèêö³ÿ ó ñï³ðíèõ ñïðàâàõ
íå ìîæóòü âñòàíîâëþâàòèñü ³íàêøå, í³æ íà ï³äñòàâ³ çàêîíó». Ôóíêö³¿ í³äåðëàíäñüêîãî
Âåðõîâíîãî ñóäó ùîäî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ì³í³ñòð³â çà ïîðóøåííÿ Êîíñòèòóö³¿ ó Áåëüã³¿
ïîêëàäàëèñü íà Êàñàö³éíèé ñóä. Óñ³ ñóäè ³ òðèáóíàëè (àïåëÿö³éí³, â³éñüêîâ³, êîìåð-
ö³éí³, çàãàëüí³, ïðîâ³íö³éí³ òà ì³ñöåâ³) ìàëè ñóâîðî äîòðèìóâàòèñÿ áóêâè çàêîíó áåç
áóäü-ÿêèõ ñóìí³â³â ùîäî éîãî êîíñòèòóö³éíîñò³ ÷è íåêîíñòèòóö³éíîñò³. Ñòàòòåþ 107
Êîíñòèòóö³¿ ñóäàì íàäàâàëîñü ëèøå ïðàâî ïðè çàñòîñóâàíí³ ó õîä³ ïðîâàäæåííÿ ïî-
ñòàíîâ ³ ðîçïîðÿäæåíü (çàãàëüíèõ, ïðîâ³íö³éíèõ, ì³ñöåâèõ) îö³íþâàòè ¿õ íà ïðåäìåò
â³äïîâ³äíîñò³ çàêîíàì ³, ó âèïàäêó âèÿâëåííÿ ¿õ ñóïåðå÷íîñò³ çàêîíàì, â³äìîâëÿòèñü
â³ä çàñòîñóâàííÿ òàêèõ àêò³â.

Íàïåðåäîäí³ 20-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ ñóòòºâèõ çì³í çàçíàëà Êîíñòèòóö³ÿ Ëþêñåì-
áóðãó â³ä 17 æîâòíÿ 1868 ðîêó. Äëÿ ³íñòèòóòó êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ íàéá³ëüøå çíà-
÷åííÿ ìàëè ò³ ç íèõ, ÿê³ çàêð³ïëþâàëè ñóâåðåííó âëàäó íàðîäó, ñêàñîâóâàëè ÷èíí³ñòü
óñ³õ ñåêðåòíèõ äîãîâîð³â, âñòàíîâëþâàëè óñåçàãàëüíå âèáîð÷å ïðàâî ç ïðîïîðö³éíèì
ïðåäñòàâíèöòâîì. Íàéâèùèìè îðãàíàìè ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ òóò
áóëè Âåëèêèé ãåðöîã, Ïàëàòà äåïóòàò³â òà óðÿä, ÿê³ êîðèñòóâàëèñü ó ö³é ñôåð³ òàêèìè
æ ïîâíîâàæåííÿìè, ÿê ³ êîðîëü, ïàðëàìåíò ³ ì³í³ñòðè ÷è òî ó Í³äåðëàíäàõ, ÷è òî ó
Áåëüã³¿. Òà é êîíñòèòóö³éí³ ïðèïèñè ùîäî îáîðîíè êîíñòèòóö³¿ áóëè ó âñ³õ òðüîõ äåð-
æàâàõ ìàéæå òîòîæíèìè. Çíà÷íèé îáñÿã ðîáîòè â ãàëóç³ ïîïåðåäíüîãî êîíñòèòóö³éíî-
ãî êîíòðîëþ ïîêëàäàâñÿ íà Äåðæàâíó ðàäó. Ñïðàâè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïîðóøåííÿìè Êîíñòè-
òóö³¿ âèñîêèìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè, ðîçãëÿäàëà Âèùà ñóäîâà ïàëàòà.

Ñèñòåìà êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ Äàí³¿ ó ì³æâîºííèé ïåð³îä åâîëþö³îíóâàëà íà ï³ä-
ñòàâ³ Êîíñòèòóö³¿ 1915 ðîêó4, ñòðèæåíü ÿêî¿ ñòàíîâèâ ïåðøèé îñíîâíèé çàêîí

íàçâàíîãî êîðîë³âñòâà â³ä 5 ÷åðâíÿ 1849 ðîêó. Äî ö³º¿ äàòè, ïî÷èíàþ÷è ç 1660 ðîêó,
ôàêòè÷í³ äàòñüê³ êîíñòèòóö³¿ îõîðîíÿëèñü àáñîëþòíèì ñàìîäåðæàâíèì ìîíàðõîì5.
Îñíîâí³ çàêîíè 1855 òà 1863 ðîê³â âèÿâèëèñü íåäîâãîâ³÷íèìè, ³ òåêñò ïåðøî¿ Êîíñòè-
òóö³¿ ç íåçíà÷íèìè çì³íàìè çíîâó áóëî ââåäåíî ó ä³þ 1866 ðîêó. Ñàìå ó äåíü 66-¿ ð³÷-
íèö³ â³ä ¿¿ íàðîäæåííÿ ç ÷åðãîâèìè âèïðàâëåííÿìè ³ äîïîâíåííÿìè, ÿê³ ñòîñóâàëèñü,
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1 Òàêå ì³æäåðæàâíå îá’ºäíàííÿ Áåëüã³¿, Í³äåðëàíä³â ³ Ëþêñåìáóðãó áóëî ñòâîðåíå ó 1944 ðîö³.
2 Äèâ.: Êîíñòèòóöèÿ // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Òîì ²². – Ñ. 475–492.
3 Ïîâí³ñòþ æ³íêè ó «êîíñåðâàòèâí³é» Áåëüã³¿ áóëè óð³âíÿí³ ó âèáîð÷èõ ïðàâàõ ç ÷îëîâ³êàìè ëèøå ó

1948 ðîö³.
4 Äèâ.: Êîíñòèòóöèÿ Äàòñêîãî êîðîëåâñòâà (îò 5 èþíÿ 1915 ãîäà ñ èçìåíåíèÿìè îò 10 ñåíòÿáðÿ

1920 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Òîì ²². – Ñ. 535–547.
5 Ó 1831–1834 ðîêàõ ï³ä âïëèâîì ³äåé íàòõíåííèê³â ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿ ó ïðîöåñ êîíñòèòóö³éíîãî

êîíòðîëþ âòðóòèëèñü áóëî Ïðîâ³íö³éí³ øòàòè – ïðîòîïàðëàìåíòñüêèé îðãàí, äî äóìêè ÿêîãî êîðîëü ìàéæå
íå ïðèñëóõîâóâàâñÿ.



ãîëîâíèì ÷èíîì, âèáîð÷îãî ïðàâà, öåé äîêóìåíò óõâàëåíî âæå ï³ä íàéìåíóâàííÿì
Êîíñòèòóö³¿ 1915 ðîêó. ßêðàç íà ñàìîìó ïî÷àòêó ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, 10 âåðåñ-
íÿ 1920 ðîêó, äî íå¿ âíåñåí³ äåÿê³ çì³íè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðèºäíàííÿì äî Äàí³¿ Ï³âäåííî¿
Þòëàíä³¿, ùî ðàí³øå íàëåæàëà Í³ìå÷÷èí³.

Àëå îñòàíí³ çì³íè, îêð³ì òîãî, âì³ùóâàëè ùå é âàæëèâ³ ïðèïèñè (ñòàòò³ 7, 16, 32, 35,
40, 49, 54, 93) ùîäî ñèñòåìè äàòñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, îñê³ëüêè
çâè÷àéí³ ñóäè êîðîë³âñòâà äî íå¿ íå äîïóñêàëèñü. Ôîðìàëüíî íàéâèù³ êîíñòèòóö³éí³
êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ íàëåæàëè «ñâÿùåííîìó ³ áåçâ³äïîâ³äàëüíîìó» (ñòàòòÿ 12)
ìîíàðõó. Â³í çä³éñíþâàâ ¿õ ÷åðåç ì³í³ñòð³â, ÿêèõ ïðèçíà÷àâ, çâ³ëüíÿâ, âèçíà÷àâ ¿õ ê³ëü-
ê³ñòü ³ ðîçïîä³ëÿâ îáîâ’ÿçêè. Âàæëèâ³ ôóíêö³¿ ïîïåðåäíüîãî êîíòðîëþ ïîêëàäàëèñü íà
Äåðæàâíó ðàäó, òîáòî ç³áðàííÿ ì³í³ñòð³â ï³ä ãîëîâóâàííÿì êîðîëÿ, àáî íà Ðàäó ì³í³-
ñòð³â: òåæ ç³áðàííÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì îäíîãî ç íèõ – äåðæàâíîãî ì³í³ñòðà. Âîíè îáãî-
âîðþâàëè âñ³ çàêîíîïðîåêòè íà ïðåäìåò ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Äàí³¿. ×àñòî âè-
ñíîâêè Ðàäè ì³í³ñòð³â ïåðåäàâàëèñü íà ùå îäíå îáãîâîðåííÿ äî Äåðæàâíî¿ ðàäè. Ñòàò-
òÿ 17 çîáîâ’ÿçóâàëà áóäü-ÿêó öèâ³ëüíó ÷è ïîñàäîâó îñîáó «ðîáèòè óðî÷èñòó çàÿâó ïðî
òå, ùî âîíà áóäå äîòðèìóâàòèñü Êîíñòèòóö³¿».

Êîðîëü ñêëèêàâ ïàðëàìåíò (Ð³ãñòàã) íà ÷åðãîâ³ ³ íàäçâè÷àéí³ ñåñ³¿, âñòàíîâëþâàâ ¿õ
òðèâàë³ñòü, ìàâ ïðàâî ðîçïóñêàòè íèæíþ ïàëàòó (Ôîëüêåò³íã), çàòâåðäæóâàâ ³ îïðè-
ëþäíþâàâ çàêîíè, ì³ã îñîáèñòî ó ïðîì³æîê ì³æ ñåñ³ÿìè Ð³ãñòàãó âèäàâàòè òèì÷àñîâ³
çàêîíè, «ÿê³, ïðîòå, â æîäíîìó ðàç³ íå ïîâèíí³ áóëè ñóïåðå÷èòè Êîíñòèòóö³¿» (ñòàò-
òÿ 25) ³ ìàëè çàòâåðäæóâàòèñü ïàðëàìåíòîì íà íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿.

×èñëî ÷ëåí³â Ôîëüêåò³íãà íå ïîâèííî áóëî ïåðåâèùóâàòè 152 îñîáè, îáðàí³ íà
4 ðîêè, Ëàíäñò³íãó (âåðõíüî¿ ïàëàòè) – 78 îñ³á, îáðàíèõ â³ä îêðåìèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ
îäèíèöü íà 8 ðîê³â. Âîíè çä³éñíþâàëè îáîï³ëüíèé ïàðëàìåíòñüêèé òðàäèö³éíèé êîí-
òðîëü íàä â³äïîâ³äí³ñòþ çàêîí³â Êîíñòèòóö³¿. Îñîáëèâ³ñòü éîãî äàòñüêîãî ð³çíîâèäó
ïîëÿãàëà ó òîìó, ùî áóäü-ÿêèé çàêîíîïðîåêò â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó ìàâ îáãîâîðþ-
âàòèñü ó ïàëàò³ Ð³ãñòàãó íå ìåíøå, í³æ òðè÷³ (ñòàòòÿ 51). Öå, çâè÷àéíî, ï³äñèëþâàëî ãà-
ðàíò³¿ â³äïîâ³äíîñò³ çàêîíó êîíñòèòóö³éíèì ïðèïèñàì. Ïåâíó ðîëü â³ä³ãðàâàëè ó ïðî-
öåñ³ ïàðëàìåíòñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ÷èñëåíí³ êîì³ñ³¿ Ôîëüêåò³íãà òà
Ëàíäñò³íãà. Ö³êàâî é òå, ùî Ôîëüêåò³íã ì³ã «ðîçïóñòèòè Ëàíäñò³íã». Öå áóëî ó âèïàä-
êó, êîëè Ëàíäñò³íã âäðóãå â³äõèëÿâ çàêîíîïðîåêò Ôîëüêåò³íãà, à îñòàíí³é ïðèéìàâ
éîãî çíîâó. Áåç çãîäè Ð³ãñòàãó êîðîëü íå ìàâ ïðàâà ï³äïèñóâàòè ì³æíàðîäí³ óãîäè.

Äåùî óìîâíî äî îðãàí³â îõîðîíè Êîíñòèòóö³¿ Äàí³¿ ìîæíà ïðèºäíàòè ³ ñïåö³àëüíèé
Âåðõîâíèé ñóä (Rigsret). Â³í ñêëàäàâñÿ ç 13 ÷ëåí³â Âèùîãî ñóäó ³ 13 äåïóòàò³â âåðõ-
íüî¿ ïàëàòè, îáðàíèõ íà 4 ðîêè ñàìèì Ëàíäñò³íãîì. Ãîëîâóþ÷îãî îáèðàâ ñàì Ñóä. Â³í
ðîçãëÿäàâ ñïðàâè çà çâèíóâà÷åííÿìè ó ïîðóøåíí³ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â, âèñóíóòèìè
ïðîòè ì³í³ñòð³â ÷è ³íøèõ âèñîêèõ ïîñàäîâèõ îñ³á êîðîëåì àáî Ôîëüêåò³íãîì.

Ùå ðàç çãàäàºìî ïðî òàêå ö³êàâå ÿâèùå â ³ñòîð³¿ ñâ³òîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ÿê
ìîæëèâ³ñòü îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ çàêîí³â Äàí³¿ òà ²ñëàíä³¿ «êîíñòèòóö³éíèì ñóïåð-
àðá³òðîì» ç Íîðâåã³¿ ÷è Øâåö³¿, ³ ïåðåéäåìî äî õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëåé êîíñòèòóö³é-
íîãî êîíòðîëþ 20–40-õ ðîê³â ñàìå îñòàííüî¿ ç öèõ äâîõ ÿñêðàâèõ ïðåäñòàâíèöü ñêàí-
äèíàâñüêî¿ ïðàâîâî¿ ñ³ì’¿.

Ó 1935 ðîö³ Øâåö³ÿ ñâÿòêóâàëà 500-ó ð³÷íèöþ â³ä äíÿ ñòâîðåííÿ ïàðëàìåíòó
(Ð³êñäàãó), òîáòî ï³âòèñÿ÷³ ðîê³â îô³ö³éíîãî îáìåæåííÿ àáñîëþòíî¿ âëàäè êîðîëÿ.

Ñèñòåìà êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ó ì³æâîºííèé ïåð³îä òóò åâîëþö³îí³çóâàëà íà ï³äñòàâ³
íàéñòàð³øî¿ ó ªâðîï³ ç ÷èííèõ íà òîé ÷àñ ïèñàíèõ êîíñòèòóö³é – Àêòà ïðî ïðàâë³ííÿ,
÷è Êîíñòèòóö³¿ 1809 ðîêó1, ÿêó ñóòòºâî äîïîâíþâàëè ³ ðîçâèâàëè ùå òðè ñòðèæíåâèõ
êîíñòèòóö³éíèõ çàêîíè: Ïîëîæåííÿ ïðî Ð³êñäàã 1866 ðîêó2, Àêò ïðî ïðåñòîëîíàñë³äó-
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1 Äèâ.: Êîíñòèòóöèÿ (6 èþíÿ 1809 ãîäà ñ ïîçäíåéøèìè èçìåíåíèÿìè) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ãîñó-
äàðñòâ. – Òîì ²². – Ñ. 590–618.

2 Ïîëîæåíèå î Ðèêñäàãå (22 èþíÿ 1866 ãîäà ñ ïîçäíåéøèìè èçìåíåíèÿìè) // Òàì ñàìî. – Ñ. 618–639.



âàííÿ 1810 ðîêó1 òà Àêò ïðî ñâîáîäó äðóêó 1849 ðîêó2. Äëÿ àíàë³çó åâîëþö³¿ øâåäñüêî¿âàííÿ 1810 ðîêó1 òà Àêò ïðî ñâîáîäó äðóêó 1849 ðîêó2. Äëÿ àíàë³çó
åâîëþö³¿ øâåäñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ó 20–30-õ ðîêàõ îñîáëèâå çíà-
÷åííÿ ìàþòü âëàñíå Êîíñòèòóö³ÿ 1809 ðîêó òà Ïîëîæåííÿ ïðî Ð³êñäàã 1866 ðîêó. Òîìó
ìè é çîñåðåäèìîñü ñàìå íà ¿õ çì³ñò³.

Ùî ñòîñóºòüñÿ Àêòà ïðî ïðàâë³ííÿ, òî ñòàíîì íà ê³íåöü Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ç 114
éîãî ñòàòåé «íåäîòîðêàííèìè» ç 1809 ðîêó çàëèøèëèñü ò³ëüêè 18. Óñ³ ³íø³ çàçíàâàëè
çì³í ³ äîïîâíåíü ïî äâà, òðè é á³ëüøå ðàç³â3. Òàêèì æå «ì’ÿêèì» âèÿâèëîñü ³ Ïîëîæåí-
íÿ ïðî Ð³êñäàã: äî 1915 ðîêó ðåôîðìóâàííÿ òîðêíóëîñÿ 70 éîãî ïàðàãðàô³â ³ç 82. Òà é
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè êîíñòèòóö³éí³ çàêîíè Øâåö³¿ çì³íþâàëèñü äî-
ñèòü ³íòåíñèâíî. ×åðãîâîãî ðàçó ïî-³íøîìó áóëè âèêëàäåí³ 21 ñòàòòÿ Êîíñòèòóö³¿ ³
48 ïàðàãðàô³â íàçâàíîãî Ïîëîæåííÿ.

Ìàáóòü, ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî Øâåö³ÿ, áàãàòî â ÷îìó íàñë³äóþ÷è àíãë³éñüêó êîíñòè-
òóö³éíó ïðàêòèêó, âñå æ îáìåæóâàëà âëàäó ìîíàðõà íà äâà ñòîë³òòÿ ìåíøå, í³æ Àíã-
ë³ÿ, ¿¿ êîðîëü çáåð³ã á³ëüøå êîíñòèòóö³éíèõ êîíòðîëüíèõ ïîâíîâàæåíü, í³æ âîëîäàð
òðîíó â Ëîíäîí³. ßê ³ ðàí³øå, øâåäñüêèé ìîíàðõ, ä³þ÷è ó ðàìêàõ ïîë³òè÷íî¿ êîíñòè-
òóö³éíî¿ þñòèö³¿, çä³éñíþâàâ ðàçîì ç ïàðëàìåíòîì çàêîíîäàâ÷ó ³ î÷îëþâàâ âèêîíàâ÷ó
âëàäó. Â³í îäèí ïðàâèâ êîðîë³âñòâîì ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Àêòîì ïðî ïðàâë³ííÿ,
«çàëèøàâ ³ ïðèçíà÷àâ çä³áíèõ, äîñâ³ä÷åíèõ, íåï³äêóïíèõ, ç ãàðíîþ ðåïóòàö³ºþ ÷ëåí³â
Äåðæàâíî¿ ðàäè» (ñòàòòÿ 4 ó ðåäàêö³¿ 1921 ðîêó), ïðèçíà÷àâ (³ ï³äâèùóâàâ) øâåä³â çà
ïîõîäæåííÿì íà âñ³ ïîñàäè ó äåðæàâ³ (ñòàòòÿ 28 ó ðåäàêö³¿ 1921 ðîêó), âíîñèâ çàêîíî-
ïðîåêòè, çàòâåðäæóâàâ çàêîíè òîùî. Ä³¿ êîðîíè íå ìîãëè áóòè ïðåäìåòîì áóäü-ÿêî¿
êðèòèêè (ñòàòòÿ 3).

Îñê³ëüêè êîðîëü ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü íàäàíèõ éîìó Êîíñòèòóö³ºþ óïðàâë³íñüêèõ ³
êîíòðîëüíèõ ôóíêö³é «çä³éñíþâàâ ó Äåðæàâí³é ðàä³», ðîëü øâåäñüêîãî óðÿäó â ïðîöå-
äóð³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ çàëèøàëàñü äóæå âàãîìîþ. Ï³ñëÿ ïîïðàâîê äî ñòàòåé
5 ³ 6 Àêòà ïðî ïðàâë³ííÿ, âíåñåíèõ ó 1918 ðîö³, óðÿä Øâåö³¿, òîáòî Äåðæàâíà ðàäà,
ñêëàäàâñÿ ç 8–10 ãîë³â äåïàðòàìåíò³â òà 3 äåðæàâíèõ ðàäíèê³â áåç ïîðòôåë³â. Îäíîãî ç
îñòàíí³õ êîðîëü ïðèçíà÷àâ äåðæàâíèì ì³í³ñòðîì4 ÷è ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì. ßê ³ ðàí³øå,
ìîíàðõ íå ì³ã ïðèéìàòè ð³øåííÿ ³íàêøå, í³æ ó ïðèñóòíîñò³ ùîíàéìåíøå òðüîõ äåð-
æàâíèõ ðàäíèê³â ³ äîïîâ³äà÷à. Àëå êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿ óðÿäó íà öüîìó íå çàê³í÷óâà-
ëèñü. Êîæåí ç ÷ëåí³â êàá³íåòó çîáîâ’ÿçàíèé áóâ â³äâåðòî âèñëîâëþâàòè ñâî¿ «â³ðíî-
ï³ääàí³ çàïåðå÷åííÿ» íà âñ³ ïðîïîçèö³¿ ìîíàðõà. Îñîáëèâî öå ñòîñóâàëîñü âèïàäê³â,
êîëè ÷ëåí óðÿäó âáà÷àâ, ùî òàê³ ïðîïîçèö³¿ «ÿâíî ñóïåðå÷àòü Êîíñòèòóö³¿ êîðîë³âñòâà
÷è çàãàëüíîìó çàêîíîäàâñòâó» (ñòàòòÿ 9 ó ðåäàêö³¿ 1909 ðîêó). ßêùî òàêèé äåðæàâíèé
ðàäíèê íå çìóñèâ çàíåñòè ñâîþ îñîáèñòó äóìêó äî ïðîòîêîëó, òî â³í íàð³âí³ ç óñ³ìà ³í-
øèìè ÷ëåíàìè óðÿäó í³ñ ïîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ Êîíñòèòóö³¿. Òàêèì ñà-
ìèì ÷èíîì äåðæàâíèé ðàäíèê çîáîâ’ÿçàíèé áóâ ³ â³äìîâèòèñü â³ä êîíòðàñèãíàö³¿ ð³-
øåííÿ, ùî ñóïåðå÷èòü Êîíñòèòóö³¿, ³ çàëèøèòè ïîñàäó äî ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êòó Ð³êñ-
äàãîì, ïåðåä ÿêèì Äåðæàâíà ðàäà, ÿê ³ ðàí³øå, â³äïîâ³äàëüíîþ íå áóëà5.

Â
àæëèâ³ êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿ çà äîòðèìàííÿì Êîíñòèòóö³¿ ïðîäîâæóâàëè â³ä³ãðàâàòè
ó ì³æâîºííèé ïåð³îä Êîðîë³âñüêà çàêîíîäàâ÷à ðàäà òà êàíöëåð þñòèö³¿. Ïåðøà

ñêëàäàëàñü çà ñòàòòåþ 21 (ó ðåäàêö³¿ 1909 ðîêó) Àêòà ïðî ïðàâë³ííÿ ç òðüîõ ÷ëåí³â Êî-
ðîë³âñüêîãî âåðõîâíîãî ñóäó òà îäíîãî ÷ëåíà – þðèñòà Êîðîë³âñüêîãî àäì³í³ñòðàòèâ-
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1 Àêò î ïðåñòîëîíàñëåäèè // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ãîñóäàðñòâ Åâðîïû. – Ì., 1957. – Ñ. 1099–1102.
2 Àêò î ñâîáîäå ïå÷àòè (5 àïðåëÿ 1849 ãîäà ñ ïîçäíåéøèìè èçìåíåíèÿìè ïî 1953 ãîä) // Òàì ñàìî. –

Ñ. 1103–1138.
3 «Ðåêîðäíèìè» ó öüîìó àñïåêò³ ñòàëè äëÿ Øâåö³¿ 1866 ð³ê, ïðîòÿãîì ÿêîãî áóëî çì³íåíî 63 ñòàòò³, òà

1909 – ð³ê ñòîð³÷÷ÿ Êîíñòèòóö³¿, êîëè äîïîâíåííÿ ÷è íîâà ðåäàêö³ÿ òîðêíóëèñü 31 ñòàòò³.
4 Îêð³ì íüîãî, ðàíã ì³í³ñòðà ç ÷èñëà âñ³õ äåðæàâíèõ ðàäíèê³â îòðèìàâ ñàìå ó öåé ïåð³îä ëèøå ì³í³ñòð çà-

êîðäîííèõ ñïðàâ. Îáèäâà âîíè, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 34 Êîíñòèòóö³¿, ââàæàëèñü âèùèìè äåðæàâíèìè
ñàíîâíèêàìè.

5 Ñàìå òîìó ïðàêòèêà âîòóì³â íåäîâ³ðè óðÿäó ó 20–30-õ ðîêàõ íå çàñòîñîâóâàëàñü. Ó â³äñòàâêó Äåðæàâíà
ðàäà âèõîäèëà âèêëþ÷íî çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ. Îñîáëèâ³ñòþ ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, áóëî é òå, ùî
ï³ñëÿ 1918 ðîêó êîðîëü ïðèçíà÷àâ ÷ëåí³â óðÿäó, ÿê ïðàâèëî, ç ÷èñëà ÷ëåí³â Ð³ãñäàãó, ÿê³ âõîäèëè äî ïàðëàì-
åíòñüêî¿ á³ëüøîñò³.



íîãî ñóäó. Çàêîíîäàâ÷à ðàäà ó ïîðÿäêó ïîïåðåäíüîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ äà-
âàëà âèñíîâêè íà íîðìàòèâí³ àêòè, ïåðåäàí³ äëÿ çàòâåðäæåííÿ, îïóáë³êóâàííÿ, çì³íè
÷è ñêàñóâàííÿ êîðîëþ. Îñòàíí³é ì³ã ó êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó çì³öíþâàòè ñêëàä
Çàêîíîäàâ÷î¿ ðàäè ùå îäíèì ôàõ³âöåì, «â³äîìèì ñâî¿ìè çä³áíîñòÿìè, äîñâ³ä÷åí³ñòþ
òà íåï³äêóïí³ñòþ». Êàíöëåð þñòèö³¿, ÿê ³ ðàí³øå, ïðèçíà÷àâñÿ ìîíàðõîì ç ÷èñëà «äî-
ñâ³ä÷åíèõ ³ íåóïåðåäæåíèõ þðèñò³â, ÿê³ âæå îá³éìàëè ñóää³âñüê³ ïîñàäè». ßê êîðîë³â-
ñüêèé ãåíåðàë-ïðîêóðîð â³í ìàâ ïîðóøóâàòè ñïðàâè ïðî ñóäîâå ïåðåñë³äóâàííÿ ïî-
ðóøíèê³â Êîíñòèòóö³¿.

Ðîëü ïàëàò Ð³êñäàãó â ñèñòåì³ øâåäñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ òåæ çàëèøàëàñü
äîñèòü âàãîìîþ. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 49 (ó ðåäàêö³¿ 1921 ðîêó) îáèäâ³ âîíè ç óñ³õ ïè-
òàíü ìàëè îäíàêîâó êîìïåòåíö³þ ³ îäíàêîâó âëàäó. ×èñåëüí³ñòü ïåðøî¿ (âåðõíüî¿) ïà-
ëàòè, ùî îáèðàëàñü ëàíäñò³íãàìè (îáëàñíèìè ç³áðàííÿìè) íà 8 ðîê³â, çá³ëüøèëàñü ó
öåé ïåð³îä äî 150 äåïóòàò³â, ê³ëüê³ñíèé ñêëàä äðóãî¿ (íèæíüî¿) ïàëàòè, ÿêà îáèðàëàñü
íàñåëåííÿì íà 4 ðîêè, – äî 230 îñ³á. Íàéâàæëèâ³øó ðîëü ó ïðîöåäóð³ çä³éñíåííÿ êîí-
ñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ â³äïîâ³äíî äî ïàðàãðàô³â 37 ³ 38 (ó ðåäàêö³ÿõ 1918, 1921 òà
1922 ðîê³â) Ïîëîæåííÿ ïðî Ð³êñäàã â³ä³ãðàâàâ Êîíñòèòóö³éíèé êîì³òåò ç 20 äåïóòàò³â
(ïî 10 â³ä êîæíî¿ ç ïàëàò). Â³í ïîïåðåäíüî ðîçãëÿäàâ ³ äàâàâ âèñíîâêè íà êîíñòèòóö³é-
í³ òà ³íø³ îñíîâí³ çàêîíè êîðîë³âñòâà (çàêîí ïðî âèáîðè, ðåãëàìåíòè Ð³êñäàãà òîùî),
ðîáèâ äîïîâ³ä³ ³ âíîñèâ ïðîïîçèö³¿ ùîäî îïóáë³êóâàííÿ, çì³í, òëóìà÷åííÿ ÷è ñêàñó-
âàííÿ íîðìàòèâíèõ àêò³â, çàêîí³â ³ óêàç³â ñòîñîâíî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷ëåí³â Äåðæàâíî¿
ðàäè òà ³íøèõ âèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á çà ïîðóøåííÿ Êîíñòèòóö³¿, ìàâ ïîâíîâàæåííÿ ó
ïîðÿäêó êîíòðîëþ âèòðåáîâóâàòè äëÿ àíàë³çó ïðîòîêîëè çàñ³äàíü óðÿäó òîùî. Àíà-
ëîã³÷í³ êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿ ïî ãàëóçÿõ ä³ÿëüíîñò³ íàëåæàëè ô³íàíñîâîìó êîì³òåòó
(24 îñîáè), êîì³òåòó ñóáñèä³é (20), áàíê³âñüêîìó êîì³òåòó (16), ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ìó êîì³òåòó (16), à òàêîæ äâîì çàêîíîäàâ÷èì êîì³òåòàì (ïî 16 îñ³á). Îñòàíí³ ãîòóâàëè
âèñíîâêè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ çàêîíîïðîåêò³â, ÿê³ íå íàëåæàëè äî êîëà
â³äàííÿ ³íøèõ êîì³òåò³â, à òàêîæ êîíòðîëþâàëè áåçïîñåðåäíüî ä³ÿëüí³ñòü äâîõ ïàðëà-
ìåíòñüêèõ ïðîêóðàòîð³â (ïðîêóðîð³â, îìáóäñìåí³â).

²íñòèòóò îìáóäñìåíà ÿê íàéâèäàòí³øèé âèíàõ³ä øâåäñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿
ðîçãîðòàâ ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ³ ó 20–30-õ ðîêàõ. Çì³íè äî ñòàòåé 96–100 Êîíñòèòóö³¿ òà

ïàðàãðàôà 68 Ïîëîæåííÿ ïðî Ð³êñäàã, âíåñåí³ ó 1915 òà 1921 ðîêàõ, ëèøå óòî÷íþâàëè
ïðàâîâèé ñòàòóñ ñóäîâîãî òà â³éñüêîâîãî îìáóäñìåí³â ÿê «þðèñò³â âèïðîáóâàíèõ
çíàíü òà ñóâîðî¿ íåï³äêóïíîñò³». Ä³ÿëè âîíè íà ï³äñòàâ³ îñîáëèâèõ ³íñòðóêö³é Ð³êñäà-
ãó â ðàíç³, ïðèð³âíÿíîìó äî êîðîë³âñüêîãî êàíöëåðà þñòèö³¿, áåçïåðåøêîäíî äîïóñêà-
ëèñü íà çàñ³äàííÿ âñ³õ êîðîë³âñüêèõ ³ çâè÷àéíèõ ñóä³â (áåç ïðàâà âèñëîâëþâàòè íà çà-
ñ³äàííÿõ ñâîþ äóìêó), ãîòóâàëè àíàë³òè÷í³ äîïîâ³ä³ Ð³êñäàãó ùîäî íåäîë³ê³â çàêîíî-
äàâñòâà, ïðîïîíóâàëè øëÿõè ¿õ óñóíåííÿ òîùî.

Ç ³íøèõ îðãàí³â ïàðëàìåíòñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ïðèâåðòàþòü óâàãó
êîì³ñ³ÿ Ð³êñäàãó äëÿ íàðàä ç êîðîëåì ó ñïðàâàõ, ùî ñòîñóþòüñÿ â³äíîñèí Øâåö³¿ ç ³íî-
çåìíèìè äåðæàâàìè, êîì³ñàð³àò ç³ ñâîáîäè äðóêó, êîì³ñ³ÿ äëÿ íàãëÿäó çà ÷ëåíàìè Âåð-
õîâíîãî ³ Àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóä³â òîùî. Òàê, êîì³ñ³ÿ ç ³íîçåìíèõ ñïðàâ â³äïîâ³äíî äî
ñòàòò³ 54 (ó ðåäàêö³¿ 1921 ðîêó) Êîíñòèòóö³¿ òà ïàðàãðàôà 50 (òåæ ó ðåäàêö³¿ 1921 ðîêó)
Ïîëîæåííÿ ïðî Ð³êñäàã ïðèçíà÷àëàñü ïàðëàìåíòîì ³ç 16 ÷ëåí³â òà 16 ¿õ çàñòóïíèê³â,
ÿê³ «ç íàéâèùîþ îáåðåæí³ñòþ ùîäî ðîçãîëîñó îáãîâîðþâàíèõ ñïðàâ»1, ïî ñóò³, áðàëè
ï³ä æîðñòêèé êîíòðîëü ä³ÿëüí³ñòü ì³í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ. Ç óðàõóâàííÿì çì³í
1919 ðîêó äî ñòàòò³ 108 Êîíñòèòóö³¿ Ð³êñäàã êîæí³ 4 ðîêè ïðèçíà÷àâ 6 êîì³ñàð³â, ç ÿêèõ
íå ìåíøå äâîõ ìàëè áóòè þðèñòàìè. Ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóäîâîãî îìáóäñìåíà âîíè
ñòàâàëè ãîëîâíèìè íàãëÿäà÷àìè çà äîòðèìàííÿì êîíñòèòóö³éíîãî çàêîíó ïðî ñâîáîäó
äðóêó ³ íàä³ëÿëèñü ó öüîìó ïëàí³ øèðîêèìè ïîâíîâàæåííÿìè. Ïàðëàìåíòñüêà êîì³-
ñ³ÿ ïî íàãëÿäó çà ÷ëåíàìè êîðîë³âñüêèõ ñóä³â, â³äïîâ³äíî äî ïàðàãðàôà 69 (ó ðåäàêö³¿
1919 ðîêó) Ïîëîæåííÿ ïðî Ð³êñäàã, îáèðàëàñü ó ñêëàä³ 48 îñ³á (ïî 24 â³ä êîæíî¿ ïàëà-
òè) äëÿ ðåòåëüíîãî ñïîñòåðåæåííÿ (áåç ïðàâà âòðó÷àííÿ ó ïðîöåñ ðîçãëÿäó ñïðàâ) çà
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1 ×ëåíè êîì³ñ³¿ ïåðåä âñòóïîì íà ïîñàäó ïðèñÿãàëè äîòðèìóâàòèñü îáîâ’ÿçêó ìîâ÷àííÿ.



â³äïîâ³äí³ñòþ Êîíñòèòóö³¿ ä³ÿëüíîñò³ îêðåìèõ ñóää³â. Êîì³ñ³ÿ ãîòóâàëà ç öèõ ïèòàíü
äîïîâ³ä³ Ð³êñäàãó, ÿêèé ì³ã óõâàëèòè ð³øåííÿ ïðî «âòðàòó äîâ³ðè ïàðëàìåíòó» ñòîñîâ-
íî òîãî ÷è ³íøîãî ÷ëåíà êîðîë³âñüêîãî ñóäó. Â òàêîìó âèïàäêó êîðîëü çîáîâ’ÿçàíèé
áóâ çâ³ëüíèòè ñóääþ ç ïðèçíà÷åííÿì éîìó ïåíñ³¿ ó ðîçì³ð³ ïîëîâèíè æàëóâàííÿ (ñòàò-
òÿ 103 ó ðåäàêö³¿ 1919 ðîêó). Êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿ âèêîíóâàëè òàêîæ ïàðëàìåíòñüê³
ãðóïè ç 6 êîì³ñàð³â áàíêó êîðîë³âñòâà, 7 êîì³ñàð³â êàñè äåðæàâíîãî áîðãó, 12 ðåâ³çîð³â
ô³íàíñîâîãî ñòàíó Øâåö³¿. Îñòàíí³, ç óðàõóâàííÿì çì³í 1921 ³ 1925 ðîê³â äî ïàðàãðà-
ôà 72 Ïîëîæåííÿ ïðî Ð³êñäàã, îáèðàëèñü íà ð³ê – ïî 6 ðåâ³çîð³â â³ä ïàëàòè «äëÿ ðîçãëÿ-
äó ó â³äïîâ³äíîñò³ ç Êîíñòèòóö³ºþ òà îñîáëèâèìè ³íñòðóêö³ÿìè» íå ò³ëüêè ô³íàíñîâî-
ãî ñòàíó, à é êåð³âíèöòâà òà óïðàâë³ííÿ áàíêîì òà êàñîþ äåðæàâíîãî áîðãó.

Íîâàö³ºþ ñàìå ì³æâîºííîãî ïåð³îäó ñòàëî âêëþ÷åííÿ äî ìîäåë³ øâåäñüêî¿ êîíñòè-
òóö³éíî¿ þñòèö³¿ âñåíàðîäíîãî ðåôåðåíäóìó (Foikomrostning). Ó 1922 ðîö³ áóëî âíå-
ñåíî äîïîâíåííÿ äî ñòàòò³ 49 Êîíñòèòóö³¿, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî êîðîëü ³ Ð³êñäàã ìîãëè
âèíîñèòè «âàæëèâ³ òà îñîáëèâîãî õàðàêòåðó ïèòàííÿ» ³ êîíñòèòóö³éí³ çàêîíè íà ðåôå-
ðåíäóì. Àëå ãîëîñóâàííÿ íå ìàëî îáîâ’ÿçêîâî¿ ñèëè äëÿ çàêîíîäàâö³â. Âîíè ðîçãëÿäà-
ëè öåé çàêîíîïðîåêò ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó Êîíñòèòóö³ºþ, ò³ëüêè ç óðàõóâàííÿì
«äóìêè íàðîäó».

Ïðàâèëà îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â ó 20–30-õ ðîêàõ çì³í íå çà-
çíàâàëè. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 83, 84 æîäíå òëóìà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â íå äî-
ïóñêàëîñü. Âîíè ï³äëÿãàëè çàñòîñóâàííþ ó êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó â áóêâàëüíî-
ìó ñåíñ³, à áóäü-ÿêèé òåêñò òëóìà÷åííÿ ïðîõîäèâ ïðîöåäóðó âíåñåííÿ çì³í äî Êîí-
ñòèòóö³¿. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ³íòåðïðåòàö³¿ öèâ³ëüíèõ, êðèì³íàëüíèõ òà öåðêîâíèõ çàêî-
í³â (ñòàòòÿ 88), òî âîíà äàâàëàñü Ð³êñäàãîì, à ó ïåð³îä ì³æ éîãî ñåñ³ÿìè – êîðîëåì ÷å-
ðåç Êîðîë³âñüêèé âåðõîâíèé ñóä. Ó ìàéáóòíüîìó òàêå òëóìà÷åííÿ ìîãëî áóòè ñêàñî-
âàíå ïàðëàìåíòîì, à ñòîñîâíî öåðêîâíèõ çàêîí³â – ùå é Ãåíåðàëüíèì ñèíîäîì. Îô³-
ö³éíå ðîç’ÿñíåííÿ òàêèõ çàêîí³â ïàðëàìåíòîì òåæ ï³äëÿãàëî çàòâåðäæåííþ «êîðîëåì
ó Äåðæàâí³é ðàä³».

Ñóäè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ìàëè çàñòîñîâóâàòè çàêîíè ó ¿õ áóêâàëüíîìó çíà÷åíí³,
ïðè âèíèêíåíí³ ñóìí³â³â ùîäî ¿õ êîíñòèòóö³éíîñò³ – çâåðòàòèñü çà ðîç’ÿñíåííÿì äî
êîðîëÿ ÷è Ð³êñäàãó, à ñòîñîâíî êàçóàëüíîãî òëóìà÷åííÿ – äî Êîðîë³âñüêîãî âåðõîâíî-
ãî ñóäó (ñòàòòÿ 19). Äåùî â ³íøîìó ñòàòóñ³ ïåðåáóâàëè îñòàíí³é òà ³íø³ ñïåö³àëüí³ êî-
ðîë³âñüê³ ñóäè. Ó 1909 òà 1915 ðîêàõ äî ñòàòåé 17–26 Êîíñòèòóö³¿, äå âèçíà÷àëèñü ¿õ
ñêëàä ³ ïîâíîâàæåííÿ, áóëè âíåñåí³ äåÿê³ çì³íè ³ äîïîâíåííÿ, ùî é ä³ÿëè ó ì³æâîºííèé
ïåð³îä. Êîðîëü «òâîðèâ ñóä» ÷åðåç ñòâîðþâàí³ íèì ê³ëüêà äåðæàâíèõ îðãàí³â. Óñ³ âî-
íè, ïåâíèì ÷èíîì, áðàëè ó÷àñòü ó êîíñòèòóö³éíîìó êîíòðîë³: Êîðîë³âñüêèé âåðõîâ-
íèé ñóä, ùî ñêëàäàâñÿ ç 12 ðàäíèê³â þñòèö³¿, Êîðîë³âñüêèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä –
7 óðÿäîâèõ ðàäíèê³â òà Êîðîë³âñüêèé íàéíèæ÷èé ðåâ³ç³éíèé ñóä. Îñòàíí³é âèêîíóâàâ
äîïîì³æíó ðîáîòó, òîáòî ãîòóâàâ ñïðàâè íà ðîçãëÿä Âåðõîâíîãî ñóäó, ÿêèé âèð³øóâàâ
÷èìàëî ñïðàâ ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â îô³ö³éíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ ÷è êàçóàëüíîãî òëóìà÷åí-
íÿ öèâ³ëüíèõ, êðèì³íàëüíèõ òà öåðêîâíèõ çàêîí³â. Àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä ðîçãëÿäàâ
óñ³ íàïðàâëåí³ êîðîëþ ñêàðãè ç ðîçâ’ÿçàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñïîð³â, ó òîìó ÷èñë³ ³
ñïîð³â ùîäî êîíñòèòóö³éíî¿ êîìïåòåíö³¿ äåðæàâíèõ îðãàí³â, ïîðóøåííÿ êîíñòèòóö³é-
íèõ ïðàâ ãðîìàäÿí, â³äíîâëåííÿ ó ïðàâàõ, ïîìèëóâàííÿ òîùî. Çàëåæíî â³ä âàæëèâîñò³
ñïðàâè Âåðõîâíèé ñóä ó ñêëàä³ íå ìåíøå 4 ³ íå á³ëüøå 8 ðàäíèê³â þñòèö³¿, à Àäì³í³-
ñòðàòèâíèé – â³ä 4 äî 5 óðÿäîâèõ ðàäíèê³â âèíîñèëè ð³øåííÿ.

Îñîáëèâîñò³ ñòàíîâëåííÿ ó ì³æâîºííèé ïåð³îä óãîðñüêî¿ ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíî¿
þñòèö³¿ êîíöåïòóàëüíî áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç îðèã³íàëüíèìè ï³äõîäàìè äî ïðîöåñó

åâîëþö³¿ óãîðñüêîãî «ñòàíîâîãî» êîíñòèòóö³îíàë³çìó âçàãàë³. Ââàæàëîñü, ùî â Óãîð-
ùèí³ öåé ïðîöåñ òðèâàâ çà àíãë³éñüêèìè àíàëîãàìè – ó âèãëÿä³ íåïèñàíèõ þðèäè÷íèõ
êîíñòèòóö³é ³ ðîçïî÷àâñÿ â³í óñüîãî ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â ï³ñëÿ óõâàëåííÿ â Àíãë³¿ Âåëè-
êî¿ õàðò³¿ âîëüíîñòåé 1215 ðîêó, òîáòî â³ä Çîëîòî¿ áóëëè 1222 ðîêó, ÿêó ÷èìàëî óãîð-
ñüêèõ ôàõ³âö³â çàâæäè ââàæàëè ïåðøèì îñíîâíèì çàêîíîì Óãîðùèíè. Ç òàêèìè ï³ä-
õîäàìè, ìàáóòü, ìîæíà áóëî á ³ ïîãîäèòèñü, ÿêáè íå ïîíåâîëåííÿ êðà¿íè ó 1526 ðîö³ ³
ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ àæ äî 1918 ðîêó ëèøå íà ÷àñòèíó Ãàáñáóðçüêî¿ ³ìïåð³¿. Ùîïðàâäà, ïî-
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÷èíàþ÷è ç ñåðåäèíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ Óãîðùèíà ïîñòóïîâî ñòàëà â³äâîéîâóâàòè ó ìîíàð-
õ³¿ âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå ïðàâ íà àâòîíîìíå äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ, ùî äîçâîëÿëî ¿é óõâà-
ëþâàòè ïåâíó ñóêóïí³ñòü ñèñòåìàòèçîâàíèõ çâè÷à¿â, êîäåêñ³â, çàêîí³â, ïåâíîþ ì³ðîþ
ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ.

Äðóãèì îñíîâíèì çàêîíîì, íà äóìêó áàãàòüîõ óãîðñüêèõ þðèñò³â, ñòàâ Êîäåêñ íà-
ì³ñíèêà (ïàëàä³íà) Âåðáåö³ 1507 ðîêó, ÿêèé þðèäè÷íî ôîðìàë³çóâàâ ôàêòè÷íèé íà òîé
÷àñ ôåîäàëüíèé ëàä ³ êð³ïàöòâî, òðåò³ì – òàê çâàíà Ïðàãìàòè÷íà ñàíêö³ÿ 1723 ðîêó, çà
ÿêîþ Ãàáñáóðãè çîáîâ’ÿçóâàëèñü «äîâ³÷íî ïîâàæàòè ñòàíîâó êîíñòèòóö³þ Óãîðùè-
íè», à óãîðñüê³ ôåîäàëè – ñïàäêîºìíå ïðàâî ìîíàðøîãî äâîðó íà ìàäÿðñüê³ òåðèòîð³¿1.
Ó âèð³ ðåâîëþö³¿ 1848–1849 ðîê³â â Óãîðùèí³ ç’ÿâèëàñü íèçêà êîíñòèòóö³éíèõ çà-
êîí³â: «Ïðî ñòâîðåííÿ óãîðñüêîãî íåçàëåæíîãî â³äïîâ³äàëüíîãî ì³í³ñòåðñòâà», «Ïðî
ùîð³÷í³ ñåñ³¿ ïàðëàìåíòó», «Ïðî ïîäàòêîâó ð³âí³ñòü», «Ïðî äðóê», «Ïðî êóëüòè» òà ³í-
ø³, ùî óòâîðþâàëè «íåçàëåæíå óãîðñüêå ì³í³ñòåðñòâî», ââîäèëè äâîïàëàòíó ñèñòåìó
ïðåäñòàâíèöòâà – ïàðëàìåíò, ïðîãîëîøóâàëè ð³âí³ñòü ãðîìàäÿí ïåðåä çàêîíîì, ñâîáî-
äè ñëîâà, äðóêó, â³ðîñïîâ³äàííÿ òîùî.

Íàçâàí³ êîíñòèòóö³éí³ çàêîíè ôàêòè÷íî ïåðåòâîðþâàëè Óãîðùèíó íà êîíñòèòóö³é-
íó ìîíàðõ³þ, ó ÿê³é âæå äîñèòü ÷³òêî ïðîãëÿäàëàñü ñèñòåìà ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿
þñòèö³¿. Ôîðìàëüíî íà ¿¿ âåðõ³âö³ çàëèøàëèñü Ãàáñáóðãè, à ðåàëüíî óïðàâë³íñüêà ³
êîíòðîëüíà âëàäà ïåðåõîäèëà äî óãîðñüêîãî óðÿäó, îñê³ëüêè «éîãî âåëè÷í³ñòü çä³éñ-
íþâàâ âèêîíàâ÷ó âëàäó ÷åðåç ïîñåðåäíèöòâî íåçàëåæíîãî óãîðñüêîãî ì³í³ñòåðñòâà» ³
æîäí³ êîðîë³âñüê³ «àêòè, óêàçè, ïîâåë³ííÿ, íàêàçè àáî ïðèçíà÷åííÿ íå ìàëè ñèëè, ÿê-
ùî âîíè íå ñêð³ïëåí³ îäíèì ç ïåðåáóâàþ÷èõ ó Áóäàïåøò³ ì³í³ñòð³â»2. Êîíòðîëüí³
ôóíêö³¿ êîðîë³âñüêî¿ äâ³ðöåâî¿ êàíöåëÿð³¿, êîðîë³âñüêî¿ íàì³ñíèöüêî¿ ðàäè ³ êîðîë³â-
ñüêî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ïàëàòè ïåðåõîäèëè äî óãîðñüêîãî «â³äïîâ³äàëüíîãî ì³í³ñòåðñòâà»
ó ñêëàä³ ãîëîâè ³ 8 ³íøèõ ì³í³ñòð³â, êîæåí ç ÿêèõ í³ñ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà «ïîðóøåííÿ
íèì êîíñòèòóö³éíèõ ãàðàíò³é» (ñòàòòÿ 34). Çàêîíîäàâ÷³ ïîâíîâàæåííÿ ïîêëàäàëèñü íà
Ïàëàòó äåïóòàò³â ³ Ïàëàòó ìàãíàò³â, ùî ìàëè çä³éñíþâàòè îäíà íàä îäíîþ ïàðëà-
ìåíòñüêèé êîíñòèòóö³éíèé âçàºìîêîíòðîëü ³ ïåðåä êîæíîþ ç ÿêèõ áóâ â³äïîâ³äàëüíèì
óðÿä.

Ñàìå ç òàêîþ ñèñòåìîþ ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ âèéøëà Óãîðùèíà ç
Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Êîíñòèòóö³éí³ çàêîíè 1848–1849 ðîê³â ïðîäîâæóâàëè ä³ÿòè ³ ó
20–30-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ3. Öå ñòàëîñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê 13 ëèñòîïàäà 1918 ðîêó ïðèïè-
íèëà ä³þ îñîáèñòà àâñòðî-óãîðñüêà óí³ÿ ³ â³äíîâèëàñü íàö³îíàëüíà íåçàëåæí³ñòü Óãîð-
ùèíè. ×åðåç 3 äí³ ñàìîðîçïóñòèëàñü Ïàëàòà äåïóòàò³â ³ «çàêðèëà ñâî¿ çàñ³äàííÿ» Ïàëà-
òà ìàãíàò³â. Íåçàáàðîì çáàíêðóòóâàâ ³ êîàë³ö³éíèé (ç ë³áåðàë³â ³ ñîö³àë-äåìîêðàò³â)
óðÿä Ì.Êàðîëü¿4, ³ 21 áåðåçíÿ 1919 ðîêó áóâ âñòàíîâëåíèé ðàäÿíñüêèé ðåæèì. Â³í
âñòèã óõâàëèòè Êîíñòèòóö³þ Óãîðñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ ðåñïóáë³êè çà çðàçêîì Êîíñòèòóö³¿
ÐÑÔÐÐ 1918 ðîêó (ïðèéíÿòà Ïåðøèì ç’¿çäîì ðàä óãîðñüêèõ ðîá³òíè÷èõ, ñåëÿíñüêèõ ³
ñîëäàòñüêèõ äåïóòàò³â), àëå ÷åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â ðàäÿíñüêó âëàäó áóëî ïîâàëåíî. Âæå
ó ñåðïí³ 1919 ðîêó íîâèé òèì÷àñîâèé óðÿä Óãîðùèíè îãîëîñèâ ïðî âèáîðè äî ïàðëà-
ìåíòó.

15 ëþòîãî 1920 ðîêó â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ Íàö³îíàëüíèõ çáîð³â, ÿê³ é â³äíîâèëè ÷èí-
í³ñòü êîëèøí³õ êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â5, à ðàçîì ç íèìè ³ îõàðàêòåðèçîâàíó âèùå ñòà-
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1 Çà äîáè Éîñèôà ²² íà äåÿêèé ÷àñ «ñòàíîâà êîíñòèòóö³ÿ» âñå æ áóëà ñêàñîâàíà, àëå ó 1791 ðîö³ çíîâó â³ä-
íîâëåíà Ëåîïîëüäîì ²².

2 Îá îáðàçîâàíèè âåíãåðñêîãî íåçàâèñèìîãî îòâåòñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâà (Çàêîí 3 îò 1848 ãîäà) // Êîí-
ñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ãîñóäàðñòâ. – Òîì ²². – Ñ. 292.

3 Ï³ñëÿ ïîðàçêè óãîðñüêî¿ ðåâîëþö³¿ ó 1849 ðîö³ âñ³ âîíè ñïî÷àòêó áóëè ñêàñîâàí³ Ãàáñáóðãàìè,
ó 1866 ðîö³ â³äíîâëåí³ ÷àñòêîâî, ó 1867 ðîö³ – ïîâí³ñòþ ç â³äïîâ³äíèìè çì³íàìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç âèíèêíåí-
íÿì äóàë³ñòè÷íî¿ ìîíàðõ³¿ (îñîáèñòà óí³ÿ Àâñòð³¿ é Óãîðùèíè), ó 1905 ðîö³ – çíîâó ñêàñîâàí³, à ó 1906 –
çíîâó â³äíîâëåí³. ×àñòêîâ³ çì³íè âíîñèëèñü äî êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â Óãîðùèíè ó 1868, 1889, 1901,
1911 ðîêàõ.

4 Âèãíàíèé ç êðà¿íè ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ. Â³äîìèé âèñòóïàìè ïðîòè ôàøèñòñüêîãî ðåæèìó Ì. Õîðò³.
5 Äèâ.: Î âîññòàíîâëåíèè êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ è âðåìåííîì îñóùåñòâëåíèè âåðõîâíîé âëàñòè (Çà-



ðó ñèñòåìó ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿. Êîíñòèòóö³éíèé çàêîí 1920 ðîêó âíî-
ñèâ äî ö³º¿ ñèñòåìè çíà÷í³ çì³íè òà äîïîâíåííÿ. Ôîðìàëüíî íà âåðõ³âö³ ïîë³òè÷íîãî
êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ çàëèøàâñÿ îñòàíí³é ³ìïåðàòîð Àâñòðî-Óãîðùèíè êîðîëü
Êàðë IV, àëå ðåàëüíî ìîíàðøà âëàäà ñòàëà çä³éñíþâàòèñü îáðàíèì ïàðëàìåíòîì óæå ó
áåðåçí³ 1920 ðîêó îô³ö³éíèì ðåãåíòîì êîíòð-àäì³ðàëîì Ì³êëîøåì Õîðò³, ÿêèé ³ î÷î-
ëþâàâ ôàøèñòñüêèé ðåæèì àæ äî 1944 ðîêó. Ïàðëàìåíòñüêèé íàãëÿä â³ä êîëèøí³õ Ïà-
ëàòè äåïóòàò³â òà Ïàëàòè ìàãíàò³â ïåðåõîäèâ äî îäíîïàëàòíèõ Íàö³îíàëüíèõ çáîð³â ³
ñòâîðåíèõ íèìè ÷èñëåííèõ êîì³ñ³é. Âñ³ íîðìàòèâí³ àêòè Óãîðñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ ðåñ-
ïóáë³êè, ÿê³ ñóïåðå÷èëè «íåïèñàí³é» êîíñòèòóö³¿ Óãîðùèíè, ñêàñîâóâàëèñü ðàçîì ³ç
çàêîíàìè 1867 ðîêó ïðî âçàºìîâ³äíîñèíè óãîðñüêîãî ³ àâñòð³éñüêîãî ïàðëàìåíò³â.
Óðÿä ñòàâàâ â³äïîâ³äàëüíèì âèêëþ÷íî ïåðåä Íàö³îíàëüíèìè çáîðàìè. Îñòàíí³ì íàäà-
âàëîñü ïðàâî ïðèòÿãóâàòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðèïèñ³â
³ ðåãåíòà (ïàðàãðàô 14 Êîíñòèòóö³éíîãî çàêîíó 1920 ðîêó). Îäèí ç éîãî ïðèïèñ³â äà-
âàâ ³ñòîð³¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ îðèã³íàëüíó ôîðìóëó: «Íåõàé êîæíèé äîòðèìóºòü-
ñÿ öüîãî Çàêîíó ÿê âèÿâëåííÿ âîë³ íàö³¿»1.

Ó ïîäàëüøîìó ñèñòåìà óãîðñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ òåæ çàçíàâàëà çì³í,
ÿê³ âíîñèëèñü íîâèìè êîíñòèòóö³éíèìè çàêîíàìè. Çàêîí 47 â³ä 6 ëèñòîïàäà 1921 ðîêó
ñêàñîâóâàâ «âåðõîâí³ ïðàâà Êàðëà IV òà ïðàâà ïðåñòîëîíàñòóïíèöòâà äîìó Ãàáñáóð-
ã³â» ³ öèì ñàìèì òàêó ñêëàäîâó «íåïèñàíî¿» êîíñòèòóö³¿ Óãîðùèíè, ÿê Ïðàãìàòè÷íà
ñàíêö³ÿ 1723 ðîêó. Â³ëüí³ âèáîðè íîâîãî êîðîëÿ «â³äêëàäàëèñü äî á³ëüø ï³çíüîãî ÷à-
ñó». Çàêîí 26 â³ä 25 ñåðïíÿ 1925 ðîêó âñòàíîâëþâàâ çì³íåí³ ïðàâèëà âèáîð³â äî ïàðëà-
ìåíòó2. Çàêîí 22 â³ä 1926 ðîêó ïîâåðòàâ äî ñèñòåìè ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîí-
òðîëþ âåðõíþ ïàëàòó ïàðëàìåíòó, ÷ëåíè ÿêî¿ âõîäèëè äî íå¿ çà ñòàíîâèì çâàííÿì
(áàðîí íàö³¿, õðàíèòåë³ êîðîíè òà ³í.) ÷è ïîñàäîþ (ãîëîâè ñóä³â, êîðîííèé ïðîêóðîð
òà ³í.), à òàêîæ îáèðàëèñü ÷è ïðèçíà÷àëèñü. Íèæí³é ïàëàò³ ïðè öüîìó íàäàâàëîñü êî-
ëèøíº íàéìåíóâàííÿ – Ïàëàòà äåïóòàò³â3. Çàêîí 23 â³ä 1933 ðîêó ï³äíîñèâ ÷è íå íà
âåðõ³âêó ï³ðàì³äè ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ðåãåíòà Óãîðùèíè, íàä³ëÿþ÷è
îñòàííüîãî ïðàâîì â³äñòðî÷êè, çàêðèòòÿ ³ ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó.

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ðîë³ ñóä³â ó çä³éñíåíí³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, òî âîíà çà àíã-
ë³éñüêèìè àíàëîãàìè çâîäèëàñü íàí³âåöü. Ïåâíîþ ì³ðîþ áðàëè ó÷àñòü ó öüîìó ïðîöå-
ñ³ âèù³ äèñöèïë³íàðí³ ñóäè, ÿê³ êåðóâàëèñÿ çàêîíîì 8 â³ä 1871 ðîêó, çàêîíîì 26 â³ä
1896 ðîêó, çàêîíîì 5 â³ä 1920 ðîêó, îáèðàëèñü âåðõíüîþ ïàëàòîþ ç ÷èñëà ìàã³ñòðàò³â,
àäâîêàò³â òà ïðîôåñîð³â ïðàâà ³ ðîçãëÿäàëè ñïðàâè ùîäî çâèíóâà÷åííÿ ì³í³ñòð³â ó ïî-
ðóøåíí³ êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â. Òå æ ñàìå ìîæíà ñêàçàòè ³ ïðî ñèñòåìó àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ ñóä³â, ÿê³ ïðîäîâæóâàëè ä³ÿòè íà ï³äñòàâ³ çàêîíó 26 â³ä 1896 ðîêó. Ãîëîâè Êî-
ðîë³âñüêîãî âåðõîâíîãî ñóäó, Êîðîë³âñüêîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó, Êîðîë³âñüêî¿
ñóäîâî¿ ïàëàòè ó Áóäàïåøò³, çàñòóïíèêè ãîë³â íàçâàíèõ ñóä³â âõîäèëè äî ñêëàäó âåðõ-
íüî¿ ïàëàòè çà ïîñàäîþ ³ òîìó íå ìîãëè íå çàëó÷àòèñü äî áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ ó çà-
ãàëüí³é óãîðñüê³é ñèñòåì³ ïîë³òè÷íî¿ ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ îõîðîíè «íåïèñàíî¿» êîíñòè-
òóö³¿.

Òåíäåíö³¿ äî âñå á³ëüøîãî ³ãíîðóâàííÿ ö³º¿ êîíñòèòóö³¿, ïîâíî¿ ðåâ³ç³¿ Òð³àíîíñüêî-
ãî äîãîâîðó, ôàøèçàö³¿, àâòîðèòàðèçàö³¿ äåðæàâè ïîì³òíî ïîñèëèëèñü ó 1932 ðîö³, ï³-
ñëÿ ïðèõîäó äî âëàäè óðÿäó Ä. Ãåìáåøà. Îñòàííüîìó íàäàâàëèñü íàäçâè÷àéí³ ïîâíî-
âàæåííÿ, à ìàéæå âñ³ ïàðëàìåíòñüê³ êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿ áóëè ïåðåäàí³ ñôîðìîâàí³é
Ïàëàòîþ äåïóòàò³â «êîì³ñ³¿ 33-õ», ÿêà ôàêòè÷íî âèêëþ÷èëà ñàìó öþ Ïàëàòó ç îðá³òè
ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ.
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êîí 1 îò 1920 ãîäà ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè ê çàêîíó 17 îò 1920 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ
ãîñóäàðñòâ. – Òîì ²². – Ñ. 297–303.

1 Äèâ.: Î âîññòàíîâëåíèè êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ è âðåìåííîì îñóùåñòâëåíèè âåðõîâíîé âëàñòè (Çà-
êîí 1 îò 1920 ãîäà ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè ê çàêîíó 17 îò 1920 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ
ãîñóäàðñòâ. – Òîì ²². – Ñ. 297–303.

2 Òàì ñàìî. – Ñ. 304–317.
3 Òàì ñàìî. – Ñ. 317–335.



Ñèñòåìà ïîë³òè÷íî¿ ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ Áîëãàð³¿ ó 20–30-õ
ðîêàõ åâîëþö³îíóâàëà íà ï³äñòàâ³ Êîíñòèòóö³¿ Áîëãàðñüêîãî öàðñòâà â³ä 16/28 êâ³ò-

íÿ 1879 ðîêó ç³ çì³íàìè çà çàêîíàìè â³ä 15/27 òðàâíÿ 1893 ðîêó òà â³ä 11/24 ëèïíÿ
1911 ðîêó, â³äîìî¿ â ³ñòîð³¿ êîíñòèòóö³îíàë³çìó ùå é ÿê Òèðíîâñüêà êîíñòèòóö³ÿ1. ßê
«êîíñòèòóö³éíà ìîíàðõ³ÿ ç íàðîäíèì ïðåäñòàâíèöòâîì» (ñòàòòÿ 4) Áîëãàð³ÿ ïðîòÿãîì
áàãàòüîõ äåñÿòèë³òü âåëà êðèâàâ³ â³éíè ç Îòòîìàíñüêîþ ³ìïåð³ºþ ÿê âàñàëüíå êíÿç³â-
ñòâî, ôîðìàëüíî ï³äïîðÿäêîâàíå ñóëòàíó, ³ ëèøå ó 1908 ðîö³ ïðîãîëîñèëà ñâîþ íåçà-
ëåæí³ñòü, ïåðåéìåíóâàâøèñü íà öàðñòâî (êîðîë³âñòâî). Â áàëêàíñüêèõ â³éíàõ 1912–
1913 ðîê³â âîíî òî íàáóâàëî, òî ïîçáàâëÿëîñü òåðèòîð³é, à â Ïåðø³é ñâ³òîâ³é â³éí³ çà-
çíàëî ÿê ÷ëåí ×åòâåðíîãî ñîþçó íèù³âíó ïîðàçêó.

Ó 1920 ðîö³ äî âëàäè ó Áîëãàð³¿ ïðèéøîâ Ñîþç çåìëåðîá³â íà ÷îë³ ç Î. Ñòàìáó-
ë³éñüêèì, ÿêèé ñïðîáóâàâ áóëî çì³öíèòè ïîçèö³¿ äåìîêðàòèçìó, êîíñòèòóö³îíàë³çìó ³
ïàðëàìåíòàðèçìó íà ï³äñòàâ³ Òèðíîâñüêî¿ êîíñòèòóö³¿. Îñòàííÿ ïåâíîþ ì³ðîþ ñàìà
âèïèñóâàëà ñèñòåìó ïîë³òè÷íî¿ îõîðîíè. Íà ÷îë³ ¿¿ ïåðåáóâàâ «âåðõîâíèé ïðåäñòàâ-
íèê ³ ãëàâà äåðæàâè» (ñòàòòÿ 5) – öàð, ÿêèé çàòâåðäæóâàâ ³ îïðèëþäíþâàâ óõâàëåí³ îä-
íîïàëàòíèìè Íàðîäíèìè çáîðàìè çàêîíè, ì³ã ðîçïóñòèòè ö³ çáîðè áóäü-ÿêîãî ÷àñó,
çîñåðåäæóâàâ ó ñâî¿õ ðóêàõ âèêîíàâ÷ó âëàäó, â ñèñòåì³ ÿêî¿ «âñ³ îðãàíè ä³ÿëè â³ä éîãî
³ìåí³ ³ ï³ä éîãî âåðõîâíèì íàãëÿäîì » (ñòàòòÿ 12).

Íà íàñòóïí³é ñõîäèíö³ ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ïåðåáóâàëè Íàðîä-
í³ çáîðè äâîõ ð³çíîâèä³â – çâè÷àéí³ ³ âåëèê³. Çâè÷àéí³ çáîðè îáèðàëèñü íà 4 ðîêè. Ê³ëü-
ê³ñòü äåïóòàò³â ïîñòóïîâî çðîñòàëà ðàçîì ³ç ÷èñåëüí³ñòþ íàñåëåííÿ ³ äîñÿãëà ó 20-õ
ðîêàõ 274 îñ³á. Ñòàòòÿ 44 Êîíñòèòóö³¿ íàãîëîøóâàëà, ùî æîäåí çàêîí íå ìîæå áóòè
âèäàíèé, äîïîâíåíèé, çì³íåíèé ÷è ñêàñîâàíèé áåç îáãîâîðåííÿ íà Íàðîäíèõ çáîðàõ.
¯ì æå íàäàâàëîñü âèêëþ÷íå ïðàâî «äàâàòè òëóìà÷åííÿ ³ñòèííîãî ñìèñëó çàêîíó».
Âàæëèâèé ïðèïèñ ó ãàëóç³ çä³éñíåííÿ ïàðëàìåíòñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ
ì³ñòèëà ³ ñòàòòÿ 49: «Îäíå ò³ëüêè Íàðîäíå ç³áðàííÿ ìàº ïðàâî âèð³øóâàòè, ÷è áóëè äî-
òðèìàí³ âñ³ âêàçàí³ ö³ºþ Êîíñòèòóö³ºþ óìîâè ïðè âèäàíí³ òîãî ÷è ³íøîãî çàêîíó»2. Äî
êîíòðîëüíî¿ êîìïåòåíö³¿ çâè÷àéíèõ Íàðîäíèõ çáîð³â Êîíñòèòóö³ÿ â³äíîñèëà ùå é ðîç-
ãëÿä çâ³ò³â Âèùî¿ ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè, ïðèòÿãíåííÿ äî ñóäó ì³í³ñòð³â çà ïîðóøåííÿ
Êîíñòèòóö³¿, ïðèçíà÷åííÿ ñë³ä÷èõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, íàïðàâ-
ëåííÿ çàïèò³â äî óðÿäó ³ îêðåìèõ ì³í³ñòð³â òîùî.

Îêð³ì òîãî, ó Áîëãàð³¿ öàð, ðåãåíòñòâî àáî Ðàäà ì³í³ñòð³â ìîãëè ñêëèêàòè ùå é Âå-
ëèêå íàðîäíå ç³áðàííÿ ç ïðåäñòàâíèê³â, îáðàíèõ íàðîäîì: âäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ ó çâè÷àé-
íîìó Íàðîäíîìó ç³áðàíí³. Âåëèêå ç³áðàííÿ ìàëî â³ä³ãðàâàòè çíà÷íó ðîëü ó ñèñòåì³
ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿. Ëèøå âîíî áóëî íàä³ëåíå ïîâíîâàæåííÿìè çì³íþ-
âàòè ÷è ïåðåãëÿäàòè Êîíñòèòóö³þ, âèð³øóâàòè çàêð³ïëåí³ íåþ òåðèòîð³àëüí³ ïðîáëå-
ìè, îáèðàòè íîâîãî öàðÿ ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ ñïàäêîºìö³â, âèçíà÷àòè ñêëàä ðåãåíò³â
òîùî. Ïåâí³ êîíñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿ ïîêëàäàëèñü íà äåñÿòüîõ ì³í³ñòð³â,
ïðèçíà÷åíèõ ìîíàðõîì, îäèí ç ÿêèõ çà âèáîðîì îñòàííüîãî ñòàâàâ ãîëîâîþ Ðàäè ì³-
í³ñòð³â.

Òà âæå ïî÷èíàþ÷è ç 9 ÷åðâíÿ 1923 ðîêó, êîëè óðÿä Î. Ñòàìáóë³éñüêîãî áóëî ñêèíó-
òî áëîêîì Î. Öàíêîâà, ó Áîëãàð³¿ çàïàíóâàëà íàéæîðñòîê³øà äèêòàòóðà, à Êîíñòèòóö³ÿ
1879 ðîêó ïåðåòâîðèëàñü íà ñóòî ôîðìàëüíèé ïàï³ðåöü, íà ÿêèé í³õòî íå çâåðòàâ óâà-
ãè, õî÷ éîãî ³ íå ñêàñîâóâàâ. Ðåàëüíî ó êðà¿í³ ä³ÿëà ³ çàõèùàëàñü ôàêòè÷íà êîíñòèòóö³ÿ
ðåæèì³â Î. Öàíêîâà, ². Ëÿï÷åâà (ç 1927 ðîêó), Ï. Ìóøàíîâà (ç 1932 ðîêó), Ê. Ãåîðã³ºâà
(ç 1933 ðîêó), ². Ê³îññåéâàíîâà (ç 1935 ðîêó) çà íèçêîþ íàäçâè÷àéíèõ çàêîí³â ïðî-
ôàøèñòñüêîãî õàðàêòåðó. Ïðî ó÷àñòü ñóä³â ó çä³éñíåíí³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ó
Áîëãàð³¿ àæ äî 1991 ðîêó íå éøëîñÿ.

Íà òàêèõ æå ï³äñòàâàõ, òîáòî ìàéæå áåç ó÷àñò³ ñóäîâî¿ âëàäè, çàõèùàëèñü ó ì³æâî-
ºííèé ïåð³îä êîíñòèòóö³¿ äð³áíèõ ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ. Öå îáóìîâëþâàëîñÿ é òèì,

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 3/2003

90

1 Êîíñòèòóöèÿ Áîëãàðñêîãî öàðñòâà // Òàì ñàìî. – Ñ. 162–179.
2 Êîíñòèòóöèÿ Áîëãàðñêîãî öàðñòâà // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ãîñóäàðñòâ. – Ò. ²². – Ñ. 166.



ùî á³ëüø³ñòü ç íèõ (Âàòèêàí, Ñàí-Ìàð³íî, Àíäîððà, Ìîíàêî) ïåðåáóâàëà ï³ä þðèäè÷-
íèì ïðîòåêòîðàòîì ²òàë³¿, Ôðàíö³¿, ²ñïàí³¿ ÷è Ë³ãè íàö³é (Äàíö³ã).

Ðåæèì Á. Ìóññîë³í³, çíàéøîâøè ìîãóòíþ ï³äòðèìêó êàòîëèöüêî¿ öåðêâè ³ îñîáèñòî
Ïàïè Ðèìñüêîãî Ï³ÿ Õ² (1922–1939) ùåäðî ¿ì â³ääÿ÷èâ (ùîïðàâäà, çà âèíàãîðîäó â

4 ìëðä. ë³ð), ï³äïèñàâøè 11 ëþòîãî 1929 ðîêó Ëàòåðàíñüêèé êîíêîðäàò, ÿêèé ïðîãî-
ëîøóâàâ íà êàðò³ ªâðîïè ñóâåðåííó öåðêîâíó äåðæàâó Âàòèêàí íà òåðèòîð³¿ ðèìñüêî-
ãî ïàãîðáêó Ìîíòà-Âàòèêàíî, çàëèøåíó äëÿ ðåçèäåíö³¿ Ïàïè Ðèìñüêîãî çíàìåíèòèì
Äæ. Ãàð³áàëüä³ ùå ó âåðåñí³ 1870 ðîêó ÿê øìàòîê â³ä êîëèøíüî¿ Ïàïñüêî¿ îáëàñò³. Ç
þðèäè÷íîãî áîêó íîâà öåðêîâíà òåîêðàò³ÿ áàãàòî â ÷îìó áóëà òîòîæíîþ ôàøèñòñüê³é
àâòîêðàò³¿ â ²òàë³¿. Ïðî öå ñâ³ä÷èëè çàòâåðäæåí³ 7 ÷åðâíÿ 1929 ðîêó, çà ñëîâàìè Ï³ÿ Õ²,
«çà íàøîþ âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ, âèõîäÿ÷è ç³ çíàíü ³ñòèíè òà ó ïîâíîò³ ñóâåðåííî¿ âëà-
äè» ø³ñòü êîíñòèòóö³éíèõ àêò³â: Îñíîâíèé çàêîí äåðæàâè Ì³ñòî Âàòèêàí, Çàêîí ïðî
äæåðåëà ïðàâà, Çàêîí ïðî ïðàâî ãðîìàäÿíñòâà ³ ïðàâî ïåðåáóâàííÿ, Çàêîí ïðî àäì³í³-
ñòðàòèâíèé óñòð³é, Çàêîí ïðî åêîíîì³÷íó, òîðãîâåëüíó òà ïðîôåñ³éíó îðãàí³çàö³þ òà
Çàêîí ïðî ãðîìàäñüêó áåçïåêó1. Íà íèõ ³ âèáóäîâóâàëàñü íîâ³òíÿ (ïåðøà ó õðèñòèÿí-
ñòâ³ ÕÕ ñòîë³òòÿ) äîêòðèíà ³ ñèñòåìà ðåë³ã³éíîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ íàä çàêî-
íàìè ³ íîðìàòèâíèìè àêòàìè (ÿê ñâ³òñüêèìè, òàê ³ öåðêîâíèìè) íà ïðåäìåò ¿õ â³äïîâ³ä-
íîñò³ êîíñòèòóö³éíî çàêð³ïëåíèì êîäåêñó êàíîí³÷íîãî ïðàâà òà àïîñòîëüñüêèì ïî-
ñòàíîâàì.

Îô³ö³éíèìè äæåðåëàìè ïðàâà ó äåðæàâ³ Ì³ñòî Âàòèêàí, îêð³ì Codex iuris canonici
òà àïîñòîëüñüêèõ ïîñòàíîâ, ââàæàëèñü ùå é çàêîíè, ïðîìóëüãîâàí³ ºäèíîâëàäíèì
(óîñîáëþâàâ óñþ ïîâíîòó çàêîíîäàâ÷î¿, âèêîíàâ÷î¿ ³ ñóäîâî¿ âëàäè) Ïàïîþ Ðèìñüêèì
àáî «äåëåãîâàíîþ íèì âëàäîþ», àêòè, óõâàëþâàí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó
êîìïåòåíòíîþ âëàäîþ, òà çàêîíè ²òàë³éñüêîãî êîðîë³âñòâà ³ ïîñòàíîâè óðÿäó Ðèìó ç
â³äïîâ³äíèìè «çì³íàìè ³ îáìåæåííÿìè òà çà íåîäì³ííî¿ óìîâè, ùî òàê³ çàêîíè ³ ïîñòà-
íîâè íå ñóïåðå÷àòü ïðèïèñàì áîæåñòâåííîãî ïðàâà, îñíîâíèì ïðèíöèïàì êàíîí³÷íî-
ãî ïðàâà, à òàêîæ óìîâàì äîãîâîðó ³ êîíêîðäàòó, óõâàëåíèì Ñâÿò³éøèì ïðåñòîëîì ³
Êîðîë³âñòâîì ²òàë³ÿ 11 ëþòîãî 1929 ðîêó» (ñòàòòÿ 3 Çàêîíó ïðî äæåðåëà ïðàâà). Ïðè-
ðîäíî, ùî é âåðõîâíèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ïîâí³ñòþ ïåðåáóâàâ ó Ïàïè Ðèì-
ñüêîãî. Çà â³äñóòíîñò³ îñòàííüîãî àáî âèíèêíåííÿ âàêàíñ³¿ öÿ íàéâèùà êîíòðîëüíà
âëàäà òèì÷àñîâî ïåðåõîäèëà äî Ñâÿùåííî¿ êîëåã³¿ êàðäèíàë³â, àëå âñ³ ¿¿ ð³øåííÿ ìàëè
þðèäè÷íó ñèëó ò³ëüêè íà ïåð³îä òàêî¿ â³äñóòíîñò³ ³ ï³äëÿãàëè çàòâåðäæåííþ ï³ñëÿ ïî-
âåðíåííÿ ãëàâè ðèìñüêî¿ öåðêâè äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ÷è îáðàííÿ íîâîãî Ïà-
ïè Ðèìñüêîãî (ñòàòòÿ 1 Îñíîâíîãî çàêîíó).

Ïåâí³ êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ çà äîðó÷åííÿì ãëàâè öåðêâè ³ ï³ä éîãî ñóâîðèì íà-
ãëÿäîì ïîêëàäàëèñü íà ïðèçíà÷åíèõ íèì âèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á äåðæàâè Ì³ñòî Âàòè-
êàí – ãóáåðíàòîðà, Ãåíåðàëüíîãî äåðæàâíîãî ðàäíèêà, à òàêîæ íà Âèùèé öåðêîâíèé
àïåëÿö³éíèé ñóä – Ñâÿùåííó ðèìñüêó ðîòó, Âåðõîâíèé ñóä Ñèãíàòóðè òà ï³ä³áðàíîãî
ñòàðøèíîþ Ñâÿùåííî¿ ðèìñüêî¿ ðîòè Äåðæàâíîãî ïðîêóðîðà. Êîíñòèòóö³ÿ (ñòàòòÿ 15)
íå çàáîðîíÿëà ñóäàì âèçíàâàòè äåÿê³ àäì³í³ñòðàòèâí³ àêòè íåêîíñòèòóö³éíèìè ÷è íå-
çàêîííèìè ³ â³äíîâëþâàòè ïîðóøåíå íèìè ïðàâî. Àëå òàêèé àêò ÷è òàêå ïîëîæåííÿ
ââàæàëèñü ÷èííèìè, òîáòî ³ íå ñêàñîâóâàëèñü ñóäàìè, ³ íå ïðîãîëîøóâàëèñü íèìè í³ê-
÷åìíèìè. Âèêëþ÷íå ïðàâî àíóëþâàííÿ àáî çì³íè íåêîíñòèòóö³éíèõ, íåçàêîííèõ,
íåäîö³ëüíèõ, «íåñâîº÷àñíèõ» àêò³â áóäü-ÿêîãî îðãàíó óïðàâë³ííÿ íàëåæàëî ò³ëüêè
Ïàï³ Ðèìñüêîìó.

Ó öåðêîâí³é äåðæàâ³ àáñîëþòíî â³äïîâ³äíîþ áîæåñòâåííîìó ïðàâó ³ Êîíñòèòóö³¿
Âàòèêàíó ââàæàëàñü êàòåãîðè÷íà çàáîðîíà (áåç äîçâîëó ãóáåðíàòîðà) ñòâîðåííÿ áóäü-
ÿêèõ ïàðò³é, îðãàí³çàö³é, îá’ºäíàíü (îêð³ì êàòîëèöüêèõ), áóäü-ÿêèõ ç³áðàíü, âèñëîâ-
ëþâàíü, ââîäèëàñü ñóâîðà öåíçóðà, óêîíñòèòóö³éîâóâàëîñü ïðàâî ãóáåðíàòîðà íà
ïèëüíèé íàãëÿä íàä îñîáèñòèì æèòòÿì ãðîìàäÿí òîùî. Êîíñòèòóö³éí³ àêòè Âàòèêàíó
óíîðìîâóâàëè òÿæê³ ïîêàðàííÿ çà ïîðóøåííÿ öèõ ïðèïèñ³â: íàâ³òü çà ðîçâ³øóâàííÿ
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1 Äèâ.: Êîíñòèòóöèîííûå àêòû ãîñóäàðñòâà Ãîðîä Âàòèêàí. 7 èþíÿ 1929 ãîäà // Êîíñòèòóöèè áóðæóàç-
íûõ ãîñóäàðñòâ Åâðîïû. – Ñ. 123–160.



îãîëîøåíü áåç äîçâîëó ãóáåðíàòîðà, ïðîïîçèö³þ ãðàâþðè àáî ôîòîãðàô³¿ ÷è ñêóëüïòó-
ðè âèííîìó çàãðîæóâàâ âåëè÷åçíèé øòðàô (9 òèñ. âàòèêàíñüêèõ ë³ð) ³ óâ’ÿçíåííÿ íà
6 ì³ñÿö³â. Òàêîìó æ ïîêàðàííþ ï³äëÿãàëè ãðîìàäÿíè çà ó÷àñòü ó áóäü-ÿêîìó íåäîçâî-
ëåíîìó ç³áðàíí³, ðîáîòó ã³äîì ÷è ïåðåêëàäà÷åì, íåÿâêó áåç ïîâàæíî¿ ïðè÷èíè íà âè-
êëèê ïîñàäîâî¿ îñîáè òîùî.

Îêð³ì ò³ñíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ç ðåæèìîì Á. Ìóññîë³í³, Ï³é Õ² ó ëèïí³ 1933 ðîêó
ï³äïèñàâ ùå é «òåïëèé» êîíêîðäàò ç Í³ìåöüêèì ðåéõîì, àêòèâíî ñïðèÿâ ïîñëàáëåííþ
³çîëÿö³¿ Í³ìå÷÷èíè ï³ñëÿ âèõîäó ¿¿ ç Ë³ãè íàö³é òîùî. Òà â îñòàíí³ ðîêè æèòòÿ, ÿê³ ñï³â-
ïàëè ç çàê³í÷åííÿì ðîçãëÿäóâàíîãî ïåð³îäó, Ïàïà Ï³é Õ² ïî÷àâ áóëî ïðîòåñòóâàòè
ïðîòè ºâàíãåë³÷íî¿ «ðåéõöåðêâè» ³ íàâ³òü âèñòóïèâ ó 1937 ðîö³ ç åíöèêë³êîþ «Ç ïàë-
êîþ òóðáîòîþ», â ÿê³é, õî÷ ³ íå äîñèòü ñì³ëèâî, àëå âñå æ êðèòèêóâàâ íàöèçì. Íàñòóï-
íèé (ç 1939 ðîêó) «ðàá ðàá³â Áîæèõ», ìîíàðõ ³ ãîëîâíèé îáîðîíåöü Êîíñòèòóö³¿ äåð-
æàâè Ì³ñòî Âàòèêàí Ï³é Õ²² â³ä îêðåñëåíî¿ íîâ³òíüî¿ ìîäåë³ õðèñòèÿíñüêî¿ êîíñòè-
òóö³éíî¿ þñòèö³¿ íå â³äñòóïàâ, àëå ó â³äíîñèíàõ ç ôàøèñòñüêèìè ðåæèìàìè áóâ á³ëüø
ïîñë³äîâíèì, äîòðèìóþ÷èñü ñóâîðîãî íåéòðàë³òåòó.

Î
êð³ì Âàòèêàíó â îòî÷åíí³ òåðèòîð³¿ ²òàë³¿ íà Àïåíí³íñüêîìó ï³âîñòðîâ³ ç äàâí³õ
äàâåí (301 ð³ê) ³ñíóâàëà ùå îäíà íåçàëåæíà äåðæàâà, ÿêà îäí³ºþ ç ïåðøèõ ó ªâðî-

ï³ ³ ñâ³ò³ (ç 1600 ðîêó) ñòàëà íà øëÿõ íîâ³òíüîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó ÿê Ðåñïóáë³êà
Ñàí-Ìàð³íî. Àëå ¿¿ þðèäè÷íà êîíñòèòóö³ÿ, ùî âæå ïðîòÿãîì ïîíàä òðüîõ ñòîë³òü çàõè-
ùàëàñü ïàðëàìåíòîì òà ³íøèìè ñòâîðåíèìè íà äåìîêðàòè÷í³é îñíîâ³ äåðæàâíèìè îð-
ãàíàìè, åâîëþö³îíóâàëà íà ï³äñòàâ³ óãîä ç ²òàë³ºþ (÷àñîì ï³ä ¿¿ ïðîòåêòîðàòîì), ïàðëà-
ìåíòñüêèõ àêò³â, ð³øåíü çàãàëüíèõ ç³áðàíü ãëàâ ñ³ìåéñòâ, êîíñòèòóö³éíèõ çâè÷à¿â,
òîáòî áóëà, íà çðàçîê àíãë³éñüêî¿, íåñèñòåìàòèçîâàíîþ. ² â öåé ïåð³îä ä³ÿëè äîãîâ³ð
Ñàí-Ìàð³íî ç ²òàë³ºþ 1897 ðîêó, íèçêà ïàðëàìåíòñüêèõ ñòàòóò³â ìèíóëèõ ðîê³â, çà-
ãàëüíîãî ç³áðàííÿ ãëàâ ñ³ìåéñòâ 1906 ðîêó òîùî. 18 ëèñòîïàäà 1926 ðîêó áóëî óõâàëå-
íî ÷åðãîâèé Âèáîð÷èé çàêîí Ñàí-Ìàð³íî, ÿêèé ñòàâ âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ íåïèñàíî¿
Êîíñòèòóö³¿ ðåñïóáë³êè1.

Çà çì³ñòîì ö³º¿ Êîíñòèòóö³¿ íàéâèùèì ¿¿ îõîðîíöåì áóëè ïðåäñòàâíèêè íàðîäó â
óîñîáëåíí³ çàãàëüíîãî ç³áðàííÿ ãëàâ ñ³ìåéñòâ. Ðàç íà ø³ñòü ðîê³â âîíè îáèðàëè Âåëèêó
ãåíåðàëüíó ðàäó ðåñïóáë³êè ó ñêëàä³ 58 ðåïðåçåíòàíò³â, äî ÿêèõ ïðèëó÷àëèñü çà ïîñà-
äîþ äâà êàï³òàíè-ðåãåíòè. Âñÿ çàêîíîäàâ÷à âëàäà ³ âåðõîâíèé ïîë³òè÷íèé ïàðëàìåíò-
ñüêèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü çîñåðåäæóâàâñÿ ñàìå ó Âåëèê³é ðàä³. Ôóíêö³¿ ïîë³òè÷-
íîãî ³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî âèêîíàâ÷îãî êîíòðîëþ ïîêëàäàëèñü íà Ìàëó ðàäó
ðåñïóáë³êè ç äâîõ êàï³òàí³â-ðåãåíò³â òà äåñÿòè êîì³ñàð³â-ñåêðåòàð³â, ÿê³ î÷îëþâàëè
îêðåì³ ãàëóç³ óïðàâë³ííÿ. «Äâ³éêè» ç óïîì’ÿíóòèõ àáñîëþòíî ð³âíîïðàâíèõ êàï³òàí³â-
ðåãåíò³â, ùî î÷îëþâàëè âèêîíàâ÷ó âëàäó, îáèðàëèñü Âåëèêîþ ðàäîþ âñüîãî íà 6 ì³ñÿ-
ö³â ³ çíîâó ìîãëè îá³éíÿòè òàêó ïîñàäó ëèøå ÷åðåç òðè ðîêè. Ïðèðîäíî, ³ êàï³òàíè-ðå-
ãåíòè, ³ Ìàëà ðàäà, ³ êîæåí ç ¿¿ ÷ëåí³â áóëè ïîâí³ñòþ ï³äêîíòðîëüíèìè Âåëèê³é ãåíå-
ðàëüí³é ðàä³. Ïåâí³ êîíñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿, ó òîìó ÷èñë³ ³ ôîðìóâàííÿ
Öåíòðàëüíîãî âèáîð÷îãî áþðî, ïîêëàäàëèñü íà Âåðõîâíèé ñóä ç 12 ñóää³â, ÿê³ îáèðà-
ëèñü ïàðëàìåíòîì.

Ï
³ä ôàêòè÷íèì þðèäè÷íèì ïðîòåêòîðàòîì Ôðàíö³¿ ì³æ äâîìà ñâ³òîâèìè â³éíàìè
åâîëþö³îíóâàëà ñâîºð³äíà ìîäåëü êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ó Êíÿç³âñòâ³ Ìîíàêî –

îäí³é ç äàâí³õ ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ2. Õî÷à íåçàëåæí³ñòü Ìîíàêî ï³äòâåðäæóâàëàñü
Ôðàíö³ºþ äîãîâîðàìè ³ â³ä 14 ëþòîãî 1641 ðîêó, ³ â³ä 2 ëþòîãî 1861 ðîêó, ó êíÿç³âñòâ³
³äå¿ íîâ³òíüîãî ºâðîïåéñüêîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó áóëè âò³ëåí³ (ó âëàñíîìó ñïðèéíÿò-
ò³) ëèøå 5 ñ³÷íÿ 1911 ðîêó, êîëè Àëüáåðò ² «â³ëüíî ³ çà âëàñíîþ âîëåþ» äàðóâàâ ï³ääà-
íèì – ìîíåãàñêàì (ïîíÿòòÿ «ãðîìàäÿíèí» ó Êîíñòèòóö³¿ ìàéæå íå âæèâàëîñü) Êîíñòè-
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1 Äèâ.: Èçáèðàòåëüíûé çàêîí Ñàí-Ìàðèíî. 18 íîÿáðÿ 1926 ãîäà // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ãîñóäàðñòâ
Åâðîïû. – Ñ. 803–814.

2 Ìîíåãàñüêà äåðæàâí³ñòü âèíèêëà ùå ó Õ²²² ñòîë³òò³. Â³äòîä³ íèì ïðàâèëà îäíà êíÿç³âñüêà äèíàñò³ÿ ï³ä
ïîêðîâèòåëüñòâîì ñóñ³ä³â. Ôàêòè÷í³ êîíñòèòóö³¿ Ìîíàêî ºäèíîâëàäíî ïðîòÿãîì ïîíàä øåñòè ñòîë³òü çàõè-
ùàâ «áîæîþ ìèë³ñòþ ñóâåðåííèé êíÿçü».



òóö³éíèé îðäîíàíñ. Ó 1917 ³ 1922 ðîêàõ â³í æå âí³ñ äî íüîãî äåÿê³ çì³íè ³ äîïîâíåííÿ1.
Äîäàìî, ùî îñîáëèâîñò³ ìîíåãàñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ó ïåð³îä, ùî ðîçãëÿäà-
ºòüñÿ, îêð³ì Îðäîíàíñó, âèçíà÷àëè ùå é äîãîâ³ð ç Ôðàíö³ºþ 1918 ðîêó, çà ÿêèì Ìîíà-
êî ìàëî ïåðåòâîðèòèñÿ ç íåçàëåæíî¿ äåðæàâè íà ôðàíöóçüêó ïðîâ³íö³þ ó ðàç³ ïðè-
ïèíåííÿ ³ñíóâàííÿ ïðàâëÿ÷î¿ ìîíàðõ³÷íî¿ äèíàñò³¿, îêðåì³ çàêîíè ïðî ñóäîóñòð³é
(1909), äî ÿêîãî Êîíñòèòóö³ÿ íå âíîñèëà æîäíèõ çì³í, ïðî ìóí³öèïàëüíó ïîë³ö³þ
(1909), ïðî ãðîìàäñüêó ðàäó (1910), ïðî ìóí³öèïàëüí³ îðãàíè (1920) òà äåÿê³ ³íø³.

Âåðõîâíó ïîë³òè÷íó êîíñòèòóö³éíó êîíòðîëüíó âëàäó â Ìîíàêî çä³éñíþâàâ ôàê-
òè÷íî àáñîëþòíèé êíÿçü, ÿêèé îñîáèñòèìè óêàçàìè ³ äàðóâàâ, ³ äîïîâíþâàâ, ³ çì³íþ-
âàâ, ³ òëóìà÷èâ Êîíñòèòóö³þ. Äîïîì³æíèìè óïðàâë³íñüêèìè ³ êîíòðîëüíèìè îðãàíà-
ìè âèçíàâàëèñü Äåðæàâíèé ì³í³ñòð, Ðàäà óðÿäó ïðè íüîìó ç òðüîõ ðàäíèê³â, ÿê³
î÷îëþâàëè äåïàðòàìåíòè âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ô³íàíñ³â ³ ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò, òà (íà ôðàí-
öóçüêèé çðàçîê) Äåðæàâíà ðàäà. Îñòàííÿ áóëà êâàç³ñóäîâèì îðãàíîì ³ î÷îëþâàëàñü
«äèðåêòîðîì ñóäîâèõ çàêëàä³â» (ñòàòòÿ 19). Íà íå¿ ïîêëàäàëèñü ôóíêö³¿ ïîïåðåäíüîãî
êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, îñê³ëüêè ñàìå Äåðæàâíà ðàäà ãîòóâàëà âñ³ ïðîåêòè çàêî-
í³â ³ ïîñòàíîâ äëÿ êíÿçÿ – ºäèíîãî ñóá’ºêòà çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè, à òàêîæ âèñíîâêè
ó ðàç³ ð³çíîãî òëóìà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðèïèñ³â. Â³äïîâ³äíî äî òàêèõ âèñíîâê³â
êíÿçü, ó ïîðÿäêó òàêîãî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ, òåæ âèäàâàâ çàêîí ÷è ïîñòàíîâó. Ï³ä
âèãëÿäîì ïàðëàìåíòó ³ñíóâàëà ùå é Íàö³îíàëüíà ðàäà ç 18 äåïóòàò³â, ÿê³ îáèðàëèñü
íàñåëåííÿì íà 4 ðîêè. Íàâ³òü ðåãëàìåíò Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè çàòâåðäæóâàâ êíÿçü, à â ðà-
ç³ íåîáõ³äíîñò³ óõâàëåííÿ ÿêîãîñü çàêîíó âîíà ìîãëà ëèøå çâåðíóòèñü äî êíÿçÿ ç ïðî-
õàííÿì âíåñòè â³äïîâ³äíèé çàêîíîïðîåêò. Àëå ðîç³ãíàòè Íàö³îíàëüíó ðàäó êíÿçü ì³ã
ò³ëüêè ï³ñëÿ â³äïîâ³äíîãî âèñíîâêó Äåðæàâíî¿ ðàäè. Æîäíèõ ïðàâ êîíñòèòóö³éíîãî
êîíòðîëþ íàä àêòàìè êíÿçÿ ÷è óðÿäîâèõ ñòðóêòóð àáî ¿õ ä³ÿëüí³ñòþ Íàö³îíàëüíà ðàäà
íå ìàëà.

Ïåâí³ êîíñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ ç îõîðîíè ïóáë³÷íèõ ïðàâ ìîíåãàñ-
ê³â, âèêëàäåíèõ ó ñòàòòÿõ 5–13 Êîíñòèòóö³¿, ïîêëàäàëèñü ñòàòòåþ 14 íà Âåðõîâíèé
òðèáóíàë, ùî ó 1962 ðîö³ áóâ ïåðåòâîðåíèé íà Êîíñòèòóö³éíèé ñóä Ìîíàêî. Òðèáóíàë
ñêëàäàâñÿ ç 5 ñóää³â, ÿê³ ïðèçíà÷àëèñÿ êíÿçåì çà ïîäàííÿì Äåðæàâíî¿ ðàäè (1 îñîáà),
Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè (1 îñîáà), Àïåëÿö³éíîãî ñóäó (2 îñîáè) òà Öèâ³ëüíîãî òðèáóíàëó
ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ (1 îñîáà). Âñ³ íàçâàí³ îðãàíè ìàëè âèñóâàòè ïî 2 êàíäèäàòà íà êîæíó
ïîñàäó ñóää³ Âåðõîâíîãî òðèáóíàëó (ñòàòòÿ 58).

Ö
³êàâèì ÿâèùåì â ³ñòîð³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ³ ñâ³òîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ÿêîìó
â ë³òåðàòóð³ ìàéæå íå ïðèä³ëÿëîñü óâàãè, ñòàëà ó 20–30-õ ðîêàõ Êîíñòèòóö³ÿ

Äàíö³ãà2, íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ ñòâîðþâàëàñü äîñèòü îðèã³íàëüíà ñèñòåìà ¿¿ îõîðîíè ï³ä
ïàòðîíàòîì Ë³ãè íàö³é. Òàêó ãàðàíò³þ íàäàâàëà ñòàòòÿ 103 Âåðñàëüñüêîãî äîãîâîðó.
Ñàìà æ äåðæàâà ï³ä íàçâîþ «Â³ëüíå ì³ñòî Äàíö³ã» íà ïîëüñüê³é òåðèòîð³¿ Äàíö³ãñüêî¿
îáëàñò³ çâàëåíî¿ Í³ìå÷÷èíè âèíèêëà íà ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 100 öüîãî Äîãîâîðó. Ï³ñëÿ éîãî
óêëàäåííÿ òèì÷àñîâà Äåðæàâíà ðàäà ì³ñòà ï³ä íàãëÿäîì ñïåö³àëüíîãî êîì³ñàðà Ë³ãè
íàö³é ðîçðîáèëà òåêñò Êîíñòèòóö³¿, ÿêà 11 òðàâíÿ 1922 ðîêó áóëà çàòâåðäæåíà óñòà-
íîâ÷èìè çáîðàìè ì³ñòà-äåðæàâè, àëå íàáðàëà ÷èííîñò³ ëèøå ï³ñëÿ âíåñåííÿ äî íå¿ ïî-
ïðàâîê ³ çàòâåðäæåííÿ Ë³ãîþ íàö³é ç 14 ÷åðâíÿ 1922 ðîêó.

Äàíö³ãñüêà ìîäåëü îõîðîíè Êîíñòèòóö³¿ áóäóâàëàñü âèêëþ÷íî íà ïîë³òè÷í³é îñíî-
â³. Ïðàâà äâîïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó (Ôîëüêñòàãó ç³ 120 äåïóòàò³â, îáðàíèõ íàñåëåííÿì
íà 4 ðîêè, òà Ñåíàòó – ç ïðåçèäåíòà ³ 7 ñåíàòîð³â, ïðèçíà÷åíèõ Ôîëüêñòàãîì íà òîé æå
òåðì³í, òà ùå é â³öå-ïðåçèäåíòà ³ 13 ñåíàòîð³â, îáðàíèõ íèæíüîþ ïàëàòîþ íà íåâèçíà-
÷åíèé ñòðîê) áóëè äîñèòü âàãîìèìè. Ôîëüêñòàã ÿê íèæíÿ ïàëàòà óõâàëþâàâ çàêîíè,
â³äïðàâëÿâ ó â³äñòàâêó ÿê «ãîëîâíèõ» (íà ÷îë³ ç ïðåçèäåíòîì), òàê ³ «ï³äñîáíèõ» (íà
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1 Äèâ.: Êîíñòèòóöèîííûé îðäîíàíñ. 5 ÿíâàðÿ 1911 ãîäà // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ãîñóäàðñòâ Åâðî-
ïû. – Ñ. 641–651.

2 Äèâ.: Êîíñòèòóöèÿ âîëüíîãî ãîðîäà Äàíöèíãà (11 ìàÿ – 14 èþëÿ 1922 ãîäà ñ èçìåíåíèÿìè ïî çàêîíó îò
28 ñåíòÿáðÿ 1930 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. Òîì ²². – Ñ. 643–661.



÷îë³ ç â³öå-ïðåçèäåíòîì) ñåíàòîð³â ó ðàç³ ïîðóøåííÿ íèìè Êîíñòèòóö³¿ ÷è çàêîí³â, ìàâ
êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ ïî ñòâîðåííþ ñë³ä÷èõ êîì³ñ³é ç öüîãî ïðèâîäó òîùî. Àëå
ðåàëüíî íà âåðõ³âö³ òàêî¿ ñèñòåìè ïîë³òè÷íîãî êîíòðîëþ ïåðåáóâàâ ñâîºð³äíèé ã³áðèä
çàêîíîäàâ÷î¿ òà âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç âåðõíüî¿ ïàëàòè ³ óðÿäó, ïðî ùî îäíîçíà÷íî çàÿâ-
ëÿëà ñòàòòÿ 39 Êîíñòèòóö³¿ 1922 ðîêó: «Ñåíàò º âèùîþ âëàäîþ êðà¿íè». Â³í ìàâ ïðàâî
â³äêëàäàëüíîãî âåòî, îïðèëþäíåííÿ çàêîí³â, àëå ëèøå ó ñïåö³àëüíî îáãîâîðåíîìó âè-
ïàäêó – «¿õ ïðèéíÿòòÿ â êîíñòèòóö³éíèõ ôîðìàõ», çîñåðåäæóâàâ ó ñâî¿õ ðóêàõ âñþ
ïîâíîòó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òîùî.

Ó 1930 ðîö³ ç áëàãîñëîâåííÿ Ë³ãè íàö³é Ôîëüêñòàã áóëî çìåíøåíî äî 72 äåïóòàò³â, à
Ñåíàò – äî 12. Òåïåð îñòàíí³é ñêëàäàâñÿ ç ïðåçèäåíòà, çàñòóïíèêà ïðåçèäåíòà òà 10 ñå-
íàòîð³â, ç ÿêèõ îïëà÷óâàí³ ïîñàäè ÷ëåí³â óðÿäó çàéìàëè ëèøå ÷åòâåðî. Çàãàëüí³ ñóäè,
ÿê ³ ðàí³øå, äî çä³éñíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ íå äîïóñêàëèñü. Ïîëîæåííÿ ïðî
òå, ùî «çì³íè äî Êîíñòèòóö³¿ ìîæóòü íàáèðàòè ñèëè ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîíè äîâåäåí³
äî Ë³ãè íàö³é ³ îñòàííÿ çàÿâèëà, ùî ó íå¿ íåìàº çàïåðå÷åíü ïðîòè òàêèõ çì³í», (ñòàòòÿ
49) çàëèøàëèñü, àëå í³ òàêèé ïðèïèñ, í³ ãàðàíò³¿ Ë³ãè íàö³é íå çìîãëè çàáåçïå÷èòè íå-
äîòîðêàíí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ Äàíö³ãà. Ï³ñëÿ ïðèõîäó äî âëàäè ó 1933 ðîö³ ó Í³ìå÷÷èí³
À. Ã³òëåðà òà éîãî îäíîäóìö³â-íàöèñò³â âîíà ôîðìàëüíî çàëèøàëàñü ÷èííîþ, àëå
ôàêòè÷íî âòðàòèëà áóäü-ÿêå ïðàâîâå çíà÷åííÿ ï³ä òèñêîì ì³ñöåâèõ íàö³îíàë-ñîö³àë³ñ-
ò³â. Ñïåö³àëüíèé êîì³ñàð Ë³ãè íàö³é ó Äàíö³ãó ÿê ãîëîâíèé ì³æíàðîäíèé ãàðàíò
ö³ë³ñíîñò³ Îñíîâíîãî çàêîíó «Â³ëüíîãî ì³ñòà» âèÿâèâñÿ áåçñèëèì ó çàáåçïå÷åíí³ éîãî
îáîðîíè. Òàêèì ÷èíîì, îäíà ç ïåðøèõ â ³ñòîð³¿ ñâ³òîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ñïðîá
ïîñòàâèòè íîâ³òíþ êîíñòèòóö³þ äåðæàâè ï³ä çàõèñò íàâ³òü íàéìîãóòí³øî¿ ³ íàéàâòî-
ðèòåòí³øî¿ ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ çàâåðøèëàñÿ ïîë³òè÷íèì ³ þðèäè÷íèì êðàõîì.

(Äàë³ áóäå)

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 3/2003
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