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ÀÊÒÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

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

ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 90,
ïóíêòó 8 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(ñïðàâà ïðî óìîâè äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ

ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-21/2004
19 òðàâíÿ 2004 ðîêó
¹ 11-ðï/2004

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 – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
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 Носова Влади�
слава Васильовича – Постійного представника Президента України в Конституційно�
му Суді України, залучених до участі у розгляді справи Селіванова Анатолія Олексан�
дровича – Постійного представника Верховної Ради України в Конституційному Суді
України, Георгіци Аурела Зіновійовича – завідувача кафедри міжнародного і порів�
няльного правознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федь�
ковича, Лисенкова Сергія Леонідовича – першого проректора Академії адвокатури
України, завідувача кафедри теорії та історії держави і права,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Прези�
дента України про офіційне тлумачення положень частини другої статті 90, пункту 8
частини першої статті 106 Конституції України.
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Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 41 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання Президента України.

Підставою для розгляду справи згідно з частиною першою статті 93 Закону Украї�
ни «Про Конституційний Суд України» є практична необхідність в офіційній інтерпре�
тації положень зазначених статей Конституції України.

Заслухавши суддю�доповідача Костицького М.В., пояснення Носова В.В., Селіва�
нова А.О., Георгіци А.З., Лисенкова С.Л. та дослідивши матеріали справи, Конститу�
ційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Президент України звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням
дати офіційне тлумачення положень частини другої статті 90, пункту 8 частини пер�
шої статті 106 Конституції України.

Частиною другою статті 90 Конституції України встановлено, що Президент Украї�
ни може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протя�
гом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
Таке ж положення встановлене пунктом 8 частини першої статті 106 Конституції
України.

На думку суб’єкта права на конституційне подання, зазначені положення Конститу�
ції України необхідно розуміти так, що повноваження Президента України щодо до�
строкового припинення повноважень Верховної Ради України може реалізуватися,
«якщо протягом будь�яких тридцяти календарних днів підряд поточної чергової сесії
(тобто розпочатої відповідно до частини першої статті 83 Конституції України першого
вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року) пленарні засідання не мо�
жуть розпочатися, а отже, не здійснюються повноваження, передбачені Конституцією
України для Верховної Ради України як колегіального органу, єдиного органу законо�
давчої влади в Україні». При цьому Президент України просить відповісти на такі запи�
тання:

1. Як слід розуміти наведене у зазначених статтях словосполучення «протягом
тридцяти днів»: йдеться про тридцять календарних днів підряд чи має застосовува�
тися інший спосіб обчислення цього строку?

2. Скільки пленарних засідань мають не розпочатися, щоб застосовувалися відпо�
відні положення Конституції України?

3. Що слід розуміти під словосполученням «пленарні засідання не можуть розпо�
чатися»:

не приймаються рішення з питань, віднесених Конституцією України до компетен�
ції Верховної Ради України, що відповідно до частини другої статті 84 Конституції
України має здійснюватися виключно на пленарних засіданнях;

немає відповідного кворуму, або певні народні депутати України (фракції, групи)
не беруть участі в голосуванні, що унеможливлює прийняття законів, постанов, інших
актів більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, як це передбаче�
но статтею 91 Конституції України;

відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними ре�
єстрації необхідної кількості народних депутатів України (стаття 3.1.6 Регламенту
Верховної Ради України);

частина народних депутатів України умисно вчиняє дії (захоплення трибуни, бло�
кування президії, виведення з ладу засобів зв’язку, системи голосування), що пере�
шкоджають розпочати пленарне засідання;

чи інші обставини?

2. У поясненні голови Комітету Верховної Ради України з питань регламенту, депу�
татської етики та організації роботи Верховної Ради України з приводу конституцій�
ного подання зазначається, що словосполучення «тридцять днів однієї чергової се�
сії», вжите в частині другій статті 90, пункті 8 частини першої статті 106 Конституції



України, не може означати тридцять календарних днів підряд, оскільки протягом
місяця у пленарному режимі Верховна Рада України згідно з її Регламентом працює
лише перший та третій тижні. Також підкреслюється, що Конституція України не вста�
новлює необхідної кількості народних депутатів України, присутність яких є обов’яз�
ковою для того, щоб розпочати засідання Верховної Ради України і щоб таке засі�
дання було повноважним. Питання про повноважність засідання Верховної Ради
України з юридичної точки зору збігається за змістом з питанням про повноважність
Верховної Ради України щодо прийняття нею того чи іншого рішення на пленарному
засіданні.

Пояснення щодо питань, порушених у конституційному поданні, надали фахівці
з конституційного права Інституту законодавства Верховної Ради України, Київсько�
го національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету
«Києво�Могилянська академія», Національної юридичної академії імені Ярослава
Мудрого, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Акаде�
мії адвокатури України, Університету економіки і права «Крок». Одні з них вважають,
що словосполучення «протягом тридцяти днів однієї чергової сесії» означає про�
міжок часу в тридцять календарних днів підряд однієї чергової сесії, інші розуміють
під цим словосполученням проміжок часу в тридцять робочих днів однієї чергової се�
сії, під час яких згідно з Регламентом Верховної Ради України повинні відбуватися
пленарні засідання (перший та третій тижні місяця).

Кількість пленарних засідань, що не можуть розпочатися, для застосування Пре�
зидентом України права, передбаченого зазначеними статтями Конституції України,
як випливає з більшості пояснень, значення не має, оскільки Основний Закон України
встановлює як умову для припинення повноважень Верховної Ради України лише
термін, протягом якого пленарні засідання не можуть розпочатися, і не пов’язує таку
дію з кількістю засідань.

Стосовно положення «пленарні засідання не можуть розпочатися» фахівці з кон�
ституційного права також висловлюють різні погляди. Так, одні пов’язують його лише
з відсутністю (за даними реєстрації народних депутатів України перед початком пле�
нарного засідання Верховної Ради України) необхідної для прийняття рішень Верхов�
ної Ради України кількості народних депутатів України, а другі вважають, що кількість
народних депутатів України не має жодного відношення до початку пленарних за�
сідань. На думку третіх, це положення означає, що немає належних умов для розгля�
ду на пленарних засіданнях питань, віднесених до компетенції Верховної Ради Украї�
ни, а саме: захоплення народними депутатами України трибуни, блокування роботи
президії на пленарному засіданні, виведення з ладу системи голосування, засобів
зв’язку і т. ін. Деякі фахівці навіть відсутність належних умов не вважають перешко�
дою для проведення пленарних засідань, оскільки вони можуть відбуватися в іншому
приміщенні.

3. У процесі розгляду справи у відкритому пленарному засіданні Конституційного
Суду України Носов В.В. пояснив, що Президент України розглядає дострокове при�
пинення повноважень Верховної Ради України як виключний захід, який може бути
викликаний конституційно значущою обставиною – тривалим нездійсненням Вер�
ховною Радою України своїх конституційних повноважень. Носов В.В. вважає, що
в положенні «якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання
не можуть розпочатися» зазначених статей Конституції України йдеться, по�перше,
про тридцять календарних днів, а по�друге, про результативні пленарні засідання
Верховної Ради України, тобто такі, в ході яких вирішуються найважливіші питання
життєдіяльності держави.

На думку Селіванова А.О., словосполучення «протягом тридцяти днів» означає
тридцять робочих днів, а підставами для застосування Президентом України права
на дострокове припинення повноважень Верховної Ради України є тільки причини,
передбачені Конституцією і законами України.
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Георгіца А.З. підкреслив, що під словосполученням «протягом тридцяти днів» ро�
зуміється тридцять календарних днів, а на решту питань, які порушує Президент
України в конституційному поданні, відповідь, на його думку, має міститися в законі
про регламент Верховної Ради України.

Лисенков С.Л. у виступі зазначив, що словосполучення «протягом тридцяти днів»
треба розуміти як тридцять днів, протягом яких у встановлених Конституцією України
і Регламентом Верховної Ради України межах відбуваються чи мають відбутися пле�
нарні засідання, а тридцять днів підряд пленарних засідань об’єктивно бути не може.
Словосполучення «пленарні засідання не можуть розпочатися» в контексті відповід�
них положень Конституції України означає, на його думку, що Верховна Рада України
не може перейти до обговорення запланованих питань чи прийняття з цих питань
рішень через неправомірні дії тієї чи іншої частини народних депутатів України.

4. Вирішуючи питання про тлумачення словосполучення «протягом тридцяти
днів», вжитого у частині другій статті 90, пункті 8 частини першої статті 106 Конститу�
ції України, Конституційний Суд України виходить з того, що Конституція України ви�
користовує поняття строку, який визначається у днях, в частині другій статті 77, час�
тині третій статті 82, частині третій статті 83, частинах другій, п’ятій статті 94, частині
п’ятій статті 103, частинах першій, четвертій статті 104, частині п’ятій статті 115 Кон�
ституції України тощо.

Поняття строку, визначеного у днях, міститься також у розділі ХV «Перехідні поло�
ження» Конституції України. Так, згідно з пунктом 4 цього розділу Президент України
протягом трьох років після набуття чинності Конституцією України мав право видава�
ти схвалені Кабінетом Міністрів України і скріплені підписом Прем’єр�міністра Украї�
ни укази з економічних питань. При цьому встановлювалося, що такий указ Прези�
дента України вступає в дію, якщо протягом тридцяти календарних днів з дня по�
дання законопроекту (за винятком днів міжсесійного періоду) Верховна Рада України
не прийме закон або не відхилить поданий законопроект більшістю від її конституцій�
ного складу, і діє до набрання чинності законом, прийнятим Верховною Радою Украї�
ни з цих питань.

Розглядаючи питання перебігу строку у справі за конституційним поданням Пре�
зидента України щодо офіційного тлумачення частин другої і третьої статті 84 та час�
тин другої і четвертої статті 94 Конституції України (Рішення Конституційного Суду
України від 7 липня 1998 року № 11�рп/98), Конституційний Суд України виходив з то�
го, що в Конституції України закріплено загальний порядок обчислення строків, єди�
ний для всіх органів влади, – в календарних днях (частина друга статті 77, частина
третя статті 82, пункт 31 частини першої статті 85, частина друга статті 90 та ін.).

При цьому Конституційний Суд України взяв до уваги і загальноприйнятий у зако�
нодавстві України порядок обчислення строків на вчинення відповідних дій органами
влади, зокрема в Регламенті Верховної Ради України, Цивільному процесуальному
кодексі України. Термін «дні», якщо він вживається у зазначених правових актах без
застережень, означає лише календарні дні.

За загальним правилом у строк, що визначається у днях, зараховуються всі дні
його перебігу. Але якщо останній день строку припадає на неробочий день, то днем
закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день. Зокрема, за�
кінчення строку визначено частиною п’ятою статті 254 Цивільного кодексу України:
якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий
день, що визначений відповідно до закону в місці вчинення певної дії, днем закінчен�
ня строку є перший за ним робочий день.

Виходячи з наведеного Конституційний Суд України вважає, що положення части�
ни другої статті 90, пункту 8 частини першої статті 106 Конституції України щодо вста�
новлення тридцятиденного строку, протягом якого пленарні засідання не можуть
розпочатися, треба розуміти так, що цей строк обчислюється в календарних днях.
Його обчислення починається з дня, коли заплановані пленарні засідання однієї чер�
гової сесії не можуть розпочатися, а якщо останній день строку припадає на вихід�
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ний, святковий або інший неробочий день, то днем його закінчення є наступний ро�
бочий день.

5. Положення частини другої статті 90, пункту 8 частини першої статті 106 Консти�
туції України пов’язують виникнення у Президента України права на дострокове при�
пинення повноважень Верховної Ради України з кількістю днів (тридцять), протягом
яких пленарні засідання не можуть розпочатися, а не з кількістю пленарних засідань.

Тому для реалізації повноваження Президента України щодо дострокового припи�
нення повноважень Верховної Ради України, встановленого відповідними положеннями
Конституції України, кількість пленарних засідань Верховної Ради України, що не можуть
розпочатися, значення не має. Необхідно лише, щоб протягом тридцяти календарних
днів не розпочалося жодне з пленарних засідань Верховної Ради України.

6. Розглядаючи питання, що слід розуміти під словосполученням «пленарні за�
сідання не можуть розпочатися», яке міститься в частині другій статті 90, пункті 8 час�
тини першої статті 106 Конституції України, Конституційний Суд України виходить з
того, що Конституція України не визначає підстав, за якими пленарні засідання Вер�
ховної Ради України не можуть розпочатися.

Слово «розпочатися» у загальноприйнятому розумінні означає: починати здій�
снюватися, відбуватися; чимсь починатися.

Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні і здійснює
повноваження, визначені Конституцією України, а пленарні засідання – це основна
форма діяльності Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади під
час її сесії. Вони є регулярними зібраннями народних депутатів України у визначений
час і у визначеному місці, що проводяться за встановленою процедурою. На пленар�
них засіданнях розглядаються питання, віднесені Конституцією України до повнова�
жень Верховної Ради України, і шляхом голосування народних депутатів України при�
ймаються рішення з цих питань (Рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня
2002 року № 17�рп/2002).

Конституційний Суд України вважає, що виходячи з буквального змісту положень
частини другої статті 90, пункту 8 частини першої статті 106 Конституції України сло�
восполучення «пленарні засідання не можуть розпочатися» означає: пленарні за�
сідання Верховної Ради України не можуть бути відкриті і Верховна Рада України
не може приступити до розгляду запланованих питань через недодержання порядку
роботи Верховної Ради України, встановленого Конституцією України та Регламен�
том Верховної Ради України, що унеможливлює здійснення парламентом конститу�
ційних повноважень єдиного органу законодавчої влади в Україні.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 51, 63, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний
Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. Словосполучення «протягом тридцяти днів», що міститься в частині другій стат�
ті 90, пункті 8 частини першої статті 106 Конституції України, треба розуміти як пере�
біг тридцятиденного строку підряд, тобто в календарних днях. Обчислення строку
починається з дня, коли заплановані пленарні засідання однієї чергової сесії не змог�
ли розпочатися, а якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або ін�
ший неробочий день, то днем його закінчення є наступний робочий день.

Виникнення у Президента України права на дострокове припинення повноважень
Верховної Ради України пов’язане не з кількістю пленарних засідань, а з кількістю
днів, протягом яких пленарні засідання не можуть розпочатися.

2. Словосполучення «пленарні засідання не можуть розпочатися», що вживається
в частині другій статті 90, пункті 8 частини першої статті 106 Конституції України, тре�
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ба розуміти так, що пленарні засідання Верховної Ради України не можуть розпоча�
тися через недодержання порядку роботи Верховної Ради України, встановленого
Конституцією України і Регламентом Верховної Ради України, що унеможливлює
здійснення парламентом конституційних повноважень єдиного органу законодавчої
влади в Україні.

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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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ
÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³»
ùîäî ñóì³ñíîñò³ ïîñàäè

ñ³ëüñüêîãî, ñåëèùíîãî, ì³ñüêîãî ãîëîâè
ç ìàíäàòîì äåïóòàòà Âåðõîâíî¿ Ðàäè

Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì
(ñïðàâà ùîäî ñóì³ñíîñò³ ïîñàäè

ñ³ëüñüêîãî, ñåëèùíîãî, ì³ñüêîãî ãîëîâè
ç ìàíäàòîì äåïóòàòà Âåðõîâíî¿ Ðàäè

Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-11/2004
20 òðàâíÿ 2004 ðîêó
¹ 12-ðï/2004

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,

ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,

Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,

Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,

Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,

Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,

Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,

Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,

Ñòàí³ê Ñþçàííè Ðîìàí³âíè,

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 50 народ�
них депутатів України про офіційне тлумачення положення частини четвертої стат�
ті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року
№ 280/97�ВР (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) щодо суміс�
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ності посади сільського, селищного, міського голови з мандатом депутата Верховної
Ради Автономної Республіки Крим.

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 41 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання 50 народних депутатів
України.

Підставою для розгляду справи згідно з частиною першою статті 93 Закону Украї�
ни «Про Конституційний Суд України» є практична необхідність у роз’ясненні, офіцій�
ній інтерпретації положення частини четвертої статті 12 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» щодо сумісності посади сільського, селищного, міського
голови з мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Заслухавши суддю�доповідача Євграфова П.Б. і дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб�єкт права на конституційне подання – 50 народних депутатів України –
звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням про офіційне тлумачення
положення частини четвертої статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» (далі – Закон) щодо сумісності посади сільського, селищного, міського го�
лови з мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Практичну необхідність в офіційному тлумаченні зазначеного положення Закону
народні депутати України обгрунтовують тим, що відповідно до нього сільський, се�
лищний, міський голова не може бути депутатом будь�якої ради, тобто мати інший
представницький мандат. Проте, зазначається у конституційному поданні, ряд депу�
татів Верховної Ради Автономної Республіки Крим одночасно обіймають посади мі�
ських голів.

Посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року
№ 7�рп/99 (справа про сумісництво посад народного депутата України і міського го�
лови), суб’єкт права на конституційне подання стверджує, що при ухваленні цьо�
го Рішення, як і Рішення Конституційного Суду України від 21 грудня 2001 року
№ 19�рп/2001 (справа щодо сумісності мандата депутата Верховної Ради Автоном�
ної Республіки Крим з іншими видами діяльності), питання щодо сумісності посади
сільського, селищного, міського голови з мандатом депутата Верховної Ради Авто�
номної Республіки Крим не було предметом безпосереднього розгляду Конституцій�
ного Суду України.

2. У листі Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим до Конституційного
Суду України зазначається, що згідно з Основним Законом України Автономну Рес�
публіку Крим не віднесено до місцевого самоврядування. Її статус закріплено окре�
мо в розділі X «Автономна Республіка Крим» Конституції України, в якому питання
щодо сумісності мандата депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим з ін�
шими видами діяльності прямо не врегульовано. Оскільки Конституцією України
не передбачено, що статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим
має визначатися законом, то, на його думку, сільський, селищний, міський голова
має право «суміщати свій представницький мандат з мандатом депутата Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, який не працює на постійній основі, до врегулю�
вання цього питання Конституцією України або відповідними законами України».

У висновках, наданих Конституційному Суду України Фондом сприяння місцевому
самоврядуванню України та Національною юридичною академією України імені Яро�
слава Мудрого, стверджується, що сумісність посад сільського, селищного, міського
голови з мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, незалеж�
но від того, виконує він свої повноваження на постійній основі чи на громадських за�
садах, згідно з Конституцією і законами України, правовими позиціями Конституцій�
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ного Суду України з цього питання, Конституцією Автономної Республіки Крим, за�
твердженою Законом України від 23 грудня 1998 року, є неприпустимою.

3. Вирішуючи порушене у конституційному поданні народних депутатів України
питання, Конституційний Суд України виходить з такого.

3.1. Законом України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» від 10 лю�
того 1998 року № 90/98�ВР встановлено, що депутати Верховної Ради Автономної
Республіки Крим не можуть мати інший представницький мандат (частина третя
статті 5). Ця вимога Закону, вважає Конституційний Суд України, є загальною і поши�
рюється на всіх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Згідно з Конституцією України статус сільських, селищних, міських голів визна�
чається Законом (частина третя статті 141). Це положення реалізовано в Законі,
яким, зокрема, встановлено, що сільський, селищний, міський голова не може бути
депутатом будь�якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в
тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у
позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього
прибуток (частина четверта статті 12).

За Рішенням Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року № 7�рп/99
міський голова є головною посадовою особою відповідної територіальної громади з
представницьким мандатом. Наявність представницького мандата міського голови
зумовлена насамперед його безпосереднім обранням територіальною громадою
міста (абзац другий пункту 3 мотивувальної частини). Ця правова позиція Конститу�
ційного Суду України поширюється також на статус сільського, селищного голови.

3.2. Згідно з положеннями статей 140, 141, 142 Основного Закону України місцеве
самоврядування в Україні включає: територіальні громади сіл, селищ, міст; сільські,
селищні, міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи; сільських, селищних,
міських голів; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси терито�
ріальних громад; органи самоорганізації населення, створені з дозволу сільських,
селищних, міських рад та наділені ними частиною власної компетенції, фінансами,
майном. Відповідно до цих конституційних засад Закон визначає систему місцевого
самоврядування в Україні (стаття 5).

Системний аналіз положень Конституції та законів України щодо представницьких
органів: Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
сільських, селищних, міських, районних у містах рад – свідчить, що законодавством
встановлені однакові правові підходи до організації і діяльності цих органів. Така пра�
вова позиція викладена у Рішенні Конституційного Суду України від 27 лютого
2001 року № 1�рп/2001 (справа про правові акти Верховної Ради Автономної Рес�
публіки Крим) (абзац третій підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини).

У Рішенні Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року № 7�рп/99 зазначе�
но, що положення частини першої статті 38 Конституції України, згідно з яким грома�
дяни мають право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, в контексті положень частини другої статті 78
Конституції України треба розуміти так, що громадянину України надано право вільно
бути обраним до Верховної Ради України, сільської, селищної, міської, районної, об�
ласної ради, а також бути обраним сільським, селищним, міським головою, але ре�
алізувати набутий представницький мандат громадянин може тільки в одному з цих
органів чи на посаді сільського, селищного, міського голови (пункт 2 резолютивної
частини).

Враховуючи наведене, Конституційний Суд України дійшов висновку про несуміс�
ність мандата депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим з посадою сіль�
ського, селищного, міського голови.

На основі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 51, 63, 69, 93 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституцій�
ний Суд України
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â è ð ³ ø è â :

1. Положення частини четвертої статті 12 Закону України «Про місцеве самовря�
дування в Україні» у взаємозв�язку з положенням частини першої цієї статті треба ро�
зуміти так, що сільський, селищний, міський голова як головна посадова особа від�
повідної територіальної громади з представницьким мандатом не може одночасно
бути депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

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

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 3/2004

14



ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð ² Ø Å Í Í ß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
45 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 16

Äèñöèïë³íàðíîãî ñòàòóòó ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè,
çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Äèñöèïë³íàðíîãî ñòàòóòó ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè»
(ñïðàâà ïðî Äèñöèïë³íàðíèé ñòàòóò ïðîêóðàòóðè)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-25/2004
22 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó
¹ 13-ðï/2004

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
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 щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положення частини другої статті 16 Дисциплінарного статуту про�
куратури України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про затвер�
дження Дисциплінарного статуту прокуратури України» від 6 листопада 1991 року
№ 1796�ХІІ (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 4, ст. 15).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання 45 народних депутатів
України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 71, 75 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України» є наявність спору щодо конституційності зазначеного по�
ложення Дисциплінарного статуту прокуратури України.
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Заслухавши суддю�доповідача Савенка М.Д. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання – 45 народних депутатів України – звер�
нувся до Конституційного Суду України з клопотанням розглянути питання щодо від�
повідності Конституції України (конституційності) положення частини другої статті 16
Дисциплінарного статуту прокуратури України, затвердженого Постановою Верхов�
ної Ради України «Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України»
від 6 листопада 1991 року № 1796�ХІІ (далі – Статут).

Народні депутати України вважають, що визначений частиною другою статті 16
Статуту порядок оскарження рішень Президента України, Генерального прокурора
України про застосування одного з дисциплінарних стягнень, передбачених пункта�
ми 5 (звільнення) і 6 (звільнення з позбавленням класного чину) статті 9 Статуту, або
відмови у поновленні на роботі прокурорсько�слідчих працівників, звільнених проку�
рорами Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва та прирівняними до них
прокурорами, до Верховного Суду України в місячний строк не відповідає статтям 55,
124, 129, 131 Конституції України. На думку авторів клопотання, оспорюване поло�
ження стосовно розгляду скарг тільки Верховним Судом України суттєво обмежує
«конституційні права прокурорсько�слідчих працівників», позбавляє їх права на апе�
ляційне та касаційне оскарження, не відповідає принципу рівності усіх учасників су�
дового процесу перед законом і судом та не враховує приписи статті 131 Конституції
України щодо можливості оскарження прокурорами рішень про їх притягнення до
дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції.

2. Голова Верховної Ради України у листі до Конституційного Суду України зазна�
чає, що передбачене частиною другою статті 16 Статуту оскарження рішень Прези�
дента України, Генерального прокурора України і прокурорів Автономної Республіки
Крим, областей, міста Києва та прирівняних до них прокурорів до Верховного Суду
України враховує спеціальний статус прокурорсько�слідчих працівників як учасників
судового процесу і дає можливість Верховному Суду України об’єктивно і в повному
обсязі розглядати справи виключного провадження. Підвідомчість таких справ за�
кріплена не законом, як це визначено положеннями пункту 8 частини третьої стат�
ті 129 Конституції України, а постановою Верховної Ради України, якою затверджено
Статут. Це суперечить принципу конституційного захисту громадян, які перебувають
на посаді слідчого і прокурора, оскільки Основний Закон України прямо передбачає
врегулювання цього питання виключно законом України.

Верховний Суд України підкреслює, що оспорюване положення Статуту позбав�
ляє прокурорсько�слідчих працівників права на апеляційне та касаційне оскарження
судового рішення. Підсудність справ має визначатися виключно законом.

Генеральна прокуратура України вважає, що встановлене частиною другою стат�
ті 16 Статуту право прокурорсько�слідчих працівників оскаржити безпосередньо до
Верховного Суду України рішення про позбавлення класного чину і звільнення з ро�
боти суперечить положенням пункту 14 частини першої статті 92, пунктів 2, 8 частини
третьої статті 129 Конституції України. Цей припис Статуту порушує принцип рівності
усіх учасників судового процесу перед законом і судом та позбавляє як прокурор�
сько�слідчих працівників, так і Генеральну прокуратуру України можливості апеля�
ційного та касаційного оскарження судових рішень. Винятки з такого порядку оскар�
ження та підсудність справ можуть встановлюватися тільки законом, а Статут, за�
тверджений постановою Верховної Ради України, не є законом.

На думку Вищої ради юстиції, положення частини другої статті 16 Статуту не супе�
речить статті 131 Конституції України. Встановлене цією нормою право прокурорів
на оскарження рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності є додат�
ковою гарантією забезпечення захисту їх прав у позасудовому порядку.
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3. Конституційний Суд України, розглядаючи порушене в конституційному поданні
питання, виходить з такого.

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України судочинство
визначається виключно законом. За своїм змістом судочинство включає в себе, зо�
крема, підсудність, тобто встановлення повноважень судів системи судів загальної
юрисдикції та процесуальних строків, строків звернення, оскарження до суду рішень,
дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб.

У контексті наведеного конституційного положення Закон України «Про судо�
устрій України» передбачає, що місцеві суди здійснюють розгляд по першій інстанції
справ, віднесених до їх підсудності процесуальним законом (стаття 22), апеляційні
суди – справ, визначених законом (стаття 26), а Верховний Суд України – розгляд ін�
ших справ, пов’язаних з виключними обставинами, у випадках, передбачених зако�
ном (стаття 47).

Отже, підсудність справ, а також строки звернення до суду повинні визначатися
виключно законом і не можуть встановлюватися іншими актами, у тому числі поста�
новою Верховної Ради України.

Таким чином, положення частини другої статті 16 Статуту не відповідає пункту 14
частини першої статті 92 Конституції України (є неконституційним).

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 51, 61, 69, 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституцій�
ний Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), по�
ложення частини другої статті 16 Дисциплінарного статуту прокуратури України, за�
твердженого Постановою Верховної Ради України «Про затвердження Дисциплінар�
ного статуту прокуратури України» від 6 листопада 1991 року № 1796�ХІІ, відповідно
до якого рішення Президента України та Генерального прокурора України про по�
збавлення класного чину, наказ Генерального прокурора України про застосування
одного з дисциплінарних стягнень, передбачених пунктами 5 і 6 статті 9 Статуту, або
відмова у поновленні на роботі прокурорсько�слідчих працівників, звільнених проку�
рорами Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва та прирівняними до них
прокурорами, можуть бути оскаржені до Верховного Суду України в місячний строк.

2. Положення Дисциплінарного статуту прокуратури України, визнане неконсти�
туційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього
Рішення.

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

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 3/2004

17



ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Âîçíþêà Â.Ä.

ñòîñîâíî Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì

45 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 16

Äèñöèïë³íàðíîãî ñòàòóòó ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè,

çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Äèñöèïë³íàðíîãî ñòàòóòó ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè»

(ñïðàâà ïðî Äèñöèïë³íàðíèé ñòàòóò ïðîêóðàòóðè)

1. Конституційний Суд України зазначеним Рішенням визнав таким, що не відпо�
відає Конституції України (є неконституційним), положення частини другої статті 16
Дисциплінарного статуту прокуратури України, затвердженого Постановою Верхов�
ної Ради України «Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України»
від 6 листопада 1991 року № 1796�XII (далі – Статут), відповідно до якого рішення
Президента України та Генерального прокурора України про позбавлення класного
чину, наказ Генерального прокурора України про застосування одного з дисциплі�
нарних стягнень, передбачених пунктами 5, 6 статті 9 Статуту, або відмова у понов�
ленні на роботі прокурорсько�слідчих працівників, звільнених прокурорами Авто�
номної Республіки Крим, областей, міста Києва та прирівняними до них прокурора�
ми, можуть бути оскаржені до Верховного Суду України в місячний строк.

2. Приймаючи Рішення, Конституційний Суд України досліджував питання лише в
межах конституційного подання.

Конституційний Суд України відповідно до частини другої статті 61 Закону України
«Про Конституційний Суд України» може визнати неконституційним правовий акт
повністю або в окремій його частині.

Статут – це нормативно�правовий акт, у якому, зокрема, визначаються основи
військової чи службової дисципліни, за порушення якої військовослужбовці чи служ�
бові особи несуть дисциплінарну відповідальність.

Статутом визначені види заохочень та дисциплінарних стягнень щодо прокурор�
сько�слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ
прокуратури, які мають класні чини (розділи II, III).

3. Згідно з пунктом 14 частини першої статті 92 Конституції України виключно за�
конами України визначаються, зокрема, організація і діяльність прокуратури. У стат�
ті 123 Конституції України також зазначено, що організація і порядок діяльності орга�
нів прокуратури України визначаються законом.

З цих конституційних норм, на думку автора, випливає, що зазначені у Статуті по�
ложення є предметом нормативного регулювання у формі закону, оскільки вони є
складовими організації і діяльності прокуратури України.

Більше того, діяння, які є дисциплінарними правопорушеннями, та відповідаль�
ність за них, як зазначено у пункті 22 частини першої статті 92 Конституції України, та�
кож визначаються виключно законами України.
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Таким чином, Статут є неналежним нормативно�правовим актом щодо визначен�
ня порядку заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівни�
ків прокуратури, а також працівників навчальних, наукових та інших установ прокура�
тури, які мають класні чини.

Оскільки положення частини другої статті 16 Статуту тісно пов`язані з положення�
ми інших статей розділу III «Дисциплінарні стягнення», а сам Статут регулює питання
організації і діяльності прокуратури, то за логікою Конституційний Суд України пови�
нен був визнати в цілому Дисциплінарний статут прокуратури України, затверджений
Постановою Верховної Ради України «Про затвердження Дисциплінарного статуту
прокуратури України» від 6 листопада 1991 року № 1796�XII, таким, що не відповідає
пунктам 14, 22 статті 92 та статті 123 Конституції України, тобто є неконституційним.

Суддя Конституційного Суду України В. Вознюк
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ªâãðàôîâà Ï.Á.
ñòîñîâíî Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
45 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 16

Äèñöèïë³íàðíîãî ñòàòóòó ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè,
çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Äèñöèïë³íàðíîãî ñòàòóòó ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè»
(ñïðàâà ïðî Äèñöèïë³íàðíèé ñòàòóò ïðîêóðàòóðè)

Відповідно до статті 64 Закону України «Про Конституційний Суд України» вважаю
за необхідне викласти окрему думку стосовно Рішення Конституційного Суду України
у справі про Дисциплінарний статут прокуратури України, затверджений Постано�
вою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року № 1796�XII (далі – Статут).

Рішення прийнято в межах конституційного подання 45 народних депутатів Украї�
ни на предмет перевірки щодо конституційності лише положення частини другої
статті 16 Статуту. Проте згідно з пунктом 1 Розділу XV «Перехідні положення» Консти�
туції України «закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Кон�
ституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України». У зв’язку з
цим Конституційний Суд України повинен здійснити таку перевірку й стосовно відпо�
відності Основному Закону України інших положень Статуту, зокрема його розділу III
«Дисциплінарні стягнення». Це потрібно зробити з огляду й на те, що частина друга
статті 16 Статуту пов’язана з нормативними положеннями його пунктів 5, 6 статті 9.

Статут, затверджений Постановою Верховної Ради України як нормативно�право�
вий акт, за формою не є законом, хоча у ньому закріплено положення з питань орга�
нізації і діяльності прокуратури, які відповідно до пункту 14 частини першої статті 92
Конституції України визначаються виключно законами України.

Отже, в цьому контексті Статут має бути визнаний таким, що не відповідає Консти�
туції України (є неконституційним) повністю, а не в окремій його частині, як це ви�
рішив Конституційний Суд України. Явно неконституційними, на мій погляд, є поло�
ження статті 8 Статуту, за якими до прокурорсько�слідчих працівників, а також
працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури за невиконання чи
неналежне виконання ними службових обов’язків застосовуються дисциплінарні
стягнення, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6 статті 9 Статуту (догана; пониження в
класному чині; пониження в посаді; позбавлення нагрудного знака «Почесний пра�
цівник прокуратури України»; звільнення; звільнення з позбавленням класного чину).
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України ці питання ма�
ють визначатися виключно законами України.

Викликає великий сумнів конституційність припису частини другої статті 8 Стату�
ту, згідно з яким «винесення виправдувального вироку (судом – П. Є.), повернення
кримінальної справи для додаткового розслідування, скасування запобіжного захо�
ду та інших процесуальних рішень тягне за собою дисциплінарну відповідальність
прокурорів і слідчих, якщо ними в процесі слідства були допущені недбалість або
несумлінність». На мою думку, це положення, по�перше, суперечить згадуваному

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 3/2004

20



пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, по�друге, впливає на неза�
лежність слідчих і прокурорів у здійсненні ними своїх повноважень та суддів при здій�
сненні ними професійних обов’язків.

Поза увагою Конституційного Суду України залишилося й положення частини тре�
тьої статті 48 Закону України «Про прокуратуру», за яким «прокурори і слідчі несуть
відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України», яке відпо�
відно до наведених вище мотивів також не відповідає, на мій погляд, Конституції
України.

Таким чином, неврахування наведених підстав щодо визнання неконституційними
інших положень Статуту, як і визнання його неконституційним повністю, істотно
вплинуло на Рішення Конституційного Суду України у цій справі.

Суддя Конституційного Суду України П. Євграфов
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ñàâåíêà Ì.Ä.
ñòîñîâíî Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
45 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 16

Äèñöèïë³íàðíîãî ñòàòóòó ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè,
çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Äèñöèïë³íàðíîãî ñòàòóòó ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè»
(ñïðàâà ïðî Äèñöèïë³íàðíèé ñòàòóò ïðîêóðàòóðè)

Погоджуючись з резолютивною частиною Рішення щодо неконституційності поло�
ження статті 16 Дисциплінарного статуту прокуратури України, затвердженого По�
становою Верховної Ради України «Про затвердження Дисциплінарного статуту про�
куратури України» від 6 листопада 1991 року № 1796�ХІІ (далі – Статут), вважаю, що
воно суперечить також положенням статей 6, 19, 55, пунктів 2, 8 частини третьої
статті 129 Конституції України.

1. Стаття 6 Конституції України закріпила один із важливих принципів конституцій�
ного ладу – здійснення органами законодавчої, виконавчої та судової влади своїх пов�
новажень у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Суди як органи судової і державної влади, а також професійні судді – носії судової
влади і посадові особи відповідно до статті 19 Конституції України зобов’язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

За змістом статті 55 Конституції України право кожного на судовий захист перед�
бачає конкретні гарантії забезпечення ефективного поновлення у правах шляхом
здійснення правосуддя як правозастосовної діяльності з розгляду і вирішення у вста�
новленому законом порядку віднесених до компетенції суду цивільних, господар�
ських, кримінальних та інших справ.

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами (стаття 124 Конституції Укра�
їни): Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції, до системи яких
входять місцеві, апеляційні, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України (стат�
тя 125 Конституції України, стаття 18 Закону України «Про судоустрій України» (далі –
Закон).

Основний Закон України, поширивши юрисдикцію судів судової системи України
на всі правовідносини, що виникають у державі (стаття 124), визнав їх загальну ком�
петенцію вирішувати всі спори про право та інші правові питання. Разом з тим компе�
тенцію судів окремих ланок (по вертикалі), а також судів окремої ланки (по горизон�
талі) він не встановив. Тому відповідно до вимог статей 6, 19 Конституції України
повноваження судів вирішувати спори про право та інші правові питання мають ви�
значатися тільки законом.

У контексті цих конституційних положень Закон передбачає здійснення місцевими
судами розгляду по першій інстанції справ, віднесених до їх підсудності процесуаль�
ним законом (стаття 22), апеляційними судами – справ, визначених законом (стат�
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тя 26), а Верховним Судом України – розгляд інших справ, пов’язаних з виключними
обставинами, у випадках, передбачених законом (стаття 47).

2. Визначення підсудності та строків звернення до суду є важливою гарантією ре�
алізації встановленого статтею 55 Конституції України права на судовий захист.

Підсудність – це сукупність ознак, за якими розмежовується компетенція окремих
ланок судової системи та судів однієї ланки щодо розгляду відповідних справ. Вона
вказує, який конкретно суд має розглядати передбачені законом справи, тобто до
якого суду необхідно звернутися за захистом порушеного або оспорюваного права
чи інтересу, і водночас зобов’язує суд розглянути справу, віднесену до його повно�
важень.

Підсудність базується на принципі рівності усіх учасників судового процесу перед
законом і судом. Цей принцип віднесено Конституцією України до основних засад су�
дочинства (пункт 2 частини третьої статті 129), до яких також віднесено забезпечен�
ня апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановле�
них законом (пункт 8 частини третьої статті 129).

За змістом цих положень законом визначається право учасників судового проце�
су і порядок апеляційного та касаційного оскарження рішення суду. Основний Закон
України допускає можливість обмеження права на апеляційне та касаційне оскар�
ження рішень суду. Однак у ньому міститься застереження, що випадки такого обме�
ження повинні встановлюватися виключно законом. Зокрема, Цивільний процесу�
альний кодекс України передбачає, що ухвалені судом касаційної інстанції рішення
або ухвали набирають чинності після їх ухвалення і оскарженню не підлягають (стат�
тя 347).

Цим Кодексом визначено, що Верховний Суд України є судом касаційної інстанції
(стаття 319). До повноважень Верховного Суду України як найвищого судового орга�
ну в системі судів загальної юрисдикції при здійсненні правосуддя належить, зокре�
ма, розгляд у касаційному порядку рішень загальних судів у справах, віднесених до
його підсудності процесуальним законом; перегляд у порядку повторної касації усіх
інших справ, розглянутих судами загальної юрисдикції в касаційному порядку; роз�
гляд інших справ, пов’язаних з виключними обставинами, у випадках, передбачених
законом (стаття 47 Закону).

Тобто положення цієї норми містять припис про визначення підсудності справ
Верховному Суду України тільки законами України.

Конституційне право учасників судового процесу на апеляційне та касаційне оскар�
ження судового рішення у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом,
підтверджено статтею 12 Закону.

Обов’язковість визначення підсудності тільки законом узгоджується з вимогами
міжнародно�правових актів. Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини
та основних свобод, статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права
всі особи є рівними перед законом і судом; кожен при вирішенні питання щодо його
цивільних прав та обов’язків або при встановленні обгрунтованості будь�якого кри�
мінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і
відкритий розгляд упродовж розумного строку компетентним, незалежним і безсто�
роннім судом, який встановлений законом.

Оспорюваним положенням визначено оскарження до Верховного Суду України
не всіх, передбачених Статутом дисциплінарних стягнень, а лише рішень Президен�
та України та Генерального прокурора України про позбавлення класного чину, нака�
зу Генерального прокурора України про застосування таких дисциплінарних стяг�
нень, як звільнення та звільнення з позбавленням класного чину (пункти 5, 6 статті 9
Статуту), про відмову у поновленні на роботі прокурорсько�слідчих працівників,
звільнених прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва та при�

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 3/2004

23



рівняними до них прокурорами. Оскарження інших дисциплінарних стягнень здій�
снюється до суду нижчого рівня, до повноважень якого віднесено розгляд таких
скарг законом. При цьому забезпечується апеляційне та касаційне оскарження рі�
шення суду.

Таким чином, визначення підсудності вказаних у частині другій статті 16 Статуту
рішень порушує принцип рівності перед законом, оскільки позбавляє права на оскар�
ження таких рішень до суду, уповноваженого законом розглядати скарги на рішення
про застосування дисциплінарних стягнень до прокурорсько�слідчих працівників, та
права на апеляційне та касаційне оскарження рішення суду.

3. Стосовно невідповідності частини другої статті 16 Статуту статті 131 Конститу�
ції України слід зазначити, що у конституційному поданні не наведено правового об�
грунтування її неконституційності. У ньому лише констатується, що «Основним Зако�
ном України запроваджено і можливість оскарження прокурорами рішень про їх
притягнення до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції (частина
друга статті 131)».

Дійсно, Статут не передбачає цієї можливості оскарження, але при цьому необ�
хідно враховувати, що Статут було затверджено до прийняття Конституції України.

Норми Конституції України є нормами прямої дії, мають найвищу юридичну силу і
підлягають безпосередньому застосуванню.

Порядок розгляду Вищою радою юстиції скарг на рішення про притягнення до
дисциплінарної відповідальності прокурорів врегульовано Законом України «Про Ви�
щу раду юстиції».

До того ж слід зазначити, що частина друга статті 16 Статуту визначає лише під�
судність скарг на зазначені в ній рішення і строки їх оскарження до суду. Її положення
не регулюють порядок оскарження рішень про притягнення до дисциплінарної від�
повідальності прокурорсько�слідчих працівників у разі застосування до них інших
дисциплінарних стягнень, не зазначених у частині другій статті 16 Статуту, а також
порядку позасудового розгляду скарг на рішення про притягнення до дисциплінар�
ної відповідальності прокурорів. Отже, положення частини другої статті 16 Статуту
не можна визнати таким, що не відповідає статті 131 Конституції України.

Суддя Конституційного Суду України М. Савенко
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Ó Õ Â À Ë À

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ
ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè

Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè
òà 52 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

«Ïðî çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí
òà íîðìàë³çàö³¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì. Ìóêà÷åâîãî

Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³»

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-22/2004
22 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó
¹ 7-óï/2004

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ñåë³âîíà Ìèêîëè Ôåäîñîâè÷à – ãîëîâóþ÷èé,
Âîçíþêà Âîëîäèìèðà Äåíèñîâè÷à,
ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,
Ìèðîíåíêà Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційними поданнями Упов�
новаженого Верховної Ради України з прав людини та 52 народних депутатів України
щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України
«Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян та нормалізації жит�
тєдіяльності м. Мукачевого Закарпатської області».

Заслухавши суддю�доповідача Костицького М.В. та дослідивши матеріали спра�
ви, Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та 52 народних депутати
України звернулися до Конституційного Суду України з клопотаннями визнати таким,
що не відповідає Конституції України (є неконституційним), Указ Президента України
«Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян та нормалізації жит�
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тєдіяльності м. Мукачевого Закарпатської області» від 25 грудня 2003 року № 1486
(Урядовий кур’єр, 2003 р., 30 грудня) (далі – Указ).

Указом Президент України «у зв’язку з необхідністю вжиття заходів щодо забезпе�
чення конституційних прав жителів міста Мукачевого, керуючись статтею 102 Кон�
ституції України» призначив виконуючого обов’язки Мукачівського міського голови
на період до обрання міського голови в установленому законом порядку.

Суб’єкти права на конституційне подання вважають, що оскільки Конституція Ук�
раїни не наділяє Президента України будь�якими повноваженнями щодо органів міс�
цевого самоврядування та їх посадових осіб, то, видаючи Указ, він вийшов за межі
конституційно окреслених повноважень. Отже, на їх думку, Указ є таким, що не відпо�
відає Конституції України.

2. У процесі підготовки справи до розгляду на пленарному засіданні Конституцій�
ний Суд України отримав письмовий виклад позицій Президента України, Кабінету
Міністрів України, Міністерства юстиції України, Комітету Верховної Ради України з пи�
тань державного будівництва та місцевого самоврядування, Асоціації міст України,
Української асоціації місцевих і регіональних влад, Асоціації демократичного розвитку
і самоврядування України, а також фахівців Національного університету «Острозька
академія», Національного університету внутрішніх справ, Академії муніципального
управління, Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інституту
державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук Украї�
ни, юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Фран�
ка, економіко�правового факультету Одеського національного університету імені
І.І. Мечникова та голови Печерської районної у місті Києві ради.

Президент України вважає, що «правових чи інших підстав для оцінок та висновків,
які містяться у конституційних поданнях народних депутатів України та Уповноважено�
го Верховної Ради України з прав людини, немає. Дії Президента України за особли�
вих умов, які склалися, у повній відповідності з Основним Законом України, виходячи з
конституційних повноважень глави держави, призвели до реального утвердження
прав громадян, гарантування місцевого самоврядування, а не до їх порушення, як по�
милково зазначається у поданих документах».

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого са�
моврядування, розглянувши лист Конституційного Суду України на ім’я Голови Вер�
ховної Ради України, дійшов висновку, що Указ є таким, що грубо порушує Конститу�
цію та закони України, позбавляє територіальну громаду міста Мукачевого Закар�
патської області права на місцеве самоврядування, оскільки ні Конституція України,
ні закони України не передбачають права Президента України втручатися в діяль�
ність органів місцевого самоврядування, зокрема достроково припиняти повнова�
ження посадових осіб місцевого самоврядування, запроваджувати додаткові інсти�
тути в його системі, здійснювати призначення на виборні посади місцевого самовря�
дування.

Позиція Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України полягає в тому,
що оскільки законодавство України має прогалини (зокрема, не передбачено поряд�
ку дострокового припинення повноважень міського голови у разі визнання результа�
тів голосування та підсумків виборів недійсними, не визначено, хто у таких випадках
повинен виконувати обов’язки міського голови до його обрання у встановленому за�
коном порядку та який орган призначає таку особу), то Президент України як глава
держави і гарант додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадяни�
на (стаття 102 Конституції України) зобов’язаний забезпечувати реальність консти�
туційних положень, стабільність установленого конституційного ладу, безперешкод�
не здійснення прав і свобод людини і громадянина, дотримання стабільності, грома�
дянського миру та взаєморозуміння в суспільстві.

У висновках, підписаних керівними особами громадських організацій України, по�
в’язаних з діяльністю органів місцевого самоврядування, зазначається, що Указ по�
рушує принцип організаційної самостійності суб’єктів місцевого самоврядування, а
також суперечить статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування.
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Фахівці вищих навчальних закладів та наукових юридичних установ неоднозначні в
оцінці положень Указу. Одні стверджують, що Указ сприяв реальному забезпеченню
конституційної законності, гарантуванню прав і свобод жителів м. Мукачевого, дру�
гі – що положення Указу не відповідають положенням Конституції України. Треті під�
креслюють, що питання призначення виконуючого обов’язки сільського, селищного,
міського голови Конституцією та законами України не врегульоване.

Разом з тим більшість фахівців, які надали висновки щодо порушених у конститу�
ційних поданнях питань, вважають, що у разі дострокового припинення повноважень
міського голови його обов’язки тимчасово може виконувати заступник голови або
секретар ради.

3. Дослідження матеріалів справи свідчить про наявність спору стосовно повно�
важень Президента України призначати виконуючих обов’язки міських голів на пе�
ріод до їх обрання у встановленому законом порядку, що згідно зі статтею 75 Закону
України «Про Конституційний Суд України» є підставою для конституційного подання,
а отже, для розгляду справи в Конституційному Суді України.

У період підготовки матеріалів справи до розгляду на пленарному засіданні Кон�
ституційного Суду України Президент України видав Указ «Про визнання таким, що
втратив чинність, Указу Президента України від 25 грудня 2003 року № 1486» (Урядо�
вий кур’єр, 2004 р., 23 квітня), в якому, зокрема, зазначається, що «у зв’язку з прове�
денням виборів Мукачівського міського голови визнати таким, що втратив чинність,
Указ Президента України від 25 грудня 2003 року № 1486 «Про заходи щодо забезпе�
чення конституційних прав громадян та нормалізації життєдіяльності м. Мукачевого
Закарпатської області».

За змістом статей 150, 152 Конституції України до повноважень Конституційного
Суду України належить вирішення питань щодо конституційності лише чинних актів
органів, визначених у пункті 1 частини першої статті 150 Основного Закону України.
Зокрема, у Рішенні Конституційного Суду України від 14 листопада 2001 року № 15�рп
(справа щодо прописки) Конституційний Суд України установив, що «юрисдикція Кон�
ституційного Суду України поширюється на чинні нормативно�правові акти».

Оскільки оспорюваний Указ втратив чинність, конституційне провадження у справі
щодо його відповідності Конституції України підлягає припиненню на підставі пункту 3
статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» – непідвідомчість Консти�
туційному Суду України питань, порушених у конституційних поданнях.

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 39, 45, 51 Закону України «Про Конституційний Суд України», § 51 Регламенту
Конституційного Суду України, Конституційний Суд України

ó õ â à ë è â :

1. Припинити конституційне провадження у справі за конституційними поданнями
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та 52 народних депутатів
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента
України «Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян та нормалі�
зації життєдіяльності м. Мукачевого Закарпатської області» у зв’язку з втратою чин�
ності зазначеного Указу.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною і не може бути оскаржена.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ÒÅÎÐ²ß ² ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

«ÑÎÖ²ÀË²ÇÀÖ²ß» ßÊ ÎÑÎÁËÈÂ²ÑÒÜ
ÑÓ×ÀÑÍÎÃÎ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß

Â. Øàïîâàë,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð

Îäí³ºþ ç îñîáëèâîñòåé ñó÷àñíîãî êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ º éîãî «ñîö³àë³çà-
ö³ÿ». Òàêà îñîáëèâ³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç ðîçøèðåííÿì ïðåäìåòà êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþ-
âàííÿ, ùî â³äîáðàçèëî óñêëàäíåííÿ âçàºìîä³¿ ì³æ ñîö³óìîì òà äåðæàâîþ ÿê éîãî ñêëà-
äîâîþ, ïîñèëåííÿ çàãàëüíîñîö³àëüíî¿ ðîë³ äåðæàâè ³ äèâåðñèô³êàö³þ ¿¿ ó÷àñò³, íà-
ñàìïåðåä â åêîíîì³÷í³é ³ ïîë³òè÷í³é ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ. Â³äïîâ³äí³ ïðîöåñè
ðîçïî÷àëèñÿ ùå â Õ²Õ ñòîë³òò³, îäíàê íàáóëè çàâåðøåíîãî îôîðìëåííÿ â íîâ³òí³õ
îñíîâíèõ çàêîíàõ, ïðèéíÿòèõ ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Õàðàêòåðíî, ùî íîâ³òí³
êîíñòèòóö³¿ íåð³äêî êëàñèô³êóþòü ³ ÿê ñîö³àëüí³. ßê çàçíà÷àëîñü, çì³ñò ³ ïðèçíà÷åííÿ
êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü, àäðåñîâàíèõ ñóñï³ëüñòâó, ìîæóòü ïîì³òíî ð³çíèòèñÿ. Âî-
íè, ÿê ïðàâèëî, ñôîðìóëüîâàí³ ó çàãàëüí³é ôîðì³ ³ âèãëÿäàþòü ôðàãìåíòàðíèìè. Òàê³
ïîëîæåííÿ çàâæäè â³äîáðàæàþòü çâ’ÿçêè ñîö³óìó ñàìå ç äåðæàâîþ. Òîìó íàâ³òü íàé-
á³ëüø «ñîö³àë³çîâàí³» êîíñòèòóö³¿ º ïåðåäóñ³ì îñíîâíèìè çàêîíàìè äåðæàâè. Ïðè
öüîìó «ñîö³àë³çàö³ÿ» êîíñòèòóö³é íå òîòîæíà «ñîö³îëîã³çàö³¿» îñíîâíèõ çàêîí³â äå-
ÿêèõ äåðæàâ, îô³ö³éíî âèçíà÷åíèõ ÿê ñîö³àë³ñòè÷í³. Òàêà «ñîö³îëîã³çàö³ÿ» çàñâ³ä÷óº
äåêëàðàòèâí³ñòü, çîêðåìà, òèõ ïîëîæåíü îñíîâíèõ çàêîí³â, ÿê³ àäðåñîâàí³ ñóñï³ëüñòâó,
¿õ, íàñàìïåðåä, ³äåîëîã³÷íå ïðèçíà÷åííÿ.

Îäíèì ç ïðîÿâ³â «ñîö³àë³çàö³¿» êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ º â³äíåñåí³ñòü äî
éîãî ³íñòðóìåíòàð³þ òåðì³íà «ñîö³àëüíà äåðæàâà». Îñíîâí³ çàêîíè íå ì³ñòÿòü âèçíà-
÷åíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç òàêèì ÿâèùåì, àëå ç àíàë³çó ¿õ ïîëîæåíü âèïëèâàº, ùî ñîö³àëüíà
äåðæàâà – öå õàðàêòåðèñòèêà ñó÷àñíî¿ äåðæàâè, çà ñìèñëîì ÿêî¿ äåðæàâíà ä³ÿëüí³ñòü
ìàº áóòè ñïðÿìîâàíà íà ñòâîðåííÿ ðåàëüíèõ ñòàíäàðò³â ìàòåð³àëüíîãî äîáðîáóòó,
îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî ³ çàáåçïå÷åííÿ òàêèõ ñòàíäàðò³â äëÿ âñ³õ ãðîìàäÿí
(³íäèâ³ä³â), à òàêîæ íà ì³í³ì³çàö³þ ôàêòè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ íåð³âíîñò³ ç ¿¿ åêîíîì³÷íèìè
íàñë³äêàìè òà ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè (çàõèñòó) òèõ, õòî öüîãî ïî-
òðåáóº. Òèì ñàìèì ïîíÿòòÿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè ïîºäíóºòüñÿ ç â³äïîâ³äíî òðàêòîâàíè-
ìè ³äåÿìè ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Ïðî òàêå ïîºäíàííÿ ñâ³ä-
÷èòü òîé ôàêò, ùî ïðàêòè÷íî âñ³ äîñë³äíèêè ïîâ’ÿçóþòü ôåíîìåí ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè
ç êîíñòèòóö³éíîþ ³ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâîþ ô³êñàö³ºþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðàâ, à
òàêîæ ç ïðàêòèêîþ ¿õ ðåàë³çàö³¿. Çà áóäü-ÿêèõ óìîâ, íàâåäåíå ÷è ³íø³ ïîä³áí³ âèçíà-
÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè ïåðåäáà÷àþòü çä³éñíåííÿ ä³ºâèõ çàõîä³â çà çì³ñòîì îäí³º¿
ç ãîëîâíèõ ôóíêö³é ñó÷àñíî¿ äåðæàâè – ñîö³àëüíî¿.

Ïîíÿòòÿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè ³íîä³ ôîðìóëþþòü ³ ÿê òàêå, ùî íå ïîâ’ÿçàíå áåçïîñå-
ðåäíüî ç ³äåÿìè ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Íà äóìêó ïðèõèëü-
íèê³â òàêîãî ï³äõîäó, öå ïîíÿòòÿ â³äîáðàæàº çàãàëüí³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ ïðîòÿãîì
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ñóñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â åòà-
òèçàö³¿ ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ çà óìîâ àâòîðèòàðíèõ ³ òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â. Âîíî â³äîáðà-
æàº àêòèâ³çàö³þ ðåãóëÿòèâíî¿ ó÷àñò³ äåðæàâè ó ïðîöåñàõ åêîíîì³÷íîãî õàðàêòåðó, ïî-
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ñèëåííÿ ¿¿ âïëèâó íà äóõîâíó òà äåÿê³ ³íø³ ñôåðè ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ. Âàæëèâà ðîëü, ó
êîíòåêñò³ òàêîãî âèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè, òàêîæ âèçíàºòüñÿ çà äåðæàâíîþ ðå-
ãëàìåíòàö³ºþ âçàºìîçâ’ÿçê³â ³íäèâ³äà ³ ñóñï³ëüñòâà. Ó ïåðøó ÷åðãó öå ñòîñóºòüñÿ ïî-
ëîæåíü ùîäî âèçíàííÿ ñîö³àëüíî¿ ö³ííîñò³ ³íäèâ³äà, âêëþ÷åíèõ äî áàãàòüîõ íîâ³òí³õ
êîíñòèòóö³é. Çà ïðèêëàä ìîæå ñëóãóâàòè ÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 3 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
çã³äíî ç ÿêîþ ëþäèíà, ¿¿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, íåäîòîðêàíí³ñòü ³ áåçïåêà
âèçíàþòüñÿ â Óêðà¿í³ íàéâèùîþ ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ. Ó ñó÷àñíîìó êîíñòèòóö³éíîìó
ðåãóëþâàíí³ çíàéøëè â³äáèòîê îáèäâà ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè.

Êîíöåïö³ÿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè ìàº ñâîþ ³ñòîð³þ, íàâ³òü ïåðåä³ñòîð³þ, àäæå ïîòÿã
äî ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ ñóïðîâîäæóâàâ ðîçâèòîê ñóñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè ïðàêòè÷-
íî çà âñ³õ ÷àñ³â. Îäíàê ëèøå ç ôîðìóëþâàííÿì ³äå¿ ùîäî ï³äòðèìêè ç áîêó ñóñï³ëüñòâà
³ äåðæàâè íàéìåíø çàáåçïå÷åíèõ âåðñòâ (êàòåãîð³é) íàñåëåííÿ öåé ïîòÿã íàáóâ, ïî ñó-
ò³, îô³ö³éíîãî âèçíàííÿ. Ó ÕVIII ñòîë³òò³ öå áóëè çàêîíè ïðî á³äíèõ, ïðèéíÿò³ â äå-
ÿêèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ, à òàêîæ çàõîäè, çä³éñíþâàí³ íà ð³âí³ òîãî÷àñíîãî ì³ñüêîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ. ²äåéíîþ îñíîâîþ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ñëóãóâàëà, çîêðåìà, òåîð³ÿ
ïðèðîäíèõ ïðàâ ëþäèíè, ÿêà îòðèìàëà â³äîáðàæåííÿ ó ïîë³òè÷íèõ ³ ïðàâîâèõ àêòàõ.
Òàê, ó ñòàòò³ 1 Äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà 1789 ðîêó (Ôðàíö³ÿ) íàãîëîøó-
âàëîñÿ, ùî ëþäè íàðîäæóþòüñÿ ³ çàëèøàþòüñÿ â³ëüíèìè òà ð³âíèìè â ïðàâàõ. Âîäíî-
÷àñ çàñòåð³ãàëîñÿ, ùî ñóñï³ëüí³ â³äì³ííîñò³ ìîæóòü ´ðóíòóâàòèñÿ ëèøå íà ì³ðêóâàí-
íÿõ çàãàëüíî¿ êîðèñò³. Íàâåäåí³ ïðèïèñè çàñâ³ä÷óþòü ñóïåðå÷ëèâèé çì³ñò ïåðåòâî-
ðåíü, ÿê³ â³äáóëèñÿ, òà ïîçíà÷àþòü ¿õ ìåæ³.

Íàäàë³ ïðàãíåííÿ äî ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ ïî÷àëè òðàêòóâàòè ç îãëÿäó íà ³äåî-
ëîã³þ ë³áåðàë³çìó, ÿêà ïåðåäáà÷àëà íåâòðó÷àííÿ äåðæàâè â åêîíîì³÷íå æèòòÿ ³íäèâ³äà
ç ïîñèëàííÿìè íà ìåòó ãàðàíòóâàííÿ éîãî ñâîáîäè. Öå çóìîâëþâàëî îáìåæåí³ñòü
íå ò³ëüêè ó çàñîáàõ ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè òèõ, õòî ¿¿ ïîòðåáóâàâ, à é ïåâíîþ ì³ðîþ –
ó òðàêòóâàíí³ ñàìî¿ ³äå¿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. Ç âèçíàííÿì ñîö³àëüíî¿ ôóíêö³¿
äåðæàâè òà ç àêòèâ³çàö³ºþ ¿¿ ó÷àñò³ ó âèð³øåíí³ ïèòàíü ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ â³äáóëîñü
îô³ö³éíå óñâ³äîìëåííÿ íåîáõ³äíîñò³ ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè (çàõèñòó) ïåâíèõ êàòåãîð³é
íàñåëåííÿ. Ðàçîì ç òèì òàêå óñâ³äîìëåííÿ ñóïðîâîäæóâàëîñü äåêëàðóâàííÿì òåçè ïðî
ñàìîâ³äïîâ³äàëüí³ñòü ³íäèâ³äà ÿê ïðîÿâ éîãî ñâîáîäè, ùî çàïåðå÷óâàëà ñîö³àëüíå ñïî-
æèâàöòâî ç áîêó òèõ, õòî íå ïîòðåáóâàâ â³äïîâ³äíî¿ ï³äòðèìêè. Çà ¿¿ ñìèñëîì êîæåí äî-
ðîñëèé ³ ïðàöåçäàòíèé ³íäèâ³ä ìàâ ï³êëóâàòèñÿ ïðî ñâ³é ìàòåð³àëüíèé äîáðîáóò (äîá-
ðîáóò ñâîº¿ ñ³ì’¿), à ñóñï³ëüñòâî ³ äåðæàâà ïîâèíí³ áóëè ñòâîðþâàòè äëÿ öüîãî ð³âí³
óìîâè. ¯õ âòðó÷àííÿ âèçíàâàëîñü ïðèïóñòèìèì àáî íåîáõ³äíèì ëèøå òîä³, êîëè ³íäèâ³ä
ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ì³ã çàáåçïå÷èòè ñîá³ «ã³äíå ³ñíóâàííÿ». Öÿ òåçà ïîêëàäåíà â
îñíîâó ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì, ùî ðåàë³çóþòüñÿ äåðæàâàìè, ÿê³ â òåîð³¿ àáî íà ïðàêòèö³
âèçíà÷åí³ ñàìå ÿê ñîö³àëüí³.

Óïåðøå òåðì³í «ñîö³àëüíà äåðæàâà» (í³ì. Sozialer Staat) ÿê ñêëàäîâà ³íñòðóìåíòà-
ð³þ êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ áóâ âæèòèé 1946 ðîêó â Áàâàð³¿, ÿêà çãîäîì íàáóëà
ñòàòóñó îäí³º¿ ³ç çåìåëü ÔÐÍ. Ïðîòå íà äîêòðèíàëüíîìó ð³âí³ â³í áóâ ñôîðìóëüîâàíèé
ùå ó ì³æâîºííèé ïåð³îä, çíà÷íîþ ì³ðîþ ï³ä âïëèâîì çì³ñòó Êîíñòèòóö³¿ Í³ìå÷÷èíè
1919 ðîêó – íàéá³ëüø «ñîö³àë³çîâàíîãî» ç íîâèõ îñíîâíèõ çàêîí³â. Çà íàñë³äêàìè Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ñîö³àëüíà ïðîáëåìàòèêà ó êîíñòèòóö³éíîìó ðåãóëþâàíí³ ñòàëà ùå
á³ëüø âèòðåáóâàíîþ, ùî áóëî îäíèì ç ÷èííèê³â âèêîðèñòàííÿ òåðì³íà «ñîö³àëüíà
äåðæàâà» â ñòàòò³ 20 Îñíîâíîãî çàêîíó ÔÐÍ. Íàäàë³ òåðì³í «ñîö³àëüíà äåðæàâà» âæè-
âàâñÿ â êîíñòèòóö³ÿõ òàêèõ ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ, ÿê Àëáàí³ÿ, Àíäîððà, Áîëãàð³ÿ, ²ñïà-
í³ÿ, Ìàêåäîí³ÿ, Ðóìóí³ÿ, Ñëîâåí³ÿ, Òóðå÷÷èíà òà Õîðâàò³ÿ (ó Ôðàíö³¿ – «ñîö³àëüíà
ðåñïóáë³êà»). Ñîö³àëüíèé õàðàêòåð äåðæàâè ïðÿìî çàäåêëàðîâàíèé ó ðÿä³ îñíîâíèõ
çàêîí³â, ïðèéíÿòèõ ó ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ (Á³ëîðóñü, Â³ðìåí³ÿ, Ãðóç³ÿ, Êàçàõñòàí,
Ðîñ³ÿ, Òàäæèêèñòàí òà Óêðà¿íà).

Òåðì³í «ñîö³àëüíà äåðæàâà» òàêîæ º íàäáàííÿì êîíñòèòóö³éíî¿ ïðàêòèêè â îêðå-
ìèõ êðà¿íàõ Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè (Âåíåñóåëà, Åêâàäîð, Êîëóìá³ÿ, Í³êàðàãóà, Ïà-
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ðàãâàé). Ïðî ñîö³àëüíó äåðæàâó (çâè÷àéíî, ñîö³àëüíó ðåñïóáë³êó) éäåòüñÿ ³ â êîíñòè-
òóö³ÿõ, ïðèéíÿòèõ ó á³ëüøîñò³ ôðàíêîìîâíèõ êðà¿í Òðîï³÷íî¿ Àôðèêè. Ó Ãà¿ò³ òà Ìàâ-
ðèòàí³¿ íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³ òàêîæ âæèâàºòüñÿ òåðì³í «ñîö³àëüíà ðåñïóáë³êà», à â
Ìàðîêêî – «ñîö³àëüíà ìîíàðõ³ÿ». ßê ïðàâèëî, ñîö³àëüíó äåðæàâó âèçíà÷àþòü ó ïåð-
øèõ ñòàòòÿõ îñíîâíîãî çàêîíó, õî÷à ³íîä³ âîíà äåêëàðóºòüñÿ ò³ëüêè â éîãî ïðåàìáóë³.
Î÷åâèäíî, ùî ïðèïèñè ñòîñîâíî ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ ìàþòü
ñâîºð³äíå ïðîãðàìíå çíà÷åííÿ äëÿ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî òà äåðæàâíî-ïðàâîâîãî ðîç-
âèòêó â³äïîâ³äíèõ êðà¿í.

ßê çàçíà÷àëîñü, îñíîâí³ çàêîíè íå ì³ñòÿòü âèçíà÷åíü ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè. Âèíÿòîê
ñòàíîâèòü ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 7 Êîíñòèòóö³¿ Ðîñ³¿ (ïðàêòè÷íî â³äòâîðåíå ó ñòàòò³ 1 Êîí-
ñòèòóö³¿ Òàäæèêèñòàíó), äå çà çì³ñòîì â³äïîâ³äíîãî âèçíà÷åííÿ êîíñòàòîâàíî, ùî ïî-
ë³òèêà ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè ñïðÿìîâàíà íà ñòâîðåííÿ óìîâ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü «ã³äíå
æèòòÿ ³ â³ëüíèé ðîçâèòîê ëþäèíè». Ó ö³é æå ñòàòò³ ïåðåäáà÷åí³ çàõîäè ùîäî çä³éñíåí-
íÿ òàêî¿ ïîë³òèêè, çà çì³ñòîì ÿêèõ ñîö³àëüíà äåðæàâà àñîö³þºòüñÿ, íàñàìïåðåä, ³ç ñî-
ö³àëüíîþ ñïðàâåäëèâ³ñòþ (áåç âæèâàííÿ òàêîãî ñëîâîñïîëó÷åííÿ) ³ çàáåçïå÷åííÿì
ïåâíîãî ð³âíÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

Ó áàãàòüîõ êîíñòèòóö³ÿõ, íàâ³òü çà óìîâ â³äñóòíîñò³ â ¿õ òåêñòàõ òåðì³íà «ñîö³àëüíà
äåðæàâà», ïîºäíàííÿ ôàêòè÷íî ñïðèéíÿòî¿ êîíöåïö³¿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè ç ³äåÿìè ñî-
ö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ ³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ìîæíà âèâåñòè ç³ çì³ñòó çàãàëüíèõ ïî-
ëîæåíü, âêëþ÷åíèõ àáî äî ïðåàìáóëè, àáî äî òàê çâàíîãî çàñàäíè÷îãî, çâè÷àéíî ïåð-
øîãî, ðîçä³ëó (÷àñòèíè, ãëàâè), à òàêîæ ïîëîæåíü, ïðèñâÿ÷åíèõ êîíêðåòíèì ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íèì ïðàâàì òà ãàðàíò³ÿì ¿õ ðåàë³çàö³¿. ²íîä³ â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ
îñíîâíèõ çàêîí³â ñôîðìóëüîâàí³ ó âèãëÿä³ ïåâíèõ îñíîâ, ö³ëåé, ö³ííîñòåé òîùî. Òàê,
ó ñòàòò³ 2 Êîíñòèòóö³¿ Ïîëüù³ äåðæàâà âèçíà÷åíà ÿê òàêà, ùî «çä³éñíþº ïðèíöèïè ñî-
ö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³». Ó Ìàêåäîí³¿ ³ Õîðâàò³¿ ñîö³àëüíà ñïðàâåäëèâ³ñòü íà êîíñòè-
òóö³éíîìó ð³âí³ âèçíàíà îäí³ºþ ç «íàéâèùèõ ö³ííîñòåé êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó», â
Àëáàí³¿ – îäí³ºþ ç «îñíîâ äåðæàâè», à â Ðóìóí³¿ éäåòüñÿ ïðî ñïðàâåäëèâ³ñòü ÿê «íàé-
âèùó ö³íí³ñòü». Ó Êîíñòèòóö³¿ Ïîðòóãàë³¿ ïîáóäîâà «ñïðàâåäëèâîãî ³ ñîë³äàðíîãî ñó-
ñï³ëüñòâà» îõàðàêòåðèçîâàíà ÿê äåðæàâíà ìåòà (ñòàòòÿ 1), à ñïðèÿííÿ ï³äâèùåííþ
äîáðîáóòó ³ ÿêîñò³ æèòòÿ íàðîäó øëÿõîì «ïåðåòâîðåííÿ ³ ìîäåðí³çàö³¿ åêîíîì³÷íèõ òà
ñîö³àëüíèõ ñòðóêòóð» – ÿê îäíå ç ãîëîâíèõ çàâäàíü äåðæàâè (ñòàòòÿ 9). Çà çì³ñòîì
ñòàòò³ 1 Êîíñòèòóö³¿ Êàçàõñòàíó îäíèì ç «îñíîâîïîëîæíèõ ïðèíöèï³â ä³ÿëüíîñò³»
äåðæàâè º åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê íà áëàãî âñüîãî íàðîäó.

Çàãàëüíèé õàðàêòåð òàêîæ ìàþòü ïîëîæåííÿ, ÿêèìè ôàêòè÷íî ïðîãîëîøåí³ íàì³ðè
äåðæàâè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ³äå¿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. Ïðè öüîìó ñòóï³íü çàãàëüíî-
ñò³ òàêèõ ïîëîæåíü º ð³çíèì. Íàïðèêëàä, ó ïðåàìáóë³ Êîíñòèòóö³¿ ²ñïàí³¿ çàäåêëàðîâà-
íå ïðàãíåííÿ ãàðàíòóâàòè ³ñíóâàííÿ «íà îñíîâ³ ñïðàâåäëèâîãî åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëü-
íîãî ëàäó», à â ¿¿ ñòàòò³ 9 ïåðåäáà÷åíî, ùî îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè ïîâèíí³ ñïðèÿòè
ó÷àñò³ âñ³õ ãðîìàäÿí ó ïîë³òè÷íîìó, åêîíîì³÷íîìó, êóëüòóðíîìó ³ ñîö³àëüíîìó æèòò³.
Ó ñòàòò³ 2 Êîíñòèòóö³¿ ²òàë³¿ ïåðåäáà÷åíî âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â, ÿê³ âèïëèâàþòü ç «ïî-
ë³òè÷íî¿, åêîíîì³÷íî¿ ³ ñîö³àëüíî¿ ñîë³äàðíîñò³», à â ñòàòò³ 3 âèçíà÷åíî ÿê çàâäàííÿ
äåðæàâè «óñóâàòè ïåðåøêîäè åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ïîðÿäêó, ÿê³ çàâàæàþòü
åôåêòèâí³é ó÷àñò³ âñ³õ òðóäÿùèõ ó ïîë³òè÷í³é, åêîíîì³÷í³é ³ ñîö³àëüí³é îðãàí³çàö³¿
êðà¿íè». Á³ëüø êîíêðåòíèì âèãëÿäàº ïðèïèñ, çã³äíî ç ÿêèì äåðæàâà «ï³äòðèìóº ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ øëÿõîì ð³çíîìàí³òíèõ çàõîä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè» (ñòàòòÿ 17 Êîíñòè-
òóö³¿ Óãîðùèíè). Ïîä³áí³ çà çì³ñòîì ³ ôîðìîþ ïîëîæåííÿ âêëþ÷åí³ ³ äî äåÿêèõ êîí-
ñòèòóö³é, ïðèéíÿòèõ ó ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ, à òàêîæ ó êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.
Î÷åâèäíî, ùî ÷àñòèíà ç íàâåäåíèõ òà ³íø³ àíàëîã³÷í³ ïîëîæåííÿ º òàê çâàíèìè êîí-
ñòèòóö³éíèìè äåêëàðàö³ÿìè. Äåêëàðàòèâí³ñòü òàêèõ ïîëîæåíü ìîæå áóòè «ïîäîëàíà»
øëÿõîì ¿õ êîíêðåòèçàö³¿ íà ð³âí³ çàêîí³â òà ï³äçàêîííèõ àêò³â, à òàêîæ â³äïîâ³äíîþ
ñóñï³ëüíîþ ïðàêòèêîþ.

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 3/2004

30



Äåêëàðàòèâí³ñòü ïðèòàìàííà ³ òàê çâàíèì îñíîâíèì àáî äèðåêòèâíèì ïðèíöèïàì
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, çàô³êñîâàíèì ó ðÿä³ êîíñòèòóö³é. Ïîëîæåííÿ ïðî ïðèíöèïè (³íî-
ä³ òàêîæ ö³ë³) äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ ïðèñâÿ÷åíà ð³çíèì àñïåêòàì ñó-
ñï³ëüíîãî áóòòÿ, ì³ñòÿòüñÿ ó ñïåö³àëüíèõ ðîçä³ëàõ (÷àñòèíàõ àáî ãëàâàõ), çâè÷àéíî
â³äïîâ³äíî ïî³ìåíîâàíèõ. Âêëþ÷åííÿ äî îêðåìèõ êîíñòèòóö³é, ïðèéíÿòèõ ó ïåð³îä
ì³æ ñâ³òîâèìè â³éíàìè, ïîëîæåíü ïðî ïðèíöèïè (ö³ë³) äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè â³äîáðàçè-
ëî ñïðèéíÿòòÿ íà îô³ö³éíîìó ð³âí³ êîíöåïö³é äåðæàâè çàãàëüíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ. Çà
ïðèêëàä ìîæå ñëóãóâàòè Êîíñòèòóö³ÿ ²ðëàíä³¿ 1937 ðîêó, â ñòðóêòóð³ ÿêî¿ º ÷àñòèíà
«Îñíîâí³ ïðèíöèïè ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè». Çãîäîì çà ïðèêëàäîì Êîíñòèòóö³¿ ²íä³¿
1950 ðîêó òàêà ïðàêòèêà íàáóëà ïåâíîãî ïîøèðåííÿ â êðà¿íàõ Àç³¿ òà Àôðèêè – íàñàì-
ïåðåä ó êîëèøí³õ áðèòàíñüêèõ êîëîí³àëüíèõ âîëîä³ííÿõ. Ïîëîæåííÿ ïðî â³äïîâ³äí³
ïðèíöèïè àáî ö³ë³ âêëþ÷åí³ ³ äî äåÿêèõ êîíñòèòóö³é, ïðèéíÿòèõ ó ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ
(Ìàëüòà, Øâåéöàð³ÿ).

Êîíñòèòóö³éí³ ïîëîæåííÿ ïðî îñíîâí³ àáî äèðåêòèâí³ ïðèíöèïè (ö³ë³) äåðæàâíî¿
ïîë³òèêè âèçíà÷àþòü îñîáëèâîñò³ ¿õ æå çä³éñíåííÿ. Íàñàìïåðåä ó â³äïîâ³äíèõ îñíîâ-
íèõ çàêîíàõ çàñòåð³ãàºòüñÿ, ïî ñóò³, ïðîãðàìíå çíà÷åííÿ íàçâàíèõ ïðèíöèï³â (ö³ëåé)
äëÿ çàêîíîòâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ïàðëàìåíòó. Äî òîãî æ ïîëîæåííÿ ïðî ïðèíöèïè (ö³ë³)
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè íå âñòàíîâëþþòü ïðàâ, ÿê³ ³íäèâ³ä ìîæå çàõèñòèòè â ñóä³. Òàêèé
ï³äõ³ä â³äîáðàæåíèé, çîêðåìà, â ñòàòò³ 45 Êîíñòèòóö³¿ ²ðëàíä³¿, çà ÿêîþ îñíîâí³ ïðèí-
öèïè ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè «ïðèçíà÷åí³ áóòè çàãàëüíèì êåð³âíèöòâîì äëÿ ïàðëàìåíòó»,
à ¿õ çä³éñíåííÿ íå ï³äëÿãàº ðîçãëÿäó â ñóä³. Á³ëüø çàãàëüíèì âèãëÿäàº ïðèïèñ ñòàòò³ 41
Êîíñòèòóö³¿ Øâåéöàð³¿: «ç ñîö³àëüíèõ ö³ëåé íå ìîæóòü âèïëèâàòè áåçïîñåðåäí³ ïðå-
òåíç³¿ íà äåðæàâí³ ïîñëóãè». Ó þðèäè÷í³é òåîð³¿ âêàçàíèé ï³äõ³ä íåð³äêî çàñòîñîâó-
ºòüñÿ äëÿ îö³íêè ìîæëèâîñòåé ùîäî ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðàâ.

Â ³íøèõ âèïàäêàõ ó êîíñòèòóö³ÿõ ñôîðìóëüîâàí³ îáîâ’ÿçêè äåðæàâè çä³éñíþâàòè
çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ¿¿ ñîö³àëüíî¿ ôóíêö³¿, çîêðåìà ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî¿
ñïðàâåäëèâîñò³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ÿê ãàðàíò³é ðåàë³çàö³¿ ñàìå ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íèõ ïðàâ. Ó çâ’ÿçêó ç äèñêóñ³éí³ñòþ ïèòàííÿ ïðî õàðàêòåð öèõ ïðàâ íåð³äêî ñòâåðäæó-
þòü, ùî ó çàçíà÷åíèé ñïîñ³á ôîðìóëþþòüñÿ íå îáîâ’ÿçêè äåðæàâè, à ëèøå ¿¿ íàì³ðè.
Ç ïîçèö³é þðèäè÷íî¿ òåõí³êè ô³êñàö³ÿ òàêèõ îáîâ’ÿçê³â (íàì³ð³â) äåðæàâè, ÿê ïðàâèëî,
âèãëÿäàº òàê, ùî â îäí³é ç ÷àñòèí ñòàòò³ îñíîâíîãî çàêîíó, ïî ñóò³, ïðèñâÿ÷åí³é êîí-
êðåòíîìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó ïðàâó, âèçíà÷àºòüñÿ ñàìå ïðàâî, à â ³íøèõ ¿¿ ÷àñòè-
íàõ àáî â ³íø³é ñòàòò³ (ñòàòòÿõ) – ãàðàíò³¿ ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïðàâà, çà çì³ñòîì ÿêèõ ³ ïåðå-
äáà÷àºòüñÿ çä³éñíåííÿ äåðæàâîþ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â. Îñê³ëüêè òàê³ ãàðàíò³¿ ñôîð-
ìóëüîâàí³ â îñíîâíîìó çàêîí³, âîíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ ÿê êîíñòèòóö³éí³ ãàðàíò³¿
ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðàâ. Â³äñóòí³ñòü ó ñòàòò³, äå éäåòüñÿ ïðî êîíêðåòíå
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íå ïðàâî, ãàðàíò³é éîãî ðåàë³çàö³¿ ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî îáìåæåí³ñòü
ìîæëèâîñòåé ùîäî ðåàë³çàö³¿ òîãî ÷è ³íøîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ïðàâà.

Çà ïðèêëàä ìîæóòü ñëóãóâàòè ïîëîæåííÿ ðÿäó ñòàòåé ðîçä³ëó ²² «Ïðàâà, ñâîáîäè òà
îáîâ’ÿçêè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà» Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, ó ÷àñòèí³ ïåðø³é
ñòàòò³ 46 çàô³êñîâàíî ïðàâî ãðîìàäÿí íà ñîö³àëüíèé çàõèñò ³ âèçíà÷åíî éîãî çàãàëüíèé
çì³ñò. Ó ÷àñòèíàõ äðóã³é ³ òðåò³é âñòàíîâëåí³ ãàðàíò³¿ ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïðàâà. Ïðè öüîìó
âèçíà÷åíèé ó ñòàòò³ 46 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çì³ñò ãàðàíò³é íå º àáñîëþòîì, àäæå îñíîâ-
íèìè çàêîíàìè, ÿêèìè çàêð³ïëåíî ïðàâî íà ñîö³àëüíèé çàõèñò, íåð³äêî ïåðåäáà÷åí³ ð³ç-
í³ çàõîäè â³äïîâ³äíîãî õàðàêòåðó.

Îáîâ’ÿçêè äåðæàâè çä³éñíþâàòè çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëè-
âîñò³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ïî ñóò³, ïåðåäáà÷åí³ é â ³íøèõ ñòàòòÿõ ðîçä³ëó ²² Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè, õî÷à çâ’ÿçîê ì³æ çì³ñòîì öèõ ñòàòåé òà ³äåÿìè ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëè-
âîñò³ ³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íå çàâæäè ìàº ïðÿìèé õàðàêòåð. Ñþäè â³äíåñåí³ ñòàòòÿ 41,
â ÿê³é, çîêðåìà, çàô³êñîâàíå ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, ñòàòòÿ 42 (ïðàâî íà ï³äïðèºì-
íèöüêó ä³ÿëüí³ñòü), ñòàòòÿ 43 (ïðàâî íà ïðàöþ), ñòàòòÿ 45 (ïðàâî íà â³äïî÷èíîê), ñòàò-
òÿ 47 (ïðàâî íà æèòëî), ñòàòòÿ 49 (ïðàâî íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, ìåäè÷íó äîïîìîãó òà
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ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ), ñòàòòÿ 53 (ïðàâî íà îñâ³òó) òà äåÿê³ ³íø³. Íà îêðåìó óâàãó çà-
ñëóãîâóº ñòàòòÿ 48 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêîþ âèçíà÷åíî ïðàâî êîæíîãî íà äîñòàòí³é
æèòòºâèé ð³âåíü äëÿ ñåáå ³ ñâîº¿ ñ³ì’¿, ùî âêëþ÷àº äîñòàòíº õàð÷óâàííÿ, îäÿã, æèòëî.
Â ³íøèõ êîíñòèòóö³ÿõ â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ, ÿê áóëî ïîêàçàíî, ñôîðìóëüîâàí³ ó âè-
ãëÿä³ ö³ëåé, çàâäàíü òîùî, íà äîñÿãíåííÿ àáî íà âèð³øåííÿ ÿêèõ ìàº áóòè ñïðÿìîâàíà
ñîö³àëüíà ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâè. Ïðèêìåòíî, ùî ñòàòòÿ 48 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè º ºäèíîþ
ñåðåä ¿¿ ñòàòåé, ïðèñâÿ÷åíèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ïðàâàì, ÿêà íå ìàº ïîä³ëó íà ÷àñ-
òèíè. Òèì ñàìèì â í³é íå âèçíà÷åíî êîíñòèòóö³éíèõ ãàðàíò³é ðåàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíî-
ãî ïðàâà, ùî ìîæíà ââàæàòè çà îïîñåðåäêîâàíå âèçíàííÿ åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ
ðåàë³é.

ßê çàçíà÷àëîñü, ïîíÿòòÿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè ³íîä³ íå ïîâ’ÿçóþòü áåçïîñåðåäíüî ç
³äåÿìè ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ ³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Ïðèá³÷íèêè òàêîãî ï³äõîäó
àêöåíòóþòü óâàãó íà âçàºìîçâ’ÿçêàõ ì³æ äåðæàâîþ òà ñóñï³ëüñòâîì ³ âêàçóþòü íà ïî-
ñèëåííÿ ðåãóëÿòèâíîãî âïëèâó äåðæàâè íà ôóíêö³îíóâàííÿ, íàñàìïåðåä, åêîíîì³÷íî¿
îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà. Ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó êîíñòèòóö³éíà ðåãëàìåíòàö³ÿ ïè-
òàíü åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ çâîäèëàñÿ äî çàêð³ïëåííÿ ïðàâà ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ (ïðàâà
íà ïðèâàòíó âëàñí³ñòü), ÿêå ðîçãëÿäàëîñü ÿê ïðèðîäíå ïðàâî ëþäèíè. Ïðîòå ùå íàïðè-
ê³íö³ ÕV²²² ñòîë³òòÿ áóëî ñôîðìóëüîâàíî ïîëîæåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì «âëàñí³ñòü º ïðà-
âîì íåäîòîðêàííèì ³ ñâÿùåííèì, ³ í³õòî íå ìîæå áóòè ïîçáàâëåíèé ¿¿ ³íàêøå, í³æ ó âè-
ïàäêó âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì ÿâíî¿ ñóñï³ëüíî¿ íåîáõ³äíîñò³ ³ çà óìîâ ñïðàâåäëèâîãî ³
ïîïåðåäíüîãî çä³éñíåíîãî â³äøêîäóâàííÿ» (ñòàòòÿ 17 Äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè ³ ãðî-
ìàäÿíèíà 1789 ðîêó). Íàâåäåíå ïîëîæåííÿ, çì³ñò ÿêîãî îòðèìàâ â³äîáðàæåííÿ ó áàãà-
òüîõ êîíñòèòóö³ÿõ, ïðèéíÿòèõ ó Õ²Õ ñòîë³òò³, çàñâ³ä÷óâàëî íàìàãàííÿ óçãîäèòè åêîíî-
ì³÷í³ ³íòåðåñè îêðåìîãî ³íäèâ³äà ç ³íòåðåñàìè ñóñï³ëüñòâà.

Íàäàë³ ïðåäìåò êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ îõîïèâ îêðåì³ õàðàêòåðèñòèêè ïðè-
âàòíî¿ âëàñíîñò³, ùî ìàþòü âèçíà÷àëüíå çíà÷åííÿ äëÿ ¿¿ ïðàâîâîãî ñòàòóñó. Ó çãàäó-
âàí³é Êîíñòèòóö³¿ Í³ìå÷÷èíè 1919 ðîêó âïåðøå áóëî âèçíàíî ñîö³àëüíó çíà÷óù³ñòü
ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³: «Âëàñí³ñòü çîáîâ’ÿçóº. Êîðèñòóâàííÿ íåþ ìàº âîäíî÷àñ ñëóãóâà-
òè ñóñï³ëüíîìó áëàãó» (ñòàòòÿ 153). Öèòîâàí³ ïðèïèñè çãîäîì áóëè â³äòâîðåí³ ó ñòàò-
ò³ 14 Îñíîâíîãî çàêîíó ÔÐÍ, çâ³äêè, âî÷åâèäü, ïðÿìî çàïîçè÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ Êà-
çàõñòàíó (ñòàòòÿ 6). Ïðàêòè÷íî òîòîæíèìè öèì ïðèïèñàì, õî÷à ³ ñôîðìóëüîâàíèìè ç
åëåìåíòàìè çàáîðîíè, º ïðèïèñè ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 13 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè:
«Âëàñí³ñòü çîáîâ’ÿçóº. Âëàñí³ñòü íå ïîâèííà âèêîðèñòîâóâàòèñÿ íà øêîäó ëþäèí³ ³
ñóñï³ëüñòâó». Â ªâðîï³ ïîä³áí³ ïîëîæåííÿ âêëþ÷åí³ äî îñíîâíèõ çàêîí³â Àçåðáàé-
äæàíó, Â³ðìåí³¿, Åñòîí³¿, ²òàë³¿, Ìàêåäîí³¿, Ìîëäîâè, Ðóìóí³¿, Ñëîâà÷÷èíè, Ñëîâåí³¿,
Õîðâàò³¿ òà ×åõ³¿. Ó òàêèé ñïîñ³á âñòàíîâëþºòüñÿ ñîö³àëüíà äåòåðì³íîâàí³ñòü ìîæëè-
âîñòåé âèêîðèñòàííÿ âëàñíîñò³, âèçíàºòüñÿ ¿¿ çâ’ÿçîê íå ò³ëüêè ç ³íòåðåñàìè ñàìèõ
âëàñíèê³â, à é ç ïîòðåáàìè âñüîãî ñóñï³ëüñòâà.

Îñîáëèâ³ñòþ ðÿäó íîâ³òí³õ îñíîâíèõ çàêîí³â º ô³êñàö³ÿ çàñàä åêîíîì³÷íî¿ îðãàí³çà-
ö³¿ ñóñï³ëüñòâà. Íàïðèêëàä, ó ãëàâ³ «Åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè» Êîíñòèòóö³¿ ²òàë³¿, ÿêà
âõîäèòü äî ¿¿ ÷àñòèíè, ïðèñâÿ÷åíî¿ ïðàâàì ³ îáîâ’ÿçêàì ãðîìàäÿí, éäåòüñÿ ïðî ñâîáîäó
ïðèâàòíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ³í³ö³àòèâè, ïðî ñîö³àëüíó ôóíêö³þ êîîïåðàòèâ³â òà ¿õ äåð-
æàâíó ï³äòðèìêó, ïðî ïðàâî òðóäÿùèõ íà ó÷àñòü â óïðàâë³íí³ ï³äïðèºìñòâàìè òîùî.
Êîíñòèòóö³ÿ Øâåéöàð³¿ ì³ñòèòü ðîçä³ë «Åêîíîì³êà», â ÿêîìó âèçíà÷åíî åêîíîì³÷íó
ñâîáîäó, ñâîáîäó êîíêóðåíö³¿, çä³éñíåííÿ çàõîä³â ïðîòè áåçðîá³òòÿ, çàõèñò ñïîæèâà-
÷³â òà äåÿê³ ³íø³ ïðèíöèïè åêîíîì³÷íîãî ëàäó. Ó ñòðóêòóð³ Êîíñòèòóö³¿ Ïîðòóãàë³¿ º
÷àñòèíà «Åêîíîì³÷íà îðãàí³çàö³ÿ ñóñï³ëüñòâà», äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü ê³ëüêà ðîçä³ë³â
(çàãàëüí³ ïðèíöèïè; ïëàíóâàííÿ; ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà, òîðãîâà ³ ïðîìèñëîâà ïîë³òè-
êà; ô³íàíñîâà òà ïîäàòêîâà ñèñòåìè). Îáñÿã ³ çì³ñò â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü º óí³êàëü-
íèìè äëÿ êîíñòèòóö³éíî¿ ïðàêòèêè ðîçâèíóòèõ êðà¿í.

Åêîíîì³÷íà ñôåðà ñóñï³ëüñòâà çíàõîäèòüñÿ ó ñâîºð³äíîìó åï³öåíòð³ ïåðåòâîðåíü,
ùî â³äáóâàþòüñÿ ó ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ ³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ. Íàïðÿìè òàêèõ ïå-
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ðåòâîðåíü, ïî ñóò³, âñòàíîâëåí³ â êîíñòèòóö³ÿõ, ó ñòðóêòóð³ ÿêèõ â³äïîâ³äíèì ïèòàí-
íÿì òàêîæ íåð³äêî ïðèñâÿ÷åí³ ñïåö³àëüí³ ðîçä³ëè (÷àñòèíè, ãëàâè). Òàê, ó Êîíñòèòóö³¿
Ëèòâè âèä³ëåíî ãëàâó «Íàðîäíå ãîñïîäàðñòâî ³ ïðàöÿ», â Êîíñòèòóö³¿ Ìàêåäîí³¿ –
«Îñíîâè åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí», à â Êîíñòèòóö³¿ Óçáåêèñòàíó – «Åêîíîì³÷í³ çàñàäè
ñóñï³ëüñòâà». Êîíñòèòóö³ÿ Ñëîâà÷÷èíè âêëþ÷àº ðîçä³ë «Åêîíîì³êà Ñëîâàöüêî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè», Êîíñòèòóö³ÿ Ìîëäîâè – «Íàö³îíàëüíà åêîíîì³êà òà ïóáë³÷í³ ô³íàíñè». Ïðî-
ìîâèñòèìè º òàêîæ íàçâè ñòàòåé îêðåìèõ îñíîâíèõ çàêîí³â: «Âëàñí³ñòü», «Ïðèðîäí³
ðåñóðñè», «Åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê ³ äåðæàâà» (Àçåðáàéäæàí) àáî «Îñíîâí³ ïðèíöèïè
âëàñíîñò³», «Åêîíîì³êà», «Âëàñí³ñòü», «Çîâí³øíüîåêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü» (Ìîëäîâà).

Ìàéæå â óñ³õ îñíîâíèõ çàêîíàõ, ïðèéíÿòèõ ó ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ, âñòàíîâëåíî
ð³çí³ ôîðìè âëàñíîñò³ ³ ïåðåäáà÷åíî ð³âíèé çàõèñò âëàñíîñò³ ç áîêó äåðæàâè íåçàëåæ-
íî â³ä ¿¿ ôîðìè, ùî çàñâ³ä÷óº â³äõ³ä â³ä ñòàðèõ ìåòîä³â ãîñïîäàðþâàííÿ. Ñâ³ä÷åííÿì
òàêîãî õàðàêòåðó ìîæíà ââàæàòè ³ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 15 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, çà ÿêèì ñóñï³ëüíå æèòòÿ â Óêðà¿í³ ´ðóíòóºòüñÿ íà çàñàäàõ, çîêðåìà, åêîíîì³÷-
íî¿ áàãàòîìàí³òíîñò³. Ó á³ëüøîñò³ ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ ³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í â³äïî-
â³äíî âèçíà÷àþòü õàðàêòåðèñòèêè ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè. Íàïðèêëàä, çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 9
Êîíñòèòóö³¿ Ìîëäîâè «ðèíîê, â³ëüíà åêîíîì³÷íà ³í³ö³àòèâà, äîáðîñîâ³ñíà êîíêóðåí-
ö³ÿ º îñíîâîïîëîæíèìè ÷èííèêàìè åêîíîì³êè». Ïîä³áí³ ïîëîæåííÿ âêëþ÷åí³ äî
îñíîâíèõ çàêîí³â Àçåðáàéäæàíó, Àëáàí³¿, Ìàêåäîí³¿, Ïîëüù³, Ñëîâà÷÷èíè òà Óãîð-
ùèíè. Ó ñòàòò³ 42 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêà ïåðåäóñ³ì ïðèñâÿ÷åíà ïðàâó ³íäèâ³äà íà
ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, âñòàíîâëåíî, ùî äåðæàâà çàáåçïå÷óº çàõèñò êîíêóðåíö³¿ ó
ï³äïðèºìíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³ (÷àñòèíà òðåòÿ ö³º¿ ñòàòò³). Ñâîáîäó àáî ð³âí³ ìîæëèâîñò³
äëÿ ð³çíèõ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ (ãîñïîäàðñüêî¿) ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ äåðæàâíèé
çàõèñò êîíêóðåíö³¿ ïðîãîëîøåíî â êîíñòèòóö³ÿõ Àçåðáàéäæàíó, Àëáàí³¿, Á³ëîðóñ³, Êà-
çàõñòàíó, Ëèòâè, Ìàêåäîí³¿, Ïîëüù³, Ðîñ³¿, Ñëîâà÷÷èíè, Òàäæèêèñòàíó, Óãîðùèíè òà
Õîðâàò³¿.

Ó áàãàòüîõ êîíñòèòóö³ÿõ, ïðèéíÿòèõ ó ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ ³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿-
íàõ, ÿê îá’ºêòè âëàñíîñò³ âèä³ëåíî çåìëþ òà ³íø³ ïðèðîäí³ ðåñóðñè. Òàê, ó ÷àñòèí³ ïåð-
ø³é ñòàòò³ 13 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çîêðåìà, ïåðåäáà÷åíî, ùî çåìëÿ, ¿¿ íàäðà, àòìî-
ñôåðíå ïîâ³òðÿ, âîäí³ òà ³íø³ ïðèðîäí³ ðåñóðñè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ òåðèòîð³¿
Óêðà¿íè, ïðèðîäí³ ðåñóðñè ¿¿ êîíòèíåíòàëüíîãî øåëüôó, âèêëþ÷íî¿ (ìîðñüêî¿) åêîíî-
ì³÷íî¿ çîíè º îá’ºêòàìè ïðàâà âëàñíîñò³ Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðó-
ãîþ íàçâàíî¿ ñòàòò³ êîæíèé ãðîìàäÿíèí ìàº ïðàâî êîðèñòóâàòèñÿ ïðèðîäíèìè îá’ºêòà-
ìè ïðàâà âëàñíîñò³ íàðîäó â³äïîâ³äíî äî çàêîíó. Äî òîãî æ çåìëÿ º îñíîâíèì íàö³î-
íàëüíèì áàãàòñòâîì, ùî ïåðåáóâàº ï³ä îñîáëèâîþ îõîðîíîþ äåðæàâè (÷àñòèíà ïåðøà
ñòàòò³ 14). Âàæëèâèì º é òå, ùî â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çåìëÿ òà ³íø³ ïðèðîäí³ ðåñóðñè
âèçíàí³ âëàñí³ñòþ íå äåðæàâè, à íàðîäó. Ôîðìóëþâàííÿ ñòîñîâíî íàðîäíî¿ (âñåíàðîä-
íî¿) âëàñíîñò³ ó ïåðøó ÷åðãó õàðàêòåðèçóþòü çì³ñò òàê çâàíèõ ñîö³àë³ñòè÷íèõ êîíñòè-
òóö³é.

Ó ðÿä³ êîíñòèòóö³é éäåòüñÿ ïðî ïðèðîäí³ ðåñóðñè ÿê îá’ºêò âèíÿòêîâî äåðæàâíî¿
âëàñíîñò³ (Àçåðáàéäæàí, Á³ëîðóñü, Áîëãàð³ÿ, Ìîëäîâà, Ñëîâà÷÷èíà ³ Òàäæèêèñòàí).
Çâè÷àéíî âèäè òàêèõ ðåñóðñ³â êîíêðåòèçóþòüñÿ, ³ çåìëÿ ñåðåä íèõ ñïåö³àëüíî íå âè-
ä³ëÿºòüñÿ. ²íîä³ âñòàíîâëþþòüñÿ çàñòåðåæåííÿ ùîäî ïðàâîâîãî ñòàòóñó çåìë³ ÿê îá’ºê-
òà âëàñíîñò³. Çîêðåìà, â Á³ëîðóñ³ ó âëàñíîñò³ äåðæàâè çíàõîäèòüñÿ ò³ëüêè çåìëÿ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ó Ëèòâ³ çåìëÿ òà ³íø³ ïðèðîäí³ ðåñóðñè ìîæóòü íà-
ëåæàòè íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ò³ëüêè ãðîìàäÿíàì òà ñàì³é äåðæàâ³. Ó Â³ðìåí³¿ ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìëþ íå âèçíàºòüñÿ çà ³íîçåìíèìè ãðîìàäÿíàìè ³ îñîáàìè áåç ãðîìàäÿíñòâà,
çà âèíÿòêîì ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäê³â. Ó Ðîñ³¿ êîíñòèòóö³éíî çàêð³ïëåí³ ð³çí³
ôîðìè âëàñíîñò³ íà çåìëþ, à ó Êàçàõñòàí³ òà Êèðãèçñòàí³ çåìëÿ òà ³íø³ ïðèðîäí³ ðå-
ñóðñè º âëàñí³ñòþ äåðæàâè, õî÷à ïðèïóñêàºòüñÿ, ùî çåìëÿ ìîæå çíàõîäèòèñÿ ó ïðèâàò-
í³é âëàñíîñò³ íà óìîâàõ ³ â ìåæàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì.

Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ â îñíîâíèõ çàêîíàõ ôîðìóëþºòüñÿ ïîíÿòòÿ îá’ºêòèâíîãî ³íòåðå-
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ñó ç áîêó ñóñï³ëüñòâà àáî äåðæàâè ùîäî âèêîðèñòàííÿ çåìë³ òà ³íøèõ ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â. Òàê, ó Â³ðìåí³¿ äåðæàâà çàáåçïå÷óº ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â, ó Ìàêåäîí³¿ òà Õîðâàò³¿ – çàáåçïå÷óº ïðèðîäíèì ðåñóðñàì îñîáëèâèé çàõèñò, ó
Òàäæèêèñòàí³ – ãàðàíòóº åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ³íòåðåñàõ íà-
ðîäó. Â Êèðãèçñòàí³ òà Ðîñ³¿ íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³ ïðîãîëîøåíî, ùî çåìëÿ òà ³íø³
ïðèðîäí³ ðåñóðñè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ³ îõîðîíÿþòüñÿ ÿê îñíîâà æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ íà-
ðîäó. Âèìîãà «äáàéëèâîãî» âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ÿê íàö³îíàëüíîãî áàãàò-
ñòâà â³äïîâ³äíî ñôîðìóëüîâàíà â Åñòîí³¿. ²íîä³ â êîíñòèòóö³ÿõ éäåòüñÿ òàêîæ ïðî äåð-
æàâíó âëàñí³ñòü íà ³íø³, í³æ ïðèðîäí³, ðåñóðñè, îá’ºêòè àáî ïðî ñóñï³ëüíèé ÷è äåð-
æàâíèé ³íòåðåñ ñòîñîâíî âèêîðèñòàííÿ òàêèõ îá’ºêò³â.

Ñîö³àëüíó äåðæàâó, ùî íå ïîâ’ÿçàíà áåçïîñåðåäíüî ç ³äåÿìè ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëè-
âîñò³ ³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, âèçíà÷àþòü ïåâí³ âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ äåðæàâîþ ³ ñî-
ö³óìîì, ÿê³ âèíèêàþòü ïîçà åêîíîì³÷íîþ ñôåðîþ ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ. Òàê³ âçàºìîçâ’ÿç-
êè â³äîáðàæåí³ â ïîëîæåííÿõ çàñàäíè÷èõ çà çì³ñòîì ðîçä³ë³â (÷àñòèí, ãëàâ) äåÿêèõ
êîíñòèòóö³é. ×àñòèíà ç öèõ ïîëîæåíü ïðèñâÿ÷åíà âèçíà÷åííþ ðîë³ äåðæàâè ó äóõîâ-
í³é ñôåð³ ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ (êóëüòóðà, ìèñòåöòâî, íàóêà, îñâ³òà òîùî). «Ðåñïóáë³êà çà-
îõî÷óº ðîçâèòîê êóëüòóðè, íàóêîâèõ ³ òåõí³÷íèõ äîñë³äæåíü, îõîðîíÿº ³ñòîðè÷íó ³ õó-
äîæíþ ñïàäùèíó íàö³¿», – ïåðåäáà÷åíî â ñòàòò³ 9 Êîíñòèòóö³¿ ²òàë³¿. Çã³äíî ç³
ñòàòòåþ 9 Êîíñòèòóö³¿ Ïîðòóãàë³¿ çàõèñò êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè º îäíèì ç îñíîâíèõ
çàâäàíü äåðæàâè. Ïîä³áí³ ïîëîæåííÿ âêëþ÷åíî ³ äî îñíîâíèõ çàêîí³â, ïðèéíÿòèõ ó
ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ ³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ (Àçåðáàéäæàí, Á³ëîðóñü, Â³ðìåí³ÿ,
Ïîëüùà ³ Òóðêìåíèñòàí). Ïðî â³äïîâ³äíó ðîëü äåðæàâè íåð³äêî éäåòüñÿ â ðîçä³ëàõ
êîíñòèòóö³é, äå çàô³êñîâàí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè, çîêðåìà, òàê çâàí³ ñîö³àëüíî-êóëüòóðí³
ïðàâà. Òàêèé ï³äõ³ä íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ õàðàêòåðèçóº êîíñòèòóö³éíå ðåãóëþâàííÿ ñó-
ñï³ëüíèõ â³äíîñèí ó êðà¿íàõ Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè. Çà ïðèêëàä òàêîæ ñëóãóþòü ÷àñòèíè
òðåòÿ, ÷åòâåðòà ³ ï’ÿòà ñòàòò³ 54 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêèìè âèçíà÷åíî ãàðàíò³¿ ðå-
àë³çàö³¿ îêðåìèõ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ïðàâ. Âîäíî÷àñ ó ñòàòò³ 66 ñôîðìóëüîâàíî
îáîâ’ÿçîê êîæíîãî íå çàïîä³þâàòè øêîäó ïðèðîä³, êóëüòóðí³é ñïàäùèí³, â³äøêîäîâó-
âàòè çàâäàí³ íèì çáèòêè.

Ñîö³àëüíèé õàðàêòåð äåðæàâè çàñâ³ä÷óþòü ³ ïîëîæåííÿ, ÿêèìè âèçíà÷àºòüñÿ ðîëü
äåðæàâè ó çáåðåæåíí³ äîâê³ëëÿ (íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà). Â îñíîâíèõ çàêîíàõ
Àçåðáàéäæàíó, Áîëãàð³¿, Â³ðìåí³¿, ²òàë³¿, Ïîðòóãàë³¿, Óêðà¿íè òà Õîðâàò³¿ â³äïîâ³äíà
ðîëü äåðæàâè êîíñòàòóºòüñÿ â ¿õ çàñàäíè÷èõ ðîçä³ëàõ (÷àñòèíàõ, ãëàâàõ), à â ³íøèõ âè-
ïàäêàõ – ó ðîçä³ëàõ ùîäî ïðàâ ³ ñâîáîä ó çâ’ÿçêó ç äåêëàðóâàííÿì ïðàâà ³íäèâ³äà íà
áåçïå÷íå äëÿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ äîâê³ëëÿ. Ïðèêìåòíî, ùî â Ïîðòóãàë³¿ îõîðîíà ïðèðîäè
³ äîâê³ëëÿ êîíñòèòóö³éíî âèçíàíà îäíèì ç îñíîâíèõ çàâäàíü äåðæàâè, à â Õîðâàò³¿ –
îäí³ºþ ç íàéâèùèõ ö³ííîñòåé êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó. Ïðîòå óí³êàëüíèì ìîæíà ââàæà-
òè çì³ñò ñòàòò³ 16 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè: «Çàáåçïå÷åííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè ³ ï³äòðè-
ìàííÿ åêîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ïîäîëàííÿ íàñë³äê³â ×îðíîáèëü-
ñüêî¿ êàòàñòðîôè – êàòàñòðîôè ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáó, çáåðåæåííÿ ãåíîôîíäó Óê-
ðà¿íñüêîãî íàðîäó º îáîâ’ÿçêîì äåðæàâè». Îá’ºêòèâí³ñòü öèòîâàíîãî ïðèïèñó íå ïî-
òðåáóº êîìåíòàð³â.

Ó òàêèé ñïîñ³á âèçíà÷àºòüñÿ ðîëü äåðæàâè ñòîñîâíî ñóñï³ëüíèõ ³íñòèòóò³â øëþáó
òà ñ³ì’¿, à òàêîæ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè ñòàí³â äèòèíñòâà, ìàòåðèíñòâà òà áàòüê³âñòâà. Â³ä-
ïîâ³äíà ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâè º ñêëàäîâîþ çä³éñíåííÿ ¿¿ ñîö³àëüíî¿ ôóíêö³¿ ³ òàêîæ çà-
ñâ³ä÷óº ñîö³àëüíèé õàðàêòåð ñàìî¿ äåðæàâè. Îõîðîíó (çàõèñò, ï³äòðèìêó) øëþáó òà
ñ³ì’¿ ç áîêó äåðæàâè âñòàíîâëåíî íà ð³âí³ çàñàäíè÷èõ ðîçä³ë³â (÷àñòèí, ãëàâ) îñíîâíèõ
çàêîí³â Àçåðáàéäæàíó, Áîëãàð³¿, Â³ðìåí³¿, Ïîëüù³ òà Óãîðùèíè. Ïðè öüîìó â Àçåð-
áàéäæàí³, Â³ðìåí³¿, Êèðãèçñòàí³, Ìîëäîâ³, Ïîðòóãàë³¿ òà Óçáåêèñòàí³ êîíñòèòóö³¿
ì³ñòÿòü âèçíà÷åííÿ ñ³ì’¿ ÿê îñíîâíîãî îñåðåäêó ñóñï³ëüñòâà, à â Åñòîí³¿, Ëèòâ³, Òàäæè-
êèñòàí³, Òóðå÷÷èí³ òà â äåÿêèõ ³íøèõ êðà¿íàõ – ÿê îñíîâè ñóñï³ëüñòâà. Ïðèêëàäîì, êî-
ëè îõîðîíó øëþáó òà ñ³ì’¿ ïåðåäáà÷åíî çà çì³ñòîì êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü, ïðèñâÿ-
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÷åíèõ ïðàâàì ³ ñâîáîäàì, º ñòàòò³ 51 ³ 52 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. ²ñíóþòü ³íø³ ñôåðè
ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ, äå ó÷àñòü äåðæàâè çàáåçïå÷óº ¿é ñîö³àëüíèé õàðàêòåð.

Î÷åâèäíî, ùî ïîíÿòòÿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè íå ìîæíà îäíîçíà÷íî ñôîðìóëþâàòè çà
çì³ñòîì êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ â óìîâàõ ð³çíèõ êðà¿í. Äî òîãî æ öå ïîíÿòòÿ
çâè÷àéíî ïî-ð³çíîìó âèçíà÷àºòüñÿ íàâ³òü äîñë³äíèêàìè, ÿê³ ðåïðåçåíòóþòü îäíó êðà¿-
íó. Â îñíîâíèõ çàêîíàõ â³äîáðàæåí³ îñíîâí³ êîíöåïòóàëüí³ ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ ñî-
ö³àëüíî¿ äåðæàâè, ùî çóìîâëþº ïîä³áí³ñòü àáî õî÷à á ïîð³âíþâàí³ñòü ¿õ â³äïîâ³äíèõ
ïîëîæåíü ³ óìîæëèâëþº óçàãàëüíåííÿ. Ïîïðè âñå êîíñòèòóþâàííÿ ñîö³àëüíî¿ äåðæà-
âè º çàêîíîì³ðí³ñòþ, ñïðè÷èíåíîþ ÿê³ñíèìè çì³íàìè ó ñóñï³ëüíîìó áóòò³, ÿê³ ñóïðî-
âîäæóþòüñÿ àäåêâàòíèì êîðèãóâàííÿì äåðæàâíèõ ôóíêö³é. Çàëèøàþ÷èñü çäîáóòêîì
ðîçâèíóòîãî ñóñï³ëüñòâà, ñîö³àëüíà äåðæàâà îá’ºêòèâíî ñïðèéìàºòüñÿ ÿê îð³ºíòèð
òàì, äå òàêå ñóñï³ëüñòâî ïîêè ùî â³äñóòíº.

Ïðîÿâîì «ñîö³àë³çàö³¿» êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ, áåçïîñåðåäíüî íå ïîâ’ÿçà-
íèì ç âèçíàííÿì â îñíîâíèõ çàêîíàõ ôåíîìåíó ñîö³àëüíî¿ äåðæàâíîñò³, º íàëåæí³ñòü
äî éîãî ïðåäìåòà â³äíîñèí, ùî âèíèêàþòü ó çâ’ÿçêó ç ôóíêö³îíóâàííÿì ïåâíèõ åëå-
ìåíò³â ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà. Â³äîìî, ùî êîíñòèòóö³ÿ çàâæäè çîð³ºíòîâàíà,
çîêðåìà, íà âñòàíîâëåííÿ çàñàä äåðæàâíîãî ëàäó, à ñàìà äåðæàâà º êëþ÷îâèì åëåìåí-
òîì ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà. Òîìó, â³äïîâ³äíî ðåãëàìåíòóþ÷è îðãàí³çàö³þ ³
ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâè (äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó), îñíîâíèé çàêîí âïëèâàº íà ôóíêö³îíó-
âàííÿ âñ³º¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà. Îäíàê òàêèé âïëèâ ìàº çàãàëüíèé ³ íåïðÿ-
ìèé õàðàêòåð. Ïî-³íøîìó òðåáà îö³íþâàòè ðîëü êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ ùîäî
îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí, íàñàìïåðåä ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. Óçàãàëüíåíî ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ –
öå ñòâîðþâàíå, çâè÷àéíî íà îñíîâ³ ïåâíèõ íàñòàíîâ ³äåîëîã³÷íîãî õàðàêòåðó, îá’ºä-
íàííÿ ãðîìàäÿí (ð³çíîâèä) ç âèçíà÷åíîþ îðãàí³çàö³ºþ ³ â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â – ç ô³êñî-
âàíèì ÷ëåíñòâîì, ãîëîâíîþ ìåòîþ ÿêîãî º äåìîêðàòè÷íà áîðîòüáà çà âëàäó òà ó÷àñòü
â ¿¿ çä³éñíåíí³. Âèçíà÷åííÿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ íåð³äêî ôîðìóëþþòüñÿ â çàêîíîäàâñòâ³,
ïðè÷îìó â ð³çíèõ êðà¿íàõ âîíè ìîæóòü áóòè â³äì³ííèìè.

ßê åëåìåíò ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ ó ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ
ôîðìàëüíî â³äîêðåìëåí³ â³ä äåðæàâè, õî÷à ì³æ íèìè ³ äåðæàâíèì ìåõàí³çìîì ³ñíóþòü
ð³çíîìàí³òí³ âçàºìîçâ’ÿçêè. Â óñ³õ òàêèõ êðà¿íàõ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ º âàæëèâèì ÷èííè-
êîì ôîðìóâàííÿ ³ âèðàæåííÿ ïîë³òè÷íî¿ âîë³ ãðîìàäÿí íà âèáîðàõ, âîíè âèñòóïàþòü ó
ðîë³ îðãàí³çàòîðà ³ àêòèâíîãî ó÷àñíèêà âèáîð÷îãî ïðîöåñó, çä³éñíþþòü âèð³øàëüíèé
âïëèâ íà çàì³ùåííÿ ïîñòà ïðåçèäåíòà, ôîðìóâàííÿ ñêëàäó ïàðëàìåíòó ³ óðÿäó òà íà ¿õ
ôóíêö³îíóâàííÿ. Ó ñâîºð³äí³é ñèñòåì³ «ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ – äåðæàâà» ïåðø³, ïî ñóò³, º
çàñîáîì äåìîêðàòè÷íî¿ áîðîòüáè çà âëàäó ³ â ðàç³ ïåðåìîãè â ö³é áîðîòüá³ – ¿¿ çàêîííî-
ãî óòðèìàííÿ, äðóãà – çàñîáîì çä³éñíåííÿ âëàäè.

Óòâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é áóëî ïîâ’ÿçàíå ç³ ñòàíîâëåííÿì ³ ðîçâèòêîì ïàðëà-
ìåíòàðèçìó, õî÷à â³äïîâ³äíå ïîíÿòòÿ ìàëî ôàêòè÷íèõ ïîïåðåäíèê³â. Ó Ñòàðîäàâíüî-
ìó Ðèì³ òåðì³í «ïàðò³ÿ» ñëóãóâàâ, çîêðåìà, äëÿ ïîçíà÷åííÿ ïîë³òè÷íèõ óãðóïîâàíü ó
ñóñï³ëüñòâ³ ³ â äåðæàâíèõ ³íñòèòóö³ÿõ, ùî óòâîðþâàëèñÿ çà ð³çíèìè êðèòåð³ÿìè. Òàêå
çíà÷åííÿ öüîãî òåðì³íà çàãàëîì çáåð³ãàëîñÿ ³ çà ÷àñ³â ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. Ïðîòîòèïàìè æ
ñó÷àñíèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ñòàëè îá’ºäíàííÿ, ñòâîðåí³ íà îñíîâ³ ïàðëàìåíòñüêîãî
ïðåäñòàâíèöòâà. Ùå ó ÕV²²² ñòîë³òò³ òàê³ îá’ºäíàííÿ ³ñíóâàëè ó Âåëèêîáðèòàí³¿, à â
ñåðåäèí³ íàñòóïíîãî ñòîë³òòÿ ïî÷àëè ôóíêö³îíóâàòè â äåÿêèõ ³íøèõ, íàéá³ëüø ðîçâè-
íóòèõ íà òîé ÷àñ, êðà¿íàõ. Íàçâàí³ îá’ºäíàííÿ áóëè, ïî ñóò³, ïîë³òè÷íèìè êëóáàìè, ÿê³
ä³ÿëè, íàñàìïåðåä, ó ïàðëàìåíò³. ²íîä³ âîíè çàéìàëèñÿ ïîçàïàðëàìåíòñüêîþ ä³ÿëüí³-
ñòþ, àëå ò³ëüêè ó çâ’ÿçêó ç îðãàí³çàö³ºþ ³ ïðîâåäåííÿì ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â. Çãàäó-
âàí³ ïðîòîòèïè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é íå ìàëè ÷³òêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ íå çíàëè ÷ëåíñòâà. Ðàçîì
ç òèì ñàìå ó çâ’ÿçêó ç ¿õ îðãàí³çàö³ºþ òà ä³ÿëüí³ñòþ ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè òåðì³í
«ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿».

Äåìîêðàòèçàö³ÿ âèáîð÷îãî ïðàâà ñïðè÷èíèëà çá³ëüøåííÿ âèáîð÷îãî êîðïóñó ³ çó-
ìîâèëà çì³íè â îðãàí³çàö³¿ â³äïîâ³äíèõ îá’ºäíàíü, êîðèãóâàííÿ ôîðì ³ ìåòîä³â ¿õ ä³-
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ÿëüíîñò³. Ñàìå íà îñíîâ³ öèõ îá’ºäíàíü áóëè âïåðøå óòâîðåí³ ðåàëüí³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿.
¯õ «ïàðëàìåíòñüêå ïîõîäæåííÿ» çíàéøëî â³äáèòîê â îñîáëèâîñòÿõ ñòðóêòóðè òà îðãà-
í³çàö³¿, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ ³ ñüîãîäí³ (Âåëèêîáðèòàí³ÿ). Âîäíî÷àñ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³
âèáîðö³â, ÿêå ñóïðîâîäæóâàëîñü óêîð³íåííÿì çàñàä ïàðëàìåíòàðèçìó, ñïðèÿëî âèíèê-
íåííþ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ³ íà ïîçàïàðëàìåíòñüê³é îñíîâ³. Çàâäàííÿì òàêèõ ïàðò³é áó-
ëà ïåðåìîãà (äîñÿãíåííÿ óñï³õ³â) íà ïàðëàìåíòñüêèõ ³ ì³ñöåâèõ âèáîðàõ, ùî ïåðåòâî-
ðþâàëî ¿õ íà çàñ³á áîðîòüáè çà âëàäó. Ïðè öüîìó ïàðò³éíà áîðîòüáà çà âëàäó íåð³äêî
ìàëà âèðàæåíå ³äåîëîã³÷íå çàáàðâëåííÿ. Çà áóäü-ÿêèõ óìîâ, óæå íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ â áàãàòüîõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ íàáóëè çíà÷óùîñò³ âàæëèâîãî
åëåìåíòà ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà.

Âèçíàííÿì òàêî¿ çíà÷óùîñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é áóëî íàäàííÿ ¿ì êîíñòèòóö³éíîãî
ñòàòóñó: âïåðøå ïðî ïàðò³¿ éøëîñÿ â äåÿêèõ îñíîâíèõ çàêîíàõ, ïðèéíÿòèõ ó ïåð³îä
ì³æ ñâ³òîâèìè â³éíàìè (Àâñòð³ÿ, Í³ìå÷÷èíà, ×åõîñëîâà÷÷èíà). Ïðîòå â³äïîâ³äíå êîí-
ñòèòóö³éíå ðåãóëþâàííÿ îáìåæóâàëîñÿ ëèøå çãàäêàìè ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, çâè÷àéíî
ó çâ’ÿçêó ç ïàðëàìåíòñüêèìè âèáîðàìè àáî ç îðãàí³çàö³ºþ ïàðëàìåíòó. Íà çàêîíîäàâ-
÷îìó ð³âí³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ íåð³äêî âèçíàâàëèñü ó÷àñíèêàìè âèáîð÷îãî ïðîöåñó, ùî
â³äîáðàçèëî çàïðîâàäæåííÿ â ðÿä³ êðà¿í ïðîïîðö³éíî¿ âèáîð÷î¿ ñèñòåìè. ²íøå ïðèçíà-
÷åííÿ ³ íàâ³òü ïðèðîäó ìàëî «ïàðò³éíå áóä³âíèöòâî» çà óìîâ òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â,
ÿêå õàðàêòåðèçóâàëî òîãî÷àñí³ ²òàë³þ òà Í³ìå÷÷èíó. Çîêðåìà, â öèõ êðà¿íàõ áóëè ïðè-
éíÿò³ àêòè, ÿê³ ôàêòè÷íî ñïðè÷èíèëè çðîùóâàííÿ ïàðò³éíîãî ³ äåðæàâíîãî àïàðàò³â,
ñâîºð³äíó ïàðòèçàö³þ (ôàøèçàö³þ) äåðæàâè. Î÷åâèäíî, ùî òåðì³í «ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ»
íàáóâ òóò ³íøîãî çì³ñòó, í³æ ó á³ëüøîñò³ êðà¿í. Ïîä³áí³ ïðîöåñè â³äáóâàëèñÿ ³ â ïî-
ë³òè÷í³é ñèñòåì³ òàê çâàíîãî ðàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.

Ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè âñòàíîâëåííÿ ñòàòóñó ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é íàáóëî õàðàê-
òåðó ñóòí³ñíî¿ îçíàêè êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ: ó á³ëüøîñò³ íîâ³òí³õ îñíîâíèõ
çàêîí³â òàê àáî ³íàêøå éäåòüñÿ ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿. Çíà÷íî ðîçøèðèâñÿ îáñÿã ãàëóçå-
âîãî (çàêîíîäàâ÷îãî) ðåãóëþâàííÿ, îá’ºêòàìè ÿêîãî âèñòóïàþòü ð³çí³ ñòîðîíè îðãà-
í³çàö³¿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. Ó çâ’ÿçêó ç öèì áàãàòî àâòîð³â ââàæàþòü, ùî
â³äáóëàñÿ ³íñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ÿêà âáà÷àºòüñÿ ó ñòâîðåíí³ íà îñíî-
â³ íîðì êîíñòèòóö³¿ ðåæèìó ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ íå ò³ëüêè ó÷àñò³ ïàðò³é ó ôîðìó-
âàíí³ òà ä³ÿëüíîñò³ íàéâèùèõ ëàíîê äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó, à é ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ ÿê
«àâòîíîìíèõ» åëåìåíò³â ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà. Ïîíÿòòÿ ³íñòèòóö³îíàë³çàö³¿
îõîïëþº ïîðÿäîê óòâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ³ ïðèïèíåííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, îñíîâè
ä³ÿëüíîñò³ ïàðò³é, ô³íàíñóâàííÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (âêëþ÷íî ç áîêó äåðæàâè), âçàºìî-
çâ’ÿçêè ïàðò³é ç ð³çíèìè ñêëàäîâèìè äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó òà äåÿê³ ³íø³ ïèòàííÿ.
Îêðåìî òðåáà ñêàçàòè ïðî çàêîíîäàâ÷ó ³ íàâ³òü êîíñòèòóö³éíó ô³êñàö³þ â äåÿêèõ êðà¿-
íàõ âèìîã ùîäî çì³ñòó ñòàòóòíèõ ³ ïðîãðàìíèõ àêò³â (äîêóìåíò³â) ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é.

²íñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é çàñâ³ä÷óº ïîñèëåííÿ ðåãóëÿòèâíîãî âïëèâó
äåðæàâè íà ïîë³òè÷íó ñôåðó ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ. Äåÿê³ äîñë³äíèêè ââàæàþòü, ùî â òà-
êèé ñïîñ³á âñòàíîâëþºòüñÿ æîðñòêèé äåðæàâíèé êîíòðîëü çà ïîë³òè÷íèìè ïàðò³ÿìè,
ÿêèé º ÷èííèêîì ¿õ òàê çâàíî¿ åòàòèçàö³¿ (îäåðæàâëåííÿ). Ïðîòå, íà äóìêó á³ëüøîñò³
àâòîð³â, ³íñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é – öå îá’ºêòèâíå ÿâèùå, ÿêå º ïðîÿâîì
çóìîâëåíèõ ïîòðåáàìè ñàìîãî ñîö³óìó çì³í ó âçàºìîä³¿ ì³æ äåðæàâîþ ³ ïîë³òè÷íîþ
ñèñòåìîþ ñóñï³ëüñòâà, ó âçàºìîçâ’ÿçêàõ ì³æ äåðæàâíèì ìåõàí³çìîì ³ ïàðò³ÿìè. Âàæ-
ëèâèì º é òå, ùî â ð³çíèõ êðà¿íàõ ïåðåäóìîâè ³íñòèòóö³îíàë³çàö³¿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é
ð³çí³. Íàïðèêëàä, ó ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ ³íñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ, íàñàìïåðåä, º ôîðìîþ
âèçíàííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ÿê ñâîºð³äíèõ ïîñåðåäíèê³â ì³æ ãðîìàäÿíñüêèì ñóñï³ëü-
ñòâîì ³ äåðæàâîþ. Ó ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ ³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ âîíà, çîêðåìà, º
ñâîºð³äíèì çàïîá³æíèêîì ðåñòàâðàö³¿ «ñòàðèõ» ïîë³òè÷íèõ ïîðÿäê³â.

Çíà÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïðàâîâèé ñòàòóñ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ó
Âåëèêîáðèòàí³¿ ³ â ðÿä³ ³íøèõ êðà¿í, äå ñïðèéíÿòî áðèòàíñüêó êîíñòèòóö³éíó «ìî-
äåëü». Çîêðåìà, ó Âåëèêîáðèòàí³¿ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ ëèøå çãàäóþòüñÿ â ð³çíèõ çàêîíàõ
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áåç ñïåö³àëüíîãî âèçíà÷åííÿ ¿õ ñòàòóñó. Á³ëüøå òîãî, ïðàêòè÷íî ¿õ íå â³äð³çíÿþòü
â³ä ³íøèõ îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí. Òîìó ïðî ³íñòèòóö³îíàë³çàö³þ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òóò
îá’ºêòèâíî íå éäåòüñÿ. Ðàçîì ç öèì, ó ïðîöåñ³ åâîëþö³¿ ïàðëàìåíòàðèçìó â³äáóëàñü,
ïî ñóò³, ³íñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ äâîïàðò³éíî¿ ñèñòåìè, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü îðãàí³çàö³ÿ íèæ-
íüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó. Ïàëàòà ãðîìàä ïîä³ëÿºòüñÿ íà «óðÿä ¿¿ (éîãî) âåëè÷íîñò³»,
òîáòî ïðåäñòàâíèöòâî ïàðò³¿ á³ëüøîñò³ (ïðàâëÿ÷î¿ ïàðò³¿) ó ïàëàò³, ³ «îïîçèö³þ ¿¿
(éîãî) âåëè÷íîñò³» – ïðåäñòàâíèöòâî äðóãî¿ çà ê³ëüê³ñòþ ìàíäàò³â ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿.
Òàêèé ïîä³ë ìàº îô³ö³éíèé õàðàêòåð: â îêðåìèõ çàêîíàõ éäåòüñÿ ïðî «ë³äåðà îïîçèö³¿
¿¿ (éîãî) âåëè÷íîñò³», çà ÿêèì âèçíàºòüñÿ ïîñàäîâèé ñòàòóñ. Íàâåäåíèé ïîä³ë ïàðëà-
ìåíòó àáî éîãî íèæíüî¿ ïàëàòè â³äîáðàæåíèé â áàãàòüîõ êîíñòèòóö³ÿõ, ïðèéíÿòèõ ó
êîëèøí³õ áðèòàíñüêèõ êîëîí³àëüíèõ âîëîä³ííÿõ â Àôðèö³, Îêåàí³¿ ³ áàñåéí³ Êàðèá-
ñüêîãî ìîðÿ. Íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³ â³í òàêîæ ñïðèéíÿòèé â äåÿêèõ ³íøèõ êðà¿íàõ
(Ìàëüòà, Òà¿ëàíä).

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì ñòðèæíåì ³íñòèòóö³îíàë³çàö³¿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é º ïîëîæåí-
íÿ îñíîâíèõ çàêîí³â. Ïðè öüîìó êîíñòèòóö³éíèé ñòàòóñ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é â ð³çíèõ
êðà¿íàõ âñòàíîâëþºòüñÿ ïî-ð³çíîìó. Çâè÷àéíî ¿ì ïðèñâÿ÷åíî îäíó àáî ê³ëüêà ñòàòåé,
õî÷à äî äåÿêèõ êîíñòèòóö³é âêëþ÷åí³ îêðåì³ ðîçä³ëè (÷àñòèíè, ãëàâè) ùîäî ïîë³òè÷-
íèõ ïàðò³é. Íåð³äêî â³äïîâ³äíà ñòàòòÿ (ñòàòò³) ì³ñòèòüñÿ ó òàê çâàíîìó çàñàäíè÷îìó
ðîçä³ë³ êîíñòèòóö³¿ ³ âèçíà÷àº ïðèçíà÷åííÿ, ðîëü ³ ö³ë³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. «Ïàðò³¿ ñïðè-
ÿþòü ôîðìóâàííþ ïîë³òè÷íî¿ âîë³ íàðîäó» – éäåòüñÿ â ñòàòò³ 21 Îñíîâíîãî çàêîíó
ÔÐÍ. Á³ëüø êîíêðåòíèì âèãëÿäàº ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 4 Êîíñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿: «Ïîë³òè÷í³
ïàðò³¿ òà óãðóïîâàííÿ ñïðèÿþòü âèðàæåííþ ïîãëÿä³â ó õîä³ âèáîð³â». Âîäíî÷àñ ó í³é
çàçíà÷åíî, ùî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ íà âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì óìîâàõ, ïî ñóò³, ñïðèÿþòü ðå-
àë³çàö³¿ ãðîìàäÿíàìè ¿õ âèáîð÷èõ ïðàâ. Ó ñòàòò³ 6 Êîíñòèòóö³¿ ²ñïàí³¿ ïåðåäáà÷åíî, ùî
«ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ çã³äíî ç ïðèíöèïîì ïîë³òè÷íîãî ïëþðàë³çìó êîíêóðóþòü ó ïðîöåñ³
ôîðìóâàííÿ ³ âèðàæåííÿ âîë³ íàðîäó ³ ñëóãóþòü îñíîâíèì ³íñòðóìåíòîì ó÷àñò³ ó ïî-
ë³òè÷íîìó æèòò³». Ïîä³áí³ çà çì³ñòîì ïîëîæåííÿ ìîæíà çíàéòè â çàñàäíè÷èõ ðîçä³ëàõ
îñíîâíèõ çàêîí³â òàêèõ ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ, ÿê Á³ëîðóñü, Áîëãàð³ÿ, Â³ðìåí³ÿ, Ïîðòó-
ãàë³ÿ, Ðóìóí³ÿ, Óãîðùèíà, ³ Øâåéöàð³ÿ òà áàãàòüîõ ³íøèõ.

Ïðèçíà÷åííÿ, ðîëü ³ ö³ë³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ìîæóòü áóòè âèçíà÷åí³ ïî-³íøîìó. Òàê,
çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 5 Êîíñòèòóö³¿ ×åõ³¿ ïîë³òè÷íà ñèñòåìà ´ðóíòóºòüñÿ íà «â³ëüíîìó ñó-
ïåðíèöòâ³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ùî ïîâàæàþòü îñíîâí³ äåìîêðàòè÷í³ ïðèíöèïè ³ â³ä-
êèäàþòü íàñèëüñòâî ÿê ñïîñ³á äîñÿãíåííÿ ñâî¿õ ³íòåðåñ³â». Ó ñòàòò³ 11 Êîíñòèòóö³¿
Ïîëüù³ çàô³êñîâàíî, ùî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ óòâîðþþòüñÿ «ç ìåòîþ âïëèâàòè äåìîêðà-
òè÷íèìè ìåòîäàìè íà ïîë³òèêó äåðæàâè». Ïðî â³äïîâ³äí³ ïðèçíà÷åííÿ, ðîëü ³ ö³ë³
éäåòüñÿ ó ñòàòò³ (÷è ñòàòòÿõ), ÿêîþ çàêð³ïëåíå ïðàâî íà îá’ºäíàííÿ, çîêðåìà, ó ïî-
ë³òè÷í³ ïàðò³¿. Íàïðèêëàä, ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 36 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëå-
íî, ùî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ â Óêðà¿í³ ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ ³ âèðàæåííþ ïîë³òè÷íî¿ âîë³
ãðîìàäÿí, áåðóòü ó÷àñòü ó âèáîðàõ. Ó òàê³é ñàì³é ôîðì³ ïðèçíà÷åííÿ, ðîëü ³ ö³ë³ ïî-
ë³òè÷íèõ ïàðò³é çàô³êñîâàí³ â îñíîâíèõ çàêîíàõ Àðãåíòèíè, ²òàë³¿, Ìîëäîâè, Ïàðà-
ãâàþ, Ïîðòóãàë³¿, Òóðå÷÷èíè òà ðÿäó ³íøèõ äåðæàâ.

Íåð³äêî ó çàñàäíè÷îìó ðîçä³ë³ (÷àñòèí³, ãëàâ³) êîíñòèòóö³¿ âèçíàºòüñÿ áàãàòîïàð-
ò³éí³ñòü àáî ïëþðàë³çì. Íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³ áàãàòîïàðò³éí³ñòü êîíñòàòîâàíà ó
Â³ðìåí³¿, Êîðå¿, Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüê³é Ðåñïóáë³ö³ òà Ðîñ³¿, à ó Õîðâàò³¿ «äåìîêðà-
òè÷íà áàãàòîïàðò³éíà ñèñòåìà» âèçíàíà îäí³ºþ ç íàéâèùèõ ö³ííîñòåé êîíñòèòóö³éíî-
ãî ëàäó. Áàãàòîïàðò³éí³ñòü ïðîãîëîøóºòüñÿ ³ â äåÿêèõ îñíîâíèõ çàêîíàõ, ïðèéíÿòèõ ó
êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Çîêðåìà, éäåòüñÿ ïðî «áàãàòîïàðò³éíó äåìîêðàò³þ» (Òàí-
çàí³ÿ), «ïîë³òè÷íèé ðåæèì, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà áàãàòîïàðò³éí³é îñíîâ³» (ªãèïåò), àáî
íàâ³òü ïðî «áàãàòîïàðò³éíó äåðæàâó» (Çàìá³ÿ). ²íîä³ çàñòåð³ãàºòüñÿ íåïðèïóñòèì³ñòü
ðåâ³ç³¿ êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü ùîäî áàãàòîïàðò³éíîñò³. Îäíîñóòí³ñíèìè ç ïîëî-
æåííÿìè ùîäî îäíîïàðò³éíîñò³ º ò³, ÿêèìè âèçíà÷åíî ïëþðàë³çì (áàãàòîìàí³òí³ñòü).
Ïðèíöèï ïîë³òè÷íîãî ïëþðàë³çìó ïåðåäóñ³ì ïåðåäáà÷àº ñâîáîäó óòâîðåííÿ ³ ä³ÿëüíî-
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ñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. Â³í ñïîëó÷àºòüñÿ ç ïðèíöèïîì ³äåîëîã³÷íîãî ïëþðàë³çìó, çà
çì³ñòîì ÿêîãî æîäíà ³äåîëîã³ÿ íå ìîæå âèçíàâàòèñÿ äåðæàâíîþ àáî îáîâ’ÿçêîâîþ.

Âïåðøå ïðèíöèï ïîë³òè÷íîãî ïëþðàë³çìó áóâ çàô³êñîâàíèé ó êîíñòèòóö³ÿõ Ïîðòó-
ãàë³¿ òà ²ñïàí³¿, ïðèéíÿòèõ ó 70-³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿì ñòàòò³ 1
Êîíñòèòóö³¿ ²ñïàí³¿ ïîë³òè÷íèé ïëþðàë³çì º îäí³ºþ ç «íàéâèùèõ ö³ííîñòåé ïðàâîïî-
ðÿäêó», à çà Êîíñòèòóö³ºþ Ïîðòóãàë³¿ ïîë³òè÷íèé ïëþðàë³çì – öå îäíà ç «îñíîâ äåðæà-
âè» (ñòàòòÿ 2). Ö³ êîíñòèòóö³¿ çàñâ³ä÷èëè íîâèé åòàï äåðæàâíî-ïðàâîâîãî ðîçâèòêó íà-
çâàíèõ êðà¿í, ÿêîìó ïåðåäóâàëà ¿õ åâîëþö³ÿ çà óìîâ â³äñóòíîñò³ äåìîêðàò³¿ ³ ðåàëüíèõ
ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. Ðåàêö³ºþ íà ïîïåðåäíþ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íó ïðàêòèêó áóëî ïðî-
ãîëîøåííÿ ïîë³òè÷íîãî àáî ³äåîëîã³÷íîãî ïëþðàë³çìó â ò³é àáî ³íø³é ôîðì³ òàêîæ â
îñíîâíèõ çàêîíàõ, ïðèéíÿòèõ â Àëáàí³¿, Á³ëîðóñ³, Áîëãàð³¿, Áðàçèë³¿, Êàçàõñòàí³, Êèð-
ãèçñòàí³, Ìàêåäîí³¿, Ìîëäîâ³, Ïàðàãâà¿, Ðîñ³¿, Ðóìóí³¿, Òàäæèêèñòàí³, Óçáåêèñòàí³ òà
Óêðà¿í³. Ïëþðàë³çì çàäåêëàðîâàíèé ³ â ðÿä³ êîíñòèòóö³é, ïðèéíÿòèõ ó êðà¿íàõ, ùî
ðîçâèâàþòüñÿ (Àíãîëà, Ãâ³íåÿ-Á³ñàó, Êàáî-Âåðäå, Êàìáîäæà, Êîíãî, Ìîçàìá³ê ³ Öåí-
òðàëüíî-Àôðèêàíñüêà Ðåñïóáë³êà).

Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ïëþðàë³çì ïðîòèñòàâëÿºòüñÿ ðåæèìó, ùî ³ñíóâàâ ðàí³øå. «Äå-
ìîêðàò³ÿ ó Ðåñïóáë³ö³ Ìîëäîâà çä³éñíþºòüñÿ â óìîâàõ ïîë³òè÷íîãî ïëþðàë³çìó, íåñó-
ì³ñíîãî ç äèêòàòóðîþ ³ òîòàë³òàðèçìîì», – âñòàíîâëåíî ñòàòòåþ 5 Êîíñòèòóö³¿ Ìîëäî-
âè. Òàêå ïðîòèñòàâëåííÿ â³äîáðàæåíå òàêîæ ó ñòàòò³ 13 Êîíñòèòóö³¿ Ïîëüù³, çã³äíî ç
ÿêîþ çàáîðîíÿþòüñÿ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ùî «çâåðòàþòüñÿ ó ñâî¿õ ïðîãðàìàõ äî òîòà-
ë³òàðíèõ ìåòîä³â ³ ïðàêòèêè ä³ÿëüíîñò³ íàöèçìó, ôàøèçìó ³ êîìóí³çìó». Â³äïîâ³äíî
äî ñòàòò³ 9 Êîíñòèòóö³¿ Àëáàí³¿ çàáîðîíåíèìè çã³äíî ³ç çàêîíîì º ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿,
ïðîãðàìè ³ ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ «´ðóíòóþòüñÿ íà ïðèíöèïàõ òîòàë³òàðèçìó». Ïðîòå ïîä³áí³
çàñòåðåæåííÿ, ùî ìàþòü î÷åâèäíå ³äåîëîã³÷íå çâó÷àííÿ, çàãàëîì º íåõàðàêòåðíèìè
äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ. Ñâîºð³äíîþ ³äåîëîãåìîþ, ùî çàïåðå÷óº ïðàêòèêó,
ÿêà ³ñíóâàëà â êðà¿í³ ðàí³øå, º ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 7 Êîíñòèòóö³¿ Ãà¿ò³: «Êóëüò îñîáèñòî-
ñò³ êàòåãîðè÷íî çàáîðîíåíèé».

Çàòâåðäæåííþ ïðàêòèêè ïëþðàë³çìó ïîêëèêàí³ ñëóãóâàòè êîíñòèòóö³éí³ ïîëîæåí-
íÿ, çà ÿêèìè íå ïðèïóñêàºòüñÿ çðîùåííÿ äåðæàâíèõ ³ ïàðò³éíèõ ³íñòèòóò³â, óçóðïàö³ÿ
áóäü-ÿêîþ ïîë³òè÷íîþ ïàðò³ºþ äåðæàâíî¿ âëàäè òîùî. Â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ ì³ñòÿòü-
ñÿ ó áàãàòüîõ êîíñòèòóö³ÿõ, ïðèéíÿòèõ ó ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ ³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿-
íàõ. Ó ÷àñòèí³ òðåò³é ñòàòò³ 37 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî íå äîïóñêàºòüñÿ
ñòâîðåííÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³éíèõ ñòðóêòóð ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é â îðãàíàõ âèêîíàâ-
÷î¿ òà ñóäîâî¿ âëàäè ³ âèêîíàâ÷èõ îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, â³éñüêîâèõ ôîð-
ìóâàííÿõ, à òàêîæ íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ, ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà ³íøèõ äåð-
æàâíèõ óñòàíîâàõ ³ îðãàí³çàö³ÿõ. Ïîëîæåííÿ ïîä³áíîãî çì³ñòó âêëþ÷åí³ ³ äî îñíîâíèõ
çàêîí³â Êàçàõñòàíó ³ Êèðãèçñòàíó.

Ïðîÿâîì ïëþðàë³çìó º é ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ïî-
ë³òè÷íî¿ îïîçèö³¿. Çâè÷àéíî òàê³ îðãàí³çàö³ÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü çàáåçïå÷óþòüñÿ çà çì³ñòîì
çàãàëüíèõ ïðàâîâèõ âèìîã, âñòàíîâëåíèõ äëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî
æèòòÿ. Âèíÿòîê ñòàíîâëÿòü ñïåö³àëüí³ çàêîíè ïðî îïîçèö³þ, ïðèéíÿò³ â äåÿêèõ êðà¿-
íàõ. ²íîä³ ïðî îïîçèö³þ, ïî ñóò³, éäåòüñÿ â çàêîíàõ ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿. Ñòàòóñ îïîçè-
ö³¿ ôîðìóºòüñÿ ³ âèáîð÷èìè çàêîíàìè ó çâ’ÿçêó ç ðåãëàìåíòàö³ºþ ó÷àñò³ ¿¿ ôàêòè÷íèõ
ïðåäñòàâíèê³â ó ð³çíèõ ñòàä³ÿõ âèáîð÷îãî ïðîöåñó. Ìîæëèâîñò³ îïîçèö³¿ (ïðåäñòàâíè-
ê³â ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ÿê³ íå âõîäÿòü äî ïàðëàìåíòñüêî¿ á³ëüøîñò³) ó âèð³øåíí³ ïè-
òàíü ùîäî îðãàí³çàö³¿ ³ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè âèçíà÷àþòüñÿ òàêîæ ó
ïàðëàìåíòñüêèõ ðåãëàìåíòàõ.

Îêðåì³ ïîëîæåííÿ çàãàëüíîãî õàðàêòåðó ñòîñîâíî ïîë³òè÷íî¿ îïîçèö³¿ ìîæíà çíàé-
òè â êîíñòèòóö³ÿõ äåÿêèõ äåðæàâ. Àêñ³îìàòè÷íå çíà÷åííÿ íå ò³ëüêè äëÿ ä³ÿëüíîñò³
îïîçèö³¿ ìàþòü ïðèïèñè ñòàòò³ 6 Êîíñòèòóö³¿ ×åõ³¿: «Â îñíîâó ïîë³òè÷íèõ ð³øåíü
ïîêëàäåíî âîëþ á³ëüøîñò³, âèðàæåíó â³ëüíèì ãîëîñóâàííÿì. Ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåíü
á³ëüø³ñòþ çàáåçïå÷óºòüñÿ çàõèñò ïðàâ ìåíøîñò³». Á³ëüø êîíêðåòíèì º çì³ñò ñòàòò³ 114
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Êîíñòèòóö³¿ Ïîðòóãàë³¿, ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî, ùî çà ìåíø³ñòþ, ÿêó ñêëàäàþòü ïðåäñòàâ-
íèêè ïåâíèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é â îðãàíàõ, ñôîðìîâàíèõ øëÿõîì çàãàëüíèõ âèáîð³â,
âèçíàºòüñÿ «ïðàâî íà äåìîêðàòè÷íó îïîçèö³þ çã³äíî ç Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíîì». Âîä-
íî÷àñ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ùî ñòàíîâëÿòü îïîçèö³þ ó ïàðëàìåíò³, ìàþòü «ïðàâî íà îòðè-
ìàííÿ ðåãóëÿðíî¿ ³íôîðìàö³¿ áåçïîñåðåäíüî â³ä óðÿäó ïðî õ³ä âèð³øåííÿ îñíîâíèõ ïè-
òàíü ñóñï³ëüíîãî ³íòåðåñó». Ïðî íåïðèïóñòèì³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâ òèõ, õòî ñêëàäàº
«îïîçèö³éíó ìåíø³ñòü», çîêðåìà, â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, éäåòüñÿ ó ñòàòò³ 34 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óçáåêèñòàíó. Ñïåö³àëüí³ ñòàòò³ ïðî îïîçèö³þ âêëþ÷åí³ äî îñíîâíèõ çàêîí³â
Åêâàäîðó ³ Êîëóìá³¿, â ÿêèõ çà ïîë³òè÷íèìè ïàðò³ÿìè, ùî íå áåðóòü áåçïîñåðåäíüî¿
ó÷àñò³ â óïðàâë³íí³ äåðæàâíèìè ñïðàâàìè, âèçíàºòüñÿ ïðàâî êðèòèêóâàòè ïðàâëÿ÷ó
ïàðò³þ ³ «ïðîïîíóâàòè àëüòåðíàòèâó â äåðæàâí³é ïîë³òèö³».

Ðàçîì ç òèì, ³äå¿ ïëþðàë³çìó â³äêèäàþòüñÿ çà çì³ñòîì òàê çâàíèõ ñîö³àë³ñòè÷íèõ
êîíñòèòóö³é, äå çàäåêëàðîâàíà êåð³âíà ðîëü ïðàâëÿ÷èõ (êîìóí³ñòè÷íèõ) ïàðò³é ó ñó-
ñï³ëüñòâ³ ³ «ñîö³àë³ñòè÷í³é äåðæàâ³». Òàê, ó ÊÍÄÐ ïðàâëÿ÷à ïàðò³ÿ êîíñòèòóö³éíî âè-
çíàíà òàêîþ, ùî íà îñíîâ³ îô³ö³éíî¿ ³äåîëîã³¿ çä³éñíþº êåð³âíèöòâî äåðæàâíîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ, ó Â’ºòíàì³ âîíà º êåð³âíîþ ñèëîþ ó ñóñï³ëüñòâ³ ³ äåðæàâ³, íà Êóá³ – âèùîþ êå-
ð³âíîþ ñèëîþ ñóñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè. Ó âñòóï³ äî îñíîâíîãî òåêñòó Êîíñòèòóö³¿ ÊÍÐ
éäåòüñÿ ïðî ðîëü ïðàâëÿ÷î¿ ïàðò³¿ ùîäî «ïåðåìîãè íîâîäåìîêðàòè÷íî¿ ðåâîëþö³¿ ³
óñï³õ³â ñîö³àë³çìó». Ñîö³àë³ñòè÷íà äåðæàâà ïðîãîëîøåíà ³ çà îñíîâíèìè çàêîíàìè Ëà-
îñó òà Ñèð³¿, â ÿêèõ òàêîæ çðîáëåíî àêöåíò íà êåð³âí³é ðîë³ ïðàâëÿ÷î¿ ïàðò³¿. Â óñ³õ íà-
çâàíèõ êðà¿íàõ ³ñíóº ñâîºð³äíà ìîíîïîë³ÿ ïðàâëÿ÷î¿ ïàðò³¿ ó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó ³
äåðæàâíîìó æèòò³, ÿêà íå çàïåðå÷óºòüñÿ êîíñòèòóþâàííÿì ³íøèõ îá’ºäíàíü. Äî òîãî
æ çà óìîâ â³äïîâ³äíèõ êðà¿í òåðì³í «ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ» îá’ºêòèâíî íàáóâ ³íøîãî
çì³ñòó, í³æ ³ñòîðè÷íî âèçíàíèé. Ïîïðè äåêëàðóâàííÿ ïðèíöèïó ïîë³òè÷íîãî ïëþðà-
ë³çìó, îñîáëèâó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó îäí³º¿ (ôàêòè÷íî ïðàâëÿ-
÷î¿) ïàðò³¿ ïåðåäáà÷åíî â Êîíñòèòóö³¿ Ãâ³íå¿-Á³ñàó, à â Êîíñòèòóö³¿ Ìîçàìá³êó â³äçíà-
÷åíî ðîëü ôàêòè÷íî ïðàâëÿ÷î¿ ïàðò³¿ ó ïåðåìîç³ íàä êîëîí³àë³çìîì ³ ó çàâîþâàíí³
íåçàëåæíîñò³.

Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ âèçíà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ñòàòóñó ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é îáìå-
æóºòüñÿ ñòàòòåþ (ñòàòòÿìè), â ÿê³é çàô³êñîâàíå ïðàâî ³íäèâ³äà (ãðîìàäÿíèíà) íà îá’ºä-
íàííÿ. Íàâ³òü çà óìîâ â³äñóòíîñò³ â òàê³é ñòàòò³ çãàäêè ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ âîíà º îñíî-
âîþ äëÿ âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó ¿õ óòâîðåííÿ. Ïðîòå çâè÷àéíî ó â³äïîâ³äí³é ñòàòò³ ïðÿìî
éäåòüñÿ ³ ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ (ÿê ð³çíîâèä îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí), óòâîðþâàí³ â ðåàë³çà-
ö³þ çàçíà÷åíîãî ïðàâà. Íàïðèêëàä, ó ñòàòò³ 36 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî ïðàâî íà
îá’ºäíàííÿ ó ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ òà ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿. Àëå ÿêùî äðóãà ÷àñòèíà ö³º¿
ñòàòò³ ïðèñâÿ÷åíà âèíÿòêîâî ïîë³òè÷íèì ïàðò³ÿì, òî òðåòÿ – ïðîôåñ³éíèì ñï³ëêàì.
Êîíñòèòóö³¿ Àíäîððè òà ²òàë³¿, êð³ì ñòàòåé ïðî «çàãàëüíå» ïðàâî íà îá’ºäíàííÿ, âêëþ-
÷àþòü îêðåì³ ñòàòò³ ïðî ïðàâî íà îá’ºäíàííÿ ñàìå â ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿.

²íñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é íå çâîäèòüñÿ äî âèçíà÷åííÿ ¿õ ïðèçíà÷åííÿ,
ðîë³ ³ ö³ëåé àáî äî çàêð³ïëåííÿ ³äåé ïëþðàë³çìó. ßê çàçíà÷àëîñü, ïîíÿòòÿ ³íñòèòóö³îíà-
ë³çàö³¿ îõîïëþº, çîêðåìà, óòâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. Ïðè öüîìó êîíñòèòóö³éíà ðå-
ãëàìåíòàö³ÿ â³äïîâ³äíèõ ïèòàíü ìîæå áóòè îáìåæåíà êîíñòàòàö³ºþ ñóäîâîãî ïîðÿäêó
çàáîðîíè óòâîðåííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ â îñíîâíèõ çà-
êîíàõ ïîçíà÷àºòüñÿ ïîðÿäîê (ÿâî÷íèé, ÿâî÷íî-ðåºñòðàö³éíèé àáî äîçâ³ëüíèé) ëåãàë³çà-
ö³¿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. Â îêðåìèõ êðà¿íàõ (â ªâðîï³ – Òóðå÷÷èíà) ïèòàííÿ óòâîðåííÿ,
ëåãàë³çàö³¿ òà ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é äîñèòü äåòàëüíî ðåãëàìåíòîâàí³ íà êîíñòè-
òóö³éíîìó ð³âí³. ²íîä³ â îñíîâíèõ çàêîíàõ ôîðìóëþþòüñÿ çàñàäè (ïðèíöèïè) îðãàí³çà-
ö³¿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. Òàê, ó ñòàòò³ 6 Êîíñòèòóö³¿ ²ñïàí³¿ âñòàíîâëåíî, ùî
âíóòð³øíÿ ñòðóêòóðà ³ ä³ÿëüí³ñòü ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ìàþòü áóòè äåìîêðàòè÷íèìè. Äå-
ìîêðàòè÷í³ ïðèíöèïè ïîêëàäåí³ â îñíîâó îðãàí³çàö³¿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ïàðò³é â³äïîâ³äíî äî
âèìîã, ñôîðìóëüîâàíèõ ó êîíñòèòóö³ÿõ Àëáàí³¿, Àíäîððè, Â³ðìåí³¿, Ôðàíö³¿ òà ÔÐÍ.
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Äåÿê³ êîíñòèòóö³¿ âêëþ÷àþòü ïîëîæåííÿ ùîäî ÷ëåíñòâà â ïîë³òè÷íèõ ïàðò³ÿõ. Ç
³äåÿìè ïëþðàë³çìó ïîâ’ÿçàíå ïîëîæåííÿ, çà ÿêèì í³õòî íå ìîæå áóòè ïðèìóøåíèé äî
âñòóïó äî áóäü-ÿêî¿ ïàðò³¿ àáî ³íøîãî îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí (Àçåðáàéäæàí, Â³ðìåí³ÿ,
Ëèòâà, Ïîðòóãàë³ÿ, Ðîñ³ÿ òà Øâåéöàð³ÿ). Â îñíîâíèõ çàêîíàõ Á³ëîðóñ³, Â³ðìåí³¿, Ãðå-
ö³¿, Ãðóç³¿, Êàçàõñòàíó, Êèðãèçñòàíó, Ðóìóí³¿, Ñëîâåí³¿ ³ Òóðå÷÷èíè âèçíà÷åíî âèäè
ïîñàä àáî ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ âèêëþ÷àþòü ÷ëåíñòâî â ïîë³òè÷íèõ ïàðò³ÿõ, à â
êîíñòèòóö³ÿõ Ìîëäîâè ³ Óãîðùèíè çàñòåðåæåíî, ùî òàê³ âèäè âñòàíîâëþþòüñÿ çàêî-
íîì. Â Óêðà¿í³ ÷ëåíñòâî â ïàðò³¿ ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç³ ñòàòóñîì ãðîìàäÿíèíà: çã³äíî ç ïîëî-
æåííÿì ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 36 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ÷ëåíàìè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ìî-
æóòü áóòè ëèøå ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè. Òèì ñàìèì ³íäèâ³äè, ÿê³ íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ
ïðîæèâàþòü â Óêðà¿í³, îäíàê íå º ¿¿ ãðîìàäÿíàìè, îáìåæåí³ ó â³äïîâ³äíîìó ïðàâ³.

Ïîøèðåíîþ êîíñòèòóö³éíîþ ïðàêòèêîþ º âèçíà÷åííÿ ï³äñòàâ çàáîðîíè óòâîðåííÿ
àáî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. Òàê³ ï³äñòàâè âèçíà÷àþòüñÿ ó ñòàòò³
ùîäî ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ÿêà ì³ñòèòüñÿ ó çàñàäíè÷îìó ðîçä³ë³ (÷àñòèí³, ãëàâ³) êîíñòè-
òóö³¿, àáî ó ñòàòò³, ïðèñâÿ÷åí³é ïðàâó íà îá’ºäíàííÿ, çîêðåìà ó ïàðò³¿. Â³äïîâ³äíî äî
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 37 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè óòâîðåííÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü ïîë³òè÷íèõ ïàð-
ò³é òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ïðîãðàìí³ ö³ë³ àáî ä³¿ ÿêèõ ñïðÿìîâàí³ íà ë³êâ³äàö³þ
íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, çì³íó êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó íàñèëüíèöüêèì øëÿõîì, ïîðóøåí-
íÿ ñóâåðåí³òåòó ³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ äåðæàâè, ï³äðèâ ¿¿ áåçïåêè, íåçàêîííå çà-
õîïëåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè, ïðîïàãàíäó â³éíè, íàñèëüñòâà, íà ðîçïàëþâàííÿ ì³æåòí³÷-
íî¿, ðàñîâî¿, ðåë³ã³éíî¿ âîðîæíå÷³, ïîñÿãàííÿ íà ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè, çäîðîâ’ÿ
íàñåëåííÿ, çàáîðîíÿþòüñÿ. Àíàëîã³÷í³ àáî áëèçüê³ çà çì³ñòîì ï³äñòàâè ïåðåäáà÷åí³ â
îñíîâíèõ çàêîíàõ áàãàòüîõ äåðæàâ, âêëþ÷àþ÷è ìàéæå âñ³ ºâðîïåéñüê³. Ïðîòå ¿õ ïåðå-
ë³ê, ùî ì³ñòèòüñÿ â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, º íàéøèðøèì – õî÷à á çà îáñÿãîì. Çàãàëüíèé
çì³ñò äåÿêèõ ç íàâåäåíèõ òà ïîä³áíèõ êîíñòèòóö³éíèõ ïðèïèñ³â îá’ºêòèâíî çóìîâëþº
ìîæëèâîñò³ ¿õ øèðîêîãî òëóìà÷åííÿ. Ö³ ïðèïèñè ïîòðåáóþòü äåòàë³çàö³¿ ³ âèâàæåíî¿
îö³íêè â³äïîâ³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà ¿õ ïðåäñòàâíèê³â, íàñàìïåðåä ó
êðèì³íàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³. Áåç öüîãî âîíè ìîæóòü ÿâëÿòè çàãðîçó äåìîêðàòè÷íîìó
ðîçâèòêó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî ³ äåðæàâíîãî æèòòÿ.

Ï³äñòàâè çàáîðîíè óòâîðåííÿ àáî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ìî-
æóòü âèçíà÷àòèñÿ ïî-ð³çíîìó. Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, çàáîðîíÿºòüñÿ
óòâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é íà ðàñîâ³é, åòí³÷í³é, ìîâí³é, ðåë³ã³éí³é àáî òåðèòîð³-
àëüí³é (ðåã³îíàëüí³é) îñíîâ³. Ó òàêèé ñïîñ³á ñïðèÿþòü êîíñîë³äàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, ÿêå
íåð³äêî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïëåì³ííîþ ðîçäð³áëåí³ñòþ (òðàéáàë³çìîì) ³ áàãàòîêîíôå-
ñ³éí³ñòþ. Â Àôãàí³ñòàí³ íå ïðèïóñêàºòüñÿ óòâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é çà îçíàêîþ
íàëåæíîñò³ ¿õ ÷ëåí³â äî ïåâíî¿ òå÷³¿ (øêîëè) ³ñëàìó. Âîäíî÷àñ ïðîãðàìè ³ ñòàòóòè ïàð-
ò³é íå ïîâèíí³ ñóïåðå÷èòè ïðèíöèïàì ³ñëàìó. Óòâîðåííÿ àáî ä³ÿëüí³ñòü ïîë³òè÷íèõ
ïàðò³é íà ðåë³ã³éí³é îñíîâ³ òàêîæ çàáîðîíåí³ â êîíñòèòóö³ÿõ Áîëãàð³¿, Êàçàõñòàíó,
Êèðãèçñòàíó ³ Óçáåêèñòàíó, à â Êîíñòèòóö³¿ Óçáåêèñòàíó – ùå é íà íàö³îíàëüí³é îñíî-
â³. Ó ñòàòò³ 51 Êîíñòèòóö³¿ Ïîðòóãàë³¿ ñôîðìóëüîâàíî çàñòåðåæåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì ïî-
ë³òè÷í³ ïàðò³¿ íå ìîæóòü «âèêîðèñòîâóâàòè ó ñâî¿õ íàçâàõ ñëîâà ³ âèðàçè, ÿê³ ìàþòü
ïðÿìå â³äíîøåííÿ äî áóäü-ÿêî¿ ðåë³ã³¿ àáî öåðêâè, à òàêîæ åìáëåìè, ñõîæ³ ç íàö³î-
íàëüíèìè ³ ðåë³ã³éíèìè ñèìâîëàìè». Ïðè öüîìó Ïîðòóãàë³ÿ º ºäèíîþ ºâðîïåéñüêîþ
äåðæàâîþ, êîíñòèòóö³ÿ ÿêî¿ çàïåðå÷óº ìîæëèâ³ñòü óòâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ÿê³
çà ïðèçíà÷åííÿì ³ ïðîãðàìíèìè ö³ëÿìè ìàþòü ðåã³îíàëüíèé õàðàêòåð àáî çä³éñíþþòü
ä³ÿëüí³ñòü íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³. Ó á³ëüøîñò³ ³íøèõ âèïàäê³â óòâîðåííÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü
òàê çâàíèõ ðåã³îíàëüíèõ ïàðò³é íå ââàæàºòüñÿ ïîë³òè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ àíîìàë³ºþ.
Â Óêðà¿í³ çàêîí ïðèïóñêàº ³ñíóâàííÿ ò³ëüêè çàãàëüíîíàö³îíàëüíèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é.

Ó êîíñòèòóö³ÿõ ïåðåäáà÷àþòüñÿ é ³íø³ ï³äñòàâè çàáîðîíè óòâîðåííÿ àáî ïðèïèíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. Òàê, ó Ìîëäîâ³ çàáîðîíåíî ä³ÿëüí³ñòü ïîë³òè÷íèõ
ïàðò³é, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç ³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí. Âî÷åâèäü, éäåòüñÿ ïðî ïàðò³¿, ÿê³ ëåãà-
ë³çîâàí³ â ³íøèõ äåðæàâàõ ³ ïðèçíà÷åí³ áóòè ñóá’ºêòàìè ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â çà ìåæà-
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ìè Ìîëäîâè. Òèì ñàìèì àâòîðè â³äïîâ³äíèõ îñíîâíèõ çàêîí³â íàìàãàþòüñÿ óáåçïå÷è-
òèñÿ â³ä âòðó÷àííÿ ó âíóòð³øí³ ñïðàâè. Ç â³äïîâ³äíîþ ìåòîþ â Àôãàí³ñòàí³ êîíñòè-
òóö³éíî çàñòåðåæåíî, ùî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ íå ìîæóòü áóòè ô³ë³ÿìè çàêîðäîííèõ îðãà-
í³çàö³é, à â Êàçàõñòàí³ ³ Êèðãèçñòàí³ çàáîðîíÿºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü ïàðò³é, ùî ëåãàë³çîâàí³
â ³íøèõ äåðæàâàõ. Ïîøèðåíîþ º çàáîðîíà óòâîðåííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ âîºí³çîâàíèõ ³ òàºì-
íèõ îá’ºäíàíü, âêëþ÷àþ÷è ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ àáî ¿õ ñòðóêòóðè.

Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ³íñòèòóö³îíàë³çàö³¿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é º ô³íàíñóâàííÿ ¿õ
ä³ÿëüíîñò³. Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ô³íàíñóâàííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é º íîâèì ÿâèùåì:
ïåðø³ àêòè â³äïîâ³äíîãî õàðàêòåðó áóëè ïðèéíÿò³ àáî âèäàí³ ó 50-³ ðîêè ìèíóëîãî ñòî-
ë³òòÿ. Òàêå ðåãóëþâàííÿ ìàº çà îá’ºêòè ð³çí³ ñòîðîíè ô³íàíñóâàííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é,
çîêðåìà äåðæàâíå ô³íàíñóâàííÿ. Ïîøèðåíà òåçà, çà ÿêîþ êîíñòèòóö³éíå âèçíàííÿ ïî-
ë³òè÷íèõ ïàðò³é çóìîâëþº îáîâ’ÿçîê äåðæàâè ñïðèÿòè ó çä³éñíåíí³ ¿õ ôóíêö³é. Ó ñâîþ
÷åðãó, âèòðàòíèé õàðàêòåð ôóíêö³îíóâàííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü
¿õ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ç áîêó äåðæàâè. ²ñíóº äâà ð³çíîâèäè äåðæàâíîãî ô³íàíñóâàí-
íÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. Ïî-ïåðøå, äåðæàâà íàäàº ïîë³òè÷íèì ïàðò³ÿì êîøòè (çâè÷àéíî
ó âèãëÿä³ äîòàö³é) äëÿ çä³éñíåííÿ ¿õ çàãàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âêëþ÷àþ÷è âíóòð³îðãàí³çà-
ö³éíó. Ïî-äðóãå, äåðæàâà ôàêòè÷íî ñóáñ³äóº ó÷àñòü ïàðò³é ó âèáîð÷îìó ïðîöåñ³, áåðó-
÷è íà ñåáå ÷àñòèíó ¿õ âèòðàò. Á³ëüø ïîøèðåíèì º ñàìå ñóáñ³äóâàííÿ ó÷àñò³ ïîë³òè÷íèõ
ïàðò³é ó âèáîðàõ òà ó ðîáîò³ ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â. Çîêðåìà, â äåÿêèõ êðà¿íàõ äåð-
æàâà ñóáñ³äóº ïàðëàìåíòñüê³ ôðàêö³¿.

Ç îãëÿäó íà «àâòîíîìí³ñòü» ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ¿õ îêðåìå â³ä äåðæàâè ì³ñöå â ïî-
ë³òè÷í³é ñèñòåì³ ñóñï³ëüñòâà, äåðæàâíå ô³íàíñóâàííÿ ïàðò³é íå âèãëÿäàº áåçñï³ðíèì
çà çàãàëüíèìè íàñë³äêàìè. Íà äóìêó ÷àñòèíè äîñë³äíèê³â, âîíî ñïðè÷èíÿº îáìåæåííÿ
â ðåàë³çàö³¿ ïðàâà íà îá’ºäíàííÿ ó ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿. Äî òîãî æ äåðæàâíå ô³íàíñóâàííÿ
ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ïåðåäóñ³ì ¿õ ó÷àñò³ ó âèáîðàõ, íàäàº ïàðò³éí³é ñèñòåì³, ùî ó òàêèé
ñïîñ³á ñêëàäàºòüñÿ, åëåìåíò³â øòó÷íîñò³. Ñóòòºâèì ÷èííèêîì º òå, ùî äåðæàâíå ô³-
íàíñóâàííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ³ éîãî óíîðìóâàííÿ â äåÿêèõ âèïàäêàõ ñóïðîâîäæóºòü-
ñÿ çàêîíîäàâ÷îþ ðåãëàìåíòàö³ºþ ïèòàíü ¿õ âíóòð³øíüî¿ îðãàí³çàö³¿ (Áðàçèë³ÿ, Ïîðòó-
ãàë³ÿ, ÔÐÍ, á³ëüø³ñòü øòàò³â ÑØÀ). Íåð³äêî çà çì³ñòîì òàêî¿ ðåãëàìåíòàö³¿ âñòàíîâ-
ëþþòüñÿ âèìîãè äî ôîðìè ³ çì³ñòó ïàðò³éíèõ ñòàòóò³â, ïðîïîíóºòüñÿ òèïîâà îðãàí³-
çàö³éíà ñòðóêòóðà ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿. Íàïðèêëàä, ó ÔÐÍ çàêîí ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ âè-
çíà÷àº ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ ïàðò³éíèõ îðãàí³â, âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ íèìè òîùî. Òèì
ñàìèì çàêîí, ïî ñóò³, ï³äì³íÿº ïàðò³éí³ äîêóìåíòè ñòàòóòíîãî õàðàêòåðó, ùî òàêîæ
íå ìîæíà îö³íþâàòè îäíîçíà÷íî.

Ô³íàíñóâàííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é â³äíåñåíå ³ äî ïðåäìåòà êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþ-
âàííÿ. Ó ðÿä³ êîíñòèòóö³é ì³ñòÿòüñÿ ïðèïèñè ùîäî â³äêðèòîñò³, «ïðîçîðîñò³» ô³íàíñ³â
ïàðò³é. Òàê, çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 21 Îñíîâíîãî çàêîíó ÔÐÍ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ «ïîâèíí³ íà-
äàâàòè ïóáë³÷íèé çâ³ò ïðî äæåðåëà ³ âèòðà÷àííÿ ñâî¿õ êîøò³â, à òàêîæ ïðî ñâîº ìàé-
íî». Àíàëîã³÷í³ çà ñìèñëîì çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ âêëþ÷åí³ äî êîíñòèòóö³é Àëáàí³¿, Àð-
ãåíòèíè, Àôãàí³ñòàíó, Áðàçèë³¿, Â³ðìåí³¿, Ãàìá³¿, Ãàíè, Í³ãåð³¿, Ïàêèñòàíó, Ïîëüù³,
Ñóðèíàìó, Ñüºððà-Ëåîíå ³ Óçáåêèñòàíó. Á³ëüø êîíêðåòíèì ìîæíà ââàæàòè ïîëîæåí-
íÿ ñòàòò³ 29 Êîíñòèòóö³¿ Ãðåö³¿, çà ÿêèì «çàêîí ìîæå âñòàíîâëþâàòè ô³íàíñîâó
ï³äòðèìêó ïàðò³é äåðæàâîþ ³ ãëàñí³ñòü âèòðàò ïàðò³é òà êàíäèäàò³â ó äåïóòàòè íà âè-
áîð÷ó êàìïàí³þ». Áëèçüêèì º ôîðìóëþâàííÿ îäíîãî ç ïîëîæåíü ñòàòò³ 51 Êîíñòèòóö³¿
Ïîðòóãàë³¿. Îñíîâíèìè çàêîíàìè Àðãåíòèíè, Ãîíäóðàñó, Ãðåö³¿, Êàáî-Âåðäå, Êîðå¿,
Ïîðòóãàë³¿ ³ Òóðå÷÷èíè ïåðåäáà÷åíå äåðæàâíå ô³íàíñóâàííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é àáî
óìîæëèâëþºòüñÿ ¿õ ìàòåð³àëüíà ï³äòðèìêà ç áîêó äåðæàâè, õî÷à áåç áóäü-ÿêî¿ äåòà-
ë³çàö³¿. Âîäíî÷àñ ó äåÿêèõ êðà¿íàõ êîíñòèòóö³éíî çàáîðîíÿºòüñÿ ô³íàíñóâàííÿ ïî-
ë³òè÷íèõ ïàðò³é àáî íàäàííÿ ¿ì äîïîìîãè ç-çà ìåæ äåðæàâè (Àíãîëà, Áðàçèë³ÿ, Ãàíà,
Ãàìá³ÿ, Ãîíäóðàñ ³ Êàçàõñòàí).

Ó êîíñòèòóö³ÿõ âèçíà÷àþòüñÿ âçàºìîçâ’ÿçêè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ç ð³çíèìè ñêëàäîâè-
ìè äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó, ùî òàêîæ º ñâ³ä÷åííÿì ïðîöåñó ³íñòèòóö³îíàë³çàö³¿ ïàðò³é.
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Ó ïåðøó ÷åðãó òàê³ çâ’ÿçêè âèÿâëÿþòüñÿ çà çì³ñòîì êîíñòèòóö³éíî¿ ðåãëàìåíòàö³¿ ïàð-
ëàìåíòñüêèõ ³ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â. ßê çàçíà÷àëîñü, ó çàãàëüí³é ôîðì³ ïðî ó÷àñòü
ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ó âèáîðàõ çâè÷àéíî éäåòüñÿ â òèõ ïîëîæåííÿõ, ÿê³ çàñâ³ä÷óþòü ïðè-
çíà÷åííÿ, ðîëü ³ ö³ë³ ïàðò³é. Íå ìåíø âàæëèâèì º òå, ùî êîíñòàòóâàííÿ â îñíîâíèõ çà-
êîíàõ ïðîïîðö³éíî¿ àáî çì³øàíî¿ âèáîð÷î¿ ñèñòåìè (ñèñòåì), ïî ñóò³, îçíà÷àº âèçíàííÿ
ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ó÷àñíèêàìè ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â. ²íîä³ êîíêðåòíà âèáîð÷à ñè-
ñòåìà ³ âîäíî÷àñ ïðàâî ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é âèñóâàòè êàíäèäàò³â ó äåïóòàòè ïðÿìî ïå-
ðåäáà÷åí³ â êîíñòèòóö³¿ (Àëáàí³ÿ, Òà¿ëàíä, Ô³íëÿíä³ÿ). Ó Ìîíãîë³¿ òà Óðóãâà¿ ëèøå
ïðåäñòàâëåí³ ó ïàðëàìåíò³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, óïîâíîâàæåí³ âèñóâàòè êàíäèäàò³â ó ïðå-
çèäåíòè. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ó êîíñòèòóö³¿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ó÷àñòü ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é
íà ³íøèõ ñòàä³ÿõ âèáîð÷îãî ïðîöåñó. Çîêðåìà, â Àâñòð³¿ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ùî áåðóòü
ó÷àñòü ó ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ, ÷àñòêîâî ôîðìóþòü ñêëàä âèáîð÷èõ êîì³ñ³é. Ó÷àñòü
ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ó ïàðëàìåíòñüêèõ ³ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ íà ñòàä³¿ âèñóâàííÿ
êàíäèäàò³â ïåðåäáà÷åíà â ðÿä³ îñíîâíèõ çàêîí³â, ïðèéíÿòèõ ó êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòü-
ñÿ (Àíãîëà, Ãâ³íåÿ, Ãâ³íåÿ-Á³ñàó, Çàìá³ÿ, Êîìîðñüê³ îñòðîâè, Ìîçàìá³ê, Íàì³á³ÿ òà
Í³ãåð³ÿ). Ç ³íøîãî áîêó, â Òà¿ëàíä³ ÷ëåí íèæíüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó âòðà÷àº ìàíäàò
ó ðàç³ âèõîäó àáî âèêëþ÷åííÿ ç³ ñêëàäó ïàðò³¿, ÿêó â³í ðåïðåçåíòóâàâ íà âèáîðàõ.

Âçàºìîçâ’ÿçîê ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ³ ïàðëàìåíòó ä³ñòàº âèÿâ â ³ñíóâàíí³ ïàðëàìåíò-
ñüêèõ ôðàêö³é, ÿê³ çâè÷àéíî óòâîðþþòüñÿ çà ïðèíöèïîì ïàðò³éíî¿ íàëåæíîñò³ ¿õ ÷ëå-
í³â. Ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ôðàêö³é çàãàëîì âèð³øóþòüñÿ çà çì³ñòîì ïàðëàì-
åíòñüêèõ ðåãëàìåíò³â, õî÷à ³íîä³ ¿õ ñòàòóñ ïî-ð³çíîìó âèçíà÷àºòüñÿ â îñíîâíèõ çàêî-
íàõ. Â ³íøèõ âèïàäêàõ ó êîíñòèòóö³ÿõ ëèøå çãàäóºòüñÿ ïðî ïàðëàìåíòñüê³ ôðàêö³¿.
Òàê, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 8 Êîíñòèòóö³¿ Êèðãèçñòàíó ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ ìîæóòü áðàòè
ó÷àñòü ó «äåðæàâíèõ ñïðàâàõ» ëèøå øëÿõîì âèñóâàííÿ êàíäèäàò³â ó äåïóòàòè ³ íà
ð³çí³ ïîñàäè â äåðæàâíîìó ìåõàí³çì³, à òàêîæ ôîðìóâàííÿ ôðàêö³é ó ïðåäñòàâíèöüêèõ
îðãàíàõ. ²ñíóâàííÿ ïàðëàìåíòñüêèõ ôðàêö³é ïðÿìî àáî îïîñåðåäêîâàíî âèçíàºòüñÿ â
òèõ êîíñòèòóö³ÿõ, äå ïåðåäáà÷åíî ôîðìóâàííÿ ð³çíèõ îðãàí³â ïàðëàìåíòó ç óðàõóâàí-
íÿì éîãî ïàðò³éíî-ïîë³òè÷íî¿ ñòðóêòóðè. Â îêðåìèõ êîíñòèòóö³ÿõ ïðî ³ñíóâàííÿ
ôðàêö³é éäåòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç ôîðìóëþâàííÿì ïðàâà ãëàâè äåðæàâè ðîçïóñêàòè ïàðëà-
ìåíò. Òàê, ó Ìîëäîâ³ ïðåçèäåíò ìîæå äîñòðîêîâî ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ ïàðëà-
ìåíòó ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³é ç ïàðëàìåíòñüêèìè ôðàêö³ÿìè, â Ðóìóí³¿ ³ Õîðâàò³¿ – ç êåð³â-
íèêàìè ôðàêö³é. Ó Ô³íëÿíä³¿ ïðåçèäåíò ðîçïóñêàº ïàðëàìåíò, «çàñëóõàâøè äóìêó»
ïàðëàìåíòñüêèõ ôðàêö³é, à â Ïîðòóãàë³¿ – ïðåäñòàâëåíèõ ó ïàðëàìåíò³ ïîë³òè÷íèõ
ïàðò³é. Â îñíîâíèõ çàêîíàõ, ïðèéíÿòèõ ó êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ïàðëàìåíòñüê³
ôðàêö³¿, ÿê ïðàâèëî, íå çãàäóþòüñÿ.

Íå ìåíø âàæëèâèì º âçàºìîçâ’ÿçîê ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà óðÿäó. Çà óìîâ ïàðëàìåíò-
ñüêîãî ïðàâë³ííÿ â ðÿä³ êðà¿í ç³ çì³øàíîþ ðåñïóáë³êàíñüêîþ ôîðìîþ äåðæàâíîãî
ïðàâë³ííÿ öåé âçàºìîçâ’ÿçîê ñòàíîâèòü, ïî ñóò³, îñíîâó îðãàí³çàö³¿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ
óðÿäó. Á³ëüøå òîãî, ³ñíóº âèçíà÷åííÿ ïàðëàìåíòñüêèõ ôîðì ïðàâë³ííÿ ÿê «ïðàâë³ííÿ
ïàðò³é». Ñàìå ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, íàñàìïåðåä ¿õ ïðåäñòàâíèêè ó ïàðëàìåíò³, â³ä³ãðàþòü
êëþ÷îâó ðîëü ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ óðÿäó, çä³éñíåííÿ ïàðëàìåíòñüêîãî êîíòðîëþ çà
óðÿäîì ³ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî éîãî ïîë³òè÷íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ïàðëàìåíòîì.
² õî÷à ïðèéíÿòèé ó â³äïîâ³äíèõ êðà¿íàõ ñïîñ³á ôîðìóâàííÿ óðÿäó õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê
ïàðëàìåíòñüêèé, òàêà õàðàêòåðèñòèêà çíà÷íîþ ì³ðîþ º íîì³íàëüíîþ. Ó á³ëüøîñò³ âè-
ïàäê³â íîì³íàëüíîþ º é ó÷àñòü ãëàâè äåðæàâè ó ôîðìóâàíí³ óðÿäó, àäæå éîãî ð³øåííÿ
ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ãëàâè óðÿäó àáî âèáîðó êàíäèäàòà íà öþ ïîñàäó äåòåðì³íîâàí³ ðîç-
ñòàíîâêîþ ïàðò³éíî-ïîë³òè÷íèõ ñèë ó ïàðëàìåíò³ (íèæí³é ïàëàò³). Ïàðëàìåíò, óõâà-
ëþþ÷è ð³øåííÿ ñòîñîâíî ôîðìóâàííÿ óðÿäó òîùî, ëèøå îïîñåðåäêîâóº âîëåâèÿâëåí-
íÿ ïàðò³éíî-ïîë³òè÷íî¿ ñèëè (ñèë), ÿêà º ó á³ëüøîñò³ â éîãî ñêëàä³.

Ðàçîì ç òèì ó÷àñòü ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ó ôîðìóâàíí³ óðÿäó, çä³éñíåíí³ ïàðëàìåíò-
ñüêîãî êîíòðîëþ çà óðÿäîì ³ âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî éîãî ïîë³òè÷íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü
ó êîíñòèòóö³ÿõ, ÿê ïðàâèëî, íå çàñòåð³ãàºòüñÿ, ùî ôàêòè÷íî º ³ãíîðóâàííÿì ðåàë³é
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ïàðëàìåíòñüêîãî ïðàâë³ííÿ òà íàáëèæåíèõ äî íüîãî äåðæàâíèõ ôîðì. Òàêèé ï³äõ³ä
âèÿâèâñÿ ùå äî íàáóòòÿ ïàðò³ÿìè çíà÷óùîñò³ âàæëèâîãî åëåìåíòà ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè
ñóñï³ëüñòâà ³ îô³ö³éíîãî ó÷àñíèêà âèáîð÷îãî ïðîöåñó. Ïðîòå çãîäîì ó÷àñòü ïîë³òè÷-
íèõ ïàðò³é ïåðåäóñ³ì ó ôîðìóâàíí³ óðÿäó áóëà ïðÿìî âèçíàíà â ðÿä³ íîâ³òí³õ îñíîâ-
íèõ çàêîí³â. Ïðè öüîìó òàêà ó÷àñòü îáìåæåíà ó÷àñòþ ó âèð³øàëüí³é ñòàä³¿ â³äïîâ³äíî-
ãî ïðîöåñó – çàì³ùåíí³ ïîñàäè éîãî ãëàâè.

Íàéá³ëüø «êàòåãîðè÷íî» ó÷àñòü ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ó çàì³ùåíí³ ïîñàäè ãëàâè óðÿäó
âèçíàíà â äåÿêèõ êîíñòèòóö³ÿõ, ïðèéíÿòèõ ó êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Òàê, â Åô³îï³¿
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð îáèðàºòüñÿ ç ÷ëåí³â íèæíüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó ïîë³òè÷íîþ ïàðò³ºþ
àáî êîàë³ö³ºþ ïàðò³é, ÿê³é íàëåæèòü á³ëüø³ñòü ì³ñöü ó ïàðëàìåíò³, à ó Ñõ³äíîìó Òèìî-
ð³ êàíäèäàòóðà ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà âèçíà÷àºòüñÿ ïîë³òè÷íîþ ïàðò³ºþ àáî «àëüÿíñîì
ïàðò³é», ùî ñêëàäàº ïàðëàìåíòñüêó á³ëüø³ñòü, ï³ñëÿ ÷îãî ïðåçèäåíò çä³éñíþº â³äïî-
â³äíå ïðèçíà÷åííÿ. Òàêèì ÷èíîì, âèá³ð ãëàâè óðÿäó (êàíäèäàòà) óïîâíîâàæåíà çä³é-
ñíþâàòè ñàìå ïàðò³éíà á³ëüø³ñòü ó ïàðëàìåíò³. Áåçàëüòåðíàòèâíèìè âèãëÿäàþòü êàí-
äèäàòóðè íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè ãëàâè óðÿäó â Ãðåö³¿, äå ïðåçèäåíò ïðèçíà÷àº ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðîì ó ïåðøó ÷åðãó ñàìå ë³äåðà ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿, ÿêà ìàº á³ëüø³ñòü ì³ñöü ó ïàð-
ëàìåíò³.

Àëüòåðíàòèâè ùîäî êàíäèäàòóð íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè ãëàâè óðÿäó, ïî ñóò³, óìîæ-
ëèâëþþòüñÿ äåÿêèìè îñíîâíèìè çàêîíàìè, ïðèéíÿòèìè â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ. Â Àë-
áàí³¿ ïðåçèäåíò ïðèçíà÷àº ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà íà ïðîïîçèö³þ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ àáî êî-
àë³ö³¿ ïàðò³é, ùî ìàº á³ëüø³ñòü ì³ñöü ó ïàðëàìåíò³, â Ìàêåäîí³¿ ïðåçèäåíò äîðó÷àº
êàíäèäàòó â³ä ïàðò³¿ àáî ïàðò³é á³ëüøîñò³ ó ïàðëàìåíò³ ñôîðìóâàòè óðÿä, à â Áîëãàð³¿
òàêå äîðó÷åííÿ íàäàºòüñÿ êàíäèäàòó, ðåêîìåíäîâàíîìó íàéá³ëüøîþ ïàðëàìåíòñüêîþ
ãðóïîþ. Î÷åâèäíî, ùî ïðîïîíîâàí³ ïîë³òè÷íèìè ïàðò³ÿìè êàíäèäàòóðè íå îáîâ’ÿçêî-
âî ìàþòü áóòè ç ÷èñëà ¿õ êåð³âíèöòâà àáî íàâ³òü ç ïàðò³éíèõ ëàâ: ïîë³òè÷í³é ³ñòîð³¿
â³äîì³ ïðèêëàäè, êîëè ïàðëàìåíòñüêà á³ëüø³ñòü ï³äòðèìóâàëà îêðåìèõ «ïîçàïàðò³é-
íèõ» êàíäèäàò³â íà ïîñàäè ÷ëåí³â óðÿäó ³ íàâ³òü éîãî ãëàâè.

Â³äïîâ³äí³ àëüòåðíàòèâè ôîðìàëüíî ïðèïóñêàþòüñÿ ³ çà çì³ñòîì ïîëîæåíü òèõ êîí-
ñòèòóö³é, ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî ïðîâåäåííÿ ãëàâîþ äåðæàâè êîíñóëüòàö³é ó ïðîöåñ³ çà-
ì³ùåííÿ ïîñàäè ãëàâè óðÿäó. Êð³ì ãëàâè äåðæàâè, ó÷àñíèêàìè êîíñóëüòàö³é âèçíà÷å-
í³ ïðåäñòàâëåí³ ó ïàðëàìåíò³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ (Ïîðòóãàë³ÿ, Ðóìóí³ÿ), ïàðëàìåíòñüê³
ôðàêö³¿ (Áîëãàð³ÿ, Ãðóç³ÿ, ²ñïàí³ÿ, Ìîëäîâà) àáî êåð³âíèêè ôðàêö³é (Ñëîâåí³ÿ). Íà-
ñë³äêàìè òàêèõ êîíñóëüòàö³é º ïðèçíà÷åííÿ ãëàâîþ äåðæàâè ãëàâè óðÿäó (Ïîðòóãàë³ÿ)
àáî ïðîïîíóâàííÿ ïàðëàìåíòó (âèñóâàííÿ) êàíäèäàòà íà ïîñàäó ãëàâè óðÿäó (²ñïàí³ÿ,
Ìîëäîâà, Ðóìóí³ÿ, Ñëîâåí³ÿ) àáî óñüîãî ñêëàäó óðÿäó (Ãðóç³ÿ). Ó Øâåö³¿, äå ãëàâà äåð-
æàâè íå óïîâíîâàæåíèé íà áóäü-ÿêó ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ óðÿäó, ñâîºð³äíèì çàì³ííè-
êîì êîíñóëüòàö³é º íàðàäà ïðåäñòàâíèê³â â³ä ôðàêö³é, ÿêó ïåðåä îáðàííÿì ó ïàðëà-
ìåíò³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ñêëèêàº éîãî ãîëîâà. Âî÷åâèäü, ùî ð³øåííÿ ãëàâè äåðæàâè
ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ãëàâè óðÿäó àáî âèáîðó êàíäèäàòà íà öþ ïîñàäó äåòåðì³íîâàí³
íå ò³ëüêè ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ êîíñóëüòàö³é, à é ó ïåðøó ÷åðãó ðîçñòàíîâêîþ
ïàðò³éíî-ïîë³òè÷íèõ ñèë ó ïàðëàìåíò³ (íèæí³é ïàëàò³). ²ãíîðóâàííÿ ö³º¿ ðîçñòàíîâêè
ìîæå ñïðè÷èíèòè êîíñòèòóö³éíó êðèçó.

Âçàºìîçâ’ÿçîê ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà óðÿäó çà óìîâ ïàðëàìåíòñüêîãî ïðàâë³ííÿ
ä³ñòàº âèÿâ íå ò³ëüêè â êîíñòèòóþâàíí³ ó÷àñò³ ïàðò³é ó çàì³ùåí³ ïîñàäè ãëàâè óðÿäó.
Âèçíà÷åííÿ ïàðëàìåíòñüêèõ ôîðì äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ ÿê «ïðàâë³ííÿ ïàðò³é» ïåðå-
äóñ³ì çàñâ³ä÷óº ïàðò³éíèé õàðàêòåð ñôîðìîâàíîãî çà íàñë³äêàìè ïàðëàìåíòñüêèõ âè-
áîð³â óðÿäó, éîãî ñïðÿìîâàí³ñòü íà ðåàë³çàö³þ íàñòàíîâ, ÿê³ áóëè çàïðîïîíîâàí³ â³ä-
ïîâ³äíîþ ïîë³òè÷íîþ ïàðò³ºþ (ïàðò³ÿìè) ÿê ïðîãðàìí³ íà âèáîðàõ. Òàêèé çâ’ÿçîê ì³æ
ïðîãðàìíèìè íàñòàíîâàìè ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ (ïàðò³é), ïðåäñòàâíèêè ÿêî¿ ñêëàäàþòü
á³ëüø³ñòü ó ïàðëàìåíò³, ³ ä³ÿëüí³ñòþ ôàêòè÷íî óòâîðåíîãî íåþ óðÿäó, à òàêîæ ïàðò³é-
íèé õàðàêòåð ñàìîãî óðÿäó ìàéæå í³êîëè íå ô³êñóþòüñÿ ó ïðàâîâèõ ôîðìàõ. Òîìó
óí³êàëüíîþ òðåáà âèçíàòè íàçâó îäí³º¿ ç ãëàâ Êîíñòèòóö³¿ Áàíãëàäåø – «Ïîçàïàðò³é-
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íèé òèì÷àñîâèé óðÿä» (àíã. Non-Party Care Take Government). Çà çì³ñòîì ö³º¿ ãëàâè òà-
êèé óðÿä ôîðìóºòüñÿ íà ïåð³îä ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîâíîâàæåíü ïàðëàìåíòó àáî
äîñòðîêîâîãî ¿õ ïðèïèíåííÿ ³ äî ïðèçíà÷åííÿ íîâîãî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà. Óòâîðåííÿ ïî-
ä³áíèõ óðÿä³â, ùî â òåîð³¿ ³ìåíóþòüñÿ ðîáî÷èìè, º ïîøèðåíîþ ïðàêòèêîþ çà óìîâ
ïàðëàìåíòñüêîãî ïðàâë³ííÿ. Àëå ãîëîâíèì º òå, ùî íàâåäåíà íàçâà «äîêàçîì â³ä çâî-
ðîòíîãî» çàñâ³ä÷óº ïàðò³éíèé õàðàêòåð «çâè÷àéíîãî» óðÿäó.

Êîíñòèòóö³éíî âèçíà÷åí³ âçàºìîçâ’ÿçêè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ç ð³çíèìè ñêëàäîâèìè
äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó íàâåäåíèì íå îáìåæóþòüñÿ. Íàïðèêëàä, ó Òà¿ëàíä³ ïðàâîì çà-
êîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè íàä³ëåí³ ÷ëåíè íèæíüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó. Ïðîòå ðåàë³çîâóâà-
òè öå ïðàâî áåçïîñåðåäíüî âîíè íå ìîæóòü: çàïðîïîíîâàíèé îêðåìèì ÷ëåíîì ïàëàòè
çàêîíîïðîåêò ìàº áóòè ñõâàëåíèé ïîë³òè÷íîþ ïàðò³ºþ, äî ÿêî¿ â³í íàëåæèòü. Â Óãîð-
ùèí³ íà ïåð³îä íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó ïåðåäáà÷åíå óòâîðåííÿ ðàäè îáîðîíè, äî ñêëàäó
ÿêî¿ âõîäÿòü, çîêðåìà, êåð³âíèêè ïàðò³éíèõ ãðóï (ôðàêö³é) ó ïàðëàìåíò³. Ó ò³é ñàì³é
Óãîðùèí³ êàíäèäàòóðè íà ïîñàäè ñóää³â êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó ïðîïîíóþòüñÿ ïàðëà-
ìåíòó ñïåö³àëüíîþ (íîì³íàö³éíîþ) êîì³ñ³ºþ ó ñêëàä³ ïðåäñòàâíèê³â â³ä ïàðò³éíèõ
ãðóï ó ñàìîìó ïàðëàìåíò³. ²ñíóþòü é ³íø³ ïðèêëàäè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî áàãàòîìàí³òí³ñòü
³íñòèòóö³îíàë³çàö³¿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³. Ùå á³ëüøîþ ì³ðîþ
òàêà áàãàòîìàí³òí³ñòü íàÿâíà çà çì³ñòîì ãàëóçåâîãî, êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî çàêîíî-
äàâñòâà. Çà áóäü-ÿêèõ óìîâ, ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ º àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè êîíñòèòóö³éíèõ
ïðàâîâ³äíîñèí, ùî âèíèêàþòü ó çâ’ÿçêó ç ôîðìóâàííÿì, îðãàí³çàö³ºþ ³ ä³ÿëüí³ñòþ ð³ç-
íèõ ñêëàäîâèõ äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó. Âàæëèâî é òå, ùî ¿õ ïðàâîñóá’ºêòí³ñòü º îäí³ºþ
ç ðèñ ñó÷àñíîãî êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ.

Êîíñòèòóö³¿ ì³ñòÿòü òàêîæ ïîëîæåííÿ, ÿêèìè ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ âèçíà÷àºòüñÿ
ñòàòóñ ³íøèõ, í³æ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí. Äî òàêèõ îá’ºäíàíü ïåðø çà
âñå â³äíåñåí³ ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè. Íàé÷àñò³øå â³äïîâ³äíå âèçíà÷åííÿ ñòàòóñó ïðîôåñ³é-
íèõ ñï³ëîê ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç ïîëîæåííÿìè îñíîâíèõ çàêîí³â, äå éäåòüñÿ ïðî «çàãàëüíå»
ïðàâî íà îá’ºäíàííÿ. Òàê, ó ÷àñòèí³ òðåò³é ñòàòò³ 36 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàô³êñîâàíî
ïðàâî íà ó÷àñòü ó ïðîôåñ³éíèõ ñï³ëêàõ ³ âñòàíîâëåí³ çàñàäè ¿õ ïðàâîâîãî ñòàòóñó. ²íîä³
äî ñòðóêòóðè îñíîâíîãî çàêîíó âêëþ÷àþòü ùå é îêðåìó ñòàòòþ ïðî ïðàâî íà îá’ºä-
íàííÿ ñàìå ó ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè. Ó êîíñòèòóö³ÿõ ²ñïàí³¿, Ïîëüù³, Ðóìóí³¿ òà Óãîðùèíè
ñòàòò³, ïðèñâÿ÷åí³ ïðîôåñ³éíèì ñï³ëêàì òà ³íøèì ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì, âêëþ÷å-
í³ äî çàñàäíè÷èõ ðîçä³ë³â (÷àñòèí, ãëàâ). Îäíàê çàâæäè ðåãëàìåíòàö³ÿ ïèòàíü ôóíêö³î-
íóâàííÿ ð³çíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é íåïîë³òè÷íîãî õàðàêòåðó º îáìåæåíîþ, ùî
â³äïîâ³äàº ïðèçíà÷åííþ êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ òà éîãî ïðåäìåòà.

Íà â³äì³íó â³ä ³íñòèòóö³îíàë³çàö³¿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ùî º â³äíîñíî íîâèì ÿâèùåì,
ðåãëàìåíòàö³ÿ ïèòàíü ðåë³ã³¿ ³ öåðêâè ñòàëà çä³ñíþâàòèñÿ ïðàêòè÷íî ðàçîì ç âèíèê-
íåííÿì êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí. Òðèâàëèé ÷àñ «ñîö³àë³çà-
ö³ÿ» êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ çâîäèëàñÿ ñàìå äî ðåãëàìåíòàö³¿ öèõ ïèòàíü. Çà çà-
ãàëüíèì âèçíà÷åííÿì ðåë³ã³ÿ – öå îäíà ç ôîðì ³ âîäíî÷àñ îäèí ç íàïðÿì³â ñóñï³ëüíî¿
ñâ³äîìîñò³. Ïðè öüîìó âèä³ëÿþòü òàê çâàí³ ñâ³òîâ³ ðåë³ã³¿ – áóääèçì, õðèñòèÿíñòâî òà
³ñëàì. Öåðêâîþ âèçíàºòüñÿ ïåâíà îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà ïîâ’ÿçàíà ç êîíêðåòíîþ ðåë³ã³ºþ ³
â³äàº ðåë³ã³éíèì æèòòÿì òà â³äïîâ³äíèì êóëüòîì. Áóäó÷è òðàêòîâàíîþ ñàìå â òàêîìó
ñåíñ³, öåðêâà âèñòóïàº â ðîë³ ñóá’ºêòà ³ îá’ºêòà ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ, çîêðåìà êîí-
ñòèòóö³éíîãî. Ç ³íøîãî áîêó, çã³äíî ç õðèñòèÿíñüêîþ òðàäèö³ºþ öåðêâó òðàêòóþòü ÿê
îá’ºäíàííÿ ïîñë³äîâíèê³â êîíêðåòíî¿ ðåë³ã³¿, ñóêóïí³ñòü õðèñòèÿíñüêèõ ãðîìàä ó êðà-
¿í³ àáî ó ñâ³ò³ â ö³ëîìó.

Ðåë³ã³ÿ ³ öåðêâà â³ä³ãðàëè âèäàòíó ðîëü ó ñòàíîâëåíí³ áàãàòüîõ ñóñï³ëüíèõ ³íñòèòó-
ò³â. ²ñòîðè÷íî âîíè âèñòóïèëè ñâîºð³äíèì ñòðèæíåì äåðæàâíî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ íåð³ä-
êî çàáåçïå÷óâàëè ¿¿ ïåðâèííó ³äåîëîã³÷íó îñíîâó. Åâîëþö³ÿ ðåë³ã³¿ ³ öåðêâè áóëà ³ º
íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó, â õîä³ ÿêîãî âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ íèìè ³
äåðæàâîþ çì³íþâàëèñÿ. Çîêðåìà, íà ÷àñ ôîðìóâàííÿ îñíîâíèõ ³äåé, ÿê³ ñêëàëè îñíîâó
òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè êîíñòèòóö³îíàë³çìó, â íàéá³ëüø ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ ªâðîïè íàáóëà
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ïîøèðåííÿ ³äåîëîã³ÿ ðåë³ã³éíî¿ ñâîáîäè. Ó ñòàòò³ 10 Äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè ³ ãðîìà-
äÿíèíà 1789 ðîêó âñòàíîâëåíî, ùî «í³õòî íå ïîâèíåí óòèñêàòèñÿ ó âèðàæåíí³ ñâî¿õ
äóìîê, íàâ³òü ðåë³ã³éíèõ, îñê³ëüêè öå âèðàæåííÿ íå ïîðóøóº ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîãî çàêîíîì». Ó äóñ³ ðåë³ã³éíî¿ ñâîáîäè áóëî ñôîðìóëüîâàíå îäíå ç ïîëî-
æåíü ðîçä³ëó ïåðøîãî Êîíñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿ 1791 ðîêó, çà ÿêèì ãðîìàäÿíè ìàëè ïðàâî
îáèðàòè àáî ïðèçíà÷àòè ñëóæèòåë³â êóëüòó. Îäíàê íàâ³òü ó ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ ³äåî-
ëîã³ÿ ðåë³ã³éíî¿ ñâîáîäè íå íàáóëà óí³âåðñàëüíîãî õàðàêòåðó ³ àáñîëþòíîãî çíà÷åííÿ.

Ïðîÿâîì ðåë³ã³éíî¿ ñâîáîäè òðåáà ââàæàòè ô³êñàö³þ â äåÿêèõ îñíîâíèõ çàêîíàõ,
ïðèéíÿòèõ ó Õ²Õ ñòîë³òò³, ñâîáîäè â³ðîñïîâ³äàííÿ. Ùå ðàí³øå ñâîáîäà â³ðîñïîâ³äàí-
íÿ áóëà âèçíàíà ÿê ïðèðîäíå ïðàâî ³íäèâ³äà, à çãîäîì ¿¿ â³äíåñëè äî «òðàäèö³éíîãî»
êàòàëîãó ïðàâ ³ ñâîáîä. Ó íàø³ äí³ âîíà çàêð³ïëåíà ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ îñíîâíèõ
çàêîí³â. Ðàçîì ç òèì çà ¿õ çì³ñòîì âáà÷àþòüñÿ â³äì³ííîñò³ ì³æ ñâîáîäîþ â³ðîñïîâ³äàí-
íÿ ³ ñâîáîäîþ ñîâ³ñò³. Îñòàííÿ ìàº øèðøå çíà÷åííÿ ³ ïåðåäáà÷àº, ùî ³íäèâ³ä ìîæå,
çîêðåìà, íå ò³ëüêè ñïîâ³äóâàòè áóäü-ÿêó ðåë³ã³þ, à é íå ñïîâ³äóâàòè í³ÿêî¿. Ïåâíîþ
ì³ðîþ ð³çíèòüñÿ ³ çàô³êñîâàíèé â îñíîâíèõ çàêîíàõ çì³ñò ñâîáîäè â³ðîñïîâ³äàííÿ (ñî-
â³ñò³). Íàïðèêëàä, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 35 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî
ïðàâî êîæíîãî íà ñâîáîäó ñâ³òîãëÿäó ³ â³ðîñïîâ³äàííÿ âêëþ÷àº ñâîáîäó ñïîâ³äóâàòè
áóäü-ÿêó ðåë³ã³þ àáî íå ñïîâ³äóâàòè í³ÿêî¿, áåçïåðåøêîäíî â³äïðàâëÿòè îäíîîñîáîâî
÷è êîëåêòèâíî ðåë³ã³éí³ êóëüòè ³ ðèòóàëüí³ îáðÿäè, âåñòè ðåë³ã³éíó ä³ÿëüí³ñòü.

Çâè÷àéíî ó ñòàòò³ (ñòàòòÿõ) êîíñòèòóö³¿, ïðèñâÿ÷åí³é ñâîáîä³ â³ðîñïîâ³äàííÿ (ñîâ³-
ñò³), ðåãëàìåíòóþòüñÿ òàêîæ ò³ ÷è ³íø³ ïèòàííÿ âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ äåðæàâîþ ³ öåðê-
âîþ, çîêðåìà ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³äîêðåìëåí³ñòü öåðêâè â³ä äåðæàâè. «Öåðêâà ³ ðåë³ã³éí³
îðãàí³çàö³¿ â Óêðà¿í³ â³äîêðåìëåí³ â³ä äåðæàâè, à øêîëà – â³ä öåðêâè. Æîäíà ðåë³ã³ÿ
íå ìîæå áóòè âèçíàíà äåðæàâîþ ÿê îáîâ’ÿçêîâà», – éäåòüñÿ ó ÷àñòèí³ òðåò³é ñòàòò³ 35
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Íåð³äêî ïîëîæåííÿ ïðî âçàºìîâ³äíîñèíè ì³æ äåðæàâîþ ³ öåðê-
âîþ âêëþ÷åí³ äî çàñàäíè÷îãî ðîçä³ëó (÷àñòèíè, ãëàâè) êîíñòèòóö³¿. Ó ðÿä³ îñíîâíèõ çà-
êîí³â øëÿõîì â³äïîâ³äíîãî âèçíà÷åííÿ äåðæàâè êîíñòàòîâàíî ¿¿ ñâ³òñüêèé õàðàêòåð
(Êàçàõñòàí, Êèðãèçñòàí, Ðîñ³ÿ, Òàäæèêèñòàí, Òóðå÷÷èíà). Â Àçåðáàéäæàí³, Ôðàíö³¿ òà
äåÿêèõ ³íøèõ äåðæàâàõ äëÿ òàêèõ ö³ëåé âæèâàíî òåðì³í «ñâ³òñüêà ðåñïóáë³êà».

Â³äîêðåìëåí³ñòü öåðêâè â³ä äåðæàâè, íàñàìïåðåä, îçíà÷àº íåó÷àñòü öåðêâè ó çä³éñ-
íåíí³ äåðæàâíèõ ôóíêö³é ³ ì³í³ì³çàö³þ âòðó÷àííÿ äåðæàâè ó ñôåðó öåðêîâíî¿ îðãà-
í³çàö³¿ ³ ðåë³ã³éíîãî æèòòÿ. Ïðîòå, òàêà â³äîêðåìëåí³ñòü íå ìàº àáñîëþòíîãî õàðàêòå-
ðó, àäæå äåðæàâà çàâæäè ðåãëàìåíòóº ïèòàííÿ ðåë³ã³¿ ³ öåðêâè. Îáñÿã ³ çì³ñò ö³º¿
ðåãëàìåíòàö³¿ â ð³çíèõ êðà¿íàõ â³äì³íí³ ³ çàëåæàòü íå ò³ëüêè â³ä îñîáëèâîñòåé, ïðèòà-
ìàííèõ ð³çíèì ñîö³óìàì, à é â³ä êîíêðåòíî¿ ðåë³ã³¿ òà öåðêâè. Íàïðèêëàä, ó ñòàòò³ 72
Êîíñòèòóö³¿ Øâåéöàð³¿ âñòàíîâëåíî, ùî «ºïèñêîïñòâà ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ ëèøå ç
äîçâîëó Ñîþçó (äåðæàâè – Â. Ø.)». Ñòàòòåþ 13 Êîíñòèòóö³¿ Ãðåö³¿ çàáîðîíÿºòüñÿ ïðî-
çåë³òèçì, òîáòî ä³ÿëüí³ñòü áóäü-ÿêî¿ öåðêâè, ñïðÿìîâàíà íà çì³íó â³ðóþ÷èìè, ÿê³ íàëå-
æàòü äî ³íøèõ êîíôåñ³é, ñâî¿õ ðåë³ã³éíèõ ïåðåêîíàíü.

Ó äåÿêèõ îñíîâíèõ çàêîíàõ âèçíàºòüñÿ ó÷àñòü öåðêâè ó çä³éñíåíí³ ñâ³òñüêî¿ êóëü-
òóðíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ òà îñâ³òÿíñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ êîíòðîëü àáî íàãëÿä ç áîêó
äåðæàâè çà â³äïîâ³äíîþ ä³ÿëüí³ñòþ öåðêâè. Ó Òóðå÷÷èí³ âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ðåë³ã³¿
çä³éñíþþòüñÿ ï³ä êîíòðîëåì äåðæàâè. Âîäíî÷àñ ðåë³ã³éíà êóëüòóðà âèçíàíà «îáîâ’ÿç-
êîâèì åëåìåíòîì» íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ïî÷àòêîâî¿ ³ ñåðåäíüî¿ øêîëè. Ó Ïîëüù³ ðåë³ã³ÿ
ìîæå áóòè ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ ó øêîë³ áåç ïîðóøåííÿ ñâîáîäè â³ðîñïîâ³äàííÿ, à â
×åõ³¿ íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³ çàñòåðåæåíî, ùî óìîâè ðåë³ã³éíîãî íàâ÷àííÿ â äåð-
æàâíèõ øêîëàõ âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíîì. Ó ÔÐÍ âèêëàäàííÿ ðåë³ã³¿ â äåðæàâíèõ øêî-
ëàõ, çà âèíÿòêîì òàê çâàíèõ íåêîíôåñ³éíèõ, º îáîâ’ÿçêîâèì ³ âñòàíîâëþºòüñÿ íàãëÿä
äåðæàâè çà ðåë³ã³éíèì íàâ÷àííÿì. Ó Ìàêåäîí³¿ òà Õîðâàò³¿ çà ðåë³ã³éíèìè îðãàí³çà-
ö³ÿìè âèçíàíå ïðàâî â³äïîâ³äíî äî çàêîíó óòâîðþâàòè øêîëè, ð³çí³ ñîö³àëüí³ òà áëàãî-
ä³éí³ çàêëàäè. Ïèòàííÿ ó÷àñò³ öåðêâè ó çä³éñíåíí³ ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ êîíòðîëþ
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àáî íàãëÿäó äåðæàâè çà òàêîþ ä³ÿëüí³ñòþ öåðêâè íåð³äêî º îá’ºêòîì çàêîíîäàâ÷îãî
ðåãóëþâàííÿ.

Çâè÷àéíî â êîíñòèòóö³ÿõ ó ò³é ÷è ³íø³é ôîðì³ çàêð³ïëþºòüñÿ ³äåÿ ð³âíîãî ñòàòóñó
ð³çíèõ ðåë³ã³é ³ öåðêîâ, ¿õ ð³âíîñò³ ó â³äíîñèíàõ ç äåðæàâîþ òà ì³æ ñîáîþ. Á³ëüøå
òîãî, â Àëáàí³¿ «ñï³â³ñíóâàííÿ ðåë³ã³é» º îäí³ºþ ç îñíîâ äåðæàâè (ñòàòòÿ 3 Êîíñòèòó-
ö³¿). Ðàçîì ç òèì ó ÷àñòèí³ îñíîâíèõ çàêîí³â çàô³êñîâàíèé ñòàòóñ îäí³º¿ ç ðåë³ã³é àáî
öåðêâè ÿê äåðæàâíî¿ (îô³ö³éíî¿). Òàêèé ñòàòóñ êîíêðåòíî¿ ðåë³ã³¿ àáî öåðêâè â³äîáðà-
æàº, çîêðåìà, ³ñòîðè÷íèé àñïåêò âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ öåðêâîþ ³ äåðæàâîþ. Çà çì³ñòîì
ïîíÿòòÿ äåðæàâíî¿ ðåë³ã³¿ àáî öåðêâè êîíêðåòíå â³ðîñïîâ³äàííÿ îô³ö³éíî âèçíàºòüñÿ
îáîâ’ÿçêîâèì, à â³äïîâ³äíà öåðêâà ÿê îðãàí³çàö³ÿ ïîºäíóºòüñÿ ç äåðæàâîþ. Ñòóï³íü îáî-
â’ÿçêîâîñò³ â³ðîñïîâ³äàííÿ ³ ïîºäíàííÿ ðåë³ã³¿ ç äåðæàâîþ â ð³çíèõ êðà¿íàõ â³äì³ííèé.
Çíà÷íîþ ì³ðîþ â³í çàëåæèòü â³ä õàðàêòåðó ñàìî¿ ðåë³ã³¿, çóìîâëåíîþ öèì õàðàêòåðîì
¿¿ ñóñï³ëüíî¿ çíà÷óùîñò³.

Íàéá³ëüø ñîö³àëüíî âàãîìèé çì³ñò ìàþòü ïðèïèñè ùîäî äåðæàâíî¿ ðåë³ã³¿ â êðà¿íàõ,
äå â³äïîâ³äíèé ñòàòóñ çà êîíñòèòóö³ºþ íàäàíî ³ñëàìó (âñüîãî äâàäöÿòü äâ³ êðà¿íè). Ó
Ìàâðèòàí³¿ ³ñëàì âèçíà÷åíèé íå ò³ëüêè äåðæàâíîþ, à é «íàðîäíîþ» ðåë³ã³ºþ, â Àôãà-
í³ñòàí³ äåðæàâíà ðåë³ã³ÿ ³ñëàìó âèçíà÷åíà «ñâÿùåííîþ». Ïðîòå íåð³äêî êîíñòèòóö³éí³
ïîëîæåííÿ ïðî ³ñëàì ÿê äåðæàâíó ðåë³ã³þ, ïî ñóò³, º ëèøå êîíñòàòàö³ºþ â³ðîñïîâ³äíîãî
âèáîðó á³ëüøîñò³ íàñåëåííÿ êðà¿íè. Òàêèé âèñíîâîê ïîâ’ÿçàíèé, íàñàìïåðåä, ç òèì, ùî
â äåÿêèõ êðà¿íàõ âîäíî÷àñ ç ïðîãîëîøåííÿì ³ñëàìó äåðæàâíîþ ðåë³ã³ºþ êîíñòèòóö³é-
íî çàêð³ïëåíà ñâîáîäà â³ðîñïîâ³äàííÿ (Àëæèð, Áàíãëàäåø, Áàõðåéí, ²îðäàí³ÿ, Êóâåéò,
Ìàëàéç³ÿ, Ìàðîêêî, Îá’ºäíàí³ Àðàáñüê³ Åì³ðàòè, Îìàí). Âàæëèâèì òàêîæ º òå, ùî
³ñëàì îðãàí³÷íî ïîºäíàíèé ç ïðàâîì ³ öå çíà÷íîþ ì³ðîþ çóìîâëþº éîãî ðîëü ó ñóñï³ëü-
íîìó æèòò³. Ïðàêòè÷íî âñ³ êîíñòèòóö³¿, ïðèéíÿò³ ó òàê çâàíèõ ìóñóëüìàíñüêèõ êðà¿íàõ,
ì³ñòÿòü ïðèïèñè, çà ÿêèìè øàð³àò (³ñëàìñüêà þðèñïðóäåíö³ÿ) âèçíàíî ãîëîâíèì äæåðå-
ëîì ïðàâà. Ó ðÿä³ êîíñòèòóö³é éäåòüñÿ ïðî «³ñëàìñüê³ ö³ííîñò³», «³ñëàìñüê³ ö³ë³», «³ñëàì-
ñüêó ñïàäùèíó» òîùî, ³ òèì ñàìèì çà ³ñëàìîì âèçíàºòüñÿ çíà÷åííÿ ³äåéíî¿ îñíîâè ñó-
ñï³ëüíîãî ³ äåðæàâíîãî æèòòÿ.

Îñíîâí³ çàêîíè âêëþ÷àþòü é ³íø³ ïîëîæåííÿ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ñóñï³ëüíó çíà÷ó-
ù³ñòü ðåë³ã³¿ ³ñëàìó. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 38 Êîíñòèòóö³¿ Ìàëüäèâ³â ïðåçèäåíò º «âåð-
õîâíèì îðãàíîì, ùî ìàº ïîøèðþâàòè äîãìàòè ³ñëàìó». Â Ñèð³¿ ³ Òóí³ñ³ ³ñëàì âèçíà-
÷àºòüñÿ ÿê ðåë³ã³ÿ ïðåçèäåíòà, õî÷à â Ñèð³¿ äåðæàâíî¿ ðåë³ã³¿ íå ïåðåäáà÷åíî. Íàâåäåíå
âèçíà÷åííÿ ³ñëàìó ôàêòè÷íî îçíà÷àº âñòàíîâëåííÿ ðåë³ã³éíîãî öåíçó äëÿ êàíäèäàò³â
ó ïðåçèäåíòè. Àíàëîã³÷íèìè º çàñòåðåæåííÿ ùîäî ìóñóëüìàíñüêîãî â³ðîñïîâ³äàííÿ
ïðåçèäåíòà (Àëæèð, Àôãàí³ñòàí, Ìàâðèòàí³ÿ, Ìàëüä³âñüê³ îñòðîâè ³ Ïàêèñòàí). Ïî-
ä³áí³ çàñòåðåæåííÿ ñòîñîâíî ãëàâè äåðæàâè âñòàíîâëåí³ ³ â òàêèõ ìîíàðõ³ÿõ, ÿê ²îðäà-
í³ÿ, Êàòàð, Êóâåéò ³ Îìàí. Îäíàê íàâ³òü çà óìîâ ¿õ â³äñóòíîñò³ â îñíîâíèõ çàêîíàõ âè-
ìîãà äî ìîíàðõà (êîðîëÿ, åì³ðà, ñóëòàíà) áóòè ìóñóëüìàíèíîì ³ñíóº ÿê ðåàë³ÿ. Çà
ñó÷àñíîþ ðåë³ã³éíîþ òðàäèö³ºþ ìîíàðõ âæå íå º äóõîâíèì ãëàâîþ ìóñóëüìàíñüêî¿
ãðîìàäè – õàë³ôîì, àëå ³íîä³ â³í â³äïîâ³äíî îõàðàêòåðèçîâàíèé êîíñòèòóö³éíî. Òàê, ó
Ìàðîêêî êîðîëü âèçíà÷åíèé, çîêðåìà, ÿê «ïðîâ³äíèê â³ðíèõ», à òàêîæ ÿê òàêèé, ùî çà-
áåçïå÷óº äîòðèìàííÿ ïðèíöèï³â ³ñëàìó (ñòàòòÿ 19 Êîíñòèòóö³¿).

Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ñàìà äåðæàâà â òåêñò³ îñíîâíîãî çàêîíó âèçíà÷åíà ÿê ³ñëàìñüêà
(Áàõðåéí, Îìàí, Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ), à â Ìàðîêêî – ÿê ìóñóëüìàíñüêà. Îô³ö³éíîþ íà-
çâîþ äåðæàâè àáî ñêëàäîâîþ òàêî¿ íàçâè â Àôãàí³ñòàí³, ²ðàí³, íà Êîìîðñüêèõ îñòðî-
âàõ, â Ìàâðèòàí³¿ òà Ïàêèñòàí³ º ³ñëàìñüêà ðåñïóáë³êà, à Áðóíåé îô³ö³éíî ïðîãîëîøå-
íèé ³ñëàìñüêîþ ìîíàðõ³ºþ. Ó ñòàòò³ 1 Êîíñòèòóö³¿ Ìàëüäèâ³â äåðæàâà õàðàêòåðèçó-
ºòüñÿ ÿê «ðåñïóáë³êà, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ ³ñëàìó», à çã³äíî ç ïîëîæåííÿì
ñòàòò³ 1 Êîíñòèòóö³¿ ªìåíó íàðîä ö³º¿ êðà¿íè º ÷àñòèíîþ «³ñëàìñüêîãî ñâ³òó». Êîíñòè-
òóö³éíå âèçíàííÿ ³ñëàìñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ìîæå â³ä³ãðàâàòè ð³çíó ðîëü, àëå âîíî çàâ-
æäè çàñâ³ä÷óº çâ’ÿçêè ì³æ ðåë³ã³ºþ ³ äåðæàâîþ. Ïðè öüîìó á³ëüø ò³ñí³ çâ’ÿçêè çóìîâ-
ëþþòü ¿õ äåòàëüí³øó êîíñòèòóö³éíó ðåãëàìåíòàö³þ. Çîêðåìà, â Ñàóä³âñüê³é Àðàâ³¿
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äåðæàâà çîáîâ’ÿçàíà íàëåæíî óòðèìóâàòè «ñâÿò³ ì³ñöÿ» (Ìåêêó ³ Ìåäèíó), îï³êóâàòè-
ñÿ ïðî÷àíàìè òîùî. Ìåòîþ îñâ³òè âèçíàíî «ïîøèðåííÿ ³ óêð³ïëåííÿ» ìóñóëüìàíñüêî-
ãî â³ðîñïîâ³äàííÿ. Â ²ðàí³ äåòàëüíî âèçíà÷åíî ïðèíöèïè ³ñëàìñüêî¿ äåðæàâíîñò³, à
ñàì êîíñòèòóö³éíèé òåêñò ì³ñòèòü öèòàòè ç Êîðàíó. Â Ïàêèñòàí³ äî ïðèíöèï³â äåðæàâ-
íî¿ ïîë³òèêè â³äíåñåíî çàáåçïå÷åííÿ îáîâ’ÿçêîâîñò³ âèâ÷åííÿ Êîðàíó, äîòðèìàííÿ âè-
ìîã ³ñëàìñüêî¿ ìîðàë³, íàëåæíó îðãàí³çàö³þ ìå÷åòåé òà äåÿê³ ³íø³.

Ð³çíèé õàðàêòåð ìàþòü ïðèïèñè ùîäî õðèñòèÿíñòâà, õî÷à çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì
îáñÿã ³ çì³ñò êîíñòèòóö³éíî¿ ðåãëàìåíòàö³¿ ïèòàíü ðåë³ã³¿ ³ öåðêâè çà â³äïîâ³äíèõ óìîâ
º âóæ÷èì, í³æ ó ìóñóëüìàíñüêèõ êðà¿íàõ. Ó êîíñòèòóö³ÿõ Äàí³¿ ³ Íîðâåã³¿ îô³ö³éíîþ
(äåðæàâíîþ) âèçíà÷åíà ºâàíãåë³÷íà ëþòåðàíñüêà öåðêâà (â³ðîñïîâ³äàííÿ). Öå âèÿâ-
ëÿºòüñÿ, íàñàìïåðåä, ó òîìó, ùî ¿¿ íîì³íàëüíèì ãëàâîþ âèçíàºòüñÿ êîðîëü, ÿêèé áåðå
ó÷àñòü ó ïðèçíà÷åíí³ ñâÿùåíèê³â. Òàêèé ï³äõ³ä áóëî ñôîðìîâàíî çà ÷àñ³â Ðåôîðìàö³¿,
êîëè ìîíàðõà ïî÷àëè ââàæàòè çà ºïèñêîïà. Äî â³äàííÿ ºâàíãåë³÷íî¿ ëþòåðàíñüêî¿ öåð-
êâè çâè÷àéíî â³äíåñåí³ äåÿê³ ôóíêö³¿ îô³ö³éíîãî õàðàêòåðó, çîêðåìà ðåãóëþâàííÿ
îêðåìèõ ïèòàíü ó ñôåð³ øëþáíî-ñ³ìåéíèõ â³äíîñèí òà ðåºñòðàö³ÿ àêò³â ãðîìàäÿíñüêî-
ãî ñòàíó. Â êðà¿íàõ óòâîðåí³ öåðêîâí³ ñóäè, âèêîíàííÿ ð³øåíü ÿêèõ çàáåçïå÷óºòüñÿ
äåðæàâîþ. Âêàçàí³ õàðàêòåðèñòèêè â³äíåñåí³ ³ äî àíãë³êàíñüêî¿ öåðêâè, ÿêà âèçíàíà
îô³ö³éíîþ â ìåæàõ Àíãë³¿. Îô³ö³éíîþ öåðêâîþ â ìåæàõ Øîòëàíä³¿ º ïðåñâ³òåð³àí-
ñüêà. Â óñ³õ íàçâàíèõ êðà¿íàõ êîíñòèòóö³éíî çàêð³ïëåíà ñâîáîäà â³ðîñïîâ³äàííÿ (ñî-
â³ñò³), ³ ëèøå â Íîðâåã³¿ êîíñòèòóö³éíî çàñòåðåæåíèé îáîâ’ÿçîê áàòüê³â ëþòåðàíñüêî-
ãî ñïîâ³äàííÿ âèõîâóâàòè â éîãî äóñ³ ñâî¿õ ä³òåé.

Çàêð³ïëåííÿ ñâîáîäè â³ðîñïîâ³äàííÿ (ñîâ³ñò³) ïðèòàìàííå êîíñòèòóö³éí³é ðåãëàìåí-
òàö³¿ ïèòàíü ðåë³ã³¿ òà öåðêâè ³ â òèõ êðà¿íàõ, äå äåðæàâíîþ âèçíàíà ðèìî-êàòîëèöüêà
àïîñòîë³÷íà ðåë³ã³ÿ àáî öåðêâà (Ë³õòåíøòåéí, Ìàëüòà, Ìîíàêî). Òàêå âèçíàííÿ, íàñàì-
ïåðåä, çóìîâëþº îáîâ’ÿçêîâ³ñòü âèêëàäàííÿ â äåðæàâíèõ øêîëàõ â³äïîâ³äíîãî ðåë³ã³é-
íîãî â÷åííÿ ³ ïîêëàäàííÿ íà öåðêâó ïåâíèõ ôóíêö³é ó ñôåð³ øëþáíî-ñ³ìåéíèõ â³äíî-
ñèí. Ó ðÿä³ êðà¿í, äå äåðæàâíî¿ ðåë³ã³¿ àáî öåðêâè íå ³ñíóº, êîíñòèòóö³éíî âèçíàíî
ñóñï³ëüíó çíà÷óù³ñòü îäí³º¿ ç êîíôåñ³é, çîêðåìà ðèìî-êàòîëèöüêî¿. «Æîäíà ðåë³ã³ÿ
íå ìîæå áóòè äåðæàâíîþ. Îðãàíè âëàäè çâàæàþòü íà ðåë³ã³éí³ â³ðóâàííÿ ³ñïàíñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà ³ ï³äòðèìóþòü â³äíîñèíè ñï³âðîá³òíèöòâà ç Êàòîëèöüêîþ Öåðêâîþ òà ³í-
øèìè êîíôåñ³ÿìè», – âñòàíîâëåíî â ñòàòò³ 16 Êîíñòèòóö³¿ ²ñïàí³¿. Îñîáëèâ³ ñòîñóíêè
äåðæàâè ³ ðèìî-êàòîëèöüêî¿ ðåë³ã³¿ (öåðêâè) àáî îñîáëèâà ðîëü öåðêâè ó ñóñï³ëüñòâ³ çà-
ô³êñîâàí³ â îñíîâíèõ çàêîíàõ ðÿäó ëàòèíîàìåðèêàíñüêèõ äåðæàâ (Àðãåíòèíà, Áîë³â³ÿ,
Êîñòà-Ð³êà, Ïåðó ³ Óðóãâàé). Â Àíäîðð³ íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³ êîíñòàòóþòüñÿ
«îñîáëèâ³ â³äíîñèíè ñï³âðîá³òíèöòâà» ì³æ ðèìî-êàòîëèöüêîþ öåðêâîþ ³ äåðæàâîþ íà
îñíîâ³ â³äïîâ³äíî¿ íàö³îíàëüíî¿ òðàäèö³¿, à ó Ñõ³äíîìó Òèìîð³ – ó÷àñòü ðèìî-êàòî-
ëèöüêî¿ öåðêâè â íàö³îíàëüíî-âèçâîëüí³é áîðîòüá³. Ó Ïîëüù³ âñ³ öåðêâè âèçíàí³ ð³â-
íîïðàâíèìè, õî÷à â³äíîñèíè äåðæàâè ç ðèìî-êàòîëèöüêîþ öåðêâîþ âèçíà÷àþòüñÿ
ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì, óêëàäåíèì ç Âàòèêàíîì, à â³äíîñèíè ç ³íøèìè öåðêâàìè – çà-
êîíàìè, ïðèéíÿòèìè íà îñíîâ³ ñïåö³àëüíèõ óãîä ì³æ íèìè òà óðÿäîì.

Ôåíîìåíîì º ñó÷àñíèé Âàòèêàí, ÿêèé óòâîðåíî çà íàñë³äêàìè óêëàäåííÿ ó 1929 ðî-
ö³ äîãîâîðó ì³æ Ñâÿòèì (Àïîñòîëüñüêèì) ïðåñòîëîì òà ²òàë³ºþ. Òîä³ æ ì³æ íèìè áóëî
óêëàäåíî Êîíêîðäàò, ÿêèé âèçíà÷èâ îñîáëèâ³ ïðàâà ðèìî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè â ²òàë³¿.
Çà äîãîâîðîì âèçíàíî ì³æíàðîäíó ïðàâîñóá’ºêòí³ñòü Âàòèêàíó ³ ïîíîâëåíî ñâ³òñüêó
âëàäó ïîíòèô³êà, àáî Ïàïè ðèìñüêîãî, ôàêòè÷íî ë³êâ³äîâàíó â Õ²Õ ñòîë³òò³. Â³äïîâ³ä-
íî äî ââåäåíîãî ñàìèì ïîíòèô³êîì îñíîâíîãî çàêîíó Ïàïà ðèìñüêèé âèçíàíèé «âåð-
õîâíèì ãëàâîþ Öåðêâè, ñóâåðåíîì Äåðæàâè-Ì³ñòà Âàòèêàí». Êîíêîðäàò ïåðåäáà÷èâ
îáîâ’ÿçêîâ³ñòü öåðêîâíîãî îñâÿ÷åííÿ øëþáó ³ íàâ÷àííÿ â øêîë³ ðèìî-êàòîëèöüê³é
ðåë³ã³¿. Õàðàêòåðíî, ùî â Êîíñòèòóö³¿ ²òàë³¿ âñ³ ðåë³ã³éí³ êîíôåñ³¿ âèçíàí³ «ð³âíî â³ëü-
íèìè ïåðåä çàêîíîì». Ïðè öüîìó â³äíîñèíè ç äåðæàâîþ ³íøèõ öåðêîâ, í³æ ðèìî-êà-
òîëèöüêà, ðåãóëþþòüñÿ íàö³îíàëüíèìè çàêîíàìè, ïðèéíÿòèìè íà îñíîâ³ ñïåö³àëüíèõ
óãîä. Çà áóäü-ÿêèõ óìîâ, êîíñòèòóö³éíå âèçíàííÿ îñîáëèâèõ ñòîñóíê³â äåðæàâè ³ ðå-
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ë³ã³¿ (öåðêâè) àáî îñîáëèâî¿ ðîë³ öåðêâè â ñóñï³ëüñòâ³ âåäå äî çä³éñíåííÿ öåðêâîþ ïåâ-
íèõ ôóíêö³é îô³ö³éíîãî õàðàêòåðó.

²íîä³ îñíîâí³ çàêîíè ïîçíà÷àþòü îñîáëèâèé õàðàêòåð ñòîñóíê³â äåðæàâè ³ ðåë³ã³¿
(öåðêâè) ó êðà¿íàõ, äå âàæëèâó ðîëü ó ñóñï³ëüñòâ³ ³ñòîðè÷íî â³ä³ãðàº ïðàâîñëàâíà ðå-
ë³ã³ÿ. Ó Êîíñòèòóö³¿ Ìàêåäîí³¿ ïðàâîñëàâíà öåðêâà ëèøå âèä³ëåíà ñåðåä ³íøèõ ðå-
ë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, à ó Áîëãàð³¿ ñõ³äíî-ïðàâîñëàâíå â³ðîñïîâ³äàííÿ âèçíà÷åíî «òðà-
äèö³éíîþ ðåë³ã³ºþ» (ñòàòòÿ 13 Êîíñòèòóö³¿). Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 9 Êîíñòèòóö³¿ Ãðóç³¿
äåðæàâà «âèçíàº âèíÿòêîâó ðîëü ãðóçèíñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â ³ñòîð³¿ Ãðóç³¿». Íà
ïðàêòèö³ â³äíîñèíè ì³æ äåðæàâîþ ³ öåðêâîþ çà â³äïîâ³äíèõ óìîâ, ÿê ïðàâèëî, îáìå-
æóþòüñÿ âçàºìîä³ºþ ùîäî âèð³øåííÿ îêðåìèõ ïèòàíü ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ â ìåæàõ
ñï³ëüíî ñòâîðåíèõ ìåõàí³çì³â ïîðîçóì³ííÿ. Øèðøèìè º êîíñòèòóö³éíî âèçíà÷åí³
çâ’ÿçêè ì³æ äåðæàâîþ ³ ïðàâîñëàâíîþ öåðêâîþ â Ãðåö³¿: òàêèì çâ’ÿçêàì ïðèñâÿ÷åíî
îêðåìèé ðîçä³ë Êîíñòèòóö³¿ ö³º¿ äåðæàâè, â ÿêîìó, çîêðåìà, «ðåë³ã³ÿ ñõ³äíî-ïðàâî-
ñëàâíî¿ Öåðêâè Õðèñòîâî¿» îõàðàêòåðèçîâàíà ÿê ïàí³âíà (ñòàòòÿ 3). Îñíîâíèé çàêîí
êîíñòàòóº îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ ãðåöüêî¿ öåðêâè, âêàçóº íà ¿¿ äîãìàòè÷íó ïîºäíà-
í³ñòü ç ³íøèìè ïðàâîñëàâíèìè öåðêâàìè, çàêð³ïëþº íåçì³íí³ñòü òåêñòó Ñâÿòîãî Ïè-
ñüìà òîùî. Îäíà ç éîãî ãëàâ ïðèñâÿ÷åíà ñòàòóñó Ñâÿòî¿ ãîðè Àôîí, ÿêà âèçíàíà «ñàìî-
âðÿäíîþ ÷àñòèíîþ ãðåöüêî¿ äåðæàâè», ùî â äóõîâíèõ ïèòàííÿõ çíàõîäèòüñÿ ï³ä
þðèñäèêö³ºþ Âñåëåíñüêîãî ïàòð³àðõàòó.

Â îêðåìèõ êîíñòèòóö³ÿõ çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ äåðæàâîþ òà ³í-
øèìè ðåë³ã³ÿìè. Â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ Òà¿ëàíäó êîðîëü º áóääèñòîì. Ó Øð³-Ëàí-
ö³ çà áóääèçìîì âèçíàíî äîì³íóþ÷ó ðîëü ó ñóñï³ëüñòâ³ ³ ïåðåäáà÷åíî ñòâîðåííÿ êîí-
ñóëüòàòèâíîãî îðãàíó ç ïèòàíü ñïðèÿííÿ ö³é ðåë³ã³¿. Ó ñâîþ ÷åðãó, Íåïàë âèçíà÷åíèé
³íäó¿ñòñüêîþ ìîíàðõ³ºþ, à êîðîëü – ïîñë³äîâíèêîì ³íäó¿ñòñüêî¿ ðåë³ã³¿. Ïðè öüîìó
â óñ³õ íàçâàíèõ êðà¿íàõ íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³ çàêð³ïëåíî ñâîáîäó â³ðîñïîâ³äàííÿ.

Çà çì³ñòîì îñíîâíèõ çàêîí³â ìîæíà âèçíà÷èòè é ³íø³ ïðîÿâè «ñîö³àë³çàö³¿» êîíñòè-
òóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ, àëå ñàìå ðîçãëÿíóò³ îá’ºêòèâíî º ãîëîâíèìè. Âîíè õàðàêòåðè-
çóþòü êîíñòèòóö³éíå ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ó á³ëüøîñò³ ñó÷àñíèõ êðà¿í ³
çàñâ³ä÷óþòü ðåãóëÿòèâíó ðîëü äåðæàâè ùîäî íàéâàæëèâ³øèõ «íåäåðæàâíèõ» ñôåð ñó-
ñï³ëüíîãî áóòòÿ. Ðàçîì ç òèì «ñîö³àë³çàö³ÿ» ñó÷àñíîãî êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ
íå çì³íþº éîãî çàãàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ñüîãîäí³ çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíèì çàïðîïî-
íîâàíå ùå ó XIX ñòîë³òò³ âèçíà÷åííÿ, çà ÿêèì îá’ºêòàìè êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàí-
íÿ óçàãàëüíåíî º çàñàäè äåðæàâíîãî ëàäó ³ âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ äåðæàâîþ òà ³íäèâ³-
äîì. Ïðîòå íàâ³òü ñåðåä çàñàäíè÷èõ ïîëîæåíü êîíñòèòóö³é, çîêðåìà ùîäî îðãàí³çàö³¿ ³
çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ, çâè÷àéíî âèä³ëÿþòü íàéá³ëüø çàãàëüí³. ßê çà-
çíà÷àëîñü, äî òàêèõ ïîëîæåíü â³äíåñåí³ êîíñòèòóö³éí³ íîðìè-ïðèíöèïè, çîêðåìà ìàé-
æå çàâæäè – ïðèíöèï íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó. Ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïðèíöèïó ñëóãóþòü
ïðàêòè÷íî âñ³ ïîëîæåííÿ êîíñòèòóö³¿, àëå ïðÿìèì éîãî âò³ëåííÿì º ò³, ùî ïðèñâÿ÷åí³
áåçïîñåðåäí³é ³ ïðåäñòàâíèöüê³é äåìîêðàò³¿.
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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÀÑÏÅÊÒÈ
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÂËÀÄÈ Ó Ì²ÑÒÀÕ ÊÈªÂ² ÒÀ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎË²

Â ÊÎÍÒÅÊÑÒ² Ð²ØÅÍÍß ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Ó ÑÏÐÀÂ² ÏÐÎ ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍß

ÂÈÊÎÍÀÂ×Î¯ ÂËÀÄÈ ÒÀ Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß
Ó Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ²

Â. Áîðäåíþê,
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ïðàâà ³ çàêîíîòâîð÷îãî ïðîöåñó

Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè,

êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò

Çà çì³ñòîì ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 133 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ì³ñòà Êè¿â òà Ñåâàñòî-
ïîëü ìàþòü ñïåö³àëüíèé ñòàòóñ, ÿêèé âèçíà÷àºòüñÿ çàêîíàìè Óêðà¿íè. Ïðîÿâîì òàêîãî
ñòàòóñó º òå, ùî âîíè ïðèð³âíÿí³ äî òàêèõ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü
âèùîãî ð³âíÿ, ÿê îáëàñò³, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³ âõîäÿòü äî ñêëà-
äó Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó ââàæàºòüñÿ, ùî ñïåö³àëüíèé ñòàòóñ ì³ñòà Êèºâà çóìîâëåíèé
ôóíêö³ÿìè, ùî ïîêëàäàþòüñÿ íà íüîãî ÿê íà ñòîëèöþ Óêðà¿íè, à ì³ñòà Ñåâàñòîïîëÿ –
ðîçòàøóâàííÿì ó íüîìó Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Óêðà¿íè òà îñíîâíî¿ áàçè ×îðíî-
ìîðñüêîãî ôëîòó Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ [1, ñ.327].

Ó òàêèé ñïîñ³á êîíñòèòóö³éíèé ñòàòóñ öèõ ì³ñò ÿê àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ
îäèíèöü ïåðâèííîãî ð³âíÿ, äå çà çì³ñòîì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 140 Êîíñòèòóö³¿ ìàº
çä³éñíþâàòèñÿ ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïîºäíàíèé ç³ ñòàòóñîì îáëàñòåé, â ÿêèõ, â³ä-
ïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 118 òà ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 140 Îñíîâíîãî Çàêî-
íó, ïîâèíí³ ôóíêö³îíóâàòè îáëàñí³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ ÿê îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
òà îáëàñí³ ðàäè ÿê îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ùî ïðåäñòàâëÿþòü ñï³ëüí³ ³íòå-
ðåñè òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ñ³ë, ñåëèù òà ì³ñò.

Òîæ íàñë³äêîì òàêîãî «ïîäâ³éíîãî» ñòàòóñó ì³ñò Êèºâà òà Ñåâàñòîïîëÿ º, íàñàìïå-
ðåä, òå, ùî çì³ñòîì â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ ó öèõ ì³ñòàõ, íà â³äì³íó â³ä ³í-
øèõ ì³ñò, äå ñòâîðþþòüñÿ ëèøå îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïåðåäáà÷àºòüñÿ
óòâîðåííÿ â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ÿê îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè, ùî îá’ºêòèâíî çóìîâëþº ïåâí³ îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó öèõ ì³ñòàõ, ÿê³, çà çì³ñòîì ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 118 òà ÷àñòèíè
äðóãî¿ ñòàòò³ 140 Êîíñòèòóö³¿ ìàþòü âèçíà÷àòèñÿ îêðåìèìè çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³¿ ìèíóëî á³ëüøå ñåìè ðîê³â,
ïîëåì³êà íàâêîëî îñîáëèâîñòåé îðãàí³çàö³¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ â öèõ ì³ñòàõ é äîñ³ íå âùóõàº. ² çóìîâëåíî öå òèì, ùî ïîðóøåí³ ïèòàííÿ º ñêëà-
äîâîþ çàãàëüíî¿ äèñêóñ³¿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ âëàäè â äåðæàâ³, â òîìó ÷èñë³ é íà ì³ñöåâîìó
ð³âí³, ÿêà íèí³ òðèâàº â Óêðà¿í³. Îäí³ºþ ç êëþ÷îâèõ ïðîáëåì, âèð³øåííÿ ÿêî¿ áåçïîñå-
ðåäíüî ñòîñóºòüñÿ âèçíà÷åííÿ ñàìå îñîáëèâîñòåé çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³, º, íàñàìïåðåä, ïèòàííÿ: ÷è ïî-
âèíí³ â öèõ ì³ñòàõ ñòâîðþâàòèñÿ ò³ëüêè â³äïîâ³äí³ ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿê³
îäíî÷àñíî çä³éñíþâàëè á ôóíêö³¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â â³äïîâ³äíèõ
ðàä, àáî ò³ëüêè â³äïîâ³äí³ ðàäè òà ¿õ âèêîíàâ÷³ îðãàíè; ÷è â íèõ ìîæëèâå ïàðàëåëüíå
ôóíêö³îíóâàííÿ ÿê îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, òàê ³ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â â³äïîâ³äíèõ
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ðàä? Ïðî àêòóàëüí³ñòü çàçíà÷åíèõ âèùå ïðîáëåì ñâ³ä÷èòü õî÷à á òîé ôàêò, ùî ö³ ïèòàí-
íÿ, çîêðåìà â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ îðãàí³çàö³¿ âëàäè ó ñòîëè÷íîìó ì³ñò³, íåîäíîðàçî-
âî áóëè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè [2, 3]. Òà îñîáëèâî âèðàç-
íî âîíè ïîñòàëè ó ïðîöåñ³ ðîçãëÿäó Ñóäîì ñïðàâè ïðî îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ [4], ñïåö³àëüíèé ñòàòóñ ÿêîãî,
õî÷ ³ âèçíà÷åíèé â Çàêîí³ «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè – ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â», ïðîòå ïîòðåáóº
ïîøóêó øëÿõ³â óäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿ âëàäè â öüîìó ì³ñò³. Àäæå, ÿê ñâ³ä÷èòü ïðàê-
òèêà, öåé Çàêîí ì³ñòèòü ÷èìàëî íåîäíîçíà÷íèõ, à ÷àñîì ³ ñóïåðå÷ëèâèõ, ïîëîæåíü, ÿê³
ïî-ð³çíîìó ìîæóòü òëóìà÷èòèñü (³ òëóìà÷àòüñÿ) â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿
âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ¿õ ïîñàäîâèìè îñîáàìè.

Çàçíà÷åíå ñòîñóºòüñÿ é ì³ñòà Ñåâàñòîïîëÿ, îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ÿêîìó ïîêè ùî íå âèçíà÷åí³ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³â-
í³, ÿê òîãî âèìàãàº Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè. Âíàñë³äîê öüîãî òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà öüî-
ãî ì³ñòà é äîñ³, ïî ñóò³, ïîçáàâëåíà ïðàâà íà çä³éñíåííÿ ïîâíîö³ííîãî ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ. Öÿ òåíäåíö³ÿ äîñèòü âèðàçíî ïðîñòåæóºòüñÿ ³ â ïðîåêò³ Çàêîíó Óêðà-
¿íè «Ïðî ì³ñòî-ãåðîé Ñåâàñòîïîëü», ÿêèé áóâ ïðåçåíòîâàíèé Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿
Óêðà¿íè íà ñåì³íàð³ «Àäàïòàö³ÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè äî ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â».
Çà çì³ñòîì öüîãî ïðîåêòó îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ âëàäè â Ñåâàñòîïîë³ çâîäÿòüñÿ äî
âèëó÷åííÿ ³ç ñèñòåìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ãîëîâíî¿ ïîñàäîâî¿ îñîáè òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà, âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â â³äïîâ³äíèõ ðàä òà â³äíåñåííÿ ¿õ ôóíêö³é ³
ïîâíîâàæåíü äî â³äàííÿ â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ãîëîâè ÿêèõ
ïðèçíà÷àþòüñÿ íà ïîñàäè òà çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïîñàä Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè.

Òàêèì ÷èíîì, ó öüîìó çàêîíîïðîåêò³ çðîáëåíà ñïðîáà â³äòâîðèòè ó ì³ñò³ Ñåâàñòî-
ïîë³ ìîäåëü îðãàí³çàö³¿ âëàäè, õàðàêòåðíî¿ äëÿ ðàéîí³â ³ îáëàñòåé, äå ôóíêö³îíóþòü
ðàéîíí³ òà îáëàñí³ ðàäè, ÿê³ íå ìàþòü ïðàâà ñòâîðþâàòè âëàñí³ âèêîíàâ÷³ îðãàíè, à òî-
ìó çìóøåí³ çíà÷íó ÷àñòèíó ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü ïåðåäàâàòè â³äïîâ³äíèì ì³ñöå-
âèì äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì. À òîìó, ÿêùî öåé Çàêîí ³ áóäå ïðèéíÿòèé ó äàí³é ðå-
äàêö³¿, òî â³í (çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ) íàâðÿä ÷è âèòðè-
ìàº ïåðåâ³ðêó íà êîíñòèòóö³éí³ñòü ó Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóä³ Óêðà¿íè.

ßêùî ïîñë³äîâíî äîäåðæóâàòèñÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 118 òà ÷àñòèíè
äðóãî¿ ñòàòò³ 140 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, òî îðãàí³çàö³ÿ âëàäè ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòî-
ïîë³ ìàº ÷èìîñü â³äð³çíÿòèñÿ â³ä îðãàí³çàö³¿ âëàäè â ³íøèõ ì³ñòàõ, ðàéîíàõ òà îáëàñ-
òÿõ. Ñàìå òàê, î÷åâèäíî, òðåáà ðîçóì³òè â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ Îñíîâíîãî Çàêîíó, à
íå çâîäèòè îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äî
ñòâîðåííÿ ó öèõ ì³ñòàõ ñèñòåìè âëàäè, ïðèòàìàííî¿ ðàéîíàì òà îáëàñòÿì. ²íàêøå çãà-
äàí³ êîíñòèòóö³éí³ ôîðìóëþâàííÿ âòðà÷àþòü áóäü-ÿêèé ñåíñ.

Îäíèì ³ç ïèòàíü, âèð³øåííÿ ÿêîãî ñòâîðþº ñâîºð³äíó ìåòîäîëîã³÷íó îñíîâó äëÿ çà-
êîíîäàâ÷îãî ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ó ñôåð³ âëàäàðþâàííÿ, º ïèòàííÿ, íà-
ñê³ëüêè íîðìè ñïåö³àëüíèõ çàêîí³â ìîæóòü âèçíà÷àòè îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â öèõ ì³ñòàõ. ²íøèìè ñëîâàìè, éäåòüñÿ ïðî
òå, ÷è ìîæóòü â³äïîâ³äí³ çàêîíè âñòàíîâëþâàòè âèíÿòêè ³ç çàãàëüíèõ ïðàâèë, ñôîðìó-
ëüîâàíèõ ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ íîðì Êîíñòèòóö³¿ ³ íîðì çàêîí³â, ÿê³ âèçíà÷à-
þòü îñîáëèâîñò³ ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ó â³äïîâ³äíèõ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî
æèòòÿ, òðåáà, íàñàìïåðåä, âèõîäèòè ç òîãî, ùî çà çì³ñòîì ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 8
Îñíîâíîãî Çàêîíó «Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ìàº íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó», à òîìó çàêîíè
òà ³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ìàþòü ïðèéìàòèñÿ íà ¿¿ îñíîâ³ òà â³äïîâ³äàòè ¿é. Ç öèõ
ïîçèö³é íàÿâí³ñòü ó Êîíñòèòóö³¿ ñïåö³àëüíèõ íîðì, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ìîæëèâ³ñòü âè-
çíà÷åííÿ íà ð³âí³ çàêîí³â îñîáëèâîñòåé çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³, íå ïîâèííà, íà íàø ïîãëÿä, ïðèçâîäèòè
äî äîâ³ëüíîãî âñòàíîâëåííÿ âèíÿòê³â ³ç çàãàëüíèõ ïðàâèë, âèïèñàíèõ ó Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè. Íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ òàêà ìîæëèâ³ñòü (îñîáëèâî â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 3/2004

50



ðåãóëþâàííÿ ñôåðè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ) ìàº áóòè çàñòåðåæåíà áåçïîñåðåäíüî â
òåêñò³ Îñíîâíîãî Çàêîíó äåðæàâè.

Ðàçîì ç òèì íå ìîæíà ïðèíèæóâàòè ³ ðîëü çàêîíîäàâ÷îãî ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ
â³äíîñèí, îñê³ëüêè Êîíñòèòóö³ÿ ÿê àêò óñòàíîâ÷î¿ âëàäè, ðîçðàõîâàíèé íà ïåðñïåêòè-
âó, íå ìîæå ³ íå ïîâèííà ðåãóëþâàòè âñ³ àñïåêòè ñóñï³ëüíîãî ³ äåðæàâíîãî æèòòÿ. Òî-
ìó, îö³íþþ÷è çàêîíè Óêðà¿íè ç òî÷êè çîðó ¿õ êîíñòèòóö³éíîñò³, òðåáà, î÷åâèäíî, âè-
õîäèòè ç òîãî, íàñê³ëüêè âîíè ñïðÿìîâàí³ íà óòâåðäæåííÿ Óêðà¿íè ÿê äåìîêðàòè÷íî¿,
ñîö³àëüíî¿, ïðàâîâî¿ äåðæàâè.

Ç öèõ ïîçèö³é âèõ³äíîþ ìåòîäîëîã³÷íîþ îñíîâîþ, íà ÿê³é ìàþòü âèçíà÷àòèñÿ îñîá-
ëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³, ìàº áóòè
âèçíàíèé ïðèíöèï, çà ÿêèì ¿õ æèòåë³ íå ïîâèíí³ ìàòè ìåíøå ïðàâ íà ó÷àñòü ó ì³ñöåâî-
ìó ñàìîâðÿäóâàíí³, àí³æ æèòåë³ ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè. À òîìó ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè äðó-
ãî¿ ñòàòò³ 140 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àæ í³ÿê íå ìîæóòü çâîäèòèñÿ äî îáìåæåíü íà ð³âí³
çàêîíó êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà æèòåë³â öèõ ì³ñò íà ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ [5, c. 41].

Äàíèé âèñíîâîê âèïëèâàº ç³ çì³ñòó â³äïîâ³äíèõ íîðì íå ò³ëüêè ðîçä³ëó Õ² «Ì³ñöå-
âå ñàìîâðÿäóâàííÿ», é ³íøèõ ðîçä³ë³â Êîíñòèòóö³¿, íà îñíîâ³ ÿêèõ ìàº çä³éñíþâàòèñÿ
ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ó ñôåð³ äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ, â òîìó
÷èñë³ ó ñôåð³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Òàê³ â³äïðàâí³ íîðìè-ïðèíöèïè ì³ñòèòü, íà-
ñàìïåðåä, ðîçä³ë ² Êîíñòèòóö³¿ «Çàãàëüí³ çàñàäè», â ÿêîìó çàô³êñîâàí³ îñíîâè êîíñòè-
òóö³éíîãî ëàäó â Óêðà¿í³. Çîêðåìà, äî òàêèõ íîðì-ïðèíöèï³â, íà îñíîâ³ ÿêèõ ìàº çä³éñ-
íþâàòèñÿ çàêîíîäàâ÷å ðåãóëþâàííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³, â³äíîñèòüñÿ
ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 1 Êîíñòèòóö³¿, äå Óêðà¿íà âèçíà÷àºòüñÿ ÿê äåìîêðàòè÷íà, ñîö³àëüíà,
ïðàâîâà äåðæàâà, îäí³ºþ ç âèçíà÷àëüíèõ îçíàê ÿêî¿ º íàÿâí³ñòü ïîâíîö³ííîãî ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ (â òîìó ÷èñë³ ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³). Ñþäè òàêîæ òðåáà
â³äíåñòè ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 5 Êîíñòèòóö³¿, çã³äíî ç ÿêîþ íàðîä çä³éñíþº âëàäó «áåçïî-
ñåðåäíüî ³ ÷åðåç îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ», à òà-
êîæ ñòàòò³ 7, çà ÿêîþ «â Óêðà¿í³ âèçíàºòüñÿ ³ ãàðàíòóºòüñÿ ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ».

Ñâîºð³äíó ïåðøîîñíîâó äëÿ çàêîíîäàâ÷îãî ðåãóëþâàííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ ì³ñòÿòü òàêîæ â³äïîâ³äí³ íîðìè ðîçä³ëó ²² Îñíîâíîãî
Çàêîíó, ÿêèé âèçíà÷àº êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà. Äî íèõ
òðåáà â³äíåñòè, íàñàìïåðåä, íîðìó ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 22, çã³äíî ç ÿêîþ êîíñòèòó-
ö³éí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ãàðàíòóþòüñÿ ³ íå ìîæóòü áóòè ñêàñîâàí³, òà ÷àñòèíè òðåòüî¿ ö³º¿
ñòàòò³, çà ÿêîþ ïðè ïðèéíÿòò³ íîâèõ çàêîí³â àáî âíåñåíí³ çì³í äî ÷èííèõ çàêîí³â íå äî-
ïóñêàºòüñÿ çâóæåííÿ çì³ñòó òà îáñÿãó ³ñíóþ÷èõ ïðàâ ³ ñâîáîä. Ñþäè æ ìîæíà â³äíåñòè
íîðìè ñòàòò³ 24 Êîíñòèòóö³¿: «Ãðîìàäÿíè ìàþòü ð³âí³ êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè»,
ùî âèêëþ÷àº âñòàíîâëåííÿ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ áóäü-ÿêèõ ïðèâ³ëå¿â ÷è îáìåæåíü
(ó òîìó ÷èñë³ ïðàâà íà ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ) çà îçíàêîþ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Äî
íîðì, ÿê³ º îð³ºíòèðàìè äëÿ âèçíà÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â
ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³, ìîæíà â³äíåñòè é ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 38 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè, çà ÿêîþ ãðîìàäÿíè ìàþòü ïðàâî áðàòè ó÷àñòü â óïðàâë³íí³ äåðæàâíèìè ñïðàâàìè,
â³ëüíî îáèðàòè ³ áóòè îáðàíèìè äî îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, òà ñòàòò³ 64,
çã³äíî ç ÿêîþ êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ãðîìàäÿí íå ìîæóòü áóòè îáìåæåí³, êð³ì
âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè.

Òîìó çàñàäè, íà ÿêèõ ìàº áóäóâàòèñÿ ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³, ïîâèíí³
ïîøèðþâàòèñÿ é íà ì³ñòà Êè¿â òà Ñåâàñòîïîëü. Çîêðåìà, çà çì³ñòîì â³äïîâ³äíèõ ïîëî-
æåíü ñòàòåé 140 òà 141 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ñèñòåìà ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ (ÿê, çðåøòîþ, é ó áóäü-ÿêîìó ì³ñ-
ò³) ïîâèííà âêëþ÷àòè òàê³ åëåìåíòè: òåðèòîð³àëüíó ãðîìàäó, ì³ñüêó ðàäó, ¿¿ âèêîíàâ÷³
îðãàíè òà ì³ñüêîãî ãîëîâó. Öå îòðèìàëî â³äïîâ³äíå â³äòâîðåííÿ é ó áàçîâîìó Çàêîí³
«Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», ïîëîæåííÿ ÿêîãî º îñíîâîþ äëÿ ðîçðîáêè òà
ïðèéíÿòòÿ ³íøèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³, à òàêîæ
çàêîí³â ïðî ì³ñòà Êè¿â ³ Ñåâàñòîïîëü. Òàê³ ï³äõîäè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ì³ñöåâîãî ñàìî-
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âðÿäóâàííÿ áóëè çàô³êñîâàí³ é ó Çàêîí³ «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè – ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â»,
çà çì³ñòîì ÿêîãî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â öüîìó ì³ñò³ ìàº çä³éñíþâàòèñÿ òåðèòî-
ð³àëüíîþ ãðîìàäîþ ì³ñòà ÿê áåçïîñåðåäíüî, òàê ³ ÷åðåç Êè¿âñüêó ì³ñüêó ðàäó, ðàéîíí³
â ì³ñò³ ðàäè òà ¿õ âèêîíàâ÷³ îðãàíè (ñòàòòÿ 6). Ïðè öüîìó òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà
îáèðàº êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó (ñòàòòÿ 13). Öå çóìîâëåíî òèì, ùî Êîíñòèòóö³ÿ
Óêðà¿íè íå ì³ñòèòü ñïåö³àëüíèõ çàñòåðåæåíü ùîäî ìîæëèâîñò³ íåóòâîðåííÿ â ì³ñòàõ
Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÷è íåîáðàííÿ
éîãî ãîëîâíî¿ ïîñàäîâî¿ îñîáè.

Òà îñê³ëüêè çà çì³ñòîì ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 140 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îñîáëèâîñò³
çä³éñíåííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ ìàþòü âèçíà÷à-
òèñÿ îêðåìèìè çàêîíàìè, ö³ëêîì î÷åâèäíî, ùî îñòàííº ïîâèííî ìàòè ÿê³ñü â³äì³ííî-
ñò³ â³ä îðãàí³çàö³¿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÿê â ³íøèõ ì³ñòàõ, òàê ³ â ðàéîíàõ, îáëàñ-
òÿõ Óêðà¿íè.

Âîäíî÷àñ äî çàãàëüíèõ ïðàâèë, ÿê³ âèêëþ÷àþòü âñòàíîâëåííÿ áóäü-ÿêèõ âèíÿòê³â
íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³, íàëåæàòü, íàñàìïåðåä, ÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 118 Êîíñòèòóö³¿,
çã³äíî ç ÿêîþ «âèêîíàâ÷ó âëàäó â îáëàñòÿõ ³ ðàéîíàõ, ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³
çä³éñíþþòü îáëàñí³, ðàéîíí³, Êè¿âñüêà òà Ñåâàñòîïîëüñüêà ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³-
ñòðàö³¿». Çà çì³ñòîì öèòîâàíîãî êîíñòèòóö³éíîãî ïîëîæåííÿ ìîæíà ä³éòè âèñíîâ-
êó, ùî â ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ äëÿ çä³éñíåííÿ ôóíêö³é ³ ïîâíîâàæåíü âèêîíàâ-
÷î¿ âëàäè îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíí³ ñòâîðþâàòèñÿ â³äïîâ³äí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè –
Êè¿âñüêà òà Ñåâàñòîïîëüñüêà ì³ñüê³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿, ùî ³ ïåðåäáà÷åíî â Çàêîí³
«Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿».

Ç öèõ ïîçèö³é íàâðÿä ÷è ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ñóá’ºêòà êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïîäàííÿ – 56 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, – ÿê³ ñòâåðäæóâàëè, ùî «ï³ñëÿ
óõâàëåííÿ ñïåö³àëüíîãî çàêîíó ïðî ñòîëèöþ Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ñôîðìóâàëà âëàñ-
íèé âèêîíàâ÷èé îðãàí íà áàç³ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç íàçâîþ «Êè¿âñüêà
ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ», à òîìó îñòàííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ ³ñíóº ÿê ñàìîâðÿäíèé îð-
ãàí – âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè», ÿêîìó äåëåãîâàí³ ïåâí³ ïîâíîâàæåí-
íÿ ó ñôåð³ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè». Ïðè öüîìó íàãîëîøóâàëîñü, ùî «Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ÿê îðãàí, âèçíà÷åíèé ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 118 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, â Êèºâ³ â³äñóòíÿ», à îòæå, é â³äñóòíÿ â³äïîâ³äíà ïîñàäà – ïîñàäà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ [4].

Çàëèøàþ÷è ïîçà óâàãîþ òåîðåòè÷íó òà ïðàêòè÷íó âðàçëèâ³ñòü òàêèõ ñóäæåíü, â³ä-
çíà÷èìî ëèøå, ùî âîíè ñïðîñòîâóþòüñÿ àíàë³çîì â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü íå ò³ëüêè
Êîíñòèòóö³¿ òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», à é Çàêîíó «Ïðî
ñòîëèöþ Óêðà¿íè – ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â». Çîêðåìà, â³äïîâ³äí³ ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³-
ñòðàö³¿ â ð³çíèõ ³ïîñòàñÿõ çãàäóþòüñÿ â òåêñò³ öüîãî Çàêîíó â³ñ³ì ðàç³â. Äî òîãî æ íàÿâ-
í³ñòü öèõ îðãàí³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ âèïëèâàº ³ç çì³ñòó áàãàòüîõ ³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè, â
ÿêèõ âèçíà÷àþòüñÿ ¿õ ôóíêö³¿ òà ïîâíîâàæåííÿ â ð³çíèõ ñôåðàõ äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ. À òîìó çàïåðå÷åííÿ ³ñíóâàííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ¿¿
ãîëîâè ìîæå ðîçö³íþâàòèñü ÿê ñâîºð³äíèé íàòÿê íà íåêîíñòèòóö³éí³ñòü Çàêîíó «Ïðî
ñòîëèöþ Óêðà¿íè – ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â».

Îñü ÷îìó âèçíà÷åííÿ îñîáëèâîñòåé çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà
Ñåâàñòîïîë³ íå ìîæå ñóïðîâîäæóâàòèñÿ ë³êâ³äàö³ºþ â íèõ çàçíà÷åíèõ îðãàí³â âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè, îñê³ëüêè íîðìè ñïåö³àëüíèõ çàêîí³â íå ìîæóòü êîðèãóâàòè â³äïîâ³äíå
ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 118 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ç òî÷êè çîðó ñòðóêòóðè
ö³º¿ ñòàòò³ âèçíà÷åííÿ öèõ îñîáëèâîñòåé ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ ìîæå ñòîñóâà-
òèñÿ ñïåöèô³êè êîìïåòåíö³¿ Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñüêèõ äåðæàâíèõ àäì³-
í³ñòðàö³é, ¿õ ï³äçâ³òíîñò³ òà ï³äêîíòðîëüíîñò³, ïîðÿäêó ïðèçíà÷åííÿ òà çâ³ëüíåííÿ ç
ïîñàä ¿õ ãîë³â òîùî.

Öå çóìîâëåíî òèì, ùî õî÷ Êîíñòèòóö³ÿ ³ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿» ³ âèçíà÷àþòü Êè¿âñüêó òà Ñåâàñòîïîëüñüêó ì³ñüê³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðà-
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ö³¿ ÿê ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â ºäèíîìó êîíòåêñò³ ç îáëàñíèìè, ðàéîííèìè
äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, ïðîòå ¿õ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâà ïðèðîäà áàãàòî â ÷îìó
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä îñòàíí³õ. ² îäíèì ³ç âèçíà÷àëüíèõ ÷èííèê³â, ÿêèé âïëèâàº íà îñîáëè-
âîñò³ ¿õ ïðàâîâîãî ñòàòóñó, º òå, ùî Êîíñòèòóö³ÿ ïåðåäáà÷àº â³äïîâ³äí³ ïåðåäóìîâè
äëÿ îðãàí³çàö³¿ â öèõ ì³ñòàõ ïîâíîö³ííî¿ ñèñòåìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêà â
ö³ëîìó ìàº ´ðóíòóâàòèñÿ íà ïðèíöèïàõ, ùî âèçíà÷åí³ íåþ äëÿ ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè.

Îäíàê çàçíà÷åíå íå ïîâèííî çâîäèòèñÿ äî ïðèì³òèâíîãî â³äòâîðåííÿ ïàðàëåëüíèõ
ñòðóêòóð óïðàâë³ííÿ â öèõ ì³ñòàõ ó âèãëÿä³ â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³-
ñòðàö³é òà âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â â³äïîâ³äíèõ ðàä, ÿê íà öüîìó íàãîëîøóþòü äåÿê³ àâòîðè.
Àäæå îäíèì ³ç ñèñòåìîóòâîðþþ÷èõ ôàêòîð³â, ÿêèé âïëèâàº íà îðãàí³çàö³þ ïóáë³÷íî¿
âëàäè íà ì³ñöÿõ, º ñèñòåìà àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ äåðæàâè. Òîáòî
éäåòüñÿ ïðî òàêó òåðèòîð³àëüíó îðãàí³çàö³þ äåðæàâè, çà ÿêî¿ ¿¿ òåðèòîð³ÿ ç ìåòîþ åôåê-
òèâíîãî çä³éñíåííÿ çàâäàíü ³ ôóíêö³é äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïîä³ëÿºòüñÿ íà â³äïîâ³ä-
í³ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüí³ îäèíèö³, ÿê³ º ïðîñòîðîâîþ îñíîâîþ ôóíêö³îíóâàí-
íÿ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Öå çóìîâëåíî òèì,
ùî çàâäàííÿ òà ôóíêö³¿ äåðæàâè íå ìîæóòü áóòè åôåêòèâíî ðåàë³çîâàí³ ò³ëüêè ç öåíòðó.
Ïðè öüîìó, ùî º íàéâàæëèâ³øèì ç òî÷êè çîðó åêîíîì³¿ òà åôåêòèâíîñò³ óïðàâë³ííÿ,
ñòâîðåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöÿõ áóäü-ÿêèõ ïàðàëåëüíèõ ñòðóê-
òóð óïðàâë³ííÿ, ÿê³ çàéìàëèñÿ á îäíèìè é òèìè æ ïèòàííÿìè, âèêëþ÷àºòüñÿ.

Ñàìå òîìó ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êîíêóðåíö³¿, ïàðàëåë³çìó òà äóáëþâàííÿ â ä³ÿëüíîñò³
îðãàí³â ïóáë³÷íî¿ âëàäè ïî çä³éñíåííþ ôóíêö³é òà çàâäàíü äåðæàâè íà ì³ñöÿõ ó â³äïî-
â³äíèõ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöÿõ ñòâîðþþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, àáî îðãà-
íè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, àáî îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ïðîòå â òèõ
âèïàäêàõ, êîëè ôóíêö³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ íà ì³ñöÿõ çä³éñíþþòüñÿ âèíÿòêîâî ì³ñ-
öåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ ï³äïîðÿäêîâàí³ öåíòðàëüíèì îðãàíàì äåðæàâ-
íî¿ âëàäè, ïðèéíÿòî ââàæàòè, ùî â òàê³é êðà¿í³ ôóíêö³îíóº öåíòðàë³çîâàíà ñèñòåìà
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, ÿêà, çäåá³ëüøîãî, âëàñòèâà äåðæàâàì ç íåäåìîêðàòè÷íèì ïî-
ë³òè÷íèì ðåæèìîì. Êîëè æ ôóíêö³¿ óïðàâë³ííÿ íà ì³ñöÿõ çä³éñíþþòü îáðàí³ â äåìî-
êðàòè÷íèé ñïîñ³á íàñåëåííÿì â³äïîâ³äíèõ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü
îðãàíè, òî â êðà¿í³ ä³º òàê çâàíà äåöåíòðàë³çîâàíà ñèñòåìà äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, ïðè-
òàìàííà äåðæàâàì ç äåìîêðàòè÷íèì ïîë³òè÷íèì ðåæèìîì. Òàê³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ïóá-
ë³÷íî¿ âëàäè íà ì³ñöÿõ ó ñïåö³àëüí³é ë³òåðàòóð³ òà â çàêîíîäàâñòâ³ áàãàòüîõ êðà¿í ïî-
çíà÷àþòüñÿ òåðì³íàìè «ì³ñöåâå (òåðèòîð³àëüíå) ñàìîâðÿäóâàííÿ», «êîìóíàëüíå ñàìî-
âðÿäóâàííÿ», «äåöåíòðàë³çàö³ÿ âëàäè» òîùî. ßêùî æ íà ì³ñöÿõ ôóíêö³îíóþòü îäíî÷àñ-
íî ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ³ îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, òî éäåòüñÿ ïðî òàê
çâàíå ïîºäíàííÿ ïðÿìîãî äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ì³ñöåâèì ñàìîâðÿäóâàííÿì.

Ñàìå íà îñíîâ³ òàêîãî ïîºäíàííÿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ì³ñöåâèì ñàìîâðÿäóâàí-
íÿì ôîðìóºòüñÿ îðãàí³çàö³ÿ ïóáë³÷íî¿ âëàäè â Óêðà¿í³ íà ð³âí³ òàêèõ àäì³í³ñòðàòèâ-
íî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü, ÿê îáëàñò³ òà ðàéîíè, äå ôóíêö³îíóþòü îáëàñí³, ðàéîíí³
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ ÿê îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îáëàñí³ ³ ðàéîíí³ ðàäè ÿê îðãàíè
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Çà çì³ñòîì â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â
Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà-
¿í³» îáëàñí³ òà ðàéîíí³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ çä³éñíþþòü íå ò³ëüêè âèêîíàâ÷ó âëàäó
íà òåðèòîð³¿ â³äïîâ³äíèõ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü, à é ðåàë³çóþòü ïîâ-
íîâàæåííÿ, äåëåãîâàí³ ¿ì îáëàñíèìè òà ðàéîííèìè ðàäàìè.

Ïðè öüîìó â ÷àñòèí³ äåëåãîâàíèõ ïîâíîâàæåíü âîíè ï³äçâ³òí³ òà ï³äêîíòðîëüí³ â³ä-
ïîâ³äíèì ðàäàì. Äî òîãî æ ðàéîííà, îáëàñíà ðàäà ìîæå âèñëîâèòè íåäîâ³ðó ãîëîâ³ â³ä-
ïîâ³äíî¿ ì³ñöåâî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, íà ï³äñòàâ³ ÷îãî Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ïðèé-
ìàº ð³øåííÿ ³ äàº â³äïîâ³äí³é ðàä³ îá´ðóíòîâàíó â³äïîâ³äü. ßêùî æ íåäîâ³ðó ãîëîâ³
ðàéîííî¿, îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âèñëîâèëè íå ìåíø ÿê äâ³ òðåòèíè äåïóòà-
ò³â â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó â³äïîâ³äíî¿ ðàäè, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî
â³äñòàâêó ãîëîâè ì³ñöåâî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 3/2004

53



Ó òàêèé ñïîñ³á ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ ôàêòè÷íî âèêîíóþòü ðîëü ñâîºð³ä-
íèõ êâàç³âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â îáëàñíèõ òà ðàéîííèõ ðàä, ÿê³, äî òîãî æ, íå áåðóòü ó÷àñ-
ò³ â ¿õ ôîðìóâàíí³ [6, c. 354]. Öå çóìîâëåíî òèì, ùî îñòàíí³ çà Êîíñòèòóö³ºþ íå ìàþòü
ïðàâà ñòâîðþâàòè âëàñí³ âèêîíàâ÷³ îðãàíè. Âîíè ôîðìóþòü ëèøå òàê çâàíèé âèêîíàâ-
÷èé àïàðàò ðàäè, îñíîâíå ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ ÿêîãî ïîëÿãàº â îðãàí³çàö³éíî-
ìó, ïðàâîâîìó, ³íôîðìàö³éíîìó, àíàë³òè÷íîìó çàáåçïå÷åíí³ ä³ÿëüíîñò³ ðàä, ¿õ îðãàí³â
òà äåïóòàò³â.

Çà çì³ñòîì â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ ïåâíå ïîºäíàííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç
ì³ñöåâèì ñàìîâðÿäóâàííÿì ìàº ì³ñöå òàêîæ ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³, ÿêå, ïðîòå,
ìàº äåùî ³íøèé õàðàêòåð, àí³æ íà ð³âí³ îáëàñòåé òà ðàéîí³â. ßêùî ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà
Ñåâàñòîïîë³ â³äáóâàºòüñÿ çì³ùåííÿ àêöåíò³â ó á³ê ïîñèëåííÿ ïîçèö³é ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, òî íà ð³âí³ ðàéîí³â òà îáëàñòåé – ó á³ê ïîñèëåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Àëå
³ñíóâàííÿ â öèõ ì³ñòàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ (íåõàé ³ç îñîáëèâîñòÿìè, âèçíà÷å-
íèìè îêðåìèìè çàêîíàìè Óêðà¿íè) çóìîâëþº ïîñòàíîâêó ïèòàííÿ íåðèòîðè÷íîãî õà-
ðàêòåðó: à ÷èì ñàìå ïîâèíí³ çàéìàòèñÿ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ â öèõ ì³ñòàõ?

Ð³÷ ó òîìó, ùî çà óìîâ ôîðìóâàííÿ ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ â³äîêðåìëåíèõ
â îðãàí³çàö³éíîìó â³äíîøåíí³ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â â³äïîâ³äíèõ ðàä ì³ñöåâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿ íå ìîæóòü (³ íå ïîâèíí³) çä³éñíþâàòè ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü ïîâíîâà-
æåíü, âèçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 119 Êîíñòèòóö³¿ òà â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåííÿõ Çàêîíó «Ïðî
ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿». Çàçíà÷åíå ñòîñóºòüñÿ, íàñàìïåðåä, ïèòàíü ï³äãîòîâêè
òà âèêîíàííÿ ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñò Êèºâà òà
Ñåâàñòîïîëÿ, ï³äãîòîâêè òà âèêîíàííÿ ì³ñüêèõ áþäæåò³â, óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä öèõ ì³ñò òîùî. Äî òîãî ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñå-
âàñòîïîë³ âòðà÷àº áóäü-ÿêèé ñåíñ òàê çâàíå äåëåãóâàííÿ â³äïîâ³äíèìè ðàäàìè ïîâíî-
âàæåíü ì³ñöåâèì äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì, ùî âèçíà÷åí³, íàñàìïåðåä, ó ñòàòò³ 44
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³». Àäæå ö³ ïîâíîâàæåííÿ äå-
ëåãóþòüñÿ ¿ì îáëàñíèìè òà ðàéîííèìè ðàäàìè ÷åðåç òå, ùî îñòàíí³ íå ìàþòü ïðàâà
ñòâîðþâàòè âëàñí³ âèêîíàâ÷³ îðãàíè.

Íà ð³âí³ æ ì³ñò (ó òîìó ÷èñë³ ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³) âèêîíàííÿ öèõ ïîâíî-
âàæåíü ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâàòè çà çì³ñòîì â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ ³ Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» âèêîíàâ÷³ îðãàíè ðàä. Á³ëüøå òîãî,
çã³äíî ç ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 143 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ¿ì ìîæóòü íàäàâàòèñÿ çàêî-
íîì îêðåì³ ïîâíîâàæåííÿ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Ñàìå òîìó çà öèì Çàêîíîì ¿õ ïîâ-
íîâàæåííÿ ïîä³ëÿþòüñÿ íà âëàñí³ (ñàìîâðÿäí³) ³ òàê çâàí³ äåëåãîâàí³ ïîâíîâàæåííÿ
îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ áàãàòî â ÷îìó ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç â³äïîâ³äíèìè ïîâíîâà-
æåííÿìè ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é. Ùîäî çä³éñíåííÿ öèõ ïîâíîâàæåíü âîíè
ï³äêîíòðîëüí³ â³äïîâ³äíèì îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ äî òîãî æ íå ìîæóòü â³äêëè-
êàòè ö³ ïîâíîâàæåííÿ, îñê³ëüêè îñòàíí³ íàäàí³ âèêîíàâ÷èì îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî çàêîíîì, ùî ñïîòâîðþº ñàìó ñóòü äåëåãóâàííÿ ïîâíîâà-
æåíü îäíîãî îðãàíó ³íøîìó. Ïðè öüîìó òðåáà çàçíà÷èòè, ùî çã³äíî ç ïóíêòîì ïåðøèì
÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 42 Çàêîíó ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ çä³éñíåííÿ íàäàíèõ çà-
êîíîì ïîâíîâàæåíü îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè íà â³äïîâ³äí³é òåðèòîð³¿, äîäåðæàííÿ
Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè, âèêîíàííÿ àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè çàáåçïå÷óº ñ³ëüñüêèé, ñåëèùíèé, ì³ñüêèé ãîëîâà.

Ó òàêèé ñïîñ³á ñ³ëüñüê³, ñåëèùí³, ì³ñüê³ ãîëîâè òà î÷îëþâàí³ íèìè âèêîíàâ÷³ îðãàíè
â³äïîâ³äíèõ ðàä ôàêòè÷íî ñòàþòü ÷àñòèíîþ ìåõàí³çìó çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè íà
ì³ñöÿõ. Ä³þ÷è íà çàñàäàõ â³äíîñíî¿ àâòîíîì³¿, âîíè âèñòóïàþòü íå ò³ëüêè ÿê âèêîíàâ÷³
îðãàíè â³äïîâ³äíèõ ðàä, îñíîâíå ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ ÿêèõ ïîëÿãàº ó âèêîíàíí³
¿õ ð³øåíü, à é ÿê ñóá’ºêòè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè [7, c. 237], ÿê³ òàêîæ áåðóòü ó÷àñòü ó ðå-
àë³çàö³¿ çàâäàíü òà ôóíêö³é äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðàêòè÷íî â òèõ ñàìèõ ñôåðàõ ñó-
ñï³ëüíîãî æèòòÿ, ùî é îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. ¯õ ä³ÿëüíîñò³ âëàñòèâà âèêîíàâ÷î-ðîç-
ïîðÿä÷à ïðèðîäà, ùî ïåðåäáà÷àº âèäàííÿ â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü (ÿê³ íàëåæàòü ¿ì íå çà
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âëàñíèì ïðàâîì, à çàêîíîì) îáîâ’ÿçêîâèõ äî âèêîíàííÿ ïðàâîâèõ àêò³â óïðàâë³ííÿ,
ñïðÿìîâàíèõ íà ðåàë³çàö³þ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ³íøèõ àêò³â çàêîíî-
äàâñòâà.

Ñâ³ä÷åííÿì â³äíåñåíîñò³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äî ìåõàí³çìó äåðæàâíîãî âëà-
äàðþâàííÿ º, çîêðåìà, òå, ùî çì³ñòîì ñòàòò³ 5 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îðãàíè äåðæàâíî¿
âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çä³éñíþþòü îäíó âëàäó, äæåðåëîì ÿêî¿ º
âåñü íàðîä, à íå éîãî ÷àñòèíà. Ïðî â³äíåñåí³ñòü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äî ïðîöåñó
çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò, ùî çà ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîí-
ñòèòóö³¿ òà ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 24 Çàêîíó «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà-
¿í³» îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè ä³þòü ëèøå íà ï³äñòàâ³, â
ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, òà
êåðóþòüñÿ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, à â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì – íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâèìè àêòàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè ³ Ðàäè ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì,
ïðèéíÿòèìè ó ìåæàõ ¿õ êîìïåòåíö³¿.

Ïðè öüîìó îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ êåðóþòüñÿ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ é íàêà-
çàìè ì³í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Ç ìåòîþ âïðîâà-
äæåííÿ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó âèçíà÷åíèõ ñôåðàõ (ãàëóçÿõ) óïðàâë³íñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ö³ îðãàíè òàêîæ óïîâíîâàæóþòüñÿ íà âèäàííÿ â ìåæàõ ¿õ ïîâíîâàæåíü àêò³â
(íàêàç³â), ÿê³ º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ öåíòðàëüíèìè òà ì³ñöåâèìè îðãàíàìè
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè
òà îðãàí³çàö³ÿìè âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ ³ ãðîìàäÿíàìè [8]. Òàê³ àêòè âèäàþòüñÿ íèìè â³ä-
ïîâ³äíî äî Ïîëîæåíü ïðî îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàòâåðäæóþòüñÿ óêàçàìè Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè. Äî òîãî æ çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿» ðîçïîðÿäæåííÿ ãîë³â ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-
ö³é, ïðèéíÿò³ â ìåæàõ ¿õ êîìïåòåíö³¿, òàêîæ º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ íà â³äïî-
â³äí³é òåðèòîð³¿ âñ³ìà îðãàíàìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, ïîñà-
äîâèìè îñîáàìè òà ãðîìàäÿíàìè.

Îòæå, ìåæà ì³æ ñôåðîþ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ ñôåðîþ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêå
º ïðîÿâîì äåöåíòðàë³çàö³¿ ò³º¿ æ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ìàº äîñèòü óìîâíèé õàðàêòåð.
Àäæå îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çä³éñíþþòü óïðàâ-
ë³ííÿ â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ ïðàêòè÷íî â îäíèõ ³ òèõ ñàìèõ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî
æèòòÿ. ²íøèìè ñëîâàìè, âèêîíàâ÷à âëàäà ³ ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ – öå äâ³ ñòîðîíè
îäí³º¿ ìåäàë³ – ÿâèùà äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, ÿêå º ïðîöåñîì ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿
âëàäè. Â³äì³íí³ñòü ì³æ öèìè ÿâèùàìè äåðæàâíî-ïðàâîâîãî æèòòÿ ïîëÿãàº ëèøå â òî-
ìó, ùî îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çä³éñíþþòü â³äïîâ³äí³ ôóíêö³é óïðàâë³ííÿ íà çàñàäàõ
îðãàí³çàö³éíî¿ ï³äïîðÿäêîâàíîñò³, à îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ – íà çàñàäàõ
â³äíîñíî¿ àâòîíîì³¿, ÿêà äî òîãî æ íå º àáñîëþòíîþ.

Ç öèõ ïîçèö³é ñïðîáè îêðåìèõ â÷åíèõ, ïîë³òèê³â îá´ðóíòóâàòè ð³çíèöþ ì³æ ñôåðîþ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ñôåðîþ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ íà ö³é îñíîâ³ ôîðìóâàòè îð-
ãàí³çàö³þ âëàäè â Óêðà¿í³, â òîìó ÷èñë³ ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³, º íå ò³ëüêè áåç-
ïåðñïåêòèâíèìè, à é íå â³äïîâ³äàþòü ïîòðåáàì äåðæàâîòâîðåííÿ. Ñòâîðåííÿ ó ì³ñòàõ
Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ â³äîêðåìëåíèõ â îðãàí³çàö³éíîìó â³äíîøåíí³ äåðæàâíèõ àäì³-
í³ñòðàö³é òà âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðèçâåëî á äî ðîçïîðî-
øåííÿ âëàäè ó öèõ ì³ñòàõ, à îòæå, é â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñòàí ¿õ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, äî êîíêóðåíö³¿ ì³æ öèìè îðãàíàìè ïóáë³÷íî¿ âëàäè òà ¿õ
êåð³âíèêàìè. ² í³ÿêå ðîçìåæóâàííÿ ïîâíîâàæåíü, õî÷ ÿêèì äîñêîíàëèì âîíî íå áóëî
á, òóò íå äîïîìîæå. Öå ñòîñóºòüñÿ é ñïðîá, ïåðåäáà÷åíèõ ó ïðîåêò³ íîâî¿ ðåäàêö³¿ Çà-
êîíó «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», ñòâîðèòè âñóïåðå÷ Êîíñòèòóö³¿ íà ð³â-
í³ ðàéîí³â òà îáëàñòåé ïàðàëåëüíó ñòðóêòóðó óïðàâë³ííÿ ó âèãëÿä³ òàê çâàíîãî âèêî-
íàâ÷îãî àïàðàòó ðàéîííèõ ³ îáëàñíèõ ðàä.
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Ñêàçàíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ é ïðàêòèêîþ îðãàí³çàö³¿ âëàäè ó ñòîëè÷íèõ (à ³íîä³ é â ³í-
øèõ âåëèêèõ) ì³ñòàõ îêðåìèõ çàðóá³æíèõ êðà¿í. Ñïåö³àëüíèé ñòàòóñ òàêèõ ì³ñò ä³ñòàâ
âèÿâ ó òîìó, ùî â³í äîñèòü ÷àñòî ïðèð³âíþºòüñÿ äî ñòàòóñó àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòî-
ð³àëüíèõ îäèíèöü âèùîãî ð³âíÿ (ðåã³îí³â), à â äåÿêèõ ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâàõ (Àâ-
ñòð³ÿ, Ðîñ³ÿ, ÔÐÍ) – äî ñòàòóñó ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿. Ïðîòå öå íå ñóïðîâîäæóºòüñÿ
ñòâîðåííÿì ó íèõ ïàðàëåëüíèõ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ.

Ñïåöèô³êîþ îðãàí³çàö³¿ âëàäè òóò º òå, ùî â³äïîâ³äí³ îðãàíè âëàäè â öèõ ì³ñòàõ, ïî-
ðÿä ³ç çàâäàííÿìè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïåðâèííîãî ð³âíÿ (êîìóí, îá-
ùèí, ìóí³öèïàë³òåò³â òîùî), çä³éñíþþòü ïîâíîâàæåííÿ îðãàí³â ðåã³îíàëüíîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ àáî ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿. Çîêðåìà, â Ïîëüù³ ñòàòóñ ïîâ³òó ÿê òåðèòîð³àëü-
íî¿ îäèíèö³ âèùîãî, í³æ ãì³íà, ð³âíÿ ìàþòü 65 ì³ñò (ó òîìó ÷èñë³ é Âàðøàâà). Öå îçíà-
÷àº, ùî ñòâîðþâàí³ â öèõ ì³ñòàõ îðãàíè ðàçîì ³ç çàâäàííÿìè ãì³ííîãî (îáùèííîãî) õà-
ðàêòåðó ðåàë³çóþòü ôóíêö³¿ òà ïîâíîâàæåííÿ ïîâ³òîâîãî õàðàêòåðó, ÿê³ ïåðåâèùóþòü
ìîæëèâîñò³ ãì³íè [9, c. 74–75].

Ó ñòîëèö³ Àâñòð³¿ – Â³äí³, ÿêèé ïðèð³âíÿíèé äî ñòàòóñó çåìë³, íà îáùèííó ðàäó ì³ñ-
òà çà çì³ñòîì ñòàòò³ 108 Êîíñòèòóö³¿ ö³º¿ äåðæàâè ïîêëàäàþòüñÿ ôóíêö³¿ ëàíäòàãó
ñóá’ºêòà ôåäåðàö³¿ (çåìë³), íà ì³ñüêèé ñåíàò – ôóíêö³¿ óðÿäó çåìë³, à íà áóðãîì³ñòðà –
ôóíêö³¿ ãóáåðíàòîðà çåìë³ òîùî [10, c. 64]

Â³äïîâ³äíî äî Îñíîâíîãî çàêîíó ÔÐÍ [11, c. 181] ó Í³ìå÷÷èí³ ñòàòóñ çåìåëü –
ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿ ìàþòü Áåðë³í, Áðåìåí, Ãàìáóðã òà ³íø³ âåëèê³ ì³ñòà, â ÿêèõ ôîðìó-
þòüñÿ â³äïîâ³äí³ ïðåäñòàâíèöüê³ òà âèêîíàâ÷³ îðãàíè, ÿê³ îäíî÷àñíî çä³éñíþþòü
ôóíêö³¿ òà ïîâíîâàæåííÿ çåìåëü ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ òàê çâàíèìè ì³ñòàìè ôåäåðàëüíîãî çíà÷åííÿ, ÿê³ íàä³ëåí³
ñòàòóñîì ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿, º Ìîñêâà òà Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ïðîòå íàñåëåííÿ öèõ ì³ñò
çà çì³ñòîì ñòàòò³ 131 êîíñòèòóö³¿ Ðîñ³¿ [12] òà ñòàòò³ 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíó ïðî çà-
ãàëüí³ ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ [13] íå ìîæå áóòè ïîçáàâëåíå
ïðàâà íà çä³éñíåííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, õî÷à çà ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 14
çãàäóâàíîãî çàêîíó â ì³ñòàõ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åííÿ çàãàëüíîì³ñüê³ âèáîðí³ îðãàíè
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ìîæóòü ³ íå ñòâîðþâàòèñÿ. Îñîáëèâ³ñòü ïðàâîâîãî ðåãóëþ-
âàííÿ âëàäíèõ â³äíîñèí ïîëÿãàº, çîêðåìà, â òîìó, ùî â³äïîâ³äíî äî ñòàòóòó Ìîñêâè
ïðåäñòàâíèöüê³ òà âèêîíàâ÷³ îðãàíè âëàäè ì³ñòà º âîäíî÷àñ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè
ñóá’ºêòà ôåäåðàö³¿ òà îðãàíàìè ì³ñüêîãî (ì³ñöåâîãî) ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ íàä³ëåí³ âñ³ìà
çàêîíîäàâ÷î âèçíà÷åíèìè ïîâíîâàæåííÿìè öèõ îðãàí³â [14].

Ãîëîâíà â³äì³íí³ñòü ì³æ äåöåíòðàë³çàö³ºþ âëàäè ó ì³ñòàõ ç³ ñòàòóñîì ôåäåðàö³¿ ³
â òèõ, ÿê³ íå ìàþòü òàêîãî ñòàòóñó, ïîëÿãàº â òîìó, ùî ÿêùî â ì³ñòàõ – ñóá’ºêòàõ ôåäå-
ðàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ äåöåíòðàë³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ âëàäè ïî ë³í³¿ çàêîíîäàâ÷î¿, âèêîíàâ-
÷î¿ òà ñóäîâî¿ âëàäè, òî â ì³ñòàõ, ÿê³ º çâè÷àéíèìè àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèìè
îäèíèöÿìè, â³äáóâàºòüñÿ äåöåíòðàë³çàö³ÿ çäåá³ëüøîãî ëèøå âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Ïðîòå,
çà áóäü-ÿêèõ óìîâ, ïðèðîäà âëàäè âíàñë³äîê ¿¿ äåöåíòðàë³çàö³¿ íå çì³íþºòüñÿ [15,
c. 14–15].

Îñü ÷îìó ñòâîðåííÿ ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ â³äîêðåìëåíèõ â îðãàí³çàö³éíî-
ìó â³äíîøåíí³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ÿê îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà âèêîíàâ÷èõ
îðãàí³â â³äïîâ³äíèõ ðàä âòðà÷àº áóäü-ÿêèé ñåíñ, îñê³ëüêè ÿê ïåðø³, òàê ³ äðóã³ ñòâîðþ-
þòüñÿ äëÿ âèêîíàííÿ îäíèõ ³ òèõ ñàìèõ ôóíêö³é ³ çàâäàíü äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.
À òîìó, âèõîäÿ÷è ç³ çì³ñòó ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 118 òà ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 140 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî Îñíîâíèé Çàêîí Óêðà¿íè íå âèêëþ÷àº
ñòâîðåííÿ â ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ ºäèíîãî â îðãàí³çàö³éíîìó â³äíîøåíí³ îðãà-
íó, ÿêèé îäíî÷àñíî âèêîíóâàâ áè ôóíêö³¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ÿê ì³ñöåâî-
ãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ôóíêö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ì³ñüêî¿ ðàäè ³ ÿêèé ç ïè-
òàíü, â³äíåñåíèõ äî â³äàííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, áóâ áè ï³äçâ³òíèì ³ ï³äêîí-
òðîëüíèì ì³ñüê³é ðàä³, à ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè –
â³äïîâ³äíèì îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.
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Ìîæëèâ³ñòü ïîºäíàííÿ íà ð³âí³ ºäèíîãî îðãàíó ôóíêö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ôóíêö³é âèêîíàâ÷î¿ âëàäè âèïëèâàº òàêîæ
ç³ çì³ñòó ïóíêòó 10 ðîçä³ëó XV «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çã³äíî ç
ÿêèì «äî ïðèéíÿòòÿ çàêîí³â, ùî âèçíà÷àþòü îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
â ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 118 ö³º¿ Êîíñòèòóö³¿, âèêîíàâ÷ó
âëàäó â öèõ ì³ñòàõ çä³éñíþþòü â³äïîâ³äí³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿». Ó òàêèé ñïîñ³á
Îñíîâíèé Çàêîí äîïóñêàº ìîæëèâ³ñòü íå óòâîðþâàòè â öèõ ì³ñòàõ ì³ñöåâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿ íà ïðîòèâàãó âèêîíàâ÷èì îðãàíàì â³äïîâ³äíèõ ðàä ÿê ïðåäñòàâíèöüêèì
îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ñàìå òàê³ ï³äõîäè, ÿê³ â ö³ëîìó âèïëèâàþòü ç ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿, ³ âò³ëåí³ â ïóíêò³
äðóãîìó ðîçä³ëó VII «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè – ì³ñòî-ãå-
ðîé Êè¿â», çã³äíî ç ÿêèì «ì³ñüêà òà ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè... âèð³øóþòü ïèòàííÿ ùîäî
ôîðìóâàííÿ âëàñíèõ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â íà áàç³ â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é,
ÿê³ ïàðàëåëüíî âèêîíóþòü ôóíêö³¿ äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî º îñîáëèâ³ñòþ çä³éñ-
íåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â ì³ñò³ Êèºâ³».

Ïðîòå öå çîâñ³ì íå îçíà÷àº ïåðåòâîðåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ò³ëüêè
íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âðàäè, ùî ñóïåðå÷èëî á Êîíñòèòóö³¿ [4]. Ðåàëüíî ó ì³ñò³ Êèºâ³
â³äáóëîñÿ ïîºäíàííÿ ñòàòóñó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òà ðàéîííèõ ó ì³ñò³ äåðæàâíèõ àäì³í³-
ñòðàö³é ÿê îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç³ ñòàòóñîì âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â â³äïîâ³äíèõ ðàä.
Ïðè öüîìó ïèòàííÿ, ÷è Êè¿âñüêà ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ âèêîíóº ôóíêö³¿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè, ÷è îñòàíí³é âèêîíóº ôóíêö³¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, íå ìàº ïðèíöè-
ïîâîãî çíà÷åííÿ. Ãîëîâíèì º òå, ùî â ì³ñò³ Êèºâ³ çà çì³ñòîì öèòîâàíèõ ïîëîæåíü Çàêî-
íó ïðî ñòîëèöþ ñòâîðåíèé ºäèíèé â îðãàí³çàö³éíîìó â³äíîøåíí³ îðãàí, ÿêèé âèêîíóº
ôóíêö³¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè ÿê ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. ² çóìîâëåíî öå ôóíêö³îíàëüíîþ ºäí³ñòþ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ùî, ÿê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, º ïðîÿâîì ¿¿ äåöåíòðàë³çàö³¿ íà
ð³âí³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà òà óòâîðþâàíèõ íåþ îðãàí³â.

Ó òàêèé ñïîñ³á ó ì³ñò³ Êèºâ³ âäàëîñÿ ñòâîðèòè îïòèìàëüíèé ìåõàí³çì ðåàë³çàö³¿ âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íå ïîðóøóþ÷è ïðè öüîìó âèìîã ÷àñòè-
íè ïåðøî¿ ñòàòò³ 118 Êîíñòèòóö³¿, çà çì³ñòîì ÿêî¿ âèêîíàâ÷ó âëàäó ó ì³ñò³ Êèºâ³ ìàº
çä³éñíþâàòè ì³ñöåâà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òà â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü Îñíîâíîãî Çà-
êîíó, ÿê³ âèçíà÷àþòü îñíîâí³ ïàðàìåòðè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³.

Ñàìå ç öèõ ïîçèö³é îö³íèâ â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè,
ùî ñòîñóþòüñÿ îñîáëèâîñòåé çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, é Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, ð³øåííÿ ÿêîãî ó ö³é ñïðàâ³ ñòâî-
ðþº ñâîºð³äíó ìåòîäîëîã³÷íó îñíîâó, íà ÿê³é ïîâèíí³ âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ïîäàëü-
øîãî âäîñêîíàëåííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî ñïåö³àëüíèé ñòàòóñ íå ò³ëüêè ì³ñòà
Êèºâà, à é ì³ñòà Ñåâàñòîïîëÿ. Çîêðåìà, ó ñâîºìó ð³øåíí³ â³í âñòàíîâèâ, ùî ñòâîðåííÿ
ºäèíîãî â îðãàí³çàö³éíîìó â³äíîøåíí³ îðãàíó, ÿêèé âèêîíóº ôóíêö³¿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïàðàëåëüíî ôóíêö³¿ ì³ñöåâîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
³ ÿêèé ç ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî â³äàííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, º ï³äçâ³òíèì ³ ï³ä-
êîíòðîëüíèì â³äïîâ³äí³é ðàä³, à ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü ó ñôåð³ âèêîíàâ÷î¿
âëàäè – òàêîæ ï³äêîíòðîëüíèé â³äïîâ³äíèì îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè (Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè), â³äïîâ³äàº ïîëîæåííÿì ÷àñòèíè ïåðøî¿, äðóãî¿ ñòàòò³ 118 òà ÷àñ-
òèí ïåðøî¿, äðóãî¿ ñòàòò³ 140 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè [4].

Âò³ì, îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ ïóáë³÷íî¿ âëàäè ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ ñêàçà-
íèì, çâè÷àéíî, íå âè÷åðïóþòüñÿ. Àäæå îô³ö³éíå âèçíàííÿ òîãî ôàêòó, ùî Êè¿âñüêà
ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ º ºäèíèì â îðãàí³çàö³éíîìó â³äíîøåíí³ îðãàíîì, ÿêèé
âèêîíóº ôóíêö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïàðàëåëüíî ôóíêö³¿ ì³ñ-
öåâîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè [4], çóìîâëþº îá’ºêòèâíó ïîòðåáó ó âèçíà÷åíí³ íà çà-
êîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ³íøèõ îñîáëèâîñòåé çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³, ïðî ùî éòèìåòüñÿ ó íàñòóïí³é ïóáë³êàö³¿.
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Ç ²ÑÒÎÐ²¯
Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÑÒÈÖ²¯

ÑÂ²ÒÎÂÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÀ ÞÑÒÈÖ²ß
Ó Ì²ÆÂÎªÍÍÈÉ ÏÅÐ²ÎÄ: ÍÎÂ² ÄÎÊÒÐÈÍÈ

Î. Ìèðîíåíêî,
äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, ïðîôåñîð,

çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè

Ç
íà÷íèé âêëàä äî çàãàëüíî¿ ñâ³òîâî¿ äîêòðèíè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ó ì³æâîºííèé
ïåð³îä çðîáèëè ôðàíöóçüê³ ïðàâîçíàâö³. Ç þðèñò³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ ñþäè ìîæ-

íà, ïåðø çà âñå, â³äíåñòè äâîõ ó÷í³â çíàìåíèòîãî Æ. Åñìåíà (1848–1913) – ôóíäàòîðà
îðèã³íàëüíî¿ òåîð³¿ ðîçóì³ííÿ äåðæàâè ÿê «þðèäè÷íîãî âò³ëåííÿ íàö³¿», ðîáîòà ÿêîãî
«Îñíîâí³ íà÷àëà äåðæàâíîãî ïðàâà»1 ó 1928 ðîö³ âèòðèìàëà âæå ñüîìå âèäàííÿ ³ áóëà
äóæå ïîïóëÿðíîþ íå ò³ëüêè ó Ôðàíö³¿ é Ðîñ³¿. Éäåòüñÿ ïðî äåêàíà þðèäè÷íîãî ôà-
êóëüòåòó â Áîðäî Ë. Äþã³ òà äåêàíà ôàêóëüòåòó ïðàâà Òóëóçüêîãî óí³âåðñèòåòó (äî
1926 ðîêó) Ì. Îð³ó, ïðàö³ ÿêèõ âèäàâàëèñü ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ ³ â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³
òîãî ïåð³îäó2.

Îáèäâà ìèñëèòåë³ âèõîâóâàëèñü íå ò³ëüêè íà ³äåÿõ þðèäè÷íî¿ øêîëè äåðæàâíîãî
ïðàâà Æ. Åñìåíà, à é ïðÿìî óñïàäêóâàëè ÷èìàëî êîíò³âñüêèõ êîíöåïö³é ç ãàëóç³ ïîçè-
òèâ³ñòñüêî¿ ñîö³àëüíî¿ ô³ëîñîô³¿, çîêðåìà äîêòðèíó ñîë³äàðèçìó, ÿêó àêòèâíî ðîçâè-
âàâ ¿õ ñó÷àñíèê Å. Äþðêãåéì (1858–1917) – âèçíàíèé êëàñèê þðèäè÷íî¿ ñîö³îëîã³¿.
Îñîáëèâî ïë³äíî â³í êîíòàêòóâàâ ó Áîðäî ç Ë. Äþã³, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ìàéæå âñ³ ïðàö³
îñòàííüîãî, ï³äãîòîâëåí³ ùå äî Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ òåîðåòè÷íî óçàãàëüíåí³ ó íå-
ìîâáè ï³äñóìêîâ³é ôóíäàìåíòàëüí³é ï’ÿòèòîìí³é ïðàö³ «Êóðñ êîíñòèòóö³éíîãî ïðà-
âà», íàïèñàí³é ìèñëèòåëåì ñàìå ó 1921–1926 ðîêàõ3.

Ðàìêè äîñë³äæåííÿ íå äîçâîëÿþòü çóïèíèòèñÿ íà âñ³é òåîð³¿ ñîö³àëüíîãî íîðìàòè-
â³çìó, ÿêó ðîçðîáèâ Ë. Äþã³. Òîìó çîñåðåäèìîñü ò³ëüêè íà àñïåêòàõ, ùî ìàëè çíà÷åííÿ
äëÿ äîêòðèíè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿. Ïåðø çà âñå éäåòüñÿ ïðî äîñèòü ñâîºð³äíå, êðè-
òè÷íå ñòàâëåííÿ ìèñëèòåëÿ äî ñóòíîñò³ çàêîíó. Íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, çàêîí º â³äîáðà-
æåííÿì íå çàãàëüíî¿ âîë³, îñê³ëüêè òàêî¿ îá’ºêòèâíî íå ³ñíóº, íå âîë³ äåðæàâè, ÿêî¿ ó
ïðèðîä³ áóòè íå ìîæå, à âîë³ ëèøå äåÿêèõ îñ³á, çîêðåìà, ó Ôðàíö³¿ – öå âîëÿ 350 äåïóòà-
ò³â òà 200 ñåíàòîð³â, ùî ñòàíîâëÿòü çâè÷àéíó á³ëüø³ñòü â îáîõ ïàëàòàõ ïàðëàìåíòó.
Òîáòî çàêîí, çà Ë. Äþã³, º â³äîáðàæåííÿì ò³ëüêè ³íäèâ³äóàëüíî¿ âîë³ çàêîíîäàâö³â, à
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2 Äèâ.: Äþãè Ë. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî: îáùàÿ òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà. – Ì., 1908; Äþãè Ë. Ñîöèàëüíîå ïðà-

âî, èíäèâèäóàëüíîå ïðàâî è ïðåîáðàçîâàíèå ãîñóäàðñòâà. – Ì., 1909; Äþãè Ë. Îáùèå ïðåîáðàçîâàíèÿ
ãðàæäàíñêîãî ïðàâà ñî âðåìåí Êîäåêñà Íàïîëåîíà. – Ì., 1919; Îðèó Ì. Îñíîâû ïóáëè÷íîãî ïðàâà. – Ì., 1929
òà ³íø³.

3 Ï³äêðåñëèìî, ùî, îêð³ì Î. Êîíòà, Å. Äþðêãåéìà òà äåÿêèõ ³íøèõ ïðåäñòàâíèê³â ïîçèòèâ³ñòñüêî¿ ô³ëî-
ñîô³¿, íà òâîð÷³ñòü Ë. Äþã³ äîñèòü ïîì³òíî âïëèíóëà êíèãà â³äîìîãî ôðàíöóçüêîãî ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à Ëåîíà
Áóðæóà «Ñîë³äàðí³ñòü», ó ÿê³é â³í ùå ó 1902 ðîö³ çàêëèêàâ áóðæóàç³þ äîáðîâ³ëüíî «ñïëàòèòè ñîö³àëüíèé
áîðã» íàéìàíöÿì, «ñòàòè âî³ñòèíó ³ñòîòàìè ãðîìàäñüêèìè», âèðîáèòè äëÿ ñåáå «äåêëàðàö³þ îáîâ’ÿçê³â» íà
äîäàòîê äî äåêëàðàö³¿ ïðàâ òîùî.



òîìó â³í íå ìîæå áóòè îáîâ’ÿçêîâèì «äëÿ ³íøèõ âîëü». Àëå öå òâåðäæåííÿ çîâñ³ì
íå îçíà÷àº, ùî Ë. Äþã³ çàêëèêàº äî ³ãíîðóâàííÿ çàêîíó. Â³í ïîä³ëÿº çàêîíè íà äâ³ êàòå-
ãîð³¿ – íîðìàòèâí³ òà êîíñòðóêòèâí³. Àí³ ïåðø³, àí³ äðóã³ çàêîíè íå ì³ñòÿòü íàêàçó «âè-
ùî¿ âîë³ çàêîíîäàâö³â âîëÿì ï³äïîðÿäêîâàíèõ». Ïðîòå âîíè îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ îñòàíí³õ,
îñê³ëüêè çàêîíè íîðìàòèâí³ ôîðìóëþþòü íîðìè ïðàâà, à çàêîíè êîíñòðóêòèâí³ îêðåñ-
ëþþòü øëÿõè äëÿ âò³ëåííÿ òàêèõ íîðì. Ñàìå çàâäÿêè íîðìàòèâí³é ³ êîíñòðóêòèâí³é ðî-
ë³ çàêîíè º îäíàêîâîþ ì³ðîþ îáîâ’ÿçêîâèìè íå ò³ëüêè äëÿ ãðîìàäÿí, à é äëÿ òèõ, õòî ¿õ
âèäàâ, òîáòî äëÿ «ïðàâëÿ÷èõ îñ³á», ³ â ö³ëîìó äëÿ äåðæàâè. Îòæå, çàêîí º ñôîðìóëüîâà-
íîþ çàêîíîäàâöåì íîðìîþ ïðàâà, à íå íàêàçîì äåðæàâè, à ïàðëàìåíò – ïîë³òè÷íèì, à
íå þðèäè÷íèì îðãàíîì äåðæàâè.

Äåðæàâà ó ïåðøó ÷åðãó ïîâ’ÿçàíà ïóáë³÷íèì ïðàâîì, òîáòî äåðæàâíèì, êîíñòèòó-
ö³éíèì ïðàâîì, ÿêå ìîæíà íàçâàòè ³ êîðïîðàòèâíèì. Çàêîíîäàâ÷èé àêò íå º, çà Ë. Äþ-
ã³, þðèäè÷íèì àêòîì, îñê³ëüêè ÷åðåç çàêîí äåðæàâà íå âñòóïàº ó â³äíîñèíè ç ïåâíîþ
ô³çè÷íîþ ÷è þðèäè÷íîþ îñîáîþ. Äóõ, ÿêèé òðåáà âíîñèòè ó âèâ÷åííÿ ïðàâà, ìàº áóòè
äóõîì ñïðàâåäëèâîñò³, îñê³ëüêè ïðàâî º íàóêîþ ñîö³àëüíîþ ³ âèêîíóº âèíÿòêîâî ñî-
ö³àëüíó ôóíêö³þ. Âèçíà÷àëüíîþ æ ðèñîþ îñòàííüî¿ º òå, ùî í³ ëþäèíà, í³ ñóñï³ëüñòâî
í³ÿêèõ ïðàâ íå ìàþòü, à ìàþòü ò³ëüêè îáîâ’ÿçêè, òîáòî âîíè ïîâèíí³ âèêîíóâàòè ïåâíó
ôóíêö³þ, çàäîâîëüíÿòè ïåâíó ïîòðåáó. ßêùî æ ³íäèâ³äè íå âèêîíóþòü òàêèõ ôóíêö³é
÷è ä³þòü âñóïåðå÷ ¿ì, òî ñóñï³ëüñòâî ìàº «ïðèäóøóâàòè òàê³ ä³¿». Ñàìå ó òàêèé ñïîñ³á
ñóñï³ëüñòâî çàõèùàº ³ ãàðàíòóº ìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ ôóíêö³é êîæíîìó â³äïîâ³äíî
äî ì³ñöÿ, ÿêå çàéìàº ³íäèâ³ä ó öüîìó ñóñï³ëüñòâ³.

Âèõîäÿ÷è ç òàêèõ ì³ðêóâàíü Ë. Äþã³ ôîðìóëþº ñâîº ðîçóì³ííÿ «êîíñòèòóö³éíîñò³»
çàêîíó. Îñòàíí³é ó íüîãî ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè íå êîíñòèòóö³¿, ÿêà «íå ìàº í³ÿêî¿ ³íøî¿
ñàíêö³¿, îêð³ì â³ä÷óòòÿ çàêîííîñò³ â îñ³á, ùî çàñòîñîâóþòü çàêîíè», íå âèìîãàì ãàðàí-
ò³¿ ñóá’ºêòèâíèõ ïðàâ ³íäèâ³äà, ÿêèõ âçàãàë³ íå ³ñíóº, à îá’ºêòèâíîìó ïðàâó, ïðîâ³äí³é
ïðàâîâ³é íîðì³, ùî ìàº ñîö³àëüíó îñíîâó: «ïðàâèëó ïîâåä³íêè, îáîâ’ÿçêîâîìó äëÿ ³í-
äèâ³ä³â, ÿê³ æèâóòü ó ñóñï³ëüñòâ³, ïðàâèëó, äîòðèìàííÿ ÿêîãî ðîçãëÿäàºòüñÿ ó äàíèé
ìîìåíò ñóñï³ëüñòâîì ÿê ãàðàíò³ÿ çàãàëüíîãî ³íòåðåñó ³ ïîðóøåííÿ ÿêîãî âèêëèêàº êî-
ëåêòèâíó ðåàêö³þ ïðîòè âèííîãî ó öüîìó ïîðóøåíí³»1. Òàêèé êðèòåð³é, ì³ðèëî «êîí-
ñòèòóö³éíîñò³» çàêîíó Ë. Äþã³ ââàæàº «³ ðåàë³ñòè÷íèì, ³ ñîö³àë³ñòè÷íèì», îñê³ëüêè
â³í ïðèõîäèòü íà çì³íó òðàäèö³éí³é ³íäèâ³äóàë³ñòè÷í³é êîíöåïö³¿. Â³í ñòâåðäæóº, ùî
íå ò³ëüêè çàêîíîì, à é ïðàâîì º âñå òå ³ ò³ëüêè òå, ùî â³äïîâ³äàº «íîðì³ ñîë³äàðíîñò³»,
ùî «öåíòðàëüíà, íàéâèùà òî÷êà åâîëþö³¿ ñó÷àñíîãî ïðàâà» ì³ñòèòüñÿ ó ðîçä³ëåíí³ ñó-
ñï³ëüíî¿ ïðàö³, à êîíöåïö³ÿ «ñîö³àëüíî¿ íîðìè» àáî «íîðìè ñîë³äàðíîñò³» ÿê âç³ðöÿ
äëÿ çàêîíîäàâö³â, ç îäíîãî áîêó, òà äîêòðèíà ñîë³äàðèçìó, çàñíîâàíà íà äåöåíòðàë³çà-
ö³¿, ñèíäèêàë³ñòñüêîìó ôåäåðàë³çì³, ç äðóãîãî, – çàáåçïå÷àòü á³ëüø ãíó÷êèé òà ãóìàí-
íèé êîíñòèòóö³éíèé óñòð³é, ùî åôåêòèâíî çàõèùàòèìå ëþäèíó ³ ãðîìàäÿíèíà2. Ðîëü
«íàäêëàñîâî¿ äåðæàâè», äå ïàíóâàòèìå «íîðìà ñîë³äàðíîñò³», ïîñòóïîâî çìåíøóâàòè-
ìåòüñÿ ³ çðåøòîþ çâåäåòüñÿ ò³ëüêè «äî íàãëÿäó ³ êîíòðîëþ» çà ñóâîðèì äîòðèìàííÿì
òàêî¿ íîðìè. Ç öèõ ïîçèö³é Ë. Äþã³ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî íàéêðàùîþ ôîðìîþ êîíòðî-
ëþ çà â³äïîâ³äí³ñòþ çàêîí³â «ñîö³àëüí³é íîðì³» ÷è êîíñòèòóö³¿, çà áåçóìîâíèì ï³äïî-
ðÿäêóâàííÿì âëàäè «âèùîìó ïðàâó», º áåçñòîðîíí³é ñóäîâèé êîíòðîëü.

Ñ
â³é âíåñîê äî åâîëþö³¿ ñâ³òîâî¿ äîêòðèíè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ çðîáèâ ³ â³äî-
ìèé ôðàíöóçüêèé àäì³í³ñòðàòèâ³ñò, ôóíäàòîð ³íñòèòóö³îíàë³çìó â þðèñïðóäåíö³¿

Ì. Îð³ó. Íàñàìïåðåä â³äçíà÷èìî, ùî öåé äîðîáîê ïîëÿãàº ó ÷è íå íàéðåòåëüí³øîìó ³
íàéøèðøîìó ç â³äîìèõ ó þðèñïðóäåíö³¿ ñêðóïóëüîçíîìó òëóìà÷åíí³ â÷åíèì ñóäîâî¿
ïðàêòèêè âçàãàë³, à îñîáëèâî – â ãëèáîê³é ³íòåðïðåòàö³¿ ïðîòÿãîì ìàéæå ÷îòèðüîõ äå-
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1 Äþãè Ë. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî: îáùàÿ òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà. – Ì., 1908. – Ñ. 1.
2 «Ñîë³äàðèñòñüêå», «ôóíêö³îíàë³ñòñüêå» ïðàâîðîçóì³ííÿ Ë. Äþã³ ñïðàâëÿëî çíà÷íèé âïëèâ íå ò³ëüêè íà

«áóðæóàçíèõ» óêðà¿íñüêèõ ³ ðîñ³éñüêèõ ïðàâîçíàâö³â (Ï. Íîâãîðîäöåâ, Ì. Êîâàëåâñüêèé òà ³íø³), à é íà
«ïðîëåòàðñüêèõ» ðàäÿíñüêèõ þðèñò³â (À. Ãîéõáàðã òà ³íø³).



ñÿòèë³òü ð³øåíü Äåðæàâíî¿ ðàäè Ôðàíö³¿, ÿêà âæå òîä³ â³ä³ãðàâàëà çíà÷íó ðîëü ó çä³éñ-
íåíí³ ³ çáàãà÷åíí³ äîñâ³äó àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ1.

Äåðæàâó Ì. Îð³ó ðîçãëÿäàâ ÿê îá’ºêòèâíî ³ñíóþ÷èé äîâãîòðèâàëèé ³ ñòàá³ëüíèé ñî-
ö³àëüíèé ³íñòèòóò, çàïî÷àòêîâàíèé ó Õàëäå¿ òà ªãèïò³, â³äðîäæåíèé ó ªâðîï³ ïðîòÿ-
ãîì ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ ³ ïîâí³ñòþ î÷èùåíèé «â³ä áóäü-ÿêèõ äîì³øîê» ôðàíöóçüêîþ ðåâî-
ëþö³ºþ 1789 ðîêó. Òåïåð, íà äóìêó Ì. Îð³ó, óòâîðþºòüñÿ íîâèé äåðæàâíèé ðåæèì –
âîäíî÷àñ ³ ïîë³òè÷íèé, ³ åêîíîì³÷íèé, ³ þðèäè÷íèé – ðåæèì, ÿêèé «îâîëîä³âàº íà-
ö³ºþ, âèäîçì³íþº òà ôîðìóº ¿¿ â ñåðåäîâèùå, â ÿêîìó ³ñíóþòü ³íäèâ³äè»2. Îá’ºêòîì
äåðæàâíîãî ðåæèìó º ãðîìàäÿíñüêå æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, ÿêå õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîä³ëîì
ì³æ ïàíóâàííÿì ïîë³òè÷íî¿ âëàäè ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ øëÿõîì äâîõ ïàðàëåëüíèõ
ïðîöåñ³â – öåíòðàë³çàö³¿ íàö³îíàëüíîãî ïðàâà ³ öåíòðàë³çàö³¿ ïîë³òè÷íî¿ âëàäè. Ïåðøå
âèíèêàº íà îñíîâ³ çàì³íè ïðàâîâîãî çâè÷àþ, ÿêèé ïðîäîâæóº ïðåòåíäóâàòè íà «â³÷íå
çàñòîñóâàííÿ», íà ïèñàíèé çàêîí, ùî ñòàº îñíîâîþ ïðàâîâîãî ðåæèìó äåðæàâè, íåñå ç
ñîáîþ éîãî ñòàá³ëüí³ñòü.

Âàæëèâîþ äëÿ òåîð³¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ º ïîïåðåäæåííÿ Ì. Îð³ó ïðî òå, ùî
ïîÿâà ïèñàíîãî çàêîíó âîäíî÷àñ º ñåðéîçíîþ çàãðîçîþ çíåâàæàííÿ ïðèðîäíîãî ïðàâà,
à òîìó äëÿ çì³öíåííÿ ñòàá³ëüíîñò³ äåðæàâíîãî ðåæèìó òðåáà çáåð³ãàòè îêðåì³ ³íñòèòó-
òè çâè÷àºâîãî ïðàâà, «ÿê³ ïèñàíîìó çàêîíó íå ï³äâëàäí³». Ìèñëèòåëü çàêëèêàº íå äî-
ïóñêàòè ïîìèëîê ðåâîëþö³¿ 1789 ðîêó, ÿêà ñòàëà «íå ÷èì ³íøèì, ÿê ïîâíèì íàñòóïîì
åïîõè ïèñàíîãî çàêîíó ³ ñèñòåìàòè÷íèì ðóéíóâàííÿì çâè÷àºâîãî ïðàâà»3. Âèõ³ä ç öüî-
ãî ñòàíó ëþäñòâî çíàéøëî ó «äèâîâèæíîìó çàñîá³» çáåðåæåííÿ ñòàá³ëüíîñò³ – ââåäåí-
í³ êîíñòèòóö³¿, ÿêà áóëà «âèòÿãíóòà ç ñàìîãî ïèñàíîãî çàêîíó, â³ä ÿêîãî øòó÷íèì ñïî-
ñîáîì âäàëîñü îòðèìàòè ò³ ñàì³ ãàðàíò³¿, ÿê³ ïðèðîäíèì ÷èíîì çäîáóâàþòüñÿ ³íñòèòó-
òàìè çâè÷àºâîãî ïðàâà»4.

Îòæå, ôóíäàòîð òåîð³¿ ³íñòèòóö³îíàë³çìó ñì³ëèâî ïðîâ³â ïàðàëåë³ ì³æ þðèäè÷íîþ
êîíñòèòóö³ºþ ³ ïðèðîäíèì ïðàâîì ³ íà ö³é îñíîâ³ äîâ³â íåîáõ³äí³ñòü ðåòåëüíîãî ¿¿ çà-
õèñòó â³ä ñïîòâîðåííÿ ÷è ïîâíîãî çíèùåííÿ ïèñàíèìè çàêîíàìè. Ì. Îð³ó ï³äêðåñëþ-
âàâ, ùî çàâäÿêè ïîÿâ³ êîíñòèòóö³¿ íà ïåðøèé ïëàí âèéøëè çàêîíè, «á³ëüø óðî÷èñò³,
í³æ ³íø³», òàê³, ùî ñòîÿòü íàä çâè÷àéíèìè çàêîíàìè. Îñòàíí³ íå ìîæóòü ñóïåðå÷èòè
êîíñòèòóö³¿, îñê³ëüêè âîíè íåìîâáè «îñâÿ÷óþòüñÿ ïðèðîäíèì ïðàâîì», à ñàìà êîíñòè-
òóö³ÿ ñòâåðäæóº íà ï³äñòàâ³ «íàñë³äóâàííÿ çâè÷àºâîìó ïðàâó» âñ³ «ãîëîâí³ ³íñòèòóòè
êîðïîðàòèâíîãî ñòàòóòó» òà ¿õ ïàíóâàííÿ íàä çâè÷àéíèìè çàêîíàìè, ÷èì ïðèïèíÿº
«ðåâîëþö³éíèé ñòàí ñóñï³ëüñòâà» ³ â³äíîâëþº ñòàá³ëüí³ñòü äåðæàâíîãî ðåæèìó. Ùå
îäíà ïåðåâàãà êîíñòèòóö³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíà ñóòòºâî ï³äðèâàº «ïðåñòèæ çâè÷àé-
íèõ çàêîí³â» ³ äîâîäèòü, ùî, ç îäíîãî áîêó, âîíè ìîæóòü ó áóäü-ÿêèé ÷àñ âñòàíîâëþâà-
òèñü, çì³íþâàòèñü ÷è ñêàñîâóâàòèñü ñóñï³ëüñòâîì, à ç äðóãîãî, – ñâ³ä÷èòü ïðî «ï³äïî-
ðÿäêîâàí³ñòü óðÿäîâîãî ïðàâà êîíñòèòóö³éíîìó ñòàòóòó».

Âèõîäÿ÷è ç òàêèõ òåîðåòè÷íèõ çàñàä (âëàñíå ñàìó òåîð³þ ³íñòèòóö³îíàë³çìó ìè çà-
ëèøàºìî çà ðàìêàìè äîñë³äæåííÿ), Ì. Îð³ó òà Ë. Äþã³ ð³øó÷å âèñòóïàëè çà íàäàííÿ
ôðàíöóçüêèì ñóäàì ïðàâà áðàòè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó êîíñòèòóö³éíîìó êîíòðîë³.
Âîíè ââàæàëè, ùî ÷èííà ó ì³æâîºííèé ïåð³îä Êîíñòèòóö³ÿ Ôðàíö³¿ 1875 ðîêó âêëþ÷àº
íå ò³ëüêè îô³ö³éíî óõâàëåí³ òîä³ êîíñòèòóö³éí³ àêòè, à é ì³ñòèòü íåñèñòåìàòèçîâàíó
÷àñòèíó ó âèãëÿä³ í³êèì íå ñêàñîâàíèõ çíàìåíèòèõ äåêëàðàö³é ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³
ãðîìàäÿíèíà ïåð³îäó Âåëèêî¿ ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿. Âñ³ ñóäè Ôðàíö³¿, íà äóìêó âêà-
çàíèõ ìèñëèòåë³â, ìîæóòü ³ ìàþòü îö³íþâàòè ñó÷àñí³ ¿ì çàêîíè íà ïðåäìåò ¿õ â³äïîâ³ä-
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1 Ï³äêðåñëèìî, ùî Ì. Îð³ó áàãàòî óâàãè ïðèä³ëÿâ àìåðèêàíñüê³é ïðàêòèö³ ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî
êîíòðîëþ, çîêðåìà «ïîë³òè÷íèì ìàí³ïóëÿö³ÿì» Âåðõîâíîãî ñóäó ÑØÀ ïðè âèçíàíí³ íåêîíñòèòóö³éíèìè çà-
êîí³â, ñïðÿìîâàíèõ íà îáìåæåííÿ âëàäè ìîíîïîë³é. Ïðè öüîìó â³í ïðÿìî ãîâîðèâ ïðî íàâìèñíå ïåðåêðó-
÷åííÿ Âåðõîâíèì ñóäîì Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ ïðè òëóìà÷åíí³ ¿¿ â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü.

2 Îðèó Ì. Îñíîâû ïóáëè÷íîãî ïðàâà. – Ì., 1929. – Ñ. 7. Ó ñàì³é Ôðàíö³¿ öÿ ïðàöÿ âèéøëà ó 1916 ðîö³, à
â ïåð³îä, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, Ì. Îð³ó ï³äãîòóâàâ ³ âèäàâ ùå é «Îñíîâè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà» (1923 ð³ê).

3 Îðèó Ì. Òàì ñàìî. – Ñ. 9–10.
4 Òàì ñàìî. – Ñ. 11.



íîñò³ ÷è íåâ³äïîâ³äíîñò³ ÿê êîíñòèòóö³éíèì àêòàì 1875 ðîêó, òàê ³ ðåâîëþö³éíèì äå-
êëàðàö³ÿì.

Ï
î÷èíàþ÷è ç 1929 ðîêó, îäíèì ç íàéàâòîðèòåòí³øèõ âèêëàäà÷³â þðèäè÷íîãî ôà-
êóëüòåòó Ïàðèçüêîãî óí³âåðñèòåòó ââàæàâñÿ ùå îäèí ó÷åíü ³ ïîñë³äîâíèê Å. Äþð-

êãåéìà – êëàñèêà ôðàíöóçüêî¿ þðèäè÷íî¿ ñîö³îëîã³¿ – À. Ëåâ³-Áðþëü. Éîìó íàëåæèòü
ïåâíèé âíåñîê ó ñâ³òîâó äîêòðèíó êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ç ïîçèö³é «ïðàâîâîãî ñîë³-
äàðèçìó». À. Ëåâ³-Áðþëü äàº äâà âëàñíèõ âèçíà÷åííÿ ñóòíîñò³ ïðàâà: çàãàëüíå («ïðà-
âî – öå ïðÿìà ë³í³ÿ, ÿêà ïðîòèñòàâëÿºòüñÿ êðèâ³é, íåïðàâèëüí³é, öå òå, ùî â³äîáðà-
æàºòüñÿ ó ïîíÿòòÿõ ÷åñíîñò³, ëîÿëüíîñò³ ó ëþäñüêèõ â³äíîñèíàõ») òà ñîö³îëîã³÷íå
(«ïðàâî – öå ñóêóïí³ñòü îáîâ’ÿçêîâèõ ïðàâèë ïîâåä³íêè, ÿê³ ðåãóëþþòü ñîö³àëüí³ â³ä-
íîñèíè âñåðåäèí³ ãðóïè, íà ÿêó ö³ ïðàâèëà ñïðÿìîâàí³»)1. Äîòðèìóþ÷èñü ïîçèö³é
«êîðïîðàòèâíîãî» ïðàâîðîçóì³ííÿ ³ áóäó÷è âïåâíåíèì, ùî ïðàâî º ÷è íå âèêëþ÷íî
«ñèñòåìîþ îáîâ’ÿçê³â», À. Ëåâ³-Áðþëü ó òîé æå ÷àñ ââàæàâ êîðïîðàòèâíå ïðàâî äðóãî-
ðÿäíèì â ³ºðàðõ³¿ ³ âèìàãàâ, ùîá âîíî íå ïîðóøóâàëî êîíñòèòóö³éíèõ ïðèïèñ³â ³ íå ñó-
ïåðå÷èëî í³ çâè÷àéíèì, í³ îñíîâíîìó çàêîíàì. Ñóääþ â÷åíèé ââàæàâ «ðàáîì ïðàâà»,
à íå çàêîíó: ïðè òëóìà÷åíí³ çàêîíó, êîíñòèòóö³éíèõ íîðì öåé «ðàá» çîáîâ’ÿçàíèé
«âñ³ìà äîñòóïíèìè çàñîáàìè, êîðèñòóþ÷èñü âñ³ºþ ñâîºþ âëàäîþ, ïðàãíóòè çì³íèòè
ñìèñë íåäîñêîíàëî¿ íîðìè, ùîá âèíåñòè ñïðàâåäëèâå ð³øåííÿ, íåõàé ³ õèòðèì òà íåçà-
êîííèì øëÿõîì»2. Öå, íà äóìêó À. Ëåâ³-Áðþëÿ, º ºäèíîþ ãàðàíò³ºþ ñïðàâåäëèâîãî
âèð³øåííÿ áóäü-ÿêèõ ñïðàâ ó ñóä³, ó òîìó ÷èñë³ é êîíñòèòóö³éíèõ ñïîð³â.

Ó
ì³æâîºííèé ïåð³îä ñàìå ó Ôðàíö³¿, äå òðèâàëè ðîçïî÷àò³ ùå âñåðåäèí³ Õ²Õ ñòî-

ë³òòÿ æîðñòê³ äèñêóñ³¿ íàâêîëî ââåäåííÿ ñóäîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, âèéøëà
íèçêà ðîá³ò, ïðèñâÿ÷åíèõ ö³é ïðîáëåì³. Ñåðåä íèõ – ïðàö³ Å. Ëàìáåðà «Ñóäîâà âëàäà ó
Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ» (1923 ð³ê), Å. Ëàìáåðà ³ Î. Áðàóíà «Áîðîòüáà ó ñóäàõ îá’ºäíàíü
ïðàö³ é êàï³òàëó ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ» (1924 ð³ê), Æ. Æåçà «Íîòàòêè ç ñóäîâî¿ ïðàê-
òèêè» (1925 ð³ê), Ô. Âåéðà «Êîíñòèòóö³éíèé ñóä ×åõîñëîâà÷÷èíè» (1926 ð³ê), Î. Áàð-
òåëåì³ òà Ï. Äóå «Îñíîâè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà» (1926 ð³ê), Ô. Ëàðíîäà «Íåêîíñòè-
òóö³éí³ñòü çàêîí³â òà ôðàíöóçüêå ïóáë³÷íå ïðàâî» (1926 ð³ê), Ï. Ëàðîêà «Ôðàíöóçüê³
ñóää³ òà êîíòðîëü ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ çàêîí³â» (1926 ð³ê), Æ. Ðàéñà «Êîíñòèòóö³é-
í³ñòü çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ â Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ» (1926 ð³ê), Ï. Êàððå äå Ìàëáå-
ðà «Êîíñòèòóö³éí³ñòü çàêîí³â òà Êîíñòèòóö³ÿ 1875 ðîêó» (1927 ð³ê), À. Áëîíäåëà «Ñó-
äîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì êîíñòèòóö³éíîñò³ çàêîí³â (êðèòè÷íå ïîð³âíÿëüíå
äîñë³äæåííÿ: ÑØÀ – Ôðàíö³ÿ)» (1928 ð³ê), Ï. Äóå «Ñóäîâèé êîíòðîëü çà êîíñòèòóö³é-
í³ñòþ çàêîí³â ó Ôðàíö³¿. ßê òðåáà ñòàâèòè çàïèòàííÿ» (1929 ð³ê) òà ³íø³.

Ôðàíöóçüê³ ïðàâîçíàâö³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ó íàâåäåíèõ ðîáî-
òàõ ïèëüíó óâàãó ïðèä³ëÿëè ïðîöåñàì çàðîäæåííÿ ³ âèçð³âàííÿ íîâ³òíüî¿ êîíñòèòóö³é-
íî¿ þñòèö³¿ ó äîðåâîëþö³éí³é ³ ðåâîëþö³éí³é Ôðàíö³¿, àíàë³çóþ÷è ä³ÿëüí³ñòü parla-
mento ç êîíòðîëþ çà àêòàìè êîðîëÿ, ïðè÷èíè ñòð³ìêîãî ïàä³ííÿ àâòîðèòåòó ôðàíöóçü-
êèõ ñóä³â ³ â³äñòîðîíåííÿ ¿õ â³ä çä³éñíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, ³í³ö³àòèâè
Ï. Êåðñåíà ùîäî ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíî¿ «êîëåã³¿ öåíçîð³â», Ì. Ðîáåñï’ºðà – ùîäî «íà-
ö³îíàëüíîãî æóð³», Å. Ñ³ºéºñà – ùîäî «êîíñòèòóö³éíîãî æóð³», «îõîðîííîãî ñåíàòó»
òîùî. Çâåðòàëàñü óâàãà íà àíòèïàðëàìåíòñüêó ñïðÿìîâàí³ñòü ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòó-
ö³éíîãî êîíòðîëþ ó Ôðàíö³¿ ÷àñ³â Ïåðøî¿ òà Äðóãî¿ ³ìïåð³é, àíàë³çóâàëîñü ñï³ââ³äíî-
øåííÿ ïîíÿòü «íåêîíñòèòóö³éí³ñòü» ³ «íåçàêîíí³ñòü» çàêîíó ³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, ç îäíîãî áîêó, ³ êîíñòèòóö³éíèõ ïðèïèñ³â – ç äðóãîãî, êîíñòèòóö³¿ òà «âñ³õ
³íøèõ» çàêîí³â, ââîäèâñÿ äî îá³ãó òåðì³í «ïðàâë³ííÿ ñóää³â» (Å. Ëàìáåð), ÿêèé ï³ñëÿ
öüîãî ñòàâ ÷è íå íàéïîïóëÿðí³øèì ñåðåä òåîðåòèê³â êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, òîùî.

Íå îá³éøëè óâàãîþ ôðàíöóçüê³ äîñë³äíèêè ðåòåëüíèé àíàë³ç ïðàêòèêè çä³éñíåííÿ
êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ç áîêó Âåðõîâíîãî ñóäó òà ³íøèõ ñóä³â ÑØÀ, ïîë³òè÷íîãî
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1 Ëåâè-Áðþëü À. Ñîöèîëîãèÿ ïðàâà // Àíòîëîãèÿ ìèðîâîé ïðàâîâîé ìûñëè. – Òîì ²²². – Ñ. 651–652.
2 Òàì ñàìî. – Ñ. 654.



íàãëÿäó çà íåäîòîðêàíí³ñòþ íåñèñòåìàòèçîâàíî¿ êîíñòèòóö³¿ Âåëèêîáðèòàí³¿, îñîá-
ëèâî ç áîêó áðèòàíñüêèõ ïàðëàìåíòñüêèõ ³íñòèòóö³é Court of Referees òà Select Com-
mittee, äîñâ³äó ÷åñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ïîâíîâàæåíü ³ îðãàí³çàö³¿ Êîí-
ñòèòóö³éíîãî ñóäó ×åõîñëîâà÷÷èíè, éîãî ñï³âïðàö³ ç ïàðëàìåíòîì, îñîáëèâîñòåé
øâåéöàðñüêî¿ ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ðîë³ Ñîþçíîãî ñóäó Øâåéöàð³¿ ó çà-
õèñò³ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí òîùî. Ïðè äîñë³äæåíí³ ³ñòîðè÷íèõ äæåðåë,
óìîâ, ôîðì, ìåòîä³â çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ â ÑØÀ ôðàí-
öóçüê³ þðèñòè àêöåíòóâàëè íà ì³öíîñò³ àìåðèêàíñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿ ÿê íàéñïðèÿò-
ëèâ³øîìó çàñîá³ åôåêòèâíîñò³ çàïðîâàäæåíî¿ Âàøèíãòîíîì ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíî¿
þñòèö³¿, íà «äæåíòåëüìåíñüê³» âçàºìîâ³äíîñèíè ñóäîâî¿ ³ çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè â ÑØÀ,
íà íàëåæíîìó ì³ñö³ ñóäîâèõ êîíòðîëüíèõ îðãàí³â ó äåðæàâíîìó àïàðàò³, íà ïåðñïåê-
òèâàõ ðîçâèòêó àìåðèêàíñüêî¿ ìîäåë³. Ó òîé æå ÷àñ íàçâàí³ âèùå ïðàâîçíàâö³ ãîñòðî
êðèòèêóâàëè ¿¿ çà ñïðîáè îáìåæåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïîâíîâàæåíü ñóä³â ÑØÀ, çà ¿õ
óïåðåäæåíó íåãàòèâíó ñîö³àëüíó ðîëü òîùî.

Çâåðíåìî óâàãó: ÿêùî ó 20–30-õ ðîêàõ á³ëüø³ñòü ôðàíöóçüêèõ äîñë³äíèê³â íà ÷îë³ ç
Ë. Äþã³ òà Ì. Îð³ó âèñòóïàëè çà íàäàííÿ ñóäàì ïðàâà áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ ó êîíñòè-
òóö³éíîìó êîíòðîë³, òî Ï. Äóå, Æ. Æåç, Î. Áàðòåëåì³ òà äåÿê³ ³íø³ äîâîäèëè, ùî ÷åðåç
ñëàáê³ñòü, çàëåæí³ñòü â³ä âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, íèçüêèé àâòîðèòåò ñóä³â ³ ñóää³â öå ðîáèòè
íåäîö³ëüíî.

Í
åçàïåðå÷íèì âíåñêîì ó òåîð³þ ³ ïðàêòèêó êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ì³æâîºííîãî
ïåð³îäó º äîðîáîê àâòîðà ïðîåêòó ³ ðåäàêòîðà îñòàííüîãî âàð³àíòà Êîíñòèòóö³¿

Àâñòð³¿ 1920 ðîêó, ôóíäàòîðà íîðìàòèâ³çìó («â³äåíñüêî¿ øêîëè», «÷èñòîãî â÷åííÿ ïðî
ïðàâî») Ã. Êåëüçåíà. Ó ö³ ðîêè ³ ï³çí³øå â³í áóâ ñóääåþ Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó Àâñòð³¿
(1921–1929), ïðîôåñîðîì Â³äåíñüêîãî (1917–1929), Êåëüíñüêîãî (1929–1933), Æåíåâ-
ñüêîãî (1933–1940), Êàë³ôîðí³éñüêîãî (1942–1973) óí³âåðñèòåò³â ³ îïóáë³êóâàâ ñâî¿
íàéâ³äîì³ø³ ïðàö³: «Ïðîáëåìà ñóâåðåí³òåòó ³ òåîð³ÿ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà» (1920 ð³ê),
«Îñíîâí³ ïðîáëåìè òåîð³¿ äåðæàâíîãî ïðàâà» (1923 ð³ê), «Çàãàëüíà òåîð³ÿ äåðæàâè»
(1925 ð³ê), «Ñîö³îëîã³÷í³ òà ïðàâîâ³ ïîíÿòòÿ äåðæàâíîñò³» (1928 ð³ê), «×èñòå â÷åííÿ
ïðî ïðàâî» (1934 ð³ê), «Çàãàëüíà òåîð³ÿ ïðàâà ³ äåðæàâè» (1945 ð³ê)1 òà ³íø³.

²íêîëè öåé äîðîáîê Ã. Êåëüçåíà íàçèâàþòü «îäí³ºþ ç íàéðàäèêàëüí³øèõ òåîðåòè÷-
íèõ âåðñ³é ïîçèòèâ³ñòñüêîãî àíòèþðèäèçìó»2. Òàê, íàñàìïåðåä, îö³íþºòüñÿ äåÿêà ìî-
äèô³êàö³ÿ àâñòð³éñüêèì ïðàâîçíàâöåì àíàë³òè÷íî¿ þðèñïðóäåíö³¿ Äæ. Îñò³íà, þðè-
äè÷íîãî àíàë³òè÷íîãî äîãìàòèçìó, þðèäè÷íî¿ ë³íãâ³ñòèêè ó íîðìàòèâ³çì, òîáòî ó
äîêòðèíó, ùî ðîçãëÿäàº ïðàâî âèíÿòêîâî ÿê îá’ºêòèâíó ëîã³÷íó ôîðìó, «÷èñòó òåî-
ð³þ» ïðàâà âçàãàë³, «ïðàâà ó òî÷íîìó ñìèñë³», àáñòðàãîâàíîãî â³ä ïñèõîëîã³¿, ñîö³îëî-
ã³¿, åòèêè ³ ïîë³òè÷íî¿ òåîð³¿. Â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ, «ùî òàêå ïðàâî ³ ÿêèì âîíî
º», Ã. Êåëüçåí íåìîâáè «î÷èùóº» éîãî â³ä «íåïðàâà», «ïîë³òèêè ïðàâà» ³ íå ö³êàâèòüñÿ
íàâ³òü ïèòàííÿì, «ÿê âîíî ñòâîðþºòüñÿ»3. Âèñóâàþ÷è ³ îáãðóíòîâóþ÷è òàêó äîêòðèíó
ïðàâîðîçóì³ííÿ, Ã. Êåëüçåí «âðèâàâñÿ» â ïàíóþ÷³ ó 20–30-³ ðîêè êîíöåïö³¿ «â³äðî-
äæåííÿ ïðèðîäíîãî ïðàâà», ³í’ºêö³îíóâàâ çàãàñàþ÷ó òå÷³þ þðèäè÷íîãî ïîçèòèâ³çìó,
çáóäæóâàâ þðèäè÷íó äóìêó ³ òèì ñàìèì, áåçóìîâíî, çáàãà÷óâàâ ñâ³òîâó äîêòðèíó êîí-
ñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿.

Çàïîçè÷èâøè ó ². Êàíòà ³äå¿ ïðî ä³àëåêòèêó ñóùîãî ³ íàëåæíîãî, â³í â³äí³ñ ïðèðîä-
íè÷³ íàóêè, ñîö³îëîã³þ, ³ñòîð³þ äî íàóê ïðî ñóùå, ÿê³ àæ í³ÿê íå ìîæóòü âòîðãàòèñÿ ó
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1 Ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè Ã. Êåëüçåíîì îïóáë³êîâàí³ «Äîêòðèíà ïðèðîäíîãî ïðàâà ïåðåä òðèáóíà-
ëîì íàóêè» (1949 ð³ê), «Ïðàâî Îá’ºäíàíèõ Íàö³é» (1950 ð³ê), «Ïîë³òè÷íà òåîð³ÿ á³ëüøîâèçìó» (1951 ð³ê),
«Êîìóí³ñòè÷íà òåîð³ÿ ïðàâà» (1955 ð³ê), «Ùî òàêå ñïðàâåäëèâ³ñòü? Ñïðàâåäëèâ³ñòü: ïðàâî ³ ïîë³òèêà â äçåð-
êàë³ íàóêè» (1957 ð³ê), äðóãå âèäàííÿ îíîâëåíîãî «×èñòîãî â÷åííÿ ïðî ïðàâî» (1960 ð³ê) òà äåÿê³ ³íø³.
Îñòàííÿ ðîáîòà ïåðåêëàäåíà ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ: Êåëüçåí Ã. ×èñòîå ó÷åíèå î ïðàâå. – Âûï. 1. – Ì., 1987;
Âûï. 2. – Ì., 1988. Âæå ï³ñëÿ ñìåðò³ Ã. Êåëüçåíà ó Â³äí³ ó 1979 ðîö³ âèéøëà éîãî îñòàííÿ ðîáîòà «Çàãàëüíà
òåîð³ÿ íîðì», ó ÿê³é â³í â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä áàãàòüîõ ðàí³øå âèñóíóòèõ ïîñòóëàò³â.

2 Íåðñåñÿíö Â.Ñ. Ôèëîñîôèÿ ïðàâà. – Ì., 1997. – Ñ. 606.
3 Êåëüçåí Ã. ×èñòîå ó÷åíèå î ïðàâå. – Âûï. 1. – Ñ. 7.



â³äîêðåìëåí³ â³ä íèõ íàóêè ïðî íàëåæíå, òîáòî þðèñïðóäåíö³þ ³ åòèêó. Îñîáëèâî â÷å-
íèé ïðîòåñòóâàâ ïðîòè ñïðîá ³äåîëîã³çàö³¿ ³ ïîë³òèçàö³¿ ïðàâîçíàâñòâà òà âèìàãàâ àíà-
ë³çóâàòè é îïèñóâàòè ïðàâî, êîðèñòóþ÷èñü âèíÿòêîâî íîðìîëîã³÷íèì (íîðìàòèâ³ñò-
ñüêèì) ìåòîäîì, «òàêèì, ÿêèì âîíî º», òîáòî ñèñòåìîþ íîðì, ùî ðåãóëþþòü ïîðÿäîê
ó ëþäñüêîìó ãóðòîæèòêó. Ñàìå íîðìà, ïåðåáóâàþ÷è ó ñôåð³ íàëåæíîãî, «ôóíêö³îíóº
ÿê ñõåìà òëóìà÷åííÿ (Deutungsshema)» ³ «íàäàº àêòó çíà÷åííÿ ïðàâîâîãî (àáî ïðîòè-
ïðàâíîãî)», çàëèøàþ÷èñü ïðè öüîìó «ïðîäóêòîì öüîãî àêòà, ÿêèé, ó ñâîþ ÷åðãó, îòðè-
ìóº ïðàâîâèé ñìèñë â³ä ³íøî¿ íîðìè»1. Îòæå, ïðàâî º ñóêóïí³ñòþ íîðì, ³ íå ïðîñòî
íîðì, à âèíÿòêîâî íîðì ïðèìóñîâîãî ïîðÿäêó.

Òà, ìàáóòü, âñå æ íå ³ºðàðõ³ÿ íîðì, âèáóäóâàíà Ã. Êåëüçåíîì ïî ñõîäèíêàõ, ÿê³ çàé-
ìàþòü ïåâí³ ãðóïè íîðì (íà âåðõí³é ñõîäèíö³ – íîðìè êîíñòèòóö³¿, íà ñåðåäí³é – «çà-
ãàëüí³ íîðìè»: ÿê çàêîíè, òàê ³ àêòè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, íà íèæ÷³é ñõîäèíö³ – ³íäèâ³äó-
àëüí³ íîðìè, òîáòî ñóäîâ³ é àäì³í³ñòðàòèâí³ àêòè ïðè âèð³øåíí³ êîíêðåòíèõ ñïðàâ2),
ñòàëà íàéâàãîì³øèì âíåñêîì ïðîôåñîðà ó òåîð³þ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿. Õî÷à äî-
ñèòü âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ îñòàííüî¿ ìàëî îáãðóíòóâàííÿ Ã. Êåëüçåíîì òâåðäæåííÿ,
ùî êîæíà íîðìà íàáóâàº ñòàòóñó îáîâ’ÿçêîâîñò³ äëÿ âñ³õ ò³ëüêè çà óìîâè ¿¿ ñóâîðî¿ â³ä-
ïîâ³äíîñò³ á³ëüø âèñîê³é íîðì³.

Öÿ ³äåÿ íå áóëà íîâîþ, îñê³ëüêè é ³ºðàðõ³ÿ íîðì, ³ íåîáõ³äí³ñòü ¿õ ï³äïîðÿäêîâàíî-
ñò³ îäíà îäí³é îáãðóíòîâóâàëèñü áàãàòüìà ïîïåðåäíèêàìè ôóíäàòîðà íîðìàòèâ³çìó.
Àëüôîþ ³ îìåãîþ îñòàííüîãî ñòàëà íàÿâí³ñòü ÿêî¿ñü «îñíîâíî¿ íîðìè (Grundnorm)»,
ùî ðîçòàøîâóâàëàñü ó Ã. Êåëüçåíà íàä óñ³ºþ ³ºðàðõ³÷íîþ ï³ðàì³äîþ, âèçíà÷àëà ä³é-
ñí³ñòü óñ³õ ³íøèõ íîðì, ó òîìó ÷èñë³ é êîíñòèòóö³éíèõ, àëå ìàëà ïðè öüîìó ñóòî àá-
ñòðàêòíèé, òðàíñöåíäåíòàëüíî-ëîã³÷íèé, óìîãëÿäíèé õàðàêòåð ³ íå ì³ñòèëà æîäíèõ
íîðìàòèâíèõ ïðèïèñ³â. Ïåâíà çàãàäêîâ³ñòü «îñíîâíî¿ íîðìè», ÿêó ñàì Ã. Êåëüçåí ó
öåé ÷àñ íàçèâàâ «ã³ïîòåçîþ», à íàïðèê³íö³ æèòòÿ ç³çíàâñÿ, ùî öå áóëà «ô³êö³ÿ»3, ³ ïî-
ðîäèëà ÷è íå íàéá³ëüøå ñóïåðå÷îê ÿê ñåðåä éîãî îäíîäóìö³â, òàê ³ îïîíåíò³â.

Ñ
ïðàâà â òîìó, ùî íàéïðèíöèïîâ³øà ó äîêòðèí³ ñâ³òîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿
ïðîáëåìà – ïðîáëåìà ïðàâîðîçóì³ííÿ – ñòîñîâíî â÷åííÿ Êåëüçåíà íå ìîãëà áóòè

âèð³øåíà áåç ç’ÿñóâàííÿ ñóòíîñò³ «îñíîâíî¿ íîðìè». Ñàì â÷åíèé ëèøå íàòÿêàâ ÷è òî
íà äåëåãóâàííÿ íåþ íîðìîòâîð÷î¿ âëàäè, ÷è òî íà ¿¿ çì³ñò ÿê «êîíñòèòóö³¿ ó ñåíñ³ ïðà-
âîâî¿ ëîã³êè, íà â³äì³íó â³ä êîíñòèòóö³¿ ó ñåíñ³ ïîçèòèâíîãî ïðàâà»4, ÷è òî íà ¿¿ ñóòî
îá’ºêòèâíèé õàðàêòåð, ÷è òî íà «âîëþ òâîðöÿ ðåë³ã³¿», ÷è òî íà ÿêóñü «ïåðøó ³ñòîðè÷-
íó êîíñòèòóö³þ», ùî «íå âñòàíîâëåíà ïîçèòèâíèì ïðàâîâèì àêòîì, àëå… º ïðèïó-
ùåííÿì, íåîáõ³äíèì ó òîìó ðàç³, ÿêùî àêò, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, òëóìà÷èòüñÿ ÿê àêò òâî-
ðåííÿ êîíñòèòóö³¿, à àêòè, çàñíîâàí³ íà ö³é êîíñòèòóö³¿, – ÿê ïðàâîâ³ àêòè»5. Á³ëüø-
ìåíø ÷³òêî ôîðìóëþþ÷è «îñíîâíó íîðìó» ì³æäåðæàâíèõ â³äíîñèí, Ã. Êåëüçåí òóò
æå ñïðîñòîâóâàâ âëàñí³ òâåðäæåííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ó í³é áóäü-ÿêèõ íîðìàòèâíèõ ïðè-
ïèñ³â, îñê³ëüêè ö³ ôîðìóëþâàííÿ ì³ñòèëè íèçêó íå ïðîñòî íîðìàòèâíèõ, à ³ìïåðàòèâ-
íèõ ïðèïèñ³â íîðìàòèâíîãî õàðàêòåðó6. Äîñèòü âèðàçíî ïèøå Ã. Êåëüçåí ò³ëüêè ïðî
«îñíîâíó íîðìó» ÿê ïîñòóëàò, ùî íå ìîæå âñòàíîâëþâàòèñü áóäü-ÿêîþ âëàäíîþ ³í-
ñòèòóö³ºþ, îñê³ëüêè ó äàíîìó âèïàäêó «êîìïåòåíö³ÿ òàêî¿ ³íñòèòóö³¿ ìàëà á çàñíîâóâà-
òèñü íà ÿê³éñü ùå á³ëüø âèñîê³é íîðì³»7, ³ ñïðèéìàòè öåé ïîñòóëàò òðåáà áåç æîäíèõ
ñóìí³â³â ùîäî ï³äãðóíòÿ ä³éñíîñò³ «îñíîâíî¿ íîðìè» ÿê çàãàëüíîãî äæåðåëà ä³éñíîñò³
âñ³õ íîðì áåç äîêàç³â.

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 3/2004

64

1 Êåëüçåí Ã. ×èñòîå ó÷åíèå î ïðàâå. – Âûï. 1. – Ñ. 10–11.
2 Ï³çí³øå òàêà ³ºðàðõ³ÿ îòðèìàëà ó ë³òåðàòóð³ ùå é íàéìåíóâàííÿ «ñõîäèíêîâî¿ êîíöåïö³¿ ïðàâà».
3 Ðîññèéñêàÿ þðèäè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. – Ì., 1999. – Ñ. 604.
4 Êåëüçåí Ã. ×èñòîå ó÷åíèå î ïðàâå. – Âûï. 2. – Ñ. 74.
5 Òàì ñàìî. – Âûï. 1. – Ñ. 66.
6 Òàì ñàìî. – Âûï. 2. – Ñ. 93–102.
7 Òàì ñàìî. – Âûï. 2. – Ñ. 69.



Âèõîäÿ÷è ç òàêèõ ñóïåðå÷ëèâèõ ì³ðêóâàíü â÷åíîãî º âñ³ ï³äñòàâè ïîãîäèòèñü ç éîãî
ìîëîäøèì àâñòð³éñüêèì êîëåãîþ, ïåðåêîíàíèì ³ ïàëêèì çàõèñíèêîì ³äå¿ ³ ïðàêòèêè
ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ Ð. Ìàð÷³÷åì ñòîñîâíî òîãî, ùî Ã. Êåëüçåí ïðèõî-
âóâàâ çà «îñíîâíîþ íîðìîþ» äîïîçèòèâíå (ïðåïîçèòèâíå, ïðèðîäíå), ñàìèì íèì
íå îñÿãíóòå «ïðàâî áóòòÿ», òîáòî ïðèðîäíå ïðàâî1. Ìàáóòü, ñàìå ç öèì ïîâ’ÿçàí³ íàòÿ-
êè Ã. Êåëüçåíà íà áîæåñòâåííå ïîõîäæåííÿ «îñíîâíî¿ íîðìè», ñóòî ³äåàëüíó «ïåðøó
³ñòîðè÷íó êîíñòèòóö³þ» òîùî. Îòæå, ñàì Ã. Êåëüçåí (÷è òî ãëèáîêî ïðîäóìàíî, ÷è òî
ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí, ÿêèõ íå ì³ã ïðî³ãíîðóâàòè àáî íàâìèñíî óíèêíóòè ³ñòèííèé
ìèñëèòåëü) çìóøåíèé áóâ âèçíàòè, õî÷ ³ íå ÿâíî, áåçóìîâíå âåðõîâåíñòâî ïðèðîäíîãî
ïðàâà ÿê «îñíîâíî¿ íîðìè» ³ äëÿ êîíñòèòóö³¿, ³ äëÿ âñ³õ ³íøèõ íîðì ïîçèòèâíîãî ïðàâà.
Íàïåâíî, â öüîìó òðåáà âáà÷àòè ñòðèæíåâèé âíåñîê Ã. Êåëüçåíà ó ñâ³òîâó òåîð³þ êîí-
ñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, îñê³ëüêè îá’ºêòèâíå, õî÷ ³ äåùî çàìàñêîâàíå, âèçíàííÿ ïåðâ³ñíî-
ñò³ ïðèðîäíîãî ïðàâà, çàëåæíîñò³ â³ä íüîãî ïðàâà ïîçèòèâíîãî, íåîáõ³äíîñò³ çàáåçïå-
÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ïèñàíèõ íîðì ºäèíî «ïðàâèëüíîìó ïðàâó» ãàðàíòóâàëî æèâó÷³ñòü
«÷èñòîãî â÷åííÿ ïðî ïðàâî», ïåâíó çíà÷óù³ñòü íîðìàòèâ³çìó â ïðàêòèö³ êîíñòèòóö³é-
íîãî êîíòðîëþ òîùî. Áóäó÷è â³ä³ðâàíèì â³ä ñâîº¿ ïåðøîîñíîâè, «íåçàïëÿìîâàíå ïðà-
âî» â ³íòåðïðåòàö³¿ Ã. Êåëüçåíà áåç öüîãî áóëî á óæå äàâíî â³äêèíóòå ÿê «àíòèþðè-
äèçì».

Çà «àíòèþðèäèçì» ìîæíà ââàæàòè äåÿê³ òâåðäæåííÿ ïðàâîçíàâöÿ ïðî ñïðàâåäëè-
â³ñòü ³ ìîðàëü, ùî, íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, «íå ìîæóòü áóòè îçíàêîþ, ÿêà â³äð³çíÿº ïðàâî
â³ä ³íøèõ ïðèìóñîâèõ ïîðÿäê³â»2; âèñíîâêè ïðî íåïîòð³áí³ñòü îö³íþâàòè íîðìè ïîçè-
òèâíîãî ïðàâà íà ïðåäìåò ¿õ ñïðàâåäëèâîñò³ ³ ìîðàëüíîñò³, ùî í³÷îãî, îêð³ì øêîäè,
íå çàâäàâàëî ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ; íàìàãàííÿ âêëþ÷èòè äî
çì³ñòó ïðàâà î÷åâèäíî íåïðàâîâ³ àêòè àâòîðèòàðíèõ ³ òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â, áóäü-ÿêå
íîðìîëîã³÷íî ³íòåðïðåòîâàíå ñâàâ³ëëÿ ÿê «÷èñò³ íîðìè» íàâ³òü ó ðàç³, ÿêùî öå áóëà á
«çì³¿íà îòðóòà»3; ïîâíå îòîòîæíåííÿ äåðæàâè ÿê «ìåòàïðàâîâî¿ ñóòíîñò³, âîäíî÷àñ ³
ïåðåäóìîâè ïðàâà ³ áóòòÿ ïðàâà»4 ç ïîçèòèâíèì ïðàâîì, ÿêå, íà éîãî äóìêó, º «ñòàð-
øèì â³ä äåðæàâè», ³ íà ö³é îñíîâ³ ð³øó÷å çàïåðå÷åííÿ íàâ³òü ñàìî¿ ³äå¿ ïðî ïðàâîâó
äåðæàâó òîùî. Áåçóìîâíî, òàê³ òâåðäæåííÿ Ã. Êåëüçåíà, ÿê³ çîâñ³ì â³äêèäàëè àáî ïåðå-
øêîäæàëè ïîøóêàì êðèòåð³þ â³äìåæóâàííÿ ïðàâà â³ä íåïðàâà, ó ãîíèòâ³ çà óÿâíîþ
«÷èñòîòîþ ïðàâà» «â³äìèâàëè» éîãî â³ä ñïðàâåäëèâîñò³ ³ ìîðàë³, àïîëîãåòèçóâàëè
ïðèìóñ ó ïðàâ³, òëóìà÷èëè ñèëó ÿê ïðàâî, ã³ïåðáîë³çóâàëè ôîðìó ïðàâà íà øêîäó éîãî
çì³ñòó, íàâðÿä ÷è ìîæíà â³äíîñèòè äî êîíöåïòóàëüíî¿ ñêàðáíèö³ ñâ³òîâî¿ êîíñòè-
òóö³éíî¿ þñòèö³¿.

À
ëå ïîñòàòü â÷åíîãî ïîâèííà ïîñ³ñòè íàëåæíå ¿é îäíå ç ïðîâ³äíèõ ì³ñöü â ³ñòîð³¿
ñòâåðäæåííÿ íà ïëàíåò³ õîäè êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, íàâ³òü íåçâàæàþ÷è íà

òå, ùî â³í òàê ³ «íå ïîì³òèâ» âèñóíåííÿ ³ ãëèáîêîãî îáãðóíòóâàííÿ ². Ïåòðóíêåâè÷åì
ï³îíåðñüêî¿ ³äå¿ ñòâîðåííÿ íîâ³òíüîãî ñïåö³àëüíîãî êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó òà ñòðèæ-
íåâèõ êîíöåïòóàëüíèõ ³ îðãàí³çàö³éíèõ çàñàä éîãî ä³ÿëüíîñò³.

Ïî-ïåðøå, Ã. Êåëüçåí ñòàâ ä³éñíî ôóíäàòîðîì íåçàëåæíî¿ àâñòð³éñüêî¿ ñèñòåìè
íå ò³ëüêè ñóäîâî¿, à é ïîë³òè÷íî¿, àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ÿê àâòîð
ïðîåêòó ³ ðåäàêòîð îñòàííüîãî âàð³àíòà Êîíñòèòóö³¿ Àâñòð³¿ 1920 ðîêó, äå é áóëà
îêðåñëåíà òàêà ñèñòåìà, ùî ä³º ç íåçíà÷íèìè çì³íàìè é ñüîãîäí³, òîáòî ïðîòÿãîì ìàé-
æå 75 ðîê³â (ç ïåðåðâîþ ó 1934–1945 ðîêàõ).

Ïî-äðóãå, ñàìå öåé àâñòð³éñüêèé ïðàâîçíàâåöü ÷åðåç ï³âòîðà äåñÿòèë³òòÿ ï³ñëÿ
îïóáë³êóâàííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîåêòó ². Ïåòðóíêåâè÷à ³ éîãî ñîðàòíèê³â ïî «Ñîþçó
âèçâîëåííÿ» (êîëè ³äå¿ óêðà¿íñüêîãî ³ ðîñ³éñüêîãî ìèñëèòåëÿ ôàêòè÷íî âæå áóëè çàáó-
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1 Äèâ.: Íóäåëü Ì. Êîíñòèòóöèîííûé êîíòðîëü â êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâàõ. – Ì., 1968. – Ñ. 88.
2 Êåëüçåí Ã. ×èñòîå ó÷åíèå î ïðàâå. – Âûï. 1. – Ñ. 70.
3 Òàì ñàìî. – Âûï. 2. – Ñ. 74.
4 Òàì ñàìî. – Âûï. 2. – Ñ. 110.



ò³) çðîáèâ, ìàáóòü, âèð³øàëüíèé äëÿ ªâðîïè âíåñîê, ïåðåîð³ºíòóâàâøè êîíòèíåíò, à
ïîò³ì ³ áàãàòî ³íøèõ äåðæàâ ñâ³òó ç ïîë³òè÷íîãî ³ òðàäèö³éíîãî ñóäîâîãî íà íîâ³òí³é
ñïåö³àëüíèé ñóäîâèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü.

Ïî-òðåòº, Ã. Êåëüçåí ó 20–30-õ ðîêàõ ñòàâ íå ò³ëüêè îäíèì ç îñíîâíèõ îðãàí³çàòîð³â
îñòàííüî¿ ìîäåë³ ºâðîïåéñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, à é ¿¿ êîíöåïòóàëüíèì ³äåîëî-
ãîì-íàòõíåííèêîì. Ñàìå â³í áóâ ïåðøèì, õòî âæå ó 1922 ðîö³ ï³äãîòóâàâ ôóíäàìåí-
òàëüíó ïðàöþ «Êîíñòèòóö³ÿ Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ», à ó 1931 ðîö³ – «Õòî ìàº áóòè íà
ñòîðîæ³ Êîíñòèòóö³¿?», äå óçàãàëüíþâàëèñü ïðàêòèêà ³ ï³îíåðñüêèé äîñâ³ä ôóíêö³îíó-
âàííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó Àâñòð³¿. Ñàìå çà éîãî ³í³ö³àòèâè ñòàòòþ 139 Êîíñòèòóö³¿
1920 ðîêó áóëî âèòëóìà÷åíî òàê, ùî Ñóä ì³ã ðîçãëÿäàòè íà ïðåäìåò êîíñòèòóö³éíîñò³
íå ò³ëüêè çàêîíè, à é «çàãàëüí³ íîðìè, ÿê³ âñòàíîâëþþòüñÿ îðãàíàìè äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ», òîáòî óêàçè òà ³íø³ àêòè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Ñàìå çà íàïîëÿãàííÿì
Ã. Êåëüçåíà àâñòð³éñüêà ñèñòåìà êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ óñîòóâàëà êðàù³ äîñÿãíåííÿ
àìåðèêàíñüêî¿ ìîäåë³, çàëó÷èâøè ñóäè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ äî áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³
ó ïðîöåñ³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ÷åðåç íàäàííÿ ¿ì ïðàâà ñóá’ºêò³â çâåðíåííÿ äî
Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó Àâñòð³¿.

Ïî-÷åòâåðòå, â÷åíîìó ïîòàëàíèëî äîâåñòè, ùî çàñíóâàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â àáî
êîíñòèòóö³éíèõ òðèáóíàë³â àæ í³ÿê íå ñóïåðå÷èòü í³ òåîð³¿ ïîä³ëó âëàäè íà òðè ã³ëêè, í³
íàéïîøèðåí³ø³é òîä³ ³ ïîøèðåí³é é çàðàç äîêòðèí³ ñóâåðåí³òåòó, âåðõîâåíñòâà ïàðëà-
ìåíòó. Ç îäíîãî áîêó, â³í ïåðåêîíàâ, ùî ñïåö³àëüíèé îðãàí êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿,
íàä³ëåíèé, ïåâíîþ ì³ðîþ, ôóíêö³ÿìè ÷åòâåðòî¿ âëàäè, íå ñòàíå ¿¿ íîñ³ºì ó ïîâíîìó âè-
ãëÿä³, îñê³ëüêè âèêîíóâàòèìå ëèøå ðîëü «êîíòðáàëàíñó» àáî «íåãàòèâíîãî çàêîíîäàâ-
öÿ». Êîíñòèòóö³éíèé ñóä ÷è òðèáóíàë ïåðåáóâàòèìå ïîçà òðüîìà êëàñè÷íèìè ã³ëêàìè
âëàäè, àëå äåùî íàä íèìè âíàñë³äîê ñâîãî çàâäàííÿ ï³äòðèìóâàòè ð³âíîâàãó âëàäè ÷å-
ðåç çàïîá³ãàííÿ ³ ïðèïèíåííÿ ÿêîþñü ç ¿¿ ã³ëîê ïîðóøåíü êîíñòèòóö³¿ àáî çàãàëüíèõ
ïðèíöèï³â ïðàâà òà îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïðàâîâèõ íîðì. Ç äðóãîãî áîêó, îðãàí êîíñòè-
òóö³éíî¿ þñòèö³¿, íà äóìêó ïðàâîçíàâöÿ, íå ïîâèíåí ñóïåðå÷èòè ïðèíöèïó ñóâåðåí³òå-
òó ïàðëàìåíòó, îñê³ëüêè ñóâåðåí³òåò íå ìîæå íàëåæàòè ò³ëüêè çàêîíîäàâ÷³é ³íñòèòóö³¿,
à âò³ëþºòüñÿ óñ³ì äåðæàâíèì ëàäîì, âñ³ìà âëàäíèìè ã³ëêàìè ðàçîì. ßêùî ïðàâîñóääÿ ³
âèêîíàâ÷à âëàäà ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ çàêîíîäàâñòâó, òî îðãàíè çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè òåæ
ïðÿìî ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ ÿê êîíñòèòóö³¿, òàê ³ óõâàëåíèì íåþ æ çàêîíàì. Îòæå, ³ ïàð-
ëàìåíò ó ñâî¿õ ä³ÿõ îáìåæóºòüñÿ, ó ïåðøó ÷åðãó, êîíñòèòóö³éíèìè íîðìàìè, ùî ïîâ-
í³ñòþ â³äïîâ³äàº ïðèðîä³ ³ ñóòíîñò³ ïîçèòèâíîãî ïðàâà, à äîâîäè òèõ, õòî ïðàãíå â³äìå-
æóâàòè çàêîíîäàâ÷ó âëàäó â³ä ñóäîâîãî êîíòðîëþ, º íåëîã³÷íèìè, íåëåã³òèìíèìè ³
í³ê÷åìíèìè. Á³ëüøå òîãî, ïàðëàìåíò, ââàæàþ÷è ñåáå «â³ëüíèì òâîðöåì íîðì ïðàâà»,
íàñïðàâä³ º òàêèì æå ïîâ’ÿçàíèì êîíñòèòóö³ºþ îðãàíîì çàñòîñóâàííÿ ïðàâà, ÿê ³ âñ³
³íø³. ßê òâîðöþ íîðì éîìó àæ í³ÿê íå ìîæíà äîâ³ðÿòè àíóëþâàííÿ íåêîíñòèòóö³éíèõ
íîðì, îñê³ëüêè â³í ñàì ¿õ ïðèéìàº. Öþ ñïðàâó òðåáà ïîêëàäàòè íà ³íøèé âåðõîâíèé
îðãàí, â³äì³ííèé â³ä ïàðëàìåíòó, íå ï³äïîðÿäêîâàíèé éîìó, íå çàëåæíèé â³ä íüîãî. Òóò
â÷åíèé äîïóñêàº, ùî òàêèì îðãàíîì ì³ã áè áóòè íå ëèøå êîíñòèòóö³éíèé ñóä ÷è êîí-
ñòèòóö³éíèé òðèáóíàë, à é êâàç³ñóäîâèé îðãàí, «ñêëàäåíèé ç íàéá³ëüø êîìïåòåíòíèõ ³
â³äîìèõ ó êðà¿í³ þðèñò³â».

Ïî-ï’ÿòå, Ã.Êåëüçåí ïåðåêîíëèâî àðãóìåíòóâàâ òåçó, ùî áóäü-ÿêà ñóäîâà ä³ÿëüí³ñòü
âçàãàë³, ïîâ’ÿçàíà ³ç çàñòîñóâàííÿì ò³º¿ ÷è ³íøî¿ íîðìè çàêîíó àáî àäì³í³ñòðàòèâíîãî
óêàçó, ïîâèííà ñóïðîâîäæóâàòèñü ¿õ ïåðåâ³ðêîþ ñóäîì íà ïðåäìåò êîíñòèòóö³éíîñò³.
Òàêå ïðàâî ñóä³â íà ðåâ³ç³þ ÿê ôîðìàëüíèõ, òàê ³ ìàòåð³àëüíèõ íîðì íå îáîâ’ÿçêîâî ìàº
çàêð³ïëþâàòèñü ó êîíñòèòóö³¿, îñê³ëüêè âîíî âèïëèâàº «ç ñàìî¿ ñóò³ ñòðóêòóðè ïðàâîâî-
ãî ïîðÿäêó», ùî íå ïîòðåáóº ïîçèòèâíî-ïðàâîâîãî ï³äòâåðäæåííÿ1, à êîíñòèòóö³éíèé
ñóä, äàþ÷è âèñíîâîê ïðî íåâ³äïîâ³äí³ñòü àêò³â êîíñòèòóö³¿ òà ïðî ¿õ íàä³éí³ñòü, íå ïî-
âèíåí çóïèíÿòèñü ïåðåä íåîáõ³äí³ñòþ ðåàë³çàö³¿ ïåâíèõ íîðìîòâîð÷èõ ôóíêö³é.
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1 Òóò Ã. Êåëüçåí çíîâó ÿâíî â³äñòóïàº â³ä ñâîº¿ æ äîêòðèíè íîðìàòèâ³çìó.



Ïî-øîñòå, Ã. Êåëüçåí, êîðèñòóþ÷èñü âëàñíîðó÷ ðîçðîáëåíîþ «ñõîäèíêîâîþ êîí-
öåïö³ºþ ïðàâà», òîáòî ³ºðàðõ³ºþ íîðì, ùå ðàç ïðèâåðòàº óâàãó äî òîãî, ùî ñàìå êîíñòè-
òóö³ÿ, áóäó÷è ï³äïîðÿäêîâàíîþ òðàíñöåíäåíòàëüíî-ëîã³÷í³é «îñíîâí³é íîðì³» ÿê ºäè-
íîìó äæåðåëó ïðàâà, ïåðåáóâàº íà âåðõ³âö³ «ïîçèòèâíî¿» ï³ðàì³äè, º çîñåðåäæåííÿì
ôóíäàìåíòàëüíèõ íîðì, à òîìó ìàº áóòè ñòàá³ëüíîþ, ðåòåëüíî çàõèùàòèñü â³ä áóäü-
ÿêèõ ñïðîá ¿¿ íåâèïðàâäàíèõ çì³í àáî æ â³äâåðòèõ ïîðóøåíü øëÿõîì âèäàííÿ «çàãàëü-
íèõ íîðì» ç áîêó çàêîíîäàâö³â ÷è àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³íñòèòóö³é. Íà ïåðåêîíàííÿ â÷åíî-
ãî, ñàìå êîíñòèòóö³ÿ º ÿäðîì ÿê ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà, òàê ³ îñíîâíèõ ïðîöåäóðíèõ
íîðì, à òîìó âêðàé ïîòð³áí³ ñïåö³àëüí³ æîðñòê³ ïðîöåäóðí³ ïðàâèëà ¿¿ ïåðåãëÿäó.

Ïî-ñüîìå, Ã. Êåëüçåí ÷³òêî ñôîðìóëþâàâ ÿê ïåðøî÷åðãîâå çàâäàííÿ îðãàíó êîíñòè-
òóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ çàõèñò íèì ³íòåðåñ³â ìåíøîñò³. Öå çðîáëåíî íà ïëàòôîðì³ ðîçó-
ì³ííÿ äåìîêðàò³¿ ïðè ïîä³ë³ äåðæàâ íà äåìîêðàòè÷í³ òà íåäåìîêðàòè÷í³ íå ÿê ïðîöåäó-
ðè ïàíóâàííÿ á³ëüøîñò³ ïðè çàòâåðäæåíí³ çàêîí³â, à ÿê âèíÿòêîâî ïîâàãè äî ÷óæèõ
ïîãëÿä³â1. Â÷åíèé ïðåêðàñíî áà÷èâ, ùî ñàìîâëàñòÿ ïàðëàìåíòñüêî¿ á³ëüøîñò³, îñîá-
ëèâî êîëè âîíà ùå é ñïèðàºòüñÿ íà ñôîðìîâàíó íåþ æ ñèñòåìó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ïå-
ðåòâîðþºòüñÿ íà çàãàëüíîäåðæàâíèé ìîíîë³òíèé êîíãëîìåðàò, ÿêèé ðîáèòü ïðèíöèï
ïîä³ëó âëàäè ô³êö³ºþ, ïàðëàìåíò – «áåçñëîâåñíîþ ìàøèíîþ ñë³ïîãî ãîëîñóâàííÿ»,
íåùàäíî ïðèäóøóº áóäü-ÿêó îïîçèö³þ, ô³çè÷íî ðîç÷àâëþº ìåíø³ñòü, ìàéæå àáñîëþò-
íî ³ãíîðóº êîíñòèòóö³þ, áåçïåðåøêîäíî ïîðóøóº ¿¿ ïðèïèñè ³ âñòàíîâëþº àâòîðèòàð-
íèé ôàøèñòñüêèé ðåæèì2. Óñå öå îá’ºêòèâíî ñïðèÿëî øèðîêîìó çàïðîâàäæåííþ ñó-
äîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ïî÷èíàþ÷è ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 40-õ ðîê³â.

Ïî-âîñüìå, ³äå¿ Ã. Êåëüçåíà ïðî ïðèìàò ì³æíàðîäíîãî ïðàâà íàä âíóòð³øíüîäåð-
æàâíèì íå ò³ëüêè áóëè â³äðàçó ðåàë³çîâàí³ ó Êîíñòèòóö³¿ Àâñòð³¿ â îáøèðíîìó ðîçä³ë³
ïðî Êîíñòèòóö³éíèé ñóä (çãîäîì – â Îñíîâíîìó çàêîí³ ÔÐÍ), à é âèçíàí³ ñóòòºâèì
âíåñêîì ó òåîð³þ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà âçàãàë³. Äîäàìî, ùî ëèøå íà ïî÷àòêó òðåòüîãî
òèñÿ÷îë³òòÿ íà ºâðîïåéñüêîìó êîíòèíåíò³ ç’ÿâëÿþòüñÿ âèðàçí³ îáðèñè âò³ëåííÿ êåëü-
çåí³âñüêîãî ïðîåêòó âñòàíîâëåííÿ ñâ³òîâîãî ïðàâîïîðÿäêó íà çàñàäàõ âåðõîâåíñòâà
ì³æíàðîäíîãî ïðàâà íàä íàö³îíàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì, äîáðîâ³ëüíîãî ï³äïîðÿäêó-
âàííÿ äåðæàâ îðãàíàì ì³æíàðîäíî¿ þðèñäèêö³¿ ³ ïðèâåäåííÿ íå ò³ëüêè çàêîí³â, à é
êîíñòèòóö³é ó â³äïîâ³äí³ñòü äî çàãàëüíîâèçíàíèõ ïðèíöèï³â ì³æíàðîäíîãî ïðàâà.

²
íàðåøò³, íàâ³òü «ïîçèòèâ³ñòñüêèé àíòèþðèäèçì» Ã. Êåëüçåíà ó âèãëÿä³ «÷èñòî¿ òåî-
ð³¿ ïðàâà» íå ìîæíà âèêëþ÷àòè ³ç çàãàëüíîëþäñüêîãî äîðîáêó äî äîêòðèíè êîíñòè-

òóö³éíî¿ þñòèö³¿. Ç îäíîãî áîêó, «÷èñòà òåîð³ÿ» ì³ñòèëà íèçêó ôóíäàìåíòàëüíèõ ïîëî-
æåíü ñòîñîâíî ï³äâèùåíî¿ óâàãè äî ñóïåðå÷íîñòåé ó ïðàâ³, ñòâîðåííÿ ñòðóíêî¿ ñè-
ñòåìè íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, äîñë³äæåííÿ çàãàëüíî¿ òåîð³¿ ³ ëîã³êè ïðàâîâèõ
íîðì, çíà÷åííÿ ïîçèòèâíîãî ïðàâà äëÿ êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿, ÿêå ìàëî õòî çàïå-
ðå÷óº ïðè îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ïèñàíèõ çàêîí³â, ó òîìó ÷èñë³ é êîíñòèòóö³é, ³ íèí³,
à ç äðóãîãî – öÿ «÷èñòà òåîð³ÿ» ó «÷èñòîìó âèãëÿä³» íàéêâàë³ô³êîâàí³øèìè þðèñòàìè,
ÿêèìè, ÿê ïðàâèëî, º ñóää³ êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â, íå çàñòîñîâóºòüñÿ: âîíà ïîºäíóºòüñÿ
ç òåîð³ºþ ïðèðîäíîãî ïðàâà, þñíàòóðàë³ñòè÷íèì, ðàö³îíàë³ñòè÷íèì ïðàâîðîçóì³ííÿì
(äëÿ ÷îãî Ã. Êåëüçåí, ìîæëèâî, ³ ââ³â ã³ïîòåòè÷íó êàòåãîð³þ «îñíîâíî¿ íîðìè») ³ åôåê-
òèâíî ñëóãóº âñ³ì ïðàâîçíàâöÿì ³ ïðàêòèêàì, çàêîíîäàâöÿì ³ ïðîôåñîðàì äëÿ ðîçóì³í-
íÿ ³ òî÷íîãî îïèñó ïîçèòèâíîãî ïðàâà, à îñîáëèâî ñóääÿì – äëÿ âèíåñåííÿ ïðàâèëüíèõ
ð³øåíü ÿê êîíñòèòóö³éíèìè, òàê ³ ñóäàìè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ïðè ðîçâ’ÿçàíí³ â³äïî-
â³äíèõ ïðîáëåì.

Òðåáà äîäàòè, ùî ÿê ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó Àâñòð³¿ Ã. Êåëüçåí êàòåãîðè÷íî
âèñòóïàâ ïðîòè âòðó÷àííÿ ñïåö³àëüíèõ ñóä³â êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ ó âèð³øåííÿ
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1 Ïðè öüîìó Ã. Êåëüçåí íà îäèí ð³âåíü ñòàâèâ äåìîêðàò³þ ë³áåðàëüíó ³ ñîö³àë³ñòè÷íó äåìîêðàò³þ. Öå
íå ùî ³íøå, ÿê âïëèâ íà íüîãî Ê. Êàóòñüêîãî òà ³íøèõ àâñòðîìàðêñèñò³â, äî ÿêèõ â³í áóâ äîñèòü áëèçüêèé çà
ïîë³òè÷íèìè ïîãëÿäàìè.

2 Ñàìå òîìó ó 1933 ðîö³ Ã. Êåëüçåí åì³ãðóâàâ ç Í³ìå÷÷èíè äî Øâåéöàð³¿, à ïîò³ì äî ÑØÀ ³ âæå íà ð³äíó
çåìëþ íå ïîâåðòàâñÿ.



«ïîë³òè÷íèõ ïèòàíü», äîâîäÿ÷è ïðè öüîìó, ùî «äåëåãóâàííÿ çàêîííîñò³, âîë³, ð³âíî-
ñò³, ñïðàâåäëèâîñò³, ìîðàë³ òîùî çà â³äñóòíîñò³ êîíêðåòèçóþ÷îãî âèçíà÷åííÿ öèõ ö³í-
íîñòåé í³ùî ³íøå, ÿê òå, ùî ³ çàêîíîäàâåöü, ³ âèêîíàâåöü çàêîíó ìàþòü ïîâíîâàæåííÿ
çà âëàñíèì ðîçñóäîì çàïîâíþâàòè â³ëüíèé ïðîñò³ð, íàäàíèé êîíñòèòóö³ºþ òà çàêî-
íîì»1. Êîíñòèòóö³éíèé ñóä, ñàìîóñóâàþ÷èñü â³ä â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ï³ä âèãëÿäîì
«íåâòðó÷àííÿ ó ïîë³òè÷í³ ñïðàâè», ó òàêîìó ðàç³, ïî ñóò³, â³äìîâëÿâñÿ â³ä âèêîíàííÿ
áàãàòüîõ ñâî¿õ ôóíêö³é, ó òîìó ÷èñë³ â ãàëóç³ îñíîâíèõ ïðàâ. Ã. Êåëüçåíà öå íå õâèëþ-
âàëî, ÿê ³ òå, ùî êîæíà ðåâ³ç³ÿ çàêîíó ÷è îêðåìî¿ éîãî íîðìè º âòðó÷àííÿì ó ïîë³òè÷íó
ñôåðó. Â³í çàêëèêàâ äî â³äìîâè ³ â³ä âèñëîâëþâàííÿ êîíñòèòóö³éíèì ñóäîì ñâîº¿ ïî-
çèö³¿ ùîäî òàêèõ «þðèäè÷íî íå âèçíà÷åíèõ» ïîíÿòü, ÿê «çàãàëüíå áëàãî», «çàãàëüíà
êîðèñòü» òîùî. Õàðàêòåðíèì äëÿ Ã. Êåëüçåíà-ñóää³ áóëî ÷³òêå ðîçìåæóâàííÿ íèì íà-
óêîâî-ïðàâîâèõ ïîãëÿä³â, ç îäíîãî áîêó, ³ çàñòîñóâàííÿ ïðàâà êîìïåòåíòíèì îðãà-
íîì, – ç äðóãîãî, îñê³ëüêè, íà éîãî äóìêó, ºäèíî¿ ïðàâîâî¿ íàóêè íå ³ñíóº, à ðåàëüí³ñòþ
º çîâñ³ì ð³çí³ íàóêîâî-ïðàâîâ³ ïîçèö³¿.

Îòæå, âíåñîê Ã. Êåëüçåíà ó òåîð³þ ³ ïðàêòèêó ñâ³òîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ
º äîñèòü çíà÷íèì. Éîãî ì³ðêóâàííÿ ³ ñüîãîäí³ ñïðàâëÿþòü çíà÷íèé âïëèâ íà åâîëþö³þ
ñó÷àñíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, çáàãàòèëè ³ çáàãà÷óþòü ¿¿ àìå-
ðèêàíñüêèé ð³çíîâèä, îñîáëèâî ó äåðæàâàõ Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè, ñèñòåìó êâàç³ñóäî-
âîãî çàõèñòó êîíñòèòóö³é òîùî. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñòîë³òòÿ ó Ã. Êåëüçåíà ³ çàïî-
÷àòêîâàíî¿ íèì ó 20–30-õ ðîêàõ Â³äåíñüêî¿ øêîëè ç’ÿâèëîñü ÷èìàëî ïîñë³äîâíèê³â ó
Àâñòð³¿ (À. Ìåðêëü, Ô. Åðìàêîðà, À. Ôåðäðîñ), Ôðàíö³¿ (Ê. äå Ìàëüáåð), Âåëèêîáðèòà-
í³¿ (Ã. Õàðò) òà â ³íøèõ êðà¿íàõ. Ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ çîâí³ ðîáîòè Ã. Êåëüçåíà ï³ääà-
âàëèñü íåùàäí³é êðèòèö³ Ì. Áóõàð³íèì, À. Âèøåíñüêèì, Ñ. Êå÷åêüÿíîì, Â. Òóìàíî-
âèì òà ³íøèìè, ïåðåâàæíî, çà çàõèñò «ðåàêö³éíèõ áóðæóàçíèõ êîñìîïîë³òè÷íèõ ³äåé»,
â³äìîâó â³ä äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó, «çàòóøîâóâàííÿ åêñïëóàòàòîðñüêî¿ ñóòíîñò³
áóðæóàçíîãî ïðàâà», «àêòèâíèé àíòèêîìóí³çì». À íàñïðàâä³ âèíÿòêîâî ïîçèòèâ³ñò-
ñüêå ðîçóì³ííÿ ïðàâà áàãàòî â ÷îìó âèÿâèëîñü ïîä³áíèì äî êåëüçåí³âñüêîãî ³ çàïðîâà-
äæóâàëîñü ïîâñþäíî.

Ç
àâåðøóþ÷è àíàë³ç ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿ ³ â³ò÷èçíÿíî¿ ïðàêòèêè òà äîêòðèíàëüíèõ
îñíîâ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ó ïåð³îä, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, òðåáà çâåðíóòè óâàãó íà

òàêå. ßêùî ñòàíîâëåííÿ ñó÷àñíèõ ìîäåëåé êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ðîçïî÷àëîñü ó
XVII–XVIII ñòîë³òòÿõ â óìîâàõ áåçìåæíîãî ïàíóâàííÿ òåîð³¿ ïðèðîäíîãî ïðàâà ç éîãî
ïðèíöèïàìè ³ êîíöåïö³ÿìè ³íäèâ³äóàë³çìó, ð³âíîñò³ ïåðåä çàêîíîì, ñóñï³ëüíîãî äîãî-
âîðó, ùî çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ ó ïåðøèõ íîâ³òí³õ îá’ºêòàõ ïðàâîâîãî çàõèñòó – þðè-
äè÷íèõ êîíñòèòóö³ÿõ ê³íöÿ XVIII – ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òü, ïðîäîâæèëî åâîëþö³þ äàë³ â
ðàìêàõ êëàñè÷íîãî ë³áåðàë³çìó, çàðîäæåííÿ ³ ðîçêâ³òó ñîö³àë³ñòè÷íèõ ³ êîìóí³ñòè÷-
íèõ ³äåé, çàíåïàäó ïðèðîäíîãî ïðàâà ³ òîðæåñòâà þðèäè÷íîãî ïîçèòèâ³çìó, ùî òåæ
â³äáèëîñü ó êîíñòèòóö³ÿõ, îðãàí³÷íèõ çàêîíàõ ñåðåäèíè ³ äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ – ïî-
÷àòêó ÕÕ ñòîë³òü, – òî ó öåé ïåð³îä íîâ³òíÿ êîíñòèòóö³éíà þñòèö³ÿ äîëàëà äîñèòü êî-
ðîòêèé ó ÷àñ³, àëå âåëüìè ñóïåðå÷ëèâèé ³ àíòàãîí³ñòè÷íèé çà çì³ñòîì øëÿõ. Øîñòà
÷àñòèíà çåìíî¿ òâåðä³, ïðî ÿêó éòèìåòüñÿ äàë³, îáðàëà ñîö³àë³ñòè÷íèé íàïðÿì ïîë³òè÷-
íîãî, åêîíîì³÷íîãî, ïðàâîâîãî òà ³äåîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó, ïðèáëèçíî òàêà æ ¿¿ ÷àñòèíà
ïðîñóâàëàñü âèçíà÷åíèì ðàí³øå êàï³òàë³ñòè÷íèì øëÿõîì, à äâ³ òðåòèíè ëþäñòâà ùå
çàëèøàëèñü íà ñòàä³¿ ôåîäàë³çìó (ïîäåêóäè ç åëåìåíòàìè ðàáîâëàñíèöòâà) ÷è íàâ³òü
ïåðâ³ñíîãî ³ñíóâàííÿ.

Çàõ³äíà òà Öåíòðàëüíà ªâðîïà, Ï³âí³÷íà (÷àñòêîâî Ï³âäåííà ³ Öåíòðàëüíà) Àìåðè-
êà, äåÿê³ êðà¿íè Áëèçüêîãî òà Äàëåêîãî Ñõîäó ïî çàâåðøåíí³ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè
ïðîäîâæóâàëè çàõèñò ñâî¿õ þðèäè÷íèõ êîíñòèòóö³é, ñïèðàþ÷èñü íà äîñÿãíåííÿ íîâ³ò-
íüî¿ ïðàâîâî¿ äóìêè, ó ÿê³é â³äáóëèñÿ çíà÷í³ çðóøåííÿ. Ï³ä îá’ºêòèâíèì òèñêîì ³ñòî-
ðè÷íîãî ïðîöåñó ïðàâîâà ³äåîëîã³ÿ ë³áåðàë³çìó çìóøåíà áóëà «ïåðåôàðáîâóâàòèñÿ»
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ó íåîë³áåðàë³ñòè÷í³ êîíöåïö³¿, þðèäè÷íèé ïîçèòèâ³çì çäàâàâ îäíó çà îäíîþ ïîçèö³¿
íåîïîçèòèâ³ñòñüêèì â÷åííÿì, þðèäè÷íà ôàêòîëîã³ÿ ³ òåêñòîëîã³ÿ – ïðàâîâ³é íàóö³,
ôîðìàëüíà ëîã³êà þðèäè÷íèõ ïîíÿòü – ñîö³îëîã³÷í³é, íåîêàíò³àíñüê³é, íåîãåãåëüÿí-
ñüê³é, ïñèõîëîã³÷í³é, ïðàãìàòè÷í³é, ñîë³äàðèñòñüê³é, ³íñòèòóö³îíàë³ñòñüê³é, ³íñòðó-
ìåíòàë³ñòñüê³é òà ³íøèì ïðàâîâèì ³äåÿì. Âëàäíî âðèâàþòüñÿ íà àðåíó íîâ³òíüîãî
ïðàâîðîçóì³ííÿ òåîð³¿ â³äðîäæåíîãî ïðèðîäíîãî ïðàâà, ³íòåãðàòèâíî¿, ïðàãìàòè÷íî¿
þðèñïðóäåíö³¿ òîùî. Ìîãóòí³é ñîö³îëîã³÷íèé íàïðÿì ïðàâîçíàâñòâà íàáóâàº ð³çíî-
áàðâíèõ â³äò³íê³â ó àìåðèêàíñüê³é, ôðàíöóçüê³é, í³ìåöüê³é òà êîíöåïö³ÿõ ³íøèõ ïðà-
âîâèõ øê³ë ³ òðàäèö³é. Þðèäè÷íèé ìîí³çì óæå íå ìîæå âðÿòóâàòè íàâ³òü ãîìîãåííà
â³äåíñüêà íîðìàòèâ³ñòñüêà øêîëà ç ¿¿ «÷èñòèì â÷åííÿì ïðî ïðàâî»: íà çì³íó éîìó
âëàäíî ïðîñóâàºòüñÿ áàãàòîêîë³ðíèé ïëþðàë³çì ó ïðàâîðîçóì³íí³, ÿêèé îá’ºêòèâíî
âèïëèâàº ç ðåàëüíî¿, âæå î÷åâèäíî¿ äëÿ âñ³õ ãåòåðîãåííîñò³ ëþäñòâà.

Àëå íàñë³äêè ïàíóâàííÿ þðèäè÷íîãî ïîçèòèâ³çìó çàëèøàþòüñÿ ùå äîñèòü æèâó÷è-
ìè. Öå â³ä÷óâàºòüñÿ ó ïðèìóñîâîìó íàñàäæåíí³ íàöèñòñüêèõ, ôàøèñòñüêèõ, ³íøèõ
äèêòàòîðñüêèõ, àâòîðèòàðíèõ, òîòàë³òàðíèõ, êîëîí³àëüíèõ ðåæèì³â íà á³ëüø³é ÷àñòè-
í³ çåìíî¿ êóë³, êîíöåíòðàö³¿ âñ³º¿ ïîâíîòè âëàäè â ðóêàõ ïëóòîêðàò³¿, âîæä³â ïîë³òè÷-
íèõ ïàðò³é, â³éñüêîâèõ òîùî. Ïîêè ùî íîâ³ ïîâîºíí³ ïðàâîâ³ ñèñòåìè áàãàòüîõ äåðæàâ
íå ìîæóòü âèòðèìàòè àãðåñèâíî-âîéîâíè÷îãî òèñêó åêñòðåì³ñò³â, åôåêòèâíî çàõèñòè-
òè ñâî¿ êîíñòèòóö³¿. Îäíà çà îäíîþ íèùàòüñÿ äåìîêðàòè÷í³ Âåéìàðñüêà êîíñòèòóö³ÿ,
êîíñòèòóö³¿ Àâñòð³¿, ×åõîñëîâà÷÷èíè, Ðóìóí³¿, ²ñïàí³¿, ²òàë³¿, Ëèòâè, Ëàòâ³¿, Åñòîí³¿,
ðÿäó äåðæàâ Öåíòðàëüíî¿ òà Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè, Áëèçüêîãî, Ñåðåäíüîãî ³ Äàëåêîãî
Ñõîäó, ñòâîðþþòüñÿ øòó÷í³ ïåðåïîíè ùîäî çàõèñòó ôàêòè÷íèõ êîíñòèòóö³é ïîíåâî-
ëåíèì íàðîäàì íà ö³ëèõ êîíòèíåíòàõ, íàäàííÿ ¿ì íåçàëåæíîñò³ ³ ïðàâ íà ïðèéíÿòòÿ íî-
â³òí³õ þðèäè÷íèõ êîíñòèòóö³é òîùî. Ó ôàøèñòñüêèõ òà ³íøèõ òîòàë³òàðíèõ äåðæàâàõ
íîâ³òíÿ ïðàâîâà ³äåîëîã³ÿ ï³äì³íþºòüñÿ ñóö³ëüíîþ ñîö³àëüíîþ äåìàãîã³ºþ, êîëèøí³
êîíñòèòóö³¿ ñòàþòü ô³êö³ºþ, ó êîëîí³ÿõ, ïðîòåêòîðàòàõ, ìàíäàòíèõ òà ³íøèõ çàëåæíèõ
òåðèòîð³ÿõ çàõèùàþòüñÿ ëèøå ³ìïåðñüê³ êîíñòèòóö³¿.

Ó ðåçóëüòàò³ âñåîõîïëþþ÷î¿ êðèçè ïëàíåòà ïîðèíóëà ó ïîêè ùî íàéñòðàøí³øó â ñâî¿é
³ñòîð³¿ êàòàñòðîôó – Äðóãó ñâ³òîâó â³éíó, ïðÿìèìè é îïîñåðåäêîâàíèìè æåðòâàìè ÿêî¿
ñòàëè ì³ëüÿðäè ëþäåé òà âåëè÷åçíèé ³íòåëåêòóàëüíèé ³ ìàòåð³àëüíèé ïîòåíö³àë.
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ÏÈÒÀÍÍß ÒËÓÌÀ×ÅÍÍß
ÍÎÂÎÃÎ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÃÎÒÓÂÀÍÍß ÄÎ ÇËÎ×ÈÍÓ
(êîìåíòàð ñòàòò³ 14 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè)

Â. Òèõèé,
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,

àêàäåì³ê Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè

Ñòàòòÿ 14. Ãîòóâàííÿ äî çëî÷èíó
1. Ãîòóâàííÿì äî çëî÷èíó º ï³äøóêóâàííÿ àáî ïðèñòîñóâàííÿ çàñîá³â ÷è çíà-

ðÿäü, ï³äøóêóâàííÿ ñï³âó÷àñíèê³â àáî çìîâà íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, óñóíåííÿ ïå-
ðåøêîä, à òàêîæ ³íøå óìèñíå ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó.

2. Ãîòóâàííÿ äî çëî÷èíó íåâåëèêî¿ òÿæêîñò³ íå òÿãíå çà ñîáîþ êðèì³íà-
ëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

1. Ãîòóâàííÿ äî çëî÷èíó º ïî÷àòêîâîþ ñòàä³ºþ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, îäíèì ç âèä³â
íåçàê³í÷åíîãî çëî÷èíó. Ïðè ãîòóâàíí³ äî çëî÷èíó ä³¿ âèííîãî ùå áåçïîñåðåäíüî
íå ñïðÿìîâàí³ íà îá’ºêò ³ íå ñòàâëÿòü éîãî â áåçïîñåðåäíþ íåáåçïåêó. Ñóá’ºêò ùå
íå âèêîíóº ä³ÿííÿ, ÿêå º íåîáõ³äíîþ îçíàêîþ ñêëàäó çëî÷èíó. Ç îá’ºêòèâíî¿ ñòîðîíè
ãîòóâàííÿ äî çëî÷èíó ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ ó ð³çíîìàí³òíèõ ä³ÿííÿõ, àëå çàãàëüíèì äëÿ
íèõ º òå, ùî âñ³ âîíè ïåðåäáà÷àþòü ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ â÷èíåííÿ êîíêðåòíîãî çàê³í-
÷åíîãî çëî÷èíó. Ïðîòå â³í íå äîâîäèòüñÿ äî ê³íöÿ, ïðèïèíÿºòüñÿ ç ïðè÷èí, ùî íå çàëå-
æàëè â³ä âîë³ âèííîãî. Íàïðèêëàä, îñòàííüîãî çàòðèìàëè îðãàíè âëàäè ÷è ³íø³ îáñòà-
âèíè ïåðåøêîäèëè çàâåðøåííþ çëî÷èíó.

²ç ñóá’ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ãîòóâàííÿ äî çëî÷èíó ìîæëèâå ëèøå ç ïðÿìèì óìèñëîì,
òîáòî âèííèé óñâ³äîìëþº, ùî â³í ñòâîðþº ïåâí³ óìîâè ç ìåòîþ â÷èíåííÿ çëî÷èíó àáî
áàæàº ñòâîðèòè òàê³ óìîâè. Ïðè öüîìó âèííèé ìàº íàì³ð íå îáìåæóâàòèñÿ ëèøå ï³äãî-
òîâêîþ äî çëî÷èíó, ÿêà ìîæå áóòè çàê³í÷åíîþ ÷è íåçàê³í÷åíîþ, à â÷èíèòè ä³¿, ùî ïðè-
çâåäóòü äî çàê³í÷åííÿ çëî÷èíó, àëå éîìó íå âäàºòüñÿ ðåàë³çóâàòè ñâ³é óìèñåë, çðîáèòè
öå, äîâåñòè çëî÷èí äî ê³íöÿ ç ïðè÷èí, ùî íå çàëåæàëè â³ä éîãî âîë³.

2. Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 14 ÊÊ ãîòóâàííÿ äî çëî÷èíó âèÿâëÿºòüñÿ â
òàêèõ ôîðìàõ: à) ï³äøóêóâàííÿ çàñîá³â ÷è çíàðÿäü äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó; á) ïðèñòîñó-
âàííÿ çàñîá³â ÷è çíàðÿäü äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó; â) ï³äøóêóâàííÿ ñï³âó÷àñíèê³â;
ã) çìîâà ùîäî â÷èíåííÿ çëî÷èíó; ´) óñóíåííÿ ïåðåøêîä; ä) ³íøå óìèñíå ñòâîðåííÿ
óìîâ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó.

3. Ï³äøóêóâàííÿ çàñîá³â ÷è çíàðÿäü äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó – öå áóäü-ÿê³ ä³¿ ùîäî
ïðèäáàííÿ, îòðèìàííÿ, òèì÷àñîâîãî çàïîçè÷åííÿ, êóï³âë³, ïîøóêó, çíàéäåííÿ çàñîá³â
÷è çíàðÿäü äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Ñïîñ³á ï³äøóêóâàííÿ çàñîá³â òà çíàðÿäü â÷èíåííÿ
çëî÷èíó ìîæå áóòè ÿê çëî÷èííèì, òàê ³ íåçëî÷èííèì. Ï³ä çàñîáàìè â÷èíåííÿ çëî÷èíó
òðåáà ðîçóì³òè ïðåäìåòè ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè â÷èíåíí³ çëî-
÷èíó. Âîíè àáî íåîáõ³äí³ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, àáî ïîëåãøóþòü ÷è ïðèñêîðþþòü
éîãî çä³éñíåííÿ. Íàïðèêëàä, ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè äëÿ øàõðàéñòâà, îäóðìàíþþ÷³ ðå-
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÷îâèíè äëÿ ç´âàëòóâàííÿ òîùî. Çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó – öå ïðåäìåòè, ïðèçíà÷åí³
äëÿ áåçïîñåðåäíüîãî âèêîíàííÿ ä³é, ùî óòâîðþþòü îá’ºêòèâíó ñòîðîíó ñêëàäó çàê³í-
÷åíîãî çëî÷èíó: íàïðèêëàä çáðîÿ, â³äìè÷êè òîùî. Òàê, ï³ä çíàðÿääÿì çëî÷èíó ùîäî
êîðèñëèâèõ ïîñÿãàíü íà âëàñí³ñòü òðåáà ðîçóì³òè òàê³ ïðåäìåòè ÷è òåõí³÷í³ çàñîáè, ÿê³
óìèñíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ âèêðàäåííÿ ìàéíà ÷è çàâîëîä³ííÿ íèì, à òàêîæ äëÿ ïî-
ëåãøåííÿ â÷èíåííÿ ÷è ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èíó. Òðàíñïîðòí³ çàñîáè ìîæóòü áóòè âè-
çíàí³ çíàðÿääÿì çëî÷èíó íå ò³ëüêè òîä³, êîëè âîíè âèêîðèñòîâóâàëèñü äëÿ áåçïîñåðåä-
íüîãî âèëó÷åííÿ ìàéíà ÷è çàâîëîä³ííÿ íèì, à é êîëè áåç ¿õ âèêîðèñòàííÿ â÷èíåííÿ
çëî÷èíó áóëî á íåìîæëèâèì ÷è íàäòî ñêëàäíèì (òðàíñïîðòóâàííÿ ÷ëåí³â çëî÷èííî¿
ãðóïè äî ì³ñöÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåâåçåííÿ âèêðàäåíîãî ìàéíà ç ì³ñöÿ â÷èíåííÿ
çëî÷èíó òîùî).

Àâòîìîá³ëü àáî ³íøèé òðàíñïîðòíèé çàñ³á ìîæå âèçíàâàòèñÿ çíàðÿääÿì âèêðàäåí-
íÿ ìàéíà, ÿêùî â³í áóâ îäíèì ³ç íåîáõ³äíèõ çàñîá³â â÷èíåííÿ âèêðàäåííÿ, êîëè çíà÷íà
ê³ëüê³ñòü ìàéíà ìîãëà áóòè âèëó÷åíà ³ ïåðåì³ùåíà ò³ëüêè çà éîãî äîïîìîãîþ. ßêùî
ïðè ïðîâàäæåíí³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà íå âèçíàíî çíàðÿääÿì çëî÷èíó ïðåäìåò, âèêî-
ðèñòàíèé äëÿ äîñÿãíåííÿ çëî÷èííî¿ ìåòè, äàíå ïèòàííÿ âèð³øóºòüñÿ ñóäîì íà ñòàä³¿
â³ääàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî äî ñóäó.

Çàñîáè òà çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ìîæóòü áóòè ïðèçíà÷åí³ ò³ëüêè äëÿ çëî÷èí-
íî¿ ìåòè (íàïðèêëàä, âèãîòîâëåíà îòðóòà äëÿ âáèâñòâà) àáî òàê ñàìî ìîæóòü âèêîðèñ-
òîâóâàòèñü äëÿ ³íøèõ ö³ëåé (íàïðèêëàä, ïàï³ð òà ôàðáè – äëÿ âèãîòîâëåííÿ ôàëüøè-
âèõ ãðîøåé ³ ïðåäìåò³â æèâîïèñó).

4. Ïðèñòîñóâàííÿ çàñîá³â ÷è çíàðÿäü äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó – öå áóäü-ÿê³ ä³¿ ùîäî
âèãîòîâëåííÿ àáî çì³íè ïðåäìåò³â, âíàñë³äîê ÷îãî âîíè ñòàþòü ïðèäàòíèìè, á³ëüø
çðó÷íèìè àáî åôåêòèâí³øèìè äëÿ â³äïîâ³äíîãî çàñòîñóâàííÿ.

5. Ï³äøóêóâàííÿ ñï³âó÷àñíèê³â – öå áóäü-ÿê³ ä³¿ ùîäî ïðèòÿãíåííÿ, çàëó÷åííÿ äî
â÷èíåííÿ çëî÷èíó ³íøèõ îñ³á: âèêîíàâöÿ (ñï³ââèêîíàâöÿ), îðãàí³çàòîðà, ï³äìîâíèêà
àáî ïîñîáíèêà. ßê ãîòóâàííÿ äî çëî÷èíó êâàë³ô³êóþòüñÿ é íåâäàë³ ï³äìîâà òà ïîñîá-
íèöòâî, ùî ìàþòü ì³ñöå â òèõ âèïàäêàõ, êîëè îñîáà íå ñïðèéìàº, â³äêèäàº ïðîïîçèö³þ
ï³äìîâíèêà ÷è ïîñîáíèêà â÷èíèòè çëî÷èí. Íàïðèêëàä, âîíà íå äàº çãîäó áóòè âè-
êîíàâöåì âáèâñòâà. Ó òàê³é ñèòóàö³¿ íåìàº çãîäè íà ñï³ëüíå â÷èíåííÿ çëî÷èíó, òîìó
íåìàº ³ ñï³âó÷àñò³. Òóò ä³ÿëüí³ñòü ï³äìîâíèêà ÷è ïîñîáíèêà ÿâëÿº ñîáîþ ñòâîðåííÿ
óìîâ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ó âèãëÿä³ ï³äøóêóâàííÿ ñï³âó÷àñíèê³â.

6. Çìîâà íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó – öå ïîïåðåäí³é çãîâ³ð äâîõ àáî á³ëüøå îñ³á ç ìåòîþ
ñï³ëüíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 28 ÊÊ).

7. Óñóíåííÿ ïåðåøêîä – öå ë³êâ³äàö³ÿ ïåðåøêîä, ïîçáàâëåííÿ â³ä ïåðåïîí, ùî çàâà-
æàþòü â÷èíåííþ çëî÷èíó, çä³éñíåííþ çëî÷èííîãî íàì³ðó.

8. ²íøå óìèñíå ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó – öå íàéð³çíîìàí³òí³ø³ ä³¿,
ùî ñòâîðþþòü ìîæëèâ³ñòü äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Íàïðèêëàä: ï³äãîòîâêà ì³ñöÿ çä³éñ-
íåííÿ çëî÷èíó, ñõîâèùà äëÿ ïðèõîâóâàííÿ âèêðàäåíîãî, ïîïåðåäæåííÿ ðîçêðèòòÿ çà-
ïëàíîâàíîãî çëî÷èíó, áî âîíè ðîáëÿòü ìîæëèâèì éîãî â÷èíåííÿ.

Ï³äøóêóâàííÿ àáî ïðèñòîñóâàííÿ çàñîá³â ÷è çíàðÿäü äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ï³äøó-
êóâàííÿ ñï³âó÷àñíèê³â, çìîâà íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, óñóíåííÿ ïåðåøêîä – ö³ ä³¿ òàêîæ
îõîïëþþòüñÿ ïîíÿòòÿì ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, áî º ¿õ ð³çíîâèäàìè,
àëå, âðàõîâóþ÷è ¿õ ïîøèðåííÿ, çàêîíîäàâåöü âèä³ëÿº ¿õ ó ñàìîñò³éí³ âèäè ãîòóâàííÿ
äî çëî÷èíó.

9. Ãîòóâàííÿ äî çëî÷èíó íåîáõ³äíî â³äìåæîâóâàòè â³ä âèÿâëåííÿ óìèñëó. Ï³ä âèÿâ-
ëåííÿì óìèñëó ðîçóì³þòü ïðîÿâ îñîáîþ òèì ÷è ³íøèì ñïîñîáîì (óñíî, ïèñüìîâî,
³íøèì øëÿõîì) íàì³ðó â÷èíèòè ïåâíèé çëî÷èí. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 11 ÊÊ çëî÷èíîì
âèçíàºòüñÿ ïåðåäáà÷åíå öèì Êîäåêñîì ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå âèííå ä³ÿííÿ (ä³ÿ àáî
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áåçä³ÿëüí³ñòü), â÷èíåíå ñóá’ºêòîì çëî÷èíó. Âîíî ïîñÿãàº íà îá’ºêò, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ
ï³ä îõîðîíîþ çàêîíó. Òîìó ³ ïî÷àòêîâà ñòàä³ÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ìîæå áóòè âèÿâëåíà
ëèøå â ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³é ä³¿ ÷è áåçä³ÿëüíîñò³. Ïðè âèÿâëåíí³ óìèñëó â³äñóòí³ ñà-
ì³ ä³ÿ ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü, òîìó âèÿâëåííÿ óìèñëó íå ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñòàä³ÿ â÷èíåííÿ
çëî÷èíó ³ íå òÿãíå çà ñîáîþ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàê, Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà-
¿íè ñêàñóâàâ âèðîê ó ñïðàâ³ çàñóäæåíîãî çà çàìàõ íà äà÷ó õàáàðà ³ ïðèïèíèâ ñïðàâó
ç òèõ ï³äñòàâ, ùî «ïðîïîçèö³ÿ õàáàðà çà â³äñóòí³ñòþ áóäü-ÿêèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà
éîãî äà÷ó, íå ì³ñòèòü ó ñîá³ ñêëàäó çëî÷èíó».

Â³ä âèÿâëåííÿ óìèñëó ñë³ä â³äð³çíÿòè òàê³ ñàìîñò³éí³ çëî÷èíè, ÿê ïîãðîçà âáèâ-
ñòâîì (ñòàòòÿ 129 ÊÊ), ïîãðîçà çíèùåííÿ ìàéíà (ñòàòòÿ 195 ÊÊ), ïîãðîçà â÷èíèòè âè-
êðàäàííÿ àáî âèêîðèñòàòè ðàä³îàêòèâí³ ìàòåð³àëè (ñòàòòÿ 266 ÊÊ), ïîãðîçà ùîäî ïðà-
ö³âíèêà ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 345 ÊÊ), ùîäî äåðæàâíîãî ÷è
ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 346 ÊÊ), ùîäî çàõèñíèêà ÷è ïðåäñòàâíèêà
îñîáè (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 398 ÊÊ), ùîäî ñëóæáîâî¿ îñîáè ÷è ãðîìàäÿíèíà, ÿêèé âè-
êîíóº ãðîìàäñüêèé îáîâ’ÿçîê (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 350 ÊÊ), ùîäî ñóää³, íàðîäíîãî
çàñ³äàòåëÿ ÷è ïðèñÿæíîãî (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 377 ÊÊ), ùîäî íà÷àëüíèêà (÷àñòèíà
ïåðøà ñòàòò³ 405 ÊÊ), ïîãðîçà â÷èíåííÿ íàïàäó íà ñëóæáîâ³ àáî æèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ
îñ³á, ÿê³ ìàþòü ì³æíàðîäíèé çàõèñò, à òàêîæ ïîãðîçà âèêðàäåííÿ àáî ïîçáàâëåííÿ âîë³
öèõ îñ³á ç ìåòîþ âïëèâó íà õàðàêòåð ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî íà ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâ ÷è îð-
ãàí³çàö³é, ùî âîíè ïðåäñòàâëÿþòü, àáî ç ìåòîþ ïðîâîêàö³¿ â³éíè ÷è ì³æíàðîäíèõ
óñêëàäíåíü (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 444 ÊÊ). Ó öèõ âèïàäêàõ êàðàºòüñÿ íå ñàì óìèñåë, à
ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ (ïîãðîçà), íàâ³òü ÿêùî ó òîãî, õòî ïîãðîæóº, íå áóëî íà-
ì³ðó â ïîäàëüøîìó ðåàë³çóâàòè ïîãðîçó, áî òóò ñïðè÷èíÿºòüñÿ áåçïîñåðåäíÿ øêîäà
áåçïåö³ æèòòÿ, çäîðîâ’þ, ãðîìàäñüê³é áåçïåö³, áåçïåö³ îñ³á, çàçíà÷åíèõ ó çàêîí³, òîùî.

10. Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 14 ãîòóâàííÿ äî çëî÷èíó íåâåëèêî¿ òÿæêî-
ñò³ (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 12 ÊÊ), òîáòî ï³äøóêóâàííÿ àáî ïðèñòîñóâàííÿ çàñîá³â ÷è
çíàðÿäü, ï³äøóêóâàííÿ ñï³âó÷àñíèê³â àáî çìîâà íà â÷èíåííÿ òàêîãî çëî÷èíó, àáî ³íøå
óìèñíå ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ éîãî â÷èíåííÿ, íå òÿãíå çà ñîáîþ êðèì³íàëüíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³.
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ÒÀ ÎÑÍÎÂÍ² ÑÂÎÁÎÄÈ ËÞÄÈÍÈ

ÍÀÐÊÎÒÈÇÌ ßÊ ÑÎÖ²ÀËÜÍÅ ßÂÈÙÅ
ÊÐ²ÇÜ ÏÐÈÇÌÓ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ ËÞÄÈÍÈ

ÍÀ ÎÕÎÐÎÍÓ ÇÄÎÐÎÂ’ß

Â. Ïøåíè÷íèé,
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

Îñíîâíèé Çàêîí Óêðà¿íè çàêð³ïëþº ïðàâî êîæíî¿ ëþäèíè íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, ìå-
äè÷íó äîïîìîãó òà ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ. Çîêðåìà, ñòàòòÿ 49 ì³ñòèòü êîíñòèòóö³éí³ ãà-
ðàíò³¿ éîãî çàáåçïå÷åííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ íà äåðæàâó ïîêëàäåíî îáîâ’ÿçîê ïî çàáåç-
ïå÷åííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ øëÿõîì ô³íàíñóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ,
ìåäèêî-ñàí³òàðíèõ ³ îçäîðîâ÷î-ïðîô³ëàêòè÷íèõ ïðîãðàì, ñòâîðåííþ óìîâ äëÿ åôåê-
òèâíîãî ³ äîñòóïíîãî äëÿ âñ³õ ãðîìàäÿí ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, çàáåçïå÷åííþ áåç-
îïëàòíîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ó äåðæàâíèõ ³ êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, ñïðèÿííþ ðîçâèòêîâ³ ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ï³êëóâàííþ
ïðî ðîçâèòîê ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, çàáåçïå÷åííþ ñàí³òàðíî-åï³äåì³÷íîãî áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ.

Ó ïîëîæåííÿõ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íå çãàäóºòüñÿ ïðî òàêå ñîö³àëüíî íåãàòèâíå
ÿâèùå, ÿê íàðêîòèçì, ³ öå – çàêîíîì³ðíî. Îñíîâíèé Çàêîí Óêðà¿íè íå ìîæå âðåãóëþâà-
òè âåñü ñïåêòð ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ùî âèíèêàþòü ÷è ìîæóòü âèíèêíóòè ì³æ ÷ëåíàìè
ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâîþ, â³í âèçíà÷àº ëèøå îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ïðî ïðàâà ëþäèíè â
ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ðîçâèòîê òà äåòàë³çàö³ÿ ÿêèõ çàêð³ïëåíà ó â³äïîâ³äíèõ çàêî-
íîäàâ÷èõ àêòàõ.

Ëîã³÷íî, ùî ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 49 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè º îñíîâíèì ÷èííèêîì äëÿ
ïðèéíÿòòÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ïî çä³éñíåííþ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ïîâ-
íîâàæåíü ó ñôåð³ ïðîòèä³¿ íåçàêîííîìó îá³ãó íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå-
÷îâèí, à òàêîæ ïî âïðîâàäæåííþ åôåêòèâíèõ ìåõàí³çì³â ñîö³àëüíî-ïðàâîâîãî âïëèâó
íà óðàæåí³ âåðñòâè íàñåëåííÿ øëÿõîì çä³éñíåííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ, ïóáë³÷íî-
ðåêëàìíèõ, ë³êóâàëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèõ, êðèì³íàëüíî-êàðíèõ çàõîä³â.

Áàçîâèì àêòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ïèòàííÿ çàõèñòó ïðàâ ãðîìàäÿí ó ãàëóç³ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, º Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî
âèêîíàííÿ äåðæàâîþ â³äïîâ³äíèõ çàâäàíü ç ìåòîþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ æèòòÿ ãðîìàäÿí
ùîäî çàïîá³ãàííÿ íåáåçïå÷íèì ³íôåêö³éíèì çàõâîðþâàííÿì, ñïðèÿííÿ çäîðîâîìó
ñïîñîáó æèòòÿ òà çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîþ äîïîìîãîþ;
çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíèõ çàõîä³â ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ ñîö³àëüíî íåáåçïå÷íèõ çà-
õâîðþâàíü (ïñèõ³÷í³ ðîçëàäè, ÑÍ²Ä, õðîí³÷íèé àëêîãîë³çì, íàðêîìàí³ÿ); çàáåçïå÷åí-
íÿ ïåâíèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè; çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíèõ çàõîä³â
ùîäî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìàòåð³ òà äèòèíè òîùî. Îäíàê çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ öåé íîðìà-
òèâíèé àêò º çàãàëüíèì, ïîíÿòòÿ, çàêð³ïëåí³ ó íüîìó, çäåá³ëüøîãî ìàþòü îö³íþâàëü-
íèé õàðàêòåð ³ ïîòðåáóþòü ÷³òêî¿ êîíêðåòèçàö³¿ ó íîðìàõ ñïåö³àëüíîãî çàêîíîäàâñòâà.
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Ïåâí³ çàõîäè ùîäî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ æèòòÿ ëþäèíè â ñôåð³ ïðîòèä³¿ ðîçâèòêîâ³
íàðêîìàí³¿ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî îá³ã â Óêðà¿í³ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â,
ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, ¿õ àíàëîã³â ³ ïðåêóðñîð³â»1, «Ïðî çàõîäè ïðîòèä³¿ íåçàêîííî-
ìó îá³ãó íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí ³ ïðåêóðñîð³â òà çëîâæèâàííþ
íèìè»2.

Îäíàê ó ðîçâèòîê âèùåíàçâàíî¿ ñòàòò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà â àñïåêò³ çàáåçïå÷åí-
íÿ ïðîô³ëàêòèêè ³ ë³êóâàííÿ òàêîãî çàõâîðþâàííÿ, ÿê íàðêîìàí³ÿ, Îñíîâè çàêîíîäàâ-
ñòâà ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ íå âèçíà÷èëè òà íå âðåãóëþâàëè ÿê ïîíÿòü òåðì³íà íàðêî-
òèçì, òàê ³ êîíêðåòíèõ çàõîä³â ïî çàïîá³ãàííþ òà ë³êóâàííþ çàõâîðþâàííÿ íà íàðêî-
ìàí³þ (ñòàòòÿ 53)3.

Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «íàðêîòèçì» ñë³ä âèâîäèòè ³ç çàãàëüíîòåîðåòè÷íèõ, ïðàâîâèõ,
ïñèõîëîã³÷íèõ, ñîö³îëîã³÷íèõ ïîãëÿä³â.

Öå ïîíÿòòÿ áóëî ñôîðìóëüîâàíî äëÿ âèçíà÷åííÿ íåãàòèâíîãî ñîö³àëüíîãî ÿâèùà,
ÿêå ä³ñòàº âèÿâ ó çàëó÷åíí³ ãðîìàäÿí äî íåìåäè÷íîãî ñïîæèâàííÿ íàðêîòèê³â. Òàê,
Ò. Áîãîìîëîâà òà Ê. Òîëïåê³í ðîçóì³ëè íàðêîòèçì «ÿê ñîö³àëüíå ÿâèùå, ñóòòþ ÿêîãî º
çàëó÷åííÿ äî âæèâàííÿ íàðêîòèê³â îêðåìèõ ãðóï íàñåëåííÿ»4. Äåùî ³íøèé çì³ñò âêëà-
äàâ ó ïîíÿòòÿ íàðêîòèçìó Â. Ñì³ò³ºíêî, ÿêèé ââàæàâ, ùî «íàðêîòèçì – öå ïåðåäáà÷åíà
çàêîíîì ñóêóïí³ñòü ä³é, ÿê³ â÷èíÿþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â ³ íåãà-
òèâíî âïëèâàþòü íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ òà ñóñï³ëüíó áåçïåêó»5.

ßêùî ìè ïðîàíàë³çóºìî íàâåäåí³ âèùå âèçíà÷åííÿ (äåô³í³ö³¿), òî çâåðíåìî óâàãó íà òå,
ùî ó ïåðøîìó ç íèõ ðîáèòüñÿ íàãîëîñ íà ñîö³àëüíèé ³ ÷àñòêîâî ïðàâîâèé àñïåêò íàðêî-
òèçìó, à äðóãå âèçíà÷åííÿ çîð³ºíòîâàíå íà ïðàâîâó õàðàêòåðèñòèêó âñüîãî ÿâèùà.

Ö³êàâèì º âèçíà÷åííÿ íàðêîòèçìó, çàïðîïîíîâàíå Ì. Ïðîõîðîâîþ, ÿêà ââàæàº, ùî
íàðêîòèçì ðîçóì³ºòüñÿ «ÿê íåãàòèâíå ñîö³àëüíå ÿâèùå, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ çàëó÷åí-
íÿì îêðåìî¿ ÷àñòèíè íàñåëåííÿ êðà¿íè äî âæèâàííÿ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, à òàêîæ ð³â-
íîþ ì³ðîþ ó÷àñòþ â îðãàí³çàö³¿ òà çä³éñíåíí³ ¿õ íåëåãàëüíîãî îá³ãó â êðà¿í³»6.

Âðàõîâóþ÷è ò³ îáñòàâèíè, ùî íàðêîòèçì ÿâëÿº ñîáîþ ñâ³òîâå íåãàòèâíå ñîö³àëüíå
ÿâèùå, ÿêå õàðàêòåðèçóºòüñÿ âèñîêèì ñòóïåíåì ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïå÷íîñò³, ùî ïîëÿãàº
ãîëîâíèì ÷èíîì ó çàâäàíí³ øêîäè çäîðîâ’þ ëþäåé, ÿê³ çàõâîð³ëè íà íàðêîìàí³þ, ó
ñêîºíí³ çëî÷èí³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç íàðêîòèêàìè, ñóêóïí³ñòü ÿêèõ óòâîðþº ñàìîñò³éíèé
âèä çëî÷èííîñò³, íàðêîòèçì ïðîïîíóºòüñÿ ðîçóì³òè ÿê íåãàòèâíå ñîö³àëüíå ÿâèùå, ùî
ìàº ì³æíàðîäíèé õàðàêòåð, âêëþ÷àº ñîö³àëüí³, ïðàâîâ³, êðèì³íîëîã³÷í³, åêîíîì³÷í³,
á³îëîã³÷í³, åêîëîã³÷í³, ìåäè÷í³ òà ìîðàëüí³ àñïåêòè òà õàðàêòåðèçóºòüñÿ çàëó÷åííÿì
÷àñòèíè íàñåëåííÿ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè äî íåìåäè÷íîãî âæèâàííÿ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â
³ ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ï³ä ñïåö³àëüíèì ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèì òà
âíóòð³äåðæàâíèì êîíòðîëåì, à òàêîæ ó÷àñòþ â îðãàí³çàö³¿ ³ çä³éñíåíí³ ¿õ íåçàêîííîãî
îá³ãó ÿê ó ðàìêàõ äåðæàâè, òàê ³ â ì³æäåðæàâíîìó ìàñøòàá³.

Íàðêîòèçì ÿê ñîö³àëüíå ÿâèùå ïðèçâîäèòü äî çíà÷íèõ íåãàòèâíèõ çì³í íå ëèøå ñåðåä
êîëà ñïîæèâà÷³â íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, à é äàëåêî ïîçà éîãî ìåæàìè. Îñíîâíèìè íåãàòèâ-
íèìè ôàêòîðàìè íàðêîòèçìó º íåçàäîâ³ëüíèé ô³çè÷íèé ñòàí, çíèæåíà òðóäîâà ñïðîìîæ-
í³ñòü íàðêîìàí³â, âåëèêà ìàòåð³àëüíà øêîäà, ÿêà çàâäàºòüñÿ ñóñï³ëüñòâó íàðêîìàí³ºþ ÿê
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äæåðåëîì íåùàñíèõ âèïàäê³â íà òðàíñïîðò³ òà â ñóñï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³, ìîðàëüíà
øêîäà, ùî çàâäàºòüñÿ ñóñï³ëüñòâó íàðêîìàíàìè, ÿê³ ç ìåòîþ ïîøóêó çàñîá³â äëÿ ïðè-
äáàííÿ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â â÷èíÿþòü ð³çí³ ïðîòèïðàâí³ ä³ÿííÿ, ñòâîðåííÿ íàðêîìàíàìè
íåñòåðïíèõ óìîâ äëÿ ñâî¿õ ñ³ìåé, ïîçáàâëåííÿ îñòàíí³õ óìîâ äëÿ íîðìàëüíîãî æèòòÿ òà
çàñîá³â ³ñíóâàííÿ, ô³çè÷íà ³ ìîðàëüíà äåãðàäàö³ÿ íàðêîìàí³â, ¿õ ðàïòîâà ñìåðòü, ðóéíó-
âàííÿ íàðêîìàíàìè îñîáèñòèõ ìîðàëüíèõ ö³ííîñòåé, øêîäà ïîòîìñòâó øëÿõîì ïîðóøåí-
íÿ ãåíîôîíäó. Òîìó â êîíòåêñò³ ðîçãëÿäó ïðàâà íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ íåìîæëèâî îá³éòè
òàêó áîëþ÷ó ïðîáëåìó, ÿê çáåðåæåííÿ ãåíîôîíäó Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêî¿,
â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 16 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, º îáîâ’ÿçêîì äåðæàâè.

Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ â ³íòåðåñàõ çáåðåæåííÿ
ãåíîôîíäó Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, çàïîá³ãàííÿ äåìîãðàô³÷í³é êðèç³, çàáåçïå÷åííÿ çäî-
ðîâ’ÿ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü ³ ïðîô³ëàêòèêè ñïàäêîâèõ çàõâîðþâàíü äåðæàâà ïîâèííà
ïîñò³éíî çä³éñíþâàòè êîìïëåêñ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà óñóíåííÿ ôàêòîð³â, ùî øê³ä-
ëèâî âïëèâàþòü íà ãåíåòè÷íèé àïàðàò ëþäèíè, à òàêîæ ñòâîðèòè ñèñòåìó äåðæàâíî-
ãî ãåíåòè÷íîãî ìîí³òîðèíãó, îðãàí³çóâàòè ìåäèêî-ãåíåòè÷íó äîïîìîãó íàñåëåííþ,
ñïðèÿòè çáàãà÷åííþ ³ ïîøèðåííþ íàóêîâèõ çíàíü ó ãàëóç³ ãåíåòèêè ³ äåìîãðàô³¿.

Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ îáîâ’ÿçîê äåðæàâè ùîäî çáåðåæåííÿ ãåíîôîíäó Óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó íàáóâàº ó çâ’ÿçêó ç äàíèìè Ì³í³ñòåðñòâà ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà åêî-
íîì³êè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ïîñò³é-
íî çá³ëüøóþòüñÿ ïîêàçíèêè ñìåðòíîñò³ íåìîâëÿò ³ ìàòåðèíñüêî¿ ñìåðòíîñò³, ùîð³÷íî
çìåíøóþòüñÿ ïîêàçíèê íàðîäæóâàíîñò³, ê³ëüê³ñòü íîâîíàðîäæåíèõ ä³òåé, à òàêîæ ñå-
ðåäíÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â; êàòàñòðîô³÷íî çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü íîâî-
íàðîäæåíèõ ä³òåé ç ïñèõîíåâðîëîã³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè, çàõâîðþâàííÿìè îðãàí³â
òðàâëåííÿ, êðîâ³ òà êðîâîòâîðíèõ îðãàí³â, åíäîêðèííî¿ ñèñòåìè, ä³òåé, óðàæåíèõ äèòÿ-
÷èì öåðåáðàëüíèì ïàðàë³÷åì.

Ó öüîìó êîíòåêñò³ ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî, çà ï³äðàõóíêàìè ôàõ³âö³â, âæèâàííÿ àëêî-
ãîëüíèõ íàïî¿â òà íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â º îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ãå-
íåòè÷íî íåïîâíîö³ííèõ ä³òåé, íàâ÷àòè ÿêèõ ìîæíà ëèøå â ñïåö³àëüíèõ øêîëàõ äëÿ
ðîçóìîâî ÷è ô³çè÷íî íåïîâíîö³ííèõ. Àëå âæèâàííÿ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â – öå äàëåêî
íå ºäèíèé ôàêòîð, ùî âïëèâàº íà ãåíîôîíä íàö³¿.

Öèì ïðîáëåìàì ïðèä³ëÿºòüñÿ çíà÷íà óâàãà â çàòâåðäæåí³é ó 2003 ðîö³ Óðÿäîì Óê-
ðà¿íè Ïðîãðàì³ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ áîðîòüáè ç íåçàêîííèì îá³ãîì
íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí ³ ïðåêóðñîð³â íà 2003–2010 ðîêè1.

Çà äåê³ëüêà îñòàíí³õ ðîê³â íàðêîòèçì ñòàâ îäí³ºþ ç íàéñåðéîçí³øèõ çàãðîç íàö³î-
íàëüí³é áåçïåö³ Óêðà¿íè, à íåçàêîííèé îá³ã íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â ³ ïñèõîòðîïíèõ ðå-
÷îâèí ñòàíîâèòü íàéá³ëüø ³ñòîòíó òà íåáåçïå÷íó ÷àñòèíó îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííîñò³.
Íàðêîòèçì ³ íàðêîìàí³ÿ ñüîãîäí³ º íàéá³ëüø ñòðàøíèìè ³ íåáåçïå÷íèìè ñîö³àëüíèìè
çàõâîðþâàííÿìè. Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ç íàðêîòè÷íèìè ïðîáëåìàìè ïîñò³éíî çðîñòàº ³,
ïî÷èíàþ÷è ç 1993 ðîêó, çá³ëüøèëàñÿ ç 33 äî 85 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê. Ñâ³ä÷åííÿ öüîìó – çà-
ãóáëåí³ æèòòÿ, ñêîºííÿ òèñÿ÷ çëî÷èí³â íà ´ðóíò³ íàðêîìàí³¿ ÷è ïîâ’ÿçàíèõ ç íåëåãàëü-
íèì îá³ãîì íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â àáî ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, çì³öíåííÿ ïîçèö³é â³ò-
÷èçíÿíèõ íåëåãàëüíèõ âèðîáíèê³â íàðêîòè÷íî¿ ïðîäóêö³¿.

Ðîçä³ëîì Õ²²² «Çëî÷èíè ó ñôåð³ îá³ãó íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí,
¿õ àíàëîã³â àáî ïðåêóðñîð³â òà ³íø³ çëî÷èíè ïðîòè çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ» ÷èííîãî íèí³
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè2 ïåðåäáà÷åíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷-
íèõ ä³ÿíü, çà ÿê³ íàñòàº êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Îäíàê, ÿê ïîêàçóº ïðàêòèêà, çà-
ãðîçà ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ñòðèìóº ¿¿ â³ä âæèâàííÿ
íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â. Òîìó ïîòð³áíî â ïåðøó ÷åðãó âïðîâàäæóâàòè íåñèëîâ³ ìåòîäè
âïëèâó íà îñ³á, ÿê³ âæèâàþòü ö³ çàñîáè. Ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ³ñíóâàííÿ òà ðîçâèòêó

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 3/2004

75

1 Îô³ö³éíèé â³ñíèê Óêðà¿íè. – 2003. – ¹ 24. – Ñò. 1133.
2 Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè â³ä 05.04.2001 ¹ 2341-III (Îô³ö³éíèé â³ñíèê Óêðà¿íè. – 2001. – ¹ 21. –

Ñò. 920, ñò. 1).



íàðêîìàí³¿ îðãàíàì äåðæàâíî¿ âëàäè âêðàé íåîáõ³äíî çä³éñíèòè ðÿä çàõîä³â ñàìå ïðè
ïåðøèõ ïðîÿâàõ öüîãî ñîö³àëüíîãî çëà, çàñòîñîâóþ÷è äî ïðè÷åòíèõ ó öüîìó îñ³á ïî-
ì³ðêîâàí³ ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè âïëèâó, ÿê³ äîçâîëÿëè á îäíî÷àñíî ïðèñ³êàòè ðîçâè-
òîê íàðêîìàí³¿ ó ñóñï³ëüñòâ³ ³ ÿêîìîãà ìåíøîþ ì³ðîþ íåãàòèâíî âïëèâàòè íà çàñòîñó-
âàííÿ äî îñîáè æîðñòêèõ ïðàâîâèõ çàõîä³â âïëèâó. Çâ³ñíî, íå äî êîæíî¿ îñîáè ìîæíà
çàñòîñîâóâàòè òîé ÷è ³íøèé çàõ³ä, àëå äåðæàâà ìîæå âñòàíîâèòè ìåæ³ òà àëüòåðíàòèâè
çàñòîñóâàííÿ òàêèõ çàõîä³â.

Ðîëü ïîä³áíèõ ïðåâåíòèâíèõ çàõîä³â áóäå íàáàãàòî âàãîì³øîþ, í³æ çàñòîñóâàííÿ
êðèì³íàëüíèõ ïîêàðàíü, îñê³ëüêè îñòàíí³ ñïðè÷èíÿþòü ñîö³àëüíî íåãàòèâí³ ÿâèùà ³ ó
á³ëüøîñò³ âèïàäê³â âïëèâàþòü íà îñ³á, ÿê³ âèðîáëÿþòü ÷è çáóâàþòü íàðêîòè÷í³ çàñî-
áè. Ó ö³é ïðîáëåì³ ñë³ä âèçíà÷èòè ãîëîâíèé ëàíöþã – ïðè÷èíè ³ óìîâè, ùî ïîðîäæó-
þòü íàðêîòèçì. Ëåâîâó ÷àñòêó óâàãè äåðæàâà ìàº ïðèä³ëÿòè ëþäèí³, ÿêà º ³ ìîæå áóòè
ïîòåíö³éíèì ñïîæèâà÷åì íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â.

Àäæå, ÿê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà, ïðîâåäåííÿ àíòèíàðêîòè÷íî¿ êîìïàí³¿, ùî áàçóâàëàñÿ
íà æîðñòê³é àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðÿìîâàíîñò³ âñ³õ ¿¿ çàõîä³â, ïðèçâåëà äî òîãî, ùî îñî-
áè, ÿê³ âæèâàëè íàðêîòèêè, âñ³ìà çàñîáàìè âèìóøåí³ áóëè ïðèõîâóâàòè ñâî¿ ïîòðåáè.
Âñå öå ïðèçâåëî äî óñêëàäíåííÿ âçàºìîä³¿ íàðêîëîã³÷íèõ, àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà ïðàâî-
îõîðîííèõ ñëóæá, ç îäíîãî áîêó, ³ îñîáîþ ÿêà âæèâàº íàðêîòèêè, – ç äðóãîãî. ² ÿê ðå-
çóëüòàò ñïîæèâà÷³ íàðêîòèê³â ïîòðàïëÿëè â ïîëå çîðó ë³êàð³â ÷è ïðàâîîõîðîííèõ
îðãàí³â óæå íà ï³çí³õ ñòàä³ÿõ çàõâîðþâàííÿ – ÷àñòî-ãóñòî ïîâí³ñòþ äåãðàäîâàíèìè ³
ñîö³àëüíî äåçàäàïòîâàíèìè. Òîìó îá’ºêòèâíî íåîáõ³äíèì º ïðèéíÿòòÿ ñïåö³àëüíîãî
çàêîíó ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ â³ä øê³äëèâèõ íàñë³äê³â âæèâàííÿ íàðêîòè÷-
íèõ çàñîá³â òà ¿õ çàïîá³ãàííÿ.

Á³ëüø äîö³ëüíèì º çàñòîñóâàííÿ ïðåâåíòèâíèõ çàõîä³â, äî ÿêèõ ñë³ä â³äíåñòè øèðî-
êå ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ïðî íåãàòèâí³ íàñë³äêè íàðêîòèçìó ÷åðåç àíòèðåêëàìó,
òåëåáà÷åííÿ, ðàä³î, ³íø³ ÇÌ², ïðîâåäåííÿ çóñòð³÷åé, ñåì³íàð³â ç ïîòåíö³éíî ìîæëèâè-
ìè ïðåäñòàâíèêàìè, çä³éñíåííÿ ìåäè÷íèõ îãëÿä³â ïðàö³âíèê³â òà îñ³á, ùî íàâ÷àþòüñÿ,
ïîñèëåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Áóäü-ÿêó õâîðîáó, íàâ³òü ñî-
ö³àëüíó, ëåãøå ïîïåðåäèòè, í³æ ë³êóâàòè ÷è çä³éñíþâàòè ïîêàðàííÿ îñ³á, ÿêèõ òîð-
êàºòüñÿ öÿ ñîö³àëüíà ïðîáëåìà.

Ï³äñóìîâóþ÷è âèêëàäåíå, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî àíàë³ç êðèì³íîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü
íàðêîòèçìó â íàø³é êðà¿í³, à òàêîæ çàõîäè, ÿê³ âæèâàþòüñÿ ç áîêó äåðæàâíèõ òà ïðàâî-
îõîðîííèõ îðãàí³â, ìàþòü áóòè ñïðÿìîâàí³ íà ïîäàëüøå óäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çìó áî-
ðîòüáè íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ç íåçàêîííèì îá³ãîì íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â ³ çàáåçïå÷åííÿ
îõîðîíè ïðèðîäíîãî ïðàâà ëþäèíè íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ.
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