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ÀÊÒÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 47 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 105,

÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 111 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(ñïðàâà ùîäî íåäîòîðêàííîñò³ òà ³ìï³÷ìåíòó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-17/2003
10 ãðóäíÿ 2003 ðîêó
¹ 19-ðï/2003

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

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

за участю представників суб’єкта права на конституційне подання Саса Сергія Во�
лодимировича, Хмари Степана Ілліча – народних депутатів України, а також залуче�
них до участі у розгляді справи КонстантогоОлександраВолодимировича – головно�
го наукового консультанта Відділу зв’язків з органами правосуддя Апарату
Верховної Ради України, Носова Владислава Васильовича – Постійного представни�
ка Президента України в Конституційному Суді України,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 47 на�
родних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої стат�
ті 105, частини першої статті 111 Конституції України.

Приводом для розгляду справи згідно з вимогами статей 39, 41 Закону України
«Про Конституційний Суд України» є зазначене конституційне подання 47 народних
депутатів України.
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Підставою для розгляду справи є практична необхідність в офіційній інтерпретації
положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України.

Заслухавши суддю�доповідача Розенка В.І., пояснення Саса С.В., ХмариС.І., Кон�
стантого О.В., Носова В.В. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд
України

у с т а н о в и в :

1. У конституційному поданні звернено увагу на те, що в Конституції України поло�
ження щодо недоторканності викладено по�різному. Народним депутатам Ук� раїни
вона гарантується, тоді як Президент України, зазначають автори подання, «тільки
користується правом недоторканності на весь час виконання повноважень».

У зв’язку з цією обставиною суб’єкт права на конституційне подання звернувся до
Конституційного Суду України з клопотанням з’ясувати шляхом офіційного тлума�
чення частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України, хто
та в якому порядку може порушити кримінальну справу проти особи, яка здійснює
повноваження Президента України, і чи можливе поширення на неї вимог Криміналь�
но�процесуального кодексу України та початок процедури усунення з поста в поряд�
ку імпічменту без порушення кримінальної справи.

2. У надісланому на запит Конституційного Суду України листі Президента України
йдеться про те, що обмеження права недоторканності глави держави передбачене в
Основному Законі України лише в разі розгляду Верховною Радою України питання
про імпічмент, на відміну від обсягу і гарантій депутатської недоторканності, які за зго�
дою Верховної Ради України допускають можливість притягнення на� родних депута�
тів України до кримінальної відповідальності, затримання чи арешту.

Голова Верховної Ради України у листі щодо питання, яке досліджується, зазначає
необхідність удосконалення нормативної бази, що розкривала б зміст права недото�
рканності Президента України та спеціальної процедури – імпічменту – з метою ство�
рення належного конституційно�правового механізму їх застосування.

У відкритій частині пленарного засідання Конституційного Суду України учасники
конституційного провадження підтвердили позиції, викладені в конституційному по�
данні та наведених листах.

3.КонституційнийСуд України зазначає, що під поняттями «право недоторканності
людини» та «право недоторканності Президента України» розуміються різні конститу�
ційні інститути. Суттєві властивості цього права Президента України надають йому
ознак посадово�функціонального імунітету, що зумовлено публічно�правовим стату�
сом Президента України, встановленим виключно Конституцією України.

Інститут Президента України ґрунтується на сукупності норм, що містяться у роз�
ділі V Конституції України, згідно з якими Президент України визначений, зокрема,
главою держави, виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, терито�
ріальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і
громадянина. З огляду на цеПрезидент України потребує і належного рівня правового
захисту. Такому захисту слугує насамперед припис частини першої статті 105 Основ�
ного Закону України про те, що Президент України користується правом недоторкан�
ності на час виконання повноважень. У цій статті передбачено також, що звання Пре�
зидента України охороняється законом і зберігається довічно за особою, яка обіймала
цей пост, а за посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаю�
ться до відповідальності на підставі закону.

КонституційнийСуд України сформулював раніше позиціющодо проблеми депута�
тської недоторканності як важливої конституційної гарантії безперешкодного та ефек�
тивного здійснення своїх функцій народним депутатом України, який без згоди Вер�
ховної Ради України не може бути притягнений до кримінальної відповідальності,
затриманий чи заарештований (Рішення у справі про депутатську недоторканність від
27 жовтня 1999 року№ 9�рп/99). Тобто депутатська недоторканність має певні обме�
ження, а право недоторканності Президента України не може бути скасоване, призу�
пинене або обмежене шляхом порушення проти нього кримінальної справи і пере�
слідування у порядку кримінального судочинства.

Таким чином, право недоторканності Президента України треба розуміти як орга�
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нічну складову його конституційного статусу, що має на меті забезпечення умов для
реалізації покладених на нього повноважень. Корегування змісту цього права не�
можливе без внесення відповідних змін до Конституції України.

Разом з тим Конституційний Суд України зазначає, що право недоторканності
Президента Українимає обмеження в часі і діє, відповідно до Конституції України, ли�
ше на час виконання ним повноважень.

4. У статті 108 Конституції України визначені, зокрема, чотири підстави достроко�
вого припинення повноважень Президента України. У випадках відставки та неможли�
вості виконувати свої повноваження за станом здоров’я він, по суті, втрачає свій пост
згідно з процедурами, передбаченими статтями 109, 110 Конституції України. А відпо�
відно до приписів статті 111 Конституції України Президент України може бути усуне�
ний з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним дер�
жавної зради або іншого злочину.

Встановлена Конституцією України процедура імпічменту є єдиним способом при�
тягнення Президента України до конституційної відповідальності і за своєю пра� во�
вою природою не аналогічна обвинуваченню особи відповідно до норм Криміналь�
но�процесуального кодексу України. Тому немає підстав вважати досудовим
слідством проведення розслідування тимчасовою слідчою комісією, яка створю�
ється парламентом. У разі порушення кримінальної справи проти глави держави на
нього поширювалася б юрисдикція уповноважених органів протягом усього періоду
досудового слідства та розгляду справи в судах, що позбавило б його права недотор�
канності та можливості належним чином виконувати покладені на нього конституційні
повноваження.

Отже, імпічмент у системі конституційних інститутів за своєю правовою природою
є позасудовим конституційним процесом, за змістом якого парламент у разі вчинен�
ня злочину Президентом України може достроково припинити його повноваження,
усунувши з поста.

Виходячи з наведеного аналізу питань, порушених у конституційному поданні, та
керуючись статтями 147, 150 Конституції України, статтями 61, 63, 65, 95 Закону
України «Про Конституційний Суд України», Конституційний Суд України

в и р і ш и в :

1. В аспекті конституційного подання:

1.1. Положення частини першої статті 105 Конституції України треба розуміти так,
що Президент України на час виконання повноважень не несе кримінальної відпо�
відальності, проти нього не може бути порушена кримінальна справа.

1.2. Положення частини першої статті 111 Конституції України треба розуміти так,
що конституційна процедура розслідування і розгляду справи про усунення Прези�
дента України з поста в порядку імпічменту здійснюється без порушення проти нього
кримінальної справи.

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

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

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 62 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïóíêòó 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 18, ñòàòåé 32, 33, 34, 35, 36, 37,
ï³äïóíêòó 5 ïóíêòó 3 ðîçä³ëó VII «Ïðèê³íöåâ³ òà ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ»

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é Óêðà¿íè»
(ñïðàâà ïðî Êàñàö³éíèé ñóä Óêðà¿íè)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-38/2003
11 ãðóäíÿ 2003 ðîêó
¹ 20-ðï/2003

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷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,
Ðîçåíêà Â³òàë³ÿ ²âàíîâè÷à,
Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,
Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,
Òèì÷åíêà ²âàíà Àðòåìîâè÷à,
Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,

за участю уповноваженого за дорученням суб’єкта права на конституційне подан�
ня КармазінаЮрія Анатолійовича, народного депутата України; залучених до участі у
розгляді справи: Маркуш Марії Андріївни – представника Верховної Ради України,
Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохо�
ронної діяльності, народного депутата України; Селіванова Анатолія Олександрови�
ча – Постійного представника Верховної Ради України в Конституційному Суді Украї�
ни; Носова Владислава Васильовича –Постійного представника Президента України
в Конституційному Суді України; Лукашової Надії Павлівни – Постійного представни�
ка Верховного Суду України в Конституційному Суді України; Ємельянової Інни Іва�
нівни – заступникаМіністраюстиції України; ПолтавцяЮрія Павловича – члена Вищої
ради юстиції, секретаря секції з питань підготовки подань для призначення суддів
уперше та звільнення їх з посад; Волкова ОлександраФедоровича – члена Ради суд�
дів України, судді Верховного Суду України,
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розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 62 народ�
них депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пун�
кту 3 частини другої статті 18, статей 32, 33, 34, 35, 36, 37, підпункту 5 пункту 3 роз�
ділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій України»
від 7 лютого 2002 року № 3018–III (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №
27–28, ст. 180).

Приводом для розгляду справи згідно зі статтями 39, 40 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України» стало конституційне подання 62 народних депутатів Украї�
ни.

Підставою для розгляду справи відповідно до статті 71 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України» є наявність спірних питань щодо відповідності Конституції
України (конституційності) зазначених норм Закону України «Про судоустрій Украї�
ни».

Заслухавши суддю�доповідача Чубар Л.П., пояснення Кармазіна Ю.А., Мар�
куш М.А., Селіванова А.О., Носова В.В., Лукашової Н.П., Ємельянової І.І., Полтав�
ця Ю.П., Волкова О.Ф. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

у с т а н о в и в :

1.Суб’єкт права на конституційне подання – 62 народних депутати України – звер�
нувся до Конституційного Суду України з клопотанням про визнання неконституцій�
ними пункту 3 частини другої статті 18, статей 32, 33, 34, 35, 36, 37, підпункту 5 пункту
3 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій
України» від 7 лютого 2002 року (далі – Закон).

Пункт 3 частини другої статті 18 Закону передбачає утворення в системі судів за�
гальної юрисдикції Касаційного суду України як її складової, а підпункт 5 пункту 3 роз�
ділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону – строк його утворення і початок
здійснення Касаційним судом України повноважень щодо розгляду справ. Стаття 32
«Склад Касаційного суду України», стаття 33 «Повноваження Касаційного Суду Украї�
ни», стаття 34 «Суддя Касаційного суду України», стаття 35 «Голова Касаційного суду
України», стаття 36 «Заступники голови Касаційного суду України» і стаття 37 «Прези�
дія Касаційного суду України» складають главу 6 «Касаційний суд України» Закону.

Суб‘єкт права на конституційне подання обгрунтовує твердження про неконститу�
ційність зазначених нормЗакону тим,що стаття 125 Конституції України «чітко визна�
чила систему судів загальної юрисдикції, яку мають складати місцеві, апеляційні, ви�
щі спеціалізовані суди та Верховний Суд України», а створення Касаційного суду
України Конституцією України не передбачено. Народні депутати України посилаю�
ться також на положення частини другої статті 6 Конституції України, відповідно до
якого органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повнова�
ження у встановлених цією Конституцієюмежах і відповідно до законів України, поло�
ження частини другої статті 8 Конституції України, згідно з якими Конституція України
має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно�правові акти приймаються
на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

2. Голова Верховної Ради України у письмовому поясненні до Конституційного Су�
ду України зазначає, що положення статті 125 Конституції України врегулювали сис�
тему судів загальної юрисдикції в Україні, визначившиВерховний Суд України найви�
щим судовим органом у цій системі, а вищими судовими органами спеціалізованих
судів – відповідні вищі суди, які є вищою ланкою – касаційною інстанцією; відповідно
до закону діють місцеві та апеляційні суди. У Конституції України відсутні положення
стосовно створення в цій системі судів Касаційного суду України. Касаційною інстан�
цією за Конституцією України є Верховний Суд України та вищі спеціалізовані суди,
яким Законом надано право організовувати свою внутрішню діяльність та удоскона�
лювати її. Тому, вважає Голова Верховної Ради України, наведена у конституційному
поданні аргументація дає підстави визнати положення Закону щодо Касаційного су�
ду України такими, що не відповідають вимогам статті 125 Конституції України.

Президент України вважає, що стаття 125 Конституції України, на яку посилаються
автори конституційного подання, не визначає судоустрій, а встановлює принципи
побудови системи судів загальної юрисдикції, якими є територіальність і спеціаліза�
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ція. Судоустрій же, відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Кон� ституції
України, визначається виключно законами України. Однією із основних кон� ституцій�
них засад судочинства є забезпечення апеляційного та касаційного оскарження
рішення суду, тоді як Конституція України не визначила, які суди мають здійснювати
розгляд справ у касаційному порядку. На думку Президента України, парламент об�
грунтовано реалізував у Законі положення пункту 8 частини третьої стат� ті 129 Кон�
ституції України, визначивши суди, які мають розглядати справи в касаційному по�
рядку, тому підстав для визнання неконституційними оспорюваних положень Закону
немає.

Позиції Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності, Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з ор�
ганізованою злочинністю і корупцією таМіністерстваюстиції України збігаються з по�
зицією суб’єкта права на конституційне подання.

Голова Верховного Суду України, Вищий господарський суд України, Рада суддів
України, Генеральна прокуратура України, Голова Вищої ради юстиції дотримуються
іншої думки. Голова Верховного Суду України наголошує, що Конституція України не
визначає, які саме суди будуть займатися касацією. Перелік судів та наділення їх пов�
новаженнями, зазначено в листі, правомірно визначаються Законом, яким законо�
давець ввів у систему судів загальної юрисдикції Касаційний суд України для розгля�
ду в касаційному порядку цивільних і кримінальних справ, віднесених
процесуальними законами до його підсудності. У листі голови Ради суддів України,
крім того, зазначається, що наявність Касаційного суду України забезпечить єдиний
порядок перегляду рішень загальних і спеціалізованих судів, буде дотримана чоти�
риланкова система судів, аналогічна системі господарських судів, а Верховний Суд
України переглядатиме справи у порядку повторної касації.

Різних позицій дотримуються і науковці, які дали відповіді на запити судді�доповід�
ача. Так, в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького та Інституті економіко� право�
вих досліджень Національної академії наук України, Національній академії внутрішніх
справ України, Академії адвокатури України, Національній академії Служби безпеки
України, Центрі європейського та порівняльного права дійшли висновку про некон�
ституційність утворення Касаційного суду України як окремого судового органу. Про�
те в Академії правових наук України, Інституті законодавства Верховної Ради України,
на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шев�
ченка дотримуються протилежного погляду – норми статті 125 Конституції України
мають бланкетний характер і тому не закріплюють вичерпно всіх елементів судової
системи.

3. У процесі розгляду справи на відкритому пленарному засіданні Конституційно�
го Суду України представники суб’єкта права на конституційне подання, Верховної
Ради України таМіністерства юстиції України звернули увагу на положення статті 131
Конституції України, де наведено перелік суддів судів загальної юрисдикції.

Постійний представник Президента України в Конституційному Суді України у вис�
тупі підкреслив, що стаття 125 Конституції України не визначає судовий устрій, а
встановлює принципи побудови системи судів загальної юрисдикції, що загальних
судів (крім Верховного Суду України) в Конституції України не передбачено і Каса�
ційний суд України, по суті, є вищим спеціалізованим судом.

Представники Верховного Суду України, Вищої радиюстиції та Ради суддів Ук� ра�
їни, наголошуючи на тому,що касаційна інстанція не визначена у статті 125 Конститу�
ції України, підтримали позицію органів, які вони представляють, про те, що Консти�
туція України визначила принципи побудови системи судів загальної юрисдикції і
деякі суди, а судоустрій встановлено Законом. Зазначили, що утворення Касаційно�
го суду України дозволить Верховному Суду України зосередитися на здійсненні
власних повноважень як найвищого судового органу в системі судів загальної юрис�
дикції.

4. Конституційний Суд України, вирішуючи порушене в конституційному поданні
питання, виходить з такого.

4.1. Україна є правовою державою (стаття 1 Конституції України), в якій права і
свободи людини і громадянина захищаються судом (стаття 55). Право на судовий за�
хист забезпечується конституційними гарантіями здійснення правосуддя судами,
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óòâîðåíèìè íà ï³äñòàâ³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ó âèçíà÷åíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó. Ïðè öüîìó,
çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 8 Îñíîâíîãî Çàêîíó Óêðà¿íè, çàêîíè ïðèéìàþòüñÿ íà îñíîâ³
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè ¿é.

Конституція України передбачає, що органами судової влади є Конституційний
Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, та суди загальної
юрисдикції.

Конституційні положення, які стосуються питань системи судів загальної юрис�
дикції, а також принципів і видів провадження в них, містяться у розділі VIII «Право�
суддя» Конституції України.

4.2. За змістом положень частин другої, третьої, четвертої статті 125 Конституції
України ними визначена система судів загальної юрисдикції, названі всі її ланки:
Верховний Суд України, інші види судів – вищі спеціалізовані, апеляційні, місцеві.
Згідно з частиною першою зазначеної статті ця система судів будується за принци�
пами територіальності і спеціалізації. У пункті 12 розділу XV «Перехідні положення»
Конституції України передбачено, по суті, «сформування системи судів загальної
юрисдикції в Україні відповідно до статті 125 цієї Конституції».

Надаючи Висновок від 11 липня 2001 року№ 3�в/2001 у справі про Римський Ста�
тут, Конституційний Суд України на основі аналізу відповідних положень Конституції
України також виходив з того, що: «Систему судів загальної юрисдикції в Україні
складають: ВерховнийСуд України – найвищий судовий орган у системі судів загаль�
ної юрисдикції, вищі спеціалізовані суди, апеляційні та місцеві суди (частини друга,
третя, четверта статті 125)».

Наявність конституційно визначеної системи судів загальної юрисдикції підтвер�
джується і положенням пункту 3 частини першої статті 131 Конституції України, згідно
з яким до відання Вищої ради юстиції належить здійснення дисциплінарного провад�
ження та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідаль�
ності суддів лише тих судів, які визначені в її статті 125.

Системний аналіз положень частин другої, третьої, четвертої статті 125 і пункту 8
частини третьої статті 129 Конституції України засвідчує, що побудова системи судів
загальної юрисдикції узгоджується зі стадіями судочинства, відповідними формами
провадження (зокрема, в апеляційній і касаційній інстанціях). За змістом цих поло�
жень апеляційною інстанцією названі апеляційні суди, а касаційне провадження мо�
же здійснюватися у відповідних судах, визначених статтею 125 Конституції України.
Внутрішня організація і порядок діяльності судових органів, повноваження та кіль�
кість судових інстанцій, склад суду при відправленні правосуддя тощо на основі кон�
ституційних засад судоустрою і судочинства визначаються виключно законом згідно
з пунктом 14 частини першої статті 92 Конституції України.

Таким чином, Конституційний Суд України дійшов висновку, що утворення в си�
стемі судів загальної юрисдикції Касаційного суду України суперечить статтям 125,
131 Конституції України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150, 152 Конституції України,
статтями 51, 61, 63, 65, 70, 73 Закону України «Про Конституційний Суд України»,
Конституційний Суд України

в и р і ш и в :

1. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційни�
ми), положення Закону України «Про судоустрій України» щодо:

утворення в системі судів загальної юрисдикції Касаційного суду України (пункт 3
частини другої статті 18);

складу Касаційного суду України, його повноважень, повноважень суддів, статусу
голови, заступників голови та президії Касаційного суду України (статті 32, 33, 34, 35,
36, 37);
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строку утворення і початку здійснення Касаційним судом України повноважень
щодо розгляду справ (підпункт 5 пункту 3 розділу VII «Прикінцеві та перехідні поло�
ження»).

2. Положення Закону України «Про судоустрій України», визнані неконституційни�
ми, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішен�
ня.

3. Виконання цього Рішення покласти на Верховну Раду України, Президента
України, Кабінет Міністрів України відповідно до їх повноважень.

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

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

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

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

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 62 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)

ïóíêòó 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 18, ñòàòåé 32, 33, 34, 35, 36, 37,
ï³äïóíêòó 5 ïóíêòó 3 ðîçä³ëó VII «Ïðèê³íöåâ³ òà ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ»

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é Óêðà¿íè»
(ñïðàâà ïðî Êàñàö³éíèé ñóä Óêðà¿íè)

1. Стаття 125 чинної Конституції України не дає повного визначення судової сис�
теми, а встановлює лише базові положення для подальшого розвитку системи судів
України і законодавства з питань організації та діяльності судів загальної юрисдикції.
Згідно з Конституцією України система судів загальної юрисдикції в Україні будуєть�
ся за принципами територіальності і спеціалізації1.

На відсутність повного переліку системи судів звернув увагу свого часу Ф.Г. Бур�
чак, стверджуючи, що в Україні діє система арбітражних судів (нині господарських –
В.С.), очолювана Вищим арбітражним судом України. Цей суд безпосередньо в Кон�
ституції не названий і є одним із видів спеціалізованих судів2.

На визначенні видів судів загальної юрисдикції Законом України «Про судоустрій
України» та побудові системи судів загальної юрисдикції в Україні відповідно до час�
тини першої статті 125 Конституції України за принципами територіальності і спеціа�
лізації наголошує О.Ф. Фрицький3.

На відсутності чіткого, повного і послідовного визначення системи судів Конститу�
цією України, яка закріпила лише принципи побудови судової системи, а не власне
судову систему, а тим більш, не закріпила перелік рівнів (ланок) судових інстанцій су�
дової системи, акцентували увагу, зокрема, Висновки Національної юридич� ної ака�
демії України імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, Міжрегіональної академії управління персоналом, надіслані на
прохання Конституційного Суду України.

До наведеного щодо змісту статті 125 Конституції України можна додати відсут�
ність у ній згадки про військові суди, що дало підстави І.Б. Коліушку, Р.О. Куйбіді та
В.І. Шишкіну заперечувати збереження військових судів у національній судовій си�
стемі, оскільки їх виокремлення відбулося не за принципом спеціалізації чи терито�
ріальності, які визначені статтею 125 Конституції як принципи побудови системи су�
дів загальної юрисдикції4.

Відсутнє у статті 125 Конституції України і положення про суд присяжних, про який
йдеться у частині другій статті 129 Конституції України, хоча точного визначення кон�
цепції суду присяжних Конституція України не дає, як і Конституційного Суду України,
якому присвячено Розділ ХІІ Конституції України.

За В. Далем, «принцип – наукова чи моральна засада, підвалина, правило, осно�
ва, від якої не відступають»5.

Якщо стати на позицію, згідно з якою стаття 125 Конституції України дає повне ви�
значення судової системи, то складається враження, що С. Гавриш, І. Коліушко,
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5 Äàëü Â. Òîëêîâûé ñëîâàðü æèâîãî âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà. – Ì., 1980. – Ò. 3. – Ñ. 431.



В. Онопенко, В. Сіренко, В. Шишкін, Кабінет Міністрів України – автори щонайменше
п’яти проектів закону про судоустрій – свого часу «ломилися у відкриті двері», пропо�
нували дещо різні організаційні структури судової системи та органів, які забезпечу�
ватимуть її діяльність, маючи на меті поєднати три принципи, визначені в Конституції
України: територіальність, спеціалізацію та недопущення охоплення одним судом
декількох різнорідних функцій1.

Треба мати велику творчу уяву, аби «побачити» у статті 125 Конституції України
військові суди гарнізонів, регіонів та Військово�Морських Сил або ж систему госпо�
дарських судів чи суд присяжних.

2. Прикладом визначення структури (ланок) судів є частина друга статті 79 Кон�
ституції Киргизької Республіки, згідно з якою «судами Киргизької Республіки є Кон�
ституційний Суд, Верховний Суд, Вищий Арбітражний Суд і місцеві суди (суди облас�
тей, міста Бішкека, районів, міст, арбітражні суди областей і міста Бішкека, військові
суди)»2. Систему загальних та арбітражних судів Киргизстана, здійснення нагляду за
судовоюдіяльністю відповідноВерховнимСудом таВищимАрбітражнимСудомКир�
гизької Республіки визначають також статті 83 та 84 Конституції.

Судову систему складає сукупність судів даної держави, які взаємодіють між со�
бою та об’єднані загальними цілями, завданнями і функціями3.

В Україні судову систему складають суди загальної юрисдикції та Конституційний
Суд України (стаття 3 Закону України «Про судоустрій України»). Термін «судоустрій»
означає: 1) сукупність норм, які встановлюють завдання, принципи органі� зації і
діяльності, структуру і компетенцію судів; 2) систему судових установ4.

Юридична енциклопедія визначає судоустрій (англ. judicial system) як систему су�
дових установ держави, їх структуру і склад5.

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України законами
України визначаються, зокрема, судоустрій та судочинство, що й реалізовано прий�
няттям Закону про судоустрій України.

Твердження у Рішенні, що побудова системи судів загальної юрисдикції узгоджуєть�
ся зі стадіями судочинства та відповідними видами провадження (зокрема, в апеляцій�
ній і касаційній інстанціях) є некоректним, оскільки за такоюпозицієюзакріплена у пункті
8 частини третьої статті 129 Конституції України засадащодо забезпечення апеляційно�
го (для осіб, засуджених апеляційними судами першої інстанції – В.С.) та касаційного
оскарження рішення суду, не була реалізована у статті 125 Конституції України, яка не
визначила відповідного органу з перегляду справ.

Положення частин другої, третьої, четвертої та п’ятої, як і першої, статті 125 Кон�
ституції України є засадничими і визначають принципи організації системи судів за�
гальної юрисдикції: єдність, внутрісистемну і територіальну розгалуженість, певну ав�
тономність спеціалізованих судів, очолюваних вищими судами, моноцентризм
судової системи через проголошення Верховного Суду України найвищим судовим
органом у системі судів загальної юрисдикції, на відміну від Російської Федерації, де
судова влада у сфері цивільних, кримінальних, адміністративних справ очолюється
Верховним Судом, а щодо вирішення економічних спорів – Вищим Арбітражним Су�
дом Російської Федерації.

3. Закріплене у пункті 8 частини третьої статті 129 Конституції України забезпе�
чення касаційного оскарження рішень суду як однієї з основних засад судочинства не
отримало чіткого вирішення в інших статтях Конституції України: куди, до якого суду
України як суду касаційної інстанції має звертатися з касаційною скаргою учасник
процесу, незадоволений рішенням місцевого, апеляційного суду чи вироком суду
присяжних?
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Не дає відповіді на це запитання й Рішення Конституційного Суду України, ствер�
джуючи, що «касаційне провадження може здійснюватися у відповідних судах».

Тим самим Рішення Суду, на мою думку, фіксує відсутність закріплення у статті 125
Конституції України не лише судових ланок, а й судових інстанцій, якими є суди,що роз�
глядають справи відповідно до стадій їх розгляду та меж їх повноважень.

4.Неповноту у визначенні судової системи у статті 125 Конституції України відтво�
рено у статті 131 Конституції України, яка має свій предмет регулювання – повнова�
ження Вищої ради юстиції. Конституційні повноваження Вищої ради юстиції конкре�
тизуються положеннямиЗакону України «ПроВищу радуюстиції». Тому вона неможе
свідчити про вичерпний перелік судів у зазначеній статті. Адже стаття 131 Конституції
України не згадує суддів не лише касаційних судів, а й КонституційногоСуду України.

Системний аналіз Розділу VІІІ «Правосуддя» Конституції України свідчить, що Кон�
ституція визначила не всю судову систему, а закріпила тільки основні її положення –
принципи побудови.

5. Висновок Конституційного Суду України від 11 липня 2001 року № 3�в/2001 у
справі про Римський Статут, на який посилається Рішення, мав на увазі не самодос�
татність системи судів України, а непередбачення розділом VIII «Правосуддя» Кон�
ституції можливості такого доповнення судової системи України юрисдикцією Між�
народного кримінального суду, який за Статутом «доповнює національні органи
кримінальної юстиції», без внесення відповідних змін до Конституції України.

Підтвердженням цього є визнання Конституційним Судом України неузгодження
абзацу десятого преамбули та статті 1 Римського СтатутуМіжнародного кримі� наль�
ного суду «з положеннями частин першої, третьої статті 124 Конституції України».
Співставляючи статут суду з положеннями статті 125 Конституції України щодо мож�
ливості віднесення Міжнародного кримінального суду до надзвичайних і особливих
судів, створення яких не допускається відповідно до частини п’ятої статті 125 Кон�
ституції, Конституційний Суд дійшов висновку, що «вважати абзац десятий преамбу�
ли та статтю 1 Статуту такими, що суперечать статті 125 Конституції України, немає
підстав»1.

Відтворення у Висновку змісту частин другої, третьої і четвертої статті 125 Консти�
туції України не є правовою позицією Суду. Такою є висновок Конституційного Суду
України про неузгодженість абзацу десятого преамбули та статті 1 Статуту з поло�
женнями частин першої, третьої статті 124 Конституції України як результат тлума�
чення Конституційним Судом і виявлення ним змісту Конституції України та Римсько�
го Статуту2.

6. Виходячи з наведеного вважаю, що підстав для визнання такими, що не відпо�
відають Конституції України (є неконституційними) положень пункту 3 частини другої
статті 18, статей 32, 33, 34, 35, 36, 37, підпункту 5 пункту 3 розділу VІІ «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про судоустрій України» немає.

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

ÂÈÑÍÎÂÎÊ

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³
ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè»,

íàïðàâëåíîãî Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè,
âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

(ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòåé 76, 78, 81, 82 òà ³íøèõ
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-47/2003
10 ãðóäíÿ 2003 ðîêó
¹ 3-â/2003

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

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

розглянув на пленарному засіданні справу про надання Конституційним Судом
України висновку щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до
Конституції України» (реєстраційний № 4180) вимогам статей 157 і 158 Конституції
України.

Приводом для розгляду справи відповідно до статті 159 Конституції України стало
надходження до Конституційного Суду України згідно з Постановою Верховної Ради
України «Про деякі питання порядку підготовки законопроектів про внесення змін до
Конституції України до розгляду ВерховноюРадоюУкраїни» від 11 липня 2003 року№
1116–IV проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» для над�
ання висновкущодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 159 Конституції України є необ�
хідність висновку Конституційного Суду України щодо відповідності проекту Закону
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України «Про внесення змін до Конституції України» вимогам статей 157 і 158 Консти�
туції України для розгляду його Верховною Радою України.

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

у с т а н о в и в :

1. Згідно з Постановою Верховної Ради України «Про деякі питання порядку підго�
товки законопроектів про внесення змін до Конституції України до розгляду Верхов�
ною Радою України» Голова Верховної Ради України направив до Конституційного
Суду України для надання висновкущодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Кон�
ституції України проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України»
(далі – Законопроект), поданий народними депутатами України (Гаври� шем С.Б.,
Богатирьовою Р.В., Ващук К.Т., Гапочкою М.М., Задорожнім О.В. та іншими), яким
пропонується внести зміни до статей 76, 78, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 98,
103, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 126, 128, 141, 148 Конституції
України та доповнити її розділом ХVI «Прикінцеві положення, які стосуються змін до
Конституції України».

У Законопроекті пропонується внести такі зміни до Конституції України:

1) статті 76, 78, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 93 викласти відповідно в такій редак�
ції:

«Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України – чотириста п’ятдесят
народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування.

До Верховної Ради України може бути обрано громадянина України, який на день
виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом
останніх п’яти років.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має су�
димість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у
встановленому законом порядку.

Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та закона�
ми України.

Строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років»;

«Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній
основі.

Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути
на державній службі, обіймати інші оплачувані посади (крім посад міністрів, керівни�
ків інших центральних органів виконавчої влади), займатися іншою оплачуваною або
підприємницькоюдіяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), вхо�
дити до складу керівного або наглядового органу підприємства або організації, що
має на меті одержання прибутку.

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності
встановлюються законом.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутат�
ського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцяти�
денний строк припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення пов�
новажень народного депутата України»;

«Стаття 81. Повноваження народних депутатів України, в тому числі обраних за�
мість тих, які вибули достроково, або обраних на позачергових виборах, припиняю�
ться одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково в разі:
1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
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4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі
України;

5) якщо ним не усунуто протягом двадцяти днів обставин, які порушують вимоги
щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;

6) відсутності його без поважних причин на ста пленарних засіданнях Верховної
Ради України протягом календарного року;

7) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (ви�
борчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної пар�
тії (виборчого блоку політичних партій), або виходу (виключення) народного депута�
та України із складу такої фракції;

8) смерті.
Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у ра�

зі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верхов�
ної Ради України – в день відкриття першого засідання Верховної Ради України за
участю новообраних на позачергових виборах народних депутатів України.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у
випадках, передбачених пунктами 1, 4, 6 частини другої цієї статті, приймається Вер�
ховною Радою України, у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї стат�
ті, – в судовому порядку.

У разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо народного депутата
України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім
його повноваження припиняються з дати набрання чинності рішенням суду, в разі
смерті народного депутата України – з дати смерті, встановленої свідоцтвом про
смерть.

У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії
(виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної
партії (вибочого блоку політичних партій), або виходу (виключення) народного депу�
тата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на
підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії
(виборчого блоку політичних партій) з дати прийняття такого рішення.

Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.
Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин

від її конституційного складу.
Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день

після офіційного оголошення результатів виборів. Перше засідання новообраної Вер�
ховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України.

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка
лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скли�
каються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на ви�
могу неменш як третини народних депутатів України від конституційного складу Вер�
ховної Ради України.

У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзви�
чайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збираєть�
ся на засідання у дводенний строк без скликання.

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та
Регламентом Верховної Ради України.

У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження та поєд�
нання політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій і депутатських
груп, до якої входить більшість народних депутатів України від конституційного скла�
ду Верховної Ради України, яка відповідно до Конституції України вносить пропозиції
Президенту України щодо кандидатури Прем’єр�міністра України, формує склад Ка�
бінету Міністрів України та є відповідальною за його діяльність.

Коаліція депутатських фракцій і депутатських груп у Верховній Раді України утво�
рюється протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради
України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ра�
ди України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських
фракцій і депутатських груп.
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Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції вста�
новлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України»;

«Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом

ХIII цієї Конституції;
2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73

цієї Конституції;
3) прийняття законів;
4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, кон�

троль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту
про його виконання;

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково�технічного,

соціального, національно�культурного розвитку, охорони довкілля;
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конститу�

цією;
8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про

внутрішнє і зовнішнє становище України;
9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру,

схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та
інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпіч�
менту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету
Міністрів України;

12) призначення за поданням Президента України Прем’єр�міністра України,
Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України та Голови Служби
безпеки України, призначення за поданням Прем’єр�міністра України інших членів
Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Дер�
жавного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного
майна України, припинення повноважень зазначених осіб на цих посадах, вирішення
питання про відставку Прем’єр�міністра України, членів КабінетуМіні� стрів України;

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до
цієї Конституції;

14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іно�
земним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною
від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не перед�
бачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;

15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;
16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахунко�

вої палати України;
17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ра�

ди України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотри�
мання та захисту прав і свобод людини в Україні;

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку
України за поданням Президента України;

19) призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України;
20) призначення половини складу Національної ради України з питань телеба�

чення і радіомовлення;
21) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної ви�

борчої комісії за поданням Президента України;
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Зброй�

них Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів
України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про на�
правлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підроз�
ділів збройних сил інших держав на територію України;

24) встановлення державних символів України;
25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом
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України Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному про�
куророві України, що має наслідком його відставку з посади;

26) призначення половини складу Конституційного Суду України;
27) обрання суддів строком на десять років;
28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Респуб�

ліки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею
Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Вер�
ховної Ради Автономної Республіки Крим;

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, відне�
сення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населе�
них пунктів і районів;

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самовря�
дування;

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України
указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її міс�
цевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місце�
востей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

32) надання законом згоди на обов’язковість для України міжнародних договорів
України та денонсація міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких
надано законом;

33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конститу�
цією;

34) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї,
визначення законом правових засад майна, що належить Автономній Республіці
Крим;

35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної
Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апа�
рату;

36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної влас�
ності;

Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції
України віднесені до її відання»;

«Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або
не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу
Верховної Ради України може розглянути питання про відповідальність Кабінету
Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України біль�
шістю від конституційного складу Верховної Ради.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися
Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а та�
кож протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України
або протягом останньої сесії Верховної Ради України.

Стаття 88. Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради
України, Першого заступника та заступників Голови Верховної Ради України та від�
кликає їх із цих посад. Кількість заступників Голови Верховної Ради України визна�
чається Верховною Радою України.

Голова Верховної Ради України:
1) веде пленарні засідання Верховної Ради України;
2) організовує підготовку питань до розгляду на пленарних засіданнях Верховної

Ради України;
3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної

влади України та органами влади інших держав;
5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Кон�

ституцією, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.

Стаття 89. Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підго�
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товки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання кон�
трольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа народних депу�
татів України комітети Верховної Ради України та обирає голів, перших заступників,
заступників та секретарів цих комітетів.

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття
першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради
України, якщо:

1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депу�
татських фракцій і депутатських груп відповідно до статті 83 цієї Конституції;

2) протягом трьох місяців Верховною Радою України відповідно до статті 103 Кон�
ституції України не обрано Президента України;

3) протягомшістдесяти днів після відставки КабінетуМіністрів України не сформо�
вано персональний склад Кабінету Міністрів України;

4) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть роз�
початися.

Таке рішення приймається Президентом України після консультацій з Головою
Верховної Ради України та його заступниками та головами депутатських фракцій і
депутатських груп.

ПовноваженняВерховної Ради України неможуть бути достроково припинені Пре�
зидентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради Украї�
ни та Президента України, за винятком випадку, передбаченого пунктом 2 частини
другої цієї статті»;

«Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Пре�
зидентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються
Верховною Радою України позачергово»;

2) частину четверту статті 94 доповнити реченням такого змісту:
«У разі якщо Президент України не підписав такий закон, він підписується та

офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України»;

3) статтю 98 викласти в такій редакції:
«Стаття 98. Контроль за надходженням та використанням коштів Державного бю�

джету України від імені Верховної Ради України здійснюєРахункова палата України»;

4) у статті 103:
а) частину першу замінити трьома новими частинами такого змісту:
«Стаття 103. Президент України обирається Верховною Радою України.
Президент України вважається обраним, якщо за його обранняшляхом таєм� ного

голосування проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Вер�
ховної Ради України.

Президент України обирається на строк п’ять років».
б) частину п’яту виключити;
У зв’язку з цим частини другу–четверту та шосту вважати відповідно частинами

четвертою–сьомою.

5) у статті 106:
а) у частині першій:
пункти 8–12 викласти відповідно в такій редакції:
«8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених

Конституцією України;
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій і депутатських груп,

сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, після відповідних консуль�
тацій з їх керівниками подання про призначення Верховною Радою України
Прем’єр�міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержан�
ня такої пропозиції;
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10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра обо�
рони України, Міністра закордонних справ України;

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України
Генерального прокурора України;

12) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Голови Служби
безпеки України»;

пункт 14 виключити;
пункти 15 і 16 викласти відповідно в такій редакції:
«15) зупиняє дію актів КабінетуМіністрів України з мотивів невідповідності Консти�

туції і законам України, актам Президента України з одночасним зверненням до Кон�
ституційного Суду України щодо їх конституційності;

16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим»;
пункт 19 після слів «рішення про використання Збройних Сил України» доповнити

словами «та інших військових формувань»;
пункти 22, 29 і 30 викласти відповідно в такій редакції:
«22) призначає половину складу Конституційного Суду України»;
«29) підписує закони;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім за�

конів про внесення змін до Конституції України) із наступним поверненням їх на по�
вторний розгляд Верховної Ради України»;

б) частину четверту викласти у такій редакції:
«Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пункта�

ми 5, 8, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються підписами Прем’єр�міністра України і
міністра, відповідального за акт та його виконання»;

6) статтю 112 викласти в такій редакції:
«Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України

відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов’язків Прези�
дента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України по�
кладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в пе�
ріод виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати
повноваження, передбачені пунктами 2, 6–8, 10–14, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Кон�
ституції України»;

7) статті 113–115 викласти в такій редакції:
«Стаття 113. Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі

органів виконавчої влади.
КабінетМіністрів України відповідальний передПрезидентом України і Верховною

Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді Україні у межах, передба�
чених Конституцією України.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами
України, актами Президента України.

Стаття 114. До складу КабінетуМіністрів України входять Прем’єр�міністр України,
Перший віце�прем’єр�міністр, віце�прем’єр�міністри, міністри.

Прем’єр�міністр України призначається Верховною Радою України за поданням
Президента України.

Кандидатуру для призначення Прем’єр�міністра України вносить Президент Укра�
їни за пропозицією коаліції депутатських фракцій і депутатських груп, сформованої
відповідно до статті 83 Конституції України, після відповідних консультацій з їх керів�
никами.

Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Вер�
ховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Мініс�
трів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр� мініс�
тра України.

Прем’єр�міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її
на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною
Радою України.
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Стаття 115. Прем’єр�міністр України складає повноваження перед новообраною
Верховною Радою України.

Прем’єр�міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право зая�
вити Верховній Раді Україні про свою відставку.

Відставка Прем’єр�міністра України, прийняття Верховною Радою України резо�
люції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу
КабінетуМіністрів України. У цих випадках Прем’єр�міністр України зобов’язаний по�
дати Верховній Раді України заяву про відставку Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято, продовжує виконувати свої
повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але
не довше ніж шістдесят днів»;

8) у статті 116:
а) у пункті 6 слова «подає Верховній Раді України звіт про його виконання« заміни�

ти словами «подає до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до за�
кону проДержавний бюджет України, а також звіт про виконанняДержавного бюдже�
ту України»;

б) доповнити статтю після пункту 9 новими пунктами такого змісту:
«10) утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи

виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів вико�
навчої влади;

11) призначає відповідно до Конституції України за поданням Прем’єр�міністра
України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу
КабінетуМіністрів України, голів місцевих державних адміністрацій, припиняє повно�
важення цих осіб на посадах;

12) призначає половину складу Ради Національного банку України».
У зв’язку з цим пункт 10 вважати пунктом 13;

9) у статті 118:
а) частину четверту викласти в такій редакції:
«Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняють�

ся з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр�міністра України»;
б) частини дев’яту і десяту викласти відповідно в такій редакції:
«Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої

державної адміністрації, на підставі чого Кабінет Міністрів України приймає рішення і
дає обгрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві
третини депутатів від складу відповідної ради, Кабінет Міністрів України приймає
рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації»;

10) статтю 120 викласти в такій редакції:
«Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих

органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою
роботою (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а також викла�
дацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного
органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади можуть суміщати
свою службову діяльність із представницьким мандатом народного депутата Украї�
ни.

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і за�
конами України»;

11) доповнити статтю 121 новим пунктом такого змісту:
«5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням за�

конів з цих питань органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
їх посадовими і службовими особами»;

12) частину першу статті 122 викласти в такій редакції:
«Прокуратуру очолює Генеральний прокурор України, який призначається на по�

саду та звільняється з посади за згодоюВерховної Ради України Президентом Украї�

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 6/2003

23



ни. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві
України, що має наслідком його відставку з посади»;

13) у статті 126:
а) частину четверту викласти в такій редакції:
«Судді обираються на посади строком на десять років, крім суддів Конституційно�

го Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше»;
б) пункт 2 частини п’ятої викласти у такій редакції:
«досягнення суддею шістдесяти п’яти років, а для суддів Конституційного Суду

України та Верховного Суду України – сімдесяти років;

14) друге речення частини першої статті 128 викласти в такій редакції:
«Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною

Радою України строком на десять років у порядку, встановленому законом»;

15) частину першу статті 141 викласти в такій редакції:
«До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депута�

ти, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загаль�
ного, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на
чотири роки»;

16) частину другу статті 148 викласти в такій редакції:
«Президент України, Верховна Рада України призачають по дев’ять суддів Консти�

туційного Суду України»;

17) доповнити Конституцію України розділом ХVI «Прикінцеві положення, які сто�
суються змін до Конституції України» такого змісту:

«РОЗДІЛ ХVI

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ЗМІН
ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

1. Зміни до Конституції України, що вносяться Законом України від ____________
«Про внесення змін до Конституції України», набирають чинності через чотири місяці
після його прийняття Верховною Радою України, за винятком випадків, передбаче�
них цим розділом.

2. Чергові вибори конституційного складу Верховної Ради України у кількості 450
народних депутатів України проводяться у 2007 році на основі загального, рівного і
прямого виборчого права шляхом таємного голосування на засадах пропорційної
системи з обранням народних депутатів України в багатомандатному загальнодер�
жавному виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати від по�
літичних партій, виборчих блоків політичних партій відповідно до закону.

3. Президент України відповідно до змін до Конституції України, внесених цим Зако�
ном, обирається Верховною Радою України в останній четвер жовтня 2004 року.

Наступні вибори Президента України проводяться згідно з Конституцією України в
місячний строк після набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у
2007 році.

4. Президент України набуває повноважень відповідно до цього Закону після всту�
пу на пост за результатами виборів Президента України у 2004 році.

ПовноваженняПрезидента України, обраного у 2004 році, припиняються з момен�
ту вступу на пост новообраного Верховною Радою України Президента України у
2007 році.

5. Судді Конституційного Суду України, призначені з’їздом суддів України, продовжу�
ють виконувати свої повноваження до закінчення визначеного цією Конституцією стро�
ку. Після закінчення строку повноважень цих суддів Президент України та Верховна Ра�
да України призначають по три нових судді Конституційного Суду України.

У разі дострокового припинення повноважень суддів Конституційного Суду Украї�
ни, призначених з’їздом суддів України, нові судді Конституційного Суду України
призначаються почергово Президентом України та Верховною Радою України.
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6. Змінищодо обрання суддів строком на десять років застосовуються до суд� дів,
які обираються, починаючи з дня набрання чинності Законом України від ______ «Про
внесення змін до Конституції України».

7. Органи прокуратури України виконують повноваження, передбачені пунктом 5
статті 121 цього Закону, протягом п’яти років з дня набрання ним чинності».

2.Згідно з пунктом 1 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень
Верховної Ради України належить внесення змін до Конституції України в межах і по�
рядку, передбачених розділом ХIII цієї Конституції.

Статтею 159 Конституції України встановлено, що законопроект про внесення
змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності
висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам
статей 157 і 158 цієї Конституції.

3. Порівняльний аналіз пропонованих у Законопроекті змін до статей 76, 78, 81,
82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 98, 103, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121,
122, 126, 128, 141, 148 Конституції України та доповнення її розділом ХVI «Прикінцеві
положення, які стосуються змін до Конституції України» в частині пунктів 1, 5, 6, 7
свідчить про їх ідентичність пропонованим змінам, що містяться у проекті Закону
України «Про внесення змін до Конституції України» (реєстраційний № 4105, далі –
Законопроект№ 4105). Конституційний Суд України у Висновку від 5 листопада 2003
року№ 2�в/2003 визнав Законопроект№ 4105 таким, що відповідає вимогам статей
157 і 158 Конституції України. Отже, Законопроект в цій частині відповідає вимогам
статей 157 і 158.

Разом з тим Конституційний Суд України у Висновку від 5 листопада 2003 року
№ 2�в/2003 у зв’язку з неузгодженістю окремих положень Законопроекту № 4105 з
чинною Конституцією України та іншими підставами виклав застереження до статей
76, 78, 83, 85, 89, 90, 106, 112, 120, 121, 126, 128, пункту 16 статті 148 та розділу ХVI
«Прикінцеві положення, які стосуються змін до Конституції України», зокрема:

– «редакція частини п’ятої статті 76 Основного Закону України, в якій передба�
чається строк повноважень Верховної Ради України п’ять років, не узгоджується з
положенням частини першої статті 77 чинної Конституції України, за яким цей строк
становить чотири роки»;

– «із змісту пропонованої редакції частин п’ятої, шостої статті 83, пункту 1 частини
другої статті 90 Конституції України випливає, що незалежно від результатів виборів
формування у Верховній Раді України «коаліції депутатських фракцій і депутатських
груп», до якої має входити більшість народних депутатів України від кон� ституційного
складу Верховної Ради України, є умовою реалізації парламентом України частини йо�
о повноважень. Однак можливо, що за результатами виборів до Верховної Ради
України більшість складатимуть народні депутати України однієї фракції, яка може са�
мостійно претендувати на формування складу Кабінету Міні� стрів України, в тому
числі вносити пропозиції щодо кандидатури Прем’єр�міністра України тощо»;

– «положення Законопроекту про обрання Верховною Радою України суддів стро�
ком на десять років, а не безстроково, як це передбачено чинноюКонституцією Укра�
їни (пункт 27 частини першої статті 85, частина четверта статті 126, частина перша
статті 128), може призвести до зниження рівня гарантій незалежності суддів, вста�
новлених Основним Законом України»;

– «у Законопроекті не відтворено положення частини четвертої статті 89 чинної
Конституції України, за яким Верховна Рада України для проведення розслідування з
питань, що становлять суспільний інтерес, створює тимчасові слідчі комісії, якщо за
це проголосувала не менш як одна третина від її конституційного складу. Створення
таким порядком тимчасових слідчих комісій є гарантією прав опозиції у Верховній
Раді України і водночас сприятиме здісненню Верховною Радою України парламент�
ського контролю»;

– «оскільки у пропонованих змінах до частини першої статті 106 Конституції Украї�
ни пункт «14» вилучено, це питання потребує узгодження з редакцією статті 112 Ос�
новного Закону України, у якій цей пункт зазначено»;

– «потребує узгодження редакція частини другої статі 78 та частини другої стат�
ті 120 Конституції України. До того ж словосполучення «представницький мандат на�
родного депутата України», що вживається у статті 120, є тавтологічним»;
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– «доповнення статті 121 Конституції України новим пунктом 5 – положення щодо
здійснення нагляду прокуратурою України «за додержанням прав і свобод людини і
громадянина» – є загальним і потребує законодавчої конкретизації.

Крім того, нагляд прокуратурою України «за додержанням законів з цих питань ор�
ганами державної влади» означає здійснення нею функції нагляду за додержанням
законів фактично всіма державними органами України, зокрема єдиним органом за�
конодавчої влади в Україні – Верховною Радою України, та судами України, що, як
вважає Конституційний Суд України, не узгоджується з положенням Конституції
України, за яким державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на зако�
нодавчу, виконавчу та судову (частина перша статті 6 Конституції України)»;

– «незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами
України (частина перша статті 126). Саме як відповідна гарантія чинною Конститу�
цією України встановлено, що судді обіймають посади безстроково, крім суддів Кон�
ституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду вперше. Періодич�
не переобрання суддів, як зазначалося вище (зміни до пункту 27 частини першої
статті 85 Основного Закону України), може призвести до зниження рівня гарантій не�
залежності суддів, передбачених Основним Законом України»;

– «за Основним Законом України Конституційний Суд України складається з вісім�
надцяти суддів Конституційного Суду України (частина перша статті 148). Президент
України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів
Конституційного Суду України (частина друга статті 148).

Позбавлення з’їзду суддів України – найвищого органу суддівського самовряду�
вання – участі у призначенні суддів Конституційного Суду України не передбачає ска�
сування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина. Однак, по суті, це відсто�
ронює судову владу від формування єдиного органу конституційної юрисдикції, що
не слугуватиме зміцненню засад конституційного судочинства в Україні»;

– «у Законопроекті назва розділу ХVI «Прикінцеві положення, які стосуються змін до
Конституції України» не узгоджується зі структурою чинної Конституції України, зокрема
розділом ХIV «Прикінцеві положення» та розділом ХV «Перехідні положення».

Наведені застереження стосуються тих пропонованих у Законопроекті змін до Кон�
ституції України, які за текстом є ідентичними положенням Законопроекту№ 4105.

4. Конституційний Суд України при розгляді на предмет відповідності вимогам ста�
тей 157 і 158 Конституції України положень пунктів 2, 3, 4 розділу ХVI «Прикінцеві поло�
ження, які стосуються змін до Конституції України» (далі – розділ ХVI), яким у Законоп�
роекті пропонується доповнити Конституцію України, виходить з такого.

4.1. У пункті 2 розділу ХVI встановлюється, що «чергові вибори конституційного
складу Верховної Ради України у кількості 450 народних депутатів України прово�
дяться у 2007 році на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом
таємного голосування на засадах пропорційної системи з обранням народних депу�
татів України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за вибор�
чими списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків політич�
них партій відповідно до закону».

Конституційний склад Верховної Ради України нинішнього скликання було обрано
у 2002 році.

У пункті 2 розділу ХVI чергові вибори народних депутатів України пропонується про�
вести у 2007 році, тобто передбачається продовження строку повноважень парла�
менту України нинішнього скликання на один рік. Конституційний Суд України вважає,
що такі зміни до Основного Закону України не передбачають скасування чи обмежен�
ня прав і свобод людини і громадянина.

На підставі викладеного Конституційний Суд України дійшов висновку, що пропо�
новане у пункті 2 розділу ХVI проведення виборів народних депутатів України у 2007
році, а також пов’язані з ним положення пунктів 3, 4 розділу ХVI не суперечать вимо�
гам статей 157 і 158 Конституції України.

Разом з тим Конституційний Суд України зазначає, що оскільки внесення змін до
Основного Закону України, зокрема до розділу ІV «Верховна Рада України», є преро�
гативою парламенту України, то прийнявши вказані зміни до Конституції України,
Верховна Рада України, обрана у 2002 році на чотири роки, у такий спосіб продовжи�
ла б свої повноваження, що, вважає Конституційний Суд України, створює преце�
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дент, який у подальшомуможе призвести до втрати парламентом України ознак його
як виборного представницького органу.

4.2. У пункті 3 розділу ХVI передбачається, що «Президент України відповідно до
змін до Конституції України, внесених цим Законом, обирається Верховною Радою
України в останній четвер жовтня 2004 року. Наступні вибори Президента України
проводяться згідно з Конституцією України в місячний строк після набуття повнова�
жень Верховною Радою України, обраною у 2007 році».

Конституційний Суд України визнав таким, що не передбачає скасування чи обме�
ження прав і свобод людини і громадянина та не спрямоване на ліквідацію незалежно�
сті чи на порушення територіальної цілісності України положення Законопроекту про
обрання Президента України Верховною Радою України. Отже, і визначе� не розділом
ХVI обрання Президента України Верховною Радою України у 2004 році (пункт 3), на�
буття та припинення ним повноважень відповідно до Закону України «Про внесення
змін до Конституції України» (пункт 4) відповідає вимогам статей 157 і 158 Основного
Закону України.

Водночас Конституційний Суд України звертає увагу на неузгодженість щодо часу
набуття повноважень Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом
Міністрів України та Прем’єр�міністром України, як це пропонується у розділі ХVI. Зок�
рема, за його змістом Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та
Прем’єр�міністр України набувають повноважень через чотири місяці після прийняття
Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (пункт 1), Президент Укра�
їни відповідно до цього Закону – після вступу на пост за результатами виборів Прези�
дента України Верховною Радою України у 2004 році (абзац перший пункту 3, абзац
перший пункту 4). Тобто зазначені юридичні факти можуть не збігатися в часі. Оскіль�
ки окремі повноваження цих органів взаємопов’язані (вирішення питаньщодоформу�
вання персонального складу Кабінету Міністрів України, утворення та ліквідація цен�
тральних органів виконавчої влади, призначення на посади та звільнення з посад їх
керівників, голів місцевих державних адміністрацій тощо), то набуття ними відповідно
до пропонованих у Законопроекті змін до Конституції України цих повноважень у
різний час може спричинити проблеми щодо їх реалізації.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 155, 159 Конституції Ук� раї�
ни, статтями 51, 63, 66, 69, 70 Закону України «Про Конституційний Суд України»,
Конституційний Суд України

д і й ш о в в и с н о в к у :

1.Визнати проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (ре�
єстраційний № 4180), поданий до Верховної Ради України народними депутатами
України Гавришем С.Б., Богатирьовою Р.В., Ващук К.Т., ГапочкоюМ.М., Задорожнім
О.В. та іншими, таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Законопроектом пропонується внести до Конституції України такі зміни:

«1) статті 76, 78, 81–83, 85, 87–90 та 93 викласти відповідно в такій редакції:
«Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України – чотириста п’ятдесят

народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування.

До Верховної Ради України може бути обрано громадянина України, який на день
виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом
останніх п’яти років.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має суди�
мість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у вста�
новленому законом порядку.

Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та закона�
ми України.

Строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років»;

«Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній
основі.
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Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути
на державній службі, обіймати інші оплачувані посади (крім посад міністрів, керівни�
ків інших центральних органів виконавчої влади), займатися іншою оплачуваною або
підприємницькоюдіяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), вхо�
дити до складу керівного або наглядового органу підприємства або організації, що
має на меті одержання прибутку.

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності
встановлюються законом.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутат�
ського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцяти�
денний строк припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення пов�
новажень народного депутата України»;

«Стаття 81. Повноваження народних депутатів України, в тому числі обраних за�
мість тих, які вибули достроково, або обраних на позачергових виборах, припиняю�
ться одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково в разі:
1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі

України;
5) якщо ним не усунуто протягом двадцяти днів обставин, які порушують вимоги

щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;
6) відсутності його без поважних причин на ста пленарних засіданнях Верховної

Ради України протягом календарного року;
7) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (ви�

борчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної пар�
тії (виборчого блоку політичних партій), або виходу (виключення) народного депута�
та України із складу такої фракції;

8) смерті.
Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у ра�

зі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верхов�
ної Ради України – в день відкриття першого засідання Верховної Ради України за
участю новообраних на позачергових виборах народних депутатів України.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у
випадках, передбачених пунктами 1, 4, 6 частини другої цієї статті, приймається Вер�
ховною Радою України, у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї стат�
ті, – в судовому порядку.

У разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо народного депутата
України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім
його повноваження припиняються з дати набрання чинності рішенням суду, в разі
смерті народного депутата України – з дати смерті, встановленої свідоцтвом про
смерть.

У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії
(виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної
партії (вибочого блоку політичних партій), або виходу (виключення) народного депу�
тата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на
підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії
(виборчого блоку політичних партій) з дати прийняття такого рішення.

Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.
Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин

від її конституційного складу.
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Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день
після офіційного оголошення результатів виборів. Перше засідання новообраної Вер�
ховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України.

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка
лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, склика�
ються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу
не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної
Ради України.

У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзви�
чайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збираєть�
ся на засідання у дводенний строк без скликання.

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та
Регламентом Верховної Ради України.

У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження та поєд�
нання політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій і депутатських
груп, до якої входить більшість народних депутатів України від конституційного скла�
ду Верховної Ради України, яка відповідно до Конституції України вносить пропозиції
Президенту України щодо кандидатури Прем’єр�міністра України, формує склад Ка�
бінету Міністрів України та є відповідальною за його діяльність.

Коаліція депутатських фракцій і депутатських груп у Верховній Раді України утво�
рюється протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради
України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради
України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських
фракцій і депутатських груп.

Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції вста�
новлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України»;

«Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом

ХIII цієї Конституції;
2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73

цієї Конституції;
3) прийняття законів;
4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, кон�

троль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту
про його виконання;

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково�технічного,

соціального, національно�культурного розвитку, охорони довкілля;
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конститу�

цією;
8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про

внутрішнє і зовнішнє становище України;
9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру,

схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та
інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпіч�
менту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету
Міністрів України;

12) призначення за поданням Президента України Прем’єр�міністра України,
Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України та Голови Служби
безпеки України, призначення за поданням Прем’єр�міністра України інших членів
Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Дер�
жавного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного
майна України, припинення повноважень зазначених осіб на цих посадах, вирішення
питання про відставку Прем’єр�міністра України, членів КабінетуМіні� стрів України;
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13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до
цієї Конституції;

14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іно�
земним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Ук� раїною
від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не перед�
бачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;

15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;
16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахунко�

вої палати України;
17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ра�

ди України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотри�
мання та захисту прав і свобод людини в Україні;

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку
України за поданням Президента України;

19) призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України;
20) призначення половини складу Національної ради України з питань телеба�

чення і радіомовлення;
21) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної ви�

борчої комісії за поданням Президента України;
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Зброй�

них Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів
України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про на�
правлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підроз�
ділів збройних сил інших держав на територію України;

24) встановлення державних символів України;
25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом

України Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному про�
куророві України, що має наслідком його відставку з посади;

26) призначення половини складу Конституційного Суду України;
27) обрання суддів строком на десять років;
28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки

Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Кон�
ституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верхов�
ної Ради Автономної Республіки Крим;

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, відне�
сення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населе�
них пунктів і районів;

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого само�
врядування;

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України
указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її міс�
цевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місце�
востей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

32) надання законом згоди на обов’язковість для України міжнародних договорів
України та денонсація міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких
надано законом;

33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Консти�
туцією;

34) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї,
визначення законом правових засад майна, що належить Автономній Республіці
Крим;

35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної
Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апа�
рату;

36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної влас�
ності;

Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції
України віднесені до її відання»;
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«Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або
не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу
Верховної Ради України може розглянути питання про відповідальність Кабінету
Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України біль�
шістю від конституційного складу Верховної Ради.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися
ВерховноюРадою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також
протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або
протягом останньої сесії Верховної Ради України.

Стаття 88. Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради
України, Першого заступника та заступників Голови Верховної Ради України та від�
кликає їх із цих посад. Кількість заступників Голови Верховної Ради України визна�
чається Верховною Радою України.

Голова Верховної Ради України:
1) веде пленарні засідання Верховної Ради України;
2) організовує підготовку питань до розгляду на пленарних засіданнях Верховної

Ради України;
3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної

влади України та органами влади інших держав;
5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Кон�

ституцією, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.

Стаття 89. Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підго�
товки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання кон�
трольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа народних депу�
татів України комітети Верховної Ради України та обирає голів, перших заступників,
заступників та секретарів цих комітетів.

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття
першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради
України, якщо:

1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депу�
татських фракцій і депутатських груп відповідно до статті 83 цієї Конституції;

2) протягом трьох місяців Верховною Радою України відповідно до статті 103 Кон�
ституції України не обрано Президента України;

3) протягомшістдесяти днів після відставки КабінетуМіністрів України не сформо�
вано персональний склад Кабінету Міністрів України;

4) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть роз�
початися.

Таке рішення приймається Президентом України після консультацій з Головою
Верховної Ради України та його заступниками та головами депутатських фракцій і
депутатських груп.

Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Пре�
зидентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України
та Президента України, за винятком випадку, передбаченого пунктом 2 час� тини дру�
гої цієї статті»;

«Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Пре�
зидентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються
Верховною Радою України позачергово»;

2) частину четверту статті 94 Конституції України доповнити реченням такого зміс�
ту:
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«У разі якщо Президент України не підписав такий закон він підписується та
офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України»;

3) статтю 98 Конституції України викласти в такій редакції:
«Стаття 98. Контроль за надходженням та використанням коштів Державного бю�

джету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата Ук� раї�
ни»;

4) у статті 103 Конституції України:
а) частину першу замінити трьома новими частинами такого змісту:
«Стаття 103. Президент України обирається Верховною Радою України.
Президент України вважається обраним, якщо за його обрання шляхом таємного

голосування проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Вер�
ховної Ради України.

Президент України обирається на строк п’ять років».
б) частину п’яту виключити;
У зв’язку з цим частини другу–четверту та шосту вважати відповідно частинами

четвертою–сьомою.

5) у статті 106 Конституції України:
а) у частині першій:
пункти 8–12 викласти відповідно в такій редакції:
«8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених

Конституцією України;
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій і депутатських груп,

сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, після відповідних консуль�
тацій з їх керівниками подання про призначення Верховною Радою України
Прем’єр�міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержан�
ня такої пропозиції;

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра обо�
рони України, Міністра закордонних справ України;

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України
Генерального прокурора України;

12) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Голови Служби
безпеки України»;

пункт 14 виключити;
пункти 15 і 16 викласти відповідно в такій редакції:
«15) зупиняє дію актів КабінетуМіністрів України з мотивів невідповідності Консти�

туції і законам України, актам Президента України з одночасним зверненням до Кон�
ституційного Суду України щодо їх конституційності;

16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим»;
пункт 19 після слів «рішення про використання Збройних Сил України» доповнити

словами «та інших військових формувань»;
пункти 22, 29 і 30 викласти відповідно в такій редакції:
«22) призначає половину складу Конституційного Суду України»;
«29) підписує закони;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім за�

конів про внесення змін до Конституції України) із наступним поверненням їх на по�
вторний розгляд Верховної Ради України»;

б) частину четверту викласти у такій редакції:
«Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пункта�

ми 5, 8, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються підписами Прем’єр�міністра України і
міністра, відповідального за акт та його виконання»;

6) статтю 112 Конституції України викласти в такій редакції:
«Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України

відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов’язків Прези�
дента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України по�
кладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в пе�
ріод виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати
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повноваження, передбачені пунктами 2, 6–8, 10–14, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Кон�
ституції України»;

7) статті 113–115 Конституції України викласти в такій редакції:
«Стаття 113. Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі

органів виконавчої влади.
КабінетМіністрів України відповідальний передПрезидентом України і Верховною

Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді Україні у межах, передба�
чених Конституцією України.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами
України, актами Президента України.

Стаття 114. До складу КабінетуМіністрів України входять Прем’єр�міністр України,
Перший віце�прем’єр�міністр, віце�прем’єр�міністри, міністри.

Прем’єр�міністр України призначається Верховною Радою України за поданням
Президента України.

Кандидатуру для призначення Прем’єр�міністра України вносить Президент Укра�
їни за пропозицією коаліції депутатських фракцій і депутатських груп, сформованої
відповідно до статті 83 Конституції України, після відповідних консультацій з їх керів�
никами.

Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Вер�
ховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міні�
стрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр�міні�
стра України.

Прем’єр�міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її
на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною
Радою України.

Стаття 115. Прем’єр�міністр України складає повноваження перед новообраною
Верховною Радою України.

Прем’єр�міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право зая�
вити Верховній Раді Україні про свою відставку.

Відставка Прем’єр�міністра України, прийняття Верховною Радою України резо�
люції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу
КабінетуМіністрів України. У цих випадках Прем’єр�міністр України зобов’язаний по�
дати Верховній Раді України заяву про відставку Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято, продовжує виконувати свої
повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але
не довше ніж шістдесят днів»;

8) у статті 116 Конституції України:
а) у пункті 6 слова «подає Верховній Раді України звіт про його виконання« заміни�

ти словами »подає до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до за�
кону проДержавний бюджет України, а також звіт про виконанняДержавного бюдже�
ту України»;

б) доповнити статтю після пункту 9 новими пунктами такого змісту:
«10) утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи

виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів вико�
навчої влади;

11) призначає відповідно до Конституції України за поданням Прем’єр�міністра
України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу
КабінетуМіністрів України, голів місцевих державних адміністрацій, припиняє повно�
важення цих осіб на посадах;

12) призначає половину складу Ради Національного банку України».
У зв’язку з цим пункт 10 вважати пунктом 13;

9) у статті 118 Конституції України:
а) частину четверту викласти в такій редакції:
«Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняють�

ся з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр�міністра України»;
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б) частини дев’яту і десяту викласти відповідно в такій редакції:
«Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої

державної адміністрації, на підставі чого Кабінет Міністрів України приймає рішення і
дає обгрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві
третини депутатів від складу відповідної ради, Кабінет Міністрів України приймає
рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації»;

10) статтю 120 Конституції України викласти в такій редакції:
«Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих

органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою
роботою (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а також викла�
дацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного
органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади можуть суміщати
свою службову діяльність із представницьким мандатом народного депутата України.

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і за�
конами України»;

11) доповнити статтю 121 Конституції України новим пунктом такого змісту:
«5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням за�

конів з цих питань органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
їх посадовими і службовими особами»;

12) частину першу статті 122 Конституції України викласти в такій редакції:
«Прокуратуру очолює Генеральний прокурор України, який призначається на по�

саду та звільняється з посади за згодоюВерховної Ради України Президентом Украї�
ни. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві
України, що має наслідком його відставку з посади»;

13) у статті 126 Конституції України:
а) частину четверту викласти в такій редакції:
«Судді обираються на посади строком на десять років, крім суддів Конституційно�

го Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше»;
б) пункт 2 частини п’ятої викласти у такій редакції:
«досягнення суддею шістдесяти п’яти років, а для суддів Конституційного Суду

України та Верховного Суду України – сімдесяти років;

14) друге речення частини першої статті 128 Конституції України викласти в такій
редакції:

«Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною
Радою України строком на десять років у порядку, встановленому законом»;

15) частину першу статті 141 Конституції України викласти в такій редакції:
«До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депута�

ти, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загаль�
ного, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на
чотири роки»;

16) частину другу статті 148 Конституції України викласти в такій редакції:
«Президент України, Верховна Рада України призначають по дев’ять суддів Кон�

ституційного Суду України»;

17) доповнити Конституцію України розділом ХVI «Прикінцеві положення, які сто�
суються змін до Конституції України» такого змісту:
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«ÐÎÇÄ²Ë ÕVI

ÏÐÈÊ²ÍÖÅÂ² ÏÎËÎÆÅÍÍß,
ßÊ² ÑÒÎÑÓÞÒÜÑß ÇÌ²Í ÄÎ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1. Зміни до Конституції України, що вносяться Законом України від ____________
«Про внесення змін до Конституції України», набирають чинності через чотири місяці
після його прийняття Верховною Радою України, за винятком випадків, передбаче�
них цим розділом.

2. Чергові вибори конституційного складу Верховної Ради України у кількості
450 народних депутатів України проводяться у 2007 році на основі загального, рівного
і прямого виборчого права шляхом таємного голосування на засадах пропорційної
системи з обранням народних депутатів України в багатомандатному загальнодер�
жавному виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати від по�
літичних партій, виборчих блоків політичних партій відповідно до закону.

3. Президент України відповідно до змін до Конституції України, внесених цим Зако�
ном, обирається Верховною Радою України в останній четвер жовтня 2004 року.

Наступні вибори Президента України проводяться згідно з Конституцією України в
місячний строк після набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у
2007 році.

4. Президент України набуває повноважень відповідно до цього Закону після всту�
пу на пост за результатами виборів Президента України у 2004 році.

ПовноваженняПрезидента України, обраного у 2004 році, припиняються з момен�
ту вступу на пост новообраного Верховною Радою України Президента України у
2007 році.

5. Судді Конституційного Суду України, призначені з’їздом суддів України, про�
довжують виконувати свої повноваження до закінчення визначеного цією Конститу�
цією строку. Після закінчення строку повноважень цих суддів Президент України та
Верховна Рада України призначають по три нових судді Конституційного Суду Ук� ра�
їни.

У разі дострокового припинення повноважень суддів Конституційного Суду Украї�
ни, призначених з’їздом суддів України, нові судді Конституційного Суду України
призначаються почергово Президентом України та Верховною Радою України.

6. Зміни щодо обрання суддів строком на десять років застосовуються до суддів,
які обираються, починаючи з дня набрання чинності Законом України від __________
«Про внесення змін до Конституції України».

7. Органи прокуратури України виконують повноваження, передбачені пунктом 5
статті 121 цього Закону, протягом п’яти років з дня набрання ним чинності».

2. Висновок Конституційного Суду України щодо відповідності проекту Закону
України «Про внесення змін до Конституції України» (реєстраційний № 4180) вимо�
гам статей 157 і 158 Конституції України є обов’язковим до виконання, остаточним і
не може бути оскаржений.

Висновок Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у «Віснику Кон�
ституційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Âîçíþêà Â.Ä.
ñòîñîâíî Âèñíîâêó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ó ñïðàâ³ ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³

ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè»,
íàïðàâëåíîãî Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè,

âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòåé 76, 78, 81, 82 òà ³íøèõ

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

У пункті 1 резолютивної частини Висновку Конституційного Суду України зазначе�
но, що проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (реє� стра�
ційний№ 4180), поданий до Верховної Ради України народними депутатами України
Гавришем С.Б., Богатирьовою Р.В., Ващук К.Т., Гапочкою М.М., Задорожнім О.В. та
іншими, визнано таким,що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Відповідно до пункту 2 Розділу ХVІ «Прикінцеві положення, які стосуються змін до
Конституції України» цього Законопроекту «чергові вибори конституційного складу
Верховної Ради України у кількості 450 народних депутатів України проводяться у
2007 році на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного
голосування на засадах пропорційної системи з обранням народних депутатів Украї�
ни в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за виборчими спис�
ками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків політичних партій
відповідно до закону».

З таким Висновком Конституційного Суду України не погоджуюсь з наведених ни�
жче підстав.

Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх на�
ціональностей, виражаючи суверенну волюнароду, прагнучи розвивати і зміцнювати
демократичну, соціальну, правову державу, прийняла 28 червня 1996 року нову Кон�
ституцію – Основний Закон України.

Згідно з Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в
Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади
та органи місцевого самоврядування (стаття 5); органи законодавчої, виконавчої і
судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією ме�
жах і відповідно до законів України (стаття 6).

Народне волевиявлення, тобто воля народу як суверена і єдиного джерела влади,
здійснюється, зокрема, через вибори (стаття 69 Конституції України). Вибори – це
обов’язковий атрибут реального народовладдя. Вони забезпечують активну участь
громадян України в управлінні державою і є виявом демократії в державі і суспільстві,
оскільки шляхом виборів формуються представницькі органи, зокрема державної
влади. Влада народу є первинною щодо державної влади, остання – похідною від
первинної. У відносинах з державною владою народ виступає як виборчий корпус.
Шляхом реалізації свого активного виборчого права народ України передає державі
владу, що належить йому. Вибори є формою легітимації державної влади і, зокрема,
представницького органу – Верховної Ради України, забезпечуючи передачу влади
від одних представників народу іншим за підсумками народного волевиявлення.

Відповідно доКонституції УкраїниВерховна Рада України – чотириста п’ятдесят на�
родних депутатів України – обирається на основі загального, рівного і прямого вибор�
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чого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки (стаття 76), чергові
вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня четверто�
го року повноважень Верховної Ради України (стаття 77).

Зазначені положення Конституції України свідчать про те, що Верховна Рада Ук�
раїни як єдиний законодавчий орган є представницьким органом, який обирається
відповідно до чинної Конституції України строком на чотири роки. Діюча Верховна
Рада України обрана у березні 2002 року строком на чотири роки, її повноваження за�
кінчуються відповідно у березні 2006 року. Таким чином, Верховна Рада України ни�
нішнього скликання зв’язана волевиявленням виборців.

Конституція України передбачає можливість продовження повноважень парла�
менту України лише під час дії воєнного чи надзвичайного стану (стаття 83). У пункті 2
розділу ХVІ Законопроекту чергові вибори народних депутатів України пропо� нуєть�
ся провести у 2007 році, тобто передбачається продовження строку повноважень
парламенту України нинішнього скликання на один рік. Така зміна є ігноруванням во�
левиявлення виборців – громадян України – та порушує основоположний принцип
Конституції України, за яким єдиним джерелом влади в Україні є народ. Це означає,
що порушується право народу на здійснення влади через представницький орган
державної влади, оскільки нинішняВерховна Рада України вийде замежі строку своїх
повноважень, що призведе до обмеження виборчого права громадян України, яке
випливає з принципу народного суверенітету.

Отже, положення пункту 2 розділу ХVІ «Прикінцеві положення, які стосують 
ся змін до Конституції України» проекту Закону України «Про внесення змін до
Конституції України», за яким чергові вибори конституційного складу Верхов 
ної РадиУкраїни проводяться у 2007році, є таким,щопередбачає обмеження
прав громадян України, а тому не відповідає вимогам статті 157 Конституції
України. Продовження Верховною Радою України строку своїх повноважень у
зазначений спосіб призведе до втрати парламентом України статусу пред 
ставницького органу та втрати його легітимності.

Суддя Конституційного Суду України В.Вознюк
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Øàïîâàëà Â.Ì.
ñòîñîâíî Âèñíîâêó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ó ñïðàâ³ ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³

ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè»,
íàïðàâëåíîãî Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè,

âèìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(ñïðàâà ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòåé 76, 78, 81, 82 òà ³íøèõ

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

1. Проектом Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (реє�
страційний№4180) пропонується новелізувати чинну Конституцію України положен�
ням, за яким чергові вибори конституційного складу Верховної Ради України прово�
дяться у 2007 році (пункт 2 розділу ХVІ «Прикінцеві положення, які стосуються змін до
Конституції України»).

У підпункті 4.1. пункту 4 мотивувальної частини Висновку Конституційного Суду
України констатовано, що конституційний склад Верховної Ради України нинішнього
скликання обрано у 2002 році, а в пункті 2 розділу ХVІ проекту Закону України «Про
внесення змін до Конституції України» чергові вибори народних депутатів України
пропонується провести у 2007 році, тобто передбачається продовження строку пов�
новажень парламенту України нинішнього скликання на один рік (абзаци другий, тре�
тій).

Саме і лише «на підставі викладеного» Конституційний Суд України дійшов ви�
сновку, що, зокрема, пропоноване у пункті 2 розділу ХVІ проекту відповідного акта
«проведення виборів народних депутатів України у 2007 році» не передбачає скасу�
вання чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

Вважаю, що такий висновок є недостатнім та юридично хибним.

2. Відповідно до частини другої статті 5 Конституції України носієм суверенітету і
єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і,
зокрема, через органи державної влади. До таких органів належить насамперед
Верховна Рада України, яка є не тільки єдиним органом законодавчої влади, а за
своєю природою – ще й представницьким органом державної влади. Представни�
цька природа Верховної Ради України випливає з виборного начала її формування і
колегіального начала її діяльності.

За змістом статті 69 Конституції України народне волевиявлення здійснюється,
зокрема, через вибори. Саме через вибори народ уповноважує відповідні органи на
здійснення влади на умовах, визначених Конституцією та законами України. До таких
умов віднесено конституційно або законодавчо фіксовані повноваження пред� став�
ницьких органів, а також строки, на які їх обирають.Що ж до Верховної Ради України,
то її повноваження і строк, на який обираються народні депутати України, встановле�
ні Конституцією України. У разі внесення до Конституції України змін, передбачених
пунктом 2 розділу ХVІ проекту відповідного акта Верховна Рада Ук� раїни нинішнього
скликання, сформована шляхом загальних виборів у березні 2002 року, фактично
власним рішенням продовжить строк мандатів чинних народних депутатів України до
2007 року, тобто відбудеться своєрідна самопролонгація таких мандатів. При цьому
не встановлено ні дати, ні порядку призначення таких «відкладених» виборів.
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За умов самопролонгації мандатів чинних народних депутатів України буде проіг�
норовано волю народу як колегіальну (колективну) волю виборців, яка виявляється
через реалізацію громадянами України конституційного права вільно обирати і бути
обраними, зокрема, до органів державної влади, що встановлено частиною першою
статті 38 Конституції України. Зміна наслідків вже реалізованого на виборах до Вер�
ховної Ради України у березні 2002 року виборчого права громадян України є обме�
женням суб’єктивного активного виборчого права тих, хто голосував на цих виборах.
Водночас така самопролонгація обмежує об’єктивні виборчі права громадян України
(активне і пасивне), адже на період самопролонгації можливість реалізації їх прав бу�
де, по суті, відкладена. Прикметно, що конституційний інститут активного виборчого
права громадян України визначений статтею 70 Конституції України (розділ ІІІ. «Ви�
бори. Референдум»). Це означає, що зміни за змістом цього інституту згідно з части�
ною першою статті 156 Конституції України мають бути затверджені всеукраїнським
референдумом.

Важливим є й те, що в разі самопролонгації мандатів чинних народних депутатів
України Верховна Рада України нинішнього скликання як представницький орган
державної влади стає нелегітимною, що тягне за собою відповідні наслідки щодо ре�
алізації її повноважень.

3. Як загальний висновок: положення пункту 2 розділу ХVІ «Прикінцеві поло 
ження, які стосуються змін до Конституції України» проекту Закону України «П 
ро внесення змін до Конституції України», за яким чергові вибори конституцій 
ного складу Верховної Ради України проводяться у 2007 році, є таким, що не
відповідає одній з вимог частини першої статті 157 Конституції України, ос 
кільки передбачає обмеження виборчих прав громадян України.

Суддя Конституційного Суду України В.Шаповал

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 6/2003

39



²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
òà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 56 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèí ïåðøî¿, äðóãî¿,

òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 118, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 133,
÷àñòèí ïåðøî¿, äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 140, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 141
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 23, ïóíêòó 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 30

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó», ñòàòåé 12, 79 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», ñòàòåé 10, 13, 16, ïóíêòó 2

ðîçä³ëó VII «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè – ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â», ñòàòåé 8, 10 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», ñòàòò³ 18 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ñëóæáó â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ»

(ñïðàâà ïðî îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-45/2003
25 ãðóäíÿ 2003 ðîêó
¹ 21-ðï/2003

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

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

за участю уповноважених представників суб’єктів права на конституційне подання:
Президента України – Лавриновича Олександра Володимировича, Міністра юс� тиції
України; 56 народних депутатів України – Бондаренка Володимира Дмитровича, на�
родного депутата України, Сіренка Василя Федоровича, народного депутата України,
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Погорілка Віктора Федоровича, заступника директора Інституту держави і права
ім. В.М. КорецькогоНаціональної академії наук України; залучених до участі у розгляді
справи представників: Верховної Ради України – Селіванова Анатолія Олександрови�
ча, Постійного представника Верховної Ради України в Конституційному Суді України,
Матвієнка Анатолія Сергійовича, народного депутата України, Голови Комітету Вер�
ховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування,
Ключковського Юрія Богдановича, народного депутата України, заступника Голови
Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва тамісцевого само�
врядування; Кабінету Міністрів України – Зайця Анатолія Павловича, Першого заступ�
никаМіністраюстиції України, БорсукаМиколиОлександровича, Першого заступника
Начальника Головного управління державної служби України; Київської міської ради –
Ялового Володимира Борисовича, заступника Київського міського голови – секрета�
ря Київської міської ради, Стичинського Броніслава Станіславовича, заступника голо�
ви Київської міської державної адміністрації, Бабіч Алли Олексіївни, начальника юри�
дичного управління апарату Київської міської державної адміністрації; залучених до
участі у розгляді справи спеціалістів: Борденюка Василя Івановича, завідувача кафед�
ри права і законодавчого процесу Національної академії державного управління при
Президентові України, Кравченка Віктора Віталійовича, завідувача кафедри конститу�
ційного та адміністративного права Університету економіки і права «КРОК»,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Прези�
дента України та конституційним поданням 56 народних депутатів України про
офіційне тлумачення положень частин першої, другої, третьої, четвертої статті 118,
частини третьої статті 133, частин першої, другої, третьої статті 140, частини другої
статті 141 Конституції України, статті 23, пункту 3 частини першої статті 30 Закону
України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723–ХІІ (Відомості Вер�
ховної Ради України, 1993 р.,№ 52, ст. 490), статей 12, 79 Закону України «Про місце�
ве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97–ВР (Відомості Вер�
ховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170), статей 10, 13, 16, пункту 2 розділу VII
«Прикінцеві положення» Закону України «Про столицюУкраїни –місто�герой Київ» від
15 січня 1999 року № 401–ХІV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст.
79), статей 8, 10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999
року№ 586–ХІV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,№ 20–21, ст. 190), статті
18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня
2001 року № 2493–ІІІ (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175).

Приводом для розгляду справи відповідно до статті 39 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України» стали конституційне подання Президента України та кон�
ституційне подання 56 народних депутатів України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 41, 71, 93 Закону України «Про
Конституційний Суд України» є практична необхідність у з’ясуванні та офіційній інтер�
претації положень частин першої, другої, третьої, четвертої статті 118, частини
третьої статті 133, частин першої, другої, третьої статті 140, частини другої статті 141
Конституції України, статті 23, пункту 3 частини першої статті 30 Закону України «Про
державну службу», статей 12, 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 10, 13, 16, пункту 2 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України
«Про столицю України – місто�герой Київ», статей 8, 10 Закону Ук� раїни «Про місцеві
державні адміністрації», статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування».

Заслухавши суддю�доповідачаШаповала В.М., поясненняБондаренкаВ.Д., Сірен�
ка В.Ф., Погорілка В.Ф., Лавриновича О.В., Матвієнка А.С., Ключковського Ю.Б., Се�
ліванова А.О., Зайця А.П., Борсука М.О., Бабіч А.О., Борденюка В.І., Кравченка В.В. та
вивчивши матеріали справи, Конституційний Суд України

у с т а н о в и в :

1. Суб’єкт права на конституційне подання – Президент України – звернувся до
Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень
частин першої, другої, третьої, четвертої статті 118, частин першої, другої, третьої
статті 140, частини другої статті 141 Конституції України, статті 23, пункту 3 частини
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першої статті 30 Закону України «Про державну службу», статті 10, частини другої
статті 13, статті 16, пункту 2 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про
столицю України – місто�герой Київ», статей 8, 10 Закону України «Про місцеві дер�
жавні адміністрації», статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�
їні», статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» з пи�
тань:

– «Чи має бути звільнено голову Київської міської державної адміністрації з посади
у зв`язку з досягненням граничного віку перебування на державній службі з урахуван�
ням того, що він одночасно є Київським міським головою?

– Чи може бути призначено, виходячи з положень вищезазначених правових актів,
головою Київської міської державної адміністрації не Київського міського голову, а
іншу особу?».

Необхідність в офіційному тлумаченні положень зазначених правових актів, на
думку Президента України, викликана «неоднозначним їх розумінням та виникнен�
ням спірної ситуації щодо механізмів виконання вимог законодавства у зв’язку з ви�
повненням Київському міському голові, голові Київської міської державної адмі� ніс�
трації 65 років».

2.Суб`єкт права на конституційне подання – 56 народних депутатів України – звер�
нувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення по�
ложень частин першої, другої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, части�
ни другої статті 140 Конституції України, статті 12 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 13, пункту 2 розділу VII «Прикінцеві положення» За�
кону України «Про столицю України – місто�герой Київ» щодо «особливостей здійс�
нення виконавчої влади та місцевого самоврядування в м. Києві, зокрема, статусу
Київського міського голови, який за посадою очолює виконавчий орган Київської
міської ради, сформований на базі Київської міської державної адміністрації і який
здійснює функції державної виконавчої влади».

Необхідність в офіційному тлумаченні положень названих правових актів, на думку
народних депутатів України, «виникла в наслідок різного розуміння органами держав�
ної виконавчої влади і органамимісцевого самоврядування зазначених норм,що при�
звело до проблем у їх практичній реалізації».

3.Президент України у поясненні з питань, що порушені у конституційному подан�
ні 56 народних депутатів України, не погодився з твердженням, що у місті Києві від�
сутня Київська міська державна адміністрація. «Така позиція народних депутатів
України, – зазначено в листі Президента України, – не узгоджується з чітко сформуль�
ованими нормами Конституції та законів України, реальною ситуацією, що склалася у
місті».

У статті 118 Конституції України визначено, що виконавчу владу в місті Києві здійс�
нює міська державна адміністрація. Голова міської державної адміністрації призна�
чається на посаду та звільняється з посади Президентом України за подан� ням Ка�
бінету Міністрів України.

У пункті 2 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про столицюУкраїни
– місто�герой Київ» встановлено, що міська та районні в місті Києві ради вирішують
питання щодо формування власних виконавчих органів на базі відповідних держав�
них адміністрацій, які паралельно виконують функції державної виконавчої влади, що
є особливістю здійснення виконавчої влади вмісті Києві. «Таким чином, – зазначено в
листі Президента України, – підтверджується, що у місті Києві саме місцеві державні
адміністрації є виконавчими органами відповідних рад».

Статтею 16 цього Закону встановлено порядок призначення першого заступника,
заступників голови Київської міської державної адміністрації і передбачено,що зазна�
чених посадових осіб призначає на посади Київський міський голова за погодженням
з відповіднимиорганами. За таких обставин, з огляду на частину третю статті 118 Кон�
ституції України, згідно з якою склад місцевих державних адміністрацій формують го�
лови місцевих державних адміністрацій, можна дійти висновку, на думку Президента
України,що за названимЗакономоднією з особливостей здій� снення виконавчої вла�
ди та місцевого самоврядування в Києві є поєднання однією особою повноважень
міського голови та голови місцевої державної адміністрації.

У листі до Конституційного Суду України Голова Верховної Ради України пояснив,
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щопозиція Верховної Ради України спрямована на послідовне забезпечення особли�
востей здійснення виконавчої влади у місті Києві. Питання, порушені суб’єктом права
на конституційне подання, вже були предметом розгляду у Верховній Раді України і,
зокрема, її профільного комітету – Комітету з питань державного будівництва та
місцевого самоврядування. Цим Комітетом відповідно до статті 14 За� кону України
«Про комітети Верховної Ради України» та на підставі системного аналізу відповідних
положень Конституції України (статей 118, 140, 141, пункту 10 розділу XV), а також за�
конів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – міс�
то�герой Київ», «Про службу в органах місцевого самоврядування» дано відповідне
роз’яснення.

Голова Верховної Ради України з посиланням на це роз’яснення зазначив, що об�
раний у 2002 році Київський міський голова згідно з частиною другою статті 141 Кон�
ституції України очолює за посадою виконавчий орган Київської міської ради (Ки�
ївську міську державну адміністрацію), який утворений за рішенням Київської міської
ради на підставі Конституції України (пункт 10 розділу XV) та Закону України «Про сто�
лицю України – місто�герой Київ». Оскільки посада міського голови є виборною, то за
статтею 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на
осіб, яких обрано на таку посаду, не поширюються обмеження щодо граничного віку
перебування на службі в органах місцевого самоврядування. «Тобто, це обмеження
не може стосуватися як власне самого легітимно обраного Київського міського голо�
ви, так і слугувати підставою для перешкоджання чи унеможливлення очолюванню
ним за Конституцією України виконавчого органу Київської міської ради під назвою
Київська міська державна адміністрація».

У поясненні також акцентовано на тому, що виконавчий орган Київської міської ра�
ди – Київська міська державна адміністрація – утримується за рахунок відповідного
місцевого бюджету, оскільки законами України про Державний бюджет України від�
повідно на 2002 та на 2003 роки фінансування Київської міської державної адмініс�
трації як органу виконавчої влади не було передбачено.

4.Висновкифахівців Національної академії державного управління приПрезиден�
тові України, Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП), Університету
економіки та права «КРОК» щодо порушених у конституційних поданнях питань за
своїм змістом в основному збігаються в тому, що Конституція України і Закон України
«Про місцеві державні адміністрації» визначають, зокрема, Київську міську державну
адміністрацію як місцевий орган виконавчої влади, проте її конституційно�правовий
статус суттєво відрізняється від конституційно�правового статусу обласних і район�
них державних адміністрацій.

Київська міська державна адміністрація, яка, зокрема, має статус виконавчого ор�
гану Київської міської ради, за своєю правовою природою відрізняється від Київської
міської державної адміністрації як органу виконавчої влади, яким вона була до прий�
няття Закону України «Про столицю України – місто�герой Київ» та до прийняття
рішення Київської міської ради про утворення свого виконавчого органу.

На думкуфахівців згаданих установ, посаду головиКиївської міської державної ад�
міністрації (виконавчого органу Київської міської ради) може займати виключ�
но особа, обрана Київським міським головою. Київський міський голова здійснює
окремі функції виконавчої влади у місті Києві саме як Київський міський голова. Тому
голову Київської державної адміністрації науковці вважають виборною посадовою
особою місцевого самоврядування, статус якої визначається Законом України «Про
службу в органах місцевого самоврядування». Згідно з положеннями статті 18 цього
Закону обмеження щодо граничного віку перебування на службі в органах місцевого
самоврядування не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які
обираються на відповідні посади.

5. У процесі розгляду справи на відкритому пленарному засіданні Конституційно�
го Суду України представники суб’єкта права на конституційне подання – 56 народ�
них депутатів України – звернули увагу на те, що після ухвалення спеціального закону
про столицю Київська міська рада сформувала власний виконавчий орган на базі
міської державної адміністрації з назвою «Київська міська державна адмі� ністрація».
Сьогодні в місті Києві міська державна адміністрація існує лише як «самоврядний ор�
ган» – виконавчий орган Київської міської ради. Цьому органу делеговані певні пов�
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новаження у сфері виконавчої влади. Київська міська державна адміністрація як ор�
ган, визначений частиною першою статті 118 Конституції України, в Києві відсутня.

На думку представників названого суб’єкта права на конституційне подання, Київ�
ський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади та очо�
лює виконавчий орган Київради – Київську міську державну адміністрацію. Він не є
державним службовцем. Необхідності у виданні указу Президента України про при�
значення голови Київської міської державної адміністрації немає. Вимоги щодо гра�
ничного віку перебування на державній службі на Київського міського голову не по�
ширюються.

Аналогічна позиція викладена представниками Верховної Ради України і Київської
міської ради в їх виступах і відповідях на запитання суддів КонституційногоСуду Укра�
їни та учасників конституційного провадження.

Представник Президента України підтримав викладені в конституційному поданні
положення і зазначив, що в місті Києві відповідно до Конституції України виконавчу
владу здійснює міська державна адміністрація як орган виконавчої влади. Утворення
на її базі виконавчого органу Київської міської ради означає використання «ресурс�
них» можливостей державної адміністрації, а не її ліквідацію. Особливості здійснення
виконавчої влади і місцевого самоврядування в місті Києві пов’язані з наявністю дер�
жавних адміністрацій і територіальних громад у районах столиці, а також окремих на�
селених пунктів, що знаходяться в межах міста Києва.

Київську міську державну адміністрацію очолює голова цієї державної адміні�
страції, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України
за поданням КабінетуМіністрів України. Голова Київської міської державної адмі� ніс�
трації за своїм статусом є державним службовцем і на нього поширюються вимоги
щодо граничного віку перебування на державній службі.

Позицію представника Президента України підтримали на пленарному засіданні
Конституційного Суду України представники Кабінету Міністрів України.

6. Конституційний Суд України, вирішуючи порушені у конституційних поданнях
питання, виходить з такого.

Конституцією України визначені засади здійснення виконавчої влади в областях і
районах місцевими державними адміністраціями, а також засади місцевого самов�
рядування, зокрема, в населених пунктах (села, селища, міста). Відповідні конститу�
ційні положення конкретизовані в законах України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про службу в органах місцевого са�
моврядування» тощо.

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють міс�
цеві державні адміністрації (частина перша статті 118 Конституції України).

У частині другій статті 118 та частині другій статті 140 Конституції України встанов�
лено,що особливості здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування вміс�
тах Києві та Севастополі, які відповідно до частини третьої статті 133 мають спеціаль�
ний статус, визначаються окремими законами України, і до прийняття таких законів
виконавчу владу в цих містах здійснюють відповідні державні адміні� страції (пункт 10
розділу ХV «Перехідні положення»). Отже, Конституція України уповноважила визна�
чити законом, якими мають бути особливості здійснення виконавчої влади і місцево�
го самоврядування в місті Києві порівняно із загальним порядком здійснення вико�
навчої влади в областях і районах та із загальним порядком здійснення місцевого
самоврядування в інших, ніж міста Київ та Севастополь, населених пунктах.

7.ЗаконУкраїни «ПростолицюУкраїни–місто�геройКиїв» визначивспеціальнийста�
тусміста Києва як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади тамісцево�
го самоврядування у місті відповідно до Конституції України та законів України.

Однією з особливостей здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування
в місті Києві є зосередження у Київській міській державній адміністрації функцій у
сферах виконавчої влади і місцевого самоврядування. Безпосередньо функції у сфе�
рі виконавчої влади реалізуються спеціально уповноваженими посадовими осо� бами
Київської міської державної адміністрації. Функції місцевого самоврядування здійс�
нюють посадові особи, зокрема заступники Київського міського голови з питань
здійснення самоврядних повноважень тощо (статті 14, 16 Закону України «Про столи�
цю України – місто�герой Київ»).
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При здійсненні повноважень у сфері виконавчої влади Київська міська державна
адміністрація є підзвітною та підконтрольною Кабінету Міністрів України. При здійс�
ненні повноважень місцевого самоврядування Київська міська державна адміні�
страція як виконавчий орган є підконтрольною, підзвітною і відповідальною перед
Київською міською радою (частина сьома статті 118 Конституції України, частина
друга статті 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Отже, створення в місті Києві єдиного в організаційному відношенні органу, який
виконуєфункції виконавчого органу Київської міської ради та паралельнофункції міс�
цевого органу виконавчої влади і який з питань, віднесених до відання місцевого са�
моврядування, є підзвітним і підконтрольним відповідній раді, а з питань здійснення
повноважень у сфері виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам
виконавчої влади (Кабінету Міністрів України), відповідає положенням частин пер�
шої, другої статті 118, частин першої, другої статті 140 Конституції України. Створен�
ня такого органу також узгоджується з Європейською хартією місцевого самовряду�
вання, яка визначає місцеве самоврядування як право і спроможність органів
місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління
суттєвою часткою державних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах
місцевого населення (пункт 1 статті 3).

8. Конституційний Суд України вважає, що Київський міський голова виконує функ�
ції голови Київської міської державної адміністрації за законом. Так само, наприклад,
заступник Міністра фінансів України очолює (є начальником) Головне контрольно�ре�
візійне управління України згідно з частиною першою статті 5 Закону України «Про
державну контрольно�ревізійну службу в Україні». Така особливість у статусі Київсько�
го міського голови відображена і в актах Президента України щодо голови Київської
міської державної адміністрації. 8 серпня 1996 року, тобто до набуття чинності Зако�
ном України «Про столицю України –місто�герой Київ» і до проведення у Києві виборів
міського голови, був виданий Указ Президента України № 671/96 «Про призначення
О. Омельченка головою Київської міської державної адміністрації». На той час за Кон�
ституцією України і законами України Київська мі� ська державна адміністрація на за�
гальних засадах і без особливостей здійснювала виконавчу владу в місті Києві. Після
набуття чинності зазначеним законом і виборів Київського міського голови 3 червня
1999 року був виданий Указ Президента України № 608/99 «Про підтвердження чин�
ності Указу Президента України від 8 серпня 1996 року№671». В цьому Указі зазначе�
но, що це підтвердження мотивується саме обранням Омельченка О.О. Київським
міським головою.

У такий спосіб були реалізовані особливості здійснення виконавчої влади у місті
Києві, зокрема те, що особа, обрана Київським міським головою, відповідно призна�
чається головою Київської міської державної адміністрації, і це не призводить до су�
місництва. Тим самим положення частини першої статті 120 Конституції України про
те, що керівники місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою
службову діяльність з іншою роботою, на даний випадок не поширюється.

З цього також випливає, що новообраний Київський міський голова у зв’язку з об�
ранням на цю посаду має бути згідно з частиною четвертою статті 118 Конституції
України призначений Президентом України головою Київської міської державної ад�
міністрації. Відповідний акт Президента України є необхідним для здійснення Київ�
ським міським головою повноважень у сфері виконавчої влади так само, як для при�
значення виборів Президента України потрібен акт Верховної Ради України, хоча дата
їх проведення, по суті, встановлена Конституцією України (пункт 7 частини першої
статті 85).

Згідно з частиною п’ятою статті 118 Конституції України Київський міський голова як
голова Київської міської державної адміністрації при здійсненні своїх повноважень у
сфері виконавчої влади відповідальний перед Президентом України і Кабінетом Міні�
стрів України, а також підзвітний і підконтрольний Кабінету Міністрів України.
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Отже, на основі системного аналізу положень Конституції України і чинного зако�
нодавства можна дійти висновку, що Київську міську державну адміністрацію мо�
же очолювати лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом
України призначається головою Київської міської державної адміністрації. Як голова
Київської міської державної адміністрації Київський міський голова з питань здійс�
нення виконавчої влади є відповідальним перед Президентом України і Кабінетом
Міністрів України, підзвітним і підконтрольним КабінетуМіністрів України. На посадо�
ву особу, яка є Київським міським головою і одночасно головою Київської міської
державної адміністрації, не поширюються вимоги про граничний вік перебування на
державній службі, передбачені частиною першою статті 23 Закону України «Про дер�
жавну службу». Київський міський голова є посадовою особоюмісцевого самовряду�
вання. Відповідно ж до положень частини першої статті 18 Закону України «Про служ�
бу в органах місцевого самоврядування» граничний вік перебування на службі в
органах місцевого самоврядування не поширюється на посадових осіб місцевого са�
моврядування, які обираються на відповідні посади.

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147, 150, Конституції України,
статтями 51, 61, 63, 65, 93, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», § 30
Регламенту Конституційного Суду України, Конституційний Суд України

в и р і ш и в :

1.Положення частин першої, другої, третьої, четвертої статті 118, частини третьої
статті 133, частин першої, другої, третьої статті 140, частини другої статті 141 Кон�
ституції України, статті 23, пункту 3 частини першої статті 30 Закону України «Про
державну службу», статей 12, 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 10, 13, 16, пункту 2 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України
«Про столицю України – місто�герой Київ», статей 8, 10 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» в їх взаємозв’язку в аспекті порушених у конституційних поданнях
питаньщодо статусу Київської міської державної адміністрації та Київського міського
голови треба розуміти так:

1.1. Київськаміська державна адміністрація є єдиним в організаційному відношен�
ні органом, який виконує функції виконавчого органу Київської міської ради та пара�
лельно функції місцевого органу виконавчої влади. З питань, віднесених до відання
місцевого самоврядування, цей орган підзвітний і підконтрольний Київській міській
раді, а з питань здійснення повноважень у сфері виконавчої влади – Кабінету Мініс�
трів України.

1.2. Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана
Київським міським головою, яка Президентом України призначається головою Київ�
ської міської державної адміністрації. Як голова Київської міської державної адмі�
ністрації Київський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є відпо�
відальним перед Президентом України і КабінетомМіністрів України, підзвітним і під�
контрольним Кабінету Міністрів України.

На посадову особу, яка є Київським міським головою і одночасно головою Київ�
ської міської державної адміністрації, не поширюються вимоги про граничний вік пе�
ребування на державній службі.

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

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

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè
53 ³ 47 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ
÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 103 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

(ñïðàâà ùîäî ñòðîê³â ïåðåáóâàííÿ íà ïîñòó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-46/2003
25 ãðóäíÿ 2003 ðîêó
¹ 22-ðï/2003

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

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

ªâãðàôîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à,

²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,

Êîñòèöüêîãî Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à,

Ìàëèííèêîâî¿ Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè,

Í³ì÷åíêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à – ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à,

Ñàâåíêà Ìèêîëè Äìèòðîâè÷à,

Ñêîìîðîõè Â³êòîðà ªãîðîâè÷à,

Òèì÷åíêà ²âàíà Àðòåìîâè÷à,

Òèõîãî Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à,

Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,

×óáàð Ëþäìèëè Ïàíòåë³¿âíè,

Øàïîâàëà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційними поданнями 53 і 47
народних депутатів України про офіційне тлумачення положення частини третьої
статті 103 Конституції України.

Приводом для розгляду справи відповідно до статті 39 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України» стали конституційні подання 53 і 47 народних депутатів
України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 41, 93 Закону України «Про Кон�
ституційнийСуд України» є практична необхідність у з’ясуванні та офіційній інтерпре�
тації положення частини третьої статті 103 Конституції України.

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

1.Суб’єкт права на конституційне подання – 53 народних депутати України – звер�
нувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення по�
ложення частини третьої статті 103 Конституції України, згідно з яким одна й та сама
особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.

Автори клопотання вважають, що передбачене частиною третьою статті 103 Кон�
ституції України обмеження може бути застосоване лише щодо особи, яка за цією
Конституцією була двічі обрана Президентом України, склала присягу і виконувала
протягом конституційного строку визначені саме цимОсновнимЗакономУкраїни по�
вноваження. Невизнання цього обмеження означало б надання чинній Конституції
України зворотної дії в часі і порушило б вимоги статей 19, 38, 58, 64 Конституції
України. Тому є потреба в офіційному тлумаченні Конституційним Судом України по�
ложення частини третьої статті 103 Конституції України щодо того, чи має воно зво�
ротну дію в часі, чи поширюється передбачене ним обмеження на особу, обрану Пре�
зидентом України з іншим правовим статусом та повноваженнями до набуття
чинності цією Конституцією.

2. Інший суб’єкт права на конституційне подання – 47 народних депутатів України –
також звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлу�
мачення зазначеного положення статті 103 Конституції України «на предметможливо�
сті бути обраним Президентом України на наступний строк громадянина Кучми Лео�
ніда Даниловича, який з червня 1994 року займає пост Президента України».

3. Перша колегія суддів Конституційного Суду України відкрила провадження у
справах і об’єднала їх для розгляду в одне конституційне провадження.

4. Під час підготовки справи до розгляду на запити Конституційного Суду України
надійшли висновки вищих юридичних навчальних закладів та наукових установ Укра�
їни.

На думку фахівців юридичного факультету Київського національного університету
імені ТарасаШевченка, обмеження права на зайняття поста Президента України, пе�
редбачене статтею 103 Конституції України, може застосовуватися у часі лишещодо
відносин, які виникли після набрання чинності цієюКонституцією. У їхньому розумінні
статті 103 «Кучма Леонід Данилович за Конституцією України 1996 року обирався
Президентом України перший раз. Виконання ним обов’язків за час дії Конституції
України з 1996 року до 14 листопада 1999 року, тобто до дня перших виборів Прези�
дента України за новою Конституцією України, не може вважатися п’ятирічним стро�
ком повноважень Президента України». При цьому «право бути обраним на пост Пре�
зидента України після прийняття Конституції України 1996 року виникло один раз і
було реалізоване Л. Кучмою єдиний раз у 1999 році».

Фахівці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Інсти�
туту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук
України вважають, що право громадянина України бути обранимПрезидентом Украї�
ни, як і інші конституційні права і свободи громадянина, не можуть бути обмежені. На
їх думку, «водночас з моменту набрання чинності Конституцією України починає
діяти й конституційне обмеження щодо кількості повторних строків перебування од�
нієї і тієї ж особи на посаді Президента України (частина третя статті 103 Конституції
України). Інше тлумачення цієї норми призвело б до вилучення із принципу рівності
конституційних прав окремих осіб, що є неприпустимим з огляду на засади демокра�
тії, верховенства права та Закону».

У висновку стверджується, що оскільки розділ ХV «Перехідні положення» Консти�
туції України 1996 року не містить будь�яких конкретних обмежень щодо строків пов�
новажень вищих органів державної влади України, норма Конституції України 1996
року, яка встановлює, що одна й та сама особа не може бути Президентом України
більше ніж два строки підряд, починає діяти з моменту набрання чинності Конститу�
цією України і не може мати зворотної дії в часі (стаття 58). Також відзначається, що
«положення частини третьої статті 103 Конституції України не поширюється на об�
рання особи Президентом України до набрання чинності цією Конституцією, тобто
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під час дії Конституції (Основного Закону) УРСР 1978 року та Закону УРСР «Про Пре�
зидента Української РСР» від 5 липня 1991 року».

Згідно з висновком фахівців Одеської національної юридичної академії «участь
Л.Д. Кучми у виборах 1999 року розглядається в сенсі чинної Конституції України як
перше претендування на посаду Президента України». Вони зазначають, що «отри�
мання посади Президента передбачає виконання обов’язкових умов, серед яких вио�
кремлюється обрання особиПрезидентомУкраїни на основі загального, рівного і пря�
мого виборчого права шляхом таємного голосування та складення обраним
Президентом присяги народові України на урочистому засіданні Верховної Ради
України. З моменту прийняття присяги юридично вважається, що особа займає поса�
ду Президента України і починається відлік строку перебування особи на посаді Пре�
зидента України. Саме виконання перелічених умов є обов’язковим для визначення
кількості строків перебування особи на посаді Президента України».

Фахівці Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук
України вважають,що «діючийПрезидент України був обраний за Конституцією Укра�
їни 1996 року вперше. Саме ця обставина має враховуватись при офіційному тлума�
ченні Конституційним Судом України частини третьої статті 103 чинної Конституції
України». Свій висновок вони обгрунтовують тим, що втратила чинність нормативна
база щодо інституту Президента України, яка існувала до набрання чинності Консти�
туцією України 1996 року, і що будь�які «положення цих правових актів не були про�
лонговані», а норми, в тому числі положення частини третьої статті 103 Конституції
України 1996 року, не мають зворотної дії.

5. З прийняттям Конституції України 1996 року визнані такими, що втратили чинність
у повному обсязі, Конституція (Основний Закон) України 1978 року з наступними зміна�
ми і доповненнями та Конституційний Договір між Верховною Радою України та Прези�
дентом України «Про основні засади організації та функціонування державної влади і
місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України»
від 8 червня 1995 року. Відповідно до Закону України «Про вибори Президента України»
від 5 березня 1999 року втратили чинність: Закон України «Про вибори Президента
України» від 5 липня 1991 року, Постанова Верховної Ради України «Про застосування
законів України «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента
України», «Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, район�
них у містах, обласних Рад» від 13 липня 1994 року.

6.ЗаКонституцієюУкраїниПрезидент України як глава держави і гарант державно�
го суверенітету, територіальної цілісності, додержання Конституції України, прав і
свобод людини і громадянина наділений функцією забезпечення державної незалеж�
ності, національної безпеки і правонаступництва держави.Його повноваження закріп�
лені лише на конституційному рівні (статті 102, 106 Конституції України).

Пункт 3 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України передбачив,що черго�
ві вибори Президента України мали проводитися в останню неділю жовтня 1999 року.
Таким чином, Президент України після набрання чинності Конституцією України 1996
року набув нових повноважень і здійснював їх до 30 листопада 1999 року (до моменту
складення присяги новообраним Президентом України).

Положення частини третьої статті 103 Конституції України має тлумачитись у сис�
темному поєднанні та нерозривному зв’язку зі змістом статті 103 та Конституції
України в цілому, а не з правовими актами, які визначали інший статус Президента
України і втратили чинність після прийняття Конституції України 1996 року.

7. За загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно�правові акти
не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують
відповідальність особи (стаття 58 Конституції України). Конституційний Суд України в
Рішенні від 13 травня 1997 року (справа щодо несумісності депутатського мандата)
виклав правову позицію, за якою принцип незворотності дії в часі поширюється також
на Конституцію України. Це є гарантією стабільності, утвердження держави як право�
вої, в якій визнається і діє принцип верховенства права (статті 1, 8 Конституції Украї�
ни).

Оскільки частина третя статті 103 Конституції України не містить будь�яких винят�
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ків щодо дії передбаченого нею обмеження у часі, а в інших нормах Конституції Украї�
ни також немає застережень про надання зворотної дії положенню зазначеної статті,
це положення поширюється лише на правовідносини, які виникли після набрання
чинності Конституцією України.

8. Буквальне тлумачення статті 103 Конституції України засвідчує, що нею вста�
новлено обмеження щодо можливості однієї і тієї особи перебувати на посту Прези�
дента України більше ніж два строки підряд. Частиною першою статті 103 Конституції
України передбачено,щоПрезидент України обирається строком на п’ять років. Тоб�
то Конституція України обмежує перебування однієї і тієї особи на посту Президента
України визначеними нею двома строками підряд.

При цьому згідно з Конституцією України строк перебування на посту Президента
України починається з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні
Верховної Ради України (частина перша статті 104) і закінчується із вступом на пост
новообраного Президента України (частина перша статті 108).

Таким чином, передбачене Конституцією України обмеження щодо зайняття од�
нією і тією особою поста Президента України стосується лише особи, яка, по�перше,
займала пост Президента України два строки підряд, а по�друге, набувала повнова�
жень Президента України відповідно до частини першої статті 104 Конституції Украї�
ни.

Отже, особа, яку вперше було обрано Президентом України за чинною Конститу�
цією України в 1999 році, має право балотуватися на чергових виборах Президента
України у 2004 році.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 51, 61, 63, 65, 93 Закону України «Про Конституційний Суд України», § 30 Регла�
менту Конституційного Суду України, Конституційний Суд України

в и р і ш и в :

1. В аспекті конституційних подань положення частини третьої статті 103 Консти�
туції України, за яким одна й та сама особа не може бути Президентом України біль�
ше ніж два строки підряд, треба розуміти так, що це положення поширюється лише
на осіб, яких обирають на пост Президента України після набуття чинності Конститу�
цією України 1996 року. Особа, яку вперше було обрано Президентом Ук� раїни за
чинною Конституцією України в 1999 році, має право балотуватися на чергових вибо�
рах Президента України у 2004 році.

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

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

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

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

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè
53 ³ 47 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿
ñòàòò³ 103 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

(ñïðàâà ùîäî ñòðîê³â ïåðåáóâàííÿ íà ïîñòó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè)

1. За Рішенням Конституційного Суду України у справі щодо строків перебування
на посту Президента України (далі – Рішення) положення частини третьої статті 103
Конституції України, згідно з яким одна й та сама особа не може бути Президентом
України більше ніж два строки підряд, треба розуміти так, що це положення поши�
рюється лише на осіб, яких обирають на пост Президента України після набуття чин�
ності Конституцією України 1996 року. Особа, яку вперше було обрано Президентом
України за чинною Конституцією України в 1999 році, має право балотуватися на чер�
гових виборах Президента України у 2004 році.

Цей акт Конституційного Суду України за формою є рішенням єдиного органу кон�
ституційної юрисдикції. Однак за змістом його проблематично назвати актом кон�
ституційного правосуддя, оскільки воно не містить належного правового обгрунту�
вання, базується на неправильно застосованих та інтерпретованих положеннях
Конституції України, що дає підстави припустити наявність упередженості Конститу�
ційного Суду України, політичного підходу до вирішення спірного питання.

Частина третя статті 103 Конституції України складається з єдиного, чітко викла�
деного речення такого змісту: «Одна й та сама особа не може бути Президентом
України більше ніж два строки підряд».

Інтерпретація зазначеної частини з використанням усіх способів тлумачення, зо�
крема граматичного, історичного, логічного, телеологічного, дає протилежне, аніж у
Рішенні Суду, її розуміння, якщо виключити явну упередженість окремих суддів.

Словосполучення «одна й та сама особа» ідентифікує громадянина України, який у
встановленому Конституцією України і законом порядку обирався на пост Президен�
та України, а словосполучення «не може бути» вказує на заборону, обмеження, не�
припустимість перебування на посту Президента України.

Ключовим у частині третій статті 103 Конституції України є поняття «два строки під�
ряд». Числівник «два» визначає допустиму кількість термінів перебування на посту
Президента України, прислівник «підряд» означає: послідовно, один за одним, по
черзі. Лексема «строк» має такі значення: установлений, визначений для кого�, чо�
го�небудь відрізок часу; служба, робота протягом певного часу; певний період у часі,
зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення; час, встановле�
ний для виконання чого�небудь, проміжок часу, в якому мусить бути виконана якась
дія, певний проміжок часу тощо.

На підставі граматичного тлумачення можна зробити висновок, що ця норма стат�
ті 103 Конституції України означає, що конкретний громадянин України (одна й та са�
ма особа) може послідовно, по черзі, один за одним (підряд) займати пост Прези�
дента України і здійснювати надані главі держави повноваження протягом певного
періоду в часі, встановленого Основним Законом України, але не більше двох таких
відрізків часу (два строки підряд).

2. Частина третя статті 103 Конституції України не визначає перебігу строків пере�
бування на посту Президента України.
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Відповідь на це питання дає історичний та системний способи тлумачення норм
права.

Визначення перебігу строку перебування на посту Президента України після на�
буття чинності Конституцією України 1996 року було б правильним за умови, якби цей
пост вона закріпила вперше, тобто до набуття нею чинності в Україні не було Прези�
дента.

Історичне дослідження це спростовує. Пост Президента вперше було засновано
Законом Української РСР «Про заснування поста Президента Української РСР і вне�
сення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР» від 5
липня 1991 року. В цейже деньВерховна Рада Української РСР прийняла Закон Укра�
їнської РСР «Про Президента Української РСР» та Закон Української РСР «Про вибо�
ри Президента Української РСР» (в редакції від 24 лютого 1994 року – Закон України
«Про вибори Президента України»).

Усі названі законимістили положення, аналогічне частині третій статті 103 Консти�
туції України.

Конституція (Основний Закон) України 1978 року з наступними змінами і допов�
неннями та Закон Української РСР «Про вибори Президента Української РСР» вста�
новлювали правило,що одна й та сама особа неможе бутиПрезидентом України (то�
ді – Української РСР) більше двох строків підряд (відповідно стаття 1142 і стаття 2). У
Законі України «Про вибори Президента України» аналогічне положення викладено
дещо в іншій редакції: «Одна й та ж особа не може бути обрана Президентом України
більш як на два строки», що не вплинуло на визначення загального терміну перебу�
вання на посту Президента України.

Вперше в Україні вибориПрезидента відбулися 1 грудня 1991 року. Наступні вибо�
ри, з урахуванням історико�політичної ситуації в Україні, було призначено на 26 черв�
ня 1994 року. На цих виборах Президентом України обрано Кучму Л.Д., який 19 липня
1994 року склав присягу і вступив на пост.

Конституція України 1996року зберегла правонаступництво інституту президентства
України, закріпивши його відповідними нормами, і відтворила також положення, що од�
на й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд
(частина третя статті 103). З набранням чинності цією Конституцією Конституція (Ос�
новнийЗакон) України 1978року втратила чинність, а з прийняттямЗакону України «Про
вибориПрезидента України» від 5 березня1999року втратив чинністьЗаконУкраїни «П�
ро вибори Президента України» від 5 липня 1991 року із змінами та доповненнями.

Однак Закон Української РСР «Про Президента Української РСР» від 5 липня 1991
року відповідно до пункту 1 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції Ук� раїни в
частині, що не суперечить їй, є чинним. Положення цього Закону, що одна й та сама
особа не може бути Президентом Української РСР (України) більше двох строків під�
ряд, не суперечить Конституції України, а отже, є чинним.

Історико�правове дослідження підводить до однозначного висновку, що діючий
Президент України вперше приступив до виконання своїх повноважень у липні 1994
року. Таким чином, відлік строку перебування Кучми Л.Д. на посту Президента Украї�
ни необхідно вести саме з цього моменту, а не з початку вступу на пост за чинною
Конституцією України, як зазначається в Рішенні Конституційного Суду України.

3. Конституція України не тільки закріпила правонаступництво інституту презид�
ентства в Україні, а й визнала легітимним перебування на посту діючого Президента
України, обраного в 1994 році. Такий висновок випливає із системного тлумачення
Конституції України. Однак Суд вибірково зупинився на зручних для нього окремих її
положеннях для того, щоб хоч якось обгрунтувати вкрай помилкові мотиви свого
Рішення.

Конституція України, дійсно, не зробила ніяких застережень щодо здійснення
Президентом України визначених для нього повноважень. Хоча стосовно парламен�
ту Основний Закон зазначив, що Верховна Рада України після прийняття Конституції
України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією (пункт 2 розділу ХV
«Перехідні положення»).

Разом з тим здійснення Президентом України повноважень, визначених Консти�
туцією України, випливає з ряду її положень, зокрема пункту 4 розділу ХV «Перехідні
положення» Конституції України. Згідно з цим пунктом Президенту України надано
право видавати протягом трьох років після набуття чинності Конституцією України
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схвалені Кабінетом Міністрів України і скріплені підписом Прем’єр�міністра України
укази з економічних питань, не врегульованих законами. Положення зазначеного
пункту встановлює додаткові повноваженняПрезидента України до тих, які визначені
загальною частиноюКонституції України в інших розділах. Цей пункт стосується Пре�
зидента України, який перебував на посту в момент набуття чинності Конституцією
України.

Здійснення повноважень Президентом України за Конституцією України 1996 року
зумовлено прямою дією її норм (стаття 8), а також встановленим обов’язком органів
державної влади, до яких належить і Президент України, та органів місцевого самов�
рядування, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передба�
чені Конституцією та законами України (стаття 19).

Продовження перебування Президента України на посту підтверджується відсут�
ністю в Основному Законі України приписів щодо дострокового обрання нового Пре�
зидента України після набуття чинності Конституцією України. Стосовно Кабінету
Міністрів України передбачено формування уряду протягом трьох місяців після на�
буття чинності Основним Законом України (пункт 5 розділу ХV «Перехідні положен�
ня»).

Конституція України визначила проведення чергових виборів Президента України
в останню неділю жовтня 1999 року. Вибори проводилися після закінчення першого
строку перебування на посту Президента України, обраного в 1994 році. На цих вибо�
рах на пост Президента України на другий строк обрано Кучму Л.Д.

Слово «черговий» означає: який іде за попереднім у певній послідовності, є на�
ступним щодо черговості, слідуючий; який виконує в порядку черговості які�небудь
обов’язки; який проводиться, відбувається регулярно, має місце через певні про�
міжки часу; який потребує негайного, першочергового розв’язання.

У пункті 3 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України вказується на чер�
гові вибори Президента України, тобто вибори Президента України, які йдуть за попе�
редніми виборами, є наступними щодо черговості. Положення цього пункту підтвер�
джує регулярність проведення виборів Президента України через певні проміжки
часу, протягом яких особа може перебувати на посту Президента України.

Системний аналіз Конституції України дає підстави зробити однозначний висно�
вок, що в 1999 році Кучму Л.Д. було обрано на пост Президента України на другий
строк.

4.Обгрунтовуючи запропоноване в Рішенні тлумачення, Суд послався на положен�
ня статті 58 Конституції України, яка закріпила принцип, згідно з яким закони та інші
нормативно�правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони по�
м’якшують або скасовують відповідальність особи. Відповідно до «правової позиції»,
викладеної Конституційним Судом України в Рішенні від 13 травня 1997 року (справа
щодо несумісності депутатського мандата), принцип незворотності дії норм права в
часі поширюється також на Конституцію України. Оскільки частина третя статті 103
Конституції України немістить будь�яких винятківщододії в часі, а в інших нормах Кон�
ституції України також відсутні застереження про надання цій нормі зворотної сили, її
положення поширюються на правовідносини, які виникли після на� брання чинності
Конституцією України.

Стаття 58 Конституції України закріпила лише один із загальновизнаних принципів
сучасного права щодо зворотної дії норм права в часі і не охоплює інших принципів
визначення дії правових норм у часі, зокрема таких, як негайна дія норми та дія нор�
ми на перспективу.

Загальновизнаний принцип негайної дії норм права закріплено у статті 8 Консти�
туції України, якою встановлено, що норми Конституції України є нормами прямої дії і
застосовуються безпосередньо з моменту набрання ними чинності.

Відтворене в Рішенні розуміння принципу незворотної дії норм права у часі істотно
відрізняється від його доктринального праворозуміння.

Якщо визнати доводи Суду щодо поширення дії частини третьої статті 103 Кон�
ституції України лише на правовідносини, які виникли після набрання чинності Кон�
ституцією України, правильними, то це правило необхідно поширити і на інші її поло�
ження. Президент України Кучма Л.Д. вперше вступив на цей пост у 1994 році, тобто
до набрання чинності Конституцією України, яка також не містить застережень щодо
здійснення ним повноважень. За логікою Суду, оскільки зворотна дія нормам Кон�
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ституції України, які регулюють діяльність, визначають правовий статус Президента
України (зокрема статті 102, 103, 107), не надана, то Президент України, обраний до
набрання чинності Конституцією України, мав би діяти за Конституцією України 1978
року і обиратися в липні 1999 року. ОднакПрезидент України після набрання чинності
Конституцією України 1996 року діяв за цією Конституцією України. Спроба Суду по�
ширити на частину третю статті 103 Конституції України принцип зворотної дії норм
права в часі зумовлена намаганням знайти хоч якесь правове обгрунтування на під�
твердження неправильного її тлумачення.

Принципи права, в тому числі йщодо дії правових норм у часі, не мають вибірково�
го застосування, вони поширюються на всі правовідносини незалежно від характеру
та суб’єктів, які підпадають під їх дію.

У цьому разі Суд мав би давати тлумачення виходячи з негайної дії частини третьої
статті 103 Конституції України, оскільки правовідносини, пов’язані з перебуванням
на посту Президента України, за своїм характером є такими,що тривають. У зв’язку з
цим, як зазначає Алєксєєв С.С., факти, що виникли після набрання чинності новим
актом, підпадають під його дію1. У нашому випадку – це Конституція України 1996 ро�
ку.

Неможна визнати коректним посилання на Рішення Конституційного Суду України
від 13 травня 1997 року, яке навіть зарубіжні фахівці оцінили небездоганним як з по�
літичної, так і з юридичної точок зору2.

Якщо теза цього Рішення, що принцип незворотної дії в часі норм права поши�
рюється також на Конституцію України, є правильною, то й інші нормиОсновного За�
кону України повинні мати аналогічну дію, зокрема положення частини третьої статті
57 Конституції України, яким встановлено, що закони та інші нормативно� правові ак�
ти,що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у по�
рядку, встановленому законом, є нечинними. Однак стаття 160 Основного Закону
України встановила, що Конституція України набуває чинності у повному обсязі, в то�
му числі її положення, що визначають права і обов’язки громадян, з дня прийняття.
На день набуття чинності Конституцією України вона не була доведена до відома на�
селення в порядку, встановленому законом.

Конституційний Суд України в Рішенні від 3 жовтня 1997 року (справа щодо набут�
тя чинності Конституцією України) зазначив, що положення частини п’ятої статті 94
Конституції України стосовно набрання чинності законом не раніше дня його опуб�
лікування не поширюється на набуття чинності Конституцією України.

Таким чином, між названими рішеннями є колізія щодо поширення дії норм Кон�
ституції України безпосередньо на неї. За таких обставин Суду необхідно було навес�
ти більш повне правове обгрунтування поширення принципу незворотної дії норм
права в часі на всі положення Конституції України.

5. Суд мав застосувати телеологічне тлумачення і з’ясувати мету положення час�
тини третьої статті 103 Конституції України. Обмеження строку перебування на посту
або обрання на нього є поширеним у конституційній практиці багатьох країн (Грузія,
Білорусь, Болівія, Італія, Португалія, Росія, США, Франція та інші).

Закріплення на конституційному рівні принципу ротації, зазначають Тодика Ю.М.
та Яворський В.Д., має демократичне значення, оскільки слугує своєрідною проти�
вагою всевладності Президента України, протидіє трансформації конституційного
правління в режим особистої диктатури3.

Конституцією України Президенту України надано широкі повноваження. Необме�
жене безперервне перебування на посту Президента України однієї особи не ви� клю�
чає встановлення режиму особистої влади (культу особистості) і може призвести до
виникнення антидемократичного режиму в державі. Запровадження обмеженнящодо
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строків перебування однієї й тієї ж особи главою держави (Президентом) має на меті
звузити можливість встановлення особистої влади1.

За змістом частина третя статті 103 Конституції України спрямована на збережен�
ня демократичного політичного режиму в Україні, обмеження можливості встанов�
лення авторитарного режиму.

Про наявність саме такої мети свідчить зміст частини третьої статті 103 Конститу�
ції України. Її припис є імперативним і містить заборону щодо перебування на посту
Президента України однієї й тієї самої особи більш як два строки підряд, не пов’язую�
чи зайняття такого посту ні з часом обрання, ні з правовим статусом, ні з обсягом по�
вноважень та функціями Президента України.

На жаль, Конституційний Суд України не тільки не використав телеологічного тлу�
мачення і, відповідно, не врахував мету норми, про офіційне тлумачення якої заявле�
но клопотання, а заблокував цю мету, а отже, дію всієї норми, відкрив шлях до довіч�
ного перебування однієї й тієї самої особи на посту Президента України.

Визначальнимдля такого висновку, окрім прив’язки відліку строку перебування на
посту до моменту вступу на нього відповідно до Основного Закону України, є поло�
ження пункту 6 мотивувальної частини Рішення. У першому абзаці цього пункту роз�
криваються статус, функції Президента України, зазначається, що його повноважен�
ня закріплені лише на конституційному рівні. Нібито все правильно, але наведене не
має значення для тлумачення частини третьої статті 103 Конституції України. Однак в
абзаці третьому вказується: «Положення частини третьої статті 103 Конституції Укра�
їни має тлумачитись у системному поєднанні та нерозривному зв’язку зі змістом
статті 103 та Конституції України в цілому, а не з правовими актами, які визначали ін�
ший статус Президента України і втратили чинність після прийняття Конституції Укра�
їни 1996 року».

Акцент у ньому зроблено на необхідності тлумачення зазначеної норми виключно
на підставі Конституції України, а не інших правових актів, які визначали інший статус
Президента України і втратили чинність після прийняття Конституції України 1996 ро�
ку. Прив’язка до Конституції України 1996 року може враховуватися до внесення до
неї змін, які вплинуть на зміну правового статусу, повноважень, функцій Президента
України.

У разі внесення таких змін до Основного Закону України відповідні норми Консти�
туції України будуть скориговані – з них будуть виключені положення, які визначали
інший правовий статус, функції, повноваження Президента України, тому вони не
братимуться до уваги при визначенні строків перебування однієї й тієї самої особи на
посту Президента України.

Ідеологія цього Рішення така, що строки перебування на посту Президента Украї�
ни мають визначатися на підставі чинних положень Конституції України, які регулю�
ють функції, повноваження, правовий статус Президента України. Здійснення функ�
цій, повноважень Президента України відповідно до положень Конституції Ук� раїни,
які втратили чинність, неможе враховуватись при обчисленні строків перебування на
посту Президента України.

Таким чином, Конституційний Суд України фактично створив передумови для
встановлення антидемократичного політичного режиму влади в Україні.

Наведений аналіз частини третьої статті 103 Конституції України з використанням
різних способів тлумачення дає підстави дати єдино можливе і буквальне її тлума�
чення: положення частини третьої статті 103 Конституції України необхідно розуміти
так, що одна й та сама особа не може бути Президентом України більше двох консти�
туційних строків підряд незалежно від часу вступу на цей пост, правового статусу,
функцій, повноважень Президента України.

Саме це офіційне тлумачення мав дати Конституційний Суд України.

Суддя Конституційного Суду України М.Савенко
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ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Òêà÷óêà Ï.Ì.
ñòîñîâíî Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè
53 ³ 47 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 103 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

(ñïðàâà ùîäî ñòðîê³â ïåðåáóâàííÿ íà ïîñòó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè)

На підставі статті 64 Закону України «Про Конституційний Суд України» вислов�
люю окрему думку стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за кон�
ституційними поданнями 53 і 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення
положення частини третьої статті 103 Конституції України (справа щодо строків пе�
ребування на посту Президента України).

Вважаю Рішення у цій справі недостатньо обгрунтованим, таким, що базується на
неправильній інтерпретації положень Конституції України.

З часу проголошення незалежності у 1991 році Україна набула статусу демо� кра�
тичної, правової держави, в якій носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є на�
род.

Республіканська форма правління і діючий в Україні принцип народовладдя пере�
дбачає здійснення влади як безпосередньо народом, так і через публічні органи.

З 1991 року, з часу прийняття законів про заснування поста Президента, про Пре�
зидента України, про вибори Президента України і внесення відповідних змін до чин�
ної тоді Конституції (Основного Закону) України 1978 року, вибориПрезидента Украї�
ни здійснюються на основі загального, рівного і прямого виборчого пра� ва шляхом
таємного голосування.

Отже, в Україні безпосередньо народ уповноважує особу бути главою держави і
надає їй владні повноваження. Однак повноваження здійснювати владу надаються
Президенту України народом України не взагалі, а на визначений в установчому по�
рядку і закріплений в законодавстві строк.

Наявність у законодавстві України, як і в законодавстві інших демократичних кра�
їн, обмежень щодо строків здійснення влади органами чи особами є невід’ємним
елементом демократичного устрою держави, однією з гарантій здійснення народов�
ладдя.

Волевиявлення народу щодо обрання особи на пост Президента України в
1994 році і строку перебування на цій посаді не могла не враховувати Верховна Рада
України, приймаючи у 1996 році нову Конституцію України. Без народного схвалення
парламент не міг внести до нової Конституції України нормущодо дострокового при�
пинення повноважень обраного народом Президента України, як і норму щодо дос�
трокового припинення своїх повноважень. Тому пункти 2, 3 розділу XV «Перехідні по�
ложення» чинної Конституції України передбачають продовження ді� яльності раніше
обраних народом Верховної Ради України і Президента України, що повністю відпо�
відає принципу народовладдя.

Отже, особа, яка у 1994 році була обрана народом Президентом України, де� юре і
де�факто перебувала на цьому посту безперервно до 1999 року. Цей п’ятирічний
строк треба вважати першим строком перебування її на посту Президента України.
Конституційний принцип народовладдя і прямі вибори Президента України є ви�
рішальнимифакторами для правильної інтерпретації положень частини третьої стат�
ті 103 Конституції України. Вони дають розуміння того, що повноваження особи здій�
снювати функції Президента є похідними від народу, як і строки здійснення цих
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повноважень, а зміни в законодавстві чи прийняття нової Конституції України (якщо
вона не скасовує народовладдя) не повинні створювати підстав для порушення при�
нципу змінності глави держави.

Тому висновки, зроблені у Рішенні Конституційного Суду України стосовно того,
що строки перебування на посту діючого Президента України треба визначати вихо�
дячи лише з положень чинної Конституції України, є необгрунтованими. Підставою
для визначення цих строків мають бути засади здійснення влади в Україні, зо� крема
принцип народовладдя, і факт волевиявлення народу щодо уповноваження особи
бути Президентом України. У даному разі ці строки є похідними від факту обрання
Президента України на виборах, а не від факту прийняття нової Конституції України,
навіть за умови, що в ній обсяг і зміст повноважень глави держави зазнав змін.

Здійснюючи інтерпретацію частини третьої статті 103 Конституції України, Консти�
туційний Суд України повинен був врахувати те, що ця норма встановлює обмеження
перебування особи на посту глави держави у часі і ніяких винятків щодо цього не пе�
редбачає.

Положення частини третьої статті 103 Конституції України, що одна й та сама осо�
ба не може бути Президентом України більше, ніж два строки підряд, не є нововве�
денням в законодавстві України. Ідентична норма містилася в Конституції (Основно�
му Законі) України 1978 року (з наступними змінами і доповненнями), в
Конституційному Договорі між Верховною Радою України та Президентом України
«Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого са�
моврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України» від 8 черв�
ня 1995 року, а також у Законі Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про
Президента Української РСР» від 5 липня 1991 року. До того ж положення частини
другої статті 2 цього Закону, що «одна й та ж особа не може бути Президентом Укра�
їнської РСР більше двох строків підряд» в частині обмеження строку перебування на
посту Президента держави діє і досі, оскільки не суперечить чинній Конституції Укра�
їни.

Отже, в правовому полі України положення про заборону перебування однієї й тієї
ж особи на посту Президента України більше двох строків підряд безперервно діє з
1991 року, з моменту заснування інституту Президента України. Це також дає підста�
ви зробити висновок, що особа, яка була обрана Президентом України в 1994 році і
перебування якої на цьому посту до 1999 року було підтверджено чинною Конститу�
цією України, перебувала на цій посаді перший п’ятирічний строк.

Щож до правової позиції Конституційного Суду України, згідно з якою Конституція
України не має зворотної дії в часі, то вона є вірною. Але до визначення строків пере�
бування особи на посту Президента України принцип незворотності дії законів у часі
не може застосовуватися. Адже йдеться про факт обрання і перебування особи на
посту Президента України в період 1994–1999 років, а чинна Конституція України
цього факту не скасовує.

Таким чином, є достатньо підстав для висновку,що нині діючийПрезидент України
перебуває на цій посаді другий строк підряд.

Суддя Конституційного Суду України П. Ткачук
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ

ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Øàïîâàëà Â.Ì.
ñòîñîâíî Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè
53 ³ 47 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 103 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

(ñïðàâà ùîäî ñòðîê³â ïåðåáóâàííÿ íà ïîñòó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè)

1. Згідно з пунктом 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду Украї�
ни у справі щодо строків перебування на посту Президента України (далі – Рішення)
положення частини третьої статті 103 Конституції України, за яким одна й та сама
особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд, треба розу�
міти так, що це положення поширюється лише на осіб, яких обирають на пост Прези�
дента України після набуття чинності Конституцією України 1996 року. На мою думку,
ця теза не викликає заперечень. Проте інша теза за змістом названого пункту, відпо�
відно до якої особа, вперше обрана Президентом України за чинною Конституцією
України в 1999 році, має право балотуватися на чергових виборах Президента Украї�
ни у 2004 році, є юридично помилковою. До того ж ця теза не під� кріплена положен�
нями мотивувальної частини Рішення.

2. У пункті 4 мотивувальної частини Рішення неперсоніфіковано викладені загаль�
ні висновки «вищих юридичних навчальних закладів та наукових установ України». Не
аналізуючи зміст цих висновків, зазначу, що їх автори, по суті, констатують обрання
діючого Президента України «за новою (чинною) Конституцією України» в 1999 році.
Про те, що Президента України було обрано в 1999 році «за Конституцією України»,
також йдеться в мотивувальній і резолютивній частинах Рішення.

Однак частиною третьою статті 103 Конституції України не передбачено, що Пре�
зидент України займає пост (є Президентом України) внаслідок його обрання саме
«за чинною Конституцією України». Прикметно, що з набуттям чинності Конституцією
України чергові вибори Президента України відбулися у строк, визначений частиною
п’ятою її статті 103. Дата відліку цього строку об’єктивно пов’язувалася з датою про�
ведення в 1994 році попередніх чергових виборів Президента України. Тим самим
відсутність конституційного застереження про проведення «за Конституцією Украї�
ни» дострокових виборів Президента України і зміст пункту 3 розділу XV «Перехідні
положення» свідчать, що набуття чинності Конституцією України мало наслідком,
зокрема, продовження перебування на посту обраного в 1994 році Президента Укра�
їни до закінчення строку, на який він був обраний саме в 1994 році. При цьому строк
повноважень Президента України, обраного в 1994 році, не припинявся і не перери�
вався.

Коли ж пристати на сформульовану в Рішенні позицію, за якою ключовим момен�
том для визначення у цій справі кількості строків перебування на посту Президента
України є те, що діючого Президента України було вперше обрано «за Конституцією
України» в 1999 році, то може виникнути питання, як характеризувати з огляду на різні
юридичні критерії діяльність Президента України та її наслідки у період між моментом
набуття чинності Конституцією України (28 червня 1996 року) і моментом складення
передбаченої її статтею 104 присяги (30 листопада 1999 року).

Сформульована в Рішенні позиція є хибною і з огляду на те, що тим самим теоре�
тично уможливлюється перебування однієї і тієї самої особи на посту Президента
України, по суті, довічно. Прийняття згодом нової редакції чинної Конституції України
або навіть внесення до неї змін стосовно наявного на момент таких змін статусу Пре�
зидента України «провокувало» б формальний висновок про те, що перший строк пе�
ребування на посту новообраногоПрезидента України починається лише після вибо�
рів, які вперше відбудуться після повної ревізії Конституції України або внесення
відповідних змін, і складення ним присяги. Далі – аb initio.
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3. У пункті 7 мотивувальної частини Рішення йдеться про незворотність дії у часі
нормативно�правових актів, зокрема Конституції України. Водночас констатовано,
що, оскільки частина третя статті 103 Конституції України немістить будь�яких винят�
ків щодо дії передбаченого нею обмеження у часі, а в інших нормах Конституції Украї�
ни також немає застережень про надання зворотної дії положенню зазначеної статті,
це положення поширюється лише на правовідносини, які виникли після набрання
чинності Конституцією України.

Наведена теза не викликає заперечень, однак не може послугувати аргументом
на підтвердження висновку, сформульованого в резолютивній частині Рішення. Від�
ображене у Рішенні трактування принципу незворотності дії нормативно�правових
актів у часі є неадекватним його загальновизнаному смислу.

Незворотність дії нормативно�правового акта в часі означає неможливість пере�
гляду правовідносин, які виникли внаслідок реалізації певних правових норм,щодіяли
до набуття чинності відповідним актом. Конституція України містить норми як негай�
ної, так і перспективної дії, але вона немістить норм зворотної дії. Саме тому на основі
її норм не було випадків ревізії таких правовідносин. До того ж умовна потреба у виз�
нанні за положенням частини третьої статті 103 Конституції України зворотної дії об’�
єктивно не могла виникнути, адже його зміст, починаючи з 1991 року, був наявний у
низці нормативно�правових актів, насамперед у Конституції (Основному Законі) Укра�
їни 1978 року з наступними змінами і доповненнями і Конституційному Договорі 1995
року.

Конституція України як акт негайної дії лише врегулювала відносини, пов’язані зі
статусом Президента України, обраного в 1994 році. Відповідно до частини першої її
статті 103 у взаємозв’язку з пунктом 3 розділу XV «Перехідні положення» обраний у
1994 році Президент України був уповноважений діяти згідно з Конституцією України
після набуття нею чинності і до складення присяги Президентом України, обраним на
чергових виборах у 1999 році.

Важливим є і те, що частина третя статті 103 Конституції України жодного разу не
застосовувалася. Проте підстави щодо її застосування як положення перспективної
дії можуть виникнути, якщо йдеться про діючого Президента України, п’ятирічний
строк повноважень якого закінчується у листопаді 2004 року і який безпосередньо до
цього строку впершебувПрезидентом України у період від липня 1994 року до листо�
пада 1999 року, що фактично підтверджується пунктом 3 розділу XV «Перехідні поло�
ження» Конституції України.

4. У Рішенні немає відповіді на запитання, чому в частині третій статті 103 Кон�
ституції України передбачено обмеження кількості строків перебування Президента
України на посту. Тим самим проігноровано один із способів тлумачення, яким є
цільовий (телеологічний).

Практика встановлення обмеженьщодо перебування однієї і тієї самої особи на по�
сту (посаді) президента склаласяще в ХІХ столітті. Зокрема, у США тривалий час існу�
вав так званий конституційний звичай «двох строків президента», якого дотримували�
ся до початку Другої світової війни. Після обрання однієї і тієї самої особи
президентом учетверте надалі була прийнята в 1951 році поправка до Конституції
США, яка обмежувала відповідні можливості перебування на посаді президента саме
двома строками. Сьогодні подібні конституційні обмеження, по суті, є загальноприй�
нятими. В Європі лише в Ісландії, Італії, Мальті та Франції основні закони їх не перед�
бачають. При цьому Мальта, Ісландія та Італія є парламентськими республіками, що
зумовлює обсяг і зміст повноважень президентів. У так званих пострадянських краї�
нах встановлення відповідних обмежень було зумовлене намірами за� безпечити дер�
жавотворенню демократичний зміст. Це, зокрема, обумовило, разом із запроваджен�
ням посади Президента України, включення до Конституції (Основного Закону)
України 1978 року положення, за яким одна й та сама особа не може бути Президен�
том України (тоді – Української РСР) більше двох строків підряд.

Вочевидь, що незастосування цільового способу тлумачення стало однією з при�
чин недостатності Рішення і юридичної помилковості зроблених у ньому висновків.

Суддя Конституційного Суду України В.Шаповал
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ÒÅÎÐ²ß ² ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

ÎÑÍÎÂÍ² ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Â. Øàïîâàë,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð

Òåðì³í «êîíñòèòóö³éíå ïðàâî» ìàº òðè çíà÷åííÿ. Ïî-ïåðøå, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî –
öå ãàëóçü ïðàâà, ôðàãìåíò êîíêðåòíî¿ ñèñòåìè íàö³îíàëüíîãî ïðàâà. Ïî-äðóãå, íàçâà-
íèé òåðì³í îçíà÷àº ñïåö³àëüíó, ãàëóçåâó þðèäè÷íó íàóêó, ùî ìàº ÿê íàö³îíàëüíèé,
òàê ³ ñâ³òîâèé âèì³ð. Ïî-òðåòº, çì³ñò ãàëóç³ ³ çäîáóòêè íàóêè ïîêëàäåíî â îñíîâó íà-
â÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè, âèçíà÷åíî¿ ÿê êîíñòèòóö³éíå ïðàâî. Íàóêà êîíñòèòóö³éíîãî
ïðàâà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ãàëóç³ ñâîºþ ñèñòåìîþ, ÿêà çá³ãàºòüñÿ ç ñèñòåìîþ ãàëóç³ ëèøå
â ãîëîâíîìó. Â ñèñòåìàõ íàóêè ³ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè, ùî çà îá’ºêòèâíèì ñìèñëîì º
ñêëàäîâîþ íàóêè, âèä³ëåíî ïðîáëåìí³ ðîçä³ëè, ÿê³ íå ìàþòü àäåêâàòíîãî â³äîáðàæåí-
íÿ â ñèñòåì³ ãàëóç³. Íàïðèêëàä, ïîçà çì³ñòîì ãàëóçåâîãî ðåãóëþâàííÿ çíàõîäÿòüñÿ ïî-
íÿòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ³ éîãî ïðåäìåòà, âèçíà÷åííÿ ñóá’ºêò³â êîíñòèòóö³éíîãî
ïðàâà òîùî. Â³äì³ííîñò³ ì³æ ãàëóççþ ³ íàóêîþ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íå âèêëþ÷àþòü
ò³ñíîãî âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ íèìè. Öåé âçàºìîçâ’ÿçîê âèÿâëÿºòüñÿ â òîìó, ùî ðîçâèòîê
íàóêè ñóïðîâîäæóº åâîëþö³þ ãàëóç³. Áàãàòî ³äåé ³ êîíöåïö³é áóëî ñïî÷àòêó ñôîðìó-
ëüîâàíî â òåîð³¿ êîíñòèòóö³îíàë³çìó ³ ëèøå ç ÷àñîì ðåàë³çîâàíî ó äåðæàâí³é ïðàêòèö³.

Ïðîòå âèõ³äíå çíà÷åííÿ ìàº ïîíÿòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ÿê ãàëóç³. Ó ð³çíèõ êðà-
¿íàõ ïðèéíÿòî ð³çí³ íàçâè ãàëóç³ – êîíñòèòóö³éíå àáî äåðæàâíå ïðàâî. ²ñòîðè÷íî â³ä-
ì³ííîñò³ ì³æ öèìè íàçâàìè çóìîâëåí³ ð³çíèìè ï³äõîäàìè ó ïîë³òèêî-ïðàâîâ³é òåîð³¿,
ñôîðìóëüîâàíèìè ó ÕV²²–Õ²Õ ñòîë³òòÿõ. Çì³ñò òàêèõ ï³äõîä³â, ó ïåðøó ÷åðãó, â³äîáðà-
æàâ ñòàí êîíêðåòíèõ ñîö³óì³â, ñòóï³íü ¿õ ïîñòóïó çà íîâèõ ³ñòîðè÷íèõ ÷àñ³â. Â îäíèõ
âèïàäêàõ íàáóëè øèðîêîãî âèçíàííÿ ³äå¿ êîíñòèòóö³îíàë³çìó ÿê â³äïîâ³äíî îáìåæåíî-
ãî äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ (Âåëèêîáðèòàí³ÿ), íàðîäíîãî ñóâåðåí³òåòó ³ óñòàíîâ÷î¿ âëàäè
(ÑØÀ, Ôðàíö³ÿ), â ³íøèõ – àáñîëþòèçóâàëàñü ðîëü äåðæàâè, ùî çáåð³ãàëà ïåâí³ ðèñè ç
ïîïåðåäíüî¿ ôîðìàö³¿ (Í³ìå÷÷èíà). Ñüîãîäí³ âêàçàí³ â³äì³ííîñò³ çäåá³ëüøîãî çàñâ³ä÷ó-
þòü òðàäèö³¿ ùîäî ïðèéíÿòî¿ íà ð³âí³ þðèäè÷íî¿ òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè òåðì³íîëîã³¿. ² õî÷à
âèçíà÷åííÿ ãàëóç³ ÿê êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà º á³ëüø ïîøèðåíèì, çà óìîâ, ó ïåðøó
÷åðãó, í³ìåöüêîìîâíèõ êðà¿í âîíà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê äåðæàâíå ïðàâî. Ó öüîìó â³äíî-
øåíí³ òåðì³íè «êîíñòèòóö³éíå ïðàâî» ³ «äåðæàâíå ïðàâî» º ñèíîí³ìàìè.

Ó â³ò÷èçíÿí³é þðèäè÷í³é íàóö³ ïðèéíÿòî ðîçìåæóâàííÿ ãàëóçåé çà ïðåäìåòîì ïðà-
âîâîãî ðåãóëþâàííÿ, òîáòî çà êîëîì ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ùî íèìè âðåãóëüîâàí³. Ñàìå
çà òàêèì êðèòåð³ºì äîö³ëüíî êâàë³ô³êóâàòè é êîíñòèòóö³éíå ïðàâî. Ùå çà ðàäÿíñüêèõ
÷àñ³â ïðåäìåòîì â³äïîâ³äíî¿ ãàëóç³ íåð³äêî âèçíàâàëèñü â³äíîñèíè, ÿê³ âèíèêàëè ó
çâ’ÿçêó ç îðãàí³çàö³ºþ ³ çä³éñíåííÿì äåðæàâíî¿ âëàäè. Àëå òàêå âèçíà÷åííÿ íå äàº óÿâ-
ëåííÿ ïðî îáñÿã òà çì³ñò êîíêðåòíîãî ãàëóçåâîãî ðåãóëþâàííÿ ³ íå â³äîêðåìëþº êîí-
ñòèòóö³éíî-ïðàâîâ³ â³äíîñèíè â³ä ³íøèõ ïðàâîâ³äíîñèí ïóáë³÷íîãî õàðàêòåðó. Äëÿ õà-
ðàêòåðèñòèêè êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ êëþ÷îâå çíà÷åííÿ ìàº êàòåãîð³ÿ
ïîë³òèêè ÿê ñôåðè ñàìîãî ³ñíóâàííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè ó ñóñï³ëüñòâ³.

Êàòåãîð³ÿ ïîë³òèêè ó ïåðøó ÷åðãó ñï³ââ³äíåñåíà ç âèùèìè îðãàíàìè äåðæàâè. Ñòà-
òóñ öèõ îðãàí³â âñòàíîâëåíî íà ð³âí³ êîíñòèòóö³¿, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì ïðàâîâ³äíîñèíàì çà
¿õ ó÷àñòþ íàäàºòüñÿ ïîë³òè÷íà ÿê³ñòü. Âèù³ îðãàíè äåðæàâè íàä³ëåí³ íàéá³ëüø çíà÷ó-
ùèìè ïîâíîâàæåííÿìè ³ ðåàë³çóþòü çàãàëüí³ ôóíêö³¿ (íàïðèêëàä çàêîíîòâîð÷³ñòü ³
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äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ), ÿê³ çì³ñòîâî ñïîëó÷åí³ ç êàòåãîð³ºþ ïîë³òèêè. Âîíè ìîæóòü
ïðèéìàòè (âèäàâàòè) óí³âåðñàëüí³ àêòè, ùî ä³þòü ó ìåæàõ âñ³º¿ òåðèòîð³¿ äåðæàâè. Ö³
àêòè îá’ºêòèâíî íàáóâàþòü ïåâíîãî ïîë³òè÷íîãî àñïåêòó, à ÷àñòèíà ç íèõ ìàº ïðÿìå
ïîë³òè÷íå ïðèçíà÷åííÿ. Ïðè öüîìó âñ³ ïóáë³÷íî-ïðàâîâ³ ãàëóç³ ðåãóëþþòü â³äíîñèíè
äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ, òîáòî â³äíîñèíè, ïîâ’ÿçàí³ ç îðãàí³çàö³ºþ ³ çä³éñíåííÿì
äåðæàâíî¿ âëàäè (âêëþ÷íî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ). Îäíàê ïðåäìåòîì êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïðàâà º ëèøå ÷àñòèíà öèõ â³äíîñèí, à ñàìå ò³ ç íèõ, íàñàìïåðåä çà ó÷àñòþ âè-
ùèõ îðãàí³â äåðæàâè, ùî ðåàëüíî ìàþòü ïîë³òè÷íèé õàðàêòåð. Òèì ñàìèì êîíñòèòó-
ö³éíå ïðàâî ÿê ãàëóçü – öå ñóêóïí³ñòü þðèäè÷íèõ íîðì, ÿê³ ðåãóëþþòü äåðæàâíî-
ïîë³òè÷í³ â³äíîñèíè âëàäàðþâàííÿ.

Äî ïðåäìåòà ñó÷àñíîãî êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà çâè÷àéíî íàëåæèòü ³ ÷àñòèíà â³äíî-
ñèí, ÿê³ ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³ â³äíîñèíè âëàäàðþâàííÿ. Âîíè âèíè-
êàþòü ó ñòðóêòóð³ çâ’ÿçê³â «ñóñï³ëüñòâî–äåðæàâà–³íäèâ³ä» ³ â³äîáðàæàþòü ñóòí³ñòü
çãàäóâàíî¿ êàòåãîð³¿ ïîë³òèêè, ¿¿ âçàºìîçâ’ÿçêè ç åêîíîì³÷íîþ îðãàí³çàö³ºþ ñóñï³ëü-
ñòâà. Òàê³ â³äíîñèíè çàãàëîì íå ðåãóëþþòüñÿ êîíñòèòóö³éíèì ïðàâîì, àëå çà çì³ñòîì
òàê çâàíèõ ñîö³àëüíèõ êîíñòèòóö³é (äèâ. ïîïåðåäíþ ïóáë³êàö³þ öèêëó) ïåâíà ¿õ ÷àñ-
òèíà â³äíåñåíà äî éîãî ïðåäìåòà. Âîäíî÷àñ âêàçàí³ â³äíîñèíè òðåáà âèçíà÷àòè ³ ÿê äåð-
æàâíî-ïîë³òè÷í³ â³äíîñèíè âëàäàðþâàííÿ, àäæå âîíè çàáåçïå÷óþòü ñóòí³ñíó ºäí³ñòü
óñ³õ â³äíîñèí âëàäàðþâàííÿ, ùî ðåãóëþþòüñÿ ãàëóççþ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà.

Ïîòðåáà ó âðåãóëþâàíí³ â³äíîñèí, áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèõ ç îðãàí³çàö³ºþ ³ çä³é-
ñíåííÿì äåðæàâíî¿ âëàäè, ç’ÿâèëàñÿ ç âèíèêíåííÿì ñàìî¿ äåðæàâè. Ó ðàáîâëàñíèöü-
êîìó ñóñï³ëüñòâ³ â³äíîñèíè äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ ðåãóëþâàëèñÿ çäåá³ëüøîãî íà
îñíîâ³ çâè÷à¿â. Ïèòàííÿ âëàäàðþâàííÿ ðåãëàìåíòóâàëèñÿ é ïèñàíèìè àêòàìè ïðàâèòå-
ë³â òà äåÿêèõ ³íøèõ äåðæàâíèõ ³íñòèòóö³é. ²ñòîðèêè ïðàâà íåð³äêî ïîçíà÷àþòü òàê³
àêòè òåðì³íîì «çàêîí», ùî â³äîáðàæàº âåðõîâíèé õàðàêòåð âëàäè òîãî, õòî ö³ àêòè
ïðèéìàâ (âèäàâàâ), òà ¿õ çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâ³ñòü. Çà ÷àñ³â ôåîäàë³çìó âèð³øàëüíîãî
çíà÷åííÿ íàáóëè ð³çíîãî ðîäó äîãîâ³ðí³ ôîðìè ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí äåð-
æàâíîãî âëàäàðþâàííÿ, õî÷à íåð³äêî, ÿê ³ ðàí³øå, òàêå ðåãóëþâàííÿ çä³éñíþâàëîñü íà
îñíîâ³ çâè÷à¿â. ªâðîïåéñüê³é ³ñòîð³¿ Õ²–XIV ñòîë³òü â³äîìî áàãàòî äîãîâîð³â ì³æ ð³ç-
íèìè âåðñòâàìè ³ ãðóïàìè ôåîäàë³â, ÿê³ ï³äñóìîâóâàëè íàñë³äêè ïîë³òè÷íî¿ áîðîòüáè
³ êîðèãóâàëè äåðæàâíèé ëàä. Ñó÷àñíà íàóêà äëÿ ïîçíà÷åííÿ öèõ äîãîâîð³â çàñòîñî-
âóº òåðì³í «õàðò³ÿ». Íàéá³ëüø â³äîìèìè ç íèõ º Âåëèêà õàðò³ÿ âîëüíîñòåé 1215 ðîêó
(Àíãë³ÿ) ³ Çîëîòà áóëëà 1222 ðîêó (Óãîðùèíà). Ç ÷àñîì ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ äåðæàâ-
íî-ïîë³òè÷íèõ â³äíîñèí âëàäàðþâàííÿ ñòàëî âèçíà÷àòèñÿ ÿê êîíñòèòóö³éíå ³ íàáóëî
â³äïîâ³äíèõ ôîðì. Âèð³øàëüíó ðîëü ó ñòàíîâëåíí³ ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà â³ä³-
ãðàâ ôåíîìåí êîíñòèòóö³¿ ÿê îñíîâíîãî çàêîíó.

Àíàë³ç ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ïðåäìåò ñó÷àñíîãî êîíñòèòóö³éíîãî
ïðàâà, äîâîäèòü, ùî ö³é ãàëóç³ íàëåæèòü öåíòðàëüíå ì³ñöå â ñèñòåì³ íàö³îíàëüíîãî
ïðàâà. Ï³äòâåðäæóº òàêèé âèñíîâîê íàñàìïåðåä ïðèðîäà êîíñòèòóö³¿ ÿê îñíîâíîãî çà-
êîíó ³ âîäíî÷àñ ãîëîâíîãî äæåðåëà êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, ¿¿ çíà÷óù³ñòü â³äíîñíî ³í-
øèõ ãàëóçåé, ó ïåðøó ÷åðãó ïóáë³÷íî-ïðàâîâèõ. Íà îñíîâ³ íîðì êîíñòèòóö³éíîãî ïðà-
âà ëåã³òèìóºòüñÿ äåðæàâíèé ìåõàí³çì ó ö³ëîìó òà éîãî êëþ÷îâ³ ëàíêè, ñòâîðþþòüñÿ
þðèäè÷í³ ï³äñòàâè äëÿ ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ. Íîðìè, â³äíåñåí³ äî ö³º¿ ãàëóç³, âèçíà÷àþòü
ïðîöåäóðè çàêîíîòâîð÷îñò³ ³ çàãàëîì ïðàâîòâîð÷îñò³, ñóáîðäèíàö³þ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâèõ àêò³â íåçàëåæíî â³ä ãàëóçåâî¿ â³äíåñåíîñò³. Òèì ñàìèì êîíñòèòóö³éíå ïðàâî íà-
áóâàº ñâîºð³äíîãî óñòàíîâ÷îãî çíà÷åííÿ.

Öåíòðàëüíå ì³ñöå êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà â ñèñòåì³ íàö³îíàëüíîãî ïðàâà çóìîâëåíå
³ éîãî çâ’ÿçêàìè ç ñèñòåìîþ ì³æíàðîäíîãî ïóáë³÷íîãî ïðàâà. Ó íîðìàõ êîíñòèòóö³é-
íîãî ïðàâà çâè÷àéíî çíàõîäÿòü â³äîáðàæåííÿ ïîëîæåííÿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò,
äåðæàâíó òåðèòîð³þ, ãðîìàäÿíñòâî, ïðàâà ³ ñâîáîäè ³íäèâ³äà òîùî, ÿê³ ìàþòü âàæëèâå
ì³æíàðîäíî-ïðàâîâå çíà÷åííÿ. Ïðè öüîìó êîíñòèòóö³éíå ïðàâî çàêð³ïëþº îñíîâè îð-
ãàí³çàö³¿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ìåõàí³çìó çä³éñíåííÿ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè, âèçíà÷àº ôîð-
ìè ðåàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâíî¿ ôóíêö³¿. Ó ñàì³é êîíñòèòóö³¿ óçàãàëüíåíî ö³ë³ ³ çà-
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ñîáè çîâí³øíüîïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè, âèçíà÷åíî ¿õ óçãîäæåí³ñòü ³ç çàãàëüíî-
âèçíàíèìè ïðèíöèïàìè ³ íîðìàìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà òà ³íøå.

Ïðåäìåò ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà â³äîáðàæåíî â ¿¿ ñèñòåì³. Ñèñòåìíèé àíàë³ç
ïðàâà ³ éîãî îêðåìèõ ãàëóçåé õàðàêòåðèçóâàâ çäîáóòêè íàñàìïåðåä ðàäÿíñüêî¿ þðè-
äè÷íî¿ íàóêè. Çä³éñíþþ÷è òàêèé àíàë³ç, äîñë³äíèêè ïðîïîíóâàëè ð³çí³ òåîðåòè÷í³
êîíñòðóêö³¿ ïðàêòè÷íî ïîçà çì³ñòîì ³äåîëîã³÷íèõ äîãì. Ïîïðè óìîâí³ñòü àáî íàâ³òü
àáñòðàêòí³ñòü äåÿêèõ ç â³äïîâ³äíèõ êîíñòðóêö³é, ïðèéíÿòèõ ³ íà ñüîãîäí³, ñèñòåìíèé
àíàë³ç ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà çáåð³ãàº çíà÷åííÿ. Â³í ìîæå ñïðèÿòè íàóêîâèì
ïîøóêàì, ïðèçíà÷åííÿì ÿêèõ º âäîñêîíàëåííÿ çì³ñòó êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî ðåãó-
ëþâàííÿ. Äî òîãî æ òàêèé àíàë³ç ñëóãóº ö³ëÿì þðèäè÷íî¿ îñâ³òè.

Âàæëèâèì åëåìåíòîì ñèñòåìè ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà º ³íñòèòóòè. Ïîíÿòòÿ
êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî (ãàëóçåâîãî) ³íñòèòóòó ïåðåäáà÷àº ³ñíóâàííÿ ñóêóïíîñò³
þðèäè÷íèõ íîðì, ùî ðåãóëþþòü êîëî îäíîð³äíèõ òà âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ñóñï³ëüíèõ
â³äíîñèí ³ º çì³ñòîâîþ ºäí³ñòþ. Ö³ â³äíîñèíè ³ íîðìè óòâîðþþòü ò³ºþ ÷è ³íøîþ
ì³ðîþ â³äîêðåìëåí³ é ñòàë³ ãðóïè. Ç ïîçèö³¿ ñèñòåìíîãî àíàë³çó ìîæíà âèä³ëèòè òðè
âèäè ³íñòèòóò³â: çàãàëüí³; ãîëîâí³, êîòð³, ÿê ïðàâèëî, âõîäÿòü äî ñêëàäó çàãàëüíèõ; ïî-
÷àòêîâ³ (ïåðâèíí³), ÿê³ çâè÷àéíî ñêëàäàþòüñÿ ç ê³ëüêîõ íîðì.

Çàãàëüí³ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâ³ ³íñòèòóòè º ñêëàäíèìè, êîìïëåêñíèìè íîðìàòèâ-
íèìè óòâîðåííÿìè. Çàãàëüíèé õàðàêòåð öèõ ³íñòèòóò³â òàêîæ çóìîâëåíèé ¿õ óí³âåð-
ñàëüí³ñòþ: â³äïîâ³äí³ íîðìàòèâí³ óòâîðåííÿ ìîæíà êëàñèô³êóâàòè çà çì³ñòîì ãàëóç³
êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà â áóäü-ÿê³é êðà¿í³. Äî çàãàëüíèõ – â³äíåñåíî ³íñòèòóò îñíîâ
ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó, ñêëàäîâèìè ÿêîãî º ãîëîâí³ ³íñòèòóòè êîæíî-
ãî ç âèùèõ îðãàí³â äåðæàâè, ì³ñöåâîãî óïðàâë³ííÿ (ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ) òà äå-
ÿê³ ³íø³, çàëåæíî â³ä êîíêðåòíîãî çì³ñòó ãàëóç³. Äî ñêëàäó çàãàëüíîãî ³íñòèòóòó îñíîâ
ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó âõîäÿòü ³ íîðìè (íîðìè-ïðèíöèïè) îñíîâíîãî
çàêîíó, ÿêèìè âèçíà÷åíî íà÷àëà äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ. Äî çàãàëüíèõ òàêîæ íàëå-
æèòü ³íñòèòóò òåðèòîð³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ äåðæàâè, ùî âêëþ÷àº ãîëîâí³ ³íñòèòóòè äåð-
æàâíî¿ òåðèòîð³¿, ôîðìè äåðæàâíîãî óñòðîþ ³ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî ïî-
ä³ëó (óñòðîþ). Çàãàëüíèì º ³íñòèòóò îñíîâ ïðàâîâîãî ñòàòóñó ³íäèâ³äà, ç ÿêèì ñï³â-
â³äíåñåí³ ãîëîâí³ ³íñòèòóòè ãðîìàäÿíñòâà òà êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³
ãðîìàäÿíèíà.

Ðîëü ãîëîâíèõ ³íñòèòóò³â ùîäî çàãàëüíèõ ³ ãàëóç³ â ö³ëîìó çóìîâëåíà îñîáëèâîñ-
òÿìè òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè êîíñòèòóö³îíàë³çìó çà óìîâ ð³çíèõ êðà¿í. Ïðè öüîìó ãîëîâí³ ³í-
ñòèòóòè íå º îáîâ’ÿçêîâî ñêëàäîâèìè çàãàëüíèõ. Òàêèé õàðàêòåð ìàþòü, çîêðåìà, äåÿê³
³íñòèòóòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ðåãóëþâàííÿì çãàäóâàíèõ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ â³äíîñèí âëà-
äàðþâàííÿ. Âàæëèâèì º é òå, ùî ì³ñöå êîæíîãî ³íñòèòóòó ñåðåä ³íøèõ âèçíà÷àºòüñÿ
íå ê³ëüê³ñòþ îá’ºäíàíèõ ó íüîìó íîðì, à çíà÷óù³ñòþ îá’ºêòà, çä³éñíþâàíîãî çà éîãî
çì³ñòîì ðåãóëþâàííÿ. Òèì ñàìèì áóäü-ÿêà êëàñèô³êàö³ÿ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ ³í-
ñòèòóò³â îçíà÷àº ëèøå ð³çí³ ð³âí³ ñèñòåìàòèçàö³¿ ãàëóçåâèõ íîðì, à íå îö³íêó ç îãëÿäó
íà ¿õ çì³ñò ³ ïðåäìåòíó çíà÷óù³ñòü.

Âèçíà÷åííÿ çàãàëüíèõ òà ãîëîâíèõ ³íñòèòóò³â ó ïåðøó ÷åðãó çóìîâëåíå çì³ñòîì â³ä-
íåñåíèõ äî íèõ íîðì, ÿêèìè º íîðìè ÿê êîíñòèòóö³¿, òàê é ³íøèõ äæåðåë ãàëóç³. Ñàìå
íà ð³âí³ âèçíà÷åííÿ òàêèõ ³íñòèòóò³â ñèñòåìà ãàëóç³ ³ ñèñòåìà êîíñòèòóö³¿ òîòîæí³.
Â³äïîâ³äí³ ³íñòèòóòè íå ìîæíà ïîâ’ÿçóâàòè âèêëþ÷íî ç ïåâíèì åëåìåíòîì (åëåìåíòà-
ìè) ñòðóêòóðè îñíîâíîãî çàêîíó – àäæå íîðìè, ùî ¿õ ñêëàäàþòü, ìîæóòü ðîçì³ùóâàòè-
ñÿ â ð³çíèõ ðîçä³ëàõ (÷àñòèíàõ àáî ãëàâàõ) êîíñòèòóö³¿, à òàêîæ ó ð³çíèõ çàêîíàõ ÷è
³íøèõ äæåðåëàõ. Çà áóäü-ÿêèõ óìîâ, ãîëîâí³ ³íñòèòóòè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä çàãàëüíèõ
á³ëüøîþ ñèñòåìí³ñòþ. Íåð³äêî êîíêðåòíèé ãîëîâíèé ³íñòèòóò, ïî ñóò³, ôîðìàë³çó-
ºòüñÿ çà çì³ñòîì îêðåìîãî ðîçä³ëó àáî ñòàòò³ êîíñòèòóö³¿ òà îäíîãî ÷è ê³ëüêîõ çàêîí³â.
Íàïðèêëàä, ³íñòèòóò ãðîìàäÿíñòâà Óêðà¿íè çàô³êñîâàíèé (ôîðìàë³çîâàíèé) íàñàìïå-
ðåä ñòàòòåþ 4 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè».

Ñèñòåìàòèçàö³ÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà çà ³íñòèòóòàìè ³ êëàñèô³êàö³ÿ ñàìèõ ³íñòèòó-
ò³â ìîæå áóòè ïîêëàäåíà â îñíîâó ùå îäíîãî óçàãàëüíåíîãî âèçíà÷åííÿ ãàëóç³. Êîíñòè-
òóö³éíå ïðàâî – öå ñóêóïí³ñòü íîðì, ùî ì³ñòÿòüñÿ â êîíñòèòóö³¿ (îñíîâíîìó çàêîí³) òà
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³íøèõ äæåðåëàõ, ÿê³ ðåãóëþþòü îêðåì³ ñòîðîíè ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ (ïîë³òè÷íî¿ òà åêî-
íîì³÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà) ó çâ’ÿçêó ç äåðæàâíèì âëàäàðþâàííÿì; âñòàíîâëþ-
þòü îñíîâè ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó, â òîìó ÷èñë³ ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ,
îðãàí³çàö³¿ òà ä³ÿëüíîñò³ éîãî êëþ÷îâèõ ëàíîê (âèùèõ îðãàí³â äåðæàâè); âèçíà÷àþòü
òåðèòîð³àëüíó îðãàí³çàö³þ äåðæàâè ³, â³äïîâ³äíî, âëàäè; ô³êñóþòü îñíîâè ïðàâî-âîãî
ñòàòóñó ³íäèâ³äà, éîãî âçàºìîâ³äíîñèí ç äåðæàâîþ. Òàêå âèçíà÷åííÿ ãàëóç³ êîíñòèòóö³é-
íîãî ïðàâà îá’ºêòèâíî çíà÷íîþ ì³ðîþ ñï³âïàäàº ç âèçíà÷åííÿì êîíñòèòóö³¿ ÿê îñíîâíîãî
çàêîíó äåðæàâè. ² õî÷à âîíî íå âêàçóº íà ïðåäìåò ãàëóçåâîãî ðåãóëþâàííÿ, çà éîãî çì³ñ-
òîì çàñâ³ä÷óºòüñÿ ñèñòåìà ãàëóç³ ³ ïîçíà÷àþòüñÿ ¿¿ çàãàëüí³ ³íñòèòóòè.

Ñóòòºâèì åëåìåíòîì ñèñòåìè ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà º íîðìè. Êîíñòèòóö³é-
íî-ïðàâîâà íîðìà – öå àäðåñîâàíèé ó÷àñíèêàì äåðæàâíî-ïîë³òè÷íèõ â³äíîñèí âëàäà-
ðþâàííÿ ïðèïèñ çâè÷àéíî óñòàíîâ÷îãî àáî âëàñíå ðåãóëþþ÷îãî õàðàêòåðó, ÿêèé âñòà-
íîâëþºòüñÿ øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî âîëåâèÿâëåííÿ íàðîäó àáî, ó á³ëüøîñò³ âèïàä-
ê³â, óïîâíîâàæåíèìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè. Êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâ³ íîðìè çàñâ³ä÷ó-
þòü äåðæàâíó âîëþ, ùî îïîñåðåäêîâóº ñóñï³ëüíó âîëþ (âîëþ íàðîäó) ³ ïåðåäóñ³ì âî-
ëþ ïðàâëÿ÷èõ ê³ë. Ìåõàí³çì óçãîäæåííÿ öèõ âîëü ìàº ñêëàäíèé õàðàêòåð. Âîäíî÷àñ
íîðìè ìîæóòü â³äîáðàæàòè ñóñï³ëüíó âîëþ ³ áåçïîñåðåäíüî. Òàêå âîëåâèÿâëåííÿ ìàº
ì³ñöå íà êîíñòèòóö³éíèõ ³ çàêîíîäàâ÷èõ ðåôåðåíäóìàõ.

Çà ðåãóëÿòèâíèìè âëàñòèâîñòÿìè êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâ³ íîðìè ìîæíà êëàñèô³êó-
âàòè íà óñòàíîâ÷³, âëàñíå ðåãóëþþ÷³ òà çàáîðîíí³. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ç íèõ íàëå-
æèòü äî óñòàíîâ÷èõ ³ âëàñíå ðåãóëþþ÷èõ, ùî â³äîáðàæàº îñîáëèâîñò³ ìåòîäó ãàëóçå-
âîãî ðåãóëþâàííÿ. Ðåãóëÿòèâí³ âëàñòèâîñò³ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ íîðì âçàºìî-
ïîâ’ÿçàí³ ç îñîáëèâîñòÿìè ¿õ âíóòð³øíüî¿ ñòðóêòóðè. Ó áàãàòüîõ ç íèõ â³äñóòí³é òàêèé
åëåìåíò ñòðóêòóðè, ÿê ã³ïîòåçà, à ó ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ – ñàíêö³ÿ. Ïðè öüîìó óñòà-
íîâ÷³ íîðìè íå º ïðàâèëàìè ïîâåä³íêè: âîíè çâè÷àéíî ô³êñóþòü (âñòàíîâëþþòü) ñó-
á’ºêòè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, íàñàìïåðåä âèù³ îðãàíè äåðæàâè. ßê ïðèêëàä ìîæíà
íàâåñòè ñòàòòþ 75 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè: «ªäèíèì îðãàíîì çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè â Óê-
ðà¿í³ º ïàðëàìåíò – Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè». Âëàñíå, ðåãóëþþ÷³ íîðìè áåçïîñåðåäíüî
ñïðÿìîâàí³ íà ðåãëàìåíòàö³þ äåðæàâíî-ïîë³òè÷íèõ â³äíîñèí âëàäàðþâàííÿ. Çà ¿õ
çì³ñòîì ó÷àñíèêè öèõ â³äíîñèí íàáóâàþòü ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè (ïîâíîâàæåííÿ). Â³äïî-
â³äíèé õàðàêòåð ìàþòü, çîêðåìà, á³ëüø³ñòü ïîëîæåíü ðîçä³ëó ²² «Ïðàâà, ñâîáîäè òà
îáîâ’ÿçêè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà» Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ä³ÿ çàáîðîííèõ íîðì ïîâ’ÿçà-
íà ç âñòàíîâëåííÿì ñàìå þðèäè÷íèõ çàáîðîí. Òàê, ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 15 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî æîäíà ³äåîëîã³ÿ íå ìîæå âèçíàâàòèñÿ äåðæàâîþ ÿê
îáîâ’ÿçêîâà. Çàáîðîíí³ íîðìè º çàãàëîì íåõàðàêòåðíèìè äëÿ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî-
ãî ðåãóëþâàííÿ.

Çà ïðèðîäîþ çä³éñíþâàíîãî ðåãóëþâàííÿ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâ³ íîðìè ìîæíà êëà-
ñèô³êóâàòè íà ìàòåð³àëüí³ ³ ïðîöåñóàëüí³. ² õî÷à â³äïîâ³äíà ãàëóçü º çà çàãàëüíèì ñìèñ-
ëîì «ìàòåð³àëüíîþ», ïðîöåñóàëüí³ íîðìè âêëþ÷åí³ äî êîíñòèòóö³é, çàêîí³â òà ³íøèõ
äæåðåë. Íàïðèêëàä, ïðîöåñóàëüíèìè º êîíñòèòóö³éí³ íîðìè, ÿêèìè ðåãëàìåíòîâàí³
ïèòàííÿ âíåñåííÿ çì³í äî îñíîâíîãî çàêîíó, ôîðìóâàííÿ óðÿäó, çàêîíîäàâ÷î¿ ïðîöåäó-
ðè òîùî. Ïðîöåñóàëüí³ íîðìè ñòàíîâëÿòü ãîëîâíèé çì³ñò òàêîãî äæåðåëà, ÿê ïàðëà-
ìåíòñüêèé ðåãëàìåíò. Âèõîäÿ÷è ç íàÿâíîñò³ çàçíà÷åíèõ òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ íîðì,
äåÿê³ àâòîðè ïðîïîíóþòü âèçíàòè ï³äãàëóçü àáî íàâ³òü ãàëóçü – êîíñòèòóö³éíå ïðîöåñó-
àëüíå ïðàâî, õî÷à âîíè íå âèçíà÷àþòü îêðåìîãî ïðåäìåòà ãàëóçåâîãî ðåãóëþâàííÿ.
²íîä³ ïðî êîíñòèòóö³éíå ïðîöåñóàëüíå ïðàâî éäåòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç êîíñòèòóö³éíîþ þðèñ-
äèêö³ºþ (ñóäîâèì êîíñòèòóö³éíèì êîíòðîëåì).

Íîðìè ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ðåãóëþþòü äåðæàâíî-ïîë³òè÷í³ â³äíîñèíè âëà-
äàðþâàííÿ ó ð³çíèé ñïîñ³á. Ó ïðÿìèé ñïîñ³á âñòàíîâëþþòüñÿ ïðèíöèïè ïîáóäîâè äåð-
æàâíîãî ìåõàí³çìó, ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ éîãî íàéâàæëèâ³øèõ ëà-
íîê, à òàêîæ âèçíà÷àºòüñÿ òåðèòîð³àëüíà îðãàí³çàö³ÿ äåðæàâè, ó íåïðÿìèé – ô³êñó-
þòüñÿ îñíîâè âçàºìîâ³äíîñèí äåðæàâè òà ³íäèâ³äà. Ðåãëàìåíòóþ÷è ñôåðó ïðàâ ³ ñâîáîä
ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, íîðìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íå ò³ëüêè âñòàíîâëþþòü çì³ñò ³
ñïðÿìîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè â ö³é ñôåð³, à é âèçíà÷àþòü ìåæ³ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
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Òèì ñàìèì, çàêð³ïëþþ÷è ïðàâà ³ ñâîáîäè, íîðìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ô³êñóþòü
ìåæ³ äåðæàâíîãî âëàäàðþâàííÿ. Òàêà ô³êñàö³ÿ é îçíà÷àº â³äïîâ³äíå ðåãóëþâàííÿ äåð-
æàâíî-ïîë³òè÷íèõ â³äíîñèí âëàäàðþâàííÿ.

Äåðæàâíî-ïîë³òè÷í³ â³äíîñèíè âëàäàðþâàííÿ, ùî âðåãóëüîâàí³ â³äïîâ³äíèìè íîð-
ìàìè, íàáóâàþòü õàðàêòåðó êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí, àáî êîíñòèòóö³éíèõ
ïðàâîâ³äíîñèí. Ó÷àñíèêàìè (ñòîðîíàìè) öèõ ïðàâîâ³äíîñèí º ñóá’ºêòè êîíñòèòóö³é-
íîãî ïðàâà.

Îäí³ºþ ç îñîáëèâîñòåé ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà º ïðàâîñóá’ºêòí³ñòü äåðæàâè
ÿê ö³ëîãî. Äåðæàâà º ó÷àñíèêîì êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí, ÿê³, ïî ñóò³, â³äîá-
ðàæàþòü ¿¿ ñóâåðåí³òåò, çîêðåìà ïðàâîâ³äíîñèí, ïîâ’ÿçàíèõ ç ãðîìàäÿíñòâîì. Ãðîìà-
äÿíñòâî – öå ñïåöèô³÷íèé þðèäè÷íèé çâ’ÿçîê ì³æ äåðæàâîþ òà ³íäèâ³äîì (ãðîìàäÿíè-
íîì), ÿêèé çóìîâëþº íàÿâí³ñòü ó íèõ âçàºìíèõ ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â. Äåðæàâà º ó÷àñíèêîì
ïðàâîâ³äíîñèí ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ³ ïðèïèíåííÿì ãðîìàäÿíñòâà. Äåðæàâí³ îðãàíè ³
ïîñàäîâ³ îñîáè, çä³éñíþþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ, âèñòóïàþòü ó òàêèõ ïðàâîâ³äíîñèíàõ
íå ÿê ñàìîñò³éí³ ó÷àñíèêè, à ÿê ïðåäñòàâíèêè äåðæàâè.

Âèçíàííÿ äåðæàâè ó÷àñíèêîì êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí îçíà÷àº, ùî âîíà
áåðå íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ä³ÿííÿ îðãàí³â ³ ïîñàäîâèõ îñ³á, ÿê³ ¿¿ ïðåäñòàâëÿþòü.
Öå ñòîñóºòüñÿ é ó÷àñò³ äåðæàâè â êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèíàõ ó ñôåð³ ñóäî-
÷èíñòâà, íàñàìïåðåä êðèì³íàëüíîãî. Ç òàêîþ ó÷àñòþ ïîâ’ÿçàíå çàáåçïå÷åííÿ äåìîêðà-
òè÷íèõ çàñàä ñóäî÷èíñòâà ³ ïðîöåñóàëüíèõ ãàðàíò³é ïðàâ ³ ñâîáîä ³íäèâ³äà. Ñàìå äåð-
æàâà âèñòóïàº ó÷àñíèêîì êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí, çà ñìèñëîì ÿêèõ óõâàëþ-
þòüñÿ ñóäîâ³ ð³øåííÿ.

Ñóá’ºêòàìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà º äåðæàâí³ îðãàíè ³ ïîñàäîâ³ îñîáè, êîòð³, ÿê é
³íäèâ³äè, íàé÷àñò³øå âèñòóïàþòü ó ðîë³ ó÷àñíèê³â â³äíîñèí, óðåãóëüîâàíèõ íîðìàìè
ïóáë³÷íî-ïðàâîâèõ ãàëóçåé. Äî äåðæàâíèõ îðãàí³â ó äàíîìó âèïàäêó â³äíåñåí³ é îðãà-
íè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, õî÷à îñòàíí³ ³íîä³ ôîðìàëüíî íå âêëþ÷àþòüñÿ äî äåð-
æàâíîãî ìåõàí³çìó. Ñåðåä äåðæàâíèõ îðãàí³â òðåáà âèä³ëèòè âèù³ îðãàíè äåðæàâè.
Êîíñòèòóö³éíó ïðàâîñóá’ºêòí³ñòü ìàþòü íå ò³ëüêè âèù³ îðãàíè äåðæàâè, à é ¿õ ñòðóê-
òóðí³ åëåìåíòè. Öå ïàëàòè ïàðëàìåíò³â, êîì³òåòè ³ êîì³ñ³¿ ïàëàò (ïàðëàìåíò³â) òîùî.
Âîíè ä³þòü ó ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, àëå çä³éñíþþòü âè-
çíà÷åí³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ. Ó òàêèé æå ñïîñ³á õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïîâíîâàæåííÿ ïî-
ñàäîâèõ îñ³á äåðæàâíèõ îðãàí³â, íàïðèêëàä Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

Âîäíî÷àñ ïîñàäîâ³ îñîáè ìîæóòü ìàòè ñòàòóñ, áåçïîñåðåäíüî íå ïîâ’ÿçàíèé ç³ ñòà-
òóñîì áóäü-ÿêîãî äåðæàâíîãî îðãàíó. Íà â³äì³íó â³ä àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà, çà ÿêèì
ïîñàäîâà îñîáà ïðàêòè÷íî çàâæäè º ÷àñòèíîþ ñòðóêòóðè äåðæàâíîãî îðãàíó, â êîíñòè-
òóö³éíîìó ïðàâ³ ïîíÿòòÿ ïîñàäîâî¿ îñîáè ìàº øèðøå çíà÷åííÿ. Òàê, ïîñàäîâîþ îñî-
áîþ áåçâ³äíîñíî äî ïàðëàìåíòó àáî ³íøîãî îðãàíó âèçíà÷åíèé Óïîâíîâàæåíèé Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè. Ïîñàäîâèìè îñîáàìè º ñóää³ ñóä³â çàãàëüíî¿
þðèñäèêö³¿, àëå âîíè º ïîñàäîâèìè îñîáàìè äåðæàâè, à íå â³äïîâ³äíèõ ñóä³â. Ó òåîð³¿
³ ïðàêòèö³ êîíñòèòóö³îíàë³çìó ÿê íàéâèùó ïîñàäîâó îñîáó äåðæàâè âèçíàþòü ïðåçè-
äåíòà.

Îñîáëèâó ïðèðîäó ìàº ïðàâîñóá’ºêòí³ñòü äåïóòàò³â (÷ëåí³â ïàðëàìåíòó). Êîíñòè-
òóö³éíîþ ïðàâîñóá’ºêòí³ñòþ íàä³ëÿþòüñÿ òàêîæ ãðóïè äåïóòàò³â. Íàïðèêëàä, ò³ëüêè
âèçíà÷åí³ ãðóïè äåïóòàò³â ìàþòü ïðàâî óòâîðþâàòè ïàðëàìåíòñüêó ôðàêö³þ ³ çâåðòà-
òèñÿ ç ³íòåðïåëÿö³ºþ (çàïèòîì) äî óðÿäó. Â ðÿä³ êðà¿í ïåðåäáà÷åíî ëèøå ãðóïîâó çàêî-
íîäàâ÷ó ³í³ö³àòèâó â ïàðëàìåíò³. Ïðè öüîìó äåïóòàòè íå º ïîñàäîâèìè îñîáàìè ïàðëà-
ìåíòó, ³ çâ’ÿçêè ì³æ íèìè òà ïàðëàìåíòîì ïðèíöèïîâî â³äì³íí³ â³ä çâ’ÿçê³â ì³æ
³íøèìè, í³æ ïðåäñòàâíèöüê³, îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè òà ¿õ ïîñàäîâèìè îñîáàìè.

Ïîñàäîâà îñîáà áóäü-ÿêîãî ³íøîãî, í³æ ïðåäñòàâíèöüêèé, îðãàíó íå ìàº âëàñíèõ
ïîâíîâàæåíü, ÿê³ ³ñíóâàëè á ïîçà êîìïåòåíö³ºþ îðãàíó: ¿¿ ïîâíîâàæåííÿ ìîæíà ââà-
æàòè ïîõ³äíèìè â³ä êîìïåòåíö³¿ (ïîâíîâàæåíü) îðãàíó. Á³ëüøå òîãî, ïîâíîâàæåííÿ
ïîñàäîâî¿ îñîáè íåð³äêî þðèäè÷íî íå âèîêðåìëåí³ ç ïîâíîâàæåíü îðãàíó ³ ïîñàäîâà
îñîáà âèãëÿäàº éîãî ôàêòè÷íèì ïðåäñòàâíèêîì. Çâ’ÿçêè ì³æ äåïóòàòîì ³ ïàðëàìåíòîì
áàãàòî â ÷îìó º ïðîòèëåæíèìè. Öå çóìîâëåíî çàãàëüíèì ñìèñëîì ïðåäñòàâíèöüêîãî
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ìàíäàòà, ÿêèé íàëåæèòü îêðåìèì äåïóòàòàì, à íå ïàðëàìåíòó â ö³ëîìó. Ïàðëàìåíò º
ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì íå ò³ëüêè ÷åðåç éîãî âèáîðí³ñòü, à é ÷åðåç êîëåã³àëüí³ñòü.
Éîãî ïðåäñòàâíèöüêèé õàðàêòåð â³äáèâàº íå ñóìó ìàíäàò³â óïîâíîâàæåíèõ äåïóòàò³â,
à ïðèðîäó äåïóòàòñüêîãî ìàíäàòà ó â³äïîâ³äíîìó êîëåã³àëüíîìó âèì³ð³. Òèì ñàìèì
íåìàº ìàíäàòà ïàðëàìåíòó, à º ïðåäñòàâíèöüêèé õàðàêòåð öüîãî îðãàíó, ÿêîãî â³í íà-
áóâàº çàâäÿêè íàÿâíîñò³ ìàíäàò³â óïîâíîâàæåíèõ äåïóòàò³â.

Ïðîòå ïîâíîâàæåííÿ äåïóòàò³â íå ñêëàäàþòü ñóìàðíî ïîâíîâàæåííÿ ïàðëàìåíòó:
çàçíà÷åí³ ïîâíîâàæåííÿ ïåâíîþ ì³ðîþ «ðîçâåäåí³». Âñòàíîâëåí³ êîíñòèòóö³ºþ ïîâíî-
âàæåííÿ ïàðëàìåíòó ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ ò³ëüêè çà íàÿâíîñò³ êâîðóìó ³ øëÿõîì â³ä-
ïîâ³äíî¿ êîëåã³àëüíî¿ (êîëåêòèâíî¿) äåïóòàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, õî÷à çä³éñíåííÿ öèõ ïîâ-
íîâàæåíü óÿâëÿºòüñÿ «àâòîíîìíèì» â³ä ä³ÿëüíîñò³ êîæíîãî êîíêðåòíîãî äåïóòàòà.
Ðàçîì ç òèì ïîâíîâàæåííÿ äåïóòàò³â ó ïàðëàìåíò³ òà éîãî îðãàíàõ ìîæóòü çä³éñíþâà-
òèñÿ íå ëèøå êîëåêòèâíî, à é ³íäèâ³äóàëüíî. Ñåðåä ïîâíîâàæåíü, ÿê³ ìîæóòü çä³éñíþ-
âàòèñÿ ³íäèâ³äóàëüíî, òðåáà âèä³ëèòè ïðàâî çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè ó ïàðëàìåíò³.
Ñòàòòåþ 86 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî ïðàâî íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè íà ñå-
ñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çâåðíóòèñÿ ³ç çàïèòîì äî îðãàí³â ñàìîãî ïàðëàìåíòó, äî Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, äî êåð³âíèê³â ³íøèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ äî êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é,
ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, íåçàëåæíî â³ä ¿õ ï³äïîðÿäêóâàííÿ ³ ôîðìè âëàñíî-
ñò³. Ùå á³ëüø «ðîçâåäåí³» ïîâíîâàæåííÿ ïàðëàìåíòó ³ ïîâíîâàæåííÿ äåïóòàò³â ó òèõ
âèïàäêàõ, êîëè éäåòüñÿ ïðî ïîâíîâàæåííÿ äåïóòàò³â, çä³éñíþâàí³ ïîçà ïàðëàìåíòîì.

Ñóá’ºêòàìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà çà óìîâ ôåäåðàòèâíî¿ äåðæàâè ìîæóòü âèñòóïà-
òè ÿê ÷ëåíè (ñóá’ºêòè) ôåäåðàö³¿, òàê ³ ¿õ îðãàíè. Êîíñòèòóö³éíà ïðàâîñóá’ºêòí³ñòü
ïåâíîþ ì³ðîþ õàðàêòåðèçóº ñòàòóñ îðãàí³â, ùî ôóíêö³îíóþòü íà ð³âí³ òåðèòîð³àëüíèõ
àâòîíîì³é ³ íàâ³òü «çâè÷àéíèõ» àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü. Îäíàê çà
îáñÿãîì ³ çì³ñòîì ïîâíîâàæåíü ö³ îðãàíè íå ìîæíà ïîð³âíþâàòè ç âèùèìè îðãàíàìè
äåðæàâè, ÿê³ ïîêëèêàí³ ðåàë³çîâóâàòè âëàäí³ ôóíêö³¿ ïîë³òè÷íîãî õàðàêòåðó. Îñîáëè-
â³ñòþ ïðàâîñóá’ºêòíîñò³ âñ³õ äåðæàâíèõ îðãàí³â ³ ïîñàäîâèõ îñ³á º íàÿâí³ñòü ó íèõ
âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü. ²íäèâ³äè (ãðîìàäÿíè) òàêîæ áåðóòü ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ äåðæàâ-
íî¿ âëàäè, çîêðåìà øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ íà âèáîðàõ ³ ðåôåðåíäóìàõ. Àëå òàêà ó÷àñòü,
çà ïåâíèì âèíÿòêîì ùîäî ðåôåðåíäóì³â, íå ïîâ’ÿçàíà ç áåçïîñåðåäí³ì çä³éñíåííÿì
âëàäè.

Êîíñòèòóö³éíà ïðàâîñóá’ºêòí³ñòü ³íäèâ³ä³â ìîæå áóòè, ïî ñóò³, çàãàëüíîþ ³ ñïå-
ö³àëüíîþ. Çàãàëüíîþ º ïðàâîñóá’ºêòí³ñòü ãðîìàäÿí, ³íîçåìö³â ³ îñ³á áåç ãðîìàäÿíñòâà,
õî÷à ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè âêàçàíèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ ³ñíóþòü â³äì³ííîñò³ ùîäî
çì³ñòó ³ îáñÿãó êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî ñòàòóñó. Çì³ñò ïðàâîñóá’ºêòíîñò³ ãðîìàäÿí º
âèõ³äíèì, à îáñÿã øèðøèì, í³æ ó ³íäèâ³ä³â, â³äíåñåíèõ äî ³íøèõ â³äïîâ³äíèõ êàòåãî-
ð³é. Â³äì³ííèì ìîæå áóòè ³ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèé ñòàòóñ ñàìèõ ãðîìàäÿí, çàëåæíî
â³ä ñïîñîáó íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà. Ñïåö³àëüíîþ º ïðàâîñóá’ºêòí³ñòü âèáîðö³â, ùî
çóìîâëåíî ïðèðîäîþ àêòèâíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà, íàñë³äêîì ðåàë³çàö³¿ ÿêîãî º ôîðìó-
âàííÿ äåÿêèõ ç êëþ÷îâèõ ëàíîê äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó. Â ðÿä³ êðà¿í âèçíà÷åí³ çà ê³ëü-
ê³ñòþ ãðóïè âèáîðö³â âèñòóïàþòü ó ðîë³ ñóá’ºêò³â êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà çà çì³ñòîì
³íñòèòóòó íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè. Ñïåö³àëüíà ïðàâîñóá’ºêòí³ñòü òàêîæ º îçíàêîþ ñòàòóñó
³íäèâ³ä³â (êàíäèäàò³â íà ð³çíèõ âèáîðàõ) ó çâ’ÿçêó ç ïàñèâíèì âèáîð÷èì ïðàâîì.

Ñóá’ºêòàìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà º ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ òà ³íø³ îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí,
ôóíêö³îíóâàííÿ ÿêèõ çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿ ðåãëàìåíòàö³¿.
Òàêà ðåãëàìåíòàö³ÿ º â³äíîñíî íîâèì ÿâèùåì, ïîâ’ÿçàíèì ³ç çàãàëüíèìè òåíäåíö³ÿìè
ó ðîçâèòêó êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ. Äî òîãî æ, ç 60-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ â
äåÿêèõ êðà¿íàõ â³äáóëàñü ³íñòèòóö³àë³çàö³ÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, òîáòî ñòâîðåíî êîíñòè-
òóö³éíî-ïðàâîâó îñíîâó ¿õ âçàºìîçâ’ÿçê³â ç äåðæàâîþ â ö³ëîìó òà ó÷àñò³ ó ôîðìóâàíí³
³ ôóíêö³îíóâàíí³ êëþ÷îâèõ ëàíîê äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó.

Ñóá’ºêòè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ñâî¿ìè ä³ÿííÿìè ìîæóòü ñïðè÷èíèòè êîíñòèòó-
ö³éíî-ïðàâîâó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïåðåäáà÷åíó íîðìàìè êîíñòèòóö³¿.
Íàÿâí³ñòü äâîõ â³äì³ííèõ ÿâèù, ïîçíà÷åíèõ òåðì³íîì «â³äïîâ³äàëüí³ñòü», º âàæëè-
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âîþ õàðàêòåðèñòèêîþ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà. Ùå â ðàäÿíñüê³é ë³òåðàòóð³ ðîçð³çíÿëè
äâà àñïåêòè þðèäè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³: ïîçèòèâíèé ³ íåãàòèâíèé (ðåòðîñïåêòèâ-
íèé). Ïîçèòèâíó þðèäè÷íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü îòîòîæíþâàëè ç íàëåæíèì âèêîíàííÿì
âèìîã, çàô³êñîâàíèõ ó ïðàâ³, ç â³äïîâ³äàëüíîþ ïîâåä³íêîþ ùîäî äîäåðæàííÿ öèõ
âèìîã. Òèì ñàìèì þðèäè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîâ’ÿçóâàëàñü ³ç çàãàëüíèìè îçíàêàìè
ïðàâà, ç óñ³ìà íàñë³äêàìè éîãî ä³¿. Íåãàòèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü âèçíà÷àëàñü ó çâ’ÿçêó ç
â÷èíåííÿì ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêå ïðàâîïîðóøåííÿ çâè÷àéíî ïåðåäóº íåãàòèâíèì íà-
ñë³äêàì çà éîãî â÷èíåííÿ (ñàíêö³¿), ó çâ’ÿçêó ç ÷èì íåãàòèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü õàðàê-
òåðèçóâàëàñü ³ ÿê ðåòðîñïåêòèâíà. Ì³æ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
³ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, ïåðåäáà÷åíîþ íîðìàìè êîíñòèòóö³¿, ³ñíóº çâ’ÿçîê, ïîä³áíèé äî
çâ’ÿçêó ì³æ íåãàòèâíîþ ³ ïîçèòèâíîþ þðèäè÷íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ.

Êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü – öå îêðåìèé âèä þðèäè÷íî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³, ï³äñòàâîþ íàñòàííÿ ÿêî¿ º â÷èíåííÿ ñóá’ºêòîì êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ïðàâîïî-
ðóøåííÿ, âèçíà÷åíîãî íîðìàìè â³äïîâ³äíî¿ ãàëóç³. Êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâà â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü íàñòàº â ðàç³ ïîðóøåííÿ âèìîã, âñòàíîâëåíèõ ó êîíñòèòóö³¿ àáî â ³íøèõ äæå-
ðåëàõ ãàëóç³. Â³äïîâ³äàëüíèìè º âñ³ ñóá’ºêòè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, çà âèíÿòêîì äåð-
æàâè â ö³ëîìó, ùî çàñâ³ä÷óº ¿¿ ñóâåðåí³òåò. Öå íå çàïåðå÷óºòüñÿ ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 56
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÿêèìè, çîêðåìà, êîæåí ìàº ïðàâî íà â³äøêîäóâàííÿ çà
ðàõóíîê äåðæàâè ìàòåð³àëüíî¿ òà ìîðàëüíî¿ øêîäè, çàâäàíî¿ íåçàêîííèìè ð³øåííÿìè,
ä³ÿìè ÷è áåçä³ÿëüí³ñòþ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á ïðè çä³éñíåíí³ íè-
ìè ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü. Ó äàíîìó ðàç³ éäåòüñÿ ïðî öèâ³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ ïðî âêà-
çàíó ó÷àñòü â ¿¿ ðåàë³çàö³¿ ó ö³ëîìó. Ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí âèíÿòêîâèé õàðàêòåð ìàº
êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü âèùèõ îðãàí³â äåðæàâè.

Ï³äñòàâîþ íàñòàííÿ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìîæå áóòè â÷èíåííÿ
ïðàâîïîðóøåííÿ, êîðåñïîíäîâàíîãî ³íøîìó âèäó þðèäè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (íà-
ñàìïåðåä êðèì³íàëüí³é). Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 111 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ìîæå áóòè óñóíåíèé ç ïîñòà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè â
ïîðÿäêó ³ìï³÷ìåíòó â ðàç³ â÷èíåííÿ íèì äåðæàâíî¿ çðàäè àáî ³íøîãî çëî÷èíó. Êîíñòè-
òóö³éíî-ïðàâîâ³é â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòàìàíí³ ñïåöèô³÷í³ ñàíêö³¿, ÿê³ çâè÷àéíî òÿã-
íóòü îáìåæåííÿ ó ñòàòóñ³ ñóá’ºêòà êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà àáî, ïî ñóò³, ïîçáàâëåííÿ
öüîãî ñòàòóñó, íàïðèêëàä, äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü äåðæàâíîãî îðãàíó
àáî ïîñàäîâî¿ îñîáè, ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü äåïóòàòà çà ð³øåííÿì ïàðëàìåíòó òà
³íø³ ñàíêö³¿ ùîäî äåïóòàòà, ïåðåäáà÷åí³ ïàðëàìåíòñüêèì ðåãëàìåíòîì, ïîçáàâëåííÿ
äåðæàâíèõ íàãîðîä òîùî. Êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîþ ñàíêö³ºþ ìîæå áóòè ñêàñóâàííÿ
àêòà äåðæàâíîãî îðãàíó àáî ïîñàäîâî¿ îñîáè.

Ïîíÿòòÿ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷àñòêîâî çá³ãàºòüñÿ ç ïîíÿòòÿì
â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïåðåäáà÷åíî¿ íîðìàìè êîíñòèòóö³¿. Ïîçà òàêèì çá³ãîì â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü, ùî ïåðåäáà÷åíà êîíñòèòóö³éíèìè íîðìàìè, ïîä³áíà çãàäóâàí³é ïîçèòèâí³é â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³. Îäíàê öå ïîä³áí³ñòü çà çàãàëüíèì ñìèñëîì, à íå çà ïðèðîäîþ. Â³äïî-
â³äàëüí³ñòü, ïåðåäáà÷åíà íîðìàìè êîíñòèòóö³¿, ìîæå áóòè ÿê þðèäè÷íîþ (êîíñòèòó-
ö³éíî-ïðàâîâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ âèìîã îñíîâíîãî çàêîíó), òàê ³ ïîë³-
òè÷íîþ. Òàêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ìîæå íàñòàòè ³ çà óìîâ êîëè â³äñóòíº ïðàâîïîðóøåííÿ.
Ïðèêëàäîì º ïîë³òè÷íà (êîëåêòèâíà òà ³íäèâ³äóàëüíà) â³äïîâ³äàëüí³ñòü óðÿäó ïåðåä
ïàðëàìåíòîì. Ìåõàí³çì ïîë³òè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè âè-
çíà÷åíèé ó ñòàòò³ 87 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. ²íîä³ â êîíñòèòóö³ÿõ ïðÿìî éäåòüñÿ ³ ïðî
ïîë³òè÷íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü óðÿäó ïåðåä ïðåçèäåíòîì. Çîêðåìà, â³äïîâ³äíèé ïðèïèñ
ì³ñòèòü ÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 113 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Âîäíî÷àñ ïîë³òè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü óðÿäó ìàº ïåâí³ îçíàêè íåãàòèâíî¿ (ðåòðî-
ñïåêòèâíî¿) â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïî-ïåðøå, âîíà íåð³äêî íàñòàº ó çâ’ÿçêó ç ä³ÿííÿìè óðÿ-
äó, ùî áóëè â÷èíåí³ ïîïåðåäíüî. Ïî-äðóãå, ö³ ä³ÿííÿ ðîçö³íþþòüñÿ óïîâíîâàæåíèì
ñóá’ºêòîì (ïàðëàìåíòîì àáî ïðåçèäåíòîì), ³ íàñë³äêîì òàêî¿ îö³íêè ìîæå áóòè â³ä-
ñòàâêà óðÿäó àáî éîãî îêðåìîãî ÷ëåíà. Òîìó çà ðåàëüíèìè íàñë³äêàìè ïîë³òè÷íà â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü óðÿäó ïðàêòè÷íî íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³. Öå íå ò³ëüêè â³äîáðàæàº ¿¿ ôåíîìåíàëüí³ñòü, à é çàñâ³ä÷óº îñîáëèâîñò³
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êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ, «ïîë³òè÷íèé» õàðàêòåð êîíñòèòóö³¿ ÿê îñíîâíîãî çàêî-
íó ³ ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà â ö³ëîìó.

Õàðàêòåðèñòèêè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ä³ñòàþòü âèÿâ ó éîãî äæåðåëàõ (ôîðìàõ).
Ãîëîâíèì äæåðåëîì îá’ºêòèâíî º êîíñòèòóö³ÿ ÿê îñíîâíèé çàêîí. Ñàìå ç ïðèéíÿòòÿ
êîíñòèòóö³é ³ñòîðè÷íî ïî÷àëîñÿ ñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ ãàëóçåé ïðàâà ìàéæå â óñ³õ
êðà¿íàõ. Ïðîòå êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàáåçïå÷óºòüñÿ
çàêîíàìè, ôîðìè ÿêèõ íåð³äêî º ð³çíèìè. Çâ³äñè êîíñòèòóö³éíå ïðàâî ìîæíà óìîâíî
âèçíà÷èòè ÿê «ïðàâî çàêîí³â». Êîëî äæåðåë çàñâ³ä÷óº çíà÷óù³ñòü ñóñï³ëüíèõ â³äíî-
ñèí, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ïðåäìåò êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, ãîëîâíå ì³ñöå ö³º¿ ãàëóç³ ó
íàö³îíàëüí³é ñèñòåì³ ïðàâà.

Äæåðåëîì êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà â ðÿä³ êðà¿í º êîíñòèòóö³éí³ çàêîíè. Òåðì³í
«êîíñòèòóö³éíèé çàêîí (àêò)» øèðîêî ³ ïî-ð³çíîìó âæèâàºòüñÿ â þðèäè÷í³é íàóö³. Ùå
àâòîðè Õ²Õ ñòîë³òòÿ íåð³äêî âèêîðèñòîâóâàëè éîãî ÿê ñèíîí³ì òåðì³í³â «êîíñòèòó-
ö³ÿ» ³ «îñíîâíèé çàêîí». ² â íàø³ äí³ öåé òåðì³í ³íîä³ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ äîêòðèíàëü-
íîãî ïîçíà÷åííÿ êîíñòèòóö³¿, õî÷à, ç îãëÿäó íà óñòàëåíó êîíñòèòóö³éíó òåîð³þ, äëÿ òà-
êèõ ö³ëåé éîìó áðàêóº òî÷íîñò³. ×àñò³øå êîíñòèòóö³éíèìè çàêîíàìè âèçíà÷àþòü ð³çí³
àêòè, çà ïðåäìåòîì ðåãóëþâàííÿ çâè÷àéíî ïîâ’ÿçàí³ ç êîíñòèòóö³ºþ. Òàê, ó â³ò÷èçíÿ-
íèõ ïîë³òè÷íèõ ³ íàâ³òü íàóêîâèõ êîëàõ çà êîíñòèòóö³éí³ çàêîíè âèçíàþòü àáî çàêîíè
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, àáî âñ³ çàêîíè, ïðèéíÿòòÿ ÿêèõ ó í³é ïåðåä-
áà÷åíå, àáî äåÿê³ çàêîíè, ùî ñóá’ºêòèâíî õàðàêòåðèçîâàí³ ÿê íàéá³ëüø âàæëèâ³.

Ðàçîì ç òèì òåðì³í «êîíñòèòóö³éíèé çàêîí» º íàçâîþ (òèòóëîì) ð³çíèõ çà ñèëîþ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â. Ó ð³çíèõ êðà¿íàõ éîãî âèêîðèñòàííÿ ìîæå áóòè â³äì³í-
íèì ó çâ’ÿçêó ç îñîáëèâîñòÿìè ôîðì ãàëóçåâîãî ðåãóëþâàííÿ, àëå ïðèéíÿò³ â íèõ âè-
çíà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíîãî çàêîíó çàâæäè ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ ñïîëó÷åí³ ç ôåíîìå-
íîì êîíñòèòóö³¿. ²íîä³ êîíñòèòóö³éíèì çàêîíîì îô³ö³éíî âèçíà÷àþòü íàâ³òü ñàìó êîí-
ñòèòóö³þ, õî÷à, çâè÷àéíî ³ òèì÷àñîâó. Êîíñòèòóö³éíèìè çàêîíàìè òàêîæ íàçâàí³ âñ³
àáî á³ëüøà ÷àñòèíà ñêëàäîâèõ íåñèñòåìàòèçîâàíèõ êîíñòèòóö³é Àâñòð³¿ òà Êàíàäè.
Óñ³ çãàäóâàí³ êîíñòèòóö³éí³ çàêîíè íàä³ëåí³ ÿêîñòÿìè îñíîâíèõ çàêîí³â ³ º àêòàìè
íàéâèùî¿ ñèëè.

Íåð³äêî êîíñòèòóö³éíèìè çàêîíàìè îô³ö³éíî âèçíà÷åí³ àêòè, ÿêèìè âíîñÿòüñÿ çì³-
íè äî êîíñòèòóö³¿. Òàêà ¿õ íàçâà ïðÿìî ïåðåäáà÷åíà êîíñòèòóö³ÿìè ²òàë³¿, Ìîëäîâè,
Ïîðòóãàë³¿, Ðóìóí³¿, ×åõ³¿ òà äåÿêèõ ³íøèõ äåðæàâ. Íàçâó êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â ìà-
þòü àêòè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñèñòåìàòèçîâàíèõ êîíñòèòóö³é ñóá’ºêò³â ôåäåðàö³¿ â
Àâñòð³¿. Áóäó÷è ïðèéíÿòèìè, óñ³ â³äïîâ³äí³ êîíñòèòóö³éí³ çàêîíè ³íòåãðóþòüñÿ ç âëàñ-
íå êîíñòèòóö³éíèì òåêñòîì. Òîìó âîíè çà þðèäè÷íîþ ñèëîþ îá’ºêòèâíî íå ìîæóòü
â³äð³çíÿòèñÿ â³ä ñàìîãî îñíîâíîãî çàêîíó.

Â Àçåðáàéäæàí³ êîíñòèòóö³éíèìè çàêîíàìè âèçíà÷åíî àêòè, ÿêèìè äîïîâíþºòüñÿ
êîíñòèòóö³ÿ. Íà â³äì³íó â³ä çì³í äî êîíñòèòóö³¿, ùî âíîñÿòüñÿ ò³ëüêè çà ðåçóëüòàòà-
ìè ðåôåðåíäóìó ³ íå ìàþòü íàçâè êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â, äîïîâíåííÿ ïðèéìàþòüñÿ
ïàðëàìåíòîì. Êîíñòèòóö³éí³ çàêîíè âèçíà÷åí³ «íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ Êîíñòèòóö³¿
Àçåðáàéäæàíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè», îäíàê âîíè íå ïîâèíí³ ñóïåðå÷èòè ¿¿ îñíîâíîìó òåê-
ñòó (ñòàòòÿ 156 Êîíñòèòóö³¿). Òèì ñàìèì çà íèìè âèçíàºòüñÿ ì³ñöå â ³ºðàðõ³¿ íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâèõ àêò³â áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ êîíñòèòóö³¿, ùî çóìîâëþº ¿õ ñóáîðäèíàö³þ
êîíñòèòóö³¿ çà ñèëîþ. Ó äåÿêèõ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ ó ôîðì³ êîíñòèòóö³éíèõ çà-
êîí³â áóëî ïðîãîëîøåíî íåçàëåæí³ñòü. Òàê³ àêòè â³ä³ãðàëè ðîëü ñâîºð³äíî¿ ïåðøî-
îñíîâè â ñó÷àñíîìó êîíñòèòóö³éíîìó ðîçâèòêó â³äïîâ³äíèõ êðà¿í. Çà þðèäè÷íîþ ñè-
ëîþ âîíè îá’ºêòèâíî òàêîæ ñóáîðäèíîâàí³ îñíîâíèì çàêîíàì ³ ìàþòü ùîäî íèõ ïåâíå
ñóáñèä³àðíå çíà÷åííÿ.

Ó Ìàêåäîí³¿, Ñëîâåí³¿ òà Õîðâàò³¿ êîíñòèòóö³éíèì çàêîíîì âèçíà÷åíî àêò, ùî ââî-
äèòü â ä³þ êîíñòèòóö³þ. Éîãî ïðèéíÿòòÿ âèãëÿäàëî ÿê ñâîºð³äíà ñêëàäîâà ïðîöåñó
ïðèéíÿòòÿ ñàìî¿ êîíñòèòóö³¿, õî÷à ³ íå ïåðåäáà÷àëî ïðîöåäóðè, â³äì³ííî¿ â³ä çàêîíî-
äàâ÷î¿. Á³ëüø³ñòü ïîëîæåíü òàêîãî àêòà ìàþòü õàðàêòåð ïåðåõ³äíèõ ùîäî îñíîâíîãî
çàêîíó. Ïðè öüîìó êîíñòèòóö³ÿ ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü íå ì³ñòèòü. Çà òàêîþ êîíñòðóê-
ö³ºþ ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ íå º âëàñíå êîíñòèòóö³éíèìè, ³, ïî ñóò³, âêàçóºòüñÿ íà â³ä-
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ñóòí³ñòü ó çãàäóâàíèõ êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â íàéâèùî¿ ñèëè. Ïîä³áíà þðèäè÷íà òåõ-
í³êà áóëà çàñòîñîâàíà ùîäî ÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, êîëè ïðàêòè÷íî ðàçîì ç íåþ
Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ïðèéíÿëà Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
³ ââåäåííÿ ¿¿ â ä³þ». Ïðîòå öèì çàêîíîì ëèøå êîíñòàòîâàíî, ùî Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà-
¿íè ïîñòàíîâèëà ïðèéíÿòè íîâó Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íè ³ âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè
÷èíí³ñòü, Êîíñòèòóö³þ (Îñíîâíèé Çàêîí) Óêðà¿íè 1978 ðîêó ç íàñòóïíèìè çì³íàìè
³ äîïîâíåííÿìè òà Êîíñòèòóö³éíèé Äîãîâ³ð 1995 ðîêó. Òàêà êîíñòàòàö³ÿ ôàêòè÷íî
íå ìàº þðèäè÷íîãî çíà÷åííÿ, àäæå â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî âîíà íàáó-
âàº ÷èííîñò³ ç äíÿ ¿¿ ïðèéíÿòòÿ (ñòàòòÿ 160). Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ çàêîí³â, çãàäóâàíèé
àêò áóâ äå-ôàêòî ï³äïèñàíèé íå ò³ëüêè Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè, à é Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè, àëå öå íå îçíà÷àëî îñîáëèâîñòåé ùîäî éîãî ñèëè.

Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ êîíñòèòóö³éíèìè çàêîíàìè íàçâàíî íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè,
ïðèéíÿòòÿ ÿêèõ ç ïèòàíü, âèçíà÷åíèõ ó êîíñòèòóö³¿, ïåðåäáà÷åíå ñàìîþ êîíñòèòóö³ºþ
(Ãðóç³ÿ, ²òàë³ÿ, Êàçàõñòàí, Êèðãèçñòàí, Í³êàðàãóà, Ðîñ³ÿ, Ñëîâà÷÷èíà, Òàäæèêèñòàí ³
×åõ³ÿ). Êîëî öèõ ïèòàíü º äîñèòü ð³çíèì. Òàê, ó ×åõ³¿ êîíñòèòóö³éíèìè çàêîíàìè ìà-
þòü âèçíà÷àòèñÿ ôîðìè áåçïîñåðåäíüî¿ äåìîêðàò³¿ ³ âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ çì³íè äåð-
æàâíîãî êîðäîíó, â Êèðãèçñòàí³ – âñòàíîâëþâàòèñÿ ï³äñòàâè ³ ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ðå-
ôåðåíäóìó, ðåæèì íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó, ïîðÿäîê îáðàííÿ ÷ëåí³â ïàëàò ïàðëàìåíòó, à
òàêîæ ñòàòóñ ñóä³â òà ñóää³â. Ó çàçíà÷åíèé ñïîñ³á ì³æ êîíñòèòóö³ºþ ³ êîíñòèòóö³éíè-
ìè çàêîíàìè, ùî º ôàêòè÷íî íåôîðìàëüíèìè äîïîâíåííÿìè äî íå¿, âñòàíîâëþºòüñÿ
ò³ñíèé îá’ºêòíî-çì³ñòîâèé çâ’ÿçîê. Îá’ºêòè ðåãóëþâàííÿ, çä³éñíþâàíîãî êîíñòèòó-
ö³éíèìè çàêîíàìè, º âîäíî÷àñ îá’ºêòàìè âëàñíå êîíñòèòóö³éíîãî ðåãóëþâàííÿ, àäæå
âîíè â³äïîâ³äíî ïîçíà÷åí³ â êîíñòèòóö³¿. Ïðè öüîìó êîíñòèòóö³éí³ çàêîíè îá’ºêòèâíî
ñëóãóþòü ðåàë³çàö³¿ ñïîëó÷åíèõ ç íèìè âëàñíå êîíñòèòóö³éíèõ ïðèïèñ³â ³ çàáåçïå-
÷óþòü ñòàá³ëüí³ñòü ñàìî¿ êîíñòèòóö³¿. Ó òåîð³¿ çâè÷àéíî âèçíàºòüñÿ, ùî çàçíà÷åí³
êîíñòèòóö³éí³ çàêîíè çà ñèëîþ º íèæ÷èìè ùîäî êîíñòèòóö³¿, àëå âèùèìè ùîäî òàê
çâàíèõ çâè÷àéíèõ çàêîí³â. Õàðàêòåðíî, ùî ïîðÿäîê ¿õ ïðèéíÿòòÿ ïàðëàìåíòîì (ïàëà-
òàìè) ìàº ïåâí³ â³äì³ííîñò³ ïîð³âíÿíî ³ç çàãàëüíîþ çàêîíîäàâ÷îþ ïðîöåäóðîþ.

Ó Ëèòâ³ îá’ºêòè ðåãóëþâàííÿ, çä³éñíþâàíîãî êîíñòèòóö³éíèìè çàêîíàìè, ³ ñèëà òà-
êèõ àêò³â ó êîíñòèòóö³¿ íå âèçíà÷åí³. Ó í³é éäåòüñÿ ëèøå ïðî òå, ùî äëÿ ïðèéíÿòòÿ
êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â ïîòð³áíà àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü (á³ëüø³ñòü â³ä ñêëàäó ïàðëà-
ìåíòó), äëÿ âíåñåííÿ äî íèõ çì³í – á³ëüø³ñòü êâàë³ô³êîâàíà, à òàêîæ ïðî â³äì³ííèé
â³ä çàñòîñîâóâàíîãî ùîäî çâè÷àéíèõ çàêîí³â ïîðÿäîê ïîäîëàííÿ âåòî ïðåçèäåíòà. Òà-
ê³ âèìîãè àêöåíòóþòü íà çíà÷óùîñò³ êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â – àäæå çâè÷àéí³ çàêîíè
ïðèéìàþòü, ÿê ïðàâèëî, íà îñíîâ³ ïðîñòî¿ á³ëüøîñò³ (ì³í³ìàëüíî á³ëüøîñò³ â³ä êâîðó-
ìó). Â Ãðóç³¿, Ìàêåäîí³¿, Ñëîâåí³¿ ³ Õîðâàò³¿ ïîðÿäîê ïðèéíÿòòÿ êîíñòèòóö³éíèõ çàêî-
í³â ó êîíñòèòóö³¿ íå âèçíà÷åíèé.

Âèìîãà êâàë³ô³êîâàíî¿ á³ëüøîñò³ º ìàéæå çàãàëüíèì ïðàâèëîì ó ïðàêòèö³ ïðèéíÿò-
òÿ ð³çíèõ êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â. Îäíàê ëèøå ó âèïàäêàõ, êîëè öÿ âèìîãà ïîâ’ÿçàíà ç
âëàñíå êîíñòèòóö³éíèì ðåãóëþâàííÿì ³ ÿê³ñòþ æîðñòêîñò³ êîíñòèòóö³¿ ÿê îñíîâíîãî
çàêîíó, âîíà çàñâ³ä÷óº íàéâèùó ñèëó â³äïîâ³äíèõ êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â. Äî òîãî æ
âèìîãà êâàë³ô³êîâàíî¿ á³ëüøîñò³ ìîæå ñòîñóâàòèñÿ é ³íøèõ ãàëóçåâèõ (êîíñòèòóö³é-
íî-ïðàâîâèõ) çàêîí³â, íå âèçíà÷åíèõ ÿê êîíñòèòóö³éí³, àáî íàâ³òü çàêîí³â, íå â³äíåñå-
íèõ äî äæåðåë êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà. Íàïðèêëàä, ó Õîðâàò³¿ çàêîíè, ùî ðåãëàìåíòó-
þòü «íàö³îíàëüí³ ïðàâà», ìàþòü áóòè ïðèéíÿò³ íà îñíîâ³ á³ëüøîñò³ ó äâ³ òðåòèíè â³ä
ñêëàäó ïàðëàìåíòó, â Êèðãèçñòàí³ ó ïîä³áíèé ñïîñ³á ïðèéìàþòü çàêîíè ïðî òëóìà÷åí-
íÿ êîíñòèòóö³¿ ³ êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â, à ó Ñëîâåí³¿ – çàêîíè ïðî âèáîðè äî ïàðëà-
ìåíòó ³ ïðî ðåôåðåíäóì. Ó êîíñòèòóö³ÿõ Àëáàí³¿ òà Óãîðùèíè ïåðåäáà÷åíî, ùî ïðèé-
íÿòòÿ íèçêè çàêîí³â, ÷àñòèíà ç ÿêèõ çà ïðåäìåòîì â³äíåñåíà äî ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî
ïðàâà, ïîòðåáóº á³ëüøîñò³ â³äïîâ³äíî ó òðè ï’ÿòèõ â³ä ñêëàäó ïàðëàìåíòó ³ äâ³ òðåòèíè
â³ä ïðèñóòí³õ äåïóòàò³â. Çà çì³ñòîì ñòàòò³ 20 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàêîíè ùîäî äåð-
æàâíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè ïðèéìàþòüñÿ íå ìåíø ÿê äâîìà òðåòèíàìè â³ä êîíñòèòóö³é-
íîãî ñêëàäó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Â óñ³õ íàâåäåíèõ òà ³íøèõ ïîä³áíèõ ïðèêëàäàõ
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âèìîãà êâàë³ô³êîâàíî¿ á³ëüøîñò³ ëèøå çàñâ³ä÷óº çíà÷óù³ñòü â³äïîâ³äíèõ îá’ºêò³â ïðà-
âîâîãî ðåãóëþâàííÿ ³ ñàìèõ çàêîí³â.

Ïîðÿäîê ïðèéíÿòòÿ êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â ³ íàáóòòÿ íèìè ÷èííîñò³ õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ é ³íøèìè îñîáëèâîñòÿìè. Çîêðåìà, â³äì³ííîþ â³ä çâè÷àéíî¿ çàêîíîäàâ÷î¿ º
ïðîöåäóðà ¿õ ïðèéíÿòòÿ ïàðëàìåíòîì, ïðî ùî ³íîä³ éäåòüñÿ â êîíñòèòóö³¿ (Àçåðáàé-
äæàí, ²òàë³ÿ, Êàçàõñòàí, Ìîëäîâà). Ó Ðóìóí³¿ âñ³ êîíñòèòóö³éí³ çàêîíè ìàþòü áóòè çà-
òâåðäæåí³ íà ðåôåðåíäóì³. Ó Ñëîâà÷÷èí³ íà ðåôåðåíäóì âèíîñèòüñÿ ëèøå â³äïîâ³äíî
ïðèéíÿòèé ïàðëàìåíòîì êîíñòèòóö³éíèé çàêîí ïðî âñòóï äî ñîþçó ç ³íøèìè äåðæàâà-
ìè àáî ïðî âèõ³ä ç òàêîãî ñîþçó. Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì ãëàâà äåðæàâè íå ìàº ïðàâà
âåòî ùîäî êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â, ÷èì ï³äòâåðäæóºòüñÿ ¿õ îñîáëèâà ïðàâîâà ïðèðîäà
òà (àáî) çãàäóâàíèé çâ’ÿçîê ç êîíñòèòóö³ºþ. Â Àçåðáàéäæàí³ ïðåçèäåíò ìîæå íå ï³äïè-
ñàòè êîíñòèòóö³éíèé çàêîí, ç îãëÿäó íà ùî àêò íå íàáóâàº ÷èííîñò³. Òèì ñàìèì âèçíà-
íå éîãî ïðàâî, ïî ñóò³, àáñîëþòíîãî âåòî ùîäî äîïîâíåíü äî êîíñòèòóö³¿. Ó Êèðãèç-
ñòàí³ ³ Ëèòâ³ ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ïðåçèäåíòîì â³äêëàäàëüíîãî âåòî
ùîäî êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â.

Ùå îäíèì äæåðåëîì êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ³ âîäíî÷àñ ð³çíîâèäîì çàêîí³â º îðãà-
í³÷í³ çàêîíè. Òåðì³í «îðãàí³÷íèé çàêîí», ÿêèé âæèâàºòüñÿ ó äåÿêèõ êîíñòèòóö³ÿõ, º
íàçâîþ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â. Âîäíî÷àñ öåé òåðì³í ìàº íàóêîâèé, õî÷à íåð³äêî
ñóïåðå÷ëèâèé, õàðàêòåð. Îêðåì³ â³ò÷èçíÿí³ àâòîðè çàñòîñîâóþòü éîãî äëÿ ïîçíà÷åííÿ
çàêîí³â, ïðèéíÿòòÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷åíå Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè àáî ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ
çóìîâëåíå ¿¿ ïîëîæåííÿìè. Ó òàêèé ñïîñ³á íàìàãàþòüñÿ âèçíà÷èòè «îðãàí³÷íèé» çâ’ÿ-
çîê, ùî ³ñíóº ì³æ íèìè, ³ îá´ðóíòóâàòè çàñòîñóâàííÿ çãàäóâàíîãî òåðì³íà. Çà óìîâ êëà-
ñèô³êàö³¿ çà òàêèìè æ êðèòåð³ÿìè ³íøîãî ð³çíîâèäó çàêîí³â – êîíñòèòóö³éíèõ âèíèêàº
ïëóòàíèíà. Õàðàêòåðíî, ùî â êîíñòèòóö³ÿõ äåÿêèõ äåðæàâ îäíî÷àñíî âæèâàþòüñÿ òåð-
ì³íè «êîíñòèòóö³éíèé çàêîí» ³ «îðãàí³÷íèé çàêîí», àëå äëÿ ïîçíà÷åííÿ ð³çíèõ çà ôîð-
ìàëüíî-þðèäè÷íèìè îçíàêàìè ³ íàâ³òü ïðàâîâîþ ïðèðîäîþ àêò³â.

Ãåíåçà ïîíÿòòÿ îðãàí³÷íîãî çàêîíó ïîâ’ÿçàíà ç êîíñòèòóö³éíîþ òåîð³ºþ ³ ïðàêòè-
êîþ Ôðàíö³¿. Ó ïåð³îä êîíñòèòóþâàííÿ ²²² Ðåñïóáë³êè (1875 ð³ê) áóëî ïðèéíÿòî çàêî-
íè ïðî âèáîðè ÷ëåí³â ïàëàò ïàðëàìåíòó, ÿê³ îô³ö³éíî ìàëè íàçâè îðãàí³÷íèõ (ôð. Loi
Organique). Ïðîòå öå áóëè ôàêòè÷íî çâè÷àéí³ çàêîíè, êîòð³ íå ïîòðåáóâàëè ñïåö³àëü-
íî¿ ïðîöåäóðè ùîäî ¿õ ïðèéíÿòòÿ, íàáóòòÿ ÷èííîñò³, âíåñåííÿ çì³í òîùî. Óïåðøå òåð-
ì³í «îðãàí³÷íèé çàêîí» äëÿ ïîçíà÷åííÿ êîíêðåòíîãî ð³çíîâèäó çàêîí³â áóëî âæèòî â
Êîíñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿ 1958 ðîêó, äå òàêîæ âèçíà÷åíî, ç ÿêèõ ïèòàíü ìàþòü áóòè ïðèé-
íÿò³ â³äïîâ³äí³ çàêîíè. Ïðè öüîìó âñòàíîâëåíî ³íøèé, í³æ çàãàëüíèé, ïîðÿäîê ïðèé-
íÿòòÿ îðãàí³÷íèõ çàêîí³â ïàðëàìåíòîì, õî÷à âîíè çà ñâîºþ ñèëîþ íå º â³äì³ííèìè â³ä
çâè÷àéíèõ çàêîí³â. Çîêðåìà, çà ïåâíèõ óìîâ ¿õ ïðèéíÿòòÿ ïîòðåáóº àáñîëþòíî¿ á³ëü-
øîñò³ ãîëîñ³â ó íèæí³é ïàëàò³. Âñ³ îðãàí³÷í³ çàêîíè ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïàðëàìåíòîì ³ äî
ïðîìóëüãàö³¿ ïðåçèäåíòîì ï³äëÿãàþòü îö³íö³ êîíñòèòóö³éíîþ ðàäîþ íà ïðåäìåò ¿õ
êîíñòèòóö³éíîñò³. Îá’ºêòè ðåãóëþâàííÿ, çä³éñíþâàíîãî îðãàí³÷íèìè çàêîíàìè, º âè-
êëþ÷íî îá’ºêòàìè êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ. Òîìó ôîðìà îðãàí³÷íèõ
çàêîí³â ïðèòàìàííà ò³ëüêè ãàëóç³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà.

Çà ïðèêëàäîì Ôðàíö³¿ ïîíÿòòÿ îðãàí³÷íîãî çàêîíó áóëî ñïðèéíÿòî â äåÿêèõ ôðàí-
êîìîâíèõ êðà¿íàõ (Áåí³í, Áóðóíä³, Ãàáîí, Ãâ³íåÿ, Êîíãî, Ìàâðèòàí³ÿ, Ñåíåãàë). Çàïî-
çè÷èëè éîãî ³ â ³íøèõ êðà¿íàõ (Àëæèð, Äæèáóò³, Ïàïóà–Íîâà Ãâ³íåÿ, Êàáî Âåðäå,
Êîìîðñüê³ îñòðîâè, Ìàðîêêî, Ñèð³ÿ, Òà¿ëàíä, Òóí³ñ, Ô³ë³ïï³íè). Ó ñòàòò³ 11 Êîíñòèòó-
ö³¿ Ïàïóà–Íîâî¿ Ãâ³íå¿ îðãàí³÷í³ çàêîíè ðàçîì ç êîíñòèòóö³ºþ âèçíà÷åí³ «âåðõîâíèì
ïðàâîì» êðà¿íè. Ïðîòå ïîíÿòòÿ îðãàí³÷íèõ çàêîí³â ³íîä³ ìàº ³íøå çíà÷åííÿ, í³æ ðîç-
ãëÿíóòå. Ó ÑØÀ ³ñíóº çâ³ä çàêîí³â, ÿêèé º ³íêîðïîðàö³ºþ, íàñàìïåðåä ôåäåðàëüíèõ çà-
êîí³â. Âîäíî÷àñ ³íêîðïîðàö³¿, ïî ñóò³, ï³ääàí³ Êîíñòèòóö³ÿ ÑØÀ ³ ðÿä àêò³â, ùî â ÷àñ³
¿é ïåðåäóâàëè. Äî öèõ àêò³â, çîêðåìà, â³äíåñåí³ Äåêëàðàö³ÿ íåçàëåæíîñò³ 1776 ðîêó
³ Ñòàòò³ Êîíôåäåðàö³¿ 1781 ðîêó. Âñ³ âîíè ì³ñòÿòüñÿ ó ðîçä³ë³ çâîäó, ÿêèé ìàº íàçâó
«Îðãàí³÷í³ çàêîíè». «Îðãàí³÷í³ñòü» öèõ àêò³â âèïëèâàº ç ¿õ óñòàíîâ÷î¿ çíà÷óùîñò³
ùîäî àìåðèêàíñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ³ ùîäî ñèñòåìè íàö³îíàëüíîãî ïðàâà.
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Ôðàíöóçüêèé äîñâ³ä ùîäî îðãàí³÷íèõ çàêîí³â ÿê îêðåìî¿ ïðàâîâî¿ ôîðìè âïëèíóâ
íà êîíñòèòóö³éíèé ðîçâèòîê ÷àñòèíè ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, çîêðåìà ²ñïàí³¿. Äëÿ ïðèé-
íÿòòÿ, âíåñåííÿ çì³í àáî ñêàñóâàííÿ îðãàí³÷íèõ çàêîí³â òóò òàêîæ ïîòð³áíà àáñîëþòíà
á³ëüø³ñòü â³ä ñêëàäó íèæíüî¿ ïàëàòè ïàðëàìåíòó. Ïîíÿòòÿ îðãàí³÷íîãî çàêîíó çàïîçè-
÷åíå ³ â áàãàòüîõ êðà¿íàõ Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè (Áðàçèë³ÿ, Âåíåñóåëà, Ãâàòåìàëà, Åêâà-
äîð, Ïàíàìà, Ïåðó, Í³êàðàãóà, ×èë³). Ó ×èë³ ñàì ïàðëàìåíò ìîæå êâàë³ô³êóâàòè êîí-
êðåòíèé çàêîí ÿê îðãàí³÷íèé. Òàêèé çàêîí äî éîãî ïðîìóëüãàö³¿ ïðåçèäåíòîì ìàº áóòè
ïåðåäàíèé äî âåðõîâíîãî ñóäó íà ïðåäìåò âñòàíîâëåííÿ éîãî «îðãàí³÷íîñò³» òà êîí-
ñòèòóö³éíîñò³. Ó Ïàíàì³ ïðàâî ³í³ö³þâàòè ó ïàðëàìåíò³ ðîçãëÿä ïðîåêòó îðãàí³÷íîãî
çàêîíó ìàþòü ³íø³ ñóá’ºêòè, í³æ ñóá’ºêòè ïðàâà «çâè÷àéíî¿» çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè.
Ó Áðàçèë³¿ ïàëàòà ïàðëàìåíòó, â ÿê³é áóëî ³í³ö³éîâàíî ðîçãëÿä ïðîåêòó îðãàí³÷íîãî çà-
êîíó, ìàº ïðèéíÿòè éîãî íà îñíîâ³ á³ëüøîñò³ ó äâ³ òðåòèíè â³ä ¿¿ ñêëàäó.

Ïîíÿòòÿ îðãàí³÷íîãî çàêîíó õàðàêòåðèçóº êîíñòèòóö³éíó ïðàêòèêó é äåÿêèõ ³íøèõ
êðà¿í, çîêðåìà Ãðóç³¿ òà Õîðâàò³¿. Ïðè öüîìó êîíñòèòóö³¿ Ìîëäîâè, Ïîðòóãàë³¿ ³ Ðó-
ìóí³¿ ì³ñòÿòü ïåðåë³êè ïèòàíü, ÿê³ ìàþòü áóòè âðåãëàìåíòîâàí³ îðãàí³÷íèìè çàêîíàìè.
Ó Ìîëäîâ³ ³ Ðóìóí³¿ â³äïîâ³äí³ ïåðåë³êè º â³äêðèòèìè ³ ïàðëàìåíòè «çà íåîáõ³äíîñò³»
ìîæóòü ïðèéìàòè îðãàí³÷í³ çàêîíè ç ïèòàíü, äî íèõ íå âêëþ÷åíèõ. Ó âñ³õ öèõ êðà¿íàõ
êîíñòèòóö³¿ âñòàíîâëþþòü âèìîãó àáñîëþòíî¿ á³ëüøîñò³ ãîëîñ³â äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïàðëà-
ìåíòîì îðãàí³÷íèõ çàêîí³â. Ó Ïîðòóãàë³¿ âèçíà÷åíî óñêëàäíåíèé ïîðÿäîê ïîäîëàííÿ
âåòî ïðåçèäåíòà ³ ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîí-
òðîëþ ùîäî ïðèéíÿòèõ ïàðëàìåíòîì, àëå òàêèõ, ÿê³ ùå íå íàáóëè ÷èííîñò³, îðãàí³÷íèõ
çàêîí³â.

Âèìîãà àáñîëþòíî¿ á³ëüøîñò³ âñòàíîâëåíà êîíñòèòóö³ÿìè ðÿäó äåðæàâ ³ ùîäî çàêî-
í³â, ÿê³ íå ìàþòü íàçâè îðãàí³÷íèõ ³ íàâ³òü íå º äæåðåëîì êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà. Òàê,
ó Êîíñòèòóö³¿ Åñòîí³¿ âèçíà÷åíî ïåðåë³ê çäåá³ëüøîãî êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ çà
ïðåäìåòîì ³ îá’ºêòàìè ðåãóëþâàííÿ çàêîí³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïðèéíÿò³ ò³ëüêè íà îñíî-
â³ àáñîëþòíî¿ á³ëüøîñò³. Ó Ìàêåäîí³¿ á³ëüø³ñòþ â³ä ñêëàäó ïàðëàìåíòó ïðèéìàþòü
çàêîí ïðî âèáîðè äåïóòàò³â, à â Àðãåíòèí³ – âèáîð÷³ çàêîíè ³ çàêîí ïðî ïîë³òè÷í³ ïàð-
ò³¿. Òåðì³í «îðãàí³÷íèé çàêîí» òàêîæ â³äñóòí³é ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Îäíàê çã³äíî ç³
ñòàòòåþ 91 Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ïðèéìàº, çîêðåìà, çàêîíè á³ëüø³ñòþ â³ä ¿¿ êîíñòè-
òóö³éíîãî ñêëàäó, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ö³ºþ Êîíñòèòóö³ºþ.

(Äàë³ áóäå)
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯, ÑÈÌÏÎÇ²ÓÌÈ, ÊÎËÎÊÂ²ÓÌÈ

Âîñüìèé óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêèé êîëîêâ³óì
«Çàáåçïå÷åííÿ îñíîâíèõ ñîö³àëüíèõ ïðàâ:

êîíñòèòóö³éí³ âèìîãè
òà êîíñòèòóö³éíà ðåàëüí³ñòü»

11–15 ÷åðâíÿ 2003 ðîêó â ì. Êàññåëü, Ôåäåðàòèâíà Ðåñïóáë³êà Í³ìå÷÷èíà, â³äáóâñÿ 8-é óêðà-

¿íñüêî-í³ìåöüêèé êîëîêâ³óì «Çàáåçïå÷åííÿ îñíîâíèõ ñîö³àëüíèõ ïðàâ: êîíñòèòóö³éí³ âèìîãè òà

êîíñòèòóö³éíà ðåàëüí³ñòü», îðãàí³çîâàíèé Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ñï³ëüíî ç Í³ìåöü-

êèì Ôîíäîì ì³æíàðîäíîãî ïðàâîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà.

Ó çàõîä³ áðàëè ó÷àñòü ñóää³ òà ñï³âðîá³òíèêè àïàðàòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,

ñóää³ Ôåäåðàëüíîãî Ñîö³àëüíîãî Ñóäó Í³ìå÷÷èíè, Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó

Í³ìå÷÷èíè, ïðåäñòàâíèêè Í³ìåöüêîãî ôîíäó ì³æíàðîäíîãî ïðàâîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà òà ²í-

ñòèòóòó çàðóá³æíîãî òà ì³æíàðîäíîãî ïóáë³÷íîãî ïðàâà ³ìåí³ Ìàêñà Ïëàíêà.

Ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî ó÷àñíèê³â ç³áðàííÿ çâåðíóëèñÿ Ãîëîâà Ôåäåðàëüíîãî Ñîö³àëüíîãî Ñó-

äó Í³ìå÷÷èíè Ìàòò³àñ ôîí Âóëüôôåí, çàñòóïíèê Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Âî-

ëîäèìèð Øàïîâàë òà Äèðåêòîð Í³ìåöüêîãî ôîíäó ì³æíàðîäíîãî ïðàâîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà

Ìàòò³àñ Âåêåðë³íã.

Ó õîä³ êîëîêâ³óìó áóëî çàñëóõàíî òà îáãîâîðåíî äîïîâ³ä³ ñóää³â òà ñï³âðîá³òíèê³â àïàðàòó

Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, Ôåäåðàëüíîãî Ñîö³àëüíîãî Ñóäó Í³ìå÷÷èíè, Ôåäåðàëüíîãî

Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Í³ìå÷÷èíè. Ïðîïîíóºìî ¿õ âàø³é óâàç³.
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ÓÊÐÀ¯ÍÀ: ØËßÕÈ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß

ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÈ

Ï. Òêà÷óê,
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,

êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê

Ïîíÿòòÿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâíîñò³ âèíèêëî íàïðèê³íö³ Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òü ³
îçíàìåíóâàëî ñîáîþ ïîÿâó íîâèõ ÿêîñòåé, ÿêèõ íå ìàëà ë³áåðàëüíà ïðàâîâà äåðæàâà.
Íîâ³ ïðîöåñè â åêîíîì³÷í³é, ïîë³òè÷í³é òà ìîðàëüí³é ñôåðàõ çóìîâèëè ïîøóê â³ä-
ïîâ³äíèõ ïàðàìåòð³â âçàºìîâ³äíîñèí äåðæàâè é îñîáè. Âèíèêàº íîâå, òàê çâàíå ïîçè-
òèâíå, ðîçóì³ííÿ ñâîáîäè, ÿêå ïåðåäáà÷àº îáîâ’ÿçîê äåðæàâè çàáåçïå÷óâàòè ñîö³àëüíî
îð³ºíòîâàíó ïîë³òèêó, ë³êâ³äóâàòè ñîö³àëüíó íåð³âí³ñòü.

Çíà÷íîãî ðîçâèòêó ³ âèçíàííÿ ³äåÿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè íàáóëà ó äðóã³é ïîëîâèí³
ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ïðèíöèïè ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè áóëè çàêð³ïëåí³ â êîíñòèòóö³ÿõ Í³ìå÷÷è-
íè, Ôðàíö³¿, ²òàë³¿, ²ñïàí³¿, Øâåö³¿, Äàí³¿, Ãðåö³¿ òà ³íøèõ äåðæàâ. Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà-
¿íè òàêîæ ïðîãîëîñèëà Óêðà¿íó äåìîêðàòè÷íîþ, ñîö³àëüíîþ, ïðàâîâîþ äåðæàâîþ ³
âèçíàëà ëþäèíó, ¿¿ æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, íåäîòîðêàíí³ñòü íàéâèùîþ ñî-
ö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ.

Õî÷à ç ìîìåíòó âèíèêíåííÿ ³äå¿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâíîñò³ ïðîéøëî ÷èìàëî ÷àñó, äîñ³
â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ íåìàº ºäèíîãî ïîãëÿäó íà öå ÿâèùå. Ñîö³àëüíó äåðæàâó ðîçãëÿ-
äàþòü ÿê ïðèíöèï êîíñòèòóö³éíîãî óñòðîþ1, ÿê äåðæàâó, ùî âèêîíóº ñîö³àëüíó ôóíê-
ö³þ2, ÿê òèï îðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî æèòòÿ3, ÿê õàðàêòåðèñòèêó ïðàâîâî¿ äåðæàâè4.

Âîäíî÷àñ â÷åí³ îäíîñòàéí³ â òîìó, ùî ñîö³àëüíà äåðæàâà º çàêîíîì³ðíèì ïðîäóê-
òîì åâîëþö³¿ ëþäñüêî¿ ñï³ëüíîòè â íàïðÿì³ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ñîö³àëüíî¿ äå-
ìîêðàò³¿. Ñîö³àëüíà äåðæàâà º ÿê³ñíèì åëåìåíòîì ïðàâîâî¿ äåðæàâè ³ ïåðåäáà÷àº êîí-
ñòèòóö³éí³ ãàðàíò³¿ çàáåçïå÷åííÿ ³ çàõèñòó ñîö³àëüíèõ ïðàâ ëþäèíè.

Íà Çàõîä³ ñîö³àëüíà äåðæàâà âèíèêëà ç ïðàâîâî¿, ùî çíàìåíóº ñîáîþ íîâèé åòàï ó
ïðîöåñ³ ðîçâèòêó îñòàííüî¿. Òóò ñòàíîâëåííÿ äåìîêðàòè÷íî¿, ïðàâîâî¿ äåðæàâíîñò³
â³äáóâàºòüñÿ â óìîâàõ, êîëè ñîö³àëüí³ çàñàäè âæå íàáóëè ñòàëîãî õàðàêòåðó, îäíàê ïî-
òðåáóþòü ³ñòîòíîãî îíîâëåííÿ5.

Â Óêðà¿í³ ïðîöåñè ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ³ ïðàâîâî¿, äåìîêðàòè÷íî¿ äåðæàâè, ïî
ñóò³, ðîçïî÷àëèñÿ ³ çä³éñíþþòüñÿ îäíî÷àñíî. Öå äåùî óñêëàäíþº äîñÿãíåííÿ ñîö³àëü-
íèõ ö³ëåé, îñê³ëüêè òàê³ óìîâè ïîòðåáóþòü êîìïëåêñíîãî ïëàíóâàííÿ ³ âðàõóâàííÿ áà-
ãàòüîõ ôàêòîð³â.

Íà íàøó äóìêó, ïåðøîþ îçíàêîþ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè º íàÿâí³ñòü ó í³é øèðîêîãî
ñïåêòðà ñîö³àëüíèõ ïðàâ. Â Óêðà¿í³ ñîö³àëüí³ ïðàâà âèçíà÷åí³ íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³â-
í³ ³ º íàéá³ëüø ÷èñëåííîþ ãðóïîþ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè.

Ñèñòåìó ñîö³àëüíèõ ïðàâ, ïðîãîëîøåíèõ ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ñêëàäàþòü: ïðàâî
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íà ïðàöþ (ñòàòòÿ 43), ïðàâî íà ñòðàéê (ñòàòòÿ 44), ïðàâî íà â³äïî÷èíîê (ñòàòòÿ 45),
ïðàâî íà ñîö³àëüíèé çàõèñò (ñòàòòÿ 46), ïðàâî íà æèòëî (ñòàòòÿ 47), ïðàâî íà äîñòàòí³é
æèòòºâèé ð³âåíü (ñòàòòÿ 48), ïðàâî íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, ìåäè÷íó äîïîìîãó òà ìåäè÷-
íå ñòðàõóâàííÿ (ñòàòòÿ 49), ïðàâà ùîäî øëþáó ³ ñ³ì’¿ òà ³íø³ ñîö³àëüí³ ïðàâà. Îñîáëè-
âîãî çíà÷åííÿ äëÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ï³ñëÿ àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ íàáóëè ïè-
òàííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Òîìó Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè íå ò³ëüêè âèçíàëà
ïðàâî íà áåçïå÷íå äîâê³ëëÿ, à é ïðàâî íà â³äøêîäóâàííÿ çàâäàíî¿ ïîðóøåííÿì öüîãî
ïðàâà øêîäè ³ ïðàâî íà â³ëüíèé äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàí äîâê³ëëÿ. Âîäíî÷àñ íà
êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³ (ñòàòòÿ 16 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè) äåðæàâà âçÿëà íà ñåáå çîáî-
â’ÿçàííÿ çàáåçïå÷óâàòè åêîëîã³÷íó áåçïåêó òà åêîëîã³÷íó ð³âíîâàãó íà ñâî¿é òåðèòîð³¿.

Ñüîãîäí³ ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî â Óêðà¿í³ çàêëàäåíî ïðàâîâ³ îñíîâè ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè äåðæàâè. Çà ÷àñ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ïðèéíÿòî á³ëüø ÿê 100 çàêîí³â ³ç ñî-
ö³àëüíèõ ïèòàíü, çîêðåìà: «Ïðî çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ», «Ïðî ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì»,
«Ïðî âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè», «Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åí-
íÿ», «Ïðî äåðæàâíó äîïîìîãó ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè», «Ïðî ñòàòóñ ³ ñîö³àëüíèé çàõèñò ãðî-
ìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè», «Ïðî äåðæàâí³ ñî-
ö³àëüí³ ñòàíäàðòè òà äåðæàâí³ ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿» òà ³íø³.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ñâî¿ì Óêàçîì â³ä 24 òðàâíÿ 2000 ðîêó ñõâàëèâ «Îñíîâí³ íà-
ïðÿìè ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè íà ïåð³îä äî 2004 ðîêó». Çíà÷íèé âêëàä ó ñòâîðåííÿ ñî-
ö³àëüíî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè âíîñèòü Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. Àëå îñíîâíà
ðîáîòà ùîäî âñòàíîâëåííÿ â Óêðà¿í³ ïðàâîâèõ çàñàä ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè ùå ïîïåðåäó.
Îñê³ëüêè â Óêðà¿í³ ñîö³àëüí³ ïðàâà âèçíà÷åí³ íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³, íåîáõ³äíî ìà-
òåð³àë³çóâàòè ¿õ ³ âèçíà÷èòè ¿õ çì³ñò ó ïîòî÷íîìó çàêîíîäàâñòâ³, à òàêîæ ñòâîðèòè ìå-
õàí³çìè ¿õ ðåàë³çàö³¿. Òàê, ëèøå äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ
âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó» òðåáà ðîçðîáèòè áëèçüêî 70 íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, âíåñòè çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî 11 çàêîí³â Óêðà¿íè.

Ñîö³àëüíà äåðæàâà – öå äåìîêðàòè÷íà, ïðàâîâà äåðæàâà. Âîíà ìàº ãðóíòóâàòèñÿ íà
ðèíêîâèõ çàñàäàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñóñï³ëüñòâà, çàñíîâàíîãî íà ³äåîëîã³¿ â³ëüíîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà. Ö³ë³ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè äîñÿãàþòüñÿ íå ò³ëüêè ìåòîäàìè ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè, à é øëÿõîì ñòðóêòóðíî¿ ðåôîðìè åêîíîì³÷íî¿ òà ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåì íà ïðèíöè-
ïàõ ïîë³òè÷íîãî êîíñåíñóñó, åêîíîì³÷íî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ òà âåðõîâåíñòâà ïðàâà1.

Â óìîâàõ ïåðåõîäó íàøî¿ êðà¿íè äî ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè çàõèñò ñîö³àëüíèõ, çîêðåìà
åêîíîì³÷íèõ, ïðàâ ãðîìàäÿí ìàº ñòàòè îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ôóíêö³é äåðæàâè. Ðàçîì ç
òèì íå ò³ëüêè äëÿ Óêðà¿íè, à é äëÿ ³íøèõ äåðæàâ âèíèêàº ïðîáëåìà âèçíà÷åííÿ ìåæ³ òà
äîö³ëüíîñò³ âòðó÷àííÿ äåðæàâè â åêîíîì³êó: ùîá äåðæàâà íå ñòàëà ãàëüìîì äëÿ ¿¿ ðîç-
âèòêó, ç îäíîãî áîêó, à ç äðóãîãî – çàáåçïå÷óâàëà ñîö³àëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí.

Áàãàòî â÷åíèõ, çîêðåìà Ì. Ôð³äìåí, Ô. Õàéºê, ââàæàþòü íåïðèïóñòèìèì áóäü-ÿêå
âòðó÷àííÿ â ðèíêîâ³ â³äíîñèíè, îñê³ëüêè öå ñóïåðå÷èòèìå ïðèíöèïàì â³ëüíîãî ðèíêó.
Ïðèõèëüíèêè ³íøî¿ òå÷³¿ (Äæ. Ðîóëñ, Ê. Äæåíê³íñ) ÷³òêî âèçíà÷èëè òåíäåíö³þ äî
âèð³âíþâàííÿ ñîö³àëüíîãî ñòàíîâèùà ëþäåé.

Òîìó ÷è íå íàéñêëàäí³øèì çàâäàííÿì ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè º òðàíñôîðìàö³ÿ ðèíêî-
âî¿ åêîíîì³êè â ñîö³àëüíî-ðèíêîâó, àäæå âëàñí³ñòü ìàº ñëóæèòè ³íòåðåñàì ÿê âëàñíè-
êà, òàê ³ ñóñï³ëüñòâà2.

Ö³êàâèìè ç ö³º¿ òî÷êè çîðó º ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â Óêðà¿í³. Ðèíêîâ³ â³äíîñèíè
ùå ò³ëüêè ôîðìóþòüñÿ, ³ öåé ïðîöåñ â³äáóâàºòüñÿ îäíî÷àñíî ç ôîðìóâàííÿì çàñàä ñî-
ö³àëüíî¿ äåðæàâè. Ðèíêîâ³ â³äíîñèíè íå íàáóëè ùå òîãî ð³âíÿ ñâîáîäè, ÿêèé âîíè ìà-
þòü ó ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ. Òîìó, ùî ñòîñóºòüñÿ Óêðà¿íè, âàðòî âåñòè ìîâó íå ïðî
òðàíñôîðìàö³þ åêîíîì³êè ÷è âòðó÷àííÿ ó ñâîáîäó åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí çàðàäè äîñÿã-
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1 Ñêðèïí³ê Î.Â. Ñîö³àëüíà äåðæàâà òà ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè // Íàóêîâ³ çàïèñêè. – Ñåð³ÿ Ïðàâî. –
Âèï. 2. – ×. 1. – Îñòðîã, 2001. – Ñ. 20.

2 ßêîâþê ². Âêàç. ïðàöÿ. – Ñ. 40.



íåííÿ ñîö³àëüíèõ ö³ëåé, à ïðî îäíî÷àñíå ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè ³ ñîö³àëüíî
îð³ºíòîâàíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè, ÿê öå âèçíà÷åíî ñòàòòÿìè 1, 13 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Ïî÷àòêîâîþ ñòàä³ºþ ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè, íà íàøó äóìêó, º âñòàíîâ-
ëåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäÿí ïðîæèòêîâèì ì³í³ìóìîì. Ñòàòòÿ 48 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè âïåðøå â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè âèçíàëà ïðàâî êîæíîãî íà äîñòàòí³é
æèòòºâèé ð³âåíü äëÿ ñåáå ³ ñâîº¿ ñ³ì’¿. Ñêëàäîâèìè æèòòºâîãî ð³âíÿ, â³äïîâ³äíî äî
ñòàòò³ 11 Ì³æíàðîäíîãî ïàêòó ïðî åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ïðàâà, âîíà âè-
çíàëà äîñòàòíº õàð÷óâàííÿ, îäÿã ³ æèòëî.

Ðåàë³çàö³ÿ ïðàâà ëþäèíè íà äîñòàòí³é æèòòºâèé ð³âåíü â Óêðà¿í³ ðîçïî÷àëàñü ³ç çà-
ïðîâàäæåííÿ Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 15 ëèïíÿ 1999 ðîêó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó – âàð-
ò³ñíî¿ âåëè÷èíè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ îðãàí³çìó
ëþäèíè, çîêðåìà âàðòîñò³ íàáîðó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, à òàêîæ ì³í³ìàëüíîãî íàáîðó
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â òà ì³í³ìàëüíîãî íàáîðó ïîñëóã, íåîáõ³äíèõ äëÿ çàäîâîëåííÿ
îñíîâíèõ ñîö³àëüíèõ ³ êóëüòóðíèõ ïîòðåá îñîáè.

Ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì âñòàíîâëþºòüñÿ ùîäî ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ ³ äåìîãðàô³÷íèõ
ãðóï íàñåëåííÿ ³ âèçíà÷àºòüñÿ ùîð³÷íî. Çîêðåìà, çàêîíîì Óêðà¿íè íà 2003 ð³ê ïðî-
æèòêîâèé ì³í³ìóì íà îäíó îñîáó â ðîçðàõóíêó íà ì³ñÿöü áóëî âñòàíîâëåíî â ðîçì³ð³
342 ãðèâí³ (55 ºâðî), â òîìó ÷èñë³ äëÿ ä³òåé â³êîì äî 6 ðîê³â – 307 ãðèâåíü, â³ä 6 äî
18 ðîê³â – 384 ãðèâí³, äëÿ ïðàöåçäàòíèõ – 365 ãðèâåíü ³ äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöå-
çäàòí³ñòü, – 268 ãðèâåíü.

² õî÷à ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì º âàðò³ñíèì áàçîâèì ñîö³àëüíèì ñòàíäàðòîì äëÿ ðå-
àë³çàö³¿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè òà ðîçðîáêè îêðåìèõ äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì, åêî-
íîì³÷íå ñòàíîâèùå äåðæàâè òàêå, ùî ñüîãîäí³ âîíà íåñïðîìîæíà éîãî í³ ãàðàíòóâàòè,
í³ ï³äíÿòè äî íüîãî ì³í³ìàëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, ÿêà ó 2003 ðîö³ ñòàíîâèëà 185 ãðèâåíü
(30 ºâðî) íà ì³ñÿöü. ßê ñâ³ä÷àòü ìàòåð³àëè ïàðëàìåíòñüêèõ ñëóõàíü, áëèçüêî 20 â³ä-
ñîòê³â ï³äïðèºìñòâ ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³ ùå íå ñïðîìîãëèñÿ âñòàíîâèòè äëÿ ñâî¿õ
ïðàö³âíèê³â íàâ³òü òàêó ì³í³ìàëüíó çàðîá³òíó ïëàòó.

Ó íèí³øí³õ óìîâàõ ãîëîâíèì äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè â Óêðà¿í³ ìàº áóòè
ïîäîëàííÿ á³äíîñò³. 15 ñåðïíÿ 2001 ðîêó Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ñâî¿ì Óêàçîì çàòâåðäèâ
Ñòðàòåã³þ ïîäîëàííÿ á³äíîñò³ â Óêðà¿í³, ÿêà âêëþ÷àº ðîçðàõîâàí³ íà ïåðñïåêòèâó îðãà-
í³çàö³éí³, åêîíîì³÷í³, ïðàâîâ³ òà ô³íàíñîâ³ çàõîäè. Öèì àêòîì âïåðøå âèçíà÷åíî ïî-
íÿòòÿ ìåæ³ á³äíîñò³ â äåðæàâ³. Íåþ âèçíàºòüñÿ ð³âåíü äîõîäó, íèæ÷å â³ä ÿêîãî º íåìîæ-
ëèâèì çàäîâîëåííÿ îñíîâíèõ ïîòðåá ëþäèíè. Îäíàê äëÿ âèçíà÷åííÿ ìåæ³ á³äíîñò³ â
Óêðà¿í³ çàñòîñîâóºòüñÿ ïîêàçíèê âèòðàò, à íå äîõîä³â, îñê³ëüêè â äåðæàâ³ ïîøèðåíà
íåçàðåºñòðîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, âíàñë³äîê ÷îãî îô³ö³éí³ äîõîäè íå â³äîáðàæàþòü ôàêòè÷-
íèé ð³âåíü æèòòÿ çíà÷íî¿ ÷àñòèíè íàñåëåííÿ. Îñòàíí³ì ÷àñîì ð³âåíü á³äíîñò³ â Óêðà¿í³
ñòàá³ë³çóâàâñÿ ³ ñòàíîâèòü 28,3 â³äñîòêà ïðè çðîñòàíí³ ìåæ³ á³äíîñò³ ç³ 171 äî 186 ãðè-
âåíü.

Äî îñíîâíèõ ïðè÷èí äîâîë³ âèñîêîãî ð³âíÿ á³äíîñò³ â Óêðà¿í³ âàðòî â³äíåñòè ïåðø
çà âñå áåçðîá³òòÿ, ÿêå, çã³äíî ç îô³ö³éíèìè äàíèìè, ñòàíîâèòü 9,8 â³äñîòêà åêîíîì³÷íî
àêòèâíîãî íàñåëåííÿ. Íà ð³âåíü á³äíîñò³ âïëèâàº ³ òàêå ÿâèùå, ÿê çàáîðãîâàí³ñòü ³ç çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè. ² õî÷à îñòàíí³ì ÷àñîì çàáîðãîâàí³ñòü äåùî çíèçèëàñü, óñå æ âîíà çàëè-
øàºòüñÿ âèñîêîþ ³ ñòàíîâèòü áëèçüêî 4,6 â³äñîòêà â³ä äîõîäíî¿ ÷àñòèíè Äåðæàâíîãî
áþäæåòó Óêðà¿íè íà 2003 ð³ê.

Íà æàëü, â Óêðà¿í³ ñêëàëàñÿ ñèòóàö³ÿ, êîëè íàÿâí³ñòü ðîáîòè íå º ãàðàíò³ºþ íàâ³òü
ì³í³ìàëüíîãî äîñòàòêó. Äîñë³äíèêè ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì ä³éøëè âèñíîâêó, ùî á³ëüø
ÿê 75 â³äñîòê³â óñ³õ á³äíèõ ñòàíîâëÿòü ñ³ì’¿, äå ïðàöþº õî÷à á îäèí ÷ëåí ðîäèíè. Ìàé-
æå ÷âåðòü ïðàö³âíèê³â ó ãàëóçÿõ åêîíîì³êè îòðèìóþòü çàðîá³òíó ïëàòó, íèæ÷ó â³ä ìå-
æ³ á³äíîñò³, à áëèçüêî 70 â³äñîòê³â – ìåíøó â³ä ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó.

Âàæëèâèì ôàêòîðîì ðîçáóäîâè ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè â Óêðà¿í³ º ðåôîðìà ïåíñ³éíîãî
çàáåçïå÷åííÿ – ÿêå â Óêðà¿í³ º îñíîâíîþ ñêëàäîâîþ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ.

Ñèñòåìà ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ îõîïëþº âñ³õ íåïðàöåçäàòíèõ, ãðîìàäÿí ïîõè-
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ëîãî â³êó, ³íâàë³ä³â, îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ãîäóâàëüíèêà. Êîøòè íà ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿
ïåíñ³éíî¿ ïîë³òèêè ôîðìóþòüñÿ â îñíîâíîìó çà ðàõóíîê îáîâ’ÿçêîâèõ âíåñê³â ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, âíåñê³â ãðîìàäÿí, êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó, ôîíä³â
ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ.

Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ», ïðèéíÿòèé ó 1991 ðîö³, âðàõîâóâàâ
íàÿâí³ íà òîé ÷àñ åêîíîì³÷íè³ ñîö³àëüí³ òà ³íø³ óìîâè. Éîãî íîðìè áóëè ðîçðàõîâàí³
ï³ä òàðèô âíåñê³â íà ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ â ðîçì³ð³ 61 â³äñîòêà â³ä ôîíäó îïëàòè
ïðàö³. Òàêèé ðîçì³ð â³äðàõóâàíü ñòàâ íåâäîâç³ íåïîñèëüíèì äëÿ åêîíîì³êè ³ áóâ çìåí-
øåíèé äî 32 â³äñîòê³â ôîíäó îïëàòè ïðàö³. Îêð³ì òîãî, öåé Çàêîí íå äàº ìîæëèâîñò³
äèôåðåíö³éîâàíî ï³äõîäèòè äî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïåíñ³é çàëåæíî â³ä çàðîá³òêó ³ ñòà-
æó ðîáîòè. Ïðîáëåìîþ, ùî òàêîæ ïîòðåáóº âðàõóâàííÿ â ïåíñ³éíîìó çàáåçïå÷åíí³, º
òåíäåíö³ÿ äî äèñáàëàíñó ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ ïåíñ³éíîãî â³êó â³äíîñíî ÷èñåëüíîñò³
íàñåëåííÿ â³êó ïðàöåçäàòíîãî. Óêðà¿íà çíàõîäèòüñÿ íà ïîðîç³ ñèòóàö³¿, êîëè ê³ëüê³ñòü
ãðîìàäÿí ïåíñ³éíîãî â³êó áóäå á³ëüøîþ çà ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí ïðàöåçäàòíîãî â³êó.

Ïåíñ³éíà ðåôîðìà â Óêðà¿í³ ìàº âðàõóâàòè ö³ òà ³íø³ îñîáëèâîñò³. Òðåáà çàïðîâàäè-
òè òðèð³âíåâó ïåíñ³éíó ñèñòåìó, ÿêà ðîçøèðèòü ìîæëèâîñò³ äëÿ ï³äâèùåííÿ äîáðîáó-
òó ëþäåé ³ âîäíî÷àñ ñïðèÿòèìå åêîíîì³÷íîìó çðîñòàííþ. Ïåðøèé ð³âåíü ïåðåäáà÷àº
ñèñòåìó çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ, ÿêà ìàº áàçóâà-
òèñÿ íà çàñàäàõ ñîë³äàðíîñò³, ñóáñèäóâàííÿ, çä³éñíåííÿ âèïëàòè ïåíñ³é òà íàäàííÿ ñî-
ö³àëüíèõ ïîñëóã çà ðàõóíîê êîøò³â Ïåíñ³éíîãî ôîíäó. Äðóãèé ð³âåíü – íàêîïè÷óâàëü-
íà ñèñòåìà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ, ÿêà áàçóâàòè-
ìåòüñÿ íà çàñàäàõ íàêîïè÷åííÿ êîøò³â íà ïåðñîíàëüíèõ ðàõóíêàõ çàñòðàõîâàíèõ îñ³á
ó íàêîïè÷óâàëüíîìó ôîíä³. Òðåò³é ð³âåíü – ñèñòåìà íåäåðæàâíîãî ïåíñ³éíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ, ÿêà ãðóíòóºòüñÿ íà çàñàäàõ äîáðîâ³ëüíîñò³ ãðîìàäÿí, ðîáîòîäàâö³â òà ¿õ
îá’ºäíàíü ó ôîðìóâàíí³ ïåíñ³éíèõ íàêîïè÷åíü. Öå áóäå äîïîâíåííÿì äî ïåíñ³é ïåð-
øîãî òà äðóãîãî ð³âí³â.

Ïåíñ³éíà ðåôîðìà ïîâèííà ìàêñèìàëüíî íàáëèçèòè ñèñòåìó ïåíñ³éíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ Óêðà¿íè äî ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ, çàáåçïå÷èòè ³íäåêñóâàííÿ ïåíñ³¿ ñòîñîâíî ð³â-
íÿ ö³í íà ñïîæèâ÷îìó ðèíêó òà òåìï³â çðîñòàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, íà â³äì³íó â³ä Êîíñòèòóö³¿ Í³ìå÷÷èíè, âðàõîâóþ÷è óí³òàð-
íó ôîðìó äåðæàâè, íå áóëî ïîòðåáè âèçíà÷àòè çàñàäè ðåã³îíàëüíî¿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òè-
êè. Îäíàê àíàë³ç ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿, ÿêà ñêëàëàñÿ â ðåã³îíàõ Óêðà¿íè çà
îñòàíí³ ðîêè, ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü òåðèòîð³àëüíèõ äèñïðîïîðö³é, ïðî ïîñèëåííÿ
ì³æðåã³îíàëüíî¿ ïîëÿðèçàö³¿ ÿê çà åêîíîì³÷íèìè, òàê ³ çà ñîö³àëüíèìè ïîêàçíèêàìè.
Òàê, çà äàíèìè äîñë³äæåíü, ð³âåíü á³äíîñò³ ó 2000 ðîö³ â Ìèêîëà¿âñüê³é, Ëóãàíñüê³é òà
×åðí³âåöüê³é îáëàñòÿõ ñòàíîâèâ 36–43 â³äñîòêè. Â ³íø³é ãðóï³ îáëàñòåé – Îäåñüê³é,
Ê³ðîâîãðàäñüê³é, Õàðê³âñüê³é – íàïîëîâèíó ìåíøèé: 20–23 â³äñîòêè, à ó Êèºâ³ – íàé-
ìåíøèé: 10 â³äñîòê³â1. Â³äòàê, ïîòð³áí³ ïðàâîâ³, îðãàí³çàö³éí³, åêîíîì³÷í³ òà ³íø³ çà-
õîäè ùîäî ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ðåã³îí³â, äëÿ ï³äâèùåííÿ â íèõ ð³âíÿ æèòòÿ.

Âàæëèâó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè â³ä³ãðàº ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî.
Çä³éñíåííÿ â Óêðà¿í³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì, çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ ôîðì
âëàñíîñò³, ïðèâàòèçàö³ÿ äåðæàâíîãî ìàéíà, ïåðåõ³ä äî ðèíêîâèõ â³äíîñèí çóìîâèëè
âèíèêíåííÿ öüîãî ñîö³àëüíîãî ³íñòèòóòó.

Ç äâîõ ñèñòåì ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà, ÿê³ â³äîì³ ó ñâ³ò³, â Óêðà¿í³ óòâåðäèâñÿ òðè-
ïàðòèçì. Â³í, íà â³äì³íó â³ä á³ïàðòèçìó, ïåðåäáà÷àº ñï³âðîá³òíèöòâî ì³æ îá’ºäíàííÿ-
ìè ðîáîòîäàâö³â ³ îðãàí³çàö³ÿìè ïðàö³âíèê³â çà ó÷àñòþ äåðæàâè. Ó òèõ êðà¿íàõ, äå
ðîëü äåðæàâè ó âðåãóëþâàíí³ òðóäîâèõ â³äíîñèí íåçíà÷íà, ïðàêòèêóºòüñÿ äâîñòîðîí-
íº ñï³âðîá³òíèöòâî. Äåðæàâà ìîæå âèñòóïàòè â òàê³é ìîäåë³ ÿê àðá³òð àáî ïîñåðåäíèê
ïðè âèíèêíåíí³ ñîö³àëüíèõ êîíôë³êò³â2.
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Äëÿ Óêðà¿íè ÿê ïîñòðàäÿíñüêî¿ äåðæàâè âëàñòèâèì º çàïðîâàäæåííÿ ñîö³àëüíîãî
ïàðòíåðñòâà «çâåðõó», ïðè çáåðåæåíí³ âèð³øàëüíî¿ ðîë³ äåðæàâè. Öå ïîÿñíþºòüñÿ
íåðîçâèíåí³ñòþ ³íñòèòóò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà äåìîêðàòè÷íèõ òðàäèö³é.

Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî ó êðà¿í³ ôóíêö³îíóº íà ê³ëüêîõ ð³âíÿõ: íàö³îíàëüíîìó, ãàëó-
çåâîìó, òåðèòîð³àëüíîìó òà áåçïîñåðåäíüî íà ï³äïðèºìñòâàõ. Íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³
çà äîïîìîãîþ ìåõàí³çì³â ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà çä³éñíþºòüñÿ ðîçðîáêà åêîíîì³÷-
íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè.

Ó ñòàíîâëåíí³ ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà â Óêðà¿í³ ³ñíóº ÷èìàëî îðãàí³çàö³éíî-ïðà-
âîâèõ ïðîáëåì. Íåîáõ³äíî ïðèéíÿòè çàêîí ïðî ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî, ñóòòºâî âäîñ-
êîíàëèòè çàêîí ïðî êîëåêòèâí³ äîãîâîðè òà óãîäè, âíåñòè çì³íè äî çàêîíó ïðî ïðîô-
ñï³ëêè, çä³éñíèòè ïåðåäà÷ó â³ä óðÿäîâèõ ñòðóêòóð äî îá’ºäíàíü ï³äïðèºìö³â îáîâ’ÿç-
ê³â ùîäî çàõèñòó ïðàâ âëàñíèê³â, ïðèâåñòè ÷èííå òðóäîâå çàêîíîäàâñòâî ó â³äïîâ³ä-
í³ñòü äî âèìîã ì³æíàðîäíèõ àêò³â.

Çíà÷íó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè â Óêðà¿í³ â³ä³ãðàº Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè. Ç ÷àñó éîãî çàñíóâàííÿ ðîçãëÿíóòî íèçêó ñïðàâ, ùî ñòîñóþòüñÿ ñîö³àëü-
íèõ ïðàâ ëþäèíè. Ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåíü Ñóä âèõîäèâ ³ç ñîö³àëüíî¿ ñóò³ íàøî¿ äåðæà-
âè. Òàê, ó ñâîºìó Ð³øåíí³ â³ä 2 ÷åðâíÿ 1999 ðîêó â³í âèçíàâ òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äàº
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çàêîíîïðîåêò ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 46, îñê³ëüêè â³í îáìå-
æóâàâ äåÿê³ ïðàâà ëþäèíè íà ñîö³àëüíèé çàõèñò â³êîâèì öåíçîì – äîñÿãíåííÿ æ³íêàìè
55-ð³÷íîãî, à ÷îëîâ³êàìè 60-ð³÷íîãî â³êó.

Ð³øåííÿì â³ä 20 ÷åðâíÿ 2001 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ï³äòâåðäèâ
êîíñòèòóö³éí³ñòü ïîëîæåíü Çàêîíó «Ïðî çâ’ÿçîê» ùîäî ìîíîïîëüíîãî ïðàâà äåðæàâ-
íèõ ï³äïðèºìñòâ çâ’ÿçêó íà äîñòàâêó ïåíñ³é òà ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ìàëîçàáåçïå÷åíèì
ãðîìàäÿíàì, îñê³ëüêè òàêèé ïîðÿäîê ïåðåäáà÷àº îïëàòó äîñòàâêè ³ âèïëàòè ïåíñ³é òà
ãðîøîâî¿ äîïîìîãè çà ðàõóíîê äåðæàâè, à ñàìå îáñëóãîâóâàííÿ º äîäàòêîâîþ ñîö³àëü-
íîþ ïîñëóãîþ.

Àêòóàëüíèì äëÿ ä³ÿëüíîñò³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè º çàïðîâàäæåííÿ êîí-
ñòèòóö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêà áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ç ïîðóøåííÿì ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè.
Íèí³ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ìîæå ðîçãëÿäàòè êîíñòèòóö³éí³ çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí ò³ëüêè
ùîäî òëóìà÷åííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ àáî çàêîí³â Óêðà¿íè. Äëÿ âè-
çíàííÿ íåêîíñòèòóö³éíèìè ïåâíèõ çàêîí³â àáî ¿õ îêðåìèõ ïîëîæåíü â ³íòåðåñàõ ãðî-
ìàäÿíèíà äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ìîæå çâåðíóòèñÿ Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè. Îêð³ì òîãî, â Çàêîí «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» äî-
ö³ëüíî áóëî á âíåñòè äîïîâíåííÿ ùîäî íàäàííÿ Ñóäó ïðàâà â³äñòðî÷êè âñòóïó â ñèëó
éîãî ð³øåíü, â òîìó ÷èñë³ ç ñîö³àëüíèõ ïèòàíü. Öå äàëî á ìîæëèâ³ñòü Êîíñòèòóö³éíî-
ìó Ñóäó Óêðà¿íè, íåçàëåæíî â³ä äåðæàâíîãî áþäæåòó, ðîçãëÿäàòè êîíñòèòóö³éí³ ïî-
äàííÿ òà çâåðíåííÿ, ðåçóëüòàòîì ÿêèõ ìîãëè á ñòàòè äîäàòêîâ³ ñîö³àëüí³ âèïëàòè.

Ïðè çä³éñíåíí³ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè â Óêðà¿í³ òðåáà âðàõîâóâàòè îñîáëèâîñò³ ñî-
ö³àëüíèõ ïðàâ, ïåðø çà âñå ó ñôåð³ ¿õ ðåàë³çàö³¿ òà çàõèñòó. Íà â³äì³íó â³ä ïîë³òè÷íèõ ³
ãðîìàäÿíñüêèõ, ñîö³àëüí³ ïðàâà íå ìîæóòü áóòè ó ïîâíîìó îáñÿç³ çàõèùåí³ áåçïîñå-
ðåäíüî äåðæàâíî-ïðàâîâèìè çàñîáàìè. Òîìó äåÿê³ â÷åí³ êëàñèô³êóþòü ¿õ íå ÿê ñóá’ºê-
òèâí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè, à ÿê îá’ºêòèâíèé îáîâ’ÿçîê äåðæàâè. Òàê, â óìîâàõ ðèíêîâî¿
åêîíîì³êè íå ³ñíóº ãàðàíò³é ùîäî íàäàííÿ ðîáîòè. Àëå ïîâèííà áóòè ñèñòåìà çàõèñòó
â³ä íåçàêîííîãî çâ³ëüíåííÿ, ñèñòåìà äåðæàâíîãî çàáåçïå÷åííÿ áåçðîá³òíèõ1.

Çä³éñíåííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ïðàâ íå ïîâ’ÿçàíå ç ³ñòîòíèìè ìàòåð³àëüíè-
ìè âèòðàòàìè. Ïðîòå ðåàë³çàö³ÿ ñîö³àëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ òà êóëüòóðíèõ ïðàâ ñòàº
ìîæëèâîþ, ÿê ïðàâèëî, ëèøå çà íàÿâíîñò³ ó ðîçïîðÿäæåíí³ äåðæàâè íåîáõ³äíèõ ðå-
ñóðñ³â. Îñü ÷îìó ðåàë³çàö³ÿ ëþäèíîþ ïåðøî¿ ãðóïè ïðàâ ³ ñâîáîä ìîæå áóòè ãàðàíòî-
âàíà àáî çàáåçïå÷åíà þðèäè÷íèì, çîêðåìà ñóäîâèì, çàõèñòîì. Ùî æ äî äðóãî¿ ãðóïè
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ïðàâ ³ ñâîáîä, òî òàêèé ñïîñ³á ¿õ çàáåçïå÷åííÿ íà ³íäèâ³äóàëüíîìó ð³âí³ ìîæå áóòè
çàïðîâàäæåíèé ò³ëüêè ñòîñîâíî òèõ ç íèõ, äëÿ çä³éñíåííÿ ÿêèõ äåðæàâà âæå íàêîïè÷è-
ëà íåîáõ³äí³ ðåñóðñè1.

Ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàçíà÷åíà îñîáëèâ³ñòü íàëåæíèì ÷èíîì íå â³äîáðàæåíà. Õî-
÷à ùîäî îêðåìèõ ñîö³àëüíèõ ïðàâ âêàçóºòüñÿ, ùî äåðæàâà ñïðèÿº ¿õ ðåàë³çàö³¿, íàïðè-
êëàä, ñòâîðþº óìîâè äëÿ ïîâíîãî çä³éñíåííÿ ãðîìàäÿíàìè ïðàâà íà ïðàöþ (ñòàòòÿ 43),
ñòâîðþº óìîâè, çà ÿêèõ êîæåí ãðîìàäÿíèí ìàòèìå çìîãó ïîáóäóâàòè æèòëî, ïðèäáàòè
éîãî ó âëàñí³ñòü àáî âçÿòè â îðåíäó (ñòàòòÿ 47), ñòâîðþº óìîâè äëÿ åôåêòèâíîãî ³
äîñòóïíîãî äëÿ âñ³õ ãðîìàäÿí ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ (ñòàòòÿ 49) òîùî. Âîäíî÷àñ ó
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàêð³ïëåí³ ñîö³àëüí³ ïðàâà, ÿê³ äåðæàâà ãàðàíòóº. Ïðàâî íà ñî-
ö³àëüíèé çàõèñò, çîêðåìà, ãàðàíòóºòüñÿ çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèì äåðæàâíèì ñîö³àëüíèì
ñòðàõóâàííÿì çà ðàõóíîê ñòðàõîâèõ âíåñê³â ãðîìàäÿí, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çà-
ö³é. Ãàðàíòóºòüñÿ ïðàâî â³ëüíîãî äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàí äîâê³ëëÿ, ïðî ÿê³ñòü
õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â ³ ïðåäìåò³â ïîáóòó, à òàêîæ ïðàâî íà ¿¿ ïîøèðåííÿ (ñòàòòÿ 50).

Â³äòàê, çàâäàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ðîçøèðèòè ìåæ³ ïðàâîâèõ ãàðàíò³é ùîäî íà-
ÿâíèõ ñîö³àëüíèõ ïðàâ ëþäèíè.

Âàæëèâèì ôàêòîðîì ñòàíîâëåííÿ â Óêðà¿í³ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè º çàïðîâàäæåííÿ
âëàñíå ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é, ÿê³, áåçóìîâíî, ìàþòü áàçóâàòèñÿ íà åêîíîì³÷íîìó ð³âí³
ðîçâèòêó äåðæàâè.

Ñòàòòÿ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâí³ ñîö³àëüí³ ñòàíäàðòè òà äåðæàâí³ ñîö³àëüí³
ãàðàíò³¿» âñòàíîâèëà, ùî äî íèõ íàëåæàòü: ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð îïëàòè ïðàö³; ì³í³-
ìàëüíèé ðîçì³ð ïåíñ³¿ çà â³êîì; íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí; ðîçì³ðè
äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò. Ñàìå çàçíà÷åí³ ãàðàíò³¿
ìàþòü çàáåçïå÷óâàòè íå íèæ÷èé â³ä ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó ð³âåíü æèòòÿ â Óêðà¿í³.

Îêð³ì çàãàëüíèõ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é, â Óêðà¿í³ çàïðîâàäæóþòüñÿ ³ ñïåö³àëüí³ ñî-
ö³àëüí³ ãàðàíò³¿, îð³ºíòîâàí³ íà ïåâí³ êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿí, çîêðåìà ùîäî íàñåëåííÿ, ÿêå
ïîñòðàæäàëî âíàñë³äîê àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, ð³âíÿ îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â
óñòàíîâ, ùî ô³íàíñóþòüñÿ ç áþäæåò³â ð³çíèõ ð³âí³â, ñòèïåíä³é ñòóäåíòàì òà ó÷íÿì
ïðîôòåõó÷èëèù òîùî. Íà æàëü, ó ðåàëüíîìó æèòò³ ñèñòåìà ñîö³àëüíèõ äåðæàâíèõ ãà-
ðàíò³é íå çàâæäè çàáåçïå÷óº ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì ïåâíèõ êàòåãîð³é îñ³á. Çîêðåìà,
ðîçì³ð ñåðåäíüî¿ ïåíñ³¿ â Óêðà¿í³ ñòàíîâèòü ëèøå ïîëîâèíó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó,
âñòàíîâëåíîãî äëÿ íåïðàöåçäàòíèõ îñ³á.

Íàãàëüíîþ ïîòðåáîþ ïîäàëüøî¿ ðîçáóäîâè ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè â Óêðà¿í³ º âèçíà-
÷åííÿ ôóíêö³é ³ çì³ñòó ä³ÿëüíîñò³ òàêî¿ äåðæàâè. Ñüîãîäí³ ãîëîâíà óâàãà äåðæàâè çî-
ñåðåäæóºòüñÿ íà îêðåìèõ ñîö³àëüíèõ ïèòàííÿõ. Ñîö³àëüí³é ïîë³òèö³ äåðæàâè áðàêóº
êîìïëåêñíèõ, ñèñòåìíèõ, àäðåñíèõ ä³é. Íà íàøó äóìêó, äëÿ âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â ðîçáó-
äîâè ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè â Óêðà¿í³ âàðòî çâåðíóòèñÿ çà äîñâ³äîì äî çàõ³äíîºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿í, äå ñêëàëèñÿ ³ ôóíêö³îíóþòü òðè ìîäåë³ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè.

Ë³áåðàëüíà (àíãëîñàêñîíñüêà) ìîäåëü ïåðåäáà÷àº îáîâ’ÿçêè äåðæàâè ùîäî ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó ëèøå íàéá³ëüø óðàçëèâèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ.

Ñêàíäèíàâñüêà (ñîö³àëüíî-äåìîêðàòè÷íà) ìîäåëü çàáåçïå÷óº áàçîâèé ð³âåíü âñ³ì
ãðîìàäÿíàì çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, ñôîðìîâàíèõ çà äîïîìîãîþ
ïðîãðåñèâíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ íàñåëåííÿ. Âîíà ìàº íà ìåò³ áîðîòüáó ç á³äí³ñòþ
òà çàáåçïå÷åííÿ óñ³ì ïðàöåçäàòíèì ã³äíîãî ð³âíÿ æèòòÿ.

Êîíòèíåíòàëüíî-ºâðîïåéñüêà (êîíñåðâàòèâíà) ìîäåëü áàçóºòüñÿ íà ñèñòåì³ ñîö³-
àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ç ïàéîâèì â³äðàõóâàííÿì âíåñê³â ïðàöþþ÷èìè ³ ðîáîòîäàâöÿìè.
Ðèíîê ïðàö³ òà çàéíÿò³ñòü ðåãóëþºòüñÿ ñîö³àëüíèìè ïàðòíåðàìè. Áîðîòüáà ç á³äí³ñòþ
òóò ïîºäíóºòüñÿ ç ï³äòðèìêîþ âèñîêîãî ð³âíÿ æèòòÿ âñ³õ ãðîìàäÿí.

Óêðà¿íó ñüîãîäí³ âàæêî â³äíåñòè äî ÿêî¿ñü ³ç çàçíà÷åíèõ ìîäåëåé ñîö³àëüíî¿ äåðæà-
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âè, îñê³ëüêè, çâàæàþ÷è íà ïåðåõ³äíèé ïåð³îä, ó ñîö³àëüí³é ïîë³òèö³ íàÿâí³ ñóïåðå÷íî-
ñò³. Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ïîºäíóþòüñÿ îçíàêè âñ³õ òðüîõ ìîäåëåé ñó÷àñíî¿ ñîö³àëüíî¿
äåðæàâè: éäå ðåôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî ñåëåêòèâ-
íî¿ ï³äòðèìêè íàñåëåííÿ, ùî õàðàêòåðíî äëÿ ë³áåðàëüíî¿ ìîäåë³; çä³éñíþºòüñÿ öåí-
òðèñòñüêèé ï³äõ³ä äî íàäàííÿ äåðæàâíèõ ïîñëóã ³ ìàº ì³ñöå ñõèëüí³ñòü äî ñîö³àëüíîãî
ïëàíóâàííÿ øëÿõîì çàïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìíî-ö³ëüîâîãî ìåòîäó ôîðìóâàííÿ êîíñî-
ë³äîâàíîãî áþäæåòó, ùî õàðàêòåðíî äëÿ êîíòèíåíòàëüíî-ºâðîïåéñüêî¿ ìîäåë³; â³äáó-
âàºòüñÿ îð³ºíòàö³ÿ íà ñîö³àëüíó ³íòåãðàö³þ ³ íà âèñîêèé ð³âåíü ïåðåðîçïîä³ëüíèõ â³ä-
íîñèí, ùî õàðàêòåðíî äëÿ ñêàíäèíàâñüêî¿ ìîäåë³1.

Ç îãëÿäó íà òàêó íåâèçíà÷åí³ñòü ó ôîðìóâàíí³ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè â Óêðà¿í³, Êî-
ì³òåò ç ïèòàíü ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè òà ïðàö³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ãðóíòîâíî äî-
ñë³äèâ öþ ïðîáëåìó ³ ââàæàº, ùî â îñíîâó ìîäåë³ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè â Óêðà¿í³ ìàþòü
áóòè ïîêëàäåí³ ïðèíöèïè: åêîíîì³÷íî¿ â³äïîâ³äíîñò³, ñîë³äàðíîñò³ òà ñóáñèä³àðíîñò³
(êîíòèíåíòàëüíî-ºâðîïåéñüêà ìîäåëü). Òàêî¿ ñîö³àëüíî¿ ìîäåë³ äîòðèìóºòüñÿ ³ Í³ìå÷-
÷èíà. Öå ïåâíîþ ì³ðîþ äàëî ¿é ìîæëèâ³ñòü, ÿê çàçíà÷àºòüñÿ ó ùîð³÷í³é äîïîâ³ä³ ÎÎÍ
ùîäî ðîçâèòêó ëþäèíè, äîìîãòèñÿ â ÷èñë³ 18 ðîçâèíåíèõ êðà¿í íàéâèùîãî ðåéòèíãó
³íäåêñó ðîçâèòêó ëþäñüêîãî ïîòåíö³àëó ³ íàéìåíøîãî ³íäåêñó á³äíîñò³ íàñåëåííÿ.
Âàðòî òàêîæ â³äçíà÷èòè, ùî îêðåì³ íàïðÿìè ñîö³àëüíîãî ðåôîðìóâàííÿ â Óêðà¿í³ ðîç-
ðîáëÿþòüñÿ ñüîãîäí³, îð³ºíòóþ÷èñü íà äîñâ³ä Í³ìå÷÷èíè, çîêðåìà ùîäî çàïðîâàäæåí-
íÿ ñèñòåì ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ.

Íèí³ â Óêðà¿í³ òðèâàº ï³äãîòîâêà ðîáî÷èõ îðãàí³â ó ñêëàä³ íàóêîâö³â, ïàðëàìåíòà-
ð³â, ïðåäñòàâíèê³â öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ òà ïðîôñï³ëîê, ìåòîþ ÿêèõ º ïîøóê íàéá³ëüø ïðèéíÿòíî¿ äëÿ íå¿ ìîäåë³ ñî-
ö³àëüíî¿ äåðæàâè òà ðîçðîáêè ñõåìè ¿¿ ðåàë³çàö³¿. Ââàæàºìî, ùî ðåçóëüòàòè öèõ äî-
ñë³äæåíü äàäóòü ìîæëèâ³ñòü âèéòè íà íîâèé ð³âåíü ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè
â Óêðà¿í³.
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ÃÀÐÀÍÒ²¯ ÇÀÕÈÑÒÓ Â²Ä ÏÅÂÍÈÕ ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ ÐÈÇÈÊ²Â

Ó. Ãàìáþõåí,
ñóääÿ Ôåäåðàëüíîãî Ñîö³àëüíîãî Ñóäó Í³ìå÷÷èíè

Ç áàãàòüîõ ñîö³àëüíèõ ðèçèê³â, ÿê³ ãîòóº íàì æèòòÿ, ÿ õî÷ó çâåðíóòè óâàãó íà òðè ãà-
ëóç³, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñ³õ ïðàö³âíèê³â, – çàáåçïå÷åííÿ ó âèïàäêó õâîðîáè, ó
âèïàäêó áåçðîá³òòÿ òà â ïîõèëîìó â³ö³.

1. Çàáåçïå÷åííÿ ó âèïàäêó õâîðîáè

Ïåðåäáà÷åíå çàêîíîì ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ ³ñíóº ç 1884 ðîêó ³ º íàéñòàð³øîþ ãà-
ëóççþ í³ìåöüêîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ. Ìàéæå 90 â³äñîòê³â íàñåëåííÿ çàñòðàõî-
âàíî ñüîãîäí³ â ðàìêàõ öüîãî âèäó ñòðàõóâàííÿ, ùî ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 73 ì³ëüéîíè
ãðîìàäÿí, äëÿ ÿêèõ ùîð³÷íî ìàþòü ô³íàíñóâàòèñÿ êîøòè ó ðîçì³ð³ áëèçüêî 150 ì³ëü-
ÿðä³â ºâðî. Ç 1970 ðîêó âèòðàòè íà ïîñëóãè â ðàìêàõ ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ çðîñëè
ìàéæå íà 1000 â³äñîòê³â, ó òîé ÷àñ êîëè áðóòòî ñîö³àëüíîãî ïðîäóêòó òà çàðîá³òíà
ïëàòà çðîñëè çíà÷íî ìåíøå. Öå ñïðè÷èíèëî òðóäíîù³ ïðè ô³íàíñóâàíí³ ìåäè÷íîãî
ñòðàõóâàííÿ, ùî îáóìîâèëî âæèòòÿ ÷èñëåííèõ çàõîä³â ïî çíèæåííþ âèòðàò ó ãàëóç³
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. ×àñòêîâî ¿õ çðîáèâ çàêîíîäàâåöü, ÷àñòêîâî – öå ðåçóëüòàò ñï³ëüíèõ
çóñèëü îðãàí³â ñàìîóïðàâë³ííÿ òà ë³êàðíÿíèõ êàñ. Ç öèõ ÷àñ³â òåðì³í «ðåôîðìà îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ» çàâæäè ïðèñóòí³é ó í³ìåöüêîìó ëåêñèêîí³.

ßêùî ðàí³øå îñíîâíèì çàâäàííÿì ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ áóëî íàäàííÿ ïåâíîìó
êîëó îñ³á ó âèïàäêó õâîðîáè íåîáõ³äíèõ ïîñëóã, òî ñüîãîäí³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ á³ëüø
øèðîêå òà ñó÷àñíå ïîíÿòòÿ. Ñüîãîäí³ â ïàðàãðàô³ 1 Ñîö³àëüíîãî êîäåêñó V âèçíà÷åíî:
«Ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ... ìàº çàâäàííÿì ï³äòðèìóâàòè çäîðîâ’ÿ çàñòðàõîâàíèõ, â³ä-
íîâëþâàòè éîãî àáî ïîêðàùóâàòè ñòàí ¿õíüîãî çäîðîâ’ÿ. Çàñòðàõîâàí³ íåñóòü ñï³ëüíó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº çäîðîâ’ÿ; âîíè ìàþòü ñïðèÿòè öüîìó øëÿõîì âåäåííÿ ñâ³äî-
ìîãî çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ òà íåãàéíî¿ ó÷àñò³ ó â³äïîâ³äíèõ çàõîäàõ â ðàç³ íåîáõ³ä-
íîñò³ ¿õ ïðîâåäåííÿ äëÿ ï³äòðèìàííÿ çäîðîâ’ÿ... ùîá ïîïåðåäèòè âèíèêíåííÿ õâîðî-
áè àáî ïîäîëàòè ¿¿ íàñë³äêè». Â³äïîâ³äíî äî öüîãî â ðàìêàõ ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ
â îñíîâíîìó íàäàþòüñÿ òàê³ ïîñëóãè:

– ïîïåðåäæåííÿ òà çàâ÷àñíà ä³àãíîñòèêà õâîðîá;
– ë³êóâàííÿ õâîðîá (àìáóëàòîðíî àáî ó ñòàö³îíàð³);
– ìåäè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ;
– âèïëàòà ë³êàðíÿíèõ;
– ïîñëóãè ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ òà ìàòåðèíñòâà.
Çàïîá³ãàííþ òà ïðîô³ëàêòèö³ õâîðîáè ïðè öüîìó íàäàºòüñÿ âñå á³ëüøîãî çíà÷åííÿ.

Ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ ìàº ä³ÿòè íå òîä³, êîëè õâîðîáà âæå âèíèêëà, à ïðåâåíòèâíî,
ïðîòèñòîÿòè ôàêòè÷íîìó âèíèêíåííþ êàðòèíè õâîðîáè.

Ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ïåâíîþ ê³ëüê³ñòþ ñòðóêòóðíèõ ïðèíöèï³â, ÿê³
÷àñòêîâî îáóìîâëåí³ ³ñòîð³ºþ, à ÷àñòêîâî âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâöåì ³ íàäàþòü í³ìåöü-
êîìó ìåäè÷íîìó ñòðàõóâàííþ, íàïåâíî, ºäèí³ ó âñüîìó ñâ³ò³ âëàñí³ îçíàêè ñîö³àëüíî¿
³äå¿ çàáåçïå÷åííÿ. Íàâåäó íàéâàæëèâ³ø³ ïðèíöèïè.

Ïðèíöèï ðåàëüíèõ ïîñëóã

Ó âèïàäêó õâîðîáè çàñòðàõîâàíèì íàäàþòüñÿ íåîáõ³äí³ ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà äîïî-
ìîãà ÿê òàê³, òîáòî ó âèãëÿä³ íàòóðàëüíèõ ïîñëóã, à ñàìå, áåç îñîáëèâèõ çîáîâ’ÿçàíü
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ùîäî ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Òàêèì ÷èíîì, ãàðàíòóºòüñÿ, ùî òîé, õòî õâîð³º ³ ïîòðåáóº
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ì³ã áè îáñëóãîâóâàòèñü íåçàëåæíî â³ä äîõîä³â.

Ïðèíöèï ñîë³äàðíîñò³

Ô³íàíñóâàííÿ ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì âíåñê³â, ÿê³ çàëåæàòü
â³ä ðîçì³ðó îïëàòè ïðàö³ ³ çä³éñíþþòüñÿ íàïîëîâèíó ðîáîòîäàâöåì òà ïðàö³âíèêîì.
Â³ê, ñòàòü òà ðèçèê äëÿ çäîðîâ’ÿ çàñòðàõîâàíîãî íå ìàþòü çíà÷åííÿ. Îñîáëèâèì ïðî-
ÿâîì ïðèíöèïó ñîë³äàðíîñò³ º â³ëüíå â³ä âíåñê³â ñòðàõóâàííÿ ñ³ìåé: ÷ëåíè ïîäðóææÿ
òà ä³òè ñòðàõóþòüñÿ ðàçîì áåç îïëàòè, ÿêùî âîíè íå ìàþòü í³ÿêîãî àáî ìàþòü äóæå
íèçüêèé äîõ³ä.

Ïðèíöèï ñàìîóïðàâë³ííÿ

Ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ îðãàí³çîâóºòüñÿ íå áåçïîñåðåäíüî äåðæàâîþ, à ñàìîñò³éíè-
ìè ïóáë³÷íî-ïðàâîâèìè óïðàâë³íñüêèìè îá’ºäíàííÿìè, ÿêèìè êåðóþòü â³äïîâ³äíî çà-
ëó÷åí³ ðîáîòîäàâö³ òà ïðàö³âíèêè. Öÿ ñèñòåìà äîáðå ñåáå çàðåêîìåíäóâàëà. Âîíà ïðî-
òèä³º âèêîðèñòàííþ êîøò³â íà ³íø³ ö³ë³, ñïðèÿº ïðèéíÿòòþ íåîáõ³äíèõ ð³øåíü.

Ïðèíöèï ñòðóêòóðîâàíîãî ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ

Íå ³ñíóº ºäèíîãî íîñ³ÿ ñòðàõóâàííÿ, à º 420 ð³çíèõ ë³êàðíÿíèõ êàñ ç ðåã³îíàëüíîþ,
ïðîôåñ³éíîþ òà ãàëóçåâîþ ñïåöèô³÷íîþ îð³ºíòàö³ºþ. Öå ìàº ³ñòîðè÷í³ ï³äâàëèíè – ó
1911 ðîö³ â Í³ìå÷÷èí³ ³ñíóâàëî 22 000 ë³êàðíÿíèõ êàñ ³ íàâ³òü ó 1994 ðîö³ ä³ÿëî ùå ïî-
íàä 1 000 ñàìîñò³éíèõ ³íñòèòóö³é.

Çàñíîâàíå ðàí³øå ñóòî äëÿ ñòðàõóâàííÿ ïðàö³, ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ ñüîãîäí³ ïåðå-
òâîðèëîñÿ íà ñòðàõóâàííÿ íàðîäó; ÿê ÿ âæå çàçíà÷àâ, öå ìàéæå 90 â³äñîòê³â ãðîìàäÿí.
Çà çàêîíîì çàñòðàõîâàíèìè º âñ³ ïðàö³âíèêè (ÿêùî ¿õ äîõîäè íå ïåðåâèùóþòü â³äïî-
â³äíó âèñîêó ìåæó îïëàòè ïðàö³), âèêëàäà÷³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüê³ òà ë³ñîãîñïîäàðñüê³ ï³äïðèºìö³, áåçðîá³òí³, êàë³êè, ñòóäåíòè, ïåíñ³îíåðè ³
íàâ³òü ïåâí³ ãðóïè ñàìîñò³éíî ïðàöþþ÷èõ (ìèòö³, ïóáë³öèñòè, ïðåäñòàâíèêè òàê çâà-
íèõ â³ëüíèõ ïðîôåñ³é). Ñëóæáîâö³, ñóää³, â³éñüêîâ³, ðåë³ã³éí³ ä³ÿ÷³ òà âñ³ ³íø³ ñàìî-
ñò³éíî ïðàöþþ÷³ â³ëüí³ â³ä ñòðàõóâàííÿ, áî âîíè çàáåçïå÷åí³ ÷åðåç ³íø³ ñèñòåìè àáî
çàñòðàõîâàí³ ïðèâàòíî.

ßê óæå çàçíà÷àëîñü, ô³íàíñóâàííÿ ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç âíåñ-
êè, ÿê³ âíîñÿòü ïîð³âíó ïðàö³âíèê òà ðîáîòîäàâåöü. Äåðæàâí³ äîïëàòè íå ãàðàíòóþòü-
ñÿ. Ñåðåäí³é ðîçì³ð âíåñêó â 1960 ðîö³ ñòàíîâèâ 8,4, à ó 1975 ðîö³ – 10,5 â³äñîòêà. Ó
2003 ðîö³ â³í çð³ñ â ñåðåäíüîìó äî 14,4 â³äñîòêà. Äëÿ òîãî, ùîá óòðèìóâàòè ðîçì³ð
âíåñêó ñòàá³ëüíèì ó ìàéáóòíüîìó ³ çàïîá³ãòè ïîäàëüøîìó çðîñòàííþ âèòðàò, ñüîãîäí³
îáãîâîðþþòüñÿ ïîäàëüø³ çì³íè â ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Öå ùîäî í³ìåöüêîãî ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ. Ïîð³âíÿéìî éîãî ç³ ñõ³äíèì. Ó êî-
ëèøí³é ïëàíîâ³é ñèñòåì³ åêîíîì³êè Êèòàþ äåðæàâíå ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ íå áóëî
ïîòð³áíèì. Êîæåí ïðàö³âíèê îòðèìóâàâ ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ðàçîì ³ç ñ³ì’ºþ ÷å-
ðåç ñâîº ï³äïðèºìñòâî, íàðîäíó êîìóíó àáî äåðæàâíó óñòàíîâó, â ÿê³é â³í ïðàöþâàâ.
Öå áóëî âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ «çàë³çíî¿ ðèñîâî¿ ìèñêè», ÿê òîä³ âëó÷íî íàçèâàëè öþ
ñèñòåìó. Îêðåì³ îäèíèö³ ö³º¿ ñòðóêòóðè, ÿê³ íàäàâàëè ðîáîòó, áóëè ðàçîì ç òèì çî-
áîâ’ÿçàí³ òóðáóâàòèñÿ ïðî ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â, âêëþ÷àþ÷è âè-
õîâàííÿ òà îñâ³òó, æèòëî òîùî. Îáîâ’ÿçîê ï³êëóâàííÿ òðèâàâ «â³ä êîëèñêè äî êàòà-
ôàëêà». Ç âïðîâàäæåííÿì ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè1 öÿ ñèñòåìà âè÷åðïàëà
ñåáå, ³ á³ëüøà ê³ëüê³ñòü êèòàéñüêèõ ï³äïðèºìñòâ, îñîáëèâî êëàñè÷í³ äåðæàâí³ ï³äïðè-
ºìñòâà, âòðàòèëè êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü, àäæå âîíè ïðàöþâàëè íåïðîäóêòèâíî, ìà-
ëè çàáàãàòî (íåïîòð³áíèõ) ïðàö³âíèê³â ³ ïîâèíí³ áóëè íåñòè âñå ñîö³àëüíå íàâàíòà-
æåííÿ ó âèãëÿä³ çàíàäòî âèñîêèõ ïîá³÷íèõ âèòðàò íà çàðîá³òíó ïëàòó. Òîìó Êèòàé
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1 «Ñîö³àë³ñòè÷íî¿» òîìó, ùî äåðæàâà áàæàº çàáåçïå÷èòè ñîá³ á³ëüø çíà÷íèé âïëèâ íà ñèëè ðèíêó, í³æ öå
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó çàõ³äíèõ ñèñòåìàõ ñîö³àëüíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè (òàê çâàíà òðèïàðòèòíà ñèñòåìà).



ïðîòÿãîì êîðîòêîãî ÷àñó ìàâ ñòâîðèòè íîâó ñèñòåìó ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ íà-
ñåëåííÿ ó 1,3 ì³ëüÿðäà, ÿêå íà ñõîä³ òà ï³âäí³ êðà¿íè âæå âñòóïèëî ó ÕÕ² ñòîë³òòÿ, ì³æ
òèì, ÿê íà ï³âíî÷³ òà çàõîä³ ùå ÷àñòêîâî ïàíóþòü ÷àñè ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ.

Íîâà ñèñòåìà ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ Êèòàþ ïåðåáóâàº íà ñòàä³¿ âèïðîáóâàííÿ, àëå
¿¿ îñíîâîïîëîæí³ ñòðóêòóðè âæå îñòàòî÷íî âèçíà÷åí³: îñíîâíà ³äåÿ º òàêîþ, ùî êîøòè
íà ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ ìàþòü ðîçïîä³ëÿòèñÿ ì³æ ïðàö³âíèêàìè, ðîáîòîäàâöÿìè òà
äåðæàâîþ, ùîá óòðèìóâàòè íà áàæàíî íèçüêîìó ð³âí³ ô³íàíñîâå íàâàíòàæåííÿ ñòðóê-
òóðíèõ îäèíèöü, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü çàéíÿò³ñòü, ³ â³äïîâ³äíî, ïðàö³âíèê³â. Ñòÿãóþòüñÿ
âíåñêè, ðîçì³ð ÿêèõ çàëåæèòü â³ä åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó â³äïîâ³äíîãî ðåã³îíó (íàïðè-
êëàä, Áåéÿíã – 2 â³äñîòêè â³ä ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêà òà 9 â³äñîòê³â â³ä
óñ³º¿ ñóìè ñïëà÷óâàíîãî ðîáîòîäàâöåì çàðîá³òêó) ³ ÿê³ ÷àñòêîâî çàðàõîâóþòüñÿ íà ³í-
äèâ³äóàëüíèé ðàõóíîê êîæíîãî ïðàö³âíèêà, à òàêîæ ó ñîë³äàðíèé ôîíä. Âèòðàòè íà
àìáóëàòîðíå òà äð³áíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ïîâèíí³ ïîêðèâàòèñü ÷åðåç ³íäèâ³äó-
àëüíèé ðàõóíîê, à âèòðàòè íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ – äî äîñÿãíåííÿ ìåæ³ íàéâèùèõ
ïîñëóã – ïîêðèâàþòüñÿ ñîë³äàðíèì ôîíäîì. Äîäàòêîâå çàáåçïå÷åííÿ ïðîïîíóº äåð-
æàâíèé äîïîì³æíèé ôîíä, ÿêèé çàëó÷àºòüñÿ ó âèïàäêó ïåðåâèùåííÿ ìåæ³ íàéâèùèõ
ïîñëóã ³ â îñîáëèâî ñêëàäíèõ âèïàäêàõ. Öÿ íîâà ñèñòåìà âæå ôóíêö³îíóº â áàãàòüîõ
ðåã³îíàõ, õî÷à íàñåëåííÿ ñïî÷àòêó íå äîâ³ðÿëî ö³é ðåôîðì³. Çä³éñíþâàëèñü çàêóïêè
ë³ê³â íà ìàéáóòíº ³ áóëî ïðîâåäåíî áàãàòî îïåðàö³é ïåðåä òèì, ÿê ðåôîðìà ðîçïî÷èíà-
ëàñü â îêðåìèõ ì³ñòàõ. Ñüîãîäí³ òåæ ³ñíóþòü äåÿê³ îêðåì³ ïðîáëåìè.

2. Çàáåçïå÷åííÿ íà âèïàäîê áåçðîá³òòÿ

Ï³äòðèìêà ïðàö³ º ñòðèæíåì äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè íà ðèíêó ïðàö³. Ó í³é îá’ºäíóþòü-
ñÿ äâà ð³çíèõ ñåãìåíòè, ÿê³ âèìóøåíî îäèí îäíîãî äîïîâíþþòü: àêòèâíà ï³äòðèìêà
ïðàö³ òà ñòðàõóâàííÿ áåçðîá³òíèõ. Ïåðøà ñëóãóº âð³âíîâàæåííþ íà ðèíêó ïðàö³. Áåç-
ðîá³òòÿ òðåáà óíèêàòè àáî ñêîðî÷óâàòè òà øâèäêî çàïîâíþâàòè â³äêðèò³ ì³ñöÿ. Â³äïî-
â³äíî, áåçðîá³òí³ ìàþòü áóòè ô³íàíñîâî çàõèùåí³ â³ä íàñë³äê³â áåçðîá³òòÿ. Í³ìå÷÷èíà
â ìèíóëîìó øèðîêî ïðàêòèêóâàëà ñòðàõóâàííÿ â³ä áåçðîá³òòÿ, ³ ¿é äîêîðÿëè, ùî âîíà
ò³ëüêè óïðàâëÿº áåçðîá³òíèìè ³ íå âæèâàº äîñòàòí³õ çàõîä³â äëÿ ¿õ çàëó÷åííÿ äî ïðàö³.
Ó çâ’ÿçêó ç îá’ºäíàííÿì Í³ìå÷÷èíè ³ ïîâ’ÿçàíèì ç öèì çíà÷íèì çðîñòàííÿì ð³âíÿ áåç-
ðîá³òòÿ ðîçïî÷àâñÿ ïðîöåñ ïåðåîñìèñëåííÿ. Ïåðåâàãó ñòàëè â³ääàâàòè ïîñåðåäíèöòâó
ó ïîøóêó ðîáî÷îãî ì³ñöÿ, à òàêîæ çàêîííîìó íàäàííþ ïîñëóã ç àêòèâíî¿ ï³äòðèìêè
ïðàö³ çàì³ñòü â³äïîâ³äíèõ âèïëàò ó âèïàäêó áåçðîá³òòÿ. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ó 1990 ðîö³
ìè ìàëè â Çàõ³äí³é Í³ìå÷÷èí³ êâîòó áåçðîá³òíèõ1 ó 7,2 ³ íà Ñõîä³ – 7,3 â³äñîòêà; ó
1998 ðîö³ öåé â³äñîòîê ñòàíîâèâ íà Çàõîä³ 10,5, à ó Ñõ³äí³é Í³ìå÷÷èí³ – 19. Ó òðàâí³
2003 ðîêó ñèòóàö³ÿ âèãëÿäàº òàêèì ÷èíîì: ó Çàõ³äí³é Í³ìå÷÷èí³ êâîòà áåçðîá³òíèõ
ñòàíîâèòü 9,2, íà Ñõîä³ – 20,3 â³äñîòêà. Äëÿ âñ³º¿ Í³ìå÷÷èíè öå ñòàíîâèòü 11, 5 â³äñîò-
êà, òîáòî 4, 3 ì³ëüéîíà áåçðîá³òíèõ.

Ïèòàííÿìè ï³äòðèìêè ïðàö³ çàéìàºòüñÿ Ôåäåðàëüíå â³äîìñòâî ç ïèòàíü ïðàö³. Âî-
íî ñêëàäàºòüñÿ ç ãîëîâíî¿ óñòàíîâè â Íþðíáåðç³, 10 ñëóæá ç ïèòàíü ïðàö³ â çåìëÿõ òà
181 ñëóæáè ç ïèòàíü ïðàö³ â ðåã³îíàõ. Ô³íàíñóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ â îñíîâíîìó ÷åðåç
âíåñêè, ÿê³ çàëåæàòü â³ä ð³âíÿ îïëàòè ïðàö³ ³ âíîñÿòüñÿ íà ïàðèòåòí³é îñíîâ³ ðîáîòî-
äàâöÿìè òà ïðàö³âíèêàìè. Äåÿê³ ãàëóç³ ô³íàíñóþòüñÿ ðîçïîä³ëåíèìè âíåñêàìè, à òà-
êîæ Ôåäåðàö³ÿ ñïëà÷óº â ïåâíîìó ðîçì³ð³ ïîäàòêîâ³ íàäõîäæåííÿ äëÿ ô³íàíñóâàííÿ
ï³äòðèìêè ïðàö³. Ðîçì³ð âíåñêó â 1990 ðîö³ ùå ñòàíîâèâ 4,3 â³äñîòêà ³ áóâ ó 1991 ðîö³
çá³ëüøåíèé äëÿ ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ç ï³äòðèìêè ïðàö³ ó çâ’ÿçêó ç îá’ºäíàííÿì
Í³ìå÷÷èíè äî 6,8 â³äñîòêà. Ç 1993 ðîêó ³ äî ñüîãîäí³ ðîçì³ð âíåñêó ñòàíîâèòü 6,5 â³ä-
ñîòêà.

Äëÿ çàïîá³ãàííÿ áåçðîá³òòþ àáî äëÿ ïîâåðíåííÿ äî ïðàö³ áåçðîá³òíèõ çàêîí ïåðåä-
áà÷àº íèçêó çàõîä³â ï³äòðèìêè.

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 6/2003

81

1 Ê³ëüê³ñòü áåçðîá³òíèõ ó â³äñîòêàõ çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ öèâ³ëüíèõ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á.



Êîíñóëüòóâàííÿ òà ïîñåðåäíèöòâî
ó ïîøóêó ðîáî÷èõ ì³ñöü

Ïðîôåñ³éíå êîíñóëüòóâàííÿ îñîáëèâî ïîòð³áíå äëÿ ïðàâèëüíîãî âèáîðó ïðîôåñ³¿.
Àëå ç òî÷êè çîðó ïîë³òèêè íà ðèíêó ïðàö³ âàæëèâ³øèì º ïîñåðåäíèöòâî ó ïîøóêó ðîáî-
÷èõ ì³ñöü. Ç éîãî äîïîìîãîþ ìàþòü áóòè çâåäåí³ ðàçîì îñîáè, ÿê³ øóêàþòü ðîáîòó, òà
ò³, õòî øóêàº ðîáî÷ó ñèëó, ç ìåòîþ íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ äëÿ ïî÷àòêó òðóäîâèõ â³äíî-
ñèí. Ðàí³øå Ôåäåðàëüíå â³äîìñòâî ç ïèòàíü ïðàö³ ìàëî â ö³é ãàëóç³ ìîíîïîë³þ. Ó çâ’ÿç-
êó ç íåäîñòàòí³ìè óñï³õàìè â ïîñåðåäíèöòâ³ òàêà ä³ÿëüí³ñòü ìîæëèâà òåïåð ³ ç áîêó
ïðèâàòíèõ îñ³á. Âðàõîâóþ÷è íàïðóæåíó ñèòóàö³þ ç êîí’þíêòóðîþ, âèñîêèìè êâîòàìè
áåçðîá³òíèõ òà ìàëîþ ê³ëüê³ñòþ â³ëüíèõ ì³ñöü (òðàâåíü 2003 ðîêó: ïðèáëèçíî 400 000)
êâàë³ô³êîâàíå òà åôåêòèâíå ïîñåðåäíèöòâî ó ïîøóêó ðîáîòè º ùå íåäîñòàòí³ì.

Ï³äòðèìêà ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ
òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿

Âðàõîâóþ÷è, ùî ïðîôåñ³éíà êâàë³ô³êàö³ÿ îêðåìîãî ïðàö³âíèêà º ñàìà ïî ñîá³ âàæ-
ëèâèì åëåìåíòîì ÿê ïðîäóêòèâíîñò³, òàê ³ øàíñ³â çíàéòè ïðàöþ òà çðîáèòè êàð’ºðó,
ï³äòðèìêà ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ñòàº öåíòðàëüíîþ ñôåðîþ ïîë³òèêè íà ðèíêó ïðà-
ö³. Ùîð³÷íî â Í³ìå÷÷èí³ ïîíàä ï³âì³ëüéîíà îñ³á â³äâ³äóþòü êóðñè ï³äâèùåííÿ êâà-
ë³ô³êàö³¿.

Ï³äòðèìêà íà ïî÷àòêó ðîáîòè
òà ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Â³ä öüîãî çèñê ìîæóòü ìàòè îñîáè, ÿê³ òðèâàëèé ÷àñ áóëè áåçðîá³òíèìè ³ ïîñåðåäíè-
öòâî â ïîøóêó ïðàö³ äëÿ ÿêèõ º âçàãàë³ âàæêèì. Àëå ïðàâî âèìàãàòè òàêî¿ ï³äòðèìêè
ìàþòü òàêîæ ³ ðîáîòîäàâö³, ÿê³ ìîæóòü îòðèìóâàòè äîïëàòè çà ³íòåãðóâàííÿ òàêèõ îñ³á.

Óòðèìàííÿ
òà ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü

Çàõîäè ùîäî ñòâîðåííÿ óìîâ ïðàö³ òà ïðèñòîñóâàííÿ äî â³äïîâ³äíî¿ ñòðóêòóðè ìà-
þòü íà ìåò³ ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ íà òðèâàëèé ÷àñ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü ³ çáåðåæåííÿ
³ñíóþ÷èõ çà ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ äîïîìîãè. Âèêîðèñòîâóþ÷è îñòàííþ, íà ïî÷àòêó 90-õ
ðîê³â íà òåðèòîð³¿ êîëèøíüî¿ ÍÄÐ ðîáèëèñÿ ñïðîáè ïðîòèñòîÿòè âèáóõîâîìó çðîñòàí-
íþ ê³ëüêîñò³ áåçðîá³òíèõ òà ³íòåãðóâàòè çâ³ëüíåíèõ ïðàö³âíèê³â. Àëå óñï³õ íà äîâãî-
òðèâàëó ïåðñïåêòèâó áóâ íå äîñèòü çíà÷íèì.

ßêùî áåçðîá³òòÿ, íåçâàæàþ÷è íà âñ³ çàõîäè, âñå æ íàñòàëî àáî òðèâàº, äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ ïðèéíÿòíîãî ð³âíÿ æèòòÿ áåçðîá³òíîãî íàäàþòüñÿ ïîñëóãè ó âèãëÿä³ ñòðàõóâàí-
íÿ íà âèïàäîê áåçðîá³òòÿ.

Ãðîøîâ³ âèïëàòè ïî áåçðîá³òòþ

Ðåãóëþâàííÿ ñòîñîâíî ïåðåäóìîâ, òðèâàëîñò³ òà ðîçì³ðó òàêî¿ ïîñëóãè äîñèòü
ñêëàäíå. Âàæëèâîþ, ïîðÿä ç ³íøèì, º òðèâàë³ñòü ïîïåðåäíüî¿ ïðàö³, ðîçì³ð îòðèìàíî¿
îñòàíí³ì ÷àñîì çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ñ³ìåéíèé ñòàí òà â³ê. Ðîçì³ð âèïëàòè ìîæå ñòàíîâè-
òè äî 67 â³äñîòê³â â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè îñòàííüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, à íàéá³ëüø òðèâàëèé
÷àñ îòðèìàííÿ (íà ñüîãîäí³) ñòàíîâèòü 32 ì³ñÿö³. Çìåíøåííÿ òðèâàëîñò³ îòðèìàííÿ
âæå êîíêðåòíî çàïëàíîâàíî.

Äîïîìîãà ïî áåçðîá³òòþ

Öå áëèçüêà äî ï³êëóâàííÿ òà íàáëèæåíà äî ñòðàõîâî¿ ïîñëóãà, ùî çàì³íþº ïîïåðåä-
íüî çãàäàíó ãðîøîâó îïëàòó ³ çàáåçïå÷óºòüñÿ ç ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü Ôåäåðàö³¿. Âî-
íà ïåðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü ïîòðåáè ³ íàäàºòüñÿ ïî çàê³í÷åíí³ ãðîøîâèõ âèïëàò ïî áåç-
ðîá³òòþ, âðàõîâóþ÷è ïåâí³ ïåðåäóìîâè àáî áåçïîñåðåäíüî. Äîïîìîãà ïî áåçðîá³òòþ
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ñòàíîâèòü äî 57 â³äñîòê³â â³ä ïðèéíÿòî¿ äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàãàëüíî¿ ñóìè ³ ãà-
ðàíòóºòüñÿ áåç âèçíà÷åííÿ ñòðîêó. Ïëàíóºòüñÿ ¿¿ îá’ºäíàííÿ ³ç ñóáñèä³àðíî ãàðàíòîâà-
íîþ ñîö³àëüíîþ äîïîìîãîþ ðàéîí³â òà ãðîìàä.

Ó Êèòà¿ ïðîáëåìè áåçðîá³òòÿ òàêîæ º äîñèòü àêòóàëüíèìè. Ó çâ’ÿçêó ç ðåñòðóêòóðè-
çàö³ºþ åêîíîì³êè áåçðîá³òíèìè ñòàëè ì³ëüéîíè ëþäåé àáî ¿ì öå áåçïîñåðåäíüî çàãðî-
æóº. Îô³ö³éíà êâîòà áåçðîá³òíèõ ÷àñò³øå çà âñå âèçíà÷àºòüñÿ â ðàìêàõ 3–4 â³äñîòê³â,
íåôîðìàëüíå áåçðîá³òòÿ º íàáàãàòî âèùèì ³ ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 10 â³äñîòê³â. Äî öüî-
ãî æ äîëó÷àþòüñÿ ÷èñëåíí³ ïðàö³âíèêè, ÿê³ âçàãàë³ íå áóëè îõîïëåí³ äåðæàâíîþ ñòà-
òèñòèêîþ áåçðîá³òíèõ, áî âîíè, íàïðèêëàä:

– íàëåæàòü äî ïðèáëèçíî 20 ì³ëüéîí³â, ÿê³ ³íòåãðîâàí³ â òàê çâàíèõ öåíòðàõ â³äíîâ-
ëåííÿ çàéíÿòîñò³ ³ ïðîõîäÿòü òàì êóðñè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ àáî ïåðåíàâ÷àííÿ;

– ñòàíîâëÿòü ïðèáëèçíî 125 ì³ëüéîí³â ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïîñò³éíî ïåðåì³ùàþòüñÿ
êðà¿íîþ ³ ÿêèõ ïåðåäóñ³ì ïðèòÿãóþòü ðîçâèíóò³ ðåã³îíè Ñõîäó;

– îñîáè, ÿê³ íàëåæàòü äî çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ, ÿêå ïåðåäóñ³ì õà-
ðàêòåðèçóºòüñÿ çíà÷íèì ïåðåâèùåííÿì ðîáî÷î¿ ñèëè íàä ¿¿ ïîòðåáîþ.

Âñ³ ö³ ãðóïè ùå íå îõîïëþþòüñÿ àáî ò³ëüêè ÷àñòêîâî îõîïëþþòüñÿ êèòàéñüêèì ñî-
ö³àëüíèì ñòðàõóâàííÿì, àäæå íîâà ñèñòåìà ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ äî öüîãî ÷àñó
ñòîñóºòüñÿ âèíÿòêîâî ì³ñüêîãî íàñåëåííÿ, õî÷à âîíî ñòàíîâèòü ò³ëüêè áëèçüêî ÷âåðò³
íàñåëåííÿ êðà¿íè.

Ñèñòåìà çàáåçïå÷åííÿ ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ïðàö³ ìàº íà öåé ÷àñ ùå òðè ð³âí³:
1. Ïîñëóãè äëÿ â³äíîâëåííÿ ïðàö³;
2. Âèïëàòè ïî áåçðîá³òòþ;
3. Ñîö³àëüíà äîïîìîãà.
Íàéá³ëüø³ ïîñëóãè îòðèìóþòü ò³ îñîáè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ â öåíòðàõ â³äíîâëåííÿ çàé-

íÿòîñò³. Ñòàíäàðòè äëÿ âèïëàò ïî áåçðîá³òòþ, íà ïðîòèâàãó öüîìó, ³ñòîòíî çíèæåí³,
âîíè ïåðåáóâàþòü íà òðåò³é ñõîäèíö³ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, çàáåçïå÷óºòüñÿ ò³ëüêè
ì³í³ìóì äëÿ ³ñíóâàííÿ çà óìîâè, ùî ó â³äïîâ³äíîìó ðåã³îí³ âæå ³ñíóº ä³ºâà ñèñòåìà ñî-
ö³àëüíî¿ äîïîìîãè. Äëÿ ïðèêëàäó ìîæíà âçÿòè âæå çãàäàíå ì³ñòî Áåéÿíã: ô³êñîâàíà
äåðæàâîþ ì³í³ìàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà ñòàíîâèòü 70 ºâðî íà ì³ñÿöü, âèïëàòè ïî áåçðî-
á³òòþ – ïðèáëèçíî 45 ºâðî ³ ñîö³àëüíà äîïîìîãà – ïðèáëèçíî 35 ºâðî íà ì³ñÿöü. Öå íà-
â³òü äëÿ Êèòàþ º íåäîñòàòí³ì äëÿ æèòòÿ.

Òðèâàë³ñòü âèïëàò ïî áåçðîá³òòþ çàëåæèòü â³ä â³êó îñîáè òà ñòðîêó, ïðîòÿãîì ÿêîãî
âîíà äî öüîãî ïðàöþâàëà, ³ ìîæå ñÿãàòè äî 24 ì³ñÿö³â. Ô³íàíñóâàííÿ ñèñòåìè â³äáó-
âàºòüñÿ â îñíîâíîìó ÷åðåç âíåñêè, ÿê³ ç ðåã³îíàëüíîþ äèñïàðèòåòí³ñòþ ìîæóòü ñòàíî-
âèòè äî 2 â³äñîòê³â ñóìè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâ³. Ç ö³º¿ ñóìè íà äîëþ ðîáîòî-
äàâöÿ ïðèïàäàº 1,5 â³äñîòêà, à âñå ³íøå – íà îêðåìîãî ïðàö³âíèêà. Àëå é äåðæàâà âíî-
ñèòü êîøòè (ÿêùî öå íåîáõ³äíî) ÷åðåç äîïëàòè ó ôîíäè äëÿ ô³íàíñóâàííÿ ñòðàõóâàííÿ
íà âèïàäîê áåçðîá³òòÿ.

3. Çàáåçïå÷åííÿ â ïîõèëîìó â³ö³

Íàéá³ëüøîþ ãàëóççþ â ñèñòåì³ ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ Í³ìå÷÷èíè º ïåðåäáà÷åíå
çàêîíîì ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ. Çàãàëüíà ñóìà âèïëàò â ðàìêàõ ïåíñ³éíîãî ñòðàõó-
âàííÿ äîñÿãàº ùîðîêó ïðèáëèçíî 250 ì³ëüÿðä³â ºâðî. Öå ñòàíîâèòü ìàéæå 10 â³äñîòê³â
â³ä óñüîãî áðóòòî ñîö³àëüíîãî ïðîäóêòó. Ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ ïðàö³âíèê³â áåðå ñâ³é
ïî÷àòîê ó 80-õ ðîêàõ ïîçàìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Ñèñòåìà ïîâèííà çàâæäè ïðèñòîñîâóâà-
òèñü äî ïîñò³éíèõ çì³í ó ñóñï³ëüñòâ³ òà åêîíîì³ö³. Òðè ïðîáëåìè º íà ñüîãîäí³ îñîáëè-
âî àêòóàëüíèìè:

1. Ñòàð³ííÿ ñóñï³ëüñòâà – ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ îñòàíí³ìè ðîêàìè çíà÷íî çðîñëà;
2. Çìåíøåííÿ íàðîäæóâàíîñò³ – ó 1965 ðîö³ â Í³ìå÷÷èí³ ùîð³÷íî íàðîäæóâàëèñü

ïîíàä 1 ì³ëüéîí ä³òåé, ñüîãîäí³ öÿ ê³ëüê³ñòü ñòàíîâèòü ìåíø ÿê 800 000 íà ð³ê;
3. Ê³ëüê³ñòü áåçðîá³òíèõ – íà ñüîãîäí³ âîíà ñòàíîâèòü ïîíàä 4, 3 ì³ëüéîíà îñ³á, ùî

âåäå äî çíà÷íî¿ âòðàòè ñóì âíåñê³â ó ðàìêàõ ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ.
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Êîëî îñ³á, ÿê³ îáîâ’ÿçêîâî ï³äïàäàþòü ï³ä ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ, áóëî çíà÷íî ðîç-
øèðåíî â 60-ò³ ðîêè. Ñüîãîäí³øí³ íàìàãàííÿ (ó çâ’ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ çàîùàäæåííÿ
êîøò³â) çìåíøèòè öþ ê³ëüê³ñòü âàæêî ðåàë³çóâàòè. Îáîâ’ÿçêîâî ñòðàõóþòüñÿ âñ³ îñî-
áè, ÿê³ ïðàöþþòü çà çàðîá³òíó ïëàòó, àáî ò³, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ñâî¿ì ïðîôåñ³éíèì íà-
â÷àííÿì, à òàêîæ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ³íøèõ îñ³á, ÿêèõ çàêîíîäàâåöü âèçíà÷èâ âàðòèìè
çàõèñòó. Ñëóæáîâö³, ñóää³, â³éñüêîâ³ òà ³íø³ îñîáè, çàáåçïå÷åííÿ ÿêèõ ó ñòàðîñò³ âæå
ãàðàíòîâàíî ³íøèì ÷èíîì, íå ï³äëÿãàþòü ïåíñ³éíîìó ñòðàõóâàííþ. Äëÿ øàõòàð³â,
ñ³ëüãîñïâèðîáíèê³â, ðåì³ñíèê³â òà ³íøèõ ñàìîñò³éíî ïðàöþþ÷èõ ³ñíóº îñîáëèâå ðåãó-
ëþâàííÿ. Ô³íàíñóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç âíåñêè, ÿê³ ïîð³âíó ñïëà÷óþòüñÿ ðîáîòî-
äàâöåì òà ïðàö³âíèêîì. Ñó÷àñíèé ðîçì³ð âíåñêó ñòàíîâèòü 19,6 â³äñîòêà. Êð³ì òîãî,
çàáåçïå÷óºòüñÿ ôåäåðàëüíèé âíåñîê ³ç ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü, ÿêèé ïîêðèâàº ïðè-
áëèçíî 20 â³äñîòê³â âèïëàò ó ðàìêàõ ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ. Ðåàë³çàö³ÿ éîãî íàëå-
æèòü íîñ³ÿì ñòðàõóâàííÿ: 4 íà ôåäåðàëüíîìó ð³âí³ òà 23 – íà çåìåëüíîìó.

Ïîðÿä ç ïîñëóãàìè äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà ïåíñ³ÿìè ó çâ’ÿçêó ³ç çìåíøåííÿì ïðàöåçäàò-
íîñò³, à òàêîæ ñìåðòþ, ïåíñ³¿ çà â³êîì º öåíòðàëüíèì åëåìåíòîì ïåíñ³éíîãî ñòðàõó-
âàííÿ. Ïðàâî âèìîãè ðåãóëÿðíî¿ ïåíñ³¿ çà â³êîì ìàþòü çàñòðàõîâàí³, ÿê³ äîñÿãëè 65 ðî-
ê³â. Ïîðÿä ç öèì ³ñíóº ùå îñîáëèâå ðåãóëþâàííÿ ñòîñîâíî:

1. Çàñòðàõîâàíèõ æ³íîê, ÿê³ òðèâàëèé ÷àñ ïðàöþâàëè ³ â³äïîâ³äàþòü ïåâíèì äîäàò-
êîâèì óìîâàì: â³êîâà ìåæà – 60 ðîê³â;

2. Äîâãîñòðîêîâî çàñòðàõîâàíèõ (÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê), ÿêùî ñòàæ äëÿ îòðèìàííÿ
ñòðàõîâèõ âèïëàò ñòàíîâèòü 35 ðîê³â – ïåíñ³ÿ çà â³êîì ç 63 ðîê³â;

3. Îñ³á ç òÿæêèì êàë³öòâîì àáî òðèâàëèé ÷àñ áåçðîá³òíèõ, ÿêùî âèêîíàí³ ïåâí³ äî-
äàòêîâ³ óìîâè – ïåíñ³ÿ çà â³êîì ç 60 ðîê³â.

Ç 2012 ðîêó ö³ ð³çí³ óìîâè äëÿ îòðèìàííÿ ïåíñ³¿ áóäóòü ñêàñîâàí³. ²ñíóâàòèìå ðåãó-
ëÿðíà ïåíñ³ÿ çà â³êîì ç 65 ðîê³â òà äîñòðîêîâà ìîæëèâ³ñòü âèõîäó íà ïåíñ³þ äëÿ äîâãî-
ñòðîêîâî çàñòðàõîâàíèõ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê – ç 63 ðîê³â.

Ò³ æ ñàì³ ïðîáëåìè, ÿê³ ÿ ïðåäñòàâèâ ñòîñîâíî í³ìåöüêîãî ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ
ÿê íàéâàæëèâ³ø³, ³ñíóþòü òàêîæ ³ â äåðæàâàõ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ïåðåõ³äíîìó åòàï³.
Äî öüîãî æ äîëó÷àºòüñÿ ïèòàííÿ ô³íàíñóâàííÿ: ÿê òàêå ñîë³äíå çàáåçïå÷åííÿ ñòàðîñò³
ìîæå ïîêðèâàòè âèòðàòè íà ³ñíóþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â, áóòè çàáåçïå÷åííÿì íà ìàéáóòíº
äëÿ íèí³ ïðàöþþ÷îãî íàñåëåííÿ ³ îäíî÷àñíî ïðèéíÿòíî ô³íàíñóâàòèñü? Àìåðèêàí-
ñüêà ìîäåëü ô³íàíñóâàííÿ ïîêðèòòÿ êàï³òàëó º â³ä÷óòíî äîðîãîþ äëÿ òîãî, ùîá îäíî-
÷àñíî îõîïëþâàòè îáèäâ³ ãåíåðàö³¿. Ïðîñò³ ÷àñòêîâ³ â³äðàõóâàííÿ, ó çâ’ÿçêó ç àêòóàëü-
íèìè ïðîáëåìàìè ç ïåðåâåðíóòîþ â³êîâîþ ï³ðàì³äîþ òà âèñîêèì áåçðîá³òòÿì, òàêîæ
ïåðåâàíòàæåí³, à äëÿ ïîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ ñèñòåìè çàáåçïå÷åííÿ ñòàðîñò³ ÷àñòî
â³äñóòí³ íåîáõ³äí³ êîøòè. Êèòàé ñïî÷àòêó íàäàâàâ ïåðåâàãó ñóòî ïðîöåäóð³ ïîêðèòòÿ
êàï³òàëó â³äïîâ³äíî äî ïðèêëàäó Ñ³íãàïóðó òà ×èë³, àëå ïîò³ì îáðàâ çì³øàíó ñèñòåìó.
Ó ðàç³ äîñÿãíåííÿ â³êîâî¿ ìåæ³ çàáåçïå÷óºòüñÿ áàçèñíà ïåíñ³ÿ ç îñíîâíîãî ïåíñ³éíîãî
ôîíäó, ÿêèé ô³íàíñóºòüñÿ çà ðàõóíîê ÷àñòêîâèõ âíåñê³â. Äî öüîãî äîäàºòüñÿ ïîäàëüøà
ïåíñ³éíà ÷àñòêà, ÿêà ïðîòÿãîì ðîê³â íàêîïè÷óâàëàñü íà ³íäèâ³äóàëüíîìó ðàõóíêó ³ ïî-
êðèòà êàï³òàëîì. Äëÿ ïåíñ³îíåð³â ³ òèõ îñ³á, ÿê³ íå ìîæóòü çàáåçïå÷èòè äîñòàòíüîãî ³í-
äèâ³äóàëüíîãî ðàõóíêà, äîäàòêîâî çàëó÷àþòüñÿ êîøòè ùå îäíîãî ïåíñ³éíîãî ôîíäó,
ÿêèé ô³íàíñóºòüñÿ â³ä ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü. Ñèñòåìà º äóæå ñêëàäíîþ òà äîðîãîþ.
Óæå ñüîãîäí³ ð³âåíü âíåñê³â ñòàíîâèòü 28 â³äñîòê³â, ç ÿêèõ ðîáîòîäàâö³ ñïëà÷óþòü 20,
à ïðàö³âíèêè – 8 â³äñîòê³â. Íàâ³òü ó Í³ìå÷÷èí³ îáòÿæåííÿ âíåñêàìè º çíà÷íî ìåíøèì.
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ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÒÀ ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÀ ÔÓÍÊÖ²¯ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ –
ÍÀÉÂÀÆËÈÂ²Ø² ÂÍÓÒÐ²ØÍ² ÔÓÍÊÖ²¯ ÃËÀÂÈ ÄÅÐÆÀÂÈ

Ì. Ãðèöåíêî,
çàñòóïíèê çàâ³äóâà÷à Â³ää³ëó ïðàâîâî¿ åêñïåðòèçè

êîíñòèòóö³éíèõ ïîäàíü òà çâåðíåíü Óïðàâë³ííÿ ïðàâîâî¿ åêñïåðòèçè
Ñåêðåòàð³àòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

Ó ôóíêö³ÿõ ³íñòèòóòó ïðåçèäåíòñòâà âèÿâëÿºòüñÿ éîãî ñóòí³ñòü, òà ðåàëüíà ðîëü,
ÿêó ïðåçèäåíò â³ä³ãðàº ó âèð³øåí³ îñíîâíèõ ïèòàíü ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó ³, ïåðø çà
âñå, â çàäîâîëåíí³ ð³çíîìàí³òíèõ ³íòåðåñ³â íàñåëåííÿ êðà¿íè. Ôóíêö³¿ ïðåçèäåíòà âñòà-
íîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî îñíîâíèõ çàâäàíü, ùî ïîñòàþòü ïåðåä äåðæàâîþ íà ïåâíî-
ìó åòàï³ ¿¿ ðîçâèòêó, ñèñòåìè äåðæàâíîãî ïðàâë³ííÿ (ïðåçèäåíòñüêî¿, íàï³âïðåçèäåíò-
ñüêî¿ àáî ïàðëàìåíòñüêî¿) ³ ÿâëÿþòü ñîáîþ çàñ³á ðåàë³çàö³¿ öèõ çàâäàíü. Çì³ñò ôóíêö³é
ïðåçèäåíòà âèçíà÷àºòüñÿ âíóòð³øí³ìè òà çîâí³øí³ìè ôàêòîðàìè. Òàê, êðèçîâ³ ÿâèùà â
åêîíîì³÷íîìó æèòò³ êðà¿íè ïîòðåáóþòü êîíöåíòðàö³¿ çóñèëü ïðåçèäåíòà íà âèð³øåíí³
åêîíîì³÷íèõ òà ñîö³àëüíèõ çàâäàíü. Çðîñòàííÿ çëî÷èííîñò³ çìóøóº ïðåçèäåíòà
ñâîº÷àñíî âæèâàòè ñåðéîçíèõ ïðàêòè÷íèõ çàõîä³â ïî ïîñèëåííþ áîðîòüáè ç íåþ, âè-
ÿâëåííþ ³ óñóíåííþ ïðè÷èí òà óìîâ, ÿê³ ¿¿ ïîðîäæóþòü.

Íåçâàæàþ÷è íà ð³çíèé ïðàâîâèé ñòàòóñ ³íñòèòóòó ïðåçèäåíòà â äåðæàâàõ, äå â³í
³ñíóº, ôóíêö³¿ ïðåçèäåíòà â ð³çíèõ êðà¿íàõ õàðàêòåðèçóþòüñÿ äåÿêèìè çàãàëüíèìè ðè-
ñàìè. Çì³ñò êîæíî¿ ôóíêö³¿ ñêëàäàºòüñÿ ³ç ñóêóïíîñò³ îäíîð³äíèõ àñïåêò³â äåðæàâíî¿
ä³ÿëüíîñò³ – ñõîæ³ ñôåðè äåðæàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îá’ºäíóþòüñÿ â îäíó ôóíêö³þ âèõîäÿ-
÷è ç³ ñïåöèô³êè òà õàðàêòåðó òèõ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, íà ÿê³ âîíè âïëèâàþòü. Ôóíêö³¿
ïðåçèäåíòà ïîâèíí³ îõîïëþâàòè âñ³ àñïåêòè äåðæàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå âòðó÷àþ÷èñü
ïðè öüîìó â ä³ÿëüí³ñòü îêðåìèõ îðãàí³â ùîäî çä³éñíåííÿ íèìè äåÿêèõ ôóíêö³é äåðæà-
âè. Òîìó ôóíêö³¿ ïðåçèäåíòà íåîáõ³äíî òàêîæ â³äîêðåìëþâàòè â³ä âèä³â äåðæàâíî¿
ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ìîæóòü çä³éñíþâàòè àáî ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåí³ íà öå îðãàíè, àáî ¿õ
ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè. Ó ôóíêö³ÿõ âò³ëþþòüñÿ çóñèëëÿ äåðæàâè íà âèð³øàëüíèõ, æèò-
òºâî âàæëèâèõ íàïðÿìàõ ¿¿ âíóòð³øíüî¿ àáî çîâí³øíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, òîìó âîíè ìàþòü
íîñèòè êîìïëåêñíèé õàðàêòåð.

Êð³ì òîãî, ôóíêö³¿ ïðåçèäåíòà íå ìîæíà îòîòîæíþâàòè ç ôîðìàìè ³ ìåòîäàìè ¿õ
ðåàë³çàö³¿: êîíêðåòíà ôóíêö³ÿ ïðåçèäåíòà ÿâëÿº ñîáîþ ºäí³ñòü çì³ñòó, ôîðì ³ ìåòîä³â
çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè, íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíèõ ç äàíèì íàïðÿìîì äåðæàâíî¿
ä³ÿëüíîñò³.

Óñÿ äåðæàâíà ä³ÿëüí³ñòü ïðåçèäåíòà â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ìàº áóòè çîñåðåäæåíà
íà äîñÿãíåíí³ îñíîâíî¿ ìåòè: áëàãà ëþäèíè, ¿¿ ìîðàëüíîãî òà ìàòåð³àëüíîãî äîáðîáó-
òó, ìàêñèìàëüíî¿ ïðàâîâî¿ ³ ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³. Ïðåçèäåíò çîáîâ’ÿçàíèé âèñòóïà-
òè ÿê ãàðàíò ³ çàõèñíèê çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ëþäèíè, ñïðèÿòè ñóñï³ëüíîìó ïðîãðåñó â
ö³ëîìó, âäîñêîíàëþâàòè ³ çáàãà÷óâàòè ñèñòåìó ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí.

Æèòòÿ áóäü-ÿêîãî ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà ïðîõîäèòü ó äâîõ îñíîâíèõ ñôåðàõ: óñåðå-
äèí³ êðà¿íè ³ íà ì³æíàðîäí³é àðåí³. Â³äïîâ³äíî âñ³ îñíîâí³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ ïðåçè-
äåíòà, çàëåæíî â³ä ñôåðè ñóñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, óìîâíî ìîæíà ïîä³ëèòè íà âíóòð³øí³ ³
çîâí³øí³.

Çà òðèâàë³ñòþ ôóíêö³¿ ïðåçèäåíòà ìîæíà ïîä³ëèòè íà ïîñò³éí³ òà òèì÷àñîâ³. Ïî-
ñò³éí³ ôóíêö³¿ çä³éñíþþòüñÿ ïðåçèäåíòîì íà âñ³õ åòàïàõ ä³ÿëüíîñò³. Òèì÷àñîâ³ æ ïðè-
ïèíÿþòü ñâîþ ä³þ ç âèð³øåííÿì âèçíà÷åíîãî çàâäàííÿ ³, ÿê ïðàâèëî, ìàþòü íàäçâè-
÷àéíèé õàðàêòåð. Íàðåøò³, ôóíêö³¿ ïðåçèäåíòà ìîæíà ïîä³ëèòè íà îäíîîñîáîâ³ (ÿê³
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íå ïîòðåáóþòü êîíòðàñèãíóâàííÿ) ³ êîëåã³àëüí³ (ùî çä³éñíþþòüñÿ ïðåçèäåíòîì ï³ñëÿ
â³äïîâ³äíîãî êîíòðàñèãíóâàííÿ).

Âíóòð³øí³ ôóíêö³¿ ïðåçèäåíòà – öå îñíîâí³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ ïðåçèäåíòà êðà¿íè
ïî óïðàâë³ííþ âíóòð³øí³ì æèòòÿì ñóñï³ëüñòâà, íàéñóòòºâ³øèìè ç ÿêèõ º åêîíîì³÷íà
òà ñîö³àëüíà ôóíêö³¿.

Åêîíîì³÷íà ôóíêö³ÿ ïîëÿãàº â îïðàöþâàíí³ òà êîîðäèíàö³¿ ïðåçèäåíòîì ñòðàòåã³÷-
íèõ íàïðÿì³â ðîçâèòêó êðà¿íè â íàéá³ëüø îïòèìàëüíîìó ðåæèì³1 .

Ó ïðàâîâ³é äåðæàâ³, ÿêà ôóíêö³îíóº â óìîâàõ ðèíêîâèõ â³äíîñèí, äåðæàâíå ðåãó-
ëþâàííÿ åêîíîì³êè çä³éñíþþòüñÿ, â îñíîâíîìó, åêîíîì³÷íèìè, à íå àäì³í³ñòðàòèâíè-
ìè ìåòîäàìè. Â óìîâàõ ñó÷àñíî¿ ïðàâîâî¿ äåðæàâè åêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü ïðåçèäåíòà
ìàº òàê³ íàïðÿìè.

Ïðåçèäåíò âïëèâàº íà åêîíîì³÷íå æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó, ùî ïîëÿãàº ó ôîðìó-
âàíí³ äåðæàâíîãî áþäæåòó (éîãî ï³äïèñàííÿ) ³ êîíòðîë³ çà éîãî âèêîíàííÿì (ìàþòüñÿ
íà óâàç³ ïîâíîâàæåííÿ ïðåçèäåíòà ó ñôåð³ êàäðîâî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè); â êîîðäèíàö³¿
ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó â ìàñøòàá³ ðåã³îí³â, ïðîãðàì ïðîìèñëîâèõ ³ íàóêîâèõ
äîñë³äæåíü; â ëîá³þâàíí³ ³íòåðåñ³â âèðîáíèê³â ìàòåð³àëüíèõ áëàã äëÿ ñòèìóëþâàííÿ
âèðîáíèöòâà òîùî.

Â äåðæàâíîìó ðåãóëþâàíí³ åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â áåðóòü ó÷àñòü âèù³ òà ì³ñöåâ³ îð-
ãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ ñïåö³àë³çîâàí³ óñòàíîâè.

Òàêèìè óñòàíîâàìè (íàïðèêëàä, ó ÑØÀ) º Àäì³í³ñòðàòèâíî-áþäæåòíå áþðî, Ðàäà
åêîíîì³÷íèõ êîíñóëüòàíò³â, íàö³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí, Ôåäåðàëüíà
ðåçåðâíà ñèñòåìà òà ³íø³. Âñ³ ö³ óñòàíîâè âõîäÿòü äî àïàðàòó ïðåçèäåíòà êðà¿íè2. Ö³
â³äîìñòâà, ÿê³ óòâîðþþòü âèêîíàâ÷èé àïàðàò ïðè ïðåçèäåíòîâ³ ÑØÀ, äàþòü éîìó ð³ç-
íîãî ðîäó ðåêîìåíäàö³¿ ç ïèòàíü, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî ¿õ êîìïåòåíö³¿. Âèêîðèñòîâóþ÷è
ñâîº ïðàâî íàäàâàòè Êîíãðåñó ÑØÀ ð³çíîãî ðîäó ³íôîðìàö³þ, ïðåçèäåíò ôîðìóº ó
ñâî¿õ ïîñëàííÿõ êîíêðåòí³ çàêîíîäàâ÷³ ïðîïîçèö³¿ ³ çàêîíîïðîåêòè, ÿê³ ñòèìóëþþ÷å
âïëèâàþòü íà åêîíîì³êó êðà¿íè.

Ùå øèðøèìè º åêîíîì³÷í³ ôóíêö³¿ ïðåçèäåíòà Ôðàíö³¿ – âèùîãî êåð³âíèêà âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè êðà¿íè: â³í ïðèçíà÷àº ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ³ ÷ëåí³â óðÿäó; êóðèðóº ïèòàííÿ
åêîíîì³÷íî¿ òà ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè, ïëàíóâàííÿ ³ ï³äãîòîâêè áþäæåòó äåðæàâè; êîí-
òðîëþº ä³ÿëüí³ñòü Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè ³ ô³íàíñ³â; ðîçðîáëÿº ïîë³òèêó Ôðàíö³¿ ó
ñôåð³ ì³æíàðîäíèõ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, ïðîìèñëîâîñò³, äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, òðàíñïîðòó, òîðã³âë³ ³ ðåìåñåë, çâ’ÿçêó, åêîíîì³÷íî¿ êîí’þíê-
òóðè, ïóáë³÷íèõ ô³íàíñ³â, êðåäèòó, ïëàíóâàííÿ ³ äåðæàâíî¿ ñëóæáè3.

Äóæå øèðîê³ ïîâíîâàæåííÿ ó ñôåð³ åêîíîì³êè ìàº ³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ïå-
ðåõ³äíèìè ïîëîæåííÿìè Êîíñòèòóö³¿ 1996 ðîêó â³í äî ÷åðâíÿ 1999 ðîêó ìàâ ïðàâî âè-
äàâàòè ñõâàëåí³ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ³ ñêð³ïëåí³ ï³äïèñîì Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà
Óêðà¿íè óêàçè ç åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü, íå âðåãóëüîâàíèõ çàêîíàìè, ç îäíî÷àñíèì ïîäàí-
íÿì â³äïîâ³äíîãî çàêîíîïðîåêòó äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

Òàê³ óêàçè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè âñòóïàëè â ä³þ, ÿêùî ïðîòÿãîì òðèäöÿòè êàëåíäàð-
íèõ äí³â ç äíÿ ïîäàííÿ çàêîíîïðîåêòó (çà âèíÿòêîì äí³â ì³æñåñ³éíîãî ïåð³îäó) ïàðëà-
ìåíò íå ïðèéìàâ çàêîí àáî íå â³äõèëÿâ ïîäàíèé çàêîíîïðîåêò á³ëüø³ñòþ â³ä éîãî êîí-
ñòèòóö³éíîãî ñêëàäó, ³ ä³ÿâ äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ çàêîíîì, ïðèéíÿòèì Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ Óêðà¿íè ç öèõ ïèòàíü. Ïðîòå, õî÷à Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè âæå ïîçáàâëåíèé òàêîãî
ïðàâà, çà íèì çàëèøàþòüñÿ òàê³ âàãîì³ ïîâíîâàæåííÿ, ÿê ï³äïèñàííÿ çàêîí³â Óêðà¿íè,
ó òîìó ÷èñë³ Çàêîíó ïðî äåðæàâíèé áþäæåò, âåòóâàííÿ çàêîí³â òà ïîâíîâàæåííÿ ó
ñôåð³ êàäðîâî¿ ïîë³òèêè ùîäî âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ñïèðàþ÷èñü íà ÿê³ ìîæíà ñóòòºâî
âïëèâàòè íà åêîíîì³÷íó ïîë³òèêó äåðæàâè.
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Äîñòàòíüî øèðîê³ ïîâíîâàæåííÿ â åêîíîì³ö³ ìàþòü ³ ïðåçèäåíòè Ô³íëÿíä³¿, Øâåé-
öàð³¿, ²íä³¿, Ìåêñèêè òà ªãèïòó.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñîö³àëüíèõ ôóíêö³é ïðåçèäåíòà, òî âîíè ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷óâàòè
ñîö³àëüíó çàõèùåí³ñòü îñîáèñòîñò³, íîðìàëüí³ óìîâè æèòòÿ äëÿ âñ³õ ãðîìàäÿí äåðæà-
âè íåçàëåæíî â³ä ¿õ áåçïîñåðåäíüîãî âêëàäó â åêîíîì³êó êðà¿íè.

Öåé íàïðÿì ä³ÿëüíîñò³ ïðåçèäåíòà ïåðåäáà÷àº, ïî-ïåðøå, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðîç-
ïîä³ëó ñîö³àëüíèõ áëàã íåçàëåæíî â³ä òðóäîâîãî âêëàäó ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ã³äíîãî
ð³âíÿ æèòòÿ äëÿ òèõ, õòî ÷åðåç ð³çí³ îá’ºêòèâí³ ïðè÷èíè íå ìîæå ïîâíîö³ííî ïðàöþâà-
òè (ïåíñ³îíåðàì, ä³òÿì, áåçðîá³òíèì òîùî); ïî-äðóãå, ïðåçèäåíò ïîâèíåí çàîõî÷óâàòè
âèä³ëåííÿ íåîáõ³äíèõ êîøò³â íà ïîòðåáè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, îñâ³òè, áóä³âíèöòâà äåøå-
âîãî äåðæàâíîãî æèòëà äëÿ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà, ÿê³ öüîãî ïîòðåáóþòü. Òàêèì ÷èíîì çà-
áåçïå÷óºòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ òèõ ñîö³àëüíèõ ïðàâ, ÿêèìè ïîâèíí³ â ìàêñèìàëüíîìó îáñÿç³
êîðèñòóâàòèñÿ âñ³ ãðîìàäÿíè äåðæàâè. Ïðåçèäåíò ó ïðàâîâ³é äåðæàâ³ º ãàðàíòîì ðå-
àëüíî¿ ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³ âñ³õ ãðîìàäÿí êðà¿íè, ïðèä³ëÿþ÷è çíà÷íó óâàãó òèì,
õòî ïåðåáóâàº â îñîáëèâî íåâèã³äíîìó ñòàíîâèù³. Òàêà ôóíêö³ÿ ïðåçèäåíòà ïðÿìî çà-
ëåæèòü â³ä åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé äåðæàâè, îñê³ëüêè ëèøå ïðè ðîçâèíóò³é åêîíî-
ì³ö³, ðîçâèíóòèõ ðèíêîâèõ â³äíîñèíàõ ïðåçèäåíò ìîæå áóòè ãàðàíòîì ñîö³àëüíî¿ çà-
õèùåíîñò³ ñâî¿õ ãðîìàäÿí.

Ó Ôðàíö³¿ ³ñíóþòü òàê çâàí³ çàðåçåðâîâàí³ ãàëóç³ ä³ÿëüíîñò³ ïðåçèäåíòà, òàê³ ÿê ñî-
ö³àëüí³ ïèòàííÿ, ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ òà çàéíÿò³ñòü, îõîðîíà çäîðîâ’ÿ, âèð³øåííÿ
ïðîáëåì êóëüòóðè, îõîðîíà ïðèðîäè, òóðèçì, óðáàí³çàö³ÿ, æèòëîâ³ ïèòàííÿ, àðõ³òåê-
òóðíèé áëàãîóñòð³é. Âîíè âèð³øóþòüñÿ ïðåçèäåíòîì çäåá³ëüøîãî çà äîïîìîãè àïàðà-
òó ªë³ñåéñüêîãî ïàëàöó àáî íàéáëèæ÷èõ ñï³âðîá³òíèê³â, ÿê³ êîíòðîëþþòü ïðàêòè÷íó
ä³ÿëüí³ñòü àäì³í³ñòðàö³¿ ³ çàáåçïå÷óþòü ïðåçèäåíòà íàéá³ëüø ïîâíîþ ³íôîðìàö³ºþ ç
äàíèõ ïðîáëåì, à â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ – ãîòóþòü ìîæëèâ³ ð³øåííÿ ãëàâè äåðæàâè ç ïè-
òàíü, ÿê³ éîãî ö³êàâëÿòü. Òàê³ ôóíêö³¿ º âàæëèâèìè ³ äëÿ ïðåçèäåíò³â ³íøèõ êðà¿í ñâ³òó.

Ïðåçèäåíò Àâñòð³¿, íàïðèêëàä, ïðèñâîþº ïðîôåñ³éí³ çâàííÿ, ìîæå íàäàâàòè âè-
êëþ÷í³ ï³ëüãè, íàäáàâêè, ïåíñ³¿. Îäí³ºþ ç âàæëèâèõ ïðåðîãàòèâ ïðåçèäåíòà Ðåñïóá-
ë³êè Ìàëüòà º ãàðàíò³ÿ ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³ ìàëüò³éö³â, ÿêó â³í âèêîíóº, âèêîðèñ-
òîâóþ÷è ïðàâî âåòî ùîäî òèõ ð³øåíü ïàðëàìåíòó êðà¿íè, ÿê³ óùåìëÿþòü ñîö³àëüíó çà-
õèùåí³ñòü ãðîìàäÿí ðåñïóáë³êè. Çà Êîíñòèòóö³ºþ Ïîðòóãàë³¿ ïðåçèäåíò º ãàðàíòîì ä³¿
â êðà¿í³ äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â. Ñâî¿ ôóíêö³¿ â³í çä³éñíþº, ñïèðàþ÷èñü íà äåðæàâ-
íó ðàäó – ïîñò³éíî ä³þ÷èé âèùèé êîíñóëüòàòèâíèé îðãàí ïðè ïðåçèäåíòîâ³. Ùå á³ëü-
øèìè ïîâíîâàæåííÿìè ó çä³éñíåíí³ ñîö³àëüíèõ ôóíêö³é âîëîä³º ïðåçèäåíò ÑØÀ,
ÿêèé âèäàº âåëèêó ê³ëüê³ñòü ï³äçàêîííèõ àêò³â ç äàíî¿ ïðîáëåìàòèêè, ïðè÷îìó ÷àñòèíà
ç íèõ çà ñâî¿ì çíà÷åííÿì äîð³âíþº çàêîíàì, ÿê³ âèäàþòüñÿ Êîíãðåñîì1.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, âèñòóïàþ÷è ãàðàíòîì äîäåðæàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè òà ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, ìàº çàáåçïå÷èòè ðåàë³çàö³þ â äåðæàâ-
íîìó ìåõàí³çì³ êðà¿íè òàêèõ êîíñòèòóö³éíèõ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é, ÿê ïðàâî êîæíîãî
íà ïðàöþ, íà íàëåæí³, áåçïå÷í³ òà çäîðîâ³ ¿¿ óìîâè, çàðîá³òíó ïëàòó, çàõèñò â³ä íåçà-
êîííîãî çâ³ëüíåííÿ (ñòàòòÿ 43 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè); ïðàâî êîæíîãî, õòî ïðàöþº, íà
ñòðàéê äëÿ çàõèñòó ñâî¿õ åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ³íòåðåñ³â (ñòàòòÿ 44); ïðàâî êîæíî-
ãî, õòî ïðàöþº, íà â³äïî÷èíîê (ñòàòòÿ 45); ïðàâî ãðîìàäÿí íà ñîö³àëüíèé çàõèñò, ùî
âêëþ÷àº ïðàâî íà çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ó ðàç³ ïîâíî¿, ÷àñòêîâî¿ àáî òèì÷àñîâî¿ âòðàòè ïðà-
öåçäàòíîñò³, âòðàòè ãîäóâàëüíèêà, áåçðîá³òòÿ ç íå çàëåæíèõ â³ä íèõ îáñòàâèí, à òàêîæ
ó ñòàðîñò³ òà â ³íøèõ âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì (ñòàòòÿ 46); ïðàâî êîæíîãî íà
æèòëî â êîíòåêñò³ ñòàòò³ 47 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè; ïðàâî êîæíîãî íà äîñòàòí³é æèò-
òºâèé ð³âåíü äëÿ ñåáå ³ ñâîº¿ ñ³ì’¿, ùî âêëþ÷àº äîñòàòíº õàð÷óâàííÿ, îäÿã, æèòëî òà
ïðàâî êîæíîãî íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, ìåäè÷íó äîïîìîãó òà ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ (ñòàò-
ò³ 48, 49 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). Êð³ì òîãî, Ïðåçèäåíò ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè ìîæëèâ³ñòü
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ðåàë³çàö³¿ ïðàâà êîæíîãî íà îñâ³òó, à ãðîìàäÿíè ìàþòü ùå é ïðàâî íà áåçîïëàòíå çäî-
áóòòÿ âèùî¿ îñâ³òè â äåðæàâíèõ òà êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ (ñòàò-
òÿ 53 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè).

Ðåàë³çóþ÷è ôóíêö³þ ãàðàíòà (çîêðåìà ãàðàíòà ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³ ëþäèíè),
Ïðåçèäåíò ìàº âèêîðèñòîâóâàòè òàêèé êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèé ³íñòðóìåíòàð³é, ÿê,
ïî-ïåðøå, ïðàâî çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè, ñóá’ºêòîì ÿêîãî º Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè â³äïî-
â³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 93 Êîíñòèòóö³¿ (á³ëüøå òîãî, â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè
äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ìîæå âèçíà÷èòè çàêîíîïðîåêò ÿê íåâ³äêëàäíèé,
ùî ìàº íàñë³äêîì éîãî ðîçãëÿä ïàðëàìåíòîì ïîçà÷åðãîâî). Ïî-äðóãå, ÿê óæå áóëî çà-
çíà÷åíî âèùå, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ìàº ïðàâî âåòî ùîäî ïðèéíÿòèõ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ
Óêðà¿íè çàêîí³â ç íàñòóïíèì ïîâåðíåííÿì ¿õ íà ïîâòîðíèé ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè. Ïî-òðåòº, ïðåçèäåíò Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 6 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-
ò³ 106 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðèçíà÷àº âñåóêðà¿íñüêèé ðåôåðåíäóì ùîäî âíåñåííÿ
çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 156 ö³º¿ Êîíñòèòóö³¿, ïðîãîëîøóº
âñåóêðà¿íñüêèé ðåôåðåíäóì çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ. Ïî-÷åòâåðòå, ïðèïèíÿº ïîâíî-
âàæåííÿ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè òà ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî éîãî â³äñòàâêó, ïðèçíà÷àº
çà ïîäàííÿì Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè ÷ëåí³â Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, êåð³âíèê³â
³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, à òàêîæ ãîë³â ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³-
í³ñòðàö³é òà ïðèïèíÿº ¿õí³ ïîâíîâàæåííÿ íà öèõ ïîñàäàõ. Ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèïèíåííÿ
ïîâíîâàæåíü çàçíà÷åíèõ ïîñàäîâèõ îñ³á ìîæå áóòè íå ò³ëüêè ïîë³òè÷íà äîö³ëüí³ñòü, à
é íåíàëåæíå, íà äóìêó Ïðåçèäåíòà, âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàâäàíü ó ñôåð³
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ.
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ÄÎÃÌÀÒÈÊÀ ÇÀÕÈÑÍÈÕ ÎÁÎÂ’ßÇÊ²Â Ó Í²ÌÅ××ÈÍ² –
ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÇÀÂÄÀÍÜ

Ò. Êëåìåíñ,
ñóääÿ Ôåäåðàëüíîãî Ñîö³àëüíîãî Ñóäó Í³ìå÷÷èíè

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà Í³ìå÷÷èíè ìàþòü çì³ñòîâí³ â³äì³ííîñò³ ñòîñîâíî ñîö³àëü-
íèõ îñíîâíèõ ïðàâ.

1. Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè â ñòàòòÿõ 43–49 ïðîãîëîøóº çíà÷íó ê³ëüê³ñòü êîíêðåòíèõ
ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ: íà ïðàöþ, íà íàëåæíèé ð³âåíü îïëàòè ïðàö³, äîñòàòí³é æèò-
òºâèé ð³âåíü, íà æèòëî çà ïðèéíÿòíó ïëàòíþ, íà äîñòóïíó ìåäè÷íó äîïîìîãó òà ìå-
äè÷íå ñòðàõóâàííÿ, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, çàáåçïå÷åííÿ äîñòàòíüîãî ð³âíÿ æèòòÿ, îñî-
áëèâî íà ïåíñ³þ çà â³êîì òà óòðèìàííÿ, ÿêå ãàðàíòóâàòèìå ã³äíèé ð³âåíü æèòòÿ ó ðàç³
íåïðàöåçäàòíîñò³.

Òóò, ìîæëèâî, âèíèêàº çàïèòàííÿ, ÷è íå íàäàºòüñÿ çàíàäòî áàãàòî òàêèõ ïðàâîâèõ
ãàðàíò³é, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè çàáåçïå÷åí³ â óìîâàõ ñîö³àëüíî¿ ä³éñíîñò³? ßê çàçíà÷èâ
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ïàí Ï. Òêà÷óê, ³ ïðî ùî ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó ïàí³ Ë. ×óáàð ùå ãîâîðèòèìå, íàóêà òà ñóäîâà ïðàêòèêà âðàõîâóþòü òàêó ñèòó-
àö³þ â Óêðà¿í³, êîëè êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâ³ ïîëîæåííÿ ç ñîö³àëüíî¿ òî÷êè çîðó íå òëó-
ìà÷àòüñÿ ÿê æîðñòêå òà ³ñíóþ÷å ïðàâî âèìîãè. Âîíè á³ëüøå âáà÷àþòü ó öèõ ïîëîæåí-
íÿõ çîáîâ’ÿçàííÿ äåðæàâè ï³äòðèìóâàòè ðåàë³çàö³þ ñîö³àëüíèõ ïðàâ òà ñïðèÿòè ïî-
ñò³éíîìó ïîë³ïøåííþ óìîâ äëÿ ¿õ âèêîðèñòàííÿ.

2. Ó Í³ìå÷÷èí³, íà â³äì³íó â³ä Óêðà¿íè, Êîíñòèòóö³ÿ óòðèìàëàñü â³ä óíîðìóâàííÿ
ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ. Ó í³é âèçíà÷åíà ³íøà ïîçèö³ÿ: ÷è ìîæóòü ³ç çàãàëüíîãî
ïðèíöèïó ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè àáî ç ³íøèõ êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü áóòè âèòëóìà÷å-
í³ êîíêðåòí³ ïðàâîâ³ âèìîãè äëÿ îêðåìî¿ îñîáè â ñîö³àëüí³é ãàëóç³ ÿê îñíîâíå ïðàâî?

Ó í³ìåöüê³é Êîíñòèòóö³¿, ÿê ³ ó ñòàòò³ 1 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, âèçíà÷åíî, ùî Í³ìå÷-
÷èíà º ñîö³àëüíîþ äåðæàâîþ (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 20: «... ñîö³àëüíà ôåäåðàëüíà
äåðæàâà», òà ÷àñòèíà ïåðøà, ðå÷åííÿ ïåðøå ñòàòò³ 28: «ñîö³àëüíà ïðàâîâà äåðæàâà»).
Àëå â òàêîìó âèãëÿä³ âîíè íå íàäàþòü ãðîìàäÿíèíó æîäíèõ ïðàâîâèõ ãàðàíò³é. Âîíè º
ò³ëüêè îá’ºêòèâíî-ïðàâîâèì óíîðìóâàííÿì ìåòè, òàê çâàíèì âèçíà÷åííÿì ìåòè
äåðæàâè. Ñîö³àëüíî-äåðæàâíèìè îñíîâíèìè çàâäàííÿìè äåðæàâè º çàõèñò ãðîìàäÿ-
íèíà ó âèïàäêàõ õâîðîáè1 òà äîñÿãíåííÿ ïåíñ³éíîãî â³êó2, à òàêîæ ï³êëóâàííÿ ïðî
îñ³á, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè3. Àëå çàêîíîäàâåöü ïðè êîíêðåòèçàö³¿ öèõ ñîö³àëüíî-
äåðæàâíèõ çàâäàíü ìàº äîñèòü øèðîê³ ðàìêè ùîäî âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó
ðåãóëþâàííÿ4, à ïðèíöèï ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè íå çàêð³ïëþº æîäíèõ ïðàâ âèìîãè ç
áîêó ãðîìàäÿíèíà5. Éîãî ïðàâîâå çíà÷åííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî â³í âèêîðèñòîâóºòüñÿ
ó ïîºäíàíí³ ç ³íøèìè êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèìè îö³íêàìè ÿê äîäàòêîâà òî÷êà çîðó,
ÿê äîïîì³æíèé àðãóìåíò. Òàê, ó ìåæàõ ïèòàííÿ, ÷è º ïðèïóñòèìèì ð³çíå ñòàâëåííÿ
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94, 241 (263); 100, 271 (284).
5 Ñòîñîâíî îá’ºêòèâíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó äèâ., íàïðèêëàä, Ð³øåííÿ ÔÊÑ 65, 182 (193).



äî ïåâíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 3 ÎÇ, çä³éñíþºòüñÿ ïåðåâ³ðêà, ÷è
íå âèïðàâäîâóºòüñÿ òàêå ñòàâëåííÿ ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì çàâäàíü ñîö³àëüíî-äåðæàâ-
íîãî õàðàêòåðó. Â òàêîìó âèïàäêó âèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè âèêîðèñòîâóºòüñÿ
ÿê îö³íî÷íà òî÷êà çîðó6. Òàêèì ÷èíîì, ÿê ñàìîñò³éíèé òàêèé ïðèíöèï ñîö³àëüíî¿ äåð-
æàâè íå çàñòîñîâóºòüñÿ.

Êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà îêðåìî¿ îñîáè â ñîö³àëüí³é ãàëóç³ ìîæóòü âèïëèâàòè ò³ëüêè
³ç çàõèñíèõ îáîâ’ÿçê³â äåðæàâè, ÿê³, â ñâîþ ÷åðãó, âèòëóìà÷óþòüñÿ ç îñíîâíèõ ïðàâ.

* * *

Àëå âèâåäåííÿ çàõèñíèõ îáîâ’ÿçê³â äåðæàâè ç îñíîâíèõ ïðàâ ÷åðåç ¿õ ñòðóêòóðó º
ñêîð³øå âèíÿòêîì.

1. Âèõîäÿ÷è ç îñíîâîïîëîæíî¿ ñòðóêòóðè îáîâ’ÿçêè º ïðàâàìè íà çàõèñò. Òîáòî
âîíè ñëóãóþòü ãðîìàäÿíèíó ò³ëüêè äëÿ çàõèñòó â³ä âòðó÷àííÿ äåðæàâè àáî, ³íàêøå
êàæó÷è, âîíè çîáîâ’ÿçóþòü äåðæàâó íå âòðó÷àòèñÿ ó ñïðàâè ãðîìàäÿíèíà. Âîíè òàê ³
ñôîðìóëüîâàí³, íàïðèêëàä: «Ñâîáîäà îñîáèñòîñò³ íåäîòîðêàííà» (ðå÷åííÿ äðóãå ÷àñ-
òèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 2 ÎÇ), «ñâîáîäà â³ðîñïîâ³äàííÿ... òà ñâîáîäà ðåë³ã³éíèõ... ïåðåêî-
íàíü íåäîòîðêàíí³» (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 4 ÎÇ), «ìèñòåöòâî ³ íàóêà, äîñë³äæåííÿ ³ âè-
êëàäàííÿ º â³ëüíèìè» (÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 5 ÎÇ), «òàºìíèöÿ ëèñòóâàííÿ, à òàêîæ
ïîøòîâ³, òåëåãðàôí³ òà òåëåôîíí³ ïîâ³äîìëåííÿ íåäîòîðêàíí³» (÷àñòèíà ïåðøà ñòàò-
ò³ 10 ÎÇ), «æèòëî º íåäîòîðêàííèì» (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 13 ÎÇ).

²íîä³ ï³ñëÿ öüîãî ì³ñòèòüñÿ ðå÷åííÿ, ÿêå äîïóñêàº îáìåæåííÿ ÷åðåç çàêîí, òîáòî â
îñîáëèâèõ âèïàäêàõ ìîæëèâå âòðó÷àííÿ. Òàê, ó ðå÷åíí³ òðåòüîìó ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàò-
ò³ 2 ÎÇ âèçíà÷åíî: «...âòðó÷àííÿ â ö³ ïðàâà äîïóñêàºòüñÿ ò³ëüêè íà ï³äñòàâ³ çàêîíó»
(÷àñòèíà äðóãà ïåðøîãî ðå÷åííÿ ñòàòò³ 10 ÎÇ; ÷àñòèíà äðóãà, ðå÷åííÿ ïåðøå ñòàòò³ 11
ÎÇ). Òàêà ñòðóêòóðà çàñòåðåæåííÿ çàêîíîì ï³äòâåðäæóº, ùî îñíîâí³ ïðàâà ñïðÿìîâà-
í³ íà çàõèñò â³ä âòðó÷àííÿ â ãàëóçü ñâîáîäè îêðåìîãî ãðîìàäÿíèíà, àäæå íà îñíîâ³
çàñòåðåæåííÿ çàêîíîì ìîæå â³äáóâàòèñü âòðó÷àííÿ íà êîðèñòü ³íòåðåñ³â çàãàëó àáî çà-
êîíîì ìîæóòü ñòâîðþâàòèñü ìîæëèâîñò³ äëÿ òàêîãî âòðó÷àííÿ. Íàïðèêëàä, íåçâàæà-
þ÷è íà ãàðàíòîâàíó ñâîáîäó îñîáè (ðå÷åííÿ äðóãå ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 2 ÎÇ) êðè-
ì³íàëüíèìè çàêîíàìè ïåðåäáà÷àºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ïîçáàâëÿòè øëÿõîì âèíåñåííÿ âè-
ðîêó ñâîáîäè òà óòðèìóâàòè ó â’ÿçíèö³ òèõ îñ³á, ñòîñîâíî ÿêèõ äîâåäåíî âèíó â ñêîºí-
í³ êðèì³íàëüíîãî çëî÷èíó.

Ðîçóì³ííÿ îñíîâíèõ ïðàâ ò³ëüêè ÿê çàõèñíèõ áóëî áàæàíèì ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè
Îñíîâíîãî çàêîíó ó 1948–1949 ðîêàõ, òîáòî â³äðàçó ïî çàê³í÷åíí³ â³éíè. Ó ò³é ñèòóàö³¿
(â³äáóäîâóâàëèñü äåðæàâà òà åêîíîì³êà) áóëî çðîçóì³ëî, ùî çàêð³ïëåííÿ çàíàäòî âå-
ëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ïðàâ â Îñíîâíîìó çàêîí³ ïðèçâåëî á äî òîãî, ùî ¿õ íå ìîæíà áóëî á ðå-
àë³çóâàòè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì Êîíñòèòóö³ÿ âòðàòèëà á äîâ³ðó ó òîé ÷àñ, êîëè âîíà ìàëà
ñòàòè îñíîâîþ äëÿ ðîçáóäîâè ïðàâîâî¿ ñèñòåìè.

2. Àëå, ïîðÿä ³ç çàõèñíèì çì³ñòîì îñíîâíèõ ïðàâ, ÔÊÑ òëóìà÷èòü òàêîæ ³ çàõèñí³
îáîâ’ÿçêè äåðæàâè. Îñíîâí³ ïðàâà, ÿê³ çàõèùàþòü âàæëèâ³ ïðàâîâ³ áëàãà (íàïðèêëàä
æèòòÿ, îñîáèñòó íåäîòîðêàíí³ñòü, æèòëî), çîáîâ’ÿçóþòü äåðæàâó íå ò³ëüêè íå âòðó÷à-
òèñÿ â ö³ ñôåðè ãðîìàäÿíèíà. Çàõèñò â³ä äåðæàâíîãî âòðó÷àííÿ òàêîæ ïåðåäáà÷àº, ùî
ãðîìàäÿíèí ïîâèíåí ìàòè â³äïîâ³äíå ïðàâîâå áëàãî. Ò³ëüêè ÿêùî â³í ìàº ¿õ ó ñâîºìó
ðîçïîðÿäæåíí³, ç’ÿâëÿºòüñÿ òà ïðàâîâà îñíîâà, ùîäî ÿêî¿ ìîæå ä³ÿòè çàõèñíå ïðàâî7.
Òàêèì ÷èíîì, òàêó îñíîâó äåðæàâà ïîâèííà ãàðàíòóâàòè òà çàõèùàòè.
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6 Äèâ., íàïðèêëàä, Ð³øåííÿ ÔÊÑ 45, 376 (387); 94, 241 (263).
7 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 33, 303 (331): «Ïðàâî íà ñâîáîäó âòðà÷àëî á áåç ôàêòè÷íî¿ ïåðåäóìîâè ñêîðèñòàòè-

ñÿ íèì áóäü ÿêó ö³íí³ñòü».



Äî òîãî æ îáîâ’ÿçîê öå ãàðàíòóâàòè âèïëèâàº ³ç çîáîâ’ÿçàííÿ âñ³º¿ äåðæàâíî¿ âëàäè
ðàõóâàòèñÿ ç ã³äí³ñòþ ëþäèíè òà çàõèùàòè ¿¿ (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 1 ÎÇ)8. Áåç íåîá-
õ³äíîãî æèòòºâîãî ì³í³ìóìó ã³äíå ëþäñüêå ³ñíóâàííÿ áóëî á íåìîæëèâèì.

3. Îòæå, ³ç çàçíà÷åíèõ â Îñíîâíîìó çàêîí³ çàõèñíèõ ïðàâ âèïëèâàº îáîâ’ÿçîê ïî

íàäàííþ ïîñëóã òà çàõèñòó ç áîêó äåðæàâè. Âîíà ïîâèííà ãàðàíòóâàòè ãðîìàäÿíè-
íó òàêó îñíîâó ³ çàõèùàòè ¿¿ ç òèì, ùîá éîìó âçàãàë³ íàäàâàëàñü ìîæëèâ³ñòü ôàê-

òè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ îñíîâíèõ ïðàâ. Àëå ùîäî òîãî, â ÿêîìó îáñÿç³ äåðæàâà ìàº
ñïðèéìàòè òàêå ãàðàíòóâàííÿ òà çàõèñò ÿê ñâîº çàâäàííÿ, âîíà ìàº äîñèòü øèðîê³

ìîæëèâîñò³ ùîäî îö³íêè òà âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè ³ çì³ñòó âðåãóëþâàííÿ9. Ó ðàç³
íåáåçïåêè äëÿ ö³º¿ îñíîâè äåðæàâà ìàº çâàæóâàòè íà òå, ÷è ïîâèííà âîíà ä³ÿòè ³ ÿê³ ñà-
ìå çàõîäè ìîæå çä³éñíèòè. Ò³ëüêè ó âèïàäêó íàÿâíîãî10 ïîðóøåííÿ òàêîãî îáî-

â’ÿçêó ÔÊÑ âñòàíîâëþº ïîðóøåííÿ Îñíîâíîãî çàêîíó. Íàïðèêëàä, ÿêùî çàêîíîäà-
âåöü, íåçâàæàþ÷è íà àêòóàëüíó ïðîáëåìàòèêó, âçàãàë³ íå çä³éñíèâ æîäíèõ çàõîä³â àáî
çä³éñíåí³ íèì çàõîäè º íåïðèéíÿòíèìè ÷àñòêîâî ÷è ïîâí³ñòþ11.

Â³äïîâ³äíî äî öüîãî ÔÊÑ â³äìîâèâ, íàïðèêëàä, ó ïðàâàõ âèìàãàòè:
– çàõîäè äî ïîäîëàííÿ øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ ïàë³ííÿì ³íøèì îñîáàì12;
– ë³êóâàííÿ ò³ëüêè ïåâíèìè ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè13;
– ï³äâèùåííÿ ãðàíè÷íèõ öèôð äëÿ óñòàòêóâàííÿ ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó14;
– á³ëüø æîðñòêèõ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó â³ä øóìó15;
– çàõèñòó â³ä íåáåçïåêè ç áîêó àòîìíèõ åëåêòðîñòàíö³é16;
– çàõèñòó â³ä íàñë³äê³â í³÷íî¿ ïðàö³17.

4. ²ñíóþòü ñèòóàö³¿, â ÿêèõ äåðæàâà íå ìîæå çàäîâîëüíèòèñÿ ò³ëüêè ïåðåâ³ðêîþ òà
çâàæàííÿì, ÷è ä³ÿòèìå âîíà. Òàêîþ º ñèòóàö³ÿ, êîëè çà÷³ïàºòüñÿ ïðîæèòêîâèé ì³-
í³ìóì ³ òàêèì ÷èíîì ëþäèí³ ãàðàíòóºòüñÿ ã³äíå æèòòÿ. Öå îçíà÷àº, ùî ãðîìàäÿíèí
ìîæå âèìàãàòè ä³é àáî íàâ³òü ïåâíèõ çàõîä³â18, ÿêùî ðàçîì ç ïðîæèòêîâèì ì³í³ìóìîì
ï³ä çàãðîçîþ çíàõîäèòüñÿ ñàìà ã³äí³ñòü ëþäèíè, ïîâàãà òà çàõèñò ÿêî¿ º çîáîâ’ÿçàííÿì
äåðæàâíî¿ âëàäè (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 1 ÎÇ). Ó âèïàäêó íåáåçïåêè äåðæàâà ìîæå
âèêîíàòè ñâ³é îáîâ’ÿçîê çàõèñòó, ò³ëüêè âæèâøè ä³¿; âîíà ïîâèííà ãàðàíòóâàòè òà çà-
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8 Ñòîñîâíî òëóìà÷åííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 ÎÇ äèâ., íàïðèêëàä Ð³øåííÿ ÔÊÑ 39, 1 (42, 43); 46, 160
(164); 49, 24 (53); 49, 89 (141 òà íàñòóïíà); 57, 250 (284 òà íàñòóïíà); 82, 60 (85); 88, 203 (251 òà íàñòóïí³, 254
òà íàñòóïíà); 90, 145 (195); 96, 56 (64). Ðàí³øå â Ð³øåíí³ ÔÊÑ 1, 97 (104 òà íàñòóïíà) â öüîìó â³äìîâëÿëîñü.
Öå ï³äòâåðäæóâàëîñü Ôåäåðàëüíèì àäì³í³ñòðàòèâíèì ñóäîì ç òî÷êè çîðó «ìîæëèâîñò³ ³ñíóâàííÿ» àáî «³ñíó-
âàííÿ óòðèìàííÿ» (óñòàëåíà ñóäîâà ïðàêòèêà ç ÷àñ³â Ð³øåííÿ ÔÀÑ 1, 159 (161); 9, 78 (80).

9 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 77, 170 (214 òà íàñòóïíà); 77, 381 (405); 85, 191 (212, 213); 88, 203 (262); 96, 56 (64).
10 Íåîáõ³äí³ñòü åâ³äåíòíîñò³ ï³äêðåñëþºòüñÿ â äåÿêèõ ð³øåííÿõ êîëåã³é îñîáëèâî ÷³òêî: äèâ., íàïðèêëàä,

Ð³øåííÿ ÔÊÑ (êîëåã³ÿ) â³ä 9.2.1998 – 1 BvR 2234/97 = NJW 1998, 2961. Äèâ. òàêîæ Ð³øåííÿ ÔÊÑ 33, 303
(333) òà Ð³øåííÿ ÔÊÑ 56, 54 (81 òà íàñòóïíà); 77, 170 (215); 77, 381 (405); 79, 174 (202); 92, 26 (46). Äèâ. ñòî-
ñîâíî öüîãî òàêîæ íàñòóïíó çíîñêó.

11 Ñòîñîâíî îñòàííüîãî äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 88, 203 (262 òà íàñòóïíà); 92, 26 (46) ³ç ïîÿñíåííÿìè ñòîñîâíî
Ð³øåííÿ 77, 170 (215); 77, 381 (405); 79, 174 (202); 85, 191 (212).

12 Ð³øåííÿ ÔÊÑ (êîëåã³ÿ) â³ä 9.2.1998 – 1 BvR 2234/97 = NJW 1998, 2961.
13 Ð³øåííÿ ÔÊÑ (êîëåã³ÿ) â³ä 5.3.1997 – 1 BvR 1068/96 = MedR 1998, 2961.
14 Ð³øåííÿ ÔÊÑ (êîëåã³ÿ) â³ä 28.2.2002 – 1 BvR 1676/01 = NJW 2002, 1638.
15 Ð³øåííÿ ÔÊÑ 56, 54 (73 òà íàñòóïí³, 78 òà íàñòóïí³) ñòîñîâíî øóìó â³ä ë³òàê³â; Ð³øåííÿ ÔÊÑ 79, 174

(201 òà íàñòóïíà) ñòîñîâíî øóìó ç âóëèö³.
16 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 49, 89 (140 òà íàñòóïí³); 53, 30 (57 òà íàñòóïí³); 77, 381 (402 òà íàñòóïí³).
17 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 85, 191 (212 òà íàñòóïí³) ñòîñîâíî âïîðÿäêóâàííÿ ðîáî÷îãî ÷àñó; Ð³øåííÿ ÔÊÑ 87,

363 (386 òà íàñòóïí³) ñòîñîâíî çàáîðîíè í³÷íîãî âèï³êàííÿ õë³áà.
18 Òàê, íàïðèêëàä, Ð³øåííÿ ÔÊÑ 39, 1 (43); 49, 89 (142); 57, 250 (284 òà íàñòóïíà); 82, 60 (85); 88, 203 (254

òà íàñòóïíà); 96, 56 (64 âíèçó).



áåçïå÷èòè ã³äíå ëþäèíè ³ñíóâàííÿ, òîáòî ñïðÿìîâàí³ íà çàõèñò îñíîâí³ ïðàâà âèçíà-
÷àþòü ïðàâî ãðîìàäÿíèíà âèìàãàòè â³ä äåðæàâè ä³¿ ç ¿¿ áîêó19.

Íàïðèêëàä, ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì ìàº áóòè ãàðàíòîâàíèé òà çàáåçïå÷åíèé, îñîáëè-
âî ç ô³íàíñîâî¿20 òî÷êè çîðó òà ç òî÷êè çîðó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ21.

à) Ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì ç ô³íàíñîâî¿ òî÷êè çîðó äåðæàâà ãàðàíòóº, êîëè âèçíà-
÷àº ïåâíèé áàçèñíèé äîõ³ä â³ëüíèì â³ä îïîäàòêóâàííÿ – ïîäàòêîâèé ïðîæèòêîâèé
ì³í³ìóì22. Òîé, õòî íå ìàº æîäíèõ äîõîä³â àáî ìåíøå, í³æ öå íåîáõ³äíî äëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ ³ñíóâàííÿ, – îòðèìóº ñîö³àëüíó äîïîìîãó23.

b) Ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì ç òî÷êè çîðó çäîðîâ’ÿ24 äåðæàâà çàáåçïå÷óº, íàäàþ÷è â
ðîçïîðÿäæåííÿ25 ãðîìàäÿíèíà îðãàí³çîâàíó ïóáë³÷íî-ïðàâîâèì ÷èíîì ñèñòåìó
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ðàçîì ç ïåðåäáà÷åíèì çàêîíîì ìåäè÷íèì ñòðàõóâàííÿì26, âêëþ-
÷àþ÷è ãàëóçü ë³êàðåíü), â ÿê³é áëèçüêî 90 â³äñîòê³â íàñåëåííÿ îáîâ’ÿçêîâî çàñòðàõîâà-
íî ³ ñïëà÷óþòüñÿ âíåñêè çàëåæíî â³ä ðîçì³ðó äîõîä³â. Òîìó, õòî íå ïðàöþº ³ íå º ÷ëå-
íîì ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íà ï³äñòàâàõ ïîïåðåäíüî¿ ðîáîòè àáî íà ï³äñòàâàõ
ñï³ëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ÿê ÷ëåí ñ³ì’¿, ì³í³ìóì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ ÷åðåç
ñîö³àëüíó äîïîìîãó ó ôîðì³ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

ñ) Ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì ó âèãëÿä³ «íàäàííÿ æèòëà» äåðæàâà çàáåçïå÷óº, íàäà-
þ÷è îñîáàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, â³äïîâ³äí³ ô³íàíñîâ³ êîøòè ÿê ñîö³àëüíó äî-
ïîìîãó àáî ãðîø³ íà æèòëî íà îñíîâ³ Çàêîíó ïðî ãðîøîâó äîïîìîãó íà æèòëî. ßêùî
îñîáà, ÿêà ïîòðåáóº äîïîìîãè, ñàìà íå ìîæå çíàéòè ñîá³ æèòëî, âîíà îòðèìóº éîãî ç
äîïîìîãîþ äåðæàâè (âèçíà÷åííÿ27 ç áîêó óïðàâë³íñüêî¿ óñòàíîâè æèòëà äëÿ áåçïðè-
òóëüíèõ).

* * *

Òàêèìè º ïðèêëàäè òëóìà÷åííÿ îñíîâíèõ ïðàâ, ÿê³ â Í³ìå÷÷èí³ ñïðÿìîâàí³ íà çà-
õèñò â³ä âòðó÷àííÿ äåðæàâè, äëÿ âèçíà÷åííÿ îáîâ’ÿçê³â äåðæàâè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, âðåøò³-ðåøò äîñÿãàºòüñÿ ìàéæå òîé ñàìèé ðåçóëüòàò, ÿê ³ ñòàòòåþ 48
âàøî¿ Êîíñòèòóö³¿ – ñòîñîâíî ì³í³ìàëüíèõ ñòàíäàðò³â æèòòÿ, ñòàòòåþ 46 – ùîäî ì³í³-
ìàëüíî¿ ïåíñ³¿ òà ì³í³ìàëüíîãî óòðèìàííÿ, ñòàòòåþ 49 – ñòîñîâíî çàõèñòó çäî-
ðîâ’ÿ òà ñòàòòåþ 47 – ùîäî ïðàâà íà æèòëî.
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19 Öå, çà ïåâíèõ îáñòàâèí, ìîæå çàéòè òàê äàëåêî, ùî äåðæàâà íå çìîæå ñêàñîâóâàòè ³ñíóþ÷³ øòðàôí³
ñàíêö³¿, ÿê³ ïîêëèêàí³ çàõèùàòè ïðàâîâ³ áëàãà. Òàê, âîíà ïîâèííà çàëèøàòè ä³þ÷èìè øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà âáè-
âñòâî. Íà ïðîòèâàãó ïîïåðåäíüîìó, øòðàôíà ñàíêö³ÿ çà çíèùåííÿ æèòòÿ, ÿêå ò³ëüêè ðîçâèâàºòüñÿ (åìáð³îí,
nasciturus) ìîæå áóòè ñêàñîâàíà, ÿêùî âîíà ³íøèì ÷èíîì ñòâîðèëà äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü çàõèñíèõ çàõîä³â ïðî-
òè ïðèïèíåííÿ âàã³òíîñò³: âîíà ìàº ÷³òêî âèçíà÷èòè ³ íàäàë³ ³ñíóþ÷å ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ïðèïèíåííÿ
âàã³òíîñò³ ìîæå â³äáóòèñü áåç ïîêàðàííÿ çà öå ò³ëüêè âïðîäîâæ îáìåæåíîãî ñòðîêó, âîíî ïîâèííî áóòè
çä³éñíåíî â³äïîâ³äíèì ë³êàðåì, ìàòè ïîâèííà ïåðåä öèì îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ, ³ ìàº áóòè ïðèéíÿòå ð³øåí-
íÿ, ÿêå óñóâàº àáî ùîíàéìåíøå çíà÷íî çìåíøóº òàêó ïîòðåáó òà ñîö³àëüí³ íåãàðàçäè, ÿê³ âèíèêàþòü äëÿ
ìàòåð³ ó çâ’ÿçêó ç íàðîäæåííÿì òà âèõîâàííÿì äèòèíè. Âñ³ ö³ âèìîãè âðàõóâàëî íîâå ð³øåííÿ (Ð³øåííÿ ÔÊÑ
88, 203 (264 òà íàñòóïí³, 270 òà íàñòóïí³ äî ïðîâ³äíèõ âèçíà÷åíü 10 òà íàñòóïí³).

20 Ùîäî ïîäàòêîâîãî ì³í³ìóìó åêçèñòåíö³¿ äèâ. çíîñêó 22.
21 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 49, 89 (142); 53, 30 (57).
22 Äèâ. ñòîñîâíî öüîãî Ð³øåííÿ ÔÊÑ 82, 60 (85); 87, 153 (169-171, 176); 91, 93 (111, 114-116); 99, 246

(259–261).
23 ×àñòêîâî ³ç ïîñëóãàìè, ÿê³ âèõîäÿòü çà ðàìêè ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó. Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 40, 121

(133); 82, 60 (85).
24 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 56, 54 (73 òà íàñòóïí³).
25 Ò. – Ratajczak und Schwarz-Schilling – (Herausgeber), Budgetierung des Gesundheitswesens,

Springerverlag 1997, S. 109 (116 ff.). Ïðîòèëåæíà äóìêà (³ç çâåðíåííÿì äî ïðèíöèïó ð³âíîãî ñòàâëåííÿ), íà-
ïðèêëàä, Bieback in: Virteljahresschrift fur Sozialrecht – VSSR – 2003, 1 (16) ³ç ïîñèëàííÿì íà Ð³øåííÿ ÔÊÑ 45,
376 (387), ÿêå íå ì³ñòèòü îäíîçíà÷íèõ âèñëîâëþâàíü, ùî ìîæóòü áóòè ïðèéíÿò³ ÿê äîêóìåíò äëÿ âèñíîâê³â.

26 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 68, 193 (218). Ñïåö³àëüíî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êë³í³ê äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 57, 70 (99); 82,
209 (230).

27 Íà îñíîâ³ çàêîíîäàâñòâà çåìåëü ïðî ïîë³öåéñüêó ä³ÿëüí³ñòü.



Ïðàâî íà ïðàöþ òà íà ïðèéíÿòíó îïëàòó ïðàö³, ïðî ùî éäåòüñÿ ó ñòàòò³ 43 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, í³ìåöüêîþ Êîíñòèòóö³ºþ íå çàêð³ïëåíî. Òàê³ ïðàâà íàâìèñíî
íå áàæàëè óíîðìîâóâàòè ïðè íàïèñàíí³ Îñíîâíîãî çàêîíó – íàâ³òü ÿê íàïðÿì28. ² ñüî-
ãîäí³ â³äñòîþºòüñÿ ïîçèö³ÿ, ùî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó ç ô³íàíñîâî¿
òî÷êè çîðó äîñòàòíüî ò³ëüêè ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, à ïðàâî íà ïðàöþ ìîæå áóòè íåðå-
àë³çîâàíèì29. ßê â³äîìî, â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ³ñíóº ïðîáëåìà áåçðîá³òòÿ. Íå îá³- éøëà
âîíà ³ Í³ìå÷÷èíó (âæå äåê³ëüêà ðîê³â öÿ öèôðà ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 10 â³äñîòê³â). ßê-
ùî Í³ìå÷÷èíà âñòàíîâèëà á êîíñòèòóö³éíó ãàðàíò³þ íà ïðàöþ, òî êîíñòèòóö³éíå ïðà-
âî òà êîíñòèòóö³éíà ðåàëüí³ñòü ìàëè á çíà÷íå ðîçõîäæåííÿ. ² íîðìóâàííÿ áóëî á «íåñ-
ïðàâæí³ì», à çâ³äñè – ³ Êîíñòèòóö³ÿ áóëà á «íåñïðàâæíüîþ».

Â Óêðà¿í³ òàêîæ ³ñíóþòü ïåâí³ ïðîáëåìè ùîäî ñï³ââ³äíîøåííÿ êîíñòèòóö³éíî¿
ãàðàíò³¿ òà êîíñòèòóö³éíî¿ ä³éñíîñò³. Ç ðåôåðàò³â ÿ çðîçóì³â, ùî äëÿ çàïîá³ãàííÿ ìîæ-
ëèâîìó ïîäàëüøîìó ðîçõîäæåííþ ÷èííå ñîö³àëüíî-ïðàâîâå êîíñòèòóö³éíå âðåãóëþ-
âàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ íå ÿê æîðñòêå, à á³ëüøå ÿê êîíñòèòóö³éíå çàâäàííÿ íà ï³äòðèì-
êó ñîö³àëüíèõ ïðàâ òà äëÿ ïîñòóïîâîãî ïîêðàùåííÿ óìîâ éîãî ðåàë³çàö³¿.
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28 Äèâ. ñòîñîâíî öüîãî â ïóíêò³ Â 1.
29 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 84, 133 (146 òà íàñòóïíà); 92, 140 (150): æîäíîãî ïðàâà âèìîãè íà ñòâîðåííÿ àáî

óòðèìàííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Äèâ. òàêîæ Ð³øåííÿ ÔÊÑ 100, 271 (284) ç äîäàòêîâîþ âêàç³âêîþ íà òå, ùî äåðæàâà
«ìîæå» çä³éñíþâàòè çàõîäè, ÿê³ çá³ëüøóâàòèìóòü ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü.



ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍ² ÇÀÑÀÄÈ ÒÀ ÌÎÆËÈÂ²ÑÒÜ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯

ÎÑÍÎÂÍÈÕ ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ ÏÐÀÂ

×ÅÐÅÇ ÇÂÅÐÍÅÍÍß ÄÎ ÑÓÄÓ

Ã. Ëþááå-Âîëüôô,
ñóääÿ Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Í³ìå÷÷èíè

². Ñîö³àëüí³ îñíîâí³ ïðàâà
òà êîíñòèòóö³éí³ çàâäàííÿ â í³ìåöüêîìó ïðàâ³

Í³ìåöüêèé Îñíîâíèé çàêîí (äàë³ – ÎÇ) ãàðàíòóº ãðîìàäÿíàì çàãàëüíîâ³äîì³ ïðàâà
òà ñâîáîäè. ×³òêî âèçíà÷åíèõ ãàðàíò³é êëàñè÷íèõ ñîö³àëüíèõ ïðàâ – íà ïðàöþ, æèòëî
òà îñâ³òó – â³í íå ì³ñòèòü. Ò³ëüêè ñòàòòÿ 6 àáçàö ÷åòâåðòèé ÎÇ ôîðìóëþº ñîö³àëüíå
îñíîâíå ïðàâî âèìîãè êîæíî¿ ìàòåð³ íà çàõèñò ³ ï³äòðèìêó ç áîêó äåðæàâè. Òàêèì ÷è-
íîì, íà ïåðøèé ïîãëÿä, í³ìåöüêà Êîíñòèòóö³ÿ, îñîáëèâî ñòîñîâíî ñîö³àëüíèõ ãàðàí-
ò³é, ïîì³òíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä óêðà¿íñüêî¿.

Ñòàòòÿ 20, àáçàö ïåðøèé òà ñòàòòÿ 28, àáçàö ïåðøèé, ðå÷åííÿ ïåðøå ÎÇ äåô³íóþòü
Ôåäåðàòèâíó Ðåñïóáë³êó Í³ìå÷÷èíà íå ò³ëüêè ÿê äåìîêðàòè÷íó, ôåäåðàëüíó òà ïðà-
âîâó, à é ÿê «ñîö³àëüíó» äåðæàâó. Öå, áåçñï³ðíî, âèçíà÷àº êîíñòèòóö³éíå çàâäàííÿ äëÿ
âñ³õ ã³ëîê âëàäè òóðáóâàòèñÿ, çã³äíî ç³ ñâîºþ êîìïåòåíö³ºþ, ïðî ñïðàâåäëèâèé ñî-
ö³àëüíèé óñòð³é1, âêëþ÷àþ÷è óñóíåííÿ ñîö³àëüíî¿ íåð³âíîñò³2. Ïðî êîíñòèòóö³éíå
çàâäàííÿ ùîäî ñîö³àëüíîãî çì³ñòó éäåòüñÿ òàêîæ ó âíåñåíîìó äî Îñíîâíîãî çàêîíó â
1967 ðîö³ îáîâ’ÿçêó Ôåäåðàö³¿ òà çåìåëü «ïðè âåäåíí³ áþäæåòíîãî ãîñïîäàðñòâà âðà-
õîâóâàòè ïîòðåáè çàãàëüíîåêîíîì³÷íîãî áàëàíñó» (ñòàòòÿ 109, àáçàö äðóãèé ÎÇ). ßê
çàãàëüíîåêîíîì³÷íèé áàëàíñ, çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 109, àáçàöîì äðóãèì ÎÇ, ðîçãëÿäàºòüñÿ
ñòàí îïòèìàëüíî¿ îäíî÷àñíî¿ ðåàë³çàö³¿ ÷îòèðüîõ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ö³ëåé: ñòàá³ëüíî-
ñò³ ö³íîâîãî ð³âíÿ, âèñîêîãî ð³âíÿ çàéíÿòîñò³, çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî áàëàíñó, à òà-
êîæ ïîñò³éíîãî òà ïðèéíÿòíîãî åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ3. Îòæå, ñòàòòÿ 109, àáçàö äðó-
ãèé ÎÇ ì³ñòèòü, ïîðÿä ç ³íøèì, êîíñòèòóö³éíå çàâäàííÿ ùîäî áîðîòüáè ç áåçðîá³òòÿì,
âðàõîâóþ÷è é ³íø³ ö³ë³.

Âîäíî÷àñ, êîëè ïðèíöèïó ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè òà çîáîâ’ÿçàííþ áþäæåòíîãî ãîñïî-
äàðñòâà íà óòðèìàííÿ çàãàëüíîåêîíîì³÷íîãî áàëàíñó íàäàºòüñÿ ò³ëüêè îá’ºêòèâíî-
ïðàâîâå çíà÷åííÿ, ñòàòòÿ 6, àáçàö ïåðøèé ÎÇ (ùî ñòàâèòü «øëþá òà ñ³ì’þ ï³ä îñîáëè-
âèé çàõèñò äåðæàâè») òà ñòàòòÿ 6, àáçàö ï’ÿòèé (çîáîâ’ÿçóº íà ð³âí³ çàêîíîäàâñòâà çà-
áåçïå÷óâàòè ïîçàøëþáíèì ä³òÿì äëÿ ¿õ ô³çè÷íîãî òà äóõîâíîãî ðîçâèòêó òàê³ ñàì³
óìîâè, ÿê ³ äëÿ íàðîäæåíèõ ó øëþá³ ä³òåé), â³äïîâ³äíî äî ñóäîâî¿ ïðàêòèêè Ôåäåðàëü-
íîãî Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó, ì³ñòÿòü ÿê îá’ºêòèâíî-ïðàâîâå çàõèñíå çàâäàííÿ äëÿ çà-
áåçïå÷åííÿ ð³âíîñò³, òàê ³ êîðåñïîíäóþ÷³ ³íäèâ³äóàëüí³ îñíîâí³ ïðàâà4.

Âîäíî÷àñ, â³äïîâ³äíî äî ñóäîâî¿ ïðàêòèêè Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó,
îñíîâíèìè ïðàâàìè, çîêðåìà êëàñè÷íèìè ïðàâàìè ³ ñâîáîäàìè, âèçíà÷àºòüñÿ çîáî-
â’ÿçàííÿ äåðæàâè íå ò³ëüêè óòðèìóâàòèñü â³ä íåâèïðàâäàíîãî âòðó÷àííÿ, à é àêòèâíî
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1 Ð³øåííÿ ÔÊÑ 94, 241 (263); 97, 169 (185).
2 Ð³øåííÿ ÔÊÑ 100, 271 (284).
3 Äèâ. ïåðåë³ê ó ïàðàãðàô³ 1 ñòàá³ë³çàö³éíîãî çàêîíó.
4 Ñòîñîâíî ñòàòò³ 6, àáçàöó ïåðøîãî ÎÇ, ÿêèé çàõèùàº ïðàâîâèé ³íñòèòóò ñ³ì’¿ (òàê çâàíà «³íñòèòóö³éíà

ãàðàíò³ÿ»), çì³ñòîâíî äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 6, 55 (72 òà íàñòóïíà, 76); ñòîñîâíî ñòàòò³ 6, àáçàöó ï’ÿòîãî ÎÇ –
Ð³øåííÿ ÔÊÑ 25, 167 (173).



çàõèùàòè ö³ ïðàâà òà ôàêòè÷í³ ïåðåäóìîâè äëÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿5. Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä ïðèéíÿâ íèçêó ð³øåíü, â ÿêèõ éøëîñÿ ïðî îñíîâíå ïðàâî íà æèòòÿ òà
ô³çè÷íó íåäîòîðêàíí³ñòü. Ïåðøå ð³øåííÿ ñòîñóâàëîñü ïèòàííÿ â³äïîâ³äíîñò³ Îñíîâ-
íîìó çàêîíó òàê çâàíîãî ðåãóëþâàííÿ òåðì³í³â Ï’ÿòîãî Çàêîíó ïðî ðåôîðìó êðèì³-
íàëüíîãî ïðàâà â³ä 1974 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïðèïèíåííÿ âàã³òíîñò³ ó ïåðø³ äâà-
íàäöÿòü òèæí³â íå ï³äëÿãàº ïîêàðàííþ çà íàÿâíîñò³ ïåâíèõ ïåðåäóìîâ. Ôåäåðàëüíèé
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ïðèéíÿâ íåãàòèâíå ð³øåííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà îáîâ’ÿçîê äåðæàâè
íà çàõèñò æèòòÿ, íàâ³òü ùå íåíàðîäæåíî¿ äèòèíè, òîáòî íà ïðèíöèïîâèé îáîâ’ÿçîê çà-
õèùàòè îñíîâí³ ïðàâà, ³ ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ùîäî êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî çàõèñòó6. Íà-
ñòóïí³ ð³øåííÿ ðîçøèðèëè ³äåþ çàõèñíîãî îáîâ’ÿçêó ùîäî ³íøèõ îñíîâíèõ ïðàâ ³ òà-
êèì ÷èíîì çðîáèëè ¿¿ çàãàëüíîþ. Ç ïðàâîâî¿ òî÷êè çîðó, ó âèïàäêó çàõèñíèõ îáîâ’ÿçê³â
îñíîâíèõ ïðàâ éäåòüñÿ, â ïåðøó ÷åðãó, ïðî êîíñòèòóö³éí³ çàâäàííÿ, ÿê³ çàëèøàþòü çà
çàêîíîäàâñòâîì øèðîê³ ðàìêè äëÿ ä³ÿëüíîñò³. Âèçíàºòüñÿ òàêîæ, ùî ö³ ðàìêè ó âèíÿò-
êîâèõ âèïàäêàõ (Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ãîâîðèòü ïðî ñïðàâè î÷åâèäíîãî
ïîðóøåííÿ)7 ìîæóòü çâóçèòèñü äî ïðàâà âèìîãè íîñ³ÿ îñíîâíîãî ïðàâà, íà îñíîâ³ ÿêî-
ãî ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ñóäó. Àëå é çàõèñí³ îáîâ’ÿçêè îñíîâíèõ ïðàâ º ñîö³àëüíèìè
îñíîâíèìè ïðàâàìè, ÿê³ ÿâíî íå ì³ñòÿòüñÿ â òåêñò³ Êîíñòèòóö³¿, à âèòëóìà÷åí³ øëÿõîì
³íòåðïðåòàö³¿.

Íà ïî÷àòêó äåâ’ÿíîñòèõ ðîê³â ó Í³ìå÷÷èí³ òî÷èëàñÿ àêòèâíà äèñêóñ³ÿ ùîäî òîãî, ÷è
íå áóëî á ñëóøíèì, ó çâ’ÿçêó ç îá’ºäíàííÿì, âêëþ÷èòè äî Îñíîâíîãî çàêîíó ñîö³àëüí³
îñíîâí³ ïðàâà ÷è êîíñòèòóö³éí³ çàâäàííÿ, ñïðÿìîâàí³ íà äîñÿãíåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëü-
òóðíèõ òà åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé. Òàêå áàæàííÿ ïåðåäóñ³ì âèñëîâëþâàëîñü íîâèìè ôåäå-
ðàëüíèìè çåìëÿìè. Í³ìö³ ç êîëèøíüî¿ ÍÄÐ ïðè îáãîâîðåíí³ ö³º¿ òåìè íàñàìïåðåä
ãîâîðèëè ïðî òå, ùîá çáåðåãòè ÷àñòèíó ³äåíòè÷íîñò³ òà êîíò³íóàëüíîñò³ ³ çðîáèòè
âëàñíèé âíåñîê ó çàãàëüíó í³ìåöüêó Êîíñòèòóö³þ. Àëå íàä öèì çðîçóì³ëèì áàæàííÿì
ïåðåìîãó îòðèìàëà íåãàòèâíà ïîçèö³ÿ8, ÿêà, ïåðåâàæíî, íàëåæàëà Çàõ³äí³é Í³ìå÷÷èí³.
Ç áàãàòüîõ ïðîïîçèö³é, ùî ñòîñóâàëèñÿ ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ ÷è äîäàòêîâèõ êîí-
ñòèòóö³éíèõ çàâäàíü, äî Îñíîâíîãî çàêîíó áóëè âíåñåí³ ò³ëüêè äåÿê³: ñòàòòÿ 3, àáçàö
äðóãèé ÎÇ, ÿêà çàêð³ïëþº ð³âí³ñòü ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê, áóëà äîïîâíåíà ÷³òêèì çî-
áîâ’ÿçàííÿì äåðæàâè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ôàêòè÷íîãî ð³âíîïðàâ’ÿ æ³íîê òà ÷îëîâ³ê³â
òà óñóíåííÿ ³ñíóþ÷èõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â9. Ñòàòòÿ 20à ÎÇ ââåëà òàê çâàíó äåðæàâíó
ìåòó ùîäî çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, òîáòî áóëî çàêð³ïëåíî çîáîâ’ÿçàííÿ
äåðæàâè ñòîñîâíî çàõèñòó íàòóðàëüíèõ îñíîâ æèòòÿ.

Ïðîòèâíèêè òàêèõ êîíñòèòóö³éíèõ çì³í âèñóâàëè àðãóìåíòè ùîäî â³äñóòíîñò³
ìîæëèâîñòåé ¿õ ðåàë³çàö³¿ çà äîïîìîãîþ çâåðíåííÿ äî ñóäó. Ñîö³àëüí³ îñíîâí³ ïðàâà
òà êîíñòèòóö³éí³ çàâäàííÿ, ÿê ñòâåðäæóâàëîñü, ó òàêîìó âèïàäêó áóäóòü ò³ëüêè ïóñòè-
ìè êîíñòèòóö³éíèìè îá³öÿíêàìè, ³ òàêèì ÷èíîì ìîæóòü âèêëèêàòè ó ãðîìàäÿí íåâè-
ïðàâäàí³ î÷³êóâàííÿ òà ðîç÷àðóâàííÿ. Àëå ôàêòè÷íî ãîëîâíó ðîëü â³ä³ãðàâàëî ³íøå
ïîáîþâàííÿ, ùî íîâ³ çàêð³ïëåí³ â Êîíñòèòóö³¿ ñîö³àëüí³ îñíîâí³ ïðàâà òà êîíñòèòóö³é-
í³ çàâäàííÿ ìîæóòü áóòè ðåàë³çîâàí³ ó ñóäîâ³é ïðàêòèö³. Òàê³ ïîáîþâàííÿ ïîì³òí³ ó
ôîðìóëþâàíí³ íîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî çàâäàííÿ ùîäî çàõèñòó íàòóðàëüíèõ îñíîâ
æèòòÿ (ñòàòòÿ 20à ÎÇ): «Äåðæàâà çàõèùàº, óñâ³äîìëþþ÷è â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä íà-
ñòóïíèìè ïîêîë³ííÿìè, íàòóðàëüí³ îñíîâè æèòòÿ â ðàìêàõ êîíñòèòóö³éíîãî óñòðîþ
÷åðåç çàêîíîäàâñòâî ³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó òà ïðàâà – ÷åðåç âèêîíàâ÷ó âëàäó òà ïðàâî-
ñóääÿ»*. Ï³ñëÿ ïåðøî¿ ÷àñòèíè ðå÷åííÿ («Äåðæàâà çàõèùàº... íàòóðàëüí³ îñíîâè æèò-
òÿ ...») ñòàòòÿ ìàëà á çàê³í÷èòèñü, ïîäàëüø³ çàñòåðåæåííÿ º çàéâèìè. Áî òå, ùî êîíñòè-
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5 Ð³øåííÿ ÔÊÑ 102, 370 (393); 92, 26 (46) ç ïîäàëüøèìè ïîñèëàííÿìè.
6 Ð³øåííÿ ÔÊÑ 39, 1 (41). Ñòîñîâíî ïðèïèíåííÿ âàã³òíîñò³ äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 88, 203.
7 Ð³øåííÿ ÔÊÑ 56, 54 (80); äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 77, 170 (214 òà íàñòóïí³); 92, 26 (46).
8 Äèâ. J. Isensee, Mit. blauem Auge davogekommen. Ñòîñîâíî ðîáîòè òà ðåçóëüòàò³â Ñï³ëüíî¿ êîíñòèòóö³é-

íî¿ êîì³ñ³¿ äèâ. â: Neue Juristische Wochenschrift 1993, S. 1993 ff.
9 Äèâ. J. Limbach/M. Eckert-Hofer (Hrsg.), Frauenrechte im Grundgesetz des geeinten Deutschland, 1993.
* Ó çâ’ÿçêó ç íàñòóïíèìè çàóâàæåííÿìè ç áîêó àâòîðà, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïîñèëàíü íà ñòðóêòóðó âèêëàäåííÿ

ñòàòò³ Êîíñòèòóö³¿ í³ìåöüêîþ ìîâîþ, çðîáëåíî ïðÿìèé ïåðåêëàä ñòàòò³ 20à, ÿêèé çíà÷íî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïå-
ðåêëàä³â ðîñ³éñüêîþ àáî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ â ³íøèõ âèäàâö³â ÎÇ ÔÐÍ (ïðèì. ïåðåêëàäà÷à).



òóö³éí³ çàâäàííÿ ïîâèíí³ âèêîíóâàòèñü «ó ðàìêàõ êîíñòèòóö³éíîãî óñòðîþ» òà ÷åðåç
ð³çí³ ã³ëêè ïóáë³÷íî¿ âëàäè ò³ëüêè â³äïîâ³äíî äî êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ ìåæ êîìïå-
òåíö³¿, º çðîçóì³ëèì10. Òàêå ï³äêðåñëåííÿ äàº ìîæëèâ³ñòü çðîçóì³òè, ùî çàïðîâàäæåí-
íÿ òàê çâàíî¿ äåðæàâíî¿ ìåòè çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà º ïåâíèì ïîáîþâàí-
íÿì ðåàë³çàö³¿, à íå ñïðàâæí³ì áàæàííÿì ¿¿ ðåàë³çàö³¿. Àïåëÿòèâíó òà ³íòåãðàòèâíó
ôóíêö³¿, ÿê³ êîíñòèòóö³éíå ïîëîæåííÿ ÿê ñèìâîë³÷íå âèðàæåííÿ ñï³ëüíî¿ âîë³ ìîæå
ìàòè íåçàëåæíî â³ä ð³âíÿ ìîæëèâîñò³ ¿õ ðåàë³çàö³¿ ÷åðåç çâåðíåííÿ äî ñóäó11, äåðæàâ-
íà ìåòà çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà íå ìîæå òàê ïðîñòî ïåðåéíÿòè, àäæå âîíà
ìàº ò³ëüêè ñèìâîë³÷íèé â³äò³íîê. Ùå îäíó çì³íó äî ñòàòò³ 20à áóëî âíåñåíî ó 2002 ðî-
ö³. Àëå öÿ ñïðîáà áóëà íåâäàëîþ. Çàõèñíèé îáîâ’ÿçîê, ïîðÿä ç íàòóðàëüíèìè îñíîâà-
ìè æèòòÿ, ïîøèðþâàâñÿ íà òâàðèí, ÿê³ òàêèì ÷èíîì ñòàëè çàõèùåíèìè (íàïðèêëàä,
â³ä çàéâèõ ìóê ï³ä ÷àñ âèïðîáóâàíü, äîñë³äæåíü)12.

ßâí³ ñîö³àëüí³ îñíîâí³ ïðàâà çàêð³ïëåí³ ó í³ìåöüêèõ êîíñòèòóö³ÿõ çåìåëü, îñîáëèâî
ó ïåðøèõ ï³ñëÿâîºííèõ êîíñòèòóö³ÿõ. Íàïðèêëàä, Êîíñòèòóö³ÿ Áàâàð³¿ (1946 ð³ê) ïî-
ðÿä ç ïðàâîì íà æèòëî, ïðàâîì íà ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³, íà áàæàíó îñâ³òó òà ïðàâîì íà
ñòâîðåííÿ äëÿ ñåáå, ïðàöþþ÷è, ã³äíîãî ð³âíÿ ³ñíóâàííÿ13. Äî ðå÷³, áàâàðö³ ùîäî öüîãî
â³äíîñíî çàõèùåí³. Êâîòà áåçðîá³òíèõ, íàïðèêëàä, ÿêà ìèíóëîãî ðîêó ñòàíîâèëà â ñå-
ðåäíüîìó ïî Ôåäåðàö³¿ 10 â³äñîòê³â, ñòàíîâèëà â Áàâàð³¿ 6 â³äñîòê³â. Àëå öå íå ìîæíà
ïîâ’ÿçàòè ³ç ñîö³àëüíèìè îñíîâíèìè ïðàâàìè áàâàðñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿. Ðåàëüíî ö³ ïðà-
âà, ÿê ³ â ³íøèõ ôåäåðàëüíèõ çåìëÿõ, êîíñòèòóö³¿ ÿêèõ ì³ñòÿòü ïðèáëèçíî òå æ ñàìå,
íå ³íòåðïðåòóþòüñÿ ÿê ³íäèâ³äóàëüí³, êîòð³ ìîæíà ðåàë³çóâàòè ÷åðåç çâåðíåííÿ äî ñó-
äó, à ò³ëüêè ÿê êîíñòèòóö³éí³ çàâäàííÿ, ùî ò³ëüêè îáìåæåíî ìîæíà ðåàë³çóâàòè ÷åðåç
ñóä14. Ó êîíñòèòóö³ÿõ íîâèõ ôåäåðàëüíèõ çåìåëü ñîö³àëüí³ ïèòàííÿ, âðàõîâóþ÷è äî-
ñâ³ä ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ ³íøèõ êîíñòèòóö³é, ùî ìàþòü îáìåæåí³ ìîæëèâîñò³
áóòè ðåàë³çîâàíèìè ÷åðåç ñóä, ç ñàìîãî ïî÷àòêó íå ñôîðìóëüîâàí³ ÿê ïðàâà, à ò³ëüêè ÿê
êîíñòèòóö³éí³ çàâäàííÿ. Ó Ìåêëåíáóðç³–Ïåðåäí³é Ïîìåðàí³¿, Ñàêñîí³¿ òà Ñàêñîí³¿–
Àíãàëüòò³ ö³ êîíñòèòóö³éí³ çàâäàííÿ â³äîêðåìèëè â³ä îñíîâíèõ ñâîáîä òà îñíîâíèõ
ïðàâ íà ð³âíîïðàâ’ÿ, ÿê³ ìîæíà ðåàë³çóâàòè ³ ÷åðåç çâåðíåííÿ äî ñóäó, âñòàíîâèâøè ¿õ
â ³íøèõ ÷àñòèíàõ êîíñòèòóö³é15.

Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî Ôåäåðàòèâíà Ðåñïóáë³êà Í³ìå÷÷èíà çîáîâ’ÿçàëàñÿ â ÷èñëåí-
íèõ ì³æíàðîäíèõ óãîäàõ âèçíàâàòè ñîö³àëüí³ ïðàâà. Çîêðåìà, öå ñòîñóºòüñÿ Ì³æíà-
ðîäíîãî ïàêòó ïðî åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ïðàâà, ÿêèé ðàòèô³êóâàëà é Óê-
ðà¿íà, òà ªâðîïåéñüêî¿ ñîö³àëüíî¿ õàðò³¿, ÿêó Óêðà¿íà ùå íå ðàòèô³êóâàëà, àëå ï³äïèñà-
ëà. Ïðàâà â öèõ îáîõ óãîäàõ ä³þòü â Í³ìå÷÷èí³ ÿê ïðîñòå çàêîíîäàâ÷å ïðàâî.

²². Îáìåæåíà ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ
÷åðåç çâåðíåííÿ äî ñóäó òà êîíñòèòóö³éí³ çàâäàííÿ

Ìîæëèâîñòÿì ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ ÷åðåç çâåðíåííÿ äî ñóäó âñòà-
íîâëåíî òðè ìåæ³: ìåæà ôàêòè÷íî ìîæëèâîãî, ìåæà ñóää³âñüêî¿ êîìïåòåíö³¿ òà ìåæà
ñóää³âñüêî¿ âëàäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ð³øåííÿ.
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10 Êðèòè÷íî ñòîñîâíî öüîãî äèâ. ó D. Murswiek, Staatsziel Umweltschutz (Art. 20a GG), in& Neue
Zeitschrift fur Verwaltungsrecht 1996, S. 222 ff.

11 Á³ëüø çì³ñòîâíî ñòîñîâíî öüîãî G. Lubbe-Wolff, Verfassungsrechtliche Grenzen symbolischer Umwelt-
politik, in: B. Hansjurgens/G. Lubbe-Wolff (Hrsg.), Symbolische Umweltpolitik, Frankfurt a. M. 2000, S. 217)
224 f., m. w. N.).

12 Äîêëàäí³øå äèâ.: J. Caspar/M. Greissen, Das neue Staatsziel «Tierschutz» in Art. 20a GG, in: Neue
Zeitschrift fur Verwaltungsrecht 2002, S. 913 ff., m. w. N.

13 Äèâ. ñòàòòÿ 106 àáçàö îäèí, ñòàòòÿ 128 àáçàö îäèí, ñòàòòÿ 166 àáçàö äâà Êîíñòèòóö³¿ Áàâàð³¿.
14 Th. Meder, Die Verfassung des Freistaates Bayern, 4. A. 1992, Anm. 1 zu Art. 106; Anm. 1 zu Art. 166,

m. w. N.
15 Äèâ. Ðîçä³ë 1. ²²² Êîíñòèòóö³¿ çåìë³ Ìåêëåíáóðã–Ïåðåäíÿ Ïîìåðàí³ÿ («Äåðæàâí³ ö³ë³»); Ðîçä³ë 1 Êîí-

ñòèòóö³¿ Â³ëüíî¿ äåðæàâè Ñàêñîí³¿ («Îñíîâè äåðæàâè»); Ãîëîâíà ÷àñòèíà 2, òðåò³é ðîçä³ë Êîíñòèòóö³¿ çåìë³
Ñàêñîí³ÿ-Àíãàëüò («Äåðæàâí³ ö³ë³»). Äîêëàäí³øå äèâ.:H. Riepe, Soziale Grundrechte in den Verfassungen der
Lander Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thuringen, Hamburg 1996.



1. Ìåæà ôàêòè÷íî ìîæëèâîãî

Ñîö³àëüí³ îñíîâí³ ïðàâà ñïðÿìîâàí³ íà äåðæàâí³ ïîñëóãè. Àëå ñïðîìîæí³ñòü äåð-
æàâè ùîäî íàäàííÿ òàêèõ ïîñëóã º îáìåæåíîþ. ßêùî ïàíóº âèñîêèé ð³âåíü áåçðîá³òòÿ
àáî ó äåðæàâè â³äñóòí³ êîøòè äëÿ òîãî, ùîá íàäàâàòè ãðîìàäÿíàì äîñòàòíº ñîö³àëüíå
çàáåçïå÷åííÿ, òî â öüîìó ðàç³ îñíîâíå ïðàâî íà ïðàöþ àáî íà ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ
í³÷îãî íå çì³íèòü. Òàê³ ñîö³àëüí³ îñíîâí³ ïðàâà, ÿê ïðàâî íà ïðàöþ (ïðàâî íà ðîáî÷å
ì³ñöå), âèêëèêàþòü äèñêóñ³þ ì³æ ïðàâîâîþ íàóêîþ òà ñóäî÷èíñòâîì, êîëè ñóäè ç ñà-
ìîãî ïî÷àòêó òëóìà÷àòü òàê³ ïðàâà íå ÿê ³íäèâ³äóàëüí³, ÿê³ ìîæíà ðåàë³çóâàòè ÷åðåç
çâåðíåííÿ äî ñóäó. Ñòîñîâíî «ìàëèõ» ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ, ÿê³ ëåãøå âèêîíàòè
(íàïðèêëàä ïðàâî íà áåçêîøòîâí³ñòü ïåâíèõ âèä³â îñâ³òè (ñòàòòÿ 53, àáçàö òðåò³é Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè), òî ïðîáëåìà ¿õ ðåàë³çàö³¿ íå º òàêîþ ãîñòðîþ, ùîá âèð³øóâàòè ¿¿
øëÿõîì çâåðíåííÿ äî ñóäó.

2. Ìåæà ñóää³âñüêî¿ êîìïåòåíö³¿

Äåìîêðàòè÷í³ òà ïðàâî-äåðæàâí³ êîíñòèòóö³¿ íàäàþòü þñòèö³¿ ïîâíîâàæåííÿ ïóá-
ë³÷íî¿ âëàäè, ÿê, íàïðèêëàä, êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè Í³ìå÷-
÷èíà, êîòð³ ïåðåäáà÷àþòü íàÿâí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà, ÿêå ìàº ïîâíîâà-
æåííÿ ïåðåâ³ðÿòè àêòè çàêîíîäàâöÿ ùîäî ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ êîíñòèòóö³¿ òà ìîæëèâ³ñòü
ñêàñóâàííÿ.

Îäíå ç íàéâàæëèâ³øèõ îáìåæåíü â³äïîâ³äíî äî êîíòèíåíòàëüíî-ºâðîïåéñüêî¿ ïðà-
âîâî¿ òðàäèö³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî ñóäè ìîæóòü ä³ÿòè ò³ëüêè íà ï³äñòàâ³ çâåðíåííÿ, ÿêå
ïîäàºòüñÿ äî íèõ â ìåæàõ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Òîáòî, õî÷à ñóäè é ìà-
þòü îñòàííº ñëîâî (äåÿê³ íàâ³òü ñòîñîâíî ïàðëàìåíòñüêîãî çàêîíîäàâöÿ), àëå äëÿ âð³â-
íîâàæåííÿ âîíè ìîæóòü çä³éñíþâàòè ïðàâîñóääÿ ò³ëüêè â òîìó ðàç³, ÿêùî ¿õ ïðî öå
ïðîñÿòü. Öå îáìåæåííÿ íåãàòèâíî ïîçíà÷àºòüñÿ íà ìîæëèâîñò³ ñóäîâî¿ ðåàë³çàö³¿ ñî-
ö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ. Îñíîâí³ ïðàâà òà ñâîáîäè ñïðÿìîâàí³ ñàìå íà òå, ùîá äåðæà-
âà íå çä³éñíþâàëà çàõîä³â, ÿê³ îáìåæóþòü ñâîáîäè. Òîìó ¿õ ìîæíà ðåàë³çóâàòè çà äî-
ïîìîãîþ ïðîñòîãî îñêàðæåííÿ. Öå îñîáëèâî ñïðàöüîâóº â òîìó âèïàäêó, ÿêùî
éäåòüñÿ ïðî êîíñòèòóö³éíî-ñóäîâèé çàõèñò îñíîâíèõ ïðàâ íà ñâîáîäè. ßêùî, íàïðè-
êëàä, çàêîíîäàâ÷å âðåãóëþâàííÿ âòðó÷àºòüñÿ â îñíîâíå ïðàâî íà ñâîáîäó âèñëîâëåííÿ
äóìêè, òî êîíñòèòóö³éíèé ñóä ìàº âèçíàòè òàêå âðåãóëþâàííÿ íå÷èííèì àáî òàêèì,
ùî íå ìîæå çàñòîñîâóâàòèñü. Âèìîãëèâ³ («âåëèê³») ñîö³àëüí³ îñíîâí³ ïðàâà, òàê³ ÿê
ïðàâî íà ïðàöþ àáî ïðàâî íà ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ, íå ìîæóòü áóòè ðåàë³çîâàí³ ÷å-
ðåç äåðæàâíå íåâòðó÷àííÿ, à ò³ëüêè íà îñíîâ³ ìàòåð³àëüíèõ òà ³íñòèòóö³éíèõ ïåðåä-
óìîâ. Âîíè (ôóíêö³îíóþ÷èé ðèíîê ïðàö³, ä³ºâà ñèñòåìà ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òî-
ùî) ìîæóòü âèíèêíóòè ò³ëüêè çàâäÿêè êîìïëåêñí³é ñï³ëüí³é ä³¿ áàãàòüîõ âàæåë³â ³
ìàþòü áóòè ñïðîìîæíèìè óòðèìóâàòèñü íåçâàæàþ÷è íà áóäü-ÿê³ çì³íè. Â³äïîâ³äíî,
âîíè âèìàãàþòü êîìïëåêñíîãî ïðàâîâîãî âðåãóëþâàííÿ. Ïåðåäóìîâè äëÿ ôàêòè÷íî¿
ðåàë³çàö³¿ òàêèõ ïðàâ íå ìîæíà ñòâîðèòè çà äîïîìîãîþ óÿâíîãî çâåðíåííÿ äî çàëåæíî¿
â³ä ïîäàíü þñòèö³¿. Ìîæëèâîñò³ êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó ùîäî âèçíàííÿ àêò³â çàêî-
íîäàâñòâà òàêèìè, ùî íå â³äïîâ³äàþòü êîíñòèòóö³¿, íå º äîñòàòí³ìè äëÿ öüîãî.

Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ñàìå êîíñòèòóö³éíèé ñóä ìîæå ñêîðèñòàòèñÿ ñêàñóâàííÿì
òàêîãî, ùî íå â³äïîâ³äàº êîíñòèòóö³¿, äåðæàâíîãî çàõîäó, à òàêîæ âèçíà÷èòè ïîçèòèâ-
í³, ñïðÿìîâàí³ íà ðåàë³çàö³þ ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ çîáîâ’ÿçàííÿ çàêîíîäàâöÿ òà
³íøèõ îðãàí³â äåðæàâè. Ñàìå íà îñíîâ³ êîíñòèòóö³¿, ÿêà ïðîãîëîøóº ñîö³àëüí³ îñíîâí³
ïðàâà ³ òàêèì ÷èíîì çîáîâ’ÿçóº äåðæàâíó âëàäó, îñîáëèâî çàêîíîäàâöÿ, òóðáóâàòèñÿ
ïðî ¿õ ðåàë³çàö³þ, ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ñóäàì (ÿêùî éäåòüñÿ ïðî îáîâ’ÿçîê ç áîêó
çàêîíîäàâöÿ), íàëåæèòü òàêå ïîâíîâàæåííÿ. Àëå ïðè äåòàëüí³øîìó àíàë³ç³ ðåàë³çàö³ÿ
òàêîãî ïîâíîâàæåííÿ íå ââàæàºòüñÿ â³ëüíîþ â³ä êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ ïðîáëåì.

Êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâà ïðîáëåìà âèíèêàº íà ò³é ï³äñòàâ³, ùî çîáîâ’ÿçàííÿ, ÿê³ âè-
ïëèâàþòü ³ç ñîö³àëüíîãî îñíîâíîãî ïðàâà, ÿê ïðàâèëî, º íåâèçíà÷åíèìè. Ó çâ’ÿçêó ç
öèì âèìîãëèâ³øèìè òà ñêëàäí³øèìè º óìîâè, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü ôàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 6/2003

97



îñíîâíîãî ïðàâà. Êîíñòèòóö³ÿ ãàðàíòóº êîæíîìó ïðàâî íà ïðàöþ àáî íà ñîö³àëüíå çà-
áåçïå÷åííÿ, àëå âîíà íå âèçíà÷àº çàñîáè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ öå ìîæå áóòè äîñÿãíóòî,
ÿêùî íå ñòâîðåíà àáî íåäîñòàòíüî ðîçâèíóòà ñèñòåìà ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Âè-
á³ð öèõ çàñîá³â º ïîë³òè÷íèì ð³øåííÿì. Ó äåìîêðàòè÷íèõ äåðæàâàõ ñóäè íå ìîæóòü
ïðèéìàòè ð³øåííÿ ùîäî òîãî, ÷è çàñòîñîâóâàòèìóòüñÿ äëÿ ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü
íàëåæíà äåðæàâíà ³íäóñòð³ÿ, ô³íàíñîâàí³ ÷åðåç ïîäàòêîâ³ íàäõîäæåííÿ çàõîäè çàáåç-
ïå÷åííÿ ïðàöåþ àáî íîâî-ë³áåðàëüí³ êîíöåïö³¿ äåðåãóëÿö³¿, ÷è òà íàñê³ëüêè ñîö³àëüíå
çàáåçïå÷åííÿ ìàº áóòè âò³ëåíèì ÷åðåç ïîäàòêîâó ñèñòåìó àáî ÷åðåç ñòðàõîâ³ ñèñòåìè
òîùî16. Õî÷à êîíêðåòí³ ð³øåííÿ ñòîñîâíî öèõ ïèòàíü ìîæóòü áóòè ïðèéíÿò³ ÷åðåç
êîíñòèòóö³þ. Ïîçèòèâíèì ïðèêëàäîì ùîäî öüîãî º ñòàòòÿ 46 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ÿêà íàäàº ãðîìàäÿíàì ïðàâî íà ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ ³ âîäíî÷àñ âèçíà÷àº, ùî öå
ïðàâî ìàº áóòè ãàðàíòîâàíèì ÷åðåç çàãàëüíå, îáîâ’ÿçêîâå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, ³
íàâ³òü ì³ñòèòü ðåãóëþâàííÿ ñòîñîâíî ïèòàííÿ, õòî ïîâèíåí áóòè çàëó÷åíèé äî ô³íàí-
ñóâàííÿ ö³º¿ ñèñòåìè. Àëå ³ òàê³ ïîïåðåäí³ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâ³ ð³øåííÿ ìîæå ïðèé-
ìàòè ò³ëüêè çàêîíîäàâåöü.

3. Ìåæà ñóää³âñüêî¿ âëàäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ð³øåííÿ

Òåîðåòè÷íî ñóäàì ó òàêèõ âèïàäêàõ çàëèøàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ
ñêàðã âèçíà÷àòè, ùî â³äïîâ³äíå ñîö³àëüíå îñíîâíå ïðàâî ïîðóøåíî, àáî, ùî ïðàêòè÷-
íî ïðèçâîäèòü äî òîãî ñàìîãî âèçíà÷åííÿ, ùå ðàç ï³äòâåðäèòè çîáîâ’ÿçàííÿ, ÿêå ñî-
ö³àëüíå îñíîâíå ïðàâî ïîêëàäàº íà äåðæàâíó âëàäó.

Êîíñòèòóö³éíå ñóäî÷èíñòâî, íà òîé âèïàäîê, ÿêùî ³íø³ äåðæàâí³ îðãàíè íå âèêîíó-
þòü éîãî ð³øåííÿ, íå ìàº ï³äãîòîâëåíî¿ áàçè. Öå äîáðîâ³ëüíå âèêîíàííÿ, ÿêå íå íàäàº
ìîæëèâîñò³ ³íøèì îðãàíàì âëàäè ³ãíîðóâàòè éîãî ð³øåííÿ.

Àëå âèìîãè ð³øåíü êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó ùîäî ñòðóêòóðè òà çì³ñòó á³ëüøå ï³äïàäà-
þòü ï³ä íåáåçïåêó íåâðàõóâàííÿ, í³æ êëàñè÷íèé òèï ñêàñîâóâàëüíîãî ð³øåííÿ. Òàêà îñîá-
ëèâ³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî âîíè íå ì³ñòÿòü àêòèâíîãî äîðó÷åííÿ ³ ìîæóòü áóòè íåâðàõî-
âàíèìè. ßêùî êîíñòèòóö³éíèé ñóä âèçíàº çàêîí ùîäî îñíîâíèõ ïðàâ òàêèì, ùî íå â³äïî-
â³äàº êîíñòèòóö³¿, çàêîíîäàâåöü òà óðÿä ìîæóòü íå âðàõîâóâàòè öå ð³øåííÿ (íàïðèêëàä, ³
íàäàë³ çàñòîñîâóâàòè çàêîí, âèçíàíèé íåêîíñòèòóö³éíèì, àáî ï³çí³øå ïðèéìàþòü éîãî ó
òàêîìó æ âèãëÿä³). Öå, çâè÷àéíî, íå çàëèøàºòüñÿ íåïîì³÷åíèì ³ âèêëèêàº ïóáë³÷íå îáó-
ðåííÿ. Ñêàñîâóâàëüí³ ð³øåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó, ÿêùî ïðèïóñòèòè ðîçá³æí³ñòü êîí-
ñòèòóö³éíî-äåðæàâíèõ â³äíîñèí, ÿê ïðàâèëî, íå âèêëèêàþòü ïðîáëåì ùîäî ¿õ ðåàë³çàö³¿17.
ßêùî íà ïðîòèâàãó öüîìó êîíñòèòóö³éíèé ñóä âèñóâàº âèìîãè ùîäî âèçíà÷åííÿ ñòðóêòó-
ðè òà çì³ñòó ìàéáóòíüî¿ íîðìè, íàïðèêëàä, âèçíàº çàêîíîäàâöÿ çîáîâ’ÿçàíèì ç êîíñòè-
òóö³éíî-ïðàâîâî¿ òî÷êè çîðó âíîñèòè çì³íè äî ñèñòåìè ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ â ïåâ-
íèõ íàïðÿìàõ, òî íåâðàõóâàííÿ ð³øåííÿ ñòàº íåïîì³òí³øèì, éîãî âàæ÷å âñòàíîâèòè.
Òîìó ñëóøíîþ º ïîðàäà äëÿ þñòèö³¿ îáåðåæíî îïåðóâàòè çàâäàííÿìè äëÿ çàêîíîäàâöÿ
ùîäî ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó âðåãóëþâàííÿ18.
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16 Äèâ.: E.-W. Bockenforde, Die sozialen Grundrechte im Verfassungsgefuge, in:
Bockenforde/Jekewitz/Ramm (Hrsg.), Soziale Grundrechte. Von der burgerlichen zur sozialen Rechtsordnung,
Heidelberg 1981, S. 7 (10 ff.).

17 Çâè÷àéíî, âèíÿòêè ìîæíà ñïðèéìàòè ³ â óñòàëåíèõ ïðàâîâî-äåðæàâíèõ â³äíîñèíàõ. Ó Í³ìå÷÷èí³ ðåàê-
ö³ÿ íà ð³øåííÿ Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ñòîñîâíî õðåñòà â øêîë³ ïîêàçàëè òàêó ìîæëèâ³ñòü.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ïðèéíÿâ ð³øåííÿ, ùî öå (ÿê ïîðóøåííÿ îáîâ’ÿçêó äåðæàâè
äîòðèìóâàòèñÿ íåéòðàë³òåòó ùîäî ñâ³òîãëÿäó òà ðåë³ã³é) ïîðóøóº îñíîâí³ ïðàâà íà ñâîáîäó ðåë³ã³éíèõ ïåðå-
êîíàíü òà ïðàâà áàòüê³â íà âèõîâàííÿ, ÿêùî ïðàâîâà ïîñòàíîâà îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷àº ðîçòàøóâàííÿ õðåñòà
ó âñ³õ êëàñàõ ïóáë³÷íèõ íàðîäíèõ øê³ë (Ð³øåííÿ ÔÊÑ 93, 1), ó ôåäåðàëüí³é çåìë³ Áàâàð³ÿ íåçàäîâîëåííÿ
áóëî íàñò³ëüêè âåëèêèì, ùî äåê³ëüêà ïîë³òèê³â çàÿâèëè ïðî íåïðèéíÿòòÿ öüîãî Ð³øåííÿ ³ íàâ³òü ÷àñòêîâî
ñêîðèñòàëèñÿ ïðàâîì îïîðó, ïåðåäáà÷åíèì ó ñòàòò³ 20, àáçàö³ ÷åòâåðòîìó ÎÇ. Ñòàòòÿ 20, àáçàö ÷åòâåðòèé ÎÇ
âñòàíîâëþº: «Áóäü-êîìó, õòî íàìàãàòèìåòüñÿ óñóíóòè óñòð³é, ùî â³äïîâ³äàº Êîíñòèòóö³¿, âñ³ í³ìö³ ìàþòü
ïðàâî ÷èíèòè îï³ð, ÿêùî íå ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ³íø³ çàñîáè».

18 Öå ä³º â òîìó âèïàäêó, ÿêùî çàâäàííÿ ùîäî ñòðóêòóðè òà çì³ñòó íå ìîæå áóòè îáóìîâëåíå âèçíà÷åí-
íÿì òÿæêèõ ñóäîâèõ íàñë³äê³â íà âèïàäîê íåâèêîíàííÿ. Õî÷à òàêå îáóìîâëåííÿ ñàìå â ïîäàòêîâîìó ïðàâ³ òà



Âñå öå â³äïîâ³äàº ì³æíàðîäíîìó äîñâ³äó, êîëè ñîö³àëüí³ îñíîâí³ ïðàâà âèçíà÷àþòü-
ñÿ ñóäàìè íå ÿê ³íäèâ³äóàëüí³ âèìîãè, ÿê³ ìîæíà ðåàë³çóâàòè ÷åðåç çâåðíåííÿ äî ñóäó,
õî÷à, íà ïåðøèé ïîãëÿä, òàêèìè ö³ ïðàâà é âèãëÿäàþòü19. Í³÷îãî ³íøîãî íå â³äáóâàòè-
ìåòüñÿ ³ ç ñîö³àëüíèìè îñíîâíèìè ïðàâàìè â Ñîö³àëüí³é õàðò³¿ ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó20.

Ìåæ³, ùî âèíèêàþòü ó çâ’ÿçêó ç íàâåäåíèìè ïðè÷èíàìè äëÿ ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿
ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ ÷åðåç çâåðíåííÿ äî ñóäó, ä³þòü ó òàêèé ñàìèé ñïîñ³á ³ ñòî-
ñîâíî ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ ÷åðåç ñóä êîíñòèòóö³éíèõ çàâäàíü, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿã-
íåííÿ ïåâíèõ ö³ëåé. Îá’ºêòèâíî-ïðàâîâå êîíñòèòóö³éíå çàâäàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ
äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ ðîáî÷èõ ì³ñöü àáî äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ñòà-
âèòü þñòèö³þ ïåðåä òàêîþ æ ïðîáëåìîþ ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿, ÿê ³ ñóá’ºêòèâíå ïðàâî
íà ïðàöþ àáî íà çäîðîâå äîâê³ëëÿ.

Öå ñòîñóâàëîñÿ ìåæ ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ òà êîíñòèòó-
ö³éíèõ çàâäàíü ÷åðåç çâåðíåííÿ äî ñóäó. Àëå ÿêó ïîçèòèâíó ðîëü ìîæóòü â³ä³ãðàâàòè
îñíîâí³ ïðàâà òà êîíñòèòóö³éí³ çàâäàííÿ ó â³äïîâ³äí³é ïðàâîâ³é ñèñòåì³? Ùî ìîæå äëÿ
öüîãî çðîáèòè þñòèö³ÿ?

²²². Ìîæëèâ³ ôóíêö³¿ ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ
òà êîíñòèòóö³éíèõ çàâäàíü ó ïðàâîâ³é ñèñòåì³

1. Çä³éñíåííÿ àêòèâíèõ ôóíêö³é
ùîäî âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó ç áîêó þñòèö³¿

à) âèõ³ä çà ìåæ³
Ïî-ïåðøå, ñóäè ³ãíîðóþòü çàçíà÷åí³ ìåæ³ ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ ÷åðåç çâåðíåííÿ äî
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â ïðàâ³ ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ º ³íîä³ ìîæëèâèì. Âîíî ìîæå ìàòè ð³çí³ ôîðìè ïðîÿâó: ìîæíà óÿâèòè òàêå
âèçíà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó, êîëè çàêîíîäàâåöü çìóøåíèé áóäå ä³ÿòè äëÿ âèêîíàííÿ ñîö³àëüíîãî
îñíîâíîãî ïðàâà àáî êîíñòèòóö³éíîãî çàâäàííÿ ï³ä çàãðîçîþ ñêàñóâàííÿ íîðìè, òîáòî ÷åðåç ñóäîâå ïðîãîëî-
øåííÿ íåçàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî âðåãóëþâàííÿ ó çâ’ÿçêó ç âñòàíîâëåíîþ â³äíîñíî íå¿ íåâ³äïîâ³äíîñò³
êîíñòèòóö³¿ (ïî÷èíàþ÷è ç ïåâíîãî ñòðîêó), ÿêùî çàêîíîäàâåöü äî öüîãî ÷àñó íå âèêîíàº êîíñòèòóö³éíî-ïðà-
âîâå çàâäàííÿ ùîäî âèçíà÷åííÿ íîâî¿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó âðåãóëþâàííÿ. Àëå òàêà çàãðîçà ñêàñóâàííÿ, ÿêùî
éäåòüñÿ ïðî âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ïî íàäàííþ ïîñëóã â ãàëóç³ îñíîâíèõ ñîö³àëüíèõ ïðàâ, ÿê ïðàâèëî, íå ââà-
æàºòüñÿ ñëóøíîþ. Ó âèïàäêó ¿õ íåâèêîíàííÿ ïîðóøåííÿ êîíñòèòóö³¿ ïîëÿãàº â áåçä³ÿëüíîñò³ àáî íåäîñòàò-
í³é ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè; òàêèì ÷èíîì, íåìàº ÷îãî ñêàñîâóâàòè. ßê ïðåäìåò ñêàñóâàííÿ ïðèéìàëèñÿ á äî óâàãè
³ñíóþ÷³ ïîëîæåííÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ïîñòàâëåíèé ï³ä ïèòàííÿ îáîâ’ÿçîê ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïîñëóã ëèøå
÷àñòêîâî âèêîíóºòüñÿ (íàïðèêëàä, ó íåäîñòàòíüîìó îáñÿç³ àáî íå â³äíîñíî âñ³õ ãðóï îñ³á, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà
¿õ îòðèìàííÿ), ³ òàêèì ÷èíîì ìîæíà âñòàíîâèòè íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³¿. Àëå, âëàñíå, òàêîþ, ùî íå â³ä-
ïîâ³äàº êîíñòèòóö³¿, â òàêîìó âðåãóëþâàíí³ º ñàìå â³äñóòíÿ ÷àñòèíà. Òîìó ñêàñóâàííÿ ³ñíóþ÷î¿ ÷àñòèíè
ò³ëüêè ïîã³ðøóâàòèìå ïðîáëåìó. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ³ ñóäîâà çàÿâà ïðî ìîæëèâå ñêàñóâàííÿ íåäîñòàòíüîãî âðå-
ãóëþâàííÿ, ÿêùî çàêîíîäàâåöü íå óñóíå öåé äåô³öèò ïðîòÿãîì â³äïîâ³äíîãî ÷àñó, ìàº íåáàãàòî ñåíñó.
Àëüòåðíàòèâíèì ââàæàºòüñÿ ïîëîæåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì ñóäè ïîâèíí³ ñàì³ âñòàíîâëþâàòè íåîáõ³äíó, ç êîí-
ñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿ òî÷êè çîðó, ïðàâîâó êîíñòðóêö³þ íà áàç³ ð³øåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó, ÿêùî óïîâíî-
âàæåíèé çàêîíîäàâåöü íå ä³ÿòèìå âïðîäîâæ âèçíà÷åíîãî â³äð³çêó ÷àñó. Öåé âàð³àíò ìàº òîé íåäîë³ê, ùî â³í
ïîâ’ÿçàíèé ç åêñïë³öèòíèì ïðèéíÿòòÿì êîíñòèòóö³éíèì ñóäîì íà ñåáå çàâäàíü çàêîíîäàâñòâà. ²ñíóº òàêîæ
ìîæëèâ³ñòü, ùî ñóä, îäíî÷àñíî ç ïðîãîëîøåííÿì îáîâ’ÿçêó çàêîíîäàâ÷îãî âðåãóëþâàííÿ, îáìåæóº ñòðîêîì
ïîäàëüøó ä³þ ïîïåðåäíüîãî ïðàâîâîãî ñòàíó, àëå áåç âðàõóâàííÿ íàñë³äê³â, ÿêùî çàêîíî- äàâåöü íå âèêîíàº
ñâî¿ îáîâ’ÿçêè â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ ñòðîê³â. Íàâåäåíà ó ïóíêò³ ²²², 1.b. ñóäîâà ïðàêòèêà Ôåäåðàëüíîãî
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ñòîñîâíî ïèòàíü êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî îáîâ’ÿçêó ùîäî íàäàííÿ çàõèñòó ñ³ì’¿ ìàº
ïðèêëàäè äëÿ äåÿêèõ ç öèõ âàð³àíò³â òà ³ëþñòðóº òðóäíîù³, ç ÿêèìè ñòèêàºòüñÿ êîíñòèòóö³éíå ñóäî÷èíñòâî,
êîëè éäåòüñÿ ïðî òå, ùîá ï³äêðåñëèòè ³ñíóþ÷ó ïðîáëåìó.

19 Ùîäî öüîãî ìîæíà íàâåñòè ê³ëüêà ïðèêëàä³â. Ñòîñîâíî åêñòåíñèâíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíèõ
îñíîâíèõ ïðàâ â ïîðòóãàëüñüê³é Êîíñòèòóö³¿, ÿê³ â ïåðøó ÷åðãó ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê çàâäàííÿ äëÿ çàêîíîäàâöÿ ç
øèðîêèìè ìîæëèâîñòÿìè ùîäî âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó ðåãóëþâàííÿ, äèâ. E. M. K. Hau� ling, Soziale
Grundrechte in der portugiesischen Verfassung von 1976. Verfassung und Wirklichkeit, Baden-Baden 1997, S. 106
ff. Ñòîñîâíî ìîæëèâèõ âèíÿòê³â çà îñîáëèâèõ óìîâ äèâ. òàêîæ â ïóíêò³ ²²² 1.à. Ñòîñîâíî ñîö³àëüíèõ îñíîâ-
íèõ ïðàâ ÷åñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿, ÿê³ çäåá³ëüøîãî ãàðàíòóþòüñÿ â í³é â³äïîâ³äíî äî ðåãóëþâàííÿ â ïðîñòîìó
çàêîíîäàâñòâ³, äèâ. ó Peter Troster, Soziale Grundrechte in Europa – Landesbericht Tschechische Republik, in:
Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung, Max-Plank-Institut fur auslandisches und internationales
Sozialrecht, Akademie der Diozese Rottenburg Stuttgart (Hrsg.), Soziale Grundrechte in der Europaischen Union,
Baden-Baden 2000/2001, S. 159 ff. (164).
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ñóäó àáî ïðèíàéìí³ ðîáëÿòü òàêó ñïðîáó. Éäåòüñÿ íå ïðî ïðèíöèïîâ³ çàêîíí³ ìåæ³, ÿê³
íå ìîæíà ïåðåéòè, à ïðî ò³, ùî âèçíà÷åí³ äëÿ þñòèö³¿ ÿê ïðèíöèï ïîä³ëó âëàäè.

Ìîæóòü âèíèêàòè ñèòóàö³¿, â ÿêèõ âëàñí³ âëàäí³ ðåñóðñè ôàêòè÷íî ìîæóòü âèõîäèòè
çà þñòèö³éí³ ìåæ³ êîìïåòåíö³¿. Ç íàî÷íèì ïðèêëàäîì öüîãî ÿ çóñòð³ëàñÿ íà êîíôåðåíö³¿
â ²íä³¿. Ì³ñöåâ³ þðèñòè ïîâ³äîìèëè íàì ïðî äîñèòü íåçâè÷àéíèé, ç ºâðîïåéñüêî¿ òî÷êè
çîðó, ñïîñ³á ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì äîâê³ëëÿ. Â îäíîìó ç ôåäåðàëüíèõ øòàò³â ²íä³¿ âåëè-
êà ê³ëüê³ñòü ï³äïðèºìñòâ ïðèçâåëà äî çàáðóäíåííÿ çåìë³, ùî øêîäèëî çäîðîâ’þ ìåø-
êàíö³â â³äïîâ³äíî¿ òåðèòîð³¿, áî îòðóºí³ çàëèøêè øëàìó âîíè ðîçêèäàëè ïî ïðèëåãëèõ
ïîëÿõ. Âåðõîâíèé ñóä öüîãî øòàòó âèí³ñ ð³øåííÿ ùîäî â³äïîâ³äíèõ ô³ðì, çîáîâ’ÿçàâ-
øè ¿õ çàõèñòèòè îñíîâí³ ïðàâà ãðîìàäÿí øëÿõîì ³íâåñòóâàííÿ îäíîãî â³äñîòêà â³ä ¿õ
îáîðîòó â ñòâîðåííÿ ñèñòåìè òðóáîïðîâîä³â, ïî ÿêèõ öåé øëàì âèâîäèòèìåòüñÿ. Òàê
ïîò³ì ³ áóëî çðîáëåíî. Àëå öå ð³øåííÿ ïðèéìàëîñü çà â³äñóòíîñò³ (çà âèíÿòêîì çàëó÷å-
íèõ îñíîâíèõ ïðàâ) áóäü-ÿêî¿ çàêîíîäàâ÷î¿ îñíîâè ³ íàâ³òü, ùî ìåíå çäèâóâàëî ùå á³ëü-
øå, âçàãàë³ çà â³äñóòíîñò³ ïîçîâó äî ñóäó21. Òå, ùî òàê³ ñóäîâ³ ð³øåííÿ â ²íä³¿ ïðèéìàþ-
òüñÿ ³ç âïåâíåí³ñòþ ùîäî ¿õ âèêîíàííÿ, ³íä³éñüê³ ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿ ïîÿñíþþòü
çíà÷íèì àâòîðèòåòîì þñòèö³¿ – àäæå öå ºäèíà ç ã³ëîê âëàäè, ÿêà âçàãàë³ ôóíêö³îíóº, áà-
æàº òà ìàº çìîãó çàõèùàòè åëåìåíòàðí³ æèòòºâ³ ³íòåðåñè ãðîìàäÿí. Àëå é ³í- ä³éñüê³
þðèñòè âèçíàþòü, ùî òàêà ïðàêòèêà, ç òî÷êè çîðó ïîä³ëó âëàäè, º, ñêîð³øå, ³ððåãóëÿð-
íîþ; ³ñíóº ³ êðèòèêà òàêîãî ñòàíîâèùà. Àëå, âðàõîâóþ÷è ôóíêö³îíàëüíå íåáàæàííÿ
àáî ôóíêö³îíàëüíó íåñïðîìîæí³ñòü ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ã³ëîê âëàäè, òàêå êîìïåíñàö³éíå
ïåðåáèðàííÿ ôóíêö³é òðåòüîþ ã³ëêîþ ò³ëüêè ñõâàëþºòüñÿ.

Çâè÷àéíî, òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè, êîëè ñóäè â³ä÷óâàþòü ñåáå ïîêëèêàíèìè ³ ïîâíî-
âàæíèìè âèõîäèòè çà ìåæ³ çâè÷àéíî¿ êîìïåòåíö³¿, ÿêî¿ âîíè äîòðèìóâàëèñü â ³íøèõ
âèïàäêàõ. Ïîòð³áíî çàâæäè óñâ³äîìëþâàòè, ùî íàâ³òü ³ çà òàêèõ â³äíîñèí þñòèö³ÿ ìàº
îáìåæåí³ ìîæëèâîñò³ ïîêðàùåííÿ ñòàíîâèùà ëþäèíè.

b) Âèõ³ä çà ìåæ³ – ïðîáëåìà ïðàâèëüíîãî âèçíà÷åííÿ ìåæ íà ïðèêëàä³ ñóäîâî¿
ïðàêòèêè Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó ñòîñîâíî çàõèñòó ñ³ì’¿

Çðîçóì³ëî, ùî êîíñòèòóö³éíå ñóäî÷èíñòâî, ÿêùî éäåòüñÿ ïðî ðåàë³çàö³þ ñîö³àëü-
íèõ îñíîâíèõ ïðàâ òà êîíñòèòóö³éíèõ çàâäàíü, ìàº ïîâàæàòè øèðîêå ïîëå ìîæëèâî-
ñòåé çàêîíîäàâöÿ ñòîñîâíî âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó âðåãóëþâàííÿ. Ïðèêëàäîì
öüîãî º óñòàëåíà ñóäîâà ïðàêòèêà Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó22. Àëå íåçðî-
çóì³ëî, äå ïðîõîäÿòü ìåæ³ ìîæëèâîñòåé ùîäî âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó. Äåìî-
êðàòè÷íà êîíñòèòóö³ÿ, ÿêà ïåðåäáà÷àº ïîä³ë âëàäè ³ ÿêà âîäíî÷àñ ³íñòèòóö³îíàë³çóº
êîíñòèòóö³éíå ñóäî÷èíñòâî, ñòâîðþº òàêèì ÷èíîì íåçàïîá³æí³ íàïðóæåí³ â³äíîñèíè
ì³æ âèìîãîþ ïîâàæàòè çàêîíîòâîð÷³ñòü äåìîêðàòè÷íî îáðàíèõ çàêîíîäàâ÷èõ îðãàí³â
òà ïðîòèëåæíîþ âèìîãîþ – â íåîáõ³äíîìó âèïàäêó ï³äêðåñëþâàòè íåîáõ³äí³ñòü äî-
òðèìóâàòèñü ïîëîæåíü êîíñòèòóö³¿ ç áîêó ñàìîãî çàêîíîäàâöÿ. Öå íàïðóæåííÿ çðîñ-
òàº, ÿêùî êîíñòèòóö³ÿ ÷³òêî â³äíîñèòü âèêîíàííÿ ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ òà ïîçè-
òèâíèõ êîíñòèòóö³éíèõ çàâäàíü äî ïîâíîâàæåíü çàêîíîäàâöÿ, â³äêðèâàþ÷è òàêèì
÷èíîì ïîëå äëÿ ñóäîâîãî âòðó÷àííÿ. Þñòèö³ÿ íå ìîæå â äàí³é ñèòóàö³¿ ïîâí³ñòþ â³ä-
ñòîðîíèòèñÿ, àëå é íå ìîæå áóòè íåîáìåæåíî àêòèâíîþ.

Ñòîñîâíî îêðåìèõ ïèòàíü ïðàâèëüíîãî âèçíà÷åííÿ ìåæ ì³æ çàêîíîäàâñòâîì òà êîí-
ñòèòóö³éíèì ñóäî÷èíñòâîì óæå áàãàòî íàïèñàíî, àëå îñòàòî÷íîãî ðåçóëüòàòó òàê ³
íå äîñÿãíóòî. Â³ä âèïàäêó äî âèïàäêó, îñîáëèâî â ãàëóç³ ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ òà
êîíñòèòóö³éíèõ çàâäàíü, ìîæóòü âèíèêàòè ñïîðè ùîäî òîãî, ÷è çàëèøèëèñü ñóäîâ³
ð³øåííÿ â ìåæàõ ñóää³âñüêî¿ êîìïåòåíö³¿. Ïðèêëàäîì öüîãî º ð³øåííÿ ñòîñîâíî ïîäàò-
êîâîãî ïðàâà òà ïðàâà ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ, ÿê³ íàáóëè øèðîêîãî ðîçãîëîñó ³ ÿêè-
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21 Ñòîñîâíî ³ñíóþ÷èõ â ³íä³éñüêîìó ïðàâ³ ìîæëèâîñòåé, òàê çâàíèõ suo motu-ð³øåíü, äèâ. Jona Dohr-
mann/Alexandr Fischer, Public Interest Litigation in Indien, S. 9.

22 Äèâ., íàïðèêëàä, Ð³øåííÿ ÔÊÑ 56, 54 (80 òà íàñòóïí³); 77, 170 (214 òà íàñòóïíà); 92, 26 (46), 96, 56 (64),
ç ïîäàëüøèìè ïîñèëàííÿìè. Äèâ. òàêîæ ïîïåðåäí³é òåêñò ³ç çíîñêîþ ¹ 7.



ìè Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä íà ïî÷àòêó äåâ’ÿíîñòèõ ðîê³â âèçíà÷èâ çàêð³ïëå-
íèé ó ñòàòò³ 6, àáçàö³ ïåðøîìó ÎÇ îáîâ’ÿçîê çàêîíîäàâöÿ ñòîñîâíî çàõèñòó ñ³ì’¿23.

Ó 1990 ðîö³ Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä, çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 3, àáçàöîì ïåð-
øèì ÎÇ òà ñòàòòåþ 6, àáçàöîì ïåðøèì ÎÇ, âèð³øèâ, ùî ì³í³ìàëüíèé äëÿ ³ñíóâàííÿ
ñ³ì’¿ ð³âåíü ïîâèíåí çàëèøàòèñü â³ëüíèì â³ä îïîäàòêóâàííÿ â òîìó ðîçóì³íí³, ùî íå-
îáõ³äíà ì³í³ìàëüíà ñóìà ñïî÷àòêó ïîâèííà â³äîêðåìëþâàòèñü â³ä îïîäàòêîâóâàíîãî
äîõîäó ñ³ì’¿, òîáòî âèòðàòè íà óòðèìàííÿ ä³òåé ùîíàéìåíøå â ðîçì³ð³ ïðîæèòêîâîãî
ì³í³ìóìó çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ24.

×åðåç äâà ðîêè ñóä ïîâèíåí áóâ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ñòîñîâíî òîãî, ÿêèì ÷èíîì ÷àñ
íà âèõîâàííÿ äèòèíè ìàº âðàõîâóâàòèñü ó ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïåíñ³éíîìó
ñòðàõóâàíí³. Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä âèçíà÷èâ, ùî ñòðóêòóðà ïåíñ³éíîãî
ñòðàõóâàííÿ, ÿêà ³ñíóâàëà äî öüîãî ÷àñó, ïîã³ðøóº ñòàíîâèùå ñ³ìåé, îñîáëèâî áàãàòî-
ä³òíèõ, ÿêå íå êîìïåíñóºòüñÿ ³íøèìè ïîñëóãàìè ç áîêó äåðæàâè, òîùî25. Ó çâ’ÿçêó ç
îáîâ’ÿçêîì ï³äòðèìêè, ïåðåäáà÷åíèì ó ñòàòò³ 6, àáçàö³ ïåðøîìó ÎÇ, äëÿ öüîãî íåìàº
äîñòàòí³õ ï³äñòàâ, òîìó çàêîíîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé éîãî âèïðàâèòè. Ó çâ’ÿçêó ç òèì,
ùî âñòàíîâëåíå ïîãàíå ñòàíîâèùå íå îáîâ’ÿçêîâî ìàº áóòè âèïðàâëåíèì ò³ëüêè ÷åðåç
çì³íè â ïåíñ³éíîìó ïðàâ³, òà ç óðàõóâàííÿì ðåôîðìàòîðñüêèõ çàâäàíü (òàêîæ ³ ô³íàí-
ñîâèõ), ÿê³ ñóä ïîêëàâ íà çàêîíîäàâöÿ, â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ ïðîñòîãî çàêîíîäàâñòâà
â ãàëóç³ ïðàâà ïðî ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ, ÿê³ íåäîñòàòí³ì ÷èíîì âðàõîâóâàëè ÷àñ íà
âèõîâàííÿ ä³òåé, íå áóëè âèçíàí³ òàêèìè, ùî íå â³äïîâ³äàþòü Êîíñòèòóö³¿. Ñóä îáìå-
æèâñÿ òèì, ùî â ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ ð³øåííÿ âèçíà÷èâ îáîâ’ÿçîê çàêîíîäàâöÿ
ùîäî ïîêðàùåííÿ ³ñíóþ÷îãî ñòàíîâèùà. Â³í çàçíà÷èâ, ùî ó çâ’ÿçêó ç öèì ìîæëèâèì º
ïåðåðîçïîä³ë ñóì ó ìåæàõ ³ñíóþ÷îãî, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì, ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàí-
íÿ26, ³ íàäàâ çàêîíîäàâöþ äîñòàòíüî ÷àñó äëÿ ïîñòóïîâîãî ïðîâåäåííÿ ðåôîðìè.

Ùå îäíå ð³øåííÿ, ÿêå ìàëî ïåâí³ íàñë³äêè, áóëî ïðèéíÿòî ó 1998 ðîö³. Âîíî ñòî-
ñóâàëîñü ïèòàííÿ, ÷è º êîíñòèòóö³éíèì òå, ùî âèòðàòè íà äîãëÿä çà ä³òüìè íà òîé ÷àñ
ìîãëè áóòè â³äðàõîâàí³ ïðè íàðàõóâàíí³ îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó ò³ëüêè â òîìó âè-
ïàäêó, ÿêùî âîíè, ó çâ’ÿçêó ç äîãëÿäîì çà ä³òüìè ç áîêó òðåò³õ îñ³á, âèíèêëè ó áàòüê³â,
ÿê³ æèâóòü ðàçîì íå ó øëþá³, ³ ùî ò³ëüêè öèì áàòüêàì, ó çâ’ÿçêó ç ï³äâèùåííÿì âèòðàò
ç ¿õ áþäæåòó íà ä³òåé, ãàðàíòóâàòèìåòüñÿ â³ëüíà â³ä îïîäàòêóâàííÿ ñóìà. Ôåäåðàëü-
íèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä íåãàòèâíî â³äïîâ³â íà öå çàïèòàííÿ. Íåîáõ³äí³ñòü äîãëÿäó çà
ä³òüìè çìåíøóº ïîäàòêîâó ñïðîìîæí³ñòü áàòüê³â, ³, òàêèì ÷èíîì, âîíà ìàº çàëèøà-
òèñü òàêîþ ñàìîþ ³ äëÿ áàòüê³â, ùî ïðîæèâàþòü ðàçîì ó øëþá³, ÿê íåîáõ³äíà ñêëàäîâà
ñ³ìåéíîãî ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è ïîêðèâàºòüñÿ âîíà òðåò³ìè
îñîáàìè, ÷è áàòüêàìè ñàìîñò³éíî. Îñòàííº çàóâàæåííÿ ìàº îñîáëèâå çíà÷åííÿ: ñóä ïî-
øèðèâ ïîäàòêîâå âðàõóâàííÿ âèòðàò íà äîãëÿä ³ íà âëàñíó ä³ÿëüí³ñòü áàòüê³â àáî íà
â³äìîâó â³ä ïðàö³ äëÿ òîãî, ùîá íàð³âí³ ç ñ³ì’ºþ, äå çàðîáëÿþòü îáèäâà áàòüêè, ÿê³
ñïëà÷óþòü òðåò³ì îñîáàì çà äîãëÿä, ï³äòðèìàòè ³ ñ³ì’¿, äå ïðàöþº ò³ëüêè îäèí ç áàòü-
ê³â, à ³íøèé äîãëÿäàº çà ä³òüìè. Ïîçáàâëåííÿ áàòüê³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü ðàçîì ó øëþá³,
ãàðàíòóâàííÿ çâ³ëüíåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ñóìè ñ³ìåéíîãî áþäæåòó â³ä îïîäàòêóâàííÿ ñóä
âèçíàâ òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äàº ñòàòò³ 6, àáçàöàì ïåðøîìó òà äðóãîìó ÎÇ, àäæå öå ñòà-
âèòü îäðóæåíèõ áàòüê³â â ã³ðøå ñòàíîâèùå, ùîäî òèõ, õòî íåîäðóæåí³ ³ òàêîæ ïðîæè-
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23 Äèâ. H.-J. Papier, Ehe und Familie in der neueren Rechtsprechung des BVerfG, in: Neue Juristische
Wochenschrift 2002, S. 2129 ff.; I. Gerlach, Politikgestaltung durch das Bundesverfassungsgericht am Beispiel der
Familienpolitik.

24 Ð³øåííÿ ÔÊÑ 82, 60 (85 òà íàñòóïí³); â êîíêðåòíîìó âèïàäêó öå ïðèçâåëî äî âèçíàííÿ íåâ³äïîâ³äíèì
Êîíñòèòóö³¿ ïîëîæåííÿ Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíó ïðî ãðîøîâó äîïîìîãó íà ä³òåé, ÿêå ïåðåäáà÷àëî çàëåæí³ â³ä
äîõîä³â ñêîðî÷åííÿ òàêî¿ äîïîìîãè. Ó çâ’ÿçêó ç òàêèìè ñêîðî÷åííÿìè ãðîø³ íà ä³òåé á³ëüøå íå âèêîíóâàëè â
ïîâíîìó îáñÿç³ ôóíêö³þ (ÿêà, ïîðÿä ç ³íøèì, çà íèìè ïåðåäáà÷àëàñü) ñòâîðåííÿ âð³âíîâàæåíîñò³.

25 Ð³øåííÿ ÔÊÑ 87, 1 (37 òà íàñòóïí³); òî÷í³øå éäåòüñÿ ïðî ã³ðøå ñòàíîâèùå òèõ ñ³ìåé, â ÿêèõ ó çâ’ÿçêó ç
äîãëÿäîì çà ä³òüìè îäèí ç áàòüê³â àáî îáèäâà íå ïðàöþþòü àáî ïðàöþþòü ÷è ïðàöþâàëè íåïîâíèé ÷àñ.

26 Òîáòî òàêèé ïåðåðîçïîä³ë íå ïîâèíåí áëîêóâàòèñü ó çâ’ÿçêó ³ç çàõèñòîì âëàñíîñò³ ÷åðåç îñíîâíå ïðàâî
ñòîñîâíî âæå ³ñíóþ÷èõ ãàðàíò³é âèïëàò ïåíñ³é (ñòàòòÿ 14, àáçàö ïåðøèé ÎÇ).



âàþòü ñï³ëüíî27. Ïðè íîâîìó âðåãóëþâàíí³ â³äðàõóâàííÿ êîøò³â íà äîãëÿä çàêîíîäà-
âåöü ïîâèíåí áóâ âðàõîâóâàòè ð³âíå çìåíøåííÿ ïîäàòêîâî¿ ñïðîìîæíîñò³ âñ³õ áàòüê³â
(íåçàëåæíî â³ä âèäó äîãëÿäó òà êîíêðåòíèõ âèòðàò) ³ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ï³äâèùèòè
â³ëüíó â³ä îïîäàòêóâàííÿ ñóìó àáî ãðîøîâó äîïîìîãó íà ä³òåé. Äî ðå÷³, ïðàâî ùîäî
îïîäàòêóâàííÿ äîõîä³â, ïîðÿä ç íåîáõ³äí³ñòþ äîãëÿäó, ìàëî âðàõîâóâàòè òàêîæ âèòðà-
òè, ÿê³ âèíèêàëè ó áàòüê³â ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî âîíè ïîâèíí³ âèõîâóâàòè ä³òåé äî â³äïî-
â³äíîãî â³êó, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, ïåðåäáà÷àº, ùî âîíè íàäàþòü ñâî¿ì ä³òÿì ìîæëèâ³ñòü
êîíòàêò³â ç ³íøèìè ä³òüìè òà ìîëîääþ, ìîæëèâ³ñòü âèâ÷åííÿ ñó÷àñíî¿ êîìóí³êàö³éíî¿
òåõí³êè, äîñòóïó äî êóëüòóðíèõ çàêëàä³â, à òàêîæ íàâ÷àþòü ¿õ ðàö³îíàëüíî âèêîðèñòî-
âóâàòè â³ëüíèé ÷àñ, ó òîìó ÷èñë³ êàí³êóëè. Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä âèçíàâ
äåÿê³ ïîëîæåííÿ òàêèìè, ùî íå â³äïîâ³äàþòü ñòàòò³ 6, àáçàöàì ïåðøîìó òà äðóãîìó,
ÿêùî âîíè ïîçáàâëÿþòü áàòüê³â ó øëþá³, ÿê³ ïðîæèâàþòü ðàçîì, çâ³ëüíåííÿ â³ä îïî-
äàòêóâàííÿ âèòðàò íà äîãëÿä çà ä³òüìè ³ çàáåçïå÷åííÿ â³ëüíî¿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ ñóìè
â ¿õ áþäæåò³. ×èíí³ ïîëîæåííÿ ñòîñîâíî â³äîêðåìëåííÿ âèòðàò íà äîãëÿä ìîæóòü çà-
ñòîñîâóâàòèñü ò³ëüêè äî 31 ãðóäíÿ 1999 ðîêó. Äî öüîãî ÷àñó çàêîíîäàâåöü ïîâèíåí áóâ
«íà ïåðøîìó êðîö³ ðåôîðìè» òàê âðåãóëþâàòè îïîäàòêóâàííÿ ñ³ì’¿, ùî ïîòðåáà êîæ-
íî¿ äèòèíè â äîãëÿä³ âðàõîâóâàëàñü ÿê çíèæåííÿ ïîäàòêîâî¿ ñïðîìîæíîñò³ áàòüê³â28.
Íà âèïàäîê, ÿêùî çàêîíîäàâåöü äî 1 ñ³÷íÿ 2000 ðîêó ùå íå ââåäå â ä³þ â³äïîâ³äíèé çà-
êîí, ñóä ñàìîñò³éíî âèçíà÷èòü ñóìó, ÿêà ïîêëàäàºòüñÿ â îñíîâó â³äðàõóâàííÿ ç öüîãî
÷àñó (4000 í³ìåöüêèõ ìàðîê íà ð³ê íà îäíó äèòèíó òà 2000 – íà êîæíó íàñòóïíó). ×èí-
íå ïîëîæåííÿ ñòîñîâíî â³ëüíî¿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ ñóìè â áþäæåò³ ìîæå çàñòîñîâóâà-
òèñü ò³ëüêè äî 31 ãðóäíÿ 2001 ðîêó. ßêùî âîíî íå íàáóäå ÷èííîñò³ äî 1 ñ³÷íÿ 2002 ðî-
êó, òî â³ëüíà â³ä îïîäàòêóâàííÿ ñóìà áþäæåòó â ðîçì³ð³ 5616 í³ìåöüêèõ ìàðîê, òîáòî â
ðîçì³ð³, â ÿêîìó âîíà çàáåçïå÷óâàëàñü íåîäðóæåíèì áàòüêàì, ïîâèííà çàñòîñîâóâà-
òèñü òàêîæ ³ ùîäî áàòüê³â, ÿê³ äî öüîãî áóëè âèêëþ÷åí³ ç ïîçèòèâíîãî âðåãóëþâàííÿ.
Çà ð³øåííÿì ñóäó, â ðîçì³ð³ ö³º¿ ñóìè ç öüîãî ÷àñó çíèêàº âèçíà÷åííÿ «çàêîíîäàâ÷à
îñíîâà... äëÿ îïîäàòêóâàííÿ äîõîä³â áàòüê³â»29.

Íàðåøò³, ó êâ³òí³ 2001 ðîêó Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ïðèéíÿâ ð³øåííÿ,
ùî íå â³äïîâ³äàº ñòàòò³ 3, àáçàöó ïåðøîìó ÎÇ ó ïîºäíàíí³ ³ç ñòàòòåþ 6, àáçàöîì ïåð-
øèì ÎÇ ùîäî òîãî, ùî â ðàìêàõ ñòðàõóâàííÿ íà âèïàäîê íåîáõ³äíîñò³ äîãëÿäó (îäíå ³ç
îáîâ’ÿçêîâèõ ñòðàõóâàíü, ÿêå áóëî ââåäåíî ó 1994 ðîö³) çàñòðàõîâàí³, ÿê³ äîãëÿäàþòü çà
ä³òüìè ³ âèõîâóþòü ¿õ, ìàþòü âíîñèòè òàêèé ñàìî âíåñîê, ÿê ³ ò³, ùî íå ìàþòü ä³òåé30.
Àäæå ïðàöþþ÷³ ç ä³òüìè ðîáëÿòü ñâ³é âíåñîê äî ñòðàõîâî¿ ñèñòåìè ñàìå òèì, ùî âîíè
çàâäÿêè â³äïîâ³äíèì ìàòåð³àëüíèì âèòðàòàì òóðáóþòüñÿ ïðî ï³äðîñòàííÿ íàñòóïíîãî
ïîêîë³ííÿ ïëàòíèê³â ñòðàõîâèõ âíåñê³â. ² â öüîìó âèïàäêó íîðìè, ÿê³ ô³íàíñîâî îäíà-
êîâî îáòÿæóâàëè áàòüê³â òà òèõ îñ³á, ÿê³ íå ìàþòü ä³òåé, áóëè âèçíàí³ òàêèìè, ùî íå
â³äïîâ³äàþòü Êîíñòèòóö³¿, ç ò³ºþ óìîâîþ, ùî ¿õ ïîäàëüøå çàñòîñóâàííÿ äîïóñêàºòüñÿ
ò³ëüêè äî 31 ãðóäíÿ 2004 ðîêó. Íå ï³çí³øå öüîãî òåðì³íó çàêîíîäàâåöü ïîâèíåí ïðèé-
íÿòè íîâèé äîêóìåíò, ÿêèé â³äïîâ³äàòèìå Êîíñòèòóö³¿. Òðèâàë³ñòü íàäàíîãî öüîãî ðàçó
ñòðîêó ñåíàò ñóäó ïîÿñíèâ òèì, ùî â³í ïðèéíÿâ äî óâàãè òå, ùî «çíà÷åííÿ öüîãî ð³øåí-
íÿ ïåðåâ³ðÿòèìåòüñÿ òàêîæ ³ ùîäî ³íøèõ ãàëóçåé ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ»31. Òàêèì
÷èíîì, ñóä ïîðóøèâ ïèòàííÿ, ÷è º íåîáõ³äí³ñòü ó çì³íàõ íà êîðèñòü òèõ, õòî âèõîâóº
ä³òåé, à ñàìå ñòîñîâíî ïîðÿäêó âíåñåííÿ âíåñê³â ó ìåæàõ öüîãî âèäó ñòðàõóâàííÿ32.

Íàçâàí³ ð³øåííÿ ÷àñòêîâî áóëè çóñòð³íóò³ ç åíòóç³àçìîì, ÷àñòêîâî ãîñòðî êðèòèêó-
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27 Ð³øåííÿ ÔÊÑ 99, 216 (235 òà íàñòóïí³).
28 Ñòîñîâíî ïðàêòèêè òàêîãî âèçíà÷åííÿ ñòðîê³â â ñóäîâ³é ïðàêòèö³ Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñó-

äó äèâ. E. Romanski, Sozialstaatlichkeit und soziale Grundrechte im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
und in der spanischen Verfassung, Frankfurt a. M. (Peter Lang) 2000, S. 102 ff.

29 Ð³øåííÿ ÔÊÑ 99, 216 (245).
30 Ð³øåííÿ ÔÊÑ 103, 242 (257 òà íàñòóïí³).
31 Òàì ñàìî, ñòîð. 270.
32 Äèâ: F.Ruland, Das BVerfG und der Familienlastenausgleich in der Pflegeversicherung, in: Neue Juristische

Wochenschrift 2001, S. 1673 (1677).



âàëèñü. Æâàâó ï³äòðèìêó òàêà ñïðÿìîâàíà íà ïðîáëåìè ñ³ì’¿ ñóäîâà ïðàêòèêà îòðèìà-
ëà, ïåðåäóñ³ì, ó çâ’ÿçêó ç ðîçïîâñþäæåíèì õâèëþâàííÿì ùîäî çíèæåííÿ óâàãè äî òà-
êîãî ³íñòèòóòó ÿê ñ³ì’ÿ, à òàêîæ ó çâ’ÿçêó ç â³äìîâîþ óïîâíîâàæåíèõ íà âèð³øåííÿ öèõ
ïèòàíü â³ä ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ðåãóëþâàííÿ33. Çãàäàí³ çàïåðå÷åííÿ ñïðÿìîâóâàëèñü ÷àñò-
êîâî ïðîòè åëåìåíò³â çì³ñòó òà îá´ðóíòóâàííÿ ð³øåíü àáî ïðîòè íàñë³äê³â, ÿê³ ââàæà-
ëèñü ïðîáëåìàòè÷íèìè. Ó âèïàäêó ð³øåííÿ ñòîñîâíî îïîäàòêóâàííÿ âèòðàò íà óòðè-
ìàííÿ ä³òåé, íàïðèêëàä, òàê³ çàïåðå÷åííÿ ñòîñóâàëèñü ïîêëàäåíî¿ â éîãî îñíîâó íåêîí-
âåíö³îíàëüíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ ïîäàòêîâî-ïðàâîâîãî ïîíÿòòÿ ä³ºçäàòíîñò³, ÿêà íå ï³ääàâà-
ëàñü óçàãàëüíåííþ, ³ ïîâ’ÿçàíî¿ ç öèì ï³äòðèìêè ñ³ìåé ç îäíèì ïðàöþþ÷èì34. Çàïåðå-
÷åííÿ, ÿê³ ñòîñóâàëèñü ð³øåííÿ ïî âðàõóâàííþ íàÿâíîñò³ ä³òåé â ìåæàõ âèçíà÷åííÿ
ðîçì³ðó âíåñê³â íà ñòðàõóâàííÿ íà âèïàäîê äîãëÿäó, ñïðÿìîâóâàëèñü, ïîðÿä ç ³íøèì,
ïðîòè â³äíîñíî íåñïðèÿòëèâèõ íàñë³äê³â ðîçïîä³ëó, ÿê³ âèíèêàþòü, ÿêùî âèõîäèòè ç
òîãî, ùî òðàíñôåðí³ ïîñëóãè íà êîðèñòü ñ³ìåé ïîâèíí³ çä³éñíþâàòèñü, ç êîíñòèòóö³é-
íî-ïðàâîâî¿ òî÷êè çîðó, îáîâ’ÿçêîâî ÷åðåç ñòðàõîâ³ âíåñêè (çàì³ñòü ïîäàòêîâî¿ ñèñòå-
ìè, ÿêà îõîïëþº âñ³õ ãðîìàäÿí ç ¿¿ ïðîãðåñèâíîþ øêàëîþ îïîäàòêóâàííÿ)35. Ó âèïàäêó
ð³øåííÿ ùîäî çâ³ëüíåííÿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ ñ³ìåéíîãî ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó îñîá-
ëèâî äèñêóñ³éíèì áóëî òå, ÷è ïðàâèëüíî ñóä îö³íèâ ðîëü ãðîøîâî¿ äîïîìîãè íà ä³òåé ó
öüîìó êîíòåêñò³36. Ïîðÿä ç öèì, ñóä çâèíóâà÷óâàâñÿ â òîìó, ùî â³í ï³äíÿâ ñåáå äî ð³âíÿ
äðóãîãî çàêîíîäàâöÿ ³ ó çâ’ÿçêó ç öèì âèéøîâ çà ðàìêè ñâîº¿ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿
êîìïåòåíö³¿37. ß íå õî÷ó âèñëîâëþâàòè ïîçèö³þ ñòîñîâíî öüîãî êðèòè÷íîãî çàóâàæåí-
íÿ, à ò³ëüêè ñïðîáóþ ïîÿñíèòè, ùî ñòîñîâíî öüîãî ìîæíà ìàòè ð³çí³ ïîçèö³¿, áî ìåæ³ ì³æ
êîìïåòåíö³ÿìè êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó ³ çàêîíîäàâöÿ íå âñòàíîâëåí³ äîñòàòíüî ÷³òêî.

Õî÷à ³ âïàäàº â î÷³, ùî ñóä ç íàâåäåíèìè âèùå ð³øåííÿìè ó çâ’ÿçêó ç íå äóæå ÷³òêè-
ìè êîíñòèòóö³éíèìè íîðìàìè ðîçïîðÿäèâñÿ ì³ëüÿðäíèìè âíåñêàìè38, ³ ùî â³í, îñîá-
ëèâî â ð³øåíí³ ñòîñîâíî âðàõóâàííÿ ïðè îïîäàòêóâàíí³ âèòðàò íà óòðèìàííÿ ä³òåé ç
âèçíà÷åííÿì òî÷íèõ ñóì çâ³ëüíåííÿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ, ÿêèìè óïðàâë³íñüê³ óñòàíîâè
òà ñóäè ó ðàç³ áåçä³ÿëüíîñò³ çàêîíîäàâöÿ ïîâèíí³ áóëè á êîðèñòóâàòèñü, ôóíêö³îíàëü-
íî íà÷åáòî âèêîíàâ ïîçèòèâíó íîðìîòâîð÷ó ä³ÿëüí³ñòü. Àëå, ç ³íøîãî áîêó, çàâæäè
ìîæíà âèñóíóòè àðãóìåíòè, ùî ó âñ³õ ïðîöèòîâàíèõ ð³øåííÿõ éøëîñÿ ïðî ìåæ³ îá-
òÿæåííÿ áàòüê³â ïîäàòêàìè àáî âíåñêàìè, òîáòî ñóä íå ïðèéìàâ ð³øåííÿ, íàïðèêëàä,
ïðî íåîáõ³äí³ ïîñëóãè â ì³ëüÿðäíèõ ðîçì³ðàõ, à, â ïðèíöèï³, ä³ÿâ ó êëàñè÷í³é ôóíêö³¿
çàõèñòó â³ä âòðó÷àíü, ùî íå â³äïîâ³äàþòü êîíñòèòóö³¿. Òå, ùî öå íåïîì³òíî ççîâí³,
ïîð³âíÿíî ç éîãî êëàñè÷íèìè ñêàñîâóâàëüíèìè ð³øåííÿìè, ÷àñòêîâî ñïðè÷èíåíî òèì,
ùî éøëîñÿ ïðî ïðîáëåìè ð³âíîãî ñòàâëåííÿ39, àëå ÷àñòêîâî òàêîæ ³ ñêëàäíîñòÿìè,
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33 Äîêëàäí³øå âñå öå îïèñóºòüñÿ ó Gerlach (çíîñêà 23), ñòîð. 1 òà 11: «Òóò çàêîíîäàâ÷³ îðãàíè ïðîñòî
íå ñïðàöþâàëè... Âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî ðåàë³çàö³ÿ ö³º¿ ïîë³òèêè, ÿêùî âîíà âçàãàë³ çä³éñíþâàëàñü, â³äáó-
âàëàñü ó ñêîðî÷åíîìó âèãëÿä³ àáî ³ç çàòðèìêîþ, ÷è âçàãàë³ íå çä³éñíþâàëàñü, ìè ìîæåìî ðîçãëÿäàòè ä³ÿëü-
í³ñòü Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ÿê íåîáõ³äíèé êîðåêòèâ äëÿ íå çàâæäè çîð³ºíòîâàíî¿ íà ö³ë³ ñïðà-
âåäëèâîñò³ äåìîêðàò³¿», àáî äèâ. ó R. Sans, Das Bundesverfassungsgericht als familienpolitischer Ausfall-burge,
S. 10: «Ìè âèçíà÷àºìî: ñóää³ Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó â Êàðëñðóå íà ñüîãîäí³ º ºäèíîþ äåðæàâ-
íîþ ³íñòàíö³ºþ, ÿêà çðîçóì³ëà íàäçâè÷àéíó ö³íí³ñòü ïîë³òèêè íà êîðèñòü ä³òåé, ìîëîä³ òà ¿õ áàòüê³â äëÿ
ïîäàëüøîãî ³ñíóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà, ³ ¿¿ çàñîáàìè íàìàãàºòüñÿ ïðîâîäèòè ¿¿ äàë³». Öå íàãàäóº ïðî ï³äñòàâè âè-
ñîêî¿ ï³äòðèìêè åôåêòèâíî¿ ðîë³ ñóä³â â ²íä³¿ (äèâ. ïîïåðåäó).

34 Äèâ., íàïðèêëàä, U.Sacksofsky, Steuerung der Familie durch Steuern, in: Neue Juristische Wochenschrift
2000, S. 1896 (1902); K. Lange, Verfassungsrechtliche Moglichkeiten einer gleichheitsorientierten Reform des
Familienleistungsausgleichs, in: Zeitschrift fur Rechtspolitik 2000, S. 415 (417).

35 Ruland (Fn. 33), S. 1676, 1678$ òåæ ñàìå, Rentenversicherung nach der Reform – vor der Reform, Neue
Zeitschrift fur Sozialrecht 2001, S. 393 (400 f.).

36 Ñòîñîâíî ð³çíèõ àñïåêò³â ö³º¿ ïðîáëåìè äèâ. R. Wendt, Familienbesteuerung und Grundgesetz, in: J. Lang
(Hrsg.), Die Steuerrechtsordnung in der Diskussion. Festschrift fur Klaus Tipke zum 70. Geburtstag, Koln 1995,
Vierteljahresschrift fur Sozialrecht 1991, S. 157 ff.

37 Òàêó êðèòèêó âèñëîâëþâàëà Frankfurter Allgemeine Zeitung ùîäî ð³øåííÿ ïðî ðîçì³ð âíåñê³â â ðàìêàõ
ñòðàõóâàííÿ íà âèïàäîê äîãëÿäó ñòîñîâíî «ïðîãàëèíè êîìïåòåíö³¿», ÿêó «òàêîæ íå ìîæíà çàêðèòè ä³ãí³òå-
òîì ìàíò³¿»; ïðîöèòîâàíî ó Ruland (Fn. 33), S. 1674; äèâ. òàêîæ çíîñêó 38 òà íàñòóïí³.

38 Äîêëàäí³øå äèâ. Sacksofsky (Fn. 35); Sans (Fn. 34), S. 6.
39 Ïîðóøåííÿ ð³âíîïðàâ’ÿ ç áîêó çàêîíîäàâöÿ ÷àñòî íå ìîæóòü áóòè óñóíóò³ çàâäÿêè ÷èñòî ñêàñîâóâàëü-

íèì ñóäîâèì ð³øåííÿì. ßêùî ³ñíóþòü ð³çí³ âàð³àíòè óñóíåííÿ ïîðóøåííÿ ð³âíîãî ñòàâëåííÿ, ñàìå



³ ïîâ’ÿçàíèìè ç öèì òåõí³÷íî-ïðàâîâèìè îñîáëèâîñòÿìè öüîãî ïèòàííÿ. Òàê, íàïðè-
êëàä, ó ïîäàòêîâîìó ïðàâ³ òåõí³êà ïåâíèõ â³äðàõóâàíü â³ä îñíîâè îïîäàòêóâàííÿ
ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî ïåâí³ çìåíøåííÿ ãðîøîâîãî îáòÿæåííÿ îñîáè, ÿêà çîáîâ’ÿçà-
íà ñïëà÷óâàòè â³äïîâ³äí³ ïîäàòêè, ìîæíà çä³éñíèòè, ç òåõí³÷íî-ïðàâîâî¿ òî÷êè çîðó,
íå ÷åðåç ñêàñóâàííÿ (÷åðåç â³äì³íó àáî çìåíøåííÿ ïîçèòèâíîãî îáòÿæóþ÷îãî ðåãóëþ-
âàííÿ òà âíåñê³â), à ò³ëüêè ÷åðåç ïîçèòèâíå ï³äâèùåííÿ àáî ðîçøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé
â³äîêðåìëåííÿ â³äïîâ³äíèõ ñóì.

Ó âèïàäêó ð³øåííÿ ñòîñîâíî ïîäàòêîâî¿ ìîæëèâîñò³ â³äîêðåìëåííÿ â³ä îïîäàòêó-
âàííÿ âèòðàò íà äîãëÿä çà ä³òüìè ñóä çâèíóâà÷óâàâñÿ â ïîì³òíîìó ïåðåá³ëüøåíí³, êîëè
â³í â îá´ðóíòóâàíí³ ð³øåííÿ âèìàãàâ ïîäàòêîâîãî âðàõóâàííÿ öèõ âèòðàò àáî â³äïî-
â³äíîãî çìåíøåííÿ ïîäàòêîâî¿ ä³ºçäàòíîñò³ ³ ñòîñîâíî áàòüê³â, ó ÿêèõ áåçïîñåðåä- í³õ
ô³íàíñîâèõ âèòðàò íà äîãëÿä âçàãàë³ íå âèíèêàº, áî îäèí ³ç áàòüê³â ñàì äîãëÿäàº
çà ä³òüìè. Öå, ä³éñíî, âïàäàëî â î÷³, áî ñòîñîâíî òàêîãî ïîëîæåííÿ äî ñóäó âçàãàë³
íå çâåðòàëèñü. Òîáòî â³í òàêèì ÷èíîì âèñëîâèâñÿ obiter dictum, ³ òàêå âèñëîâëþâàííÿ,
ç îãëÿäó íà ì³ëüÿðäí³ ñóìè â ö³é ãàëóç³, º, ä³éñíî, äèâíèì40. Àëå çàêèäó â ïåðåâèùåíí³
êîìïåòåíö³¿ ïðîòèñòî¿òü òàêå: ÿêùî âèõîäèòè ç ïðàâîâèõ ïåðåêîíàíü Ôåäåðàëüíîãî
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïîäàòêîâî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ â öüîìó âèïàäêó, òî
öÿ ñïðàâà ó çâ’ÿçêó ç íàâåäåíèìè ïðè÷èíàìè íå ìîæå áóòè âèð³øåíà øëÿõîì ïðîñòîãî
ñêàñóâàííÿ ïåâíîãî ïîëîæåííÿ, à ò³ëüêè ó òàêèé ñïîñ³á, êîëè ñóä âèçíà÷àº äëÿ çàêîíî-
äàâöÿ îáîâ’ÿçîê âðåãóëþâàííÿ41. ßêùî âæå ñóä çìóøåíèé ïîêëàäàòè íà çàêîíîäàâöÿ
îáîâ’ÿçîê ïðèéíÿòè ïåâíå ð³øåííÿ, òî â³í ïîâèíåí ìàòè ïðàâî òàê ñôîðìóëþâàòè éî-
ãî, ùîá âîíî áóëî ñïðÿìîâàíå íà ïðèéíÿòòÿ ðåãóëþâàííÿ, ÿêå â³äïîâ³äàº Êîíñòèòóö³¿.
Àëå äëÿ öüîãî ñóä ìàº ïðåäñòàâèòè ïðàâîâå ïåðåêîíàííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòè-
òóö³¿ ïîäàòêîâîãî ñòàâëåííÿ äî òèõ áàòüê³â, ÿê³ äîãëÿäàþòü çà ä³òüìè áåç âèïëàò òðå-
ò³ì îñîáàì, áî â ³íøîìó ðàç³ çàêîíîäàâåöü íå ïîøèðèâ áè íåîáõ³äíå íîâå ðåãóëþâàí-
íÿ íà öþ ãðóïó, ³ òàêèì ÷èíîì (ó âñÿêîìó ðàç³, çà óÿâëåííÿì Ôåäåðàëüíîãî
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó) çíîâó âñòàíîâèâ áè íåêîíñòèòóö³éíå ðåãóëþâàííÿ ùîäî ñòÿ-
ãóâàííÿ ïîäàòê³â.

Íàðåøò³, ñóäó çàêèäàºòüñÿ, ùî â³í ñïåö³àëüíî â ð³øåíí³ ñòîñîâíî ñòðàõóâàííÿ íà âè-
ïàäîê äîãëÿäó íàäì³ðíî îáìåæèâ ñâîáîäó çàêîíîäàâöÿ íà âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà
çì³ñòó ðåãóëþâàííÿ ó òàêèé ñïîñ³á, ùî â³í âèìàãàâ âèçíàííÿ ñ³ìåéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïî âè-
õîâàííþ ä³òåé ñàìå ï³ä ÷àñ âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ðó ñòðàõîâèõ âíåñê³â çàì³ñòü òîãî, ùîá
ïîñòàâèòè íà òå, ÷è öÿ ä³ÿ â ïðàâîâ³é ñèñòåì³ â ö³ëîìó äîñòàòíüî îö³íèòüñÿ ³ êîìïåí-
ñóºòüñÿ, ³ çîáîâ’ÿçàòè çàêîíîäàâöÿ äî ïîêðàùåííÿ êîìïåíñàö³¿ äëÿ ñ³ìåé áåç ïðåäïèñó-
âàííÿ äëÿ öüîãî âèáîðó òî÷íî âèçíà÷åíèõ ³íñòðóìåíò³â42. Ìîæíà ùå ïîñëàòèñü íà òå,
ùî îñíîâíà ïðîáëåìà ñ³ìåéíî¿ ïîë³òèêè ñàìå ³ ïîëÿãàº â ïîâí³é íåïðîçîðîñò³ çàêð³ïëå-
íèõ ó âñ³õ ìîæëèâèõ ãàëóçÿõ ïðàâà òðàíñôåðíèõ ïîñëóãàõ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñ³ì’¿. Ðàö³î-
íàëüíå ñòðóêòóðóâàííÿ ïîë³òèêè ïîòðåáóº, âèõîäÿ÷è ç ï³äñòàâ ïðîçîðîñò³, ðàäèêàëüíî-
ãî ñïðîùåííÿ òà êîíöåíòðàö³¿ òðàíñôåðíî¿ ñèñòåìè (ïåðåâàæíî â ïîäàòêîâîìó ïðàâ³),
àëå ñàìå öüîìó ïåðåøêîäæàòèìå ñóäîâà ïðàêòèêà, ÿêùî âîíà ðîáèòü ïðèïèñè çà äîïî-
ìîãîþ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà â òàêèõ îêðåìèõ åëåìåíòàõ ñèñòåìè, ÿê ñòðàõóâàííÿ íà
âèïàäîê äîãëÿäó43. Ö³ çâèíóâà÷åííÿ òðåáà ñïðèéìàòè ñåðéîçíî, àëå ÷è ñòîñóþòüñÿ âî-
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ñêàñóâàííÿ íåâ³äïîâ³äíèõ ð³âíîñò³ çàêîíîäàâ÷èõ íîðì ìîæå çíà÷íîþ ì³ðîþ âòðó÷àòèñü ó âèá³ð çàêîíîäàâöÿ.
Äèâ. òàêîæ íàâåäåí³ âèùå ïîçèö³¿ (òåêñò ì³æ çíîñêàìè 25 ³ 26) ó ïðîöèòîâàíèõ ð³øåííÿõ ñòîñîâíî âðàõóâàí-
íÿ ÷àñó íà âèõîâàííÿ ä³òåé â ðàìêàõ ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ.

40 Äèâ. Sacksofsky (Fn. 35), S. 1902; Lange (Fn. 35), S. 415.
41 Ó çâ’ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ ñïðîùåííÿ ìàòåð³àëó, òóò íå òðåáà çâåðòàòèñü äî ò³º¿ îñîáëèâîñò³, ùî ñóä íà-

äàâ îñîáëèâîãî íàãîëîñó òàêîìó îáîâ’ÿçêó ÷åðåç òå, ùî â³í çàçäàëåã³äü íà âèïàäîê â³äñóòíîñò³ ñâîº÷àñíî¿
ðåàêö³¿ ç áîêó çàêîíîäàâöÿ ñàì âèçíà÷èâ ìàéáóòí³é ïðàâîâèé ñòàí. Ç óðàõóâàííÿì ïèòàííÿ óíèêíåííÿ îáãî-
âîðåííÿ äèñêóñ³éíîãî obiter dictum öå ïèòàííÿ íå áóëî âàæëèâèì.

42 Ruland (Fn. 33), S. 1675. Âðàæåííÿ ïðî ïóáë³÷íó äèñêóñ³þ íàâêîëî â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ñòîñîâíî
ñòðàõóâàííÿ íà âèïàäîê äîãëÿäó íàäàþòü òàêîæ ³ ÷èñåëüí³ ñòîð³íêè ²íòåðíåòó. Äèâ., íàïðèêëàä,
http://www.singldasein.de/kritik/debatte pflegeurteil.htm.

43 Horst Siebert, Der Kobra-Effekt. Wie man Irrwege der Wirtschaftspolitik vermeidet. Deutsche
Verlagsanstalt, Stuttgart/Munchen 2001. Aktualisierte und vollstandig uberarbeitete Neuausgabe 2002, S. 147 ff.



íè äîòðèìàííÿ ìåæ êîìïåòåíö³¿ Ôåäåðàëüíèì Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì, òàêîæ º ïè-
òàííÿì. Ìåí³ çäàºòüñÿ ïðàâèëüíèì âèçíàííÿ ïðèíöèïîâî¿ ð³çíèö³ ì³æ êðèòèêîþ ñòî-
ñîâíî çì³ñòîâèõ ïðàâîâèõ ïîçèö³é ñóäó ³ êðèòèêîþ, ÿêà ñïðÿìîâàíà ïðîòè ïîðóøåííÿ
ñóäîì ìåæ êîìïåòåíö³¿, íàâ³òü ÿêùî òàêå ðîçð³çíåííÿ â òåîðåòè÷íîìó ãðàíè÷íîìó
âèïàäêó çì³ñòîâî ä³ñòàº âèÿâ â îäíîçíà÷íî íåïðèéíÿòíèõ, ñâàâ³ëüíèõ, çíåâàæëèâèõ
ð³øåííÿõ. ßêùî âñòàíîâèòè òàêå ðîçð³çíåííÿ, òî âæå íå êîæíå ð³øåííÿ ñóäó º îáìå-
æåííÿì çàêîíîäàâöÿ ò³ëüêè òîìó, ùî ç òî÷êè çîðó çì³ñòó âîíî ââàæàºòüñÿ íåïðàâèëü-
íèì ³ òîìó âèçíà÷àºòüñÿ ÿê òàêå, ùî íå â³äïîâ³äàº ìåæàì êîìïåòåíö³¿.

Àëå äîêîðÿííÿ ñóäó â òîìó, ùî â³í ó ð³øåíí³ ñòîñîâíî âíåñê³â ó ðàìêàõ ñòðàõóâàííÿ
íà âèïàäîê äîãëÿäó íåäîïóñòèìî îáìåæèâ ìåæ³ ä³é çàêîíîäàâöÿ, êîëè âèçíà÷èâ çà-
íàäòî êîíêðåòí³ çàâäàííÿ, ïðîÿñíþº ïðèíöèïîâó äèëåìó, ÿêà âèíèêàº ïåðåä êîíñòèòó-
ö³éíèì ñóäî÷èíñòâîì ó çâ’ÿçêó ³ç çðîñòàþ÷îþ ñêëàäí³ñòþ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí òà ïðà-
âîâî¿ ñèñòåìè. Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ, îñîáëèâî òîä³, êîëè éäåòüñÿ ïðî ðåàë³çàö³þ ñîö³-
àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ òà êîíñòèòóö³éíèõ çàâäàíü, ïðèéíÿòíèì, íà ïåðøèé ïîãëÿä, º
ïðèïóùåííÿ, ùî äëÿ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿ îö³íêè âàæëèâèé çàãàëüíèé ïîãëÿä. Öå
îñîáëèâî âïàäàº â î÷³, íàïðèêëàä, ³ ñòîñîâíî åêîëîã³÷íèõ êîíñòèòóö³éíèõ çàâäàíü. ×è
ïîâíîþ ì³ðîþ í³ìåöüêèé çàêîíîäàâåöü óñâ³äîìëþº ñâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ùîäî ïðè-
ðîäíèõ îñíîâ æèòòÿ ìàéáóòíüîãî ïîêîë³ííÿ, ìîæíà âèçíà÷èòè, ñêîð³øå, ïî çàãàëüíîìó
ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà ïðàâîâî¿ ñèñòåìè, í³æ ïî âèêîðèñòàííþ îêðåìî¿
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àáî âèêëàäåííþ îêðåìèõ ïàðàãðàô³â çàêîíó. À îñü êîíñòèòóö³éíèì
ñóäàì ïîäàþòüñÿ íå çàãàëüí³ ñèñòåìè, à îêðåì³ âèïàäêè òà ïàðàãðàôè äëÿ îö³íêè.
Êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâó îö³íêó îêðåìèõ âèïàäê³â òà îêðåìèõ ïàðàãðàô³â çàêîíó Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä, çâè÷àéíî, ìîæå çðîáèòè çàëåæíîþ â³ä çàãàëüíî¿ îö³íêè â³äïîâ³äíîãî
ïðàâîâîãî ³ ôàêòè÷íîãî êîíòåêñòó (ÿêùî öå ââàæàºòüñÿ êîðèñíèì äëÿ ñïðàâè) òà, ÿêùî
çàãàëüíà êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâà îö³íêà âèÿâèòü ïðîãàëèíè, âèìàãàòè â³ä çàêîíîäàâöÿ
êîðåêòóðè óñ³º¿ ñèñòåìè çàì³ñòü òîãî, ùîá âèçíà÷àòè çàâäàííÿ ùîäî îêðåìèõ íîðì.
Õî÷à òàê³ çàãàëüí³ ñïðàâè (ìîæëèâî, öå ñòàí íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, íàñë³äêè åêî-
ëîã³÷íîãî ïðàâà àáî ñóêóïí³ñòü çä³éñíåíèõ äëÿ àáî â³ä ñ³ìåé ïîñëóã òà ä³é ó í³ìåöüê³é
ïðàâîâ³é òà ñóñï³ëüí³é ñèñòåì³) êîíñòèòóö³éí³ ñóäè ðîçãëÿäàþòü ìåíøå çà âñå. Îêð³ì
òîãî, ó çâ’ÿçêó ç íàâåäåíèìè âèùå ïðè÷èíàìè ìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ ð³øåíü êîíñòèòó-
ö³éíèõ ñóä³â ïîñëàáëþâàòèìåòüñÿ, ÿêùî ñóä ïîâèíåí áóäå îáìåæóâàòèñü çàãàëüíèìè
çâåðíåííÿìè äî çàêîíîäàâöÿ (ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïîêðàùåíü çàãàëüíî¿ ñèñòåìè) çàì³ñòü òî-
ãî, ùîá ñàìîìó ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ ñòîñîâíî ïîäàíèõ äëÿ ïåðåâ³ðêè äåòàëåé àáî, ùî-
íàéìåíøå, âèçíà÷àòè ¿õ íà âèïàäîê áåçä³ÿëüíîñò³ çàêîíîäàâöÿ. Îòæå, ìè ìàºìî òóò
ñïðàâó ç äèëåìîþ ì³æ áåçâëàäí³ñòþ êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó (³, òàêèì ÷èíîì, ñàìî¿ Êîí-
ñòèòóö³¿) òà íàäëèøêîâîþ âëàäîþ ó âèçíà÷åíí³ äåòàëåé êîíñòèòóö³éíèì ñóäîì. Á³ëüø
ïðèéíÿòíèì øëÿõîì äëÿ óíèêíåííÿ ö³º¿ äèëåìè º îáåðåæíà ³íòåðïðåòàö³ÿ Êîíñòèòóö³¿,
ÿêà, çà ìîæëèâîñò³, â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä òîãî, ùîá ïåðåâîäèòè ñâî¿ âèìîãè äî çàêîíî-
äàâöÿ ùîäî âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó â òó ãàëóçü, äå âîëÿ Êîíñòèòóö³¿ º íåäîñòàò-
íüî ÷³òêî âèçíà÷åíîþ. Àëå ìåæà ì³æ âèçíà÷åí³ñòþ òà íåâèçíà÷åí³ñòþ Êîíñòèòóö³¿ íå
ìàº ÷³òêîñò³. Òîæ íå ìîæíà óíèêíóòè ñèòóàö³¿, êîëè ÷àñ â³ä ÷àñó âèíèêàº äèñêóñ³ÿ ñòî-
ñîâíî ïðàâèëüíîñò³ ìàñøòàáó êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî âòðó÷àííÿ â ãàëóçü çàêîíîäàâ-
ñòâà. Òîìó íå òðåáà äèâóâàòèñü, ùî âñ³ ìè ñõèëÿºìîñü äî òîãî, ùîá çíàõîäèòè ð³øåííÿ
êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â òî÷íî êîìïåòåíö³éíèìè, ÿêùî ìè çãîäí³ ç ¿õ çì³ñòîì44, ³ çàâæäè
êðèòèêóºìî ¿õ íåêîìïåòåíòí³ñòü ó òîìó ðàç³, ÿêùî âîíè çà ñâî¿ì çì³ñòîì ñóïåðå÷àòü
íàøèì âëàñíèì ïåðåêîíàííÿì45.
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44 Äèâ., íàïðèêëàä, çíîñêó 34.
45 Òàê, íàïðèêëàä, çãàäàíà âèùå êðèòèêà ñïðÿìîâàíà íà òå, ùî Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ó

ð³øåíí³ ñòîñîâíî ïîäàòêîâîãî âðàõóâàííÿ âèòðàò íà äîãëÿä ä³òåé çä³éñíèâ ñòîñîâíî çàêîíîäàâöÿ âàæëèâ³ íà-
ñòàíîâè, ÿê obiter dictum, îñîáëèâî ç áîêó àâòîð³â, ÿê³ ö³ çàõîäè, çä³éñíåí³ obiter dictum, ñïðîñòîâóþòü ç òî÷êè
çîðó çì³ñòó; äèâ. ïîïåðåäí³é òåêñò ç³ çíîñêîþ 41.



2. Òëóìà÷åííÿ êîíñòèòóö³¿
òà òëóìà÷åííÿ ïðîñòîãî ïðàâà

Êîíñòèòóö³þ íå òðåáà ðîçãëÿäàòè ÿê äîêóìåíò âíóòð³øí³õ ñóïåðå÷íîñòåé, à ÿê ºäè-
íå ö³ëå. Òîìó òëóìà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïîëîæåííÿ ìàº âðàõîâóâàòè, ùî ùå Êîí-
ñòèòóö³ÿ ì³ñòèòü ïîðÿä ç íîðìîþ, ÿêó òðåáà òëóìà÷èòè. Ñîö³àëüí³ îñíîâí³ ïðàâà òà
êîíñòèòóö³éí³ çàâäàííÿ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ³íòåðïðåòàö³¿ ³íøèõ êîíñòèòóö³éíèõ ïî-
ëîæåíü ³, òàêèì ÷èíîì, íàêëàäàþòü â³äáèòîê íà çàãàëüíèé õàðàêòåð â³äïîâ³äíî¿ êîí-
ñòèòóö³¿. Òàêó ñâîºð³äí³ñòü ïðèíöèïó ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³é-
íèé ñóä ï³äêðåñëèâ â îäíîìó ³ç ñâî¿õ ïåðøèõ ð³øåíü46.

Îêð³ì òîãî, âàæëèâó ôóíêö³þ ñîö³àëüí³ îñíîâí³ ïðàâà òà êîíñòèòóö³éí³ çàâäàííÿ
ìîæóòü âèêîíóâàòè ÿê êåð³âí³ íàïðÿìè äëÿ òëóìà÷åííÿ ç áîêó ñóäó íîðì ïðîñòîãî çà-
êîíîäàâñòâà. Òàêèé ñïîñ³á ðîáèòè ñîö³àëüí³ îñíîâí³ ïðàâà òà êîíñòèòóö³éí³ çàâäàííÿ
êîðèñíèìè íå âèêëèêàº ó þñòèö³¿ æîäíèõ ïðîáëåì ç êîìïåòåíö³ºþ, áî ñóäè ä³þòü òóò,
ÿê ³ ïðè áóäü-ÿêîìó âèä³ òëóìà÷åííÿ ïðîñòîãî ïðàâà, â òèõ ìåæàõ, ÿê³ âñòàíîâèëè çà-
êîíîäàâ÷³ îðãàíè çà äîïîìîãîþ á³ëüø-ìåíø â³äêðèòèõ äëÿ ³íòåðïðåòàö³¿ ïîëîæåíü.
Òîìó â Í³ìå÷÷èí³ ä³º çàãàëüíî âèçíàíèé êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèé ïðèíöèï, ùî ïîëî-
æåííÿ ïðîñòîãî ïðàâà ìàþòü òëóìà÷èòèñü â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿, ³ âîäíî÷àñ òðå-
áà òàêîæ âðàõîâóâàòè îñíîâîïîëîæí³ ³ îá’ºêòèâíî-ïðàâîâ³ êîíñòèòóö³éí³ çàâäàííÿ,
âêëþ÷àþ÷è îáîâ’ÿçêè ùîäî çàõèñòó îñíîâíèõ ïðàâ47.

Ïðî òàêèé âèïàäîê ³íòåðïðåòàö³¿ ïðîñòîãî ïðàâà éøëîñÿ, íàïðèêëàä, ó ð³øåííÿõ
Ôåäåðàëüíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ñòîñîâíî ìîæëèâîñò³ îñêàðæåííÿ ïîñëóã äåð-
æàâè â ãàëóç³ äîãëÿäó òà ï³êëóâàííÿ, ÿê³ ñëóãóþòü çàáåçïå÷åííþ ïðîæèòêîâîãî ì³í³-
ìóìó48. Ö³ ð³øåííÿ ÷àñòî öèòóþòüñÿ äëÿ äîâåäåííÿ òîãî, ùî ç îñíîâíîãî ïðàâà íà æèò-
òÿ òà ò³ëåñíó íåäîòîðêàíí³ñòü âèïëèâàº ïðàâî âèìîãè íà äåðæàâí³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà
çàáåçïå÷åííÿ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó49. Ñïðàâà âèäàºòüñÿ òàêîþ, ùî íà÷åáòî Ôåäå-
ðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä òàêó âèìîãó âèòëóìà÷óº áåçïîñåðåäíüî ç öüîãî îñíîâ-
íîãî ïðàâà. Àëå òàêå óÿâëåííÿ º íåïðàâèëüíèì. Ôàêòè÷íî îáîâ’ÿçêè ùîäî íàäàííÿ
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46 Ð³øåííÿ ÔÊÑ 1, 97 (105). Âñ³ ð³øåííÿ, â ÿêèõ ïðèíöèï ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè âèêîðèñòîâóâàâñÿ ôàêòè÷-
íî ÿê êåð³âíèé íàïðÿì ïðè òëóìà÷åíí³, àëå áåç ï³äêðåñëåííÿ ñàìå òàêî¿ ôóíêö³¿, ó çâ’ÿçêó ç ¿õ âåëèêîþ
ê³ëüê³ñòþ òóò ïåðåðàõóâàòè íåìîæëèâî. Äîñèòü ÷³òêî öå ï³äêðåñëþâàëîñü ³ ï³çí³øå, â Ð³øåíí³ ÔÊÑ 65, 182
(193). Íàéâàæëèâ³øèé ïðàêòè÷íèé íàñë³äîê çíà÷åííÿ ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ òà êîíñòèòóö³éíèõ çàâäàíü
äëÿ òëóìà÷åííÿ òà çàñòîñóâàííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíè ìîæóòü ñëóãóâàòè äîâåäåí-
íþ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, ÿê³ º íåîáõ³äíèìè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ òà êîíñòèòóö³éíèõ
çàâäàíü. Äèâ. ùîäî öüîãî ³ äàë³ ïóíêò 3.

47 Äèâ., íàïðèêëàä, Ð³øåííÿ ÔÊÑ 53, 30 (57 òà íàñòóïí³) ñòîñîâíî òëóìà÷åííÿ íîðì ïðî äîçâ³ë íà áóä³â-
íèöòâî àòîìíèõ åëåêòðîñòàíö³é ç óðàõóâàííÿì îáîâ’ÿçêó äåðæàâè ùîäî çàõèñòó îñíîâíîãî ïðàâà íà æèòòÿ òà
ò³ëåñíó íåäîòîðêàíí³ñòü; Ð³øåííÿ ÔÊÑ 80, 81 (93 òà íàñòóïí³), ç ïîäàëüøèìè ïîñèëàííÿìè, ñòîñîâíî âðàõó-
âàííÿ çàâäàííÿ ùîäî çàõèñòó ñ³ì’¿ íà îñíîâ³ ñòàòò³ 6, àáçàöó ïåðøîãî ÎÇ ïðè çàñòîñóâàíí³ ïðàâîâèõ
ïîëîæåíü ùîäî ïðàâà ïåðåáóâàííÿ ³íîçåìö³â; Ð³øåííÿ ÔÊÑ 96, 56 (65) ñòîñîâíî çíà÷åííÿ çàãàëüíîãî ïðàâà
îñîáèñòîñò³ (ñòàòòÿ 2 àáçàö ïåðøèé ó ïîºäíàíí³ ³ç ñòàòòåþ 1 àáçàöîì ïåðøèì ÎÇ) òà çàâäàííÿ ùîäî çàáåçïå-
÷åííÿ îäíàêîâîãî ñòàâëåííÿ äî ïîçàøëþáíèõ ä³òåé (ñòàòòÿ 6 àáçàö ï’ÿòèé ÎÇ) ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ, ÷è
çîáîâ’ÿçàíà ìàòè ïîçàøëþáíî¿ äèòèíè ïîâ³äîìëÿòè ¿¿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü öèâ³ëüíîãî ïðàâà ïðî îñîáó ¿¿
áàòüêà; Ð³øåííÿ ÔÊÑ 99, 185 (195) ñòîñîâíî çíà÷åííÿ îáîâ’ÿçêó äåðæàâè, ÿêèé âèïëèâàº ³ç çàãàëüíîãî ïðàâà
îñîáèñòîñò³ çàõèùàòè îêðåìó îñîáó â³ä âòðó÷àíü òðåò³õ îñ³á â ¿¿ ïðàâà, äëÿ òëóìà÷åííÿ öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ
òà êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ íîðì ó çâ’ÿçêó ç öèâ³ëüíî-ïðàâîâèìè ïîçîâàìè ïðî óòðèìàííÿ â³ä âèñëîâëþ-
âàíü, ÿê³ íàíîñÿòü øêîäó ðåïóòàö³¿; Ð³øåííÿ ÔÊÑ 103, 89 (100 òà íàñòóïí³) ñòîñîâíî çíà÷åííÿ çàãàëüíîãî îá-
îâ’ÿçêó äåðæàâè çàõèùàòè îñíîâí³ ïðàâà â³ä ïîðóøåííÿ ¿õ ç áîêó òðåò³õ îñ³á äëÿ êîíòðîëþ ç áîêó öèâ³ëüíèõ
ñóä³â çà äîãîâîðàìè ì³æ ÷ëåíàìè ïîäðóææÿ ïðî â³äìîâó â³ä óòðèìàííÿ. ßêùî îáîâ’ÿçîê íà â³äïîâ³äíå îñ-
íîâíèì ïðàâàì òëóìà÷åííÿ ïðîñòîãî ïðàâà, âêëþ÷àþ÷è âðàõóâàííÿ çàõèñíèõ îáîâ’ÿçê³â îñíîâíèõ ïðàâ,
ñòîñóºòüñÿ òàêîæ ³ íîðì ïðèâàòíîãî ïðàâà, éäåòüñÿ ïðî ñïðè÷èíåíó öèì ÿâèùåì «òðåòþ ä³þ» îñíîâíèõ
ïðàâ, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ä³þòü ñòîñîâíî íå â³äíîñèí ì³æ ãðîìàäÿíàìè, à â³äíîñèí ãðîìàäÿíèíà ³ äåðæàâè.

48 Ð³øåííÿ ÔÊÑ 1, 159 (161 òà íàñòóïí³); 5, 27 (31).
49 Äèâ. H. Schulze-Fielitz, in: H. Dreier (Hrsg.), Grundegesetz Kommentar, Bd. 1, 1996, Rn. 58 zu Art. 2 Abs. 2

GG; Wiedemann, in: Umbach/Clemens (Hrsg.), Grundgesetz, Mitarbeiterkommentar, Bd. 1, Heidelberg 2002, Rn.
347 zu Art. 2 Abs. 2 GG.



ïîñëóã, ñòîñîâíî âèêîíàííÿ ÿêèõ àáî øèðîòè çàñòîñóâàííÿ òî÷èëàñÿ äèñêóñ³ÿ, âèïëè-
âàþòü ç ÷èííîãî íà òîé ÷àñ ïðîñòîãî çàêîíîäàâ÷îãî âðåãóëþâàííÿ ïðàâà íà óòðèìàííÿ
òà ï³êëóâàííÿ (ñüîãîäí³ – ïðàâî ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè); ñóìí³â âèêëèêàëî ò³ëüêè òå, ÷è
ìîæå ãðîìàäÿíèí ðåàë³çóâàòè ñâî¿ ïðàâà øëÿõîì çâåðíåííÿ äî ñóäó. Íà öå çàïèòàííÿ
áóëà äàíà ïîçèòèâíà â³äïîâ³äü ó ð³øåííÿõ Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó, àëå
íå íà çàïèòàííÿ, ÷è ìîãëà á âèìîãà â³äíîñíî äèñêóñ³éíèõ ïîñëóã ó êðàéíüîìó ðàç³ áó-
òè ðåàë³çîâàíîþ òàêîæ ³ áåçïîñåðåäíüî íà îñíîâ³ Êîíñòèòóö³¿. Òîáòî ñóä íå ï³äòâåð-
äèâ âèìîãó íà îñíîâ³ ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ íà îòðèìàííÿ äåðæàâíèõ ïîñëóã äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó, à ò³ëüêè çä³éñíèâ òàêå, ùî â³äïîâ³äàº Êîíñòè-
òóö³¿, òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷èííîãî ïðàâà ùîäî óòðèìàííÿ òà ï³êëóâàííÿ â òîìó íà-
ïðÿì³, ùî âîíè îá´ðóíòîâóþòü íå ò³ëüêè îá’ºêòèâíèé îáîâ’ÿçîê äåðæàâè íà íàäàííÿ
ïîñëóã, à òàêîæ é ñóá’ºêòèâíå ïðàâî íà ïîñëóãè.

Íåçàëåæíî â³ä òîãî, ùî öå íå áóëî ïðåäìåòîì ð³øåíü Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó, íàäàë³ ðåàë³çóâàëîñü ïðàâîâå ïåðåêîíàííÿ ñòîñîâíî òîãî, ùî â³äïîâ³äíî äî
ñòàòò³ 1 àáçàöó ïåðøîãî ÎÇ ó ïîºäíàíí³ ç ïðèíöèïîì ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè äåðæàâà çî-
áîâ’ÿçàíà ïåðåä îêðåìîþ îñîáîþ çàáåçïå÷óâàòè ì³í³ìàëüí³ ïåðåäóìîâè ã³äíîãî ³ñíó-
âàííÿ ëþäèíè50.

3. Âèïðàâäàííÿ âòðó÷àíü â îñíîâí³ ïðàâà

Ñîö³àëüí³ îñíîâí³ ïðàâà òà êîíñòèòóö³éí³ çàâäàííÿ ÷àñòî ìîæóòü áóòè ðåàë³çîâà-
íèìè ò³ëüêè ÷åðåç âðåãóëþâàííÿ, ïîðÿä ç ÿêèì îäíî÷àñíî çä³éñíþºòüñÿ âòðó÷àííÿ â
îñíîâí³ ïðàâà òðåò³õ îñ³á. Òàê, íàïðèêëàä, âðåãóëþâàííÿ ùîäî çàõèñòó ïðàö³âíèê³â
÷àñòî ïîâ’ÿçàíî ç îáìåæåííÿìè àáî íàêëàäåííÿì îáîâ’ÿçê³â íà ðîáîòîäàâö³â, çàõèñò
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà íåìîæëèâèé áåç âòðó÷àííÿ ó âëàñí³ñòü òà ïðîôåñ³éíó àáî
çàãàëüíó ñâîáîäó ä³ÿëüíîñò³ âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, êîðèñòóâà÷³â íåáåçïå÷íîãî
óñòàòêóâàííÿ òà íåáåçïå÷íèõ ðå÷îâèí òîùî. Îäíà ç ôóíêö³é ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ
ïðàâ òà êîíñòèòóö³éíèõ çàâäàíü ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíè ìîæóòü ñëóãóâàòè êîíñòèòó-
ö³éíî-ïðàâîâîìó âèïðàâäàííþ òàêèõ âòðó÷àíü. Öå º âàæëèâèì íàñë³äêîì ³, òàêèì ÷è-
íîì, ò³ëüêè îäíèì ³ç âèïàäê³â, ÿê³ òðåáà îñîáëèâî ï³äêðåñëèòè ùîäî ¿õ óæå çãàäàíîãî
âèùå çíà÷åííÿ äëÿ òëóìà÷åííÿ òà çàñòîñóâàííÿ ³íøèõ êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü51.
Äîçâîëüòå ïðî³ëþñòðóâàòè òàêå âèêîðèñòàííÿ (äóæå ïîøèðåíå íà ïðàêòèö³) ñîö³àëü-
íèõ îñíîâíèõ ïðàâ òà êîíñòèòóö³éíèõ çàâäàíü äëÿ âèïðàâäàííÿ âòðó÷àíü â îñíîâí³
ïðàâà ê³ëüêîìà ïðèêëàäàìè.

Çàêîíîäàâ÷å âðåãóëþâàííÿ ñòîñîâíî ñòðàõóâàííÿ íà âèïàäîê äîãëÿäó áóëî çà÷åï-
ëåíî Ôåäåðàëüíèì Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì, ïåðåäóñ³ì, ÷åðåç ñêàðæíèê³â, ÿê³ ñòâåð-
äæóâàëè ïðî ïîðóøåííÿ ¿õ ïðàâà óêëàäàòè äîãîâîðè, ÿêå çàõèùàºòüñÿ îñíîâíèìè ïðà-
âàìè, ó çâ’ÿçêó ç ïðèìóñîì ÷åðåç çàêîí äî óêëàäåííÿ ïðèâàòíîãî ñòðàõóâàííÿ íà
âèïàäîê äîãëÿäó. Ñóä âèçíàâ òàêå âòðó÷àííÿ âèïðàâäàíèì, àäæå ïðèíöèï ñîö³àëüíî¿
äåðæàâè ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî çàõèñòó ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³ ðîáèòü çàâäàííÿì äåðæàâíî¿
ñï³ëüíîòè çä³éñíþâàòè çàáåçïå÷óâàëüí³ çàõîäè ³ íà âèïàäîê ïîòðåáè ó äîãëÿä³52. Á³ëü-
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50 Ð³øåííÿ ÔÊÑ 40, 121 (133); 45, 187 (228); 82, 60 (85); Dreier, in: ders., Grundgesetz Kommentar, Bd. 1,
1996, Rn. 94 zu Art. 1 I GG; V. Neumann, Sozialstaatprinzip und Grundrechtsdogmatik, Deutsches
Verwaltungsblatt 1997, S. 92 (94), m. w. N. Ïèòàííÿ, ÷è òàêîìó çîáîâ’ÿçàííþ â ñèëó êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà
áåçïîñåðåäíüî â³äïîâ³äàº ³íäèâ³äóàëüíà âèìîãà, ÿêó ìîæíà ðåàë³çóâàòè øëÿõîì çâåðíåííÿ äî ñóäó, ùå íå âè-
ð³øåíî øëÿõîì âèòëóìà÷åííÿ îá’ºêòèâíîãî äåðæàâíîãî îáîâ’ÿçêó ³ç ñòàòò³ 1 àáçàöó ïåðøîãî ÎÇ. Ó çâ’ÿçêó ç
òèì, ùî ñòàòòÿ 1 àáçàö òðåò³é ÎÇ âèçíà÷àº âñ³ ã³ëêè äåðæàâíî¿ âëàäè ïîâ’ÿçàíèìè «íàñòóïíèìè îñíîâíèìè
ïðàâàìè», º äèñêóñ³éíèì, ÷è âçàãàë³ ãàðàíò³ÿ ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³ (ñòàòòÿ 1 àáçàö ïåðøèé ÎÇ) ìàº ÿê³ñòü îñíîâ-
íîãî ïðàâà. Äèâ. Dreier (çàçíà÷åíî âèùå). Rn. 68 ff òàêîæ çàëèøàº â³äêðèòèì çàïèòàííÿ, ÷è ìîæå ñòàòòÿ ïåð-
øà àáçàö ïåðøèé ÎÇ îá´ðóíòóâàòè ïðàâî îêðåìî¿ îñîáè íà çàêîíîäàâ÷å âðåãóëþâàííÿ âèìîã íà ïðèéíÿòíå
óòðèìàííÿ, Ð³øåííÿ ÔÊÑ 75, 348 (360).

51 Äèâ. âèùå ó ïóíêò³ 2 ðàçîì ³ç çíîñêîþ 47.
52 Ð³øåííÿ ÔÊÑ 103, 197 (221 òà íàñòóïí³).



ø³ñòü âèïàäê³â âèêîðèñòàííÿ ïðèíöèïó ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè â í³ìåöüê³é ñóäîâ³é ïðàê-
òèö³ º âèïðàâäàííÿì òàêîãî âèäó.

ßêùî Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ó éîãî âèùå öèòîâàíîìó ð³øåíí³ ñòîñîâ-
íî âðàõóâàííÿ ÷àñó íà âèõîâàííÿ ä³òåé â ìåæàõ ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì ïåíñ³éíîãî
ñòðàõóâàííÿ53 âêàçàâ íà òå, ùî ç ìåòîþ êðàùîãî âðàõóâàííÿ òàêîãî ÷àñó, ÿêå â³äïî-
â³äàòèìå êîíñòèòóö³éíîìó ïðàâó, äî óâàãè òðåáà áðàòè òàêîæ «çíà÷íèé ïåðåðîçïîä³ë»
ó ðàìêàõ ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî âè-
ïðàâäîâóþ÷ó âòðó÷àííÿ ñèëó êîíñòèòóö³éíèõ çàâäàíü, – ó äàíîìó ðàç³ îáîâ’ÿçêó íà
îñíîâ³ îñíîâíèõ ïðàâ ùîäî çàõèñòó ñ³ì’¿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 6, àáçàöó ïåðøîãî ÎÇ.
«Ïåðåðîçïîä³ë» íà êîðèñòü êðàùîãî ïåðåðàõóâàííÿ ÷àñó íà âèõîâàííÿ ä³òåé â ðàìêàõ
ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ áóëî îäíàêîâèì çà çíà÷åííÿì
³ç ïåðåðîçïîä³ëîì íà îáòÿæåííÿ òèõ, õòî íàáóâ ïåíñ³éí³ ãàðàíò³¿ íå çàâäÿêè ÷àñó íà
âèõîâàííÿ ä³òåé, à âèêëþ÷íî çàâäÿêè ô³íàíñîâèì âíåñêàì. Îòðèìàí³ çàâäÿêè âíåñêàì
ïåíñ³éí³ ãàðàíò³¿ â³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ñóäîâî¿ ïðàêòèêè Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó çíàõîäÿòüñÿ ï³ä çàõèñòîì ïåðåäáà÷åíîãî â ñòàòò³ 14, àáçàö³ ïåðøîìó ÎÇ
îñíîâíîãî ïðàâà íà âëàñí³ñòü. Òàêèé ïåðåðîçïîä³ë áóâ ïîâ’ÿçàíèé ³ç âòðó÷àííÿì â
îñíîâí³ ïðàâà, òîáòî, ïîñèëàþ÷èñü íà äîïóñòèì³ñòü çíà÷íîãî ïåðåðîçïîä³ëó â ðàìêàõ
ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ, ñóä ïîÿñíþº, ùî ïåðåäáà÷å-
íèé ñòàòòåþ 6 àáçàöîì ïåðøèì ÎÇ çàêîíîäàâ÷èé çàõèñò ñ³ì’¿ âèïðàâäîâóº çíà÷í³
âòðó÷àííÿ â ïðàâî âëàñíîñò³.

Äîñèòü çì³ñòîâíîþ â öüîìó ðîçóì³íí³ º òàêîæ í³ìåöüêà ñóäîâà ïðàêòèêà ñòîñîâíî
«äåðæàâíî¿ ö³ë³ ùîäî çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà». Ïåðåä íàáóòòÿì ÷èííîñò³
ñòàòòåþ 20à ÎÇ54 íåîäíîðàçîâî çä³éñíþâàëèñü ñïðîáè ðåàë³çóâàòè ÷åðåç Ôåäåðàëüíèé
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ïîêðàùàííÿ â ãàëóç³ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ç ïîñè-
ëàííÿì íà çîáîâ’ÿçàííÿ äåðæàâè ùîäî çàõèñòó îñíîâíîãî ïðàâà íà æèòòÿ òà ò³ëåñíó
íåäîòîðêàíí³ñòü. Ö³ ñïðîáè íå áóëè óñï³øíèìè, îñê³ëüêè Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä çà äîïîìîãîþ ôîðìóëè – ïîðóøåííÿ çàõèñíîãî îáîâ’ÿçêó ìîæå áóòè âñòàíîâ-
ëåíå ò³ëüêè ó ðàç³ íåäáàëîãî ñòàâëåííÿ äî îáîâ’ÿçêó – ïîñ³â ïîçèö³þ ñòðèìàíîñò³ ùîäî
ïîëÿ ä³ÿëüíîñò³ çàêîíîäàâöÿ ñòîñîâíî âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó âðåãóëþâàí-
íÿ55. ×³òêå çàêð³ïëåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî çàâäàííÿ ùîäî çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðå-
äîâèùà â Îñíîâíîìó çàêîí³ í³÷îãî íå çì³íèëî ñòîñîâíî îáìåæåíî¿ ìîæëèâîñò³ ïîäàí-
íÿ ñêàðãè ç ïèòàíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. ßêùî ñòàò-
òÿ 20à ÎÇ ó ñóäîâ³é ïðàêòèö³ âèùèõ ñóä³â äî öüîãî ÷àñó ³ â³ä³ãðàâàëà ïåâíó ðîëü, òî
âîíà çàâæäè çàëó÷àëàñü ò³ëüêè äëÿ âèïðàâäàííÿ âæå ïðèéíÿòèõ äåðæàâíèõ ð³øåíü,
ÿê³ ìàëè õàðàêòåð çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Òàê, íàïðèêëàä, Ôåäåðàëüíèé
Àäì³í³ñòðàòèâíèé Ñóä îá´ðóíòóâàâ çà äîïîìîãîþ ïîñèëàííÿ íà ñòàòòþ 20à ÎÇ, ùî ó
äîçâîë³ íà çâåäåííÿ âåëèêèõ ñêóëüïòóð çà ìåæàìè òåðèòîð³é, ïåðåäáà÷åíèõ ï³ä çàáó-
äîâè â³äïîâ³äíî äî ïëàíóâàííÿ çàáóäîâè òåðèòîð³é, ìîæå áóòè â³äìîâëåíî, õî÷à â òà-
ê³é â³äìîâ³ ìîæíà ïîáà÷èòè îáìåæåííÿ ñâîáîäè ìèñòåöòâà56.

Äëÿ òîãî, ùîá óíèêíóòè íåïîðîçóì³íü: ôóíêö³ÿ âèïðàâäàííÿ, ÿêà òóò îáãîâîðþâà-
ëàñü, íå ââàæàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüîþ â òîìó ðîçóì³íí³, ùî âòðó÷àííÿ â îñíîâí³ ïðàâà
òðåò³õ îñ³á íåçàëåæíî â³ä îñîáëèâî¿ îñíîâè ïðîñòîãî çàêîíîäàâñòâà ìîæóòü áóòè
ïðîñòî âèïðàâäàíèìè áåçïîñåðåäíüî – çà äîïîìîãîþ ïîñèëàííÿ íà ñîö³àëüí³ îñíîâí³
ïðàâà àáî êîíñòèòóö³éí³ çàâäàííÿ57. Îñíîâíèé çàêîí âèìàãàº äëÿ êîæíîãî âòðó÷àííÿ â
îñíîâí³ ïðàâà íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ â³äïîâ³äíî äî ïðîñòîãî ïðàâà. Àëå íîðìè ïðîñòîãî çà-
êîíîäàâñòâà, ÿê³ âòðó÷àþòüñÿ â îñíîâí³ ïðàâà àáî ïåðåäáà÷àþòü òàêó ìîæëèâ³ñòü, ç
äðóãîãî áîêó, ïîâèíí³ ïåðåâ³ðÿòèñü â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ Êîíñòèòóö³ºþ ìàñ-
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53 Äèâ. çíîñêó 25 òà íàñòóïí³.
54 Äèâ. ïîïåðåäí³é òåêñò ³ç çíîñêîþ 9.
55 Äèâ. Lubbe-Wolff (çíîñêà 11), S. 221 ç ïîäàëüøèìè ïîñèëàííÿìè.
56 Ñòîñîâíî ïîäàëüøèõ ïðèêëàä³â äèâ. Lubbe-Wolff. S. 223 ðàçîì ³ç çíîñêîþ 17.
57 Äèâ., íàïðèêëàä, Ð³øåííÿ ÔÊÑ 59, 231 (262 òà íàñòóïíà): ïðèíöèï ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè «íå ìîæå îáìå-

æóâàòè îñíîâí³ ïðàâà (òîáòî áåçïîñåðåäíüî) áåç á³ëüø äåòàëüíî¿ êîíêðåòèçàö³¿ ç áîêó çàêîíîäàâöÿ».



øòàá³â. Âîíè íå ìîæóòü áóòè íåàäåêâàòíèìè ³ íå ìîæóòü âòðó÷àòèñü â îñíîâí³ ïðàâà
áåç äîñòàòíüî âàæëèâèõ, âèïðàâäîâóþ÷èõ òàêå âòðó÷àííÿ ï³äñòàâ. Îêð³ì öüîãî, òðåáà
â³ääàâàòè íàëåæíå âàæëèâîñò³ îñíîâíèõ ïðàâ, â ÿê³ â³äáóâàºòüñÿ âòðó÷àííÿ íà çàêîíî-
äàâ÷³é îñíîâ³, ³ ïðè òëóìà÷åíí³ òà çàñòîñóâàíí³ íîðì ïðîñòîãî çàêîíîäàâñòâà58. Öå –
ð³âåíü âèïðàâäàííÿ, íà ÿêîìó âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñîö³àëüí³ îñíîâí³ ïðàâà òà êîíñòèòó-
ö³éí³ çàâäàííÿ.

4. Çàõèñò ³ñíóþ÷îãî ñòàíó

Íàðåøò³, ö³êàâà ìîæëèâà ôóíêö³ÿ ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ òà êîíñòèòóö³éíèõ
çàâäàíü ìîæå ïîëÿãàòè â òîìó, ùî âîíè (çâè÷àéíî, ò³ëüêè â îáìåæåíîìó îáñÿç³) ìî-
æóòü âèêîíóâàòè ôóíêö³þ çàáåçïå÷åííÿ ³ñíóþ÷îãî ñòàíó äëÿ íîðì ïðîñòîãî ïðàâà àáî
ñòâîðåíèõ íà îñíîâ³ ïðîñòîãî ïðàâà ³íñòèòóö³é, ÿê³ ñëóãóþòü ðåàë³çàö³¿ òàêèõ îñíîâ-
íèõ ïðàâ àáî âèêîíàííþ êîíñòèòóö³éíèõ çàâäàíü.

Òàê, íàïðèêëàä, ïîðòóãàëüñüêà ñóäîâà ïðàêòèêà âèâåëà ç ãàðàíòîâàíèõ â Êîíñòèòó-
ö³¿ Ïîðòóãàë³¿ ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ òà êîíñòèòóö³éíèõ çàâäàíü «çàáîðîíó ñî-
ö³àëüíîãî ðåãðåñó»59. Í³ìåöüêà êîíñòèòóö³éíà ñóäîâà ïðàêòèêà, ó âñÿêîìó ðàç³, òàê
ÿñíî íå ðîçâèíóëà ïîä³áíî¿ äîêòðèíè. Àëå ³ñíóþòü ð³øåííÿ Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó, ÿê³, â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó ñïðàâè, ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê çàáåçïå÷åííÿ çà-
êð³ïëåííÿ ³ñíóþ÷îãî ñòàíó ñòîñîâíî íîðì ïðîñòîãî ïðàâà, ÿê³ ïîçèòèâíî ðåàë³çóþòü
îñíîâí³ ïðàâà òà âïðîâàäæóþòü êîíñòèòóö³éí³ çàâäàííÿ. ß õî÷ó íàâåñòè ó öüîìó çâ’ÿç-
êó ÿê íàéâ³äîì³øèé ïðèêëàä60 ïåðøå ð³øåííÿ Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
ùîäî àáîðò³â61. Ó íüîìó éøëîñÿ, ÿê óæå ðàí³øå çãàäóâàëîñü62, ïðî ïèòàííÿ, ÷è ìîæå
çàêîíîäàâåöü çàëèøàòè â³ëüíèì â³ä ïîêàðàííÿ àáîðò ó ïåðø³ äâàíàäöÿòü òèæí³â âàã³ò-
íîñò³. Ñóä â³äïîâ³â íåãàòèâíî, àäæå çàêîíîäàâåöü ìîæå âèêîíóâàòè ñâ³é çàêð³ïëåíèé
îñíîâíèìè ïðàâàìè îáîâ’ÿçîê íà çàõèñò æèòòÿ, ÿêå çàðîäæóºòüñÿ, ò³ëüêè çà äîïîìî-
ãîþ äàëåêîñÿæíèõ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ ñàíêö³é çà ïåðåðèâàííÿ âàã³òíîñò³. Áàãàòî
êðèòèê³â ðîçãëÿäàëè öå ð³øåííÿ òàê, ùî íà÷åáòî ñóä ïðèìóøóº â öüîìó âèïàäêó çàêî-
íîäàâöÿ äî ïðèéíÿòòÿ ùå íå ³ñíóþ÷èõ íîðì ïðî êðèì³íàëüíå ïîêàðàííÿ. Àëå äëÿ ðî-
çóì³ííÿ öüîãî ð³øåííÿ âàæëèâèì º òå, ùî âîíî íå ìàëî íà óâàç³ áåçä³ÿëüí³ñòü, ÿêà
ñóïåðå÷èòü ïåðåäáà÷åíèì îñíîâíèìè ïðàâàìè çàõèñíèì îáîâ’ÿçêàì, à ïîçèòèâíó
ä³ÿëüí³ñòü çàêîíîäàâöÿ (íà äóìêó ñóäó, ÿêà íå â³äïîâ³äàº çàõèñíèì îáîâ’ÿçêàì), òîáòî
îáìåæåííÿ ïîêàðàííÿ ðàííüîãî ïåðåðèâàííÿ âàã³òíîñò³ ó Ï’ÿòîìó Çàêîí³ ïðî ðåôîðìó
êðèì³íàëüíîãî ïðàâà. Òå, ùî ñóä ó ð³øåíí³ ïðèìóñèâ áè çàêîíîäàâöÿ äî ïðèéíÿòòÿ
íîðì ùîäî ïîêàðàííÿ, ÿêùî â³í ïîâèíåí áóâ áè âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ñòîñîâíî â³äïî-
â³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ â³äñóòíîñò³ ïîêàðàííÿ çà àáîðò ó ïåðø³ òðè ì³ñÿö³ âàã³òíîñò³, ââà-
æàºòüñÿ ïðè ðîçãëÿä³ ³íøî¿ ïðàêòèêè ñóäó, ñêîð³øå, íåéìîâ³ðíèì. Àëå ôàêòè÷íî ñóä,
äëÿ òîãî ùîá ñòâîðèòè òàêå ñòàíîâèùå êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî çàõèñòó, ÿêèé â³í âáà-
÷àâ äîñòàòí³ì, ìàâ áè ò³ëüêè âèçíàòè íåïðèéíÿòíèìè ò³ íîðìè Ï’ÿòîãî Çàêîíó ïðî ðå-
ôîðìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, ÿê³ ÷àñòêîâî óñóâàëè ìîæëèâ³ñòü ïîêàðàííÿ çà àáîðò. Ó
òàêèé ñïîñ³á, ÿêèé ïîâí³ñòþ âïèñóºòüñÿ ó òðàäèö³éí³ ðàìêè êîìïåòåíö³¿ êîíñòèòóö³é-
íîãî ñóäî÷èíñòâà, â³í ì³ã ïîêàçàòè ä³þ éîãî óÿâëåíü ùîäî çì³ñòó ïåðåäáà÷åíîãî îñ-
íîâíèìè ïðàâàìè çàõèñíîãî îáîâ’ÿçêó çàêîíîäàâöÿ63.

Òàì, äå çàêîíîäàâåöü ä³ÿâ â ³íòåðåñàõ âïðîâàäæåííÿ ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ àáî
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58 Ñòîñîâíî ïðèíöèïó êîíñòèòóö³éíîãî òëóìà÷åííÿ òà çàñòîñóâàííÿ ïðîñòîãî ïðàâà äèâ. âèùå ó ðîç-
ä³ë³ ²²². 2.

59 Hau� ling (çíîñêà 19), S. 125 ff. Ñòîñîâíî êîíöåïö³¿ «ñîö³àëüíîãî ñòàíó âîëîä³ííÿ» ó çâ’ÿçêó ç ñîö³àëü-
íèìè îñíîâíèìè ïðàâàìè äèâ. J. Liopoulos-Strangas, Der Schutz der sozialen Grundrechte in der griechischen
Rechtsordnung, in: Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung u. a.

60 Äåòàëüí³øå äèâ. G. Lubbe-Wolff, Die Grundrechte als Eingriffsabwehrrechte, Baden-Baden (Nomos) 1998,
S. 136 ff.

61 Ð³øåííÿ ÔÊÑ 39, 1.
62 Äèâ. òåêñò çíîñêè 6.
63 Íà îñíîâ³ ö³º¿ ñòðóêòóðè ð³øåííÿ ³ êðèòèêà öüîãî ð³øåííÿ òàêîæ ìàº áóòè ³íøîþ. Äåòàëüí³øå äèâ.

Lubbe-Wolff (âèíîñêà 61), S. 138 ff.



êîíñòèòóö³éíèõ çàâäàíü, â³í âèêîðèñòàâ ïðàâî íà âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó âðå-
ãóëþâàííÿ ³, òàêèì ÷èíîì, ñòâîðèâ çàñíîâàíå íà êîíñòèòóö³éíîìó ïðàâ³ ïðàâîâå ñòà-
íîâèùå ó âèãëÿä³ ïðîñòîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿêå òåïåð ìîæå áóòè çàõèùåíå â ñòðóêòóð-
íî îäíàêîâèé ñïîñ³á, ÿê ³ îñíîâí³ ïðàâà, çà äîïîìîãîþ ïðîñòèõ ñêàñîâóâàëüíèõ ð³-
øåíü ïðîòè âòðó÷àíü. Öå íå ââàæàºòüñÿ òèì ñàìèì, ùî ³ ñóäîâå ð³øåííÿ, ÿêå çîáî-
â’ÿçóº çàêîíîäàâöÿ äî àêòèâíèõ ä³é.

Àëå ³ñíóº òàêîæ íåáåçïåêà äàëåêîñÿæíîãî îáìåæåííÿ ñâîáîäè çàêîíîäàâöÿ ùîäî
âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó ðåãóëþâàííÿ, ÿêå íå â³äïîâ³äàº ïðèíöèïàì äåìîêðàò³¿
òà ïîä³ëó âëàäè. «Àáñîëþòíèé» çàõèñò ³ñíóþ÷îãî ñòàíó â ðîçóì³íí³ ãàðàíò³¿ íåìîæëè-
âîñò³ çì³íè ïðàâîâîãî òà ôàêòè÷íîãî ñòàíîâèùà, ÿê³ îäèí ðàç ñòâîðèâ çàêîíîäàâåöü
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíèõ îñíîâíèõ ïðàâ àáî êîíñòèòóö³éíèõ çàâäàíü, òàê ñàìî îçíà-
÷àâ áè çà÷åïëåííÿ ïîäàëüøèõ åòàï³â ïðàâîâî¿ ñèñòåìè. Çàêîíîäàâåöü ñòàâ áè íåñïðî-
ìîæíèì çä³éñíþâàòè ðåôîðìè64. Ñàìå äëÿ ñîö³àëüíèõ ñèñòåì, ÿê³ çàëåæàòü â³ä ãíó÷-
êîãî ïðèñòîñóâàííÿ äî â³äíîñèí, ùî ïîñò³éíî çì³íþþòüñÿ, öå áóâ áè íàéá³ëüø íàä³é-
íèé òà øâèäêèé øëÿõ äî ôàêòè÷íî¿ íåä³ºçäàòíîñò³. Òîìó ëîã³÷íèì º ïèòàííÿ ãíó÷êîãî
çàõèñòó ³ñíóþ÷îãî ñòàíîâèùà, ÿêèé âðàõîâóº íåîáõ³äíó ñâîáîäó çàêîíîäàâöÿ ùîäî
âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó.

Ó ïîðòóãàëüñüê³é ñóäîâ³é ïðàêòèö³ ðåàë³çîâàíà «ì’ÿêøà» àáî «âð³âíîâàæåíà» êîí-
öåïö³ÿ «çàáîðîíè ñîö³àëüíîãî ðåãðåñó», ÿêà ìåíøå çîð³ºíòîâàíà íà òó ³äåþ, ùî ñîö³-
àëüí³ îñíîâí³ ïðàâà òà êîíñòèòóö³éí³ çàâäàííÿ ïîøèðþþòü ïðåäïèñóâàëüí³ ä³¿ ñòîñîâ-
íî íàïèñàíîãî â³äïîâ³äíî äî íèõ ïðîñòîãî ïðàâà, à á³ëüøå – íà ³äå¿ çàõèñòó äîâ³ðè65.
Òóò âáà÷àºòüñÿ ïàðàëåëü ç í³ìåöüêèì êîíñòèòóö³éíèì ïðàâîì, ÿêîìó ãíó÷ê³ ôîðìè çà-
õèñòó ñîö³àëüíîãî ñòàíó â³äîì³, ïåðåäóñ³ì, ó äâîõ ôîðìàõ: çàõèñò äîâ³ðè, õî÷à â³í ³
ïðîïîíóº çàõèñò â³ä çì³í ïðàâîâîãî ñòàíîâèùà ò³ëüêè ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ66, òà çà-
õèñò â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 14 ÎÇ (îñíîâíå ïðàâî âëàñíîñò³).

IV. Ï³äñóìîê

Ñîö³àëüí³ îñíîâí³ ïðàâà òà êîíñòèòóö³éí³ çàâäàííÿ ìîæóòü ä³ÿòè ò³ëüêè îáìåæåíî â
ðîçóì³íí³ áåçïîñåðåäíüî¿ ìîæëèâîñò³ çâåðíåííÿ çà ¿õ ðåàë³çàö³ºþ äî ñóäó. Íåçâàæà-
þ÷è íà öå âîíè ÿê åëåìåíòè ïðàâîâî¿ ñèñòåìè íå º áåçä³ÿëüíèìè. Âîíè ïðèñóòí³ â ïðà-
âîâ³é ñèñòåì³ ÿê âåðõ³âêà þðèäè÷íî¿ àðãóìåíòàö³¿ ³, òàêèì ÷èíîì, ñïðèÿþòü òîìó, ùîá
ñîö³àëüíà ñïðàâåäëèâ³ñòü ³ çàáåçïå÷åííÿ ïóáë³÷íèõ áëàã ñâ³äîìî çàëèøàëèñü ö³ëÿìè ³
çîáîâ’ÿçàííÿìè ñóñï³ëüñòâà. Öèì âîíè ðîáëÿòü ñâ³é âíåñîê ó ôîðìóâàííÿ òà óòðèìàí-
íÿ ïîë³òè÷íèõ òà êóëüòóðíèõ ïåðåäóìîâ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³, âíåñîê, ÿêèé âè-
õîäèòü çà ìåæ³ çì³ñòó ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ ÿê ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ ÷åðåç çâåð-
íåííÿ äî ñóäó.
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64 Òîìó ïðàâèé Neumann (çíîñêà 51), S. 97, ÿêèé âèñòóïàº ïðîòè âñòàíîâëåííÿ «çàáîðîíè ñîö³àëüíîãî
ðåãðåñó», ÿêó âèâîäÿòü ³ç ïðèíöèïó ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè.

65 Hau� ling, çàçíà÷åíî âèùå (çíîñêà 19). Äèâ. òàêîæ ñòîñîâíî Ãðåö³¿ ó J. Liopoulos-Strangas (çíîñêà 60).
Òå, ùî Êîíñòèòóö³éíèé ñóä Ïîðòóãàë³¿ ó 1984 ðîö³ âèçíàâ íåêîíñòèòóö³éíèì ïîâíå çàêîíîäàâ÷å ñêàñóâàííÿ
íàö³îíàëüíî¿ ñëóæáè çäîðîâ’ÿ, ÿêà áóëà çàêîíîäàâ÷î ñòâîðåíà ÿê ³íñòèòóö³ÿ ê³ëüêà ðîê³â äî öüîãî, ñïèðàëîñü
íà òå, ùî ñàìå Êîíñòèòóö³ÿ ÷³òêî âèìàãàëà ñòâîðåííÿ òàêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñëóæáè çäîðîâ’ÿ. Òîáòî òóò
íå éøëîñÿ ïðî ñóäîâå «öåìåíòóâàííÿ» âàð³àíòà ðåàë³çàö³¿ îñíîâíîãî ïðàâà àáî çàâäàííÿ, íà êîðèñòü ÿêîãî çà-
êîíîäàâåöü, ó ðàìêàõ íàäàíî¿ éîìó êîíñòèòóö³éíèì ïðàâîì ñâîáîäè âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó
âðåãóëþâàííÿ, ïðèéíÿâ â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ. Îòæå, òóò ïîñòàº íå ïèòàííÿ, ÷è â äîñòàòíüîìó îáñÿç³ ñóä âðàõó-
âàâ ñâîáîäó çàêîíîäàâöÿ íà âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó âðåãóëþâàííÿ, à ïèòàííÿ, íàñê³ëüêè º ïîë³òè÷íî
ðîçóìíèì äåòàëüíî ô³êñóâàòè ³íñòèòóö³îíàëüíó ôîðìó ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè çàáåçïå÷åííÿ â Êîíñòèòóö³¿.

66 Äåòàëüí³øå ñòîñîâíî öüîãî äèâ. V. Neumann, Der Grundrechtsschutz von Sozialleistungen in Zeiten der
Finanznot, in: Neue Zeitschrift fur Sozialrecht 1998, S. 401 (407 f.) ç ïîäàëüøèìè ïîñèëàííÿìè. Ñòîñîâíî äóæå
ñêëàäíèõ äîêòðèí, ÿê³ ðîçðîáèâ Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ùîäî ïèòàíü çàõèñòó äîâ³ðè ï³ä òåçàìè
«ñïðàâæíÿ çâîðîòíà ä³ÿ» òà «íåñïðàâæíÿ çâîðîòíà ä³ÿ» äèâ. M. Sachs, in: Grundgesetz Kommentar, 3. Auflage,
Art. 20 Rn. 131 ff., ç ïîäàëüøèìè ïîñèëàííÿìè.



ÏÐÎÁËÅÌÈ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ ÏÐÀÂ
ÍÀ ÑÓ×ÀÑÍÎÌÓ ÅÒÀÏ²

ÒÀ ¯Õ ÇÀÕÈÑÒ Ó ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÌÓ ÑÓÄÎ×ÈÍÑÒÂ²

Ë. ×óáàð,
ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

Ð³çíèöÿ òåîðåòè÷íèõ ï³äõîä³â äî êîíöåïö³¿ ñîö³àëüíèõ ïðàâ, ÿêó ìè ñïîñòåð³ãàºìî
ç ïîïåðåäíüîãî, ñüîìîãî, óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêîãî êîëîêâ³óìó, ùî ïðîéøîâ ìèíóëîãî
ðîêó â Êèºâ³, äàº ïîæèâíèé ãðóíò äëÿ êîðèñíèõ äèñêóñ³é ì³æ êîëåãàìè.

Êîíñòèòóö³éíå çàêîíîäàâñòâî ð³çíèõ ïåð³îä³â ðîçâèòêó íàøî¿ äåðæàâè çàâæäè ïðè-
ä³ëÿëî óâàãó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ïðàâàì ãðîìàäÿí, ùî çóìîâëþâàëîñÿ ïåâíèìè ÷èí-
íèêàìè, â òîìó ÷èñë³ ïîë³òè÷íèìè òà ³äåîëîã³÷íèìè. Êîíñòèòóö³ÿ 1996 ðîêó, ïðîãîëîñèâ-
øè íàøó êðà¿íó ñîö³àëüíîþ äåðæàâîþ, ðîçøèðèëà êîìïëåêñ ñîö³àëüíèõ ïðàâ äî ð³âíÿ
êðàùèõ ºâðîïåéñüêèõ òà ñâ³òîâèõ ñòàíäàðò³â, ³ öå º âàãîìèì çäîáóòêîì Óêðà¿íè. Îäíàê
ïîñòàº çàïèòàííÿ: ÷è äîñòàòí³ìè º óìîâè äëÿ òîãî, ùîá çàäåêëàðîâàí³ ñîö³àëüí³ ïðàâà ðå-
àëüíî ìàëè ïðÿìó ä³þ? Ïîêè ùî ïðî öå ðàíî ãîâîðèòè, àäæå ³ñíóº ÷èìàëî ïåðåøêîä íà
øëÿõó çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíèõ ïðàâ ÿê ç îá’ºêòèâíèõ, òàê ³ ç ñóá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí.

Ïî-ïåðøå, ãàðàíò³¿ ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíèõ ïðàâ âèïèñàí³ â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ç ìåí-
øîþ äåòàë³çàö³ºþ àáî é çîâñ³ì âèÿâèëèñÿ äåêëàðàòèâíèìè, ó òîé ÷àñ ÿê ñîö³àëüí³ñòü
äåðæàâè, ¿¿ äåìîêðàòè÷íèé ïîòåíö³àë âèçíà÷àþòüñÿ òèì, íàñê³ëüêè ðåàëüíî çàáåçïå-
÷óþòüñÿ íà ïðàêòèö³ ö³ ïðàâà. Â Óêðà¿í³ ä³þòü «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Êîíñòèòóö³¿,
çã³äíî ç ÿêèìè ïåâí³ ïîëîæåííÿ çàêîíîäàâñòâà º òèì÷àñîâèìè, íåâèçíà÷åíèìè, íå ïðè-
ñòîñîâàíèìè äî ïîòðåá ñüîãîäåííÿ, à öå íå çàáåçïå÷óº ñòàá³ëüíîñò³ â ñóñï³ëüñòâ³.

Òðèâàëèé ÷àñ Óêðà¿íà éøëà øëÿõîì çá³ëüøåííÿ ñîö³àëüíèõ âèòðàò, ùî ñâ³ä÷èòü
ïðî íèçüêó åôåêòèâí³ñòü ñîö³àëüíèõ ðåôîðì òà ¿õ áåçïåðñïåêòèâí³ñòü. Öå ïðèçâåëî äî
òîãî, ùî ñîö³àëüí³ âèòðàòè ñòàëè ëåâîâîþ ÷àñòêîþ âèòðàò çàãàëüíîäåðæàâíèõ. Âèíèê-
ëà çàãðîçà ñòàá³ëüíîñò³ äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â òà åêîíîì³êè â ö³ëîìó. Çã³äíî ç îö³íêîþ
ÌÎÏ, åôåêòèâí³ñòü ïðîãðàì ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè â Óêðà¿í³ ñòàíîâèòü ëèøå 20–22, òî-
ä³ ÿê ó á³ëüøîñò³ êðà¿í Çàõ³äíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè – 30–50 â³äñîòê³â.

Ïî-äðóãå, ïèòàííÿ ïðî ôàêòè÷íó ðåàë³çàö³þ ñîö³àëüíèõ ïðàâ ñòàëî ïðîáëåìàòè÷-
íèì. Ñèòóàö³ÿ óñêëàäíþºòüñÿ ÷åðåç á³äí³ñòü, ÿêà º ïîðóøåííÿì ïðàâ ëþäèíè.

Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ â Óêðà¿í³, ùî ïðîæèâàº çà ìåæåþ á³äíîñò³, íàáàãàòî ïåðåâè-
ùóº ñåðåäíüîºâðîïåéñüê³ ïîêàçíèêè. Çã³äíî ç äàíèìè Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà ñîö³àëü-
íî¿ ïîë³òèêè, äî êàòåãîð³¿ á³äíèõ â Óêðà¿í³ íàëåæèòü áëèçüêî 30 â³äñîòê³â íàñåëåííÿ, à
æåáðàêàìè º ìàéæå 15 â³äñîòê³â. Ïîäîëàííÿ òàêîãî ñòàíîâèùà ìîæëèâå ò³ëüêè çàâäÿ-
êè çä³éñíåííþ ãëèáîêèõ ³ òåðì³íîâèõ ðåôîðì åêîíîì³÷íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ñôåð, ïðè
öüîìó îñòàíí³ ìàþòü ãðóíòóâàòèñÿ íà óñï³øíèõ åêîíîì³÷íèõ ðåôîðìàõ, à ñàìå: ùîäî
çðîñòàííÿ âèðîáíèöòâà, àêòèâ³çàö³¿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîãðàì, ñòâîðåííÿ íî-
âèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, ïåðåäóñ³ì ÷åðåç ñïðèÿííÿ ìàëîìó òà ñåðåäíüîìó á³çíåñó.

Ïî-òðåòº, ñâîáîäó â³ä á³äíîñò³ ìîæå çàáåçïå÷èòè ã³äíèé ð³âåíü æèòòÿ, ùî º íåâ³ä’ºì-
íèì ïðàâîì ëþäèíè.

Ó ñòàòò³ 48 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî êîæåí ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè ìàº
ïðàâî íà äîñòàòí³é æèòòºâèé ð³âåíü äëÿ ñåáå ³ ñâîº¿ ñ³ì’¿, ùî âêëþ÷àº äîñòàòíº õàð÷ó-
âàííÿ, îäÿã, æèòëî. Öå ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ â³äòâîðþº âèìîãè ñòàòò³ 25 Çàãàëüíî¿
äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèñîêî¿ ÿêîñò³ æèòòÿ íà çàñàäàõ ñîö³àëü-
íî¿ ñïðàâåäëèâîñò³, äîñÿãíåííÿ ã³äíîãî æèòòºâîãî ð³âíÿ. Íåð³äêî ïåðåñ³÷í³ ãðîìàäÿíè
ðîçóì³þòü öþ êîíñòèòóö³éíó íîðìó ÿê òàêó, ùî ãàðàíòóº ïðàâî êîæíîìó íà äîñòàòí³é
æèòòºâèé ð³âåíü. Îäíàê öå íå òàê.
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Ðåàë³çàö³ÿ íà ïðàêòèö³ öüîãî ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóö³¿ çàëåæèòü, ç îäíîãî áîêó, â³ä
àêòèâíîñò³ ëþäèíè ó çä³éñíåíí³ öüîãî ïðàâà, à ç äðóãîãî – â³ä óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ öüî-
ãî ïðàâà îñîáèñò³ñòþ, ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ äëÿ öüîãî äåðæàâíèìè ³íñòèòóö³ÿìè. Äëÿ ï³ä-
âèùåííÿ ð³âíÿ þðèäè÷íî¿ çàáåçïå÷åíîñò³ öüîãî ïðàâà íåîáõ³äíà á³ëüø ðîçãîðíóòà éî-
ãî ðåãëàìåíòàö³ÿ, äîâåäåííÿ äî òàêîãî ñòóïåíÿ êîíêðåòèçàö³¿, ÿêèé çàáåçïå÷óâàâ áè
ïîâí³øó éîãî ðåàë³çàö³þ.

Äåðæàâà ìàº ãàðàíòóâàòè êîæíîìó ãðîìàäÿíèíó óìîâè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî-
ãî ³ñíóâàííÿ. ßêùî ñàìîñò³éíî ãðîìàäÿíèí öüîãî çðîáèòè íå ìîæå, äåðæàâà ïîâèííà
ãàðàíòóâàòè éîìó ñîö³àëüí³ âèïëàòè, íå íèæ÷³ â³ä ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó.

Ïî-÷åòâåðòå, ÿê íàãîëîñèâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ó â³òàëüíîìó ñëîâ³ íà óðî÷èñòîìó çà-
ñ³äàíí³ ç íàãîäè 5-ð³÷÷ÿ óòâîðåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 18 æîâòíÿ 2001 ðî-
êó, «…â ñóñï³ëüñòâ³, â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó ¿õí³õ
ïîñàäîâèõ îñ³á áðàêóº ðîçóì³ííÿ äîêîíå÷íî¿ íåîáõ³äíîñò³ òà îáîâ’ÿçêîâîñò³ ðåàë³çàö³¿
êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü, à â³äòàê ñâîº¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñòàí òà ðåçóëüòàòè ñâîº¿
ðîáîòè, òîáòî óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî ö³ îðãàíè òà ïîñàäîâ³ îñîáè íà ñëóæá³ ó ãðî-
ìàäÿí, à íå íàâïàêè. Â³äïîâ³äíî êðèòåð³é ³ñòèíè ó ö³é ñôåð³ äîñèòü ÷àñòî âèçíà÷àþòü
íå Êîíñòèòóö³ÿ ÷è ñóä, à îêðåì³ ëþäè, ¿õíÿ ñóá’ºêòèâíà ïîçèö³ÿ»1.

Äî òîãî æ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ùå íå ïðèâ³â ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè,
çîêðåìà ó ñôåð³ ñîö³àëüíèõ ïðàâ ëþäèíè, ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ
çîáîâ’ÿçàíü òà ðåàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ öèõ ïðàâ óñ³ìà äåðæàâíèìè îðãàíàìè òà ïîñà-
äîâèìè îñîáàìè, â òîé ÷àñ ÿê áóäü-ÿêå íåäîòðèìàííÿ ö³º¿ êîíñòèòóö³éíî¿ âèìîãè ó
ñâ³òë³ ì³æíàðîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü Óêðà¿íè çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí ìàº òÿãòè çà ñîáîþ ñó-
âîðó â³äïîâ³äàëüí³ñòü â³äïîâ³äíèõ âèêîíàâ÷èõ ñòðóêòóð.

Îêðåìîþ ïðîáëåìîþ, ç ÿêîþ ñòèêàºòüñÿ ³ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ïðè ðîçãëÿ-
ä³ ñïðàâ, º ÿê³ñòü çàêîí³â òà ï³äçàêîííèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â.

Íà æàëü, øâèäêà ï³äãîòîâêà íîâèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ íåãàòèâ-
íî â³äáèëàñÿ íà ¿õ ÿêîñò³. ×èííîìó çàêîíîäàâñòâó ïðèòàìàíí³ íåñòàá³ëüí³ñòü, â³äñóò-
í³ñòü ºäèíî¿ òà ÷³òêî¿ òåðì³íîëîã³¿. Íå â óñ³õ íîðìàòèâíèõ àêòàõ ïåðåäáà÷åí³ äæåðåëà
ô³íàíñóâàííÿ òà íàëåæí³ ìåõàí³çìè ðåàë³çàö³¿, à òîìó íåð³äêî âîíè ïåðåòâîðþþòüñÿ
íà äåêëàðàö³¿, ãàñëà, íåçä³éñíåíí³ ïîáàæàííÿ. Òèïîâèìè íåäîë³êàìè ïðàâîâîãî âðåãó-
ëþâàííÿ â³äíîñèí ó ãàëóç³ ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ º áåçñèñòåìí³ñòü, ñóïåðå÷ëè-
â³ñòü, äóáëþâàííÿ, ïðîãàëèíè, âåëèêà ê³ëüê³ñòü â³äñèëüíèõ íîðì. Âñå öå çíèæóº åôåê-
òèâí³ñòü ïðàâîâîãî âðåãóëþâàííÿ òà óñêëàäíþº ïðàâîçàñòîñîâíó ä³ÿëüí³ñòü.

Ãîëîâíîþ ïåðåøêîäîþ äëÿ çä³éñíåííÿ íàëåæíîãî çàõèñòó ïðàâ íàøèõ ãðîìàäÿí ó
ïåíñ³éíèõ ñïðàâàõ º òå, ùî Óêðà¿íà íå ïðèºäíàëàñÿ äî ì³æíàðîäíèõ êîíâåíö³é, ÿêèìè
ðåãóëþþòüñÿ ö³ ïèòàííÿ, çîêðåìà äî Êîíâåíö³¿ ÌÎÏ ¹ 19 ïðî ð³âí³ ïðàâà ãðîìàäÿí
äåðæàâ òà ³íîçåìö³â ó ñôåð³ â³äøêîäóâàííÿ ïðàö³âíèêàì ïðè íåùàñíèõ âèïàäêàõ,
Êîíâåíö³¿ ÌÎÏ ¹ 118 ïðî ð³âí³ ïðàâà ãðîìàäÿí äåðæàâè òà ³íîçåìö³â, îñ³á áåç ãðîìà-
äÿíñòâà ó ñôåð³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Íåîáõ³äí³ñòü ó öüîìó º íàãàëüíîþ, îñê³ëüêè òè-
ñÿ÷³ íàøèõ ãðîìàäÿí íå ìîæóòü çàõèñòèòè ñâî¿ ïðàâà â ³íøèõ äåðæàâàõ ïðè çâåðíåíí³
çà äîïîìîãîþ äëÿ âèçíà÷åííÿ òà âèïëàòè ïåíñ³é, àë³ìåíò³â, â³äøêîäóâàííÿ ó çâ’ÿçêó ç
óøêîäæåííÿì çäîðîâ’ÿ òîùî.

Ñêëàäíîþ º ñèòóàö³ÿ ç âèòðåáóâàííÿì ïðèçíà÷åíèõ ñâîãî ÷àñó íàøèì ãðîìàäÿíàì ó
Í³ìå÷÷èí³ ïåíñ³é ïî ³íâàë³äíîñò³ âíàñë³äîê òðóäîâîãî êàë³öòâà, îòðèìàíîãî ïðè âèêîíàí-
í³ ðàáñüêèõ àáî ïðèìóñîâèõ ðîá³ò íà ï³äïðèºìñòâàõ Í³ìå÷÷èíè ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. Êîìïåòåíòí³ â³äîìñòâà ÔÐÍ âèçíàþòü ïðàâî ãðîìàäÿí Óêðà¿íè íà ïðèçíà÷åííÿ
â³äïîâ³äíèõ ïåíñ³é, àëå â³äìîâëÿþòü ó ¿õ âèïëàò³, ïîñèëàþ÷èñü íà â³äñóòí³ñòü óãîäè ç
Óêðà¿íîþ ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ òà ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Ïðîáëåìà ìî-
ãëà á áóòè âèð³øåíà øëÿõîì ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî Êîíâåíö³¿ ÌÎÏ ¹ 19.

Òàêèì ñàìèì º ñòàíîâèùå ³ ç ïðàâîì íà îòðèìàííÿ ïåíñ³é ³ç ÑØÀ, ÿêå íå ðåàë³-
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çóºòüñÿ ÷åðåç òå, ùî Óêðà¿íà (ùå ÿê ñêëàäîâà ÷àñòèíà êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó) âíåñåíà äî «÷îðíîãî» ñïèñêó ïîðÿä ç Ë³â³ºþ, Êîëóìá³ºþ, Ï³âí³÷íîþ Êîðåºþ òà
ðÿäîì ³íøèõ äåðæàâ, êóäè ïåíñ³¿ ³ç ÑØÀ ïåðåêàçóâàòè çàáîðîíåíî. Äîãîâ³ðíèé ïðî-
öåñ ùîäî öüîãî ïèòàííÿ êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè Óêðà¿íè íåâèïðàâäàíî çàòÿãóºòüñÿ.

Îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè Óêðà¿íè ïîâèíí³ äîêëàñòè ùå áàãàòî çóñèëü äëÿ âèð³øåí-
íÿ ïðîáëåì ïðàâîâîãî çàõèñòó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè â ³íîçåìíèõ äåðæàâàõ. Öå ò³ëüêè
÷àñòêà ïðîáëåì ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíèõ ïðàâ ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, ÿê³ ëåæàòü íà ïî-
âåðõí³ ³ ÿê³ íåîáõ³äíî äîëàòè.

Çã³äíî ç Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè îñíîâíèì çàñîáîì çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³
ãðîìàäÿíèíà, ó òîìó ÷èñë³ é ñîö³àëüíèõ, º ñóä çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿. Ðîëü êîíñòèòó-
ö³éíî¿ þñòèö³¿ ó öüîìó ïèòàíí³ ï³äâèùóºòüñÿ, êîëè äî ¿¿ ïîâíîâàæåíü â³äíåñåíî ðîç-
ãëÿä êîíñòèòóö³éíèõ ñêàðã, ñóá’ºêòîì ÿêèõ º ãðîìàäÿíèí. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà-
¿íè ïîçáàâëåíèé ðîçãëÿäó êîíñòèòóö³éíî¿ ñêàðãè, àëå îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ñâî¿õ çàâäàíü
ìè ââàæàºìî çàõèñò ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè. Öå çóìîâëþºòüñÿ ïîëîæåííÿìè Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè ïðî òå, ùî óòâåðäæåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè º ãîëîâíèì
îáîâ’ÿçêîì äåðæàâè.

«Óêðà¿íà ÿê ñîö³àëüíà äåðæàâà âçÿëà íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó ãðîìàäÿíèíà, çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà êîæíîãî íà äîñòàòí³é æèòòºâèé ð³âåíü äëÿ ñåáå ³
ñâîº¿ ñ³ì’¿ òîùî», – òàêå âèçíà÷åííÿ äàâ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, ìîòèâóþ÷è
ñâîº Ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ùîäî ïðàâà íà ï³ëüãè2.

Â ³íøîìó Ð³øåíí³ – ó ñïðàâ³ ïðî ìîëîä³æí³ îðãàí³çàö³¿ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà-
¿íè çðîáèâ âàæëèâèé êðîê äî ðîçóì³ííÿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè ÿê ñîö³àëüíî-ïðàâîâî¿ – ó
êîíòåêñò³ êàòåãîð³é äåìîêðàòè÷íîãî ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ñîö³àëüíîãî ïàðò-
íåðñòâà òîùî, à íå ëèøå ÷åðåç ïðèçìó ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íèõ ïðàâ, çàáåçïå÷åííÿ ìàòåð³àëüíîãî äîáðîáóòó.

«Ñòàòòÿ 1 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, – çàçíà÷åíî ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ Ð³øåííÿ, –
ïðîãîëîñèëà Óêðà¿íó äåìîêðàòè÷íîþ, ñîö³àëüíîþ, ïðàâîâîþ äåðæàâîþ. Ñîö³àëüíà
äåðæàâà ïîâèííà çàáåçïå÷óâàòè ðîçâèòîê òà ï³äòðèìêó ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà, ãðîìàä-
ñüêèõ ³íñòèòóò³â, ó òîìó ÷èñë³ ÷åðåç ö³ëüîâå ñïðÿìóâàííÿ âèäàòê³â «íà çàãàëüíîñó-
ñï³ëüí³ ïîòðåáè» (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 95 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)»3.

Ñâ³é îñîáëèâèé, âæå êîíêðåòèçîâàíèé, ïðîÿâ ³äåÿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè çíàéøëà ó
ð³øåííÿõ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî ï³êëóâàííÿ ãðîìàäÿí, ÿê³:

ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè;
â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïîòðåáóþòü äîäàòêîâèõ ãàðàíò³é äåðæàâè ó ñî-

ö³àëüíîìó çàõèñò³ ³ ïåðåáóâàþòü íà â³éñüêîâ³é ÷è ³íø³é äåðæàâí³é ñëóæá³, ïðàö³âíèêè
ì³ë³ö³¿, ñëóæáè áåçïåêè, ïðîêóðàòóðè, îõîðîíè äåðæàâíîãî êîðäîíó, ïîäàòêîâî¿ ì³ë³-
ö³¿, Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ îõîðîíè, Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêî-
íàííÿ ïîêàðàíü òîùî;

ïîòðåáóþòü äåðæàâíî¿ äîïîìîãè, ïåíñ³¿ ³ çàðîá³òí³ ïëàòè ÿêèõ º íèæ÷èìè â³ä âñòà-
íîâëåíîãî çàêîíîì ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó;

º âåòåðàíàìè îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé òîùî.
Ö³ ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ïðèéíÿò³ ç ñîö³àëüíèõ ïèòàíü, ñïðÿìî-

âàí³ íà ñïðàâåäëèâå òà âð³âíîâàæåíå óòâîðåííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, çîáîâ’ÿçóþòü
äåðæàâó ãàðàíòóâàòè ìàëîçàáåçïå÷åíèì îñîáàì ã³äíå ³ñíóâàííÿ ³ íå ñïðÿìîâàí³ íà
óñóíåííÿ áóäü-ÿêî¿ íåð³âíîñò³ â ñîö³àëüíèõ â³äíîñèíàõ, íà «óð³âíÿë³âêó» â óñ³õ âè-
ïàäêàõ.

Ó çàõèñò³ äåÿêèõ ïðàâ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ï³øîâ äàë³,
í³æ ªâðîïåéñüêèé Ñóä, ÿêèé, çîêðåìà, íå âèçíàâ ïðàâà âëàñíîñò³ çà ãðîìàäÿíàìè íà-
øî¿ äåðæàâè íà ïðî³íäåêñîâàí³ äåðæàâîþ çàîùàäæåííÿ, ÿê³ áóëè íèìè ïîì³ùåí³ äî
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2 Â³ñíèê ÊÑÓ. – 1999. – ¹ 4. – Ñ. 22.
3 Â³ñíèê ÊÑÓ. – 2001. – ¹ 6. – Ñ. 24.



2 ñ³÷íÿ 1992 ðîêó â óñòàíîâè Îùàäíîãî áàíêó êîëèøíüîãî Ñîþçó. Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè ó Ð³øåíí³ â³ä 10 æîâòíÿ 2001 ðîêó ¹ 13-ðï, äàþ÷è îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
îêðåìèõ ñòàòåé Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, âèõîäèâ ç òîãî, ùî çîáîâ’ÿçàííÿ äåðæàâè ïîëÿ-
ãàþòü ó çáåðåæåíí³ òà â³äíîâëåíí³ ðåàëüíî¿ âàðòîñò³ çàîùàäæåíü ãðîìàäÿí øëÿõîì ¿õ
êîìïåíñàö³éíî¿ ³íäåêñàö³¿ óñòàíîâàìè Îùàäíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ³ âèçíàâ, ùî â³äíîâ-
ëåííÿ çàîùàäæåíü ãðîìàäÿí îçíà÷àº íå ò³ëüêè ïîíîâëåííÿ ¿õ ðåàëüíî¿ âàðòîñò³, à é
ïðàâî âêëàäíèêà ÿê âëàñíèêà ñâî¿õ ãðîøîâèõ çàîùàäæåíü âèìàãàòè ïîâåðíåííÿ â³ä-
íîâëåíî¿ òà ïðî³íäåêñîâàíî¿ ñóìè öüîãî âêëàäó.

Âîäíî÷àñ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè çàçíà÷èâ, ùî â³äñóòí³ñòü ñàìå â Çàêîí³
«Ïðî äåðæàâí³ ãàðàíò³¿ â³äíîâëåííÿ çàîùàäæåíü ãðîìàäÿí Óêðà¿íè» êîíêðåòíèõ åòà-
ï³â, ñòðîê³â ïîâåðíåííÿ çàîùàäæåíü òà îáñÿãó áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü ìîæå ïðèçâåñòè
äî ïîâíî¿ âòðàòè ãðîìàäÿíàìè ñâî¿õ âêëàä³â, òîáòî äî ïîðóøåííÿ ¿õ êîíñòèòóö³éíîãî
ïðàâà âëàñíîñò³.

Àêòóàëüí³ñòü ïðîáëåìè çàõèñòó ñîö³àëüíèõ ïðàâ ëþäèíè â Óêðà¿í³ ï³äòâåðäæóºòü-
ñÿ é òèì, ùî ôàêòè ïîðóøåííÿ öèõ ïðàâ º íåïîîäèíîêèìè. Çàõèñò ñîö³àëüíèõ ïðàâ ëþ-
äèíè ùå íå äîñÿã òîãî ð³âíÿ, ÿêèé â³äïîâ³äàâ áè óí³âåðñàëüíèì ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèì
äîêóìåíòàì ³ êîíâåíö³éíèì íîðìàì Ðàäè ªâðîïè. ß ïåðåêîíàíà, ùî ìè ðîçâ’ÿæåìî
ñâî¿ àêòóàëüí³ ³ äîëåíîñí³ ïðîáëåìè. Ðîçâ’ÿæåìî â ³íòåðåñàõ Óêðà¿íè, ¿¿ ãðîìàäÿí.
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ÂÏËÈÂ ÑÒÀÒÒ² 6 ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÓ
ÍÀ ÑÎÖ²ÀËÜÍÅ ÏÐÀÂÎ

Ó. Âåðíåð,
ñóääÿ Ôåäåðàëüíîãî Cîö³àëüíîãî Cóäó Í³ìå÷÷èíè

Ñòàòòÿ 6, àáçàö 1: «Øëþá òà ñ³ì’ÿ çíàõîäÿòüñÿ ï³ä îñîáëèâèì çàõèñòîì äåðæàâè».
Öå ïîëîæåííÿ Îñíîâíîãî çàêîíó çàáîðîíÿº äåðæàâ³ âòðó÷àííÿ â ñ³ì’þ. Âîäíî÷àñ

âîíî ì³ñòèòü ïðèíöèïîâå îö³íî÷íå ð³øåííÿ – ñ³ì’¿ ìàþòü áóòè îñîáëèâî çàõèùåí³ òà
ï³äòðèìàí³.

Øëþá – öå óêëàäåíå íà òðèâàëèé ñòðîê ñï³ëüíå ïðîæèâàííÿ æ³íêè òà ÷îëîâ³êà, ÿêå
óòâîðþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åíî¿ äåðæàâîþ ïðîöåäóðè ³ ðåãóëþºòüñÿ â³äïîâ³äíî
âèçíà÷åíèìè â Öèâ³ëüíîìó êîäåêñ³ ïðàâàìè òà îáîâ’ÿçêàìè. Âñ³ ³íø³ ôîðìè ñï³ëüíîãî
ïðîæèâàííÿ, íàïðèêëàä ïàðòíåðñòâî äâîõ æ³íîê àáî äâîõ ÷îëîâ³ê³â ÷è ïàðòíåðñòâî
æ³íêè ³ ÷îëîâ³êà áåç ôîðìàëüíîãî óêëàäåííÿ øëþáó, ï³ä öå ïîëîæåííÿ íå ï³äïàäàþòü.
Àëå Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ïîãîäèâñÿ ç òèì, ùî çàêîíîäàâåöü ðîçãëÿäàº
ïàðòíåðñòâî â æèòò³ äâîõ æ³íîê àáî äâîõ ÷îëîâ³ê³â ç áàãàòüîõ òî÷îê çîðó ÿê øëþá ³ â
ñîö³àëüíîìó ïðàâ³, íàïðèêëàä, ó ãàëóç³ ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ.

Ñ³ì’ÿ º ñï³ëüíîòîþ ä³òåé òà áàòüê³â. Çàõèùåíîþ º òàêîæ ñï³ëüíîòà îäíîãî ç áàòüê³â
ç äèòèíîþ, íàïðèêëàä ìàòåð³, ÿêà ñàìîñò³éíî âèõîâóº äèòèíó. Ñï³ëüíîòà áàáè òà ä³äà
ç ¿õ îíóêàìè, íàïðèêëàä, ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåðòþ ¿õ áàòüê³â, òàêîæ ìîæå áóòè çàõèùåíîþ.
Àëå çàâæäè ìàº áóòè ïðèñóòí³ì ñï³ëüíå æèòòÿ ùîíàéìåíøå äâîõ ãåíåðàö³é.

²ç áàòüê³âñòâîì ïîâ’ÿçàí³ ïåâí³ òóðáîòè, ïåðåäóñ³ì áàòüêè ïîâèíí³ îï³êóâàòèñü
ä³òüìè òà óòðèìóâàòè ¿õ. Ïðè öüîìó ¿õ ï³äòðèìóº äåðæàâà, àäæå âîíà ìàº ³íòåðåñ â ³ñ-
íóâàíí³ ôóíêö³îíàëüíî ñïðîìîæíî¿ ñ³ì’¿. Áàòüêè îòðèìóþòü â³ä äåðæàâè ãðîøîâó
ï³äòðèìêó íà ä³òåé ³ ìîæóòü ó ïåâíîìó îáñÿç³ êîìïåíñóâàòè ô³íàíñîâ³ âèòðàòè íà
ä³òåé øëÿõîì çìåíøåííÿ ð³âíÿ îïîäàòêóâàííÿ.

Ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ
òà ñòðàõóâàííÿ íà âèïàäîê äîãëÿäó

Ó ïðàâ³ ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ çàô³êñîâàíî, ùî ä³òåé ñòðàõóþòü â ðàìêàõ ìåäè÷-
íîãî ñòðàõóâàííÿ òà ñòðàõóâàííÿ íà âèïàäîê äîãëÿäó áåç òîãî, ùî áàòüêè ìàþòü ñïëà-
÷óâàòè çà öå äîäàòêîâ³ âíåñêè. Âíåñîê äëÿ âñ³õ çàñòðàõîâàíèõ º îäíàêîâèì, íåçâàæà-
þ÷è íà òå, ÷è çàñòðàõîâàí³ çà éîãî ðàõóíîê ä³òè.

Ïðèêëàä: ñ³ì’ÿ ìàº ï’ÿòüîõ ä³òåé, áàòüêî ïðàöþº, çàðîáëÿþ÷è 3000 ºâðî íà ì³ñÿöü.
Ìàòè íå ïðàöþº. Áàòüêî ñïëà÷óº áëèçüêî 450 ºâðî íà ì³ñÿöü ó âèãëÿä³ âíåñêó íà ìå-
äè÷íå ñòðàõóâàííÿ. Ïðè öüîìó íå âðàõîâóºòüñÿ, ùî íà ö³ 3000 ºâðî ïîâèíí³ æèòè ñ³ì
îñ³á, ó òîé ÷àñ, êîëè íåîäðóæåíà ³ áåçä³òíà îñîáà, ìîæå âèêîðèñòàòè öþ ñóìó ò³ëüêè íà
ñåáå. Òîìó âèíèêàº çàïèòàííÿ: ÷è â³äïîâ³äàº ñïëàòà îäíàêîâèõ âíåñê³â ñòàòò³ 6, àáçàöó
ïåðøîìó ÎÇ? Â³äïîâ³äü º ïîçèòèâíîþ. Îäíàêîâèé ðîçì³ð âíåñêó íà ìåäè÷íå ñòðàõó-
âàííÿ º ñïðàâåäëèâèì. Õî÷à áàòüêî â íàâåäåíîìó ïðèêëàä³ ³ ïîâèíåí á³ëüøå âèòðà÷à-
òè íà óòðèìàííÿ ä³òåé òà äðóæèíè, â³í ìàº òàêîæ ³ ïåðåâàãè. Æ³íêà òà ä³òè áåç äîäàòêî-
âî¿ ñïëàòè âíåñê³â òàêîæ ïîâí³ñòþ çàñòðàõîâàí³. Ñòàòòÿ 6, àáçàö ïåðøèé ÎÇ íå ïîðó-
øåíà. ²íòåðåñè ñ³ì’¿ òàêîæ âðàõîâóþòüñÿ. ßê öå â³äáóâàºòüñÿ, ïîâèíåí âèð³øóâàòè çà-
êîíîäàâåöü. Îñíîâíèé çàêîí í³÷îãî êîíêðåòíîãî ç öüîãî ïðèâîäó íå ïåðåäáà÷àº.

Ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ

Ïðèêëàä: ÿê ñêëàäàþòüñÿ ñïðàâè ó áàòüêà ç ï’ÿòüìà ä³òüìè â ïåíñ³éíîìó ñòðàõó-
âàíí³? Áàòüêî ïîâèíåí ñïëà÷óâàòè âíåñêè ç 3000 ºâðî â ïîâíîìó îáñÿç³, õî÷à é óòðè-
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ìóº ä³òåé. Îñîáëèâèõ ïåðåâàã â³í íå ìàº. Ä³òè íå çàñòðàõîâàí³ â ìåæàõ ïåíñ³éíîãî
ñòðàõóâàííÿ. Öå ïèòàííÿ Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä îñòàòî÷íî ùå íå âèð³-
øèâ. Òðåáà îáì³ðêóâàòè: ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ ôóíêö³îíóº òàêèì ÷èíîì, ùî âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ âíåñêè íèí³ ïðàöþþ÷èõ ç òèì, ùîá ëþäè, ÿê³ ñüîãîäí³ á³ëüøå íå ïðàöþ-
þòü, îòðèìóâàëè ïåíñ³¿. Ó ìàéáóòíüîìó ïåíñ³¿ ìîæóòü ñïëà÷óâàòèñü ò³ëüêè â òîìó
âèïàäêó, ÿêùî ïðàöþâàòèìå äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³, â ñâîþ ÷åðãó, ñïëà÷óâàòè-
ìóòü âíåñêè. Òîìó ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ çàëåæèòü â³ä ìàéáóòí³õ ïëàòíèê³â âíåñê³â.
Ò³, õòî ñüîãîäí³ ï³êëóºòüñÿ ïðî ä³òåé, ÿê³ ïîò³ì ñïëà÷óâàòèìóòü âíåñêè, îñîáëèâèì ÷è-
íîì òóðáóþòüñÿ ïðî ñïëàòó ïåíñ³¿ âñ³ì ó ìàéáóòíüîìó. Îñîáè áåç ä³òåé íå âíîñÿòü òà-
êîãî âíåñêó íà ìàéáóòíº. Òîä³ âèäàºòüñÿ á³ëüø ïðàâèëüíèì, ùîá áåçä³òí³ ÿê âð³âíîâà-
æåííÿ ñïëà÷óâàëè á³ëüøèé âíåñîê äî ôîíäó ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ í³æ ò³, õòî âèõî-
âóº ä³òåé. ßêùî òàêó äóìêó ââàæàòè ïðàâèëüíîþ, òî òðåáà çì³íþâàòè ñï³ââ³äíîøåííÿ
âíåñê³â òà ï³çí³øèõ âèïëàò. Çã³äíî ç ÷èííèì ïðàâîì ñïëàòà á³ëüø âèñîêèõ çà ðîçì³ðîì
âíåñê³â âåäå äî ï³äâèùåííÿ ñóìè ïåíñ³¿. Áàòüêè â³ä öüîãî í³÷îãî íå âèãðàþòü. Äëÿ íèõ
êîðèñíèì áóëî á ò³ëüêè òå ðåãóëþâàííÿ, ïðè ÿêîìó âíåñêè áåç íàñë³äê³â äëÿ ðîçì³ðó
ïåíñ³¿ çíèæóâàëèñÿ á íà òîé ÷àñ, êîëè âîíè áàãàòî âèòðà÷àþòü íà ä³òåé. Àëå ó ìåíå º
âåëèê³ ñóìí³âè ñòîñîâíî òîãî, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì òàêà ³äåÿ ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíà
â ãàëóç³ ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ.

Ñòðàõóâàííÿ íà âèïàäîê áåçðîá³òòÿ

Ïðèêëàä: ÷îëîâ³ê ðîçâåäåíèé, ìàº äî÷êó, ÿê³é âèïîâíèëîñü 10 ðîê³â. Â³í æèâå ðà-
çîì ç íåþ â Áåðë³í³ ³ ïðàöþº â Áóíäåñòàç³ ïåðåêëàäà÷åì ç êèòàéñüêî¿. Ó Áåðë³í³ â³í
çíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ, ÿêà ìàº ïðèâàòíó ïðàêòèêó ë³êàðÿ â Äðåçäåí³. Öÿ æ³íêà îï³-
êóºòüñÿ éîãî äî÷êîþ. Çðåøòîþ âîíè âèð³øóþòü æèòè ðàçîì ó Äðåçäåí³. ×îëîâ³ê òà
éîãî äî÷êà ïåðå¿çäÿòü äî æèòëà æ³íêè. ×îëîâ³ê ùîäíÿ ¿çäèòü íà ðîáîòó äî Áåðë³íà. Â³í
íàìàãàºòüñÿ çíàéòè ðîáîòó â Äðåçäåí³, àëå ïîøóêè ìàðí³. Íàðåøò³ â³í íå âèòðèìóº ïî-
ñò³éíîãî ïåðåñóâàííÿ ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ðîáîòè â Áåðë³í³, ðåºñòðóþ÷èñü áåçðîá³òíèì ó
Äðåçäåí³. Â³äîìñòâî ïðàö³ íå íàäàº éîìó íà òðè ì³ñÿö³ áóäü-ÿêî¿ äîïîìîãè, ñòâåðäæó-
þ÷è, ùî â³í áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí çàëèøèâ ðîáîòó â Áåðë³í³, òîìó íå ìîæå îòðèìóâàòè
ãðîøîâ³ âèïëàòè ïî áåçðîá³òòþ. ×è º öå ïðàâèëüíèì, àäæå ÷îëîâ³ê çâ³ëüíèâñÿ ç ðîáîòè
äëÿ òîãî, ùîá æèòè ðàçîì ³ç ñ³ì’ºþ? Òóò áåçïîñåðåäíüî éäåòüñÿ ïðî çàõèñò ñ³ì’¿ â³äïî-
â³äíî äî ñòàòò³ 6 ÎÇ. Ôåäåðàëüíèé Ñîö³àëüíèé Ñóä ó ñõîæ³é ñïðàâ³ âèçíàâ çà ÷îëî-
â³êîì ïðàâî íà îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ âèïëàò. ßêùî çì³íà ðîáî÷îãî ì³ñöÿ ñëóãóº òîìó,
ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü ïðîäîâæóâàòè ñï³ëüíå ïðîæèâàííÿ âæå ³ñíóþ÷î¿ ñ³ì’¿, öå ìîæå
áóòè «ïîâàæíîþ ïðè÷èíîþ». Âèïëàòè ïî áåçðîá³òòþ â òàêîìó âèïàäêó íå ìîæóòü áó-
òè ñêîðî÷åí³. Àëå òðåáà òàêîæ çàçíà÷èòè é ³íøå. ×îëîâ³ê ä³éñíî ïîâèíåí áàæàòè ïðà-
öþâàòè â Äðåçäåí³. ßêùî âèÿâèòüñÿ, ùî â Äðåçäåí³ íå ³ñíóº ðîáîòè äëÿ ïåðåêëàäà÷à ç
êèòàéñüêî¿, òî â³í ïîâèíåí áóòè ãîòîâèé âèêîíóâàòè ³íøó çàïðîïîíîâàíó ðîáîòó.

Ïðèêëàä: ÷îëîâ³ê âòðàòèâ ðîáî÷å ì³ñöå. Éîãî äðóæèíà ïðàöþº ö³ëèé äåíü. Áàòüêî
äîãëÿäàº çà îäí³ºþ âîñüìèð³÷íîþ äèòèíîþ. Â³í ðåºñòðóºòüñÿ ÿê áåçðîá³òíèé ³ áàæàº
îòðèìàòè ðîáîòó ò³ëüêè ç 8.00 äî 12.00 ðàíêó, êîëè äèòèíà â øêîë³, òà ç 19.00 äî 23.00,
êîëè âäîìà éîãî äðóæèíà. Ãðîø³ ïî áåçðîá³òòþ â³í îòðèìàº ò³ëüêè â òîìó ðàç³, ÿêùî
ôàêòè÷íî áóäå ãîòîâèé ïðàöþâàòè çà çâè÷àéíèõ óìîâ. Ôåäåðàëüíèé Ñîö³àëüíèé Ñóä
ïîâèíåí áóâ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ, ÷è ìîæëèâî öå, ÿêùî ÷îëîâ³ê ñàìå òàê âèð³øóº ïðà-
öþâàòè. Ñóä âñå æ ââàæàâ öå ìîæëèâèì, õî÷à îñòàòî÷íî ùå íå âèçíà÷èâñÿ. Â³í ïðè-
ïóñòèâ, ùî ÷îëîâ³ê áóâ áè ãîòîâèé ïðàöþâàòè íà äâîõ ðîáîòîäàâö³â ç ÷àñòêîâèì ðîáî-
÷èì äíåì çðàíêó òà ââå÷åð³ àáî âíî÷³ â ð³çíèõ ì³ñöÿõ. ×è º öå çâè÷àéíèì ÿâèùåì íà
ðèíêó ïðàö³ â Í³ìå÷÷èí³, ââàæàºòüñÿ ñóìí³âíèì. Ó âñÿêîìó ðàç³ âàæëèâîþ º äóìêà,
ùî òðóäîâ³ â³äíîñèíè ñòàþòü âñå á³ëüø ãíó÷êèìè ³ ïðè öüîìó íåîáõ³äíî çâåðòàòè óâà-
ãó íà ïîòðåáè áàòüê³â ç ìàëèìè ä³òüìè.

Ö³ ïðèêëàäè ìàþòü ïîêàçàòè, ÿê çàõèñò øëþáó òà ñ³ì’¿ ìîæå âïëèíóòè íà ñîö³àëüíå
ïðàâî.
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ÑÓÄÎÂÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ Í²ÌÅ××ÈÍÈ

ÙÎÄÎ ÇÀËÓ×ÅÍÍß ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ ÏÐÀÂ
ÄÎ Ä²É ÏÎ ÇÀÕÈÑÒÓ ÂËÀÑÍÎÑÒ²

Ê. Ãðàññõîô,
ñóääÿ Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Í³ìå÷÷èíè ó â³äñòàâö³

Ìåòîþ ñîö³àëüíî¿ ïðàâîâî¿ äåðæàâè º ñòâîðåííÿ ïðèéíÿòíîãî äëÿ ëþäèíè ð³âíÿ
æèòòÿ, çàáåçïå÷èâøè ïðè öüîìó ñîö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü. Øëÿõè ÿêíàéøâèäøîãî
íàáëèæåííÿ äî ö³º¿ ìåòè º ïðåäìåòîì ñâ³òîãëÿäíèõ òà ïîë³òèêî-ïðàâîâèõ äèñêóñ³é.

²ñíóþòü äâà íàïðÿìè äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè. Ïåðøèì º çàáåçïå÷åííÿ
ñâîáîäè ëþäèíè òîä³, êîëè âîíà ñàìà ïðî ñåáå òóðáóºòüñÿ. Äåðæàâà ïîâèííà ïîáóäó-
âàòè ïðàâîâèé òà ñóñï³ëüíèé êàðêàñ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ãðîìàäÿíè, íà âëàñíó â³äïî-
â³äàëüí³ñòü ùîäî ñâîáîäè òà ð³âíîñò³, ìîæóòü â³äñòîþâàòè ñâî¿ ïðàâà ³ ñâîáîäè ÷åðåç
îñíîâí³ ïðàâà. Öå îñîáëèâî ñòîñóºòüñÿ ïðàâà íà âèõîâàííÿ òà íàâ÷àííÿ, ïðàâà íà âèá³ð
ïðîôåñ³¿ òà çàíÿòòÿ íåþ, ïðàâà íà çàõèñò ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ òà ñïàäêîâîãî ïðàâà, à
òàêîæ ïðàâà íà çàõèñò ñ³ì’¿, ÿêèé çàáåçïå÷óº ¿¿ ÷ëåíàì äîïîìîãó òà óòðèìàííÿ ó ñêëàä-
íèõ ñèòóàö³ÿõ. Çðîçóì³ëî, ùî âàæëèâèì åëåìåíòîì ö³º¿ êîíñòðóêö³¿ º òàêîæ ãàðàíò³ÿ
³ñíóâàííÿ â³ëüíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè.

²íøèì øëÿõîì ó ö³é ãàëóç³ º îðãàí³çàö³ÿ ³ ãàðàíò³ÿ áåçïîñåðåäíüîãî äåðæàâíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ äëÿ ëþäèíè. Ô³íàíñóâàííÿ ö³º¿ äåðæàâíî¿ äîïîìîãè, â îñíîâíîìó, â³äáó-
âàºòüñÿ ÷åðåç äåðæàâíó åêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü. Ïðèâàòí³é âëàñíîñò³ çà ö³º¿ êîíöåïö³¿
íå íàäàºòüñÿ íàëåæíîãî çíà÷åííÿ. Îêðåìà îñîáà, íà â³äì³íó â³ä îïèñàíîãî âèùå øëÿ-
õó, íå ïîâèííà çàáåçïå÷óâàòè ñîá³ çà äîïîìîãîþ âëàñíîãî ìàéíà ñâîáîäó â ìàéíîâî-
ïðàâîâ³é ãàëóç³ òà âèçíà÷àòè ñâîº æèòòÿ íà âëàñíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

Àëå ³íøèé äîñâ³ä ïîêàçàâ, ùî ³ ïåðøà ìîäåëü íå ãàðàíòóº áåç äîäàòêîâîãî äåðæàâ-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ äîñòàòíüî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ ³ íå ìîæå çàïîá³ãòè ñîö³àëüíèì çëèäíÿì.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ðîçâèíóëèñÿ çì³øàí³ ôîðìè, ïðèêëàäîì ÿêèõ º í³ìåöüêå êîíñòèòó-
ö³éíå ïðàâî òà (ùå òðèâàë³øå çà ÷àñîì ³ñíóâàííÿ) í³ìåöüêå ñîö³àëüíå ïðàâî.

Ïðèíöèï ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè í³ìåöüêîãî Îñíîâíîãî çàêîíó çîáîâ’ÿçóº äåðæàâó äî
ñòâîðåííÿ ñïðàâåäëèâîãî ñîö³àëüíîãî óñòðîþ ³, òàêèì ÷èíîì, çîáîâ’ÿçóº ¿¿ òóðáóâà-
òèñü ïðî âð³âíîâàæåííÿ ñîö³àëüíèõ ñóïåðå÷íîñòåé1. Òàê³ ñóïåðå÷íîñò³ âèíèêàþòü, êî-
ëè ì³æ êîìåðö³éíîþ ñâîáîäîþ òà ñâîáîäîþ ïðàö³, à òàêîæ ïðèâàòíîþ âëàñí³ñòþ, âè-
íèêàº êîíêóðåíö³ÿ.

Â³ëüíèé ë³áåðàëüíèé ñóñï³ëüíèé ïîðÿäîê, ÿêèé ïðèíöèïîâî ñïèðàºòüñÿ íà âëàñíå
çàáåçïå÷åííÿ, àëå ï³äïàäàº ï³ä îáîâ’ÿçîê äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè,
íå ìîæå ä³ÿòè áåç ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ ìåðåæ³, ÿêà ï³äòðèìóº çàíàäòî ñëàáêèõ. Íà
â³äì³íó â³ä ïåðåâàæíî ãåíåðàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, â öüîìó âèïàäêó äåðæàâà äîïîìà-
ãàº ò³ëüêè ñóáñèä³àðíî. Âîíà íàìàãàºòüñÿ çàñòîñîâóâàòè öþ ìåðåæó äåðæàâíî¿ äîïî-
ìîãè â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ ³ ò³ëüêè ó âèãëÿä³ äîïîìîãè. Çðîçóì³ëî, ùî ³ñíóþòü äå-
ê³ëüêà ìîäåëåé, çàâäÿêè ÿêèì º ìîæëèâ³ñòü íàäàâàòè äåðæàâíó äîïîìîãó ïåðåâàæíî
ëþäÿì, ÿê³, çàëåæíî â³ä ¿õ ïðîôåñ³éíèõ ³ ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé, íåñïðîìîæí³ çà-
áåçïå÷óâàòè ñåáå ñàìîñò³éíî. Òàêèì ÷èíîì ïîïåðåäæàºòüñÿ âèíèêíåííÿ ñèòóàö³¿, êî-
ëè òàê³ îñîáè çìóøåí³ çâåðòàòèñü ïî äîïîìîãó äî ìåðåæ³ ïðÿìîãî ïîâíîãî äåðæàâíîãî
óòðèìàííÿ. Îäí³ºþ ç òàêèõ ìîäåëåé º í³ìåöüêå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ.
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Âîíî áóëî çàïðîâàäæåíî Á³ñìàðêîì ó 1881 ðîö³, ùîá ñòâîðèòè äëÿ ïðàöþþ÷èõ íà
ï³äïðèºìñòâàõ ðîá³òíèê³â åëåìåíòàðíå çàáåçïå÷åííÿ ó âèïàäêó õâîðîáè, íåùàñíîãî
âèïàäêó, ³íâàë³äíîñò³ òà ç íàñòàííÿì ïîõèëîãî â³êó. Öåé âèä ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ
ïîñò³éíî ðîçâèâàâñÿ òà ðîçøèðþâàâñÿ, íàïðèêëàä, àæ äî ñòâîðåííÿ ñèñòåìè óòðèìàí-
íÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ãîäóâàëüíèêà, ñòðàõóâàííÿ íà âèïàäîê áåçðîá³òòÿ (îáèäâà âèäè –
ùå äî Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè) òà äî ñòðàõóâàííÿ íà âèïàäîê ïîòðåáè ó äîãëÿä³ (öåé âèä
çàïðîâàäæåíèé ó 1994 ðîö³). Ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ ïðèíöèïîâî çàâ’ÿçàíå íà â³äíîñè-
íàõ ïðàö³ ³ çîáîâ’ÿçóº ïðàöþþ÷èõ, à òàêîæ ¿õ ðîáîòîäàâö³â ñïëà÷óâàòè â³äïîâ³äí³
âíåñêè. Äåðæàâà ³ç ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü âíîñèòü äîäàòêîâ³ êîøòè. Ñîö³àëüíå ñòðà-
õóâàííÿ äîòðèìóºòüñÿ ïðèíöèïó ñîë³äàðíîñò³. Êîæíèé çàñòðàõîâàíèé ñïëà÷óº âíåñêè
â³äïîâ³äíî äî ðîçì³ðó çàðîá³òíî¿ ïëàòè (íåîäðóæåíèé òà áåçä³òíèé ñïëà÷óº òàê ñàìî,
ÿê ³ îäðóæåíèé, ùî ìàº ê³ëüêîõ ä³òåé). Àëå ÷ëåíè ñ³ì’¿ ñï³ëüíî çàñòðàõîâàí³ â ìåæàõ
ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ, ñòðàõóâàííÿ ïî äîãëÿäó òà, çà ïåâíèõ ïåðåäóìîâ, ïåíñ³éíîãî
ñòðàõóâàííÿ. Ïîñëóãè íàäàþòüñÿ çã³äíî ç óðåãóëüîâàíèìè ó çàêîíîäàâñòâ³ òà âèçíà÷å-
íèìè â ðîçì³ð³ âèìîãàìè. Âîíè íàäàþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ò³ëüêè çà íàÿâíîñò³ ïðàâà íà
âèìîãó (òàê çâàíà Anwartschaft – ãàðàíò³ÿ ïðàâà íà îòðèìàííÿ äîïîìîãè àáî ïåíñ³¿ ç
íàñòàííÿì ïåâíî¿ óìîâè; äàë³ – ãàðàíò³ÿ), ÿêå ïåðåäáà÷àº â³äïîâ³äíèé ñòðîê âëàñíî¿
ñïëàòè âíåñê³â òà íàñòàííÿ ñòðàõîâîãî âèïàäêó, òîáòî ïîä³¿, ó çâ’ÿçêó ç ÿêîþ íàäàºòüñÿ
â³äïîâ³äíå óòðèìàííÿ. Âíåñêè ïðàöþþ÷èõ íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ, ÿê ó ïðèâàòíîìó
ñòðàõóâàíí³, äëÿ ñòâîðåííÿ ñóì äëÿ ìàéáóòí³õ ñòðàõîâèõ ïîñëóã, à çàñòîñîâóþòüñÿ â
ìåæàõ ïåâíî¿ ñèñòåìè, òîáòî âíåñêàìè ïðàöþþ÷èõ ñïëà÷óþòüñÿ ïîñëóãè òèì îñîáàì,
ÿê³ âæå çàðàç ìàþòü ïðàâî íà ¿õ îòðèìàííÿ, òîáòî, ÿê ïðàâèëî, ïðåäñòàâíèêàì á³ëüø
ñòàðî¿ ãåíåðàö³¿. Íàñë³äêîì öüîãî º òå, ùî ïðàöþþ÷³ ìàþòü âèïëà÷óâàòè çà ðàõóíîê
ñâî¿õ âíåñê³â ïåíñ³¿ ñòàð³ø³é ãåíåðàö³¿ ³ ïðè äîñÿãíåíí³ ãàðàíò³¿ ñàì³ îòðèìóþòü ïðàâî
âèìîãè íà òå, ùîá íàñòóïíà ï³ñëÿ íèõ ïðàöþþ÷à ãåíåðàö³ÿ ô³íàíñóâàëà ¿õ ïåíñ³¿. ßê-
ùî íàñòóïíà ãåíåðàö³ÿ çà ê³ëüê³ñòþ ìåíøà, òî âèíèêàþòü ïðîáëåìè ô³íàíñóâàííÿ, ÿê³
äåðæàâà øëÿõîì äîäàòêîâèõ âíåñê³â ìîæå âèð³øóâàòè äî òîãî ÷àñó, ïîêè öå ìîæëèâî,
çàëåæíî â³ä çàãàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

ßêùî äåìîãðàô³÷íèé ðîçâèòîê â³äáóâàºòüñÿ áåç ïðîáëåì, öÿ ìîäåëü ñîö³àëüíîãî
ñòðàõóâàííÿ º ³äåàëüíîþ; âîíà áåç çâåðíåííÿ äî ñîö³àëüíî¿ ìåðåæ³ ïðÿìèõ äåðæàâíèõ
ïîñëóã ïî óòðèìàííþ ìîæå óñóíóòè ð³çíèöþ, ùî ³ñíóº ì³æ ãðîìàäÿíàìè, ÿê³ ìîæóòü
ñàìîñò³éíî çàáåçïå÷èòè ñåáå ïîâí³ñòþ, ³ ³ñíóþ÷îþ íà ñüîãîäí³ âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ
ëþäåé, ÿê³, õî÷à é ïðàöþþòü, àëå íå çàðîáëÿþòü äîñòàòíüî, ùîá ñàìèì òóðáóâàòèñÿ
ïðî ñâîº ìàéáóòíº. Îäíàê ö³ ëþäè çà äîïîìîãîþ ñâî¿õ âíåñê³â òà âíåñê³â ðîáîòîäàâö³â
ìîæóòü ñàìîñò³éíî çàáåçïå÷èòè ñåáå íà ìàéáóòíº. Òàêèì ÷èíîì, ñòâîðþºòüñÿ ñèñòåìà
âëàñíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çàñòðàõîâàíèõ îñ³á. Âîíè ³íòåãðîâàí³ â ñîë³äàðíó ñï³ëüíîòó
³ íå âèîêðåìëåí³ ÿê âèêëþ÷íî îòðèìóâà÷³ ïðÿìî¿ äîïîìîãè. Òàêå ñòàíîâèùå í³÷îãî
íå çì³íþº â òîìó, ùî ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ â çàãàëüíîìó ïëàí³ º çì³øàíîþ ôîðìîþ
ïóáë³÷íî-ïðàâîâèõ çàõîä³â ïî óòðèìàííþ, ÿê³ áàçóþòüñÿ íà âëàñí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³
òà äåðæàâíîìó ï³êëóâàíí³2.

Çàêîíè, ùî âðåãóëüîâóþòü ïîñëóãè â ìåæàõ ïðàâà ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ, ïîâèí-
í³ ïðèñòîñîâóâàòèñü äî ïîñò³éíèõ çì³í ³ñíóþ÷èõ ïîòðåá òà äî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
äåðæàâè. Òîìó Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä âñòàíîâèâ3, ùî ó âèçíà÷åíí³ òàêèõ
ãàðàíò³é ñîö³àëüíîãî ñòðàõîâîãî ïðàâà âæå ç ñàìîãî ïî÷àòêó, â ïåâíèõ ìåæàõ, ³ñíóº
ìîæëèâ³ñòü âíåñåííÿ íàñòóïíèõ çì³í. Ïðè ïîçèòèâíîìó åêîíîì³÷íîìó òà ô³íàíñîâî-
ìó ñòàíîâèù³ òàê³ çì³íè ìîæóòü ïîëÿãàòè â òîìó, ùî â³äïîâ³äí³ ïîñëóãè ïîøèðþâàòè-
ìóòüñÿ íà ïåâíèõ çàñòðàõîâàíèõ àáî çàëó÷àòèìåòüñÿ íàñòóïíà ãðóïà îñ³á, ÿê³ íàáóâà-
òèìóòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ òàêèõ ïîñëóã. Ó ðàç³ íåãàòèâíî¿ êîí’þíêòóðè òà/àáî çì³-
ùåííÿ äåìîãðàô³÷íèõ â³äíîñèí ì³æ çàñòðàõîâàíèìè ãåíåðàö³ÿìè äåðæàâà ïîâèííà
ñêîðî÷óâàòè ïîñëóãè.
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2 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 97, 271, 271 <285>.
3 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 58, 81 <110>.



Ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ â Í³ìå÷÷èí³ ïðîéøëî çà îñòàíí³ 50 ðîê³â âñ³ ö³ ôàçè, ïðè
öüîìó äî Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ïîäàâàëèñü çâåðíåííÿ ç ìåòîþ âèçíà-
÷åííÿ êîíñòèòóö³éíîñò³ íàéâàæëèâ³øèõ çàêîí³â, ÿê³ âíîñèëè â³äïîâ³äí³ çì³íè.

Ïðèáëèçíî äî 1977 ðîêó íîâ³ ñîö³àëüí³ çàêîíè (çà äåÿêèìè âèíÿòêàìè) áóëè ïå-
ðåâàæíî ñïðÿìîâàí³ íà òå, ùî çàïðîâàäæóâàëèñü íîâ³ ñîö³àëüí³ ïîñëóãè, à ñòàð³ àäàï-
òóâàëèñü äî çðîñòàþ÷èõ ö³í àáî âçàãàë³ ïîêðàùóâàëèñü. Îñîáëèâî òðåáà íàçâàòè âåëè-
êó ïåíñ³éíó ðåôîðìó 1957 ðîêó, ÿêà çàïðîâàäèëà òàê çâàíó äèíàì³÷íó ïåíñ³þ, â³äïî-
â³äíî äî ÿêî¿ ïåíñ³¿ ùîð³÷íî óçãîäæóâàëèñü ³ç çì³íàìè ðîçì³ðó ñåðåäíüîãî äîõîäó
ïðàöþþ÷èõ. Ï³ä ÷àñ ö³º¿ ôàçè ó çàñòðàõîâàíèõ íå áóëî ï³äñòàâ ñêàðæèòèñü íà ñêîðî-
÷åííÿ. Àëå äëÿ ïåâíèõ ãðóï îñ³á ³ñíóâàëè ï³äñòàâè ñêàðæèòèñü íà òå, ùî âîíè íå çàëó-
÷àëèñü àáî çàëó÷àëèñü íå â äîñòàòíüîìó îáñÿç³ äî â³äïîâ³äíèõ ïîêðàùåíü, ïîð³âíÿíî ç
³íøèìè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèé êîíòðîëü òàêèõ çàêîí³â â³äáóâàâñÿ ç
óõèëîì íà äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó ð³âíîñò³, çàêð³ïëåíîãî â ñòàòò³ 3, àáçàö³ ïåðøîìó ÎÇ.

Âïåðøå, ó 1976 ðîö³, âèïëàòè ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ ïåðåâèùèëè íàäõîäæåííÿ4.
Ï³ñëÿ öüîãî ïî÷àâñÿ òèïîâèé äëÿ ñîö³àëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ðîçâèòîê ç ìåòîþ ïðîòè-
ñòîÿòè çàãðîçëèâèì äåô³öèòàì îêðåìèõ ñèñòåì ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ³ ïðèñòîñóâàòè ïî-
ñëóãè äî ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé ç óðàõóâàííÿì ïîñò³éíî¿ íåãàòèâíî¿ òåíäåíö³¿ â
äåðæàâíèõ ô³íàíñàõ.

×àñòî ïîðóøóºòüñÿ ïèòàííÿ, ÷è ïðîòèñòî¿òü âòðó÷àííÿì ó ñîö³àëüí³ ïîñëóãè, ÿê³
âæå ãàðàíòîâàí³ çàêîíîäàâñòâîì çàñòðàõîâàíèì îñîáàì, âðåãóëþâàííÿ îñíîâíèõ ïðàâ?
Ó ïåðøó ÷åðãó çâåðòàºòüñÿ óâàãà íà âòðó÷àííÿ â ñâîáîäó ä³é çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 2, àáçà-
öîì ïåðøèì ÎÇ. Öå îñíîâíå ïðàâî çà÷³ïàºòüñÿ, îñê³ëüêè çàñòðàõîâàíà îñîáà çàëó÷åíà
äî ñèñòåìè ïðèìóñîâîãî ñòðàõóâàííÿ, ÿêå çà ¿¿ âíåñêè äàº ¿é ãàðàíò³þ íà ïåâí³ ïîñëóãè
â ìàéáóòíüîìó, àëå ï³çí³øå òàêà ãàðàíò³ÿ ñêàñîâóºòüñÿ. Òàê³ âòðó÷àííÿ â ñâîáîäó ä³é º
âèïðàâäàíèìè, ÿêùî âîíè â³äáóâàþòüñÿ íà îñíîâ³ çàêîí³â, ùî ôîðìàëüíî òà ìàòåð³àëü-
íî â³äïîâ³äàþòü Êîíñòèòóö³¿. Ñóìí³âè ñòîñîâíî êîíñòèòóö³éíîñò³ òàêèõ çàêîí³â â³äïî-
â³äíî äî ñóäîâî¿ ïðàêòèêè Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó5 ìîæóòü âèíèêíóòè íà
îñíîâ³ ïðàâî-äåðæàâíèõ ïðèíöèï³â, ÿê³ áóëè ðîçâèíóò³ ñòîñîâíî òàê çâàíî¿ íåñïðàâæ-
íüî¿ çâîðîòíî¿ ä³¿. Çàêîíè ç íåñïðàâæíüîþ çâîðîòíîþ ä³ºþ ïîøèðþþòü ñâî¿ íåãàòèâí³
ïðàâîâ³ íàñë³äêè íå ðàí³øå íàáóòòÿ íèìè ÷èííîñò³, àëå çã³äíî ç ïåðåäáà÷åíèìè â íèõ
ïåðåäóìîâàìè âîíè ñïèðàþòüñÿ íà îáñòàâèíè, ÿê³ âæå ìèíóëè. Òàêèì, íàïðèêëàä, º
âèïàäîê êîëè ñòðàõîâ³ â³äíîñèíè ïåâíî¿ îñîáè ðîçïî÷àëèñü ó ìèíóëîìó. Íåñïðàâæíÿ
çâîðîòíà ä³ÿ, â ïðèíöèï³, â³äïîâ³äàº Êîíñòèòóö³¿. Àëå ïðàâî-äåðæàâí³ ïðèíöèïè ïðà-
âîâî¿ áåçïåêè òà çàõèñòó äîâ³ðè âèçíà÷àþòü äëÿ íå¿ ïåâí³ ìåæ³6. Ñòàº çðîçóì³ëèì, ùî
íàìàãàííÿ äîòðèìóâàòèñÿ ô³íàíñîâèõ îñíîâ ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ, ÿêå ñëóãóº åêî-
íîì³÷íèì ïîòðåáàì âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ, ìàº, ÿê ïðàâèëî, ïåðåâàãó íàä ñêîðî-
÷åííÿìè ïîñëóã çàñòðàõîâàíèì îñîáàì, ÿêùî ó íèõ ïðè öüîìó íå âèíèêàþòü íåãàòèâí³
íàñë³äêè. Ç óðàõóâàííÿì öüîãî, ñêîð³øå ñëàáêîãî, çàõèñòó îñíîâíîãî ïðàâà çàãàëüíî¿
ñâîáîäè ä³é, îñîáè, ÿêèõ òîðêíóëèñÿ ö³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè, çâåðòàëè óâàãó íà ³íøå
îñíîâíå ïðàâî, à ñàìå íà ãàðàíò³þ âëàñíîñò³ â ñòàòò³ 14, àáçàö³ ïåðøîìó ÎÇ. Âîíè âè-
ñëîâëþâàëè òàêó äóìêó, ùî ïðè âæå îòðèìàíèõ ãàðàíò³ÿõ âèìîãè â ìåæàõ ïðàâà íà ñî-
ö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ éäåòüñÿ ïðî âëàñí³ñòü ó ðîçóì³íí³ Îñíîâíîãî çàêîíó, ³, òàêèì
÷èíîì, ñêîðî÷åííÿ öèõ ãàðàíò³é îçíà÷àº âòðó÷àííÿ â ïðàâî âëàñíîñò³, ÿêå äîçâîëåíî
ò³ëüêè â òîìó ðàç³, ÿêùî çàêîíîäàâåöü ìàº äëÿ íüîãî ëåã³òèìí³ ï³äñòàâè.

Äëÿ âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ïîâèíåí áóâ
ïðèéíÿòè íà ñåáå ñï³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ìàéáóòíº ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè7.

Íîâîþ ãàëóççþ º ïîøèðåííÿ ãàðàíò³¿ âëàñíîñò³ íà ïóáë³÷íî-ïðàâîâ³ âèìîãè. Â³äïî-
â³äíî äî òðàäèö³éíèõ â÷åíü ñóä ñïî÷àòêó âèõîäèâ ç òîãî, ùî çàõèñò âëàñíîñò³ îõîïëþº
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4 Äèâ. ïîñèëàííÿ â Ð³øåíí³ ÔÊÑ 58, 81 <110>.
5 Äèâ., íàïðèêëàä, Ð³øåííÿ ÔÊÑ 72, 141 <154>.
6 Äèâ., íàïðèêëàä, Ð³øåííÿ ÔÊÑ 72, 141 <154>.
7 Äèâ. ñòîñîâíî öüîãî ïðîìîâó ñóää³-äîïîâ³äà÷à â³äïîâ³äíîãî óïîâíîâàæåíîãî ñåíàòó Êàòöåíøòàéíà

(Katzenstein) ó Festschrift fur Zeidler, 1987, S. 645 <648>.



ò³ëüêè ïðèâàòíî-ïðàâîâ³ ïîçèö³¿. Ïðàâî âëàñíîñò³ ÿê ïðàâî íà ñâîáîäó çàõèùàº çã³äíî
ç ö³ºþ òðàäèö³éíîþ êîíöåïö³ºþ ïðèâàòí³ ïðàâîâ³ áëàãà â³ä âòðó÷àííÿ äåðæàâè. Àëå
çäîðîâîìó ãëóçäó íå â³äïîâ³äàº ïåðåøêîäæàííÿ âòðó÷àííþ äåðæàâè â ïðàâà, ÿê³ âîíà
ñàìà íàäàëà ³ âèçíà÷èëà ¿õ çì³ñò.

Çã³äíî ç ï³çí³øîþ ïðàêòèêîþ ñóäó8, òàêèé çàõèñò ïðèéìàºòüñÿ äî óâàãè, ÿêùî îá-
ñòàâèíè, ÿê³ âñòàíîâëþº ñóá’ºêòèâíå ïóáë³÷íå ïðàâî, ñòâîðþþòü äëÿ îêðåìî¿ îñîáè
ïðàâîâó ïîçèö³þ, ÿêà â³äïîâ³äàº ïîçèö³¿ âëàñíèêà ³ º òàêîþ ñèëüíîþ, ùî ïîçáàâëåííÿ
¿¿ áåç çàì³íè ñóïåðå÷èëî á ïðàâî-äåðæàâíîìó çì³ñòó Îñíîâíîãî çàêîíó. Àëå öåé äî-
ñâ³ä íå äàâàâ æîäíèõ âêàç³âîê íà òå, çà ÿêèõ ïåðåäóìîâ ïóáë³÷íî-ïðàâîâà òà ö³ííà
ç ìàéíîâî¿ òî÷êè çîðó âèìîãà º íàñò³ëüêè ñèëüíîþ, ùî âîíà â³äïîâ³äàº ïîçèö³¿ âëàñ-
íèêà. Ñóä ñïî÷àòêó íå âèçíàâ çà æîäíîþ ç ïåðåâ³ðåíèõ ñîö³àëüíî-ïðàâîâèõ çàêîíî-
äàâ÷èõ çì³í çà÷³ïàííÿ ãàëóç³ ãàðàíò³¿ ñòàòò³ 14 ÎÇ. Éøëîñÿ ïðî çì³íè äî çàêîí³â ó ãàëó-
ç³ ñîö³àëüíîãî ñòðàõîâîãî ïðàâà, ÿê³ íå ñòîñóâàëèñü ãàðàíò³é íà îòðèìàííÿ ïîñëóã,
ùî âèíèêëè ï³ñëÿ çá³ãàííÿ ïåâíîãî ñòðàõîâîãî ÷àñó, àáî íàâ³òü ñüîãîäí³øí³õ âèìîã íà
îòðèìàííÿ ïîñëóã.

Îñîáëèâà ñîö³àëüíî-äåðæàâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ñòîñîâíî
â³äíåñåííÿ âèìîã ó ìåæàõ ñîö³àëüíîãî ñòðàõîâîãî ïðàâà äî çàõèñòó âëàñíîñò³ ïîëÿãàº
â òîìó, ùî ïîçèòèâíà â³äïîâ³äü íà öå ïèòàííÿ ìîæå çàíàäòî çâóçèòè ñâîáîäó âèçíà-
÷åííÿ äåðæàâîþ ñòðóêòóðè âðåãóëþâàííÿ òà çì³ñòó â ãàëóç³ ñîö³àëüíîãî ïðàâà. Òàê,
íàïðèêëàä, ñóä ñïî÷àòêó ïîáîþâàâñÿ9, ùî çàõèñò âëàñíîñò³ ìîæå áëîêóâàòè çàêîíî-
äàâöÿ ³ ïåðåøêîäæàòè àäàïòàö³¿ äî çì³í ó ñîö³àëüíèõ òà åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèíàõ,
îñê³ëüêè çàêîíîäàâåöü ó òàêîìó ðàç³ ïîâèíåí áóâ áè â ìàéáóòíüîìó ò³ëüêè ïîêðàùóâà-
òè ãàðàíò³¿ â³äïîâ³äíî äî ñîö³àëüíîãî ñòðàõîâîãî ïðàâà. Ó öüîìó âèïàäêó ïîã³ðøóâà-
ëèñÿ á ³ óìîâè ïðàöþþ÷î¿ ãåíåðàö³¿, ÿêà ùå íå îòðèìàëà æîäíèõ ãàðàíò³é, àëå ìàëà á
òåðï³òè ñêîðî÷åííÿ, õî÷à âîíà ñâîãî ÷àñó ñïëà÷óâàëà âíåñêè äëÿ íåñêîðî÷åíèõ ïåíñ³é.

Ó 1980 ðîö³ Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä á³ëüøå íå ì³ã óíèêíóòè ïðèéíÿòòÿ
ð³øåííÿ ñòîñîâíî çàõèñòó âëàñíîñò³ â ãàëóç³ ñîö³àëüíîãî ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ
³ âæå îòðèìàíèõ ãàðàíò³é10. Ñóä ïîâèíåí áóâ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ñòîñîâíî òîãî, ÷è
â³äïîâ³äàº Êîíñòèòóö³¿ êîìïåíñàö³ÿ íà óòðèìàííÿ, çàïðîâàäæåíà öèâ³ëüíèì ïðàâîì
(ó Öèâ³ëüíîìó êîäåêñ³) íà âèïàäîê ðîçëó÷åííÿ. Çàêîíîäàâñòâî ñïèðàºòüñÿ íà äóìêó,
ùî íàáóòå ï³ä ÷àñ øëþáó ìàéíî ñòâîðåíå îáîìà ÷ëåíàìè ïîäðóææÿ, íàâ³òü ÿêùî îäèí
ç íèõ ó çâ’ÿçêó ç äîãëÿäîì çà äîìàøí³ì ãîñïîäàðñòâîì òà ä³òüìè ìàëî àáî âçàãàë³ â öåé
÷àñ íå ïðàöþâàâ. Âñå íàáóòå ï³ä ÷àñ øëþáó ìàéíî ïðè ðîç³ðâàíí³ øëþáó ìàº áóòè ðîç-
ïîä³ëåíå ì³æ ÷ëåíàìè ïîäðóææÿ â³äïîâ³äíî äî âàðòîñò³ àáî â íàòóðàëüí³é ôîðì³. Äî
òàêîãî ìàéíà Öèâ³ëüíèé êîäåêñ â³äíîñèòü ³ íàáóò³ ï³ä ÷àñ øëþáó ïåíñ³éí³ ãàðàíò³¿.
ßêùî â³äïîâ³äí³ ãàðàíò³¿ îäíîãî ç ÷ëåí³â ïîäðóææÿ ïåðåâèùóþòü ãàðàíò³¿ ³íøîãî, òî
éîìó ïåðåäàºòüñÿ ïîëîâèíà â³ä íèõ.

Òàêèì ÷èíîì, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ïåðåâ³ðêè ðîçïîä³ëó ïåíñ³éíèõ ãàðàíò³é, ÿê³ íà
îñíîâ³ ñ³ìåéíîãî ïðàâà íàëåæàòü äî ìàéíà ÷ëåí³â ïîäðóææÿ, ³ ç ïîçèö³¿ êîíñòèòóö³é-
íîãî ïðàâà ùîäî çàõèñòó âëàñíîñò³. Öå òàêîæ ïðèçâåëî äî òîãî, ùî ñóä â³äí³ñ âèìîãè
íà îñíîâ³ ñîö³àëüíîãî ñòðàõîâîãî ïðàâà äî çàõèñòó âëàñíîñò³ çà íàÿâíîñò³ òðüîõ ïåðåä-
óìîâ. Àëå âîäíî÷àñ âèçíà÷èâ, ùî çà çàêîíîäàâöåì, íåçâàæàþ÷è íà çàõèñò ãàðàíò³¿
âëàñíîñò³, çàëèøàºòüñÿ øèðîêà ñâîáîäà ùîäî âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó âðåãó-
ëþâàííÿ, ÿêà ïðèíöèïîâî íå çàïåðå÷óº éîìó ñêîðî÷óâàòè ïîñëóãè. Ö³ âèçíà÷åííÿ ñó-
äó ñòîñîâíî ïåðåäóìîâ çàõèñòó âëàñíîñò³ òà îáñÿãó ñâîáîäè âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà
çì³ñòó ç áîêó çàêîíîäàâöÿ çàïðîâàäèëè óñòàëåíó ñóäîâó ïðàêòèêó, ÿêà ðîçâèâàºòüñÿ ³
äî öüîãî ÷àñó.

Îñíîâîïîëîæíîþ ïåðåäóìîâîþ äëÿ çàõèñòó âëàñíîñò³ º ö³ííà, ç ìàéíîâî¿ òî÷êè çî-
ðó, ïðàâîâà ïîçèö³ÿ, ÿêà ó âèãëÿä³ âèíÿòêîâîãî ïðàâà çàêð³ïëåíà çà íîñ³ºì ïðàâà ÿê
ïðèâàòíî-êîðèñíà. Òàêèì âèïàäêîì º âèìîãè ùîäî ïåíñ³¿ çàñòðàõîâàíèì, ÿê³ âæå âè-
íèêëè íà îñíîâ³ ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ, à òàêîæ òàê³

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 6/2003

121

8 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 18, 392 <397>; 24, 229 <225 f.>; 40, 65 <82 f.>.
9 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 2, 380 <402>.
10 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 53, 257 òà íàñòóïí³.



ïðàâîâ³ ïîçèö³¿ çàñòðàõîâàíèõ ï³ñëÿ âñòóïó ó â³äíîñèíè ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ, ÿê³
âæå óñòàëåí³ íàñò³ëüêè, ùî â áóäü-ÿêîìó ðàç³ íàäàþòü òàêîìó ïðàâó ìîæëèâ³ñòü âèìà-
ãàòè îòðèìàííÿ ïåíñ³¿, ÿêùî íàñòàº ñòðàõîâèé âèïàäîê (íàïðèêëàä äîñÿãíåííÿ ïåíñ³é-
íîãî â³êó). Öå – ïåíñ³éí³ ãàðàíò³¿. Àëå öÿ ïðèâàòíà ïðèíàëåæí³ñòü çàõèùåíà ç áîêó
ãàðàíò³¿ âëàñíîñò³ ò³ëüêè â òîìó ðàç³, ÿêùî âîíà ñïèðàºòüñÿ íà çíà÷íó ó÷àñòü çàñòðàõî-
âàíî¿ îñîáè â ¿¿ ñòâîðåíí³ ³ äî öüîãî æ ñëóãóº çàáåçïå÷åííþ ¿¿ ïðèéíÿòíîãî ³ñíóâàííÿ.

Ñóä çàçâè÷àé òàêîæ îá´ðóíòîâóº, ÷îìó ñàìå ò³ëüêè ïðè âèêîíàíí³ öèõ ïåðåäóìîâ
ñïðàöüîâóº çàõèñò âëàñíîñò³. Âèõ³äíèì ïóíêòîì àðãóìåíòàö³¿ º ôóíêö³ÿ ãàðàíò³¿ âëàñ-
íîñò³. Âîíà ìàº çàâäàííÿì çàáåçïå÷èòè ëþäèí³ ïðîñò³ð äëÿ ñâîáîäè â ìàéíîâî-ïðàâî-
â³é ãàëóç³ ³, òàêèì ÷èíîì, íàäàòè ¿é ìîæëèâ³ñòü íà âëàñíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü âèçíà÷èòè
ñâîº ïîäàëüøå æèòòÿ. Äî òîãî æ ñóä âêàçóº íà òå, ùî â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ âåëèêà
ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí íàáóâàº çàáåçïå÷åííÿ ³ñíóâàííÿ ÷åðåç ïðèâàòíå ìàéíî ìåíøå, í³æ
÷åðåç íàäõîäæåííÿ êîøò³â â³ä ïðàö³ ³ ïîâ’ÿçàíå ç öèì çàáåçïå÷åííÿ ïðèéíÿòíîãî æèò-
òÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïðèâàòíå óòðèìàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ïîñòóïàºòüñÿ ì³ñöåì ïðàâó
âèìîãè îêðåìî¿ îñîáè íà îòðèìàííÿ ïîñëóã ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ.

Ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ º ìîäåëëþ, ùî íàäàº ëþäÿì, ÿê³ íà îñíîâ³ ¿õ ä³ÿëüíîñò³ àáî
¿õ ìàéíà íå îòðèìóþòü îñîáëèâî âèñîêèõ ïðèáóòê³â, ìîæëèâ³ñòü ïîòóðáóâàòèñü ïðî
ñòàð³ñòü, õâîðîáó òîùî. Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ó òàêîìó âèïàäêó ââàæàº
âèìîãè òà ãàðàíò³¿ íà îñíîâ³ öüîãî ñîë³äàðíîãî, ô³íàíñîâàíîãî â³äïîâ³äíèìè ÷àñòêàìè
ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ âëàñí³ñòþ â êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîìó ðîçóì³íí³, ÿêùî âî-
íè, ÿê ³ íàáóòà íà îñíîâ³ ïðèâàòíîãî ïðèäáàííÿ âëàñí³ñòü, ñëóãóþòü òîìó, ùîá íàäàòè
çàñòðàõîâàíîìó ìîæëèâ³ñòü ñàìîìó âèçíà÷àòè ïîðÿäîê ñâîãî æèòòÿ.

Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä òàêîæ â³ääàº íàëåæíå ò³é îáñòàâèí³, ùî öÿ ìî-
äåëü ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ôóíêö³îíóº òîìó, ùî ¿¿ îðãàí³çîâóº äåðæàâà ³ òàê óòðè-
ìóº çàâäÿêè äîïëàòàì, ùî ñòðàõîâ³ ïîñëóãè ïåðåâèùóþòü âàðò³ñòü ÷àñòêîâèõ âíåñê³â
ïðàö³âíèê³â òà ðîáîòîäàâö³â. Çðåøòîþ, ò³ëüêè äåðæàâíèé çàêîíîäàâåöü ìîæå íåñòè
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñïðàâåäëèâ³ â³äíîñèíè ì³æ ïðàöþþ÷îþ ìîëîäîþ ³ ñòàðøîþ ãåíå-
ðàö³ºþ, ÿêà ìàº ïðàâî âèìàãàòè îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ñóä
ââàæàº çà íåîáõ³äíå çáåð³ãàòè øèðîòó ñâîáîäè çàêîíîäàâöÿ â ãàëóç³ ñîö³àëüíîãî ñòðà-
õóâàííÿ íà âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó âðåãóëþâàííÿ íåçâàæàþ÷è íà éîãî çâ’ÿçà-
í³ñòü îñíîâíèì ïðàâîì çàõèñòó âëàñíîñò³, ÿêå íàëåæèòü çàñòðàõîâàíîìó. Â³äïîâ³äíî
äî ñòðóêòóðè îñíîâíîãî ïðàâà òàêå ïîºäíàííÿ º ìîæëèâèì, îñê³ëüêè Êîíñòèòóö³ÿ âè-
õîäèòü ç òîãî, ùî âëàñí³ñòü çàêð³ïëåíà çà ¿¿ âëàñíèêîì íå ò³ëüêè íà éîãî îñîáèñòèé
ðîçñóä – ¿¿ âèêîðèñòàííÿ âîäíî÷àñ çâ’ÿçàíå ç ñîö³àëüíî¿ òî÷êè çîðó òèì, ùî òàêîæ ìàº
ñëóãóâàòè áëàãó íàðîäó. Òîáòî Êîíñòèòóö³ÿ íå âèçíà÷àº ñòàòòåþ 14 ÎÇ êîíêðåòíèé
çì³ñò âëàñíîñò³, ÿêó âîíà çàõèùàº. Âîíà á³ëüøå çàõèùàº âëàñí³ñòü çà çì³ñòîì, ÿêîãî ¿é
íàäàº çàêîíîäàâåöü, õî÷à â³í òàêîæ çâ’ÿçàíèé êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèìè ìåæàìè.
Êîíñòèòóö³ÿ âñòàíîâëþº, ùî ñàìå çàêîíîäàâåöü âèçíà÷àº çì³ñò ³ ìåæ³ âëàñíîñò³. Òàêà
ïîçèö³ÿ îñîáëèâèì ÷èíîì ä³º ñòîñîâíî âèìîã òà ãàðàíò³é íà îñíîâ³ ñîö³àëüíîãî ñòðà-
õîâîãî ïðàâà. Ïîðÿä ç ¿õ ïåðñîíàëüíèì â³äíîøåííÿì äî çàñòðàõîâàíîãî, ÿêèé çà ¿õ äî-
ïîìîãîþ òà íà îñíîâ³ âëàñíèõ ä³é çàáåçïå÷óº ñîá³ îñîáèñòå óòðèìàííÿ, âîíè ìàþòü ùå
é ñîö³àëüíèé àñïåêò. Âîíè º ñêëàäîâèìè ñèñòåìè ïîñëóã, â ÿê³é ïðàâî îêðåìîãî âëàñ-
íèêà íå â³äîêðåìëþºòüñÿ â³ä ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â ³íøèõ çàñòðàõîâàíèõ òà îòðèìóâà÷³â
ïîñëóã ³ ÿêà òàêîæ ô³íàíñîâî çàëåæèòü â³ä äîïëàò ç áîêó äåðæàâè. Ç öüîãî Ôåäåðàëü-
íèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä âèâîäèòü ïåâíó ãðàäàö³þ çàõèñòó âëàñíîñò³. Çàêîíîäàâöþ
âèçíà÷àþòüñÿ âóæ÷³ ìåæ³, ÿêùî éäåòüñÿ ïðî ôóíêö³þ âëàñíîñò³ ÿê åëåìåíò çàáåçïå-
÷åííÿ îñîáèñòî¿ ñâîáîäè îêðåìî¿ îñîáè. Íà ïðîòèâàãó öüîìó, ïîâíîâàæåííÿ çàêîíî-
äàâöÿ ñòîñîâíî âèçíà÷åííÿ çì³ñòó òà ìåæ º òèì á³ëüø øèðîêèìè, ÷èì á³ëüøå âîíè
ñòîñóþòüñÿ çàñíîâàíî¿ íà ñîö³àëüíîìó ñòðàõîâîìó ïðàâ³ ïîçèö³¿ ç ¿¿ ñîö³àëüíèì àñïåê-
òîì. Ïðèêëàäîì ìîæå ñëóãóâàòè Ð³øåííÿ Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó11 ñòî-
ñîâíî òîãî, ùî çàêîíîäàâåöü ìîæå â íåçíà÷íîìó îáñÿç³ ïðèðàõîâóâàòè ÷àñ íàâ÷àííÿ
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11 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 58, 81.



ï³çí³øå çàñòðàõîâàíî¿ îñîáè äî ÷àñó ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ. ×àñ íàâ÷àííÿ íå ìàº
æîäíîãî çâ’ÿçêó ç âëàñíèìè ä³ÿìè çàñòðàõîâàíîãî, ÿêèé ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ íå ñïëà÷óº
âíåñê³â.

Ïðèíöèïîâèì º òå, ùî ñêîðî÷åííÿ çàõèùåíèõ âëàñí³ñòþ ïðàâ ó ðàìêàõ ñîö³àëüíî-
ãî ñòðàõîâîãî ïðàâà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê äîïóñòèì³ âèçíà÷åííÿ çì³ñòó òà ìåæ, ÿêùî òà-
êå ñêîðî÷åííÿ âèïðàâäîâóºòüñÿ ï³äñòàâàìè ïóáë³÷íîãî ³íòåðåñó, àëå ç óðàõóâàííÿì
ïðèíöèïó àäåêâàòíîñò³12. Ï³äñòàâè ïóáë³÷íîãî ³íòåðåñó îñîáëèâî òîä³ ðîáëÿòü ëå-
ã³òèìíèìè îáìåæåííÿ ñîö³àëüíî-ïðàâîâèõ âèìîã, êîëè âîíè ââàæàþòüñÿ íåçàïîá³æ-
íèìè â ³íòåðåñàõ ïîêðàùåííÿ àáî óòðèìàííÿ ôóíêö³îíàëüíî¿ òà ä³ºâî¿ ñïðîìîæíîñò³
ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ13.

ß ïðåäñòàâèëà âàì íàéâàæëèâ³ø³ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâ³ ì³ðêóâàííÿ, ÿê³ ç 1980 ðî-
êó â áàãàòüîõ ð³øåííÿõ Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó áóëè íàéá³ëüø âàãîìè-
ìè ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè çàêîí³â ó ãàëóç³ ñîö³àëüíîãî ñòðàõîâîãî ïðàâà. Àëå öå íå îçíà÷àº,
ùî öå íå âèêëèêàëî ó Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó â êîæíîìó îêðåìîìó âè-
ïàäêó æîäíèõ ïðîáëåì, àáî ùî âæå ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ íå áóëè äèñêóñ³éíèìè.

Òàê, íàïðèêëàä, ñóä ìàâ âèð³øèòè14, ÷è ï³äïàäàþòü ï³ä çàõèñò ïðàâà âëàñíîñò³ ïåíñ³¿
ó çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ ãîäóâàëüíèêà, ÿê ³ ïðàâî íà ïåíñ³þ ñàìîãî çàñòðàõîâàíîãî. Ñóä â³ä-
ìîâèâ ó öüîìó ç äâîõ ï³äñòàâ: âèìîãè, ïî-ïåðøå, íå çàêð³ïëåí³ ÿê ïðàâî âëàñíîñò³,
îñê³ëüêè çàëåæàòü ùå é â³ä ³íøèõ ïåðåäóìîâ, êð³ì íàñòàííÿ ñòðàõîâîãî âèïàäêó (à ñà-
ìå: ïåðåä÷àñíî¿ ñìåðò³ çàñòðàõîâàíîãî, ùå ³ñíóþ÷îãî íà öåé ÷àñ øëþáó òîùî); ïî-äðó-
ãå, âèìîãè íà îòðèìàííÿ ïåíñ³¿ íàáóò³ íå ó çâ’ÿçêó ç âëàñíèìè ä³ÿìè çàñòðàõîâàíîãî àáî
òèõ, õòî ìàº íà öå ïðàâî, áî äëÿ öüîãî íå ñïëà÷óâàëèñü îñîáëèâ³ âíåñêè. Öå Ð³øåííÿ
çàçíàëî êðèòèêè ç áîêó íàóêîâö³â, àäæå âîíî íå âðàõîâóâàëî ï³äòðèìàíó ñòàòòåþ 6 ÎÇ
ç êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâî¿ òî÷êè çîðó êîíöåïö³þ, ùî îòðèìàíå òà íàáóòå ó øëþá³ îä-
íèì ç ÷ëåí³â ïîäðóææÿ ðîçïîä³ëÿºòüñÿ ì³æ îáîìà ÷ëåíàìè ïîäðóææÿ.

Øèðîêå âòðó÷àííÿ ó âæå íàáóò³ ãàðàíò³¿ íà âèïàäîê ïðîôåñ³éíî¿ íåñïðîìîæíîñò³
àáî íåïðàöåçäàòíîñò³ äîïóñêàº Ð³øåííÿ Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó15, ÿêå
íå ìàº æîäíèõ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèõ ñóìí³â³â ùîäî òîãî, ùî âðåãóëþâàííÿ çàêîíó,
ÿêèé ïåðåâ³ðÿâñÿ, ïåðåäáà÷àº ïîâíó âòðàòó ãàðàíò³é, ÿê³ âæå âèíèêëè. Àëå çã³äíî ³ç çà-
êîíîäàâ÷èì ðåãóëþâàííÿì çàñòðàõîâàíèé ìîæå ïåðåøêîäèòè òàê³é âòðàò³, ÿêùî ñïëà-
òèòü äîäàòêîâ³ âíåñêè. Òàêèì ÷èíîì, íà äóìêó Ôåäåðàëüíîãî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó,
òóò â³äñóòíº «ìîæëèâî íåäîïóñòèìå òîòàëüíå ïîçáàâëåííÿ» çàõèùåíî¿ âëàñí³ñòþ ãà-
ðàíò³¿. Ó äâîõ íîâèõ ð³øåííÿõ âèçíà÷åííÿ â ðàìêàõ ñîö³àëüíîãî ñòðàõîâîãî ïðàâà ïî-
çèö³¿ ùîäî âèìîãè íà îòðèìàííÿ äîïîìîãè ó çâ’ÿçêó ç õâîðîáîþ â îäí³é ñïðàâ³ òà äîïî-
ìîãè ó çâ’ÿçêó ç íåïîâíèì ðîáî÷èì äíåì – â ³íø³é áóëî â ñóä³ íàñò³ëüêè äèñêóñ³éíèì,
ùî â³í çàëèøèâ âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ â³äêðèòèì16. Ñóä îö³íèâ âòðó÷àííÿ íà îñíîâ³
ñòðàõîâîãî ïðàâà, ÿê³ ï³äëÿãàëè ïåðåâ³ðö³, ïðèíàéìí³ ÿê äîïóñòèìå âðåãóëþâàííÿ çì³ñ-
òó òà ìåæ âëàñíîñò³ äëÿ âèïàäêó, êîëè çà÷³ïàòèìåòüñÿ îñíîâíå ïðàâî âëàñíîñò³.

Íà ïðèêëàä³ îáîõ öèõ ð³øåíü ñòàº çðîçóì³ëèì, ùî çàõèñò ãàðàíò³¿ âëàñíîñò³ äëÿ âè-
ìîã ó ðàìêàõ ñîö³àëüíîãî ñòðàõîâîãî ïðàâà, ÿê³ áóëè íàáóò³ òàêîæ ó çâ’ÿçêó ç âëàñíè-
ìè ä³ÿìè, ìàëî äîïîìàãàòèìå ïðè ñêîðî÷åííÿõ òà îáìåæåííÿõ. Íå ìîæå â³äáóòèñÿ
í³ÿêîãî ïîêðàùåííÿ, ïîð³âíÿíî ³ç ïðàâîâèì ñòàíîâèùåì íà îñíîâ³ ñòàòò³ 2, àáçàöó
ïåðøîãî ÎÇ, ÿêå ³ñíóâàòèìå áåç çàõèñòó âëàñíîñò³.

Âîäíî÷àñ Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä îñòàíí³ì ÷àñîì º äîñèòü ñòðèìàíèì
ùîäî êâàë³ô³êàö³¿ ïîäàëüøèõ ïîçèö³é â ìåæàõ ñîö³àëüíîãî ñòðàõîâîãî ïðàâà ÿê âëàñ-
íîñò³. Òàê, ó 1999 ðîö³ â³í ïîâòîðíî çàëèøèâ â³äêðèòèì ïèòàííÿ, ÷è ³ íàñê³ëüêè ïåðåä-
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12 Äèâ., íàïðèêëàä, Ð³øåííÿ ÔÊÑ 70, 101; 72, 9 <23>; 92, 365, 406 òà íàñòóïíà; 97, 378 <385>.
13 Äèâ., íàïðèêëàä, Ð³øåííÿ ÔÊÑ 69, 272 <304> òà ïîïåðåäí³ öèòàòè.
14 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 97, 271 <284 òà íàñòóïíà>.
15 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 75, 78 <96 òà íàñòóïí³>.
16 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 97, 378, <385> ñòîñîâíî äîïîìîãè ó çâ’ÿçêó ç õâîðîáîþ òà Ð³øåííÿ ÔÊÑ 92, 365

<406 òà íàñòóïíà> ñòîñîâíî äîïîìîãè ó çâ’ÿçêó ç íåïîâíèì ðîáî÷èì äíåì.



áà÷åíà ç 1957 ðîêó â ä³þ÷îìó ïðàâ³ àäàïòàö³ÿ ïåíñ³é äî àêòóàëüíîãî ðîçâèòêó äîõîä³â
ìàº ð³âåíü çàõèñòó ãàðàíò³¿ âëàñíîñò³17. Õî÷à öå ïèòàííÿ ð³ê òîìó ñòàëî âàæëèâèì ç
ïðàâîâî¿ òî÷êè çîðó â îäí³é ç âèð³øåíèõ Ôåäåðàëüíèì Ñîö³àëüíèì Ñóäîì ñïðàâ³. Öåé
ñóä ïîñ³â ïîçèö³þ18, ùî äèíàì³÷íà àäàïòàö³ÿ äî ï³äâèùåííÿ äîõîä³â íå ï³äïàäàº ï³ä
çàõèñò âëàñíîñò³, îñê³ëüêè âîíà íå çàêð³ïëåíà çà çàñòðàõîâàíèì ïåðñîíàëüíî ÿê âëàñ-
í³ñòü. Çàñòðàõîâàíèé ìàº ò³ëüêè ïåðñïåêòèâè íà òàêèé ñïîñ³á ïðèñòîñóâàííÿ. Õî÷à çà-
õèñò âëàñíîñò³, ÿêèé ïîøèðþºòüñÿ íà âèìîãó íà îòðèìàííÿ ïåíñ³¿, òàêîæ îõîïëþº
ãàðàíò³þ çàáåçïå÷åííÿ ðåàëüíî¿ âàðòîñò³ ãðîøåé ïðè çàáåçïå÷åíí³ ïåíñ³¿. Çàñòðàõîâà-
íîìó â çâ’ÿçêó ç ÷ëåíñòâîì â îáîâ’ÿçêîâîìó ñòðàõóâàíí³ ïåðåøêîäæàºòüñÿ ó âëàñíîìó
ñàìîñò³éíîìó çàáåçïå÷åíí³ ñòàðîñò³, ³ â³í íå ìîæå ñàì ïðîòèä³ÿòè îáóìîâëåí³é ³íôëÿ-
ö³ºþ âòðàò³ ïîêóïíî¿ ñïðîìîæíîñò³. Öÿ âòðàòà ìàº â³äøêîäîâóâàòèñÿ éîìó ÷åðåç çà-
õèñò âëàñíîñò³.

Çàëèøàºòüñÿ äî÷åêàòèñü, ÷è âèñëîâèòü Ôåäåðàëüíèé Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ñâîþ ïî-
çèö³þ ùîäî öèõ ïðàâîâèõ ïèòàíü. Â³äïîâ³äíî äî îñòàíí³õ ïîâ³äîìëåíü ïðî çàõîäè
ñòîñîâíî ñàíàö³¿ ðîçõèòàíîãî äåðæàâíîãî ô³íàíñóâàííÿ â Í³ìå÷÷èí³ ³ñíóþòü íàì³ðè
â öüîìó ðîö³ íå çä³éñíþâàòè àäàïòàö³þ ïåíñ³é. Äîïëàòà Ôåäåðàö³¿ äî ïåíñ³éíîãî ñòðà-
õóâàííÿ, çà ïîâ³äîìëåííÿìè ãàçåò, ñòàíîâèòü ó öüîìó ðîö³ 59, 9 ì³ëüÿðäà ºâðî ³ íå ìî-
æå áóòè çá³ëüøåíà. Ï³äâèùåííÿ æ ñòðàõîâèõ âíåñê³â ç áîêó ïðàö³âíèê³â òà ðîáîòîäàâ-
ö³â ùå á³ëüøå óñêëàäíèëî á ïðàöþ òà çá³ëüøèëî á áåçðîá³òòÿ.
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17 Äèâ. Ð³øåííÿ ÔÊÑ 100, 1 <44>.
18 Äèâ. NJW 2003, 1474 òà íàñòóïí³.



ÑÓÄÎÂÈÉ ÇÀÕÈÑÒ ßÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÀ ¥ÀÐÀÍÒ²ß
ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ ÏÐÀÂ ÃÐÎÌÀÄßÍ

Þ. Ìèõåºíêî,
ïîì³÷íèê Ãîëîâè

Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

Ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ùîäî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ÷ëåí³â ñ³ì’¿ çàêð³ïëåí³ íîðìè,
çì³ñò ÿêèõ çàêëàäåíî ó â³äïîâ³äíèõ ì³æíàðîäíèõ àêòàõ ïðî ïðàâà ëþäèíè. Òàê, âè-
çíàííÿ äåðæàâîþ íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³ íåîáõ³äíîñò³ òà îáîâ’ÿçêó îõîðîíè ñ³ì’¿,
äèòèíñòâà, ìàòåðèíñòâà, çàêð³ïëåííÿ ïðèíöèïó ð³âíîñò³ ä³òåé ó ñâî¿õ ïðàâàõ íåçàëåæ-
íî, çîêðåìà, â³ä ¿õ ñ³ìåéíîãî ïîõîäæåííÿ, çàáîðîíà åêñïëóàòàö³¿ äèòèíè (ñòàòò³ 51, 52)
º, ïî ñóò³, â³äîáðàæåííÿì ïîëîæåíü ñòàòò³ 16 Çàãàëüíî¿ äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè, ñòàò-
ò³ 10 Ì³æíàðîäíîãî ïàêòó ïðî åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüí³ ³ êóëüòóðí³ ïðàâà òà ñòàòåé 23, 24
Ì³æíàðîäíîãî ïàêòó ïðî ãðîìàäÿíñüê³ ³ ïîë³òè÷í³ ïðàâà. Ñòàòòÿ 48 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè ùîäî ïðàâà êîæíîãî íà äîñòàòí³é æèòòºâèé ð³âåíü äëÿ ñåáå ³ ñâîº¿ ñ³ì’¿, ùî âêëþ-
÷àº äîñòàòíº õàð÷óâàííÿ, îäÿã, æèòëî, º â³äòâîðåííÿì ïîëîæåíü ñòàòò³ 11 Ì³æíàðîä-
íîãî ïàêòó ïðî åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüí³ ³ êóëüòóðí³ ïðàâà.

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, ÿê ³ â³äïîâ³äí³ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâ³ àêòè ïðî ïðàâà ëþäèíè,
âèçíà÷àº þðèäè÷í³ ´àðàíò³¿ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä, îñíîâíîþ ç ÿêèõ º ïðàâî íà ñó-
äîâèé çàõèñò. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ó êîíòåêñò³ çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó ïðàâ ³
ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà çä³éñíþº òàê³ ïîâíîâàæåííÿ, ÿê îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè, âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çà-
êîí³â, ³íøèõ ïðàâîâèõ àêò³â òà ïðåâåíòèâíèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ùîäî çàêî-
íîïðîåêò³â ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çîêðåìà, âèìîç³ ¿¿ ÷àñòèíè ïåð-
øî¿ ñòàòò³ 157 ñòîñîâíî íåäîïóùåííÿ âíåñåííÿ çì³í, ÿê³ ìàòèìóòü íàñë³äêîì îáìå-
æåííÿ àáî ñêàñóâàííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.

Óæå äàâíî º íàçð³ëîþ ³, ìîæíà ñêàçàòè, íàáóëà õàðàêòåðó ïðàâîâî¿ «ïðîãàëèíè»,
ïðîáëåìà çàïðîâàäæåííÿ êîíñòèòóö³éíî¿ ñêàðãè, ùî âèìàãàº íîâåë³çàö³¿ ïîëîæåíü
ïóíêòó 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Íà ñüîãîäí³ áåçïîñåðåäíº
çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ìîæëèâå âèêëþ÷íî ç ïèòàíü
îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè, à ï³äñòàâè1, ÿêèìè îá´ðóíòî-
âóþòüñÿ òàê³ êîíñòèòóö³éí³ çâåðíåííÿ, ñâ³ä÷àòü ïðî «ôàêòè÷íå îáìåæåííÿ ìîæëèâîñ-
òåé ³íäèâ³äà çâåðòàòèñÿ äî îðãàíó êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà-
÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â»2.

ßê íàñë³äîê ò³ëüêè îäíå Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñôåð³ çàõèñòó
ñîö³àëüíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí ïðèéíÿòå ó ñïðàâ³ çà êëîïîòàííÿì ãðîìàäÿíèíà3 ïîïðè òå,
ùî â³äïîâ³äíà êàòå´îð³ÿ ñïðàâ ñòàíîâèòü âàãîìó ÷àñòêó ñåðåä ðîçãëÿíóòèõ Êîíñòèòó-
ö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ñïðàâ ùîäî çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà. Êð³ì
òîãî, ó æîäí³é ç ðîçãëÿíóòèõ ñïðàâ, ÿê³ áóëè ïîâ’ÿçàí³, çîêðåìà, ³ç ñîö³àëüíèì çàõèñ-
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1 Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³äñòàâîþ äëÿ êîíñòèòó-
ö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè º íàÿâí³ñòü
íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ¿õ ïîëîæåíü ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò
ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè àáî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòó-
ö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

2 Äèâ.: Øàïîâàë Â.Ì. Ðîëü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â çàõèñò³ ïðàâ ëþäèíè // Óêðà¿íà: ïðàâà ëþ-
äèíè â ïåðåõ³äíèé ïåð³îä; Ï³ä ðåä. Â.². Åâ³íòîâà. – Ê.: Ñôåðà, 2001.– Ñ. 27–42.

3 Äèâ.: Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 25 æîâòíÿ 2000 ðîêó ¹ 12-ðï/2000 ó ñïðàâ³ ïðî çîíó
â³ä÷óæåííÿ // Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. – 2000. – ¹ 5. – Ñ. 18–23.



òîì ÷ëåí³â ñ³ì’¿ (à ïðàêòèêà ðîçãëÿäó ö³º¿ êàòå´îð³¿ ñïðàâ íå º øèðîêîþ), ãðîìàäÿíè
íå âèñòóïàëè ñóá’ºêòàìè ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ.

Ñåðåä ïðèéíÿòèõ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ð³øåíü ùîäî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
÷ëåí³â ñ³ì’¿ íà îñîáëèâó óâàãó çàñëóãîâóº Ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
êàòåãîð³¿ «÷ëåí ñ³ì’¿» â³ä 3 ÷åðâíÿ 1999 ðîêó ¹ 5-ðï/994. Âàæëèâ³ñòü éîãî ïðèéíÿòòÿ
áóëà çóìîâëåíà, çîêðåìà, â³äñóòí³ñòþ ó â³äïîâ³äíîìó çàêîíîäàâñòâ³ âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü
«ñ³ì’ÿ», «÷ëåí ñ³ì’¿» òà ïîíÿòòÿ «÷ëåí ñ³ì’¿, ùî ïåðåáóâàº íà óòðèìàíí³». Âðàõîâóþ÷è,
ùî ïðîãîëîøåíèé íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³ îáîâ’ÿçîê äåðæàâè îõîðîíÿòè ñ³ì’þ ïîëÿ-
ãàº, çîêðåìà, ³ â íàäàíí³ ï³ëüã ïåâíèì êàòåãîð³ÿì ãðîìàäÿí (çàëåæíî â³ä ¿õ ñîö³àëüíîãî
ñòàòóñó, ïðîôåñ³¿, à òàêîæ, â îêðåìèõ âèïàäêàõ – çà óìîâè íàëåæíîñò³ äî ÷ëåí³â ñ³ì’¿
ãðîìàäÿíèíà, ùî ìàº ïðàâî íà ï³ëüãè), îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ öèõ ïîíÿòü íàáóëî îñîáëè-
âî¿ âàãè ó ïðàâîçàñòîñîâí³é ä³ÿëüíîñò³. Çîêðåìà, â³äñóòí³ñòü äåô³í³ö³é öèõ ïîíÿòü ïðèçâî-
äèëà äî íåïîðîçóì³íü ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà â³éñüêîâîñëóæ-
áîâöÿìè, ïðàö³âíèêàìè ì³ë³ö³¿, îñîáîâîãî ñêëàäó äåðæàâíî¿ ïîæåæíî¿ îõîðîíè ïðè
ðåàë³çàö³¿ íèìè òà ÷ëåíàìè ¿õ ñ³ìåé ïðàâà íà ï³ëüãîâó îïëàòó æèëî¿ ïëîù³ òà êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã, âñòàíîâëåíîãî çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî ñîö³àëüíèé ³ ïðàâîâèé çàõèñò â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé», «Ïðî ì³ë³ö³þ», «Ïðî ïîæåæíó áåçïåêó».

Ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè áóëî ïðîàíàë³çîâàíî íèçêó çà-
êîí³â Óêðà¿íè, ÿêèìè âñòàíîâëåíî ï³ëüãè íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ³
áëèçüêî ÷îòèðüîõ äåñÿòê³â çàêîí³â, ó ÿêèõ âæèâàëèñÿ òåðì³íè «÷ëåí ñ³ì’¿» òà «óòðè-
ìàíñòâî», ³ ç’ÿñîâàíî, ùî æîäåí ç íèõ íå ì³ñòèòü íîðìè-äåô³í³ö³¿ ùîäî öèõ ïîíÿòü. Íà
ï³äñòàâ³ íîðì çàêîí³â, ùî ðîçãëÿäàëèñÿ, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèçíà÷èâ, ùî
÷ëåíàìè ñ³ì’¿ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ, ïðàö³âíèêà ì³ë³ö³¿, îñîáîâîãî ñêëàäó äåðæàâíî¿ ïî-
æåæíî¿ îõîðîíè ìîæóòü áóòè âèçíàí³ íå ò³ëüêè éîãî (¿¿) áëèçüê³ ðîäè÷³ (ð³äí³ áðàòè,
ñåñòðè, îíóêè, ä³ä, áàáà), à é ³íø³ ðîäè÷³ àáî îñîáè, ÿê³ íå ïåðåáóâàþòü ³ç ñóá’ºêòîì
ïðàâà íà ï³ëüãè ó áåçïîñåðåäí³õ ðîäèííèõ çâ’ÿçêàõ, àëå ïðîæèâàþòü ðàçîì ç íèì ³ âå-
äóòü ñï³ëüíå ãîñïîäàðñòâî. Ó Ð³øåíí³ òàêîæ çàçíà÷àëîñÿ, ùî äëÿ íàáóòòÿ ïðàâà íà
ï³ëüãè íå ìàº çíà÷åííÿ, õòî (â³éñüêîâîñëóæáîâåöü, ïðàö³âíèê ì³ë³ö³¿, îñîáîâîãî ñêëàäó
äåðæàâíî¿ ïîæåæíî¿ îõîðîíè ÷è ÷ëåí éîãî ñ³ì’¿) º âëàñíèêîì (ñï³ââëàñíèêîì) æèòëà àáî
íàéìà÷åì. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî öå Ð³øåííÿ áóëî ïðèéíÿòå ó ÷åðâí³ 1999 ðîêó, âèêëà-
äåí³ â íüîìó ïðàâîâ³ ïîçèö³¿ ³ íà ñüîãîäí³ º ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïîä³áíèõ ïðî-
áëåì, îñê³ëüêè ³ äîòåïåð íàö³îíàëüíå çàêîíîäàâñòâî, â òîìó ÷èñë³ ÷èííèé Êîäåêñ ïðî
øëþá òà ñ³ì’þ òà íîâèé Ñ³ìåéíèé êîäåêñ íå äàþòü óí³âåðñàëüíîãî âèçíà÷åííÿ, çîêðå-
ìà, ïîíÿòòÿ «ñ³ì’ÿ»5.

Ðîçãëÿä íàñòóïíî¿ ç ö³º¿ êàòåãîð³¿ ñïðàâ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè áóâ ñïðè-
÷èíåíèé íåîäíîçíà÷íèì ðîçóì³ííÿì ïðàâîçàñòîñîâíèìè îðãàíàìè ä³¿ ïîëîæåíü Çàêî-
í³â Óêðà¿íè «Ïðî ì³ë³ö³þ» òà «Ïðî ïîæåæíó áåçïåêó» ùîäî êîëà îñ³á, ÿêèì íàäàþòü-
ñÿ ï³ëüãè íà îïëàòó êîðèñòóâàííÿ æèòëîì ³ êîìóíàëüíèìè ïîñëóãàìè6. Â³äïîâ³äíî äî
Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 6 ëèïíÿ 1999 ðîêó ¹ 8-ðï/99 ó ñïðàâ³ ùî-
äî ïðàâà íà ï³ëüãè «ïîçáàâëåííÿ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ ïðàö³âíèêà ì³ë³ö³¿ ÷è îñîáîâîãî ñêëàäó
äåðæàâíî¿ ïîæåæíî¿ îõîðîíè ïðàâà íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ï³ëüãè, ÿêèìè âîíè êîðèñ-
òóâàëèñü ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó ïåðåáóâàííÿ îñòàííüîãî íà ñëóæá³ â ì³ë³ö³¿ ÷è äåð-
æàâí³é ïîæåæí³é îõîðîí³, ó ðàç³ éîãî çâ³ëüíåííÿ çà â³êîì, ÷åðåç õâîðîáó ÷è çà âèñëó-
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4 Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. – 1999. – ¹ 3. – Ñ. 17–28.
5 ªäèíèé Çàêîí, ÿêèé íà ñüîãîäí³ âèçíà÷àº öå ïîíÿòòÿ, º Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïî-

ìîãó ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì» â³ä 1 ÷åðâíÿ 2000 ðîêó ¹ 1768-²²². Çã³äíî ç íèì ñ³ì’ÿ – öå îäèíîêà îñîáà ÷è
ê³ëüêà îñ³á, ÿê³ ïðîæèâàþòü ðàçîì ³ (àáî) îá’ºäíàí³ çàêîííèìè ïðàâàìè òà îáîâ’ÿçêàìè ùîäî óòðèìàííÿ.
Ïðîòå òàêå âèçíà÷åííÿ ìàº âóçüêîñïåö³àëüíèé õàðàêòåð ³ íå â³äîáðàæàº âñ³õ îñîáëèâîñòåé ñîö³àëüíî-ïðà-
âîâîãî ³íñòèòóòó ñ³ì’¿. Ñòàòòÿ 3 Ñ³ìåéíîãî êîäåêñó çàêð³ïëþº îçíàêè ñ³ì’¿, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ìîæíà áóëî á
çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ñ³ì’ÿ – öå ïåðâèííèé òà îñíîâíèé îñåðåäîê ñóñï³ëüñòâà, ÿêèé ñêëàäàþòü îñîáè, ùî, ÿê
ïðàâèëî, ñï³ëüíî ïðîæèâàþòü, ïîâ’ÿçàí³ ñï³ëüíèì ïîáóòîì, ìàþòü âçàºìí³ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ³ ñòâîðåíèé
(îñåðåäîê) íà ï³äñòàâàõ, íå çàáîðîíåíèõ çàêîíîì, ³ òàêèõ, ùî íå ñóïåðå÷àòü ìîðàëüíèì çàñàäàì ñóñï³ëüñòâà.
Ïðîòå ³ öå âèçíà÷åííÿ, ÿê, äî ðå÷³ ³ äåÿê³ ç îçíàê, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ âîíî äàíå, ïîòðåáóâàòèìóòü ïðîâåäåííÿ ïî-
äàëüøîãî àíàë³çó ç ìåòîþ ç’ÿñóâàííÿ ¿õ çíà÷åííÿ.

6 Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. – 1999. – ¹ 4. – Ñ.19–24.



ãîþ ðîê³â îçíà÷àëî á íå ëèøå ñóòòºâå îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè, çâóæåííÿ ¿õ çì³ñòó òà
îáñÿãó, à é äèñêðèì³íàö³þ íåïðàöåçäàòíèõ, ïðèíèæåííÿ ëþäèíè, çíåâàæàííÿ ¿¿ ÷åñò³ é
ã³äíîñò³, ïîâàãó äî ÿêèõ çàêð³ïëåíî íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³». Ïðèéíÿâøè Ð³øåííÿ ó
ö³é ñïðàâ³, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèâ ³ç êîíñòèòóö³éíèõ ïðèíöèï³â ³ íîðì,
çîêðåìà ïðî ïðîãîëîøåííÿ Óêðà¿íè ñîö³àëüíîþ äåðæàâîþ, à ëþäèíè – ¿¿ íàéâèùîþ
ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ, ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà, ïðàâà ãðîìàäÿí íà ñîö³àëüíèé çà-
õèñò, íà ð³âåíü æèòòÿ, íå íèæ÷èé â³ä ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó, íà äîñòàòí³é æèòòºâèé
ð³âåíü äëÿ ñåáå ³ ñâîº¿ ñ³ì’¿.

Öèìè æ ïðèíöèïàìè òà íîðìàìè Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè êåðóâàâñÿ, ïðèéìà-
þ÷è Ð³øåííÿ â³ä 20 áåðåçíÿ 2002 ðîêó ¹ 5-ðï/2002 ó ñïðàâ³ ùîäî ï³ëüã, êîìïåíñàö³é ³
ãàðàíò³é7. Çã³äíî ³ç çàêð³ïëåíîþ â öüîìó Ð³øåíí³ ïðàâîâîþ ïîçèö³ºþ «çóïèíåííÿ
ï³ëüã, êîìïåíñàö³é ³ ãàðàíò³é, ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ ³ç áþäæåò³â óñ³õ ð³âí³â, íàñàìïåðåä
äëÿ òèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí, ïåíñ³¿, çàðîá³òí³ ïëàòè ÿêèõ (ç óðàõóâàííÿì ³íøèõ äæåðåë
äîõîä³â) º íèæ÷èìè â³ä âèçíà÷åíèõ çàêîíîì ÷è â³ä ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó, âñòàíîâ-
ëåíîãî çàêîíîì, ïîðóøóº âèìîãè ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 43, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàò-
ò³ 46 òà ñòàòò³ 48 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè». Ó çàçíà÷åíîìó Ð³øåíí³ áóëî âèçíàíî ïîðó-
øåííÿì ´àðàíòîâàíîãî äåðæàâîþ ïðàâà íà ñîö³àëüíèé çàõèñò â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà
÷ëåí³â ¿õí³õ ñ³ìåé çóïèíåííÿ ï³ëüã, êîìïåíñàö³é ³ ´àðàíò³é äëÿ öèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí
áåç â³äïîâ³äíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ êîìïåíñàö³¿.

Ùå îäí³ºþ ïðîáëåìîþ, ÿêà, ïðîòå, íå ñòàëà ïðåäìåòîì îñêàðæåííÿ äî Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó Óêðà¿íè, º ïèòàííÿ ÷èííîñò³ ç 1 ñ³÷íÿ 2003 ïî 1 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó ä³þ÷îãî íà
ñüîãîäí³ Êîäåêñó ïðî øëþá òà ñ³ì’þ Óêðà¿íè 1969 ðîêó. Çîêðåìà, íîâèé Ñ³ìåéíèé êî-
äåêñ Óêðà¿íè áóâ ïðèéíÿòèé 10 ñ³÷íÿ 2002 ðîêó ³ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 éîãî ðîçä³-
ëó V²² «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» ìàâ íàáðàòè ÷èííîñò³ ç 1 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó. Ç ö³º¿ æ äàòè
â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 çàçíà÷åíîãî ðîçä³ëó âòðà÷àº ÷èíí³ñòü Êîäåêñ ïðî øëþá òà
ñ³ì’þ Óêðà¿íè. Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ñ³ìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè»8

áóëî çì³íåíî ñòðîêè íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Ñ³ìåéíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè òà, â³äïîâ³äíî,
âòðàòè ÷èííîñò³ Êîäåêñîì ïðî øëþá ³ ñ³ì’þ Óêðà¿íè – «îäíî÷àñíî ç íàáðàííÿì ÷èííî-
ñò³ Öèâ³ëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè», òîáòî ç 1 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó. Öåé Çàêîí áóâ ïðèéíÿòèé
26 ãðóäíÿ 2002 ðîêó ³ çã³äíî ç éîãî ñòàòòåþ 2 ìàâ íàáðàòè ÷èííîñò³ òàêîæ ç 1 ñ³÷íÿ
2003 ðîêó. Ðàçîì ç òèì, â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 94 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çà-
êîí íàáèðàº ÷èííîñò³ íå ðàí³øå äíÿ éîãî îïóáë³êóâàííÿ. Çàêîí «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî
Ñ³ìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè» áóâ îïóáë³êîâàíèé ó ãàçåò³ «Ãîëîñ Óêðà¿íè» 14 ñ³÷íÿ 2003
ðîêó ³ çà ëîã³êîþ âêàçàíî¿ âèùå êîíñòèòóö³éíî¿ íîðìè ïðèíàéìí³ ç ö³º¿ äàòè â³í íàáè-
ðàº ÷èííîñò³ (à íå ç 1 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó, ÿê öå çàçíà÷åíî â ñàìîìó Çàêîí³).

Òàêèì ÷èíîì, þðèäè÷íî íîâèé Ñ³ìåéíèé êîäåêñ Óêðà¿íè ìàâ íàáðàòè ÷èííîñò³
1 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó ³, ëîã³÷íî, Êîäåêñ ïðî øëþá òà ñ³ì’þ Óêðà¿íè ñàìå ç ö³º¿ äàòè
÷èíí³ñòü âòðàòèòè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïîñòàº çàïèòàííÿ: íà ÿê³é ï³äñòàâ³ ñüîãîäí³ ä³º
íå÷èííèé Êîäåêñ ïðî øëþá òà ñ³ì’þ Óêðà¿íè? Á³ëüøå òîãî, ïðîáëåìíèì º ïèòàííÿ
êîíñòèòóö³éíîñò³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ñ³ìåéíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè», àäæå â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà-
¿íè» ïîðóøåííÿ âñòàíîâëåíî¿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ïðîöåäóðè íàáðàííÿ ÷èííîñò³
çàêîíàìè º îäí³ºþ ç ï³äñòàâ äëÿ ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ð³øåííÿ
ùîäî íåêîíñòèòóö³éíîñò³ àêò³â ïîâí³ñòþ ÷è â ¿õ îêðåìèõ ÷àñòèíàõ.

Ôàêò â³äñóòíîñò³ çâåðíåííÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç â³äïîâ³äíèì êëî-
ïîòàííÿì çà óìîâè â³äñóòíîñò³ â Óêðà¿í³ ³íñòèòóòó êîíñòèòóö³éíî¿ ñêàðãè º ïîêà-
çîâèì. Ðàçîì ç òèì, â³í ñâ³ä÷èòü òàêîæ ïðî ïàñèâí³ñòü ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿, ÿê³,
õî÷ ³ íå áåçïîñåðåäíüî (÷åðåç Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè), ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. Âò³ì, óäîñêîíàëåííÿ øëÿõ³â âçàºìîä³¿ ñóä³â çàãàëüíî¿
þðèñäèêö³¿ ç Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè º îêðåìîþ ïðîáëåìîþ, ùî çàñëóãîâóº
íà óâàãó ³ ïîòðåáóº äîñë³äæåííÿ ïîçà ìåæàìè ö³º¿ ñòàòò³.
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7 Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. – 2002. – ¹ 2. – Ñ. 10–17.
8 Äèâ.: Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ñ³ìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè» â³ä 26 ãðóäíÿ 2002 ðîêó
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Ç ²ÑÒÎÐ²¯ Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯
ÞÑÒÈÖ²¯

ÑÂ²ÒÎÂÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÀ ÞÑÒÈÖ²ß
Ó Ì²ÆÂÎªÍÍÈÉ ÏÅÐ²ÎÄ: ÀÇ²ß ² ÀÔÐÈÊÀ

Î. Ìèðîíåíêî,
äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, ïðîôåñîð,

çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè

(Ïðîäîâæåííÿ)

Ó çàïåêë³é áîðîòüá³ äåñÿòê³â ãåíåðàë³â ³ ìàðøàë³â çà ïðåçèäåíòñüêó ïîñàäó ïåðåòíóëî
ìåæó 20-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ ùå íåäàâíº êîíôóö³àíñüêå «ñóñï³ëüñòâî áåç ïðàâà», ÿêå

ïðîòÿãîì ïîíàä òðüîõ òèñÿ÷îë³òü (çà âèíÿòêîì äóæå êîðîòêîãî ëåã³ñòñüêîãî ïåð³îäó)
çàõèùàëî ñâî¿ ôàêòè÷í³ êîíñòèòóö³¿ ñóòî ìîðàëüíèìè ïðàâèëàìè «ë³» (ãàðìîí³éíî¿ ïðà-
âèëüíî¿ ïîâåä³íêè). Éäåòüñÿ, çâè÷àéíî, ïðî Êèòàé ç éîãî ùå òîä³ ìàéæå ï³âì³ëüÿðä-
íèì íàñåëåííÿì. Íà ïî÷àòêó íàçâàíîãî äåñÿòèë³òòÿ äåÿêèé ÷àñ óæå ìàéæå ºâðîïåéñüêà
(ç 1911 ðîêó) ìîäåëü êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ òóò ðîçâèâàëàñü íà ï³äñòàâ³ Êîíñòèòóö³¿
1911–1912 ðîê³â. Ó æîâòí³ 1923 ðîêó, âîäíî÷àñ ç îáðàííÿì ÷åðãîâèì ïðåçèäåíòîì
Öàî-Êóíÿ, Íàö³îíàëüí³ çáîðè óõâàëèëè ùå é íîâó Êîíñòèòóö³þ Êèòàþ1, ðîçðîáëåíó êîí-
ñòèòóö³éíîþ êîì³ñ³ºþ ó ñêëàä³ òåïåð íàéá³ëüø ïîâàæíèõ ïðàâîçíàâö³â Ïåê³íà2.

Íîâà Êîíñòèòóö³ÿ áàãàòî â ÷îìó íàãàäóâàëà ïîïåðåäíèöþ 1911–1912 ðîê³â. Ôîðìàëü-
íî íàéâèùèì îðãàíîì ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ çàëèøàâñÿ ïàðëàìåíò –
Íàö³îíàëüí³ çáîðè ó ñêëàä³ äâîõ ïàëàò: Ïàëàòè äåïóòàò³â (596 îñ³á, îáðàíèõ íà 3 ðîêè) òà
Ñåíàòó (274 ñåíàòîðè, îáðàí³ íà 6 ðîê³â). Çàêîíè óõâàëþâàëèñü íèìè îáîï³ëüíî ç óðàõó-
âàííÿì ³ìïåðàòèâíîãî ïðèïèñó ñòàòò³ 108 Êîíñòèòóö³¿ 1923 ðîêó: «Çàêîí, ÿêèé ñóïåðå-
÷èòü Êîíñòèòóö³¿, íå º ä³éñíèì». Åôåêòèâí³ñòü ïàðëàìåíòñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðî-
ëþ ìàëà ï³äâèùóâàòèñü çàâäÿêè íàäàííþ ïàðëàìåíòó âèíÿòêîâîãî ïðàâà íà âíåñåííÿ çì³í
äî Êîíñòèòóö³¿, ¿¿ îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ, ïðàâà íà ñï³ëüíîìó çàñ³äàíí³ Ïàëàòè äåïóòàò³â
òà Ñåíàòó (òàêå ç³áðàííÿ íàçèâàëîñü Ïðåçèäåíòñüêîþ âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ) îáèðàòè ïðå-
çèäåíòà òà â³öå-ïðåçèäåíòà, ïðàâà Ïàëàòè äåïóòàò³â ïðèòÿãàòè ¿õ äî ñóäó, âèñëîâëþ-
âàòè íåäîâ³ðó ì³í³ñòðàì çà ïîðóøåííÿ Êîíñòèòóö³¿, íàäàâàòè çãîäó íà ïðèçíà÷åííÿ
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, ïðàâà Ñåíàòó íà ñóä íàä ïðåçèäåíòîì, â³öå-ïðåçèäåíòîì, ì³í³ñòðàìè,
íàäàâàòè çãîäó íà ïðèçíà÷åííÿ ãîëîâè Âåðõîâíîãî ñóäó òîùî.

Äîñèòü ä³ºâèé ïîë³òè÷íèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ì³ã çä³éñíþâàòè ³ ïðåçèäåíò,
îáðàíèé íà 5 ðîê³â ç ïðàâîì ïåðåîáðàííÿ íà îäèí íàñòóïíèé ñòðîê. Â³í î÷îëþâàâ âè-
êîíàâ÷ó âëàäó, îïðèëþäíþâàâ çàêîíè, ìàâ ïðàâî â³äêëàäàëüíîãî âåòî, âèäàâàâ äåêðå-
òè, ñïðÿìîâàí³ íà âèêîíàííÿ ïðèïèñ³â Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â, ì³ã ðîçïóñòèòè Ïàëàòó
äåïóòàò³â ó ðàç³ îãîëîøåííÿ íåþ íåäîâ³ðè Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â. ×ëåíè óðÿäó ðåàë³çîâó-
âàëè ñâî¿ êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ øëÿõîì îáîâ’ÿçêîâî¿ êîíòðàñèãíàö³¿ ïðåçèäåíò-
ñüêèõ äåêðåò³â ³ ïîâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ¿õ âò³ëåííÿ â æèòòÿ. Íà ì³ñöÿõ ïîë³òè÷íèé ³
àäì³í³ñòðàòèâíèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü çä³éñíþâàâñÿ ïðåäñòàâíèöüêèìè ïðîâ³í-
ö³éíèìè çáîðàìè òà àäì³í³ñòðàòèâíèìè ïðîâ³íö³éíèìè ðàäàìè (â³ä 5 äî 9 îñ³á, îáðà-
íèõ áåçïîñåðåäíüî íàñåëåííÿì íà 4 ðîêè) âñ³õ ÷îòèðüîõ àâòîíîìíèõ «çîâí³øí³õ òåðè-
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1 Äèâ.: Êîíñòèòóöèÿ Êèòàéñêîé Ðåñïóáëèêè. 10 îêòÿáðÿ 1923 ãîäà // Êîíñòèòóöèè Âîñòîêà. – Ë., 1926. –
Ñ. 142–151.

2 Ïðîòÿãîì òèñÿ÷ ðîê³â ïðîôåñ³ÿ þðèñòà ââàæàëàñü ó Êèòà¿ ãàíåáíèì çàíÿòòÿì.



òîð³é» òà 21 àâòîíîìíî¿ ïðîâ³íö³¿, äâ³ ç ÿêèõ â³äðàçó ðîçðîáèëè âëàñí³ êîíñòèòóö³¿,
îêðóæíèìè ç³áðàííÿìè, íà÷àëüíèêàìè îêðóã³â, îáðàíèìè íàñåëåííÿì, ïðåäñòàâíèêà-
ìè öåíòðó â êîæíèõ ïðîâ³íö³¿ òà îêðóç³, ïðèçíà÷åíèìè Êàá³íåòîì ì³í³ñòð³â, òà ³íø³.
Âñ³ ïðîâ³íö³¿ (÷åí) òà îêðóãè (ñÿíü) ìàëè ïðàâî íà âëàñíå çàêîíîäàâñòâî, àëå Êîíñòè-
òóö³ÿ ñóâîðî çàñòåð³ãàëà, ùî òàê³ çàêîíè «íåä³éñí³, ÿêùî âîíè ñóïåðå÷àòü íàö³îíàëü-
íèì çàêîíàì» (ñòàòòÿ 28), òà ùî âîíè «íå ïîâèíí³ ñóïåðå÷èòè Êîíñòèòóö³¿ àáî íàö³î-
íàëüíèì çàêîíàì» (ñòàòòÿ 125).

Âèð³øåííÿ æ ïèòàíü ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ì³ñöåâèõ çàêîí³â Êîíñòèòóö³¿ òà ³íøèì «çà-
êîíàì Íàö³¿» ñòàòòÿ 28 ïîêëàäàëà íà Âåðõîâíèé ñóä Êèòàþ. Â³í æå ðîçâ’ÿçóâàâ êîíñòè-
òóö³éí³ ñïîðè ùîäî êîìïåòåíö³¿ öåíòðó ³ ïðîâ³íö³é (ñòàòòÿ 26), à êîíñòèòóö³éí³ êîí-
ôë³êòè ì³æ îêðåìèìè ïðîâ³íö³ÿìè âèð³øóâàâ Ñåíàò (ñòàòòÿ 31). Êîíñòèòóö³éí³ ñêàðãè
ãðîìàäÿí, çà çì³ñòîì ñòàòåé 16 ³ 66, ðîçãëÿäàëà êîæíà ç ïàëàò Íàö³îíàëüíèõ çáîð³â çà-
ëåæíî â³ä òîãî, êóäè âîíè íàäõîäèëè. Çà ïîðóøåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðèïèñ³â äåðæàâ-
í³ ÷èíîâíèêè ïðèòÿãàëèñÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ àäì³í³ñòðàòèâíèìè ñóäàìè òà Àäì³í³-
ñòðàòèâíèì âèùèì ñóäîì. Îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ, òîáòî «ðîç’ÿñíåííÿ ò³ëüêè îäí³º¿ ôðà-
çè àáî îäíîãî ñóìí³âíîãî ì³ñöÿ â Êîíñòèòóö³¿» (ñòàòòÿ 140) ïàðëàìåíò ì³ã äàâàòè ò³ëü-
êè íà ñï³ëüíîìó çàñ³äàíí³ îáîõ ïàëàò ïðè ñõâàëåíí³ íå ìåíø ÿê äâîìà òðåòèíàìè ãîëî-
ñ³â ïðèñóòí³õ. ßêùî éøëîñÿ ïðî á³ëüø øèðîêå òëóìà÷åííÿ, Íàö³îíàëüí³ çáîðè ìàëè
éîãî äàâàòè ó á³ëüø ñêëàäíîìó ïðàâîâîìó ðåæèì³ âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿.

Àëå íà ïðàêòèö³ äîñèòü ÷³òêà ³ âèâàæåíà ñèñòåìà ïîë³òè÷íîãî, àäì³í³ñòðàòèâíîãî ³ ñó-
äîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, ïåðåäáà÷åíà Êîíñòèòóö³ºþ 1923 ðîêó, â Êèòà¿ ìàéæå
íå ä³ÿëà. Öüîìó çàâàæàëè ãîñòð³ ïîë³òè÷í³ áàòàë³¿ âñåðåäèí³ êðà¿íè. Óæå â ëèñòîïàä³
1924 ðîêó Ïðåçèäåíò Öàî-Êóíü áóâ ïîâàëåíèé ìàðøàëîì Äóàíü-Ö³æóºì, ³ îñòàíí³é, ïðè-
ñâî¿âøè ñîá³ òèòóë «òèì÷àñîâîãî ãëàâè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè», ñêàñóâàâ ä³þ Êîíñòèòóö³¿
1923 ðîêó ³ çàì³íèâ ¿¿ óêàçîì «Ïðî âåðõîâíó âëàäó» â³ä 24 ëèñòîïàäà 1924 ðîêó. Íà çì³íó
îäíîìó äèêòàòîðñüêîìó ðåæèìó äóæå øâèäêî ïðèõîäèâ ³íøèé. Äî òîãî æ 12 áåðåçíÿ
1925 ðîêó ïîìåð Ñóíü-ßòñåí, ³ Ãîì³íüäàí íà ÷îë³ ç íîâèì ë³äåðîì ×àí-Êàéø³ ïåðåéøîâ
íà â³äâåðòî àíòèäåìîêðàòè÷íèé øëÿõ. Ç 1927 ðîêó ×àí-Êàéø³ ñòàâ ôàêòè÷íèì äèêòà-
òîðîì Êèòàþ, ïðèêðèâàþ÷èñü âîäíî÷àñ ³ìåíåì ³ â÷åííÿì Ñóíü-ßòñåíà.

Ñâîºð³äíîþ «êîíñòèòóö³ºþ» Êèòàéñüêî¿ ðåñïóáë³êè ñòàëà ñóíüÿòñåí³âñüêà «Ïðîãðà-
ìà äåðæàâíî¿ ïåðåáóäîâè»1. Âîíà ñêëàäàëàñü ³ç 24 ëàêîí³÷íèõ ñòàòåé, äå ôîðìóëþ-

âàëèñü «òðè íàðîäíèõ ïðèíöèïè» (äîáðîáóò, äåìîêðàò³ÿ, íàö³îíàëüíèé2) òà îáãðóíòî-
âóâàëàñü íåîáõ³äí³ñòü «çä³éñíåííÿ ï’ÿòè þàí³â (âëàä)»: âèêîíàâ÷îãî, çàêîíîäàâ÷îãî,
ñóäîâîãî, åêçàìåíàö³éíîãî òà êîíòðîëüíîãî. Àëå, ìàáóòü, ãîëîâíèì, ùî ïðèòÿãóâàëî
ïðàâëÿ÷èé ðåæèì, ñòàëî äîâåäåííÿ Ñóíü-ßòñåíîì íåâ³äâîðîòíîñò³ ïðîõîäæåííÿ Êè-
òàºì òðüîõ ïåð³îä³â íà øëÿõó äî íîâ³òíüîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó: 1) ïåð³îäó â³éñüêîâî¿
âëàäè (ïàíóº äèêòàòîðñüêèé ðåæèì); 2) ïåð³îäó ïîë³òè÷íî¿ îï³êè (ïî÷èíàþ÷è ç ïðîâ³í-
ö³é, ïîñòóïîâî óñóâàþòüñÿ îðãàíè ì³ñöåâîãî àâòîíîìíîãî öèâ³ëüíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
íàðîä îòðèìóº 4 «ãîëîâíèõ ïðàâà» – íà áåçïîñåðåäí³ âèáîðè, áåçïîñåðåäíº â³äêëèêàí-
íÿ ïîñàäîâèõ îñ³á, áåçïîñåðåäíþ ³í³ö³àòèâó òà áåçïîñåðåäí³é ðåôåðåíäóì); 3) ïåð³îäó
êîíñòèòóö³éíîãî óïðàâë³ííÿ, òîáòî åòàïó, íà ÿêîìó é áóäóòü âò³ëþâàòèñü ïðèíöèïè
äîáðîáóòó, äåìîêðàò³¿ òà òóðáîòè ïðî íàö³îíàëüí³ ìåíøèíè, à âñÿ äåðæàâíà âëàäà çîñå-
ðåäæóâàòèìåòüñÿ ó ï’ÿòè þàíÿõ. Ðåæèìó ×àí-Êàéø³ íàçâàíà Ïðîãðàìà äîçâîëÿëà â³ëü-
íî ìàíåâðóâàòè ñåðåä ïîë³òè÷íèõ ñèë óñåðåäèí³ êðà¿íè, âèïðàâäîâóâàòè æîðñòîê³ ðå-
ïðåñ³¿ «çàëèøêàìè â³éñüêîâîãî ïåð³îäó», á³äóâàííÿ íàðîäó – íåîáõ³äí³ñòþ ìèíóòè
«ïåð³îä ïîë³òè÷íî¿ îï³êè» ³ â òîé æå ÷àñ âèìàëüîâóâàòè «ïðåêðàñíå ìàéáóòíº Ï³äíå-
áåñíî¿» ç âõîäæåííÿì ¿¿ ó ïåð³îä íîâ³òíüîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó.

Îòðèìàâøè ó 1927 ðîö³ âëàäó, ×àí-Êàéø³, êîðèñòóþ÷èñü «ïåðåáóâàííÿì ó ðåæèì³
â³éñüêîâî¿ äèêòàòóðè», âæèâ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ ô³çè÷íîãî ïðèäóøåííÿ ñâî¿õ ïî-
ë³òè÷íèõ ñóïðîòèâíèê³â ³ íà òðåòüîìó êîíãðåñ³ Ãîì³íüäàíó (áåðåçåíü 1929 ð³ê) ïðîãî-
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1 Äèâ.: Ïðîãðàììà ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåóñòðîéñòâà (1 àïðåëÿ 1924 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ
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2 Öåé ïðèíöèï ìàâ áëîêóâàòè âåëèêîêèòàéñüêèé øîâ³í³çì ³ ñïðÿìîâóâàâñÿ íà äåðæàâíå ïîêðîâèòåëüñòâî
³ äîïîìîãó íàö³îíàëüíèì ìåíøèíàì (ìàí÷æóðàì, ìîíãîëàì, ò³áåòöÿì òà ³íøèì).



ëîñèâ, ùî â Êèòà¿ ìèíóâ ïåð³îä âëàäè â³éñüêîâèõ ³ ç 1930 ðîêó â³í âñòóïàº ó ïåð³îä ïî-
ë³òè÷íî¿ îï³êè, ÿêèé ìàº çàâåðøèòèñü ó 1935 ðîö³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü íàçâàíîãî
ôîðóìó âñÿ âëàäà, ó òîìó ÷èñë³ ³ êîíòðîëüíà, íà ø³ñòü ðîê³â çîñåðåäèëàñü ó Íàö³îíàëü-
íîìó êîíãðåñ³ Ãîì³íüäàíó. Ì³æ éîãî ñåñ³ÿìè âåñü îáñÿã óïðàâë³íñüêèõ ³ êîíòðîëüíèõ
ïîâíîâàæåíü íàëåæàâ Öåíòðàëüíîìó âèêîíàâ÷îìó êîì³òåòó (ÖÂÊ) Ãîì³íüäàíó. Ñõî-
äèíêîþ íèæ÷å ó ñèñòåì³ ïîë³òè÷íî¿ òà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ Êèòàþ
ó 1930–1935 ðîêàõ áóâ Íàö³îíàëüíèé óðÿä, ñòâîðåíèé ³ ïîâí³ñòþ ï³äêîíòðîëüíèé
êèòàéñüêîìó ÖÂÊ. Îñíîâíèé çàêîí ìàâ çàòâåðäæóâàòèñü Íàö³îíàëüíèì óðÿäîì, à
«çì³íþâàòèñü ³ âèïðàâëÿòèñü» ïîñòàíîâàìè ÿê íàçâàíîãî ÖÂÊ, òàê ³ îäí³º¿ ç éîãî
ñòðóêòóð – Öåíòðàëüíîþ ïîë³òè÷íîþ ðàäîþ Ãîì³íüäàíó. Îñòàíí³ äâà îðãàíè, ïî ñóò³,
äèêòàòîðñüêîãî ðåæèìó ïðàâëÿ÷î¿ ïàðò³¿ îòðèìóâàëè âèêëþ÷í³ ïîâíîâàæåííÿ ³ íà îô³-
ö³éíå òëóìà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðèïèñ³â, òîáòî ïåðåòâîðþâàëèñü íà ìîíîïîë³ñò³â ó
ñôåð³ ÿê îõîðîíè, òàê ³ ïîë³òè÷íîãî ìàí³ïóëþâàííÿ íîðìàìè êîíñòèòóö³éíèõ çàêîí³â.

Àëå âñåðåäèí³ Ãîì³íüäàíó íå áóëî ºäíîñò³. Ï³ä òèñêîì îïîçèö³îíåð³â (Âàí-Öç³íâåÿ,
ßíü-Ñ³øàíà, Õó-Õàíüì³íà òà ³íøèõ) ðåæèì çìóøåíèé áóâ ó òðàâí³ 1931 ðîêó ñêëèêà-
òè Íàö³îíàëüí³ çáîðè, ÿê³ óõâàëèëè Òèì÷àñîâó êîíñòèòóö³þ Êèòàéñüêî¿ ðåñïóáë³êè
ïåð³îäó ïîë³òè÷íî¿ îï³êè1, äîïîâíåíó â ÷åðâí³ òîãî æ ðîêó îðãàí³÷íèì çàêîíîì, ÿêèé
çîñåðåäæóâàâ óâåñü îáñÿã óïðàâë³íñüêèõ ³ ïîë³òè÷íèõ êîíòðîëüíèõ ïîâíîâàæåíü ó ðó-
êàõ ãîëîâè óðÿäó, òîáòî ñàìîãî ×àí-Êàéø³2. Îïîçèö³ÿ öüîãî ñòåðï³òè íå çìîãëà, ïðè-
ìóñèëà îñòàííüîãî âíåñòè ñóòòºâ³ çì³íè äî çãàäàíîãî îðãàí³÷íîãî çàêîíó, â ðåçóëüòàò³
÷îãî âæå ó 1932 ðîö³ â³í ïîñòàâ ó äåùî ³íøîìó âèãëÿä³3. Ïðîâ³äíó ðîëü ó äåðæàâí³é
ñèñòåì³ ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ïðîäîâæóâàâ â³ä³ãðàâàòè ãîëîâà Íà-
ö³îíàëüíîãî óðÿäó (âîäíî÷àñ â³í ââàæàâñÿ ³ ãîëîâîþ Êèòàéñüêî¿ ðåñïóáë³êè), àëå
ñòðîê éîãî ïîâíîâàæåíü îáìåæóâàâñÿ 2 ðîêàìè, à çíà÷í³ óïðàâë³íñüê³ é êîíòðîëüí³
ïîâíîâàæåííÿ òåïåð ðîçïîðîøóâàëèñü ïî ï’ÿòè «ñóíüÿòñåí³âñüêèõ» þàíÿõ.

Íà âåðõ³âö³ êèòàéñüêî¿ ìîäåë³ ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ Êîíñòèòóö³ÿ
1931 ðîêó (ñòàòòÿ 30) çàëèøàëà «Äåðæàâíèé êîíãðåñ äåëåãàò³â Ãîì³íüäàíó ÿê

Äåðæàâíèé íàðîäíèé êîíâåíò», à òàêîæ ÖÂÊ Ãîì³íüäàíó. Òåïåð ò³ëüêè îñòàíí³é ì³ã
îô³ö³éíî òëóìà÷èòè êîíñòèòóö³éí³ áóêâó é äóõ (ïðî Öåíòðàëüíó ïîë³òè÷íó ðàäó Ãî-
ì³íüäàíó âæå íå çãàäóâàëîñü), ôîðìóâàâ Íàö³îíàëüíèé óðÿä ç 24–36 îñ³á, îáèðàâ éîãî
ãîëîâó ³ òîâàðèøà ãîëîâè òîùî. Êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ Íàö³îíàëüíîãî óðÿäó ÿê
êîëåêòèâíîãî îðãàíó ³ éîãî ãîëîâè (îêðåìî ó Êîíñòèòóö³¿ ìàéæå íå âèïèñóâàëèñü)
çá³ãàëèñü ç àíàëîã³÷íèìè ïîâíîâàæåííÿìè ïðåçèäåíòà çà Êîíñòèòóö³ºþ 1923 ðîêó.
Âèêîíàâ÷èé þàíü ó ñêëàä³ 8 ì³í³ñòð³â, 8 ïîë³òè÷íèõ òîâàðèø³â ì³í³ñòð³â, 8 àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ òîâàðèø³â ì³í³ñòð³â, ãîë³â ð³çíîìàí³òíèõ êîíòðîëüíèõ êîì³ñ³é òà ¿õ òîâàðèø³â
(óñ³ âîíè ïðèçíà÷àëèñü ³ çâ³ëüíÿëèñü ãîëîâîþ óðÿäó çà ïîäàííÿì ãîëîâè âèêîíàâ÷îãî
þàíþ), îêð³ì óïðàâë³ííÿ â³äïîâ³äíèìè ãàëóçÿìè, ó ïîðÿäêó ïîïåðåäíüîãî êîíñòèòó-
ö³éíîãî êîíòðîëþ ðîçãëÿäàâ óñ³ çàêîíîïðîåêòè, ÿê³ âíîñèëèñü äî çàêîíîäàâ÷îãî
þàíþ, ïðèçíà÷àâ ñóää³â, âèùèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñàäîâèõ îñ³á, âèäàâàâ â³äïîâ³äí³
óêàçè é ðîçïîðÿäæåííÿ. Ñâîºð³äíèé (áëèçüêèé äî ïàðëàìåíòñüêîãî) êîíñòèòóö³éíèé
êîíòðîëü ïîêëàäàâñÿ íà çàêîíîäàâ÷èé þàíü ç 49–99 ÷ëåí³â, ïðèçíà÷åíèõ íà 2 ðîêè ãî-
ëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî óðÿäó çà ïîäàííÿì ãîëîâè þàíþ. Ãîëîâà ñóäîâîãî þàíþ çà ïî-
ñàäîþ âîäíî÷àñ ââàæàâñÿ ³ ãîëîâîþ Âåðõîâíîãî ñóäó. Îêð³ì îñòàííüîãî, þàíü ñòâî-
ðþâàâ ³ êåðóâàâ ä³ÿëüí³ñòþ ùå é Àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó òà Êîì³ñ³ºþ ç äèñöèïë³-
íàðíèõ ïîêàðàíü ïîñàäîâèõ îñ³á. Îñîáëèâ³ ïîâíîâàæåííÿ ñóä³â ó ñèñòåì³ êîíñòèòó-
ö³éíî¿ þñòèö³¿ Êîíñòèòóö³ÿ 1931 ðîêó íå âèîêðåìëþâàëà. Ïåâí³ êîíñòèòóö³éí³ êîí-
òðîëüí³ âàæåë³ ïåðåáóâàëè ó ñôåð³ âåäåííÿ åêçàìåíàö³éíîãî þàíþ, ÿêîìó íàäàâàëàñü
«åêçàìåíàö³éíà âëàäà», òîáòî âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ êâàë³ô³êàö³¿, ó òîìó ÷èñë³ ³ ãëèáèíè
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1 Äèâ.: Âðåìåííàÿ Êîíñòèòóöèÿ Êèòàéñêîé ðåñïóáëèêè ïåðèîäà ïîëèòè÷åñêîé îïåêè (1 èþíÿ 1931ãîä) //
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2 Ðåàë³çóâàòè çàäóì ïðî îáðàííÿ ñâîº¿ ïåðñîíè íà Íàö³îíàëüíîìó êîíãðåñ³ 1931 ðîêó ïðåçèäåíòîì äèêòà-
òîð íå çì³ã.

3 Äèâ.: Îðãàíè÷åñêèé çàêîí Íàöèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà (îò 29 äåêàáðÿ 1931 ãîäà ñ èçìåíåíèÿìè îò
15 ìàðòà – 27 äåêàáðÿ 1932 ãîäà) // Òàì ñàìî. – Ñ. 101–106.



çíàííÿ Êîíñòèòóö³¿ Êèòàþ, äåðæàâíèìè ñëóæáîâöÿìè âñ³õ êëàñ³â. Ñïåö³àëüíèé êîí-
òðîëüíèé þàíü ç 29–49 ÷ëåí³â-íàãëÿäà÷³â ìàâ ïðàâî ïåðåñë³äóâàòè ïîñàäîâèõ îñ³á –
ïîðóøíèê³â Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â «â îñîáëèâîìó ïîðÿäêó çâèíóâà÷åííÿ» (ñòàòòÿ 46).

Êîíñòèòóö³éí³ êîíôë³êòè ì³æ þàíÿìè âèð³øóâàëèñü Äåðæàâíîþ ðàäîþ ó ñêëàä³ ãî-
ëîâè Íàö³îíàëüíîãî óðÿäó òà ê³ëüêîõ äåðæàâíèõ ðàäíèê³â. Ó ïðîâ³íö³ÿõ ïîë³òè÷íèé ³
àäì³í³ñòðàòèâíèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ïîêëàäàâñÿ íà ïðîâ³íö³éí³ óðÿäè, ó ïðî-
ìèñëîâèõ ì³ñòàõ – íà ìóí³öèïàë³òåòè, â îêðóãàõ – íà îêðóæí³ óðÿäè. Ïðè îñòàíí³õ
ä³ÿëè ùå é êîì³ñ³¿ ç «ï³äãîòîâêè îêðóæíî¿ àâòîíîì³¿». Ñòàòòÿ 79 Êîíñòèòóö³¿ 1931 ðî-
êó ñïåö³àëüíî íàãîëîøóâàëà, ùî, «êîëè áóäü-ÿêà ïðîâ³íö³ÿ âñòóïàòèìå â ïåð³îä êîí-
ñòèòóö³îíàë³çìó, òîä³ ïðîâ³íö³éí³ çáîðè íàðîäíèõ äåëåãàò³â ìàòèìóòü ïðàâî îáèðàòè
ãóáåðíàòîðà ïðîâ³íö³¿».

Ì³æ òèì îá³öÿíèé ×àí-Êàéø³ òà Ãîì³íüäàíîì øåñòèð³÷íèé ïåð³îä ïîë³òè÷íî¿ îï³-
êè øâèäêî ñïëèâàâ, à äî ïåð³îäó «ñïðàâæíüîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó» áóëî ùå äîñèòü
äàëåêî. Íà äóìêó îïîíåíò³â ×àí-Êàéø³, ïåð³îä ïîë³òè÷íî¿ îï³êè âñå ùå íå íàñòàâàâ.
Ïðî öå ñâ³ä÷èëè íåùàäí³ ðîçïðàâè ðåæèìó ç «êîíòððåâîëþö³îíåðàìè», òåðîð íàï³â-
ôàøèñòñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «ñèíüîñîðî÷å÷íèê³â», çðîñòàííÿ ó ïðîâ³íö³ÿõ ÷èñåëüíîñò³
«êîì³ñàð³â ùîäî óìèðîòâîðåííÿ», áåçïåðåðâí³ ÿïîíñüê³ àãðåñ³¿ òîùî. Îï³êà ºäèíî¿
ïðàâëÿ÷î¿ ïàðò³¿ íàä äåðæàâîþ, âèùà êîíñòèòóö³éíà êîíòðîëüíà âëàäà Ãîì³íüäàíó âè-
ÿâèëèñü íååôåêòèâíèìè. Íå äîïîìàãàëî é äåêëàðîâàíå ×àí-Êàéø³ îô³ö³éíå ïîâåðíåí-
íÿ äî êîíôóö³àíñüêèõ ìåòîä³â îõîðîíè ôàêòè÷íèõ êîíñòèòóö³é øëÿõîì íàñàäæåííÿ
ìîðàë³ ïîêîðè é ï³äïîðÿäêóâàííÿ, ñïàëåííÿ êíèã «³íàêîìèñëÿ÷èõ» òîùî.

×è íå ºäèíèì çàñîáîì «óìèðîòâîðåííÿ» êðà¿íè ñòàëè ùåäð³ ùîð³÷í³ îá³öÿíêè ïåðå-
õîäó äî ïåð³îäó êîíñòèòóö³îíàë³çìó òî ó 1935, òî ó 1936, òî ó 1938 òà ³íøèõ ðîêàõ. ßê
ï³äñòàâè äëÿ òàêèõ îá³öÿíîê, ïî÷èíàþ÷è ç 1934 ðîêó, ðîçðîáëÿëèñü ³ ïóáë³êóâàëèñü
ïðîåêòè ïîñò³éíèõ êèòàéñüêèõ êîíñòèòóö³é1. Äåÿê³ ç íèõ îô³ö³éíî óõâàëþâàëèñü çàêî-
íîäàâ÷èì þàíåì òà ÷èííîñò³ íå íàáóâàëè. Àëå, ìàáóòü, íå ìîæíà ïîâí³ñòþ âèêðåñëþ-
âàòè ö³ ïðîåêòè ç ³ñòîð³¿ êèòàéñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, îñê³ëüêè â íèõ ó êîíöåí-
òðîâàíîìó âèãëÿä³ â³äáèâàþòüñÿ îðèã³íàëüí³ ïîãëÿäè âèäàòíèõ ôàõ³âö³â-ïðàâîçíàâ-
ö³â Êèòàþ íà ïðîáëåìè îõîðîíè êîíñòèòóö³¿.

Çîêðåìà, íå ìîæóòü íå ïðèâåðíóòè óâàãó ñïðîáè ùå çîâñ³ì ìîëîäî¿ þðèäè÷íî¿ äóì-
êè â Êèòà¿ ïðîäîâæèòè ðîçïî÷àòå íåþ æ îáãðóíòóâàííÿ ïîë³òè÷íîãî, àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî, ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ íà ï³äñòàâ³ äîêòðèí ðåñïóáë³êè «òðüîõ
íàðîäíèõ ïðèíöèï³â», «ï’ÿòè âëàä», çì³öíåííÿ «ºäèíî¿ êèòàéñüêî¿ íàö³¿ ç óñ³õ íàðîä-
íîñòåé Êèòàéñüêî¿ ðåñïóáë³êè», â³äñòîðîíåííÿ â³éñüêîâèõ â³ä âèñîêèõ äåðæàâíèõ ïî-
ñàä ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ì³ë³òàðèçàö³¿ êîíñòèòóö³éíî¿ êîíòðîëüíî¿ âëàäè òîùî. Â³ä-
çíà÷èìî, ùî ó ïðîåêòàõ êèòàéñüêèõ êîíñòèòóö³é ñåðåäèíè ³ äðóãî¿ ïîëîâèíè 30-õ
ðîê³â ð³çêî ï³äâèùèëàñü ðîëü ñóäó â çä³éñíåíí³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ. Òóò óæå
íå ò³ëüêè çàçíà÷àëîñü, ùî «çàêîíè é àäì³í³ñòðàòèâí³ ðîçïîðÿäæåííÿ, ÿê³ ñóïåðå÷àòü
êîíñòèòóö³¿, áóäóòü íåä³éñíèìè ³ ïîçáàâëåíèìè ñèëè» (ñòàòòÿ 175 ïðîåêòó Êîíñòèòó-
ö³¿ 1934 ðîêó), à é ïðÿìî âèïèñóâàâñÿ ïîðÿäîê âèçíàííÿ íîðìàòèâíîãî àêòà òàêèì, ùî
íå â³äïîâ³äàº Êîíñòèòóö³¿: «Ñóïåðå÷í³ñòü çàêîíó Êîíñòèòóö³¿ âèçíà÷àºòüñÿ ñóäîâèì
þàíåì çà ïîäàííÿì êîíòðîëüíîãî þàíþ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ éîãî îïóáë³êóâàííÿ»
(ñòàòòÿ 140 ïðîåêòó Êîíñòèòóö³¿ 1936 ðîêó). Íå ìîæóòü íå âèêëèêàòè ³íòåðåñ ïðàâîâ³
ôîðìóëè (ñòàòòÿ 82 ïðîåêòó 1934 ðîêó: «ñóäîâèé þàíü ìàòèìå ïðàâî âíîñèòè ºäí³ñòü
ó òëóìà÷åííÿ çàêîí³â òà óêàç³â», ñòàòòÿ 142 ïðîåêòó 1936 ðîêó: «ïðàâî òëóìà÷åííÿ
Êîíñòèòóö³¿ íàëåæàòèìå ñóäîâîìó þàíþ») òîùî.

Îô³ö³éíî Êèòàé ïåðåòíóâ ìåæó ïåð³îäó ïîë³òè÷íî¿ îï³êè Ãîì³íüäàíó ³ âñòóïèâ ó
ïåð³îä êîíñòèòóö³îíàë³çìó 25 ãðóäíÿ 1946 ðîêó. Àëå ïðî öå éòèìåòüñÿ äàë³.

Ì³æ Êèòàºì ³ Ðîñ³ºþ, ÿê ì³æ êîâàäëîì ³ ìîëîòîì, ðîçòàøóâàëàñü îäíà ç íàéäàâ-
í³øèõ àç³àòñüêèõ äåðæàâ – Ìîíãîë³ÿ. ²ñòîðè÷íî ñêëàëîñü òàê, ùî êîëèøíÿ ñâ³òî-

âà äåðæàâà ×³íã³ñ-õàíà, ùî â³êàìè ïàíóâàëà íà âåëè÷åçíèõ òåðèòîð³ÿõ ñó÷àñíî¿ Ðîñ³¿ ³
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Êèòàþ, ï³ñëÿ íèçêè íèù³âíèõ ïîðàçîê, íàïåðåäîäí³ ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, îïèíè-
ëàñü ôàêòè÷íî ïîä³ëåíîþ ì³æ íèìè. Ðîñ³ÿ í³êîëè íå â³äãîðîäæóâàëàñü â³ä âïëèâó íà
âàñàëüíó äåðæàâó «Ñåðåäîâèííå öàðñòâî», äå ó 1911 ðîö³ ïðàâèëè êèòàéñüê³ öçÿíü-
öçþíè (ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðè), ³ ï³äòðèìàëà íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ ó Ìîíãîë³¿,
ðåçóëüòàòîì ÿêîãî ñòàëà ïðîãîëîøåíà 21 æîâòíÿ 1912 ðîêó íåçàëåæíà Çîâí³øíÿ Ìîí-
ãîë³ÿ ç³ ñòîëèöåþ â Óðã³. Öåé ðåæèì ñòàâ íà÷åáòî àâòîíîìíèì óòâîðåííÿì ó ñêëàä³
Êèòàþ, àëå ï³ä ïðîòåêòîðàòîì Ðîñ³¿ (1915 ð³ê), à ôàêòè÷íèì éîãî ïðàâèòåëåì ñòàâ ðî-
ñ³éñüêèé ðåçèäåíò.

Ó 1919 ðîö³ êèòàéñüêèé ãåíåðàë Ñþé ñïðîáóâàâ â³äíîâèòè ïàíóâàííÿ íàä Ìîíãî-
ë³ºþ, àëå íà ïî÷àòêó 1921 ðîêó áóâ áèòèé á³ëîãâàðä³éöÿìè íà ÷îë³ ç áàðîíîì Óíãåð-
íîì, ÿêèé âò³ê â³ä ðîñ³éñüêèõ á³ëüøîâèê³â. Øîñòîãî ëèïíÿ 1921 ðîêó ÷åðâîíîàðì³éö³
ÄÑÐ ïðè ï³äòðèìö³ íàðîäíî-ðåâîëþö³éíèõ â³éñüê Ìîíãîë³¿ âèãíàëè ç ¿¿ òåðèòîð³¿ Óí-
ãåðíà. Þðèäè÷íî âëàäà ïåðåéøëà äî ðóê õóòóõòè1, ôàêòè÷íî – äî Ìîíãîëüñüêî¿ íà-
ðîäíî¿ ïàðò³¿, êåð³âí³ îðãàíè ÿêî¿ é ñòàëè âåðõ³âêîþ ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî
êîíòðîëþ àæ äî ôîðìàëüíîãî çàêð³ïëåííÿ ö³º¿ ôóíêö³¿ çà âåðõîâíèìè îðãàíàìè âëàäè:
Âåëèêîãî íàðîäíîãî õóðàëäàíó (ïðîîáðàç ç’¿çä³â Ðàä ó ÑÐÑÐ), Ìàëîãî õóðàëäàíó
(ïðîîáðàç ÖÂÊ), Ïðåçèä³¿ Ìàëîãî õóðàëäàíó (ïðîîáðàç Ïðåçèä³¿ ÖÂÊ) òà Ðàäè ì³í³-
ñòð³â (ïðîîáðàç Ðàäíàðêîìó).

Ñàìå òàêà ìîäåëü ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ âèìàëüîâóâàëàñü ç òåêñòó
Êîíñòèòóö³¿, óõâàëåíî¿ «ó ãîäèíó êîíÿ, ó äåíü á³ëóâàòîãî ÿéöÿ, ó ì³ñÿöü ãîëóáîâàòî¿
ñâèí³, ó ð³ê áëàêèòíî¿ ìèø³, ó 12-é äåíü äåñÿòîãî ì³ñÿöÿ ÷îòèðíàäöÿòîãî ðîêó Ìîí-
ãîëüñüêî¿ äåðæàâè»2. Çà çì³ñòîì öüîãî àêòà äî âèêëþ÷íèõ ïîâíîâàæåíü Âåëèêîãî
õóðàëäàíó íàëåæàëè çàòâåðäæåííÿ ³ çì³íè ó çàêîíàõ (ñòàòòÿ 6), à ¿õ çàñòîñóâàííÿ ³
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ – äî êîìïåòåíö³¿ Ìàëîãî õóðàëäàíó, éîãî Ïðåçèä³¿ òà Ðàäè ì³í³-
ñòð³â (ñòàòò³ 12–28). Ìàëèé õóðàëäàí ìàâ ïðàâî ñàì âèäàâàòè çàêîíè, à éîãî Ïðåçèä³ÿ
ãîòóâàëà ³ ðîçãëÿäàëà ïðîåêòè çàêîí³â, ùî ìîæíà ç ïåâíèìè çàñòåðåæåííÿìè â³äíåñòè
äî ïîïåðåäíüîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ. Ñòàòòÿ 25 Êîíñòèòóö³¿ ïîêëàäàëà íà
Ïðåçèä³þ Ìàëîãî õóðàëäàíó ùå é âèð³øåííÿ êîíôë³êò³â ì³æ ì³í³ñòåðñòâàìè òà ñêàðãè
íà îñòàíí³. Öÿ ôóíêö³ÿ òåæ íàáëèæàºòüñÿ äî ïðåðîãàòèâ ÿê ïîë³òè÷íî¿, òàê ³ àäì³í³-
ñòðàòèâíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿.

Ïðèâåðòàþòü óâàãó ïðèïèñè Êîíñòèòóö³¿ ÌÍÐ, ÿê³ äîñèòü äîñêîíàëî ôîðìóëþâàëè
áþäæåòí³ ïîâíîâàæåííÿ âåðõîâíèõ îðãàí³â âëàäè ó ãëàâ³ 5, ÿêà òàê ³ íàçèâàëàñü –
«Ïðî áþäæåòíå ïðàâî». Öå, çâè÷àéíî, ï³äâèùóâàëî åôåêòèâí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî
êîíòðîëþ çà áþäæåòíèì ïðîöåñîì, ïîïåðåäæàëî ìîæëèâ³ñòü âèêðèâëåííÿ êîíñòèòó-
ö³éíèõ ïîëîæåíü. Ö³êàâî é òå, ùî ³ Âåëèêèé õóðàëäàí (95 îñ³á), ³ Ìàëèé õóðàëäàí
(30 îñ³á), ³ éîãî Ïðåçèä³ÿ (5 îñ³á), ³ Ðàäà ì³í³ñòð³â (13 îñ³á) îáèðàëèñü ò³ëüêè íà ð³ê.
Âàæëèâ³ ôóíêö³¿ ó ãàëóç³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ âèêîíóâàëè
ãîëîâà óðÿäó, éîãî çàñòóïíèê, ãîëîâè â³éñüêîâî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ðàä, ì³í³ñòðè âíóò-
ð³øí³õ, çàêîðäîííèõ, â³éñüêîâèõ ñïðàâ, ô³íàíñ³â, ãîñïîäàðñòâà, îñâ³òè, ÿê³ çä³éñíþâà-
ëè ãàëóçåâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì Êîíñòèòóö³¿, ³, îñîáëèâî, ì³í³ñòð þñòèö³¿ òà
äåðæàâíèé êîíòðîëåð, äî ïîâíîâàæåíü ÿêèõ íàëåæàâ çàãàëüíèé íàãëÿä çà íåäîòîðêàí-
í³ñòþ Îñíîâíîãî çàêîíó. Íà ì³ñöÿõ òàêèé àäì³í³ñòðàòèâíèé êîíòðîëü ïåðåáóâàâ ó ðó-
êàõ ì³ñüêèõ àéìà÷íèõ, õîøóííèõ, ñîìîííèõ, áàãñüêèõ ³ äåñÿòèäâîðíèõ õóðàëäàí³â òà
¿õ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â. Äîäàìî, ùî ñèñòåìà çàõèñòó Îñíîâíîãî çàêîíó ÌÍÐ, ÿê ³ ñàì
éîãî òåêñò, äóæå áóëè ñõîæèìè ç Õîðåçìñüêîþ ³ Òóâ³íñüêîþ êîíñòèòóö³ÿìè, óõâàëå-
íèìè äåùî ðàí³øå.

² Ìîíãîë³ÿ, ³ Êèòàé ìåæóâàëè ó 20–30-õ ðîêàõ ç äóæå âîéîâíè÷èì ñõ³äíèì ñóñ³äîì –
ßïîí³ºþ. Òóò ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, ôîðìàëüíî áóëà ÷èííîþ

Êîíñòèòóö³ÿ 1889 ðîêó3, äàðîâàíà ÿïîíñüêîìó íàðîäó ï³ä ÷àñ «áëèñêó÷îãî ïðàâë³ííÿ»
³ìïåðàòîðà Ìóöóõ³òî. Ñèñòåìà êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ïîáóäîâàíà íà ôóíäàìåíò³
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1 Àáñòðàêòíèé ìîíàðõ – âîñüìå ïåðåâò³ëåííÿ ñâÿòîãî Äæåìáöçþíü-äàìáà.
2 Êîíñòèòóöèÿ Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè. Îñíîâíîé çàêîí. 26 íîÿáðÿ 1924 ãîäà // Êîíñòèòó-

öèè Âîñòîêà. – Ñ. 154.
3 Äèâ.: Êîíñòèòóöèÿ ßïîíñêîé èìïåðèè // Êîíñòèòóöèè Âîñòîêà. – Ñ. 162–169.



ö³º¿ Êîíñòèòóö³¿, îõàðàêòåðèçîâàíà ðàí³øå. Íàãàäàºìî, ùî âîíà çàáîðîíÿëà ñóäîâèé
êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü íà ò³é ï³äñòàâ³, ùî ³ìïåðàòîð (â³äïîâ³äàëüíèé âèíÿòêîâî ïå-
ðåä Áîãîì) ³ çàêîíîäàâö³ ñàì³ ìîæóòü äîòðèìóâàòèñü Êîíñòèòóö³¿, ³ ìàëà ñâî¿ì ñòðèæ-
íåì ò³ëüêè ïîë³òè÷í³ çàñîáè çàõèñòó îñòàííüî¿.

Çàëèøàºòüñÿ ï³äêðåñëèòè, ùî àæ äî 1946 ðîêó Êîíñòèòóö³ÿ 1889 ðîêó ôîðìàëüíî
çàëèøàëàñü íåäîòîðêàííîþ1, à ñèñòåìà êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ³äåîëîã³÷íîþ îñíî-
âîþ ìàëà Ìåéäç³ òåííî, òîáòî òðàäèö³éíèé òåííî¿çì, ùî îáîæíþâàâ âëàäó ³ìïåðàòîðà
íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî åïîõà Ìåéäç³ çàê³í÷èëàñü ó 1912 ðîö³ ðàçîì ç³ ñìåðòþ Ì³öóõ³òî,
à éîãî íàñòóïíèêîì ñòàâ íà 14 ðîê³â (åïîõà Òàéñüî) áîæåâ³ëüíèé ³ìïåðàòîð Éîñ³õ³òî.
Òàêèì ÷èíîì, íàéâèùèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü çîñåðåäæóâàâñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî
ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, â ðóêàõ (ç 1921 ðîêó) – ðåãåíòà, à ç 1926 ðîêó (åïîõà Ñüî-
âà2) – ³ìïåðàòîðà Õ³ðîõ³òî. Ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â Ïàëàòè äåïóòàò³â, à îòæå – ³ ñóá’ºêò³â ïàð-
ëàìåíòñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ çðîñëà ó 20-õ ðîêàõ ç 300 äî 466 îñ³á. Ó òàê³é
æå ïðîïîðö³¿ çá³ëüøèâñÿ ³ ñêëàä ïðèçíà÷åíèõ ³ìïåðàòîðîì ÷ëåí³â Ïàëàòè ïåð³â.

Ðåàëüí³ âàæåë³ âåðõîâíîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ (îñîáëèâî ïîïåðåäíüîãî) ùå
äåÿêèé ÷àñ çàëèøàëèñü çà Òàºìíîþ ðàäîþ ç ïðåçèäåíòà, â³öå-ïðåçèäåíòà òà 25 ðàäíè-
ê³â, ÿêà ìîãëà ùå é îô³ö³éíî òëóìà÷èòè êîíñòèòóö³éí³ ïðèïèñè, çà òàêèì îðèã³íàëü-
íèì îðãàíîì, ÿê «íåâèäèìà âëàäà çà òðîíîì», òîáòî Ðàäà íàéñòàðøèõ äåðæàâíèõ ìó-
æ³â (Ãåíðî), ÿêà íå áóëà ïåðåäáà÷åíà Êîíñòèòóö³ºþ. Àëå âïëèâ îñòàííüî¿ íà äåðæàâí³
ñïðàâè (îñîáëèâî ó 30-õ ðîêàõ) ïî÷àâ ïàäàòè, êîëèøí³õ îë³ãàðõ³â-êîíñåðâàòîð³â âè-
òèñêóâàëà ç íå¿ ìîëîäà ãåíåðàö³ÿ – â³éñüêîâ³, âåëèê³ ïðîìèñëîâö³ òîùî. Öå ïðèçâåëî
äî ë³êâ³äàö³¿ ó 1940 ðîö³ Ãåíðî ÿê îðãàíó çàêóë³ñíîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ âçà-
ãàë³. Äåÿê³ àäì³í³ñòðàòèâí³ àêòè çà çì³ñòîì ñòàòåé 60 ³ 61 Êîíñòèòóö³¿ àæ äî 1947 ðîêó
ìîãëè âèçíàâàòèñü íåêîíñòèòóö³éíèìè ÷è íåçàêîííèìè ñïåö³àëüíèìè àäì³í³ñòðàòèâ-
íèìè ñóäàìè, êîëåã³¿ ÿêèõ ôîðìóâàëèñü ç ÷èñëà ñóää³â àïåëÿö³éíèõ ñóä³â òà Âåëèêîãî
ñóäó ïðàâîñóääÿ. Ïåâí³ ôóíêö³¿ êîíñòèòóö³éíîãî íàãëÿäó íàëåæàëè ó ïåð³îä, ùî ðîç-
ãëÿäàºòüñÿ, ñòâîðåíîìó ùå ó 1890 ðîö³ Âèùîìó ïóáë³÷íîìó äåïàðòàìåíòó ïðîêóðàòó-
ðè, ùî âêëþ÷àâ ³ ÷èñëåííèõ ì³ñöåâèõ ïðîêóðîð³â. Àëå ä³ÿëüí³ñòü óñ³õ ïðîêóðîð³â, ÿê ³
ñóää³â, ñóâîðî êîíòðîëþâàëàñü ³ ñïðÿìîâóâàëàñü ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿.

Ò
ðàäèö³éíèé ìåíòàë³òåò ÿïîíö³â, ïîâ’ÿçàíèé ç ¿õ íàäïðèðîäíîþ â³ðîþ â ³ìïåðàòî-
ðà, æîäí³é ïîë³òè÷í³é ñèë³ ó ì³æâîºííèé ïåð³îä íå òå, ùîá çëàìàòè, à íàâ³òü ðîçõè-

òàòè, íå ñóäèëîñü. Àëå ãîëîâíèé îõîðîíåöü Êîíñòèòóö³¿ 1889 ðîêó ó íàï³âàáñîëþòèñò-
ñüê³é ìîíàðõ³¿ ëèøå ôîðìàëüíî íà÷åáòî äîòðèìóâàâñÿ ¿¿ ïðèïèñ³â, à íàñïðàâä³ ãðóáî
¿õ ³ãíîðóâàâ, ï³ääàþ÷èñü òèñêó âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ îáñòàâèí. Äâ³÷³ âïðîäîâæ äåñÿ-
òèë³òü, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ, ßïîí³ÿ ïîòðàïëÿëà ó òðèâàë³ æîðñòîê³ åêîíîì³÷í³ êðèçè.
Øàëåíèìè òåìïàìè çðîñòàëî íàñåëåííÿ. Ïðóññüêèé äóõ ñàìî¿ Êîíñòèòóö³¿ ï³äêð³ïëþ-
âàâñÿ ó 20–30-ò³ ðîêè âñå ïîì³òí³øèì ïîë³òè÷íèì, ïðàâîâèì òà ³äåîëîã³÷íèì âïëèâîì
Í³ìå÷÷èíè. Ó äåðæàâ³ çàïàíóâàâ íàö³îíàë³çì ³ç ñèíòîí³ñòñüêîþ ðåë³ã³ºþ, ùî âðåøò³-
ðåøò âèëèâñÿ ó âåëèêîäåðæàâíèé øîâ³í³çì ³ â³äâåðòèé ðàñèçì, íåïðèõîâàí³ çàêëèêè
ïàíóâàííÿ ßïîí³¿ íàä Àç³ºþ, íàä óñ³ìà ³íøèìè íàðîäàìè ³ ðàñàìè.

Çàïðîâàäæóâàòè çàïîçè÷åíèé ó ºâðîïåéñüêîãî ôàøèçìó «íîâèé ïîðÿäîê» òðåáà áó-
ëî ñèëîâèìè ìåòîäàìè, ÷îìó çàâàæàëà íàâ³òü íàï³âàáñîëþòèñòñüêà Êîíñòèòóö³ÿ. Ï³-
ñëÿ âáèâñòâà ó 1921 ðîö³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Õàð³ Êåÿ ³ çàìàõó ó 1925 ðîö³ íà Õ³ðîõ³òî
ðîçïî÷àëîñü ðîçòîïòóâàííÿ õî÷ ÿêèõîñü êîíñòèòóö³éíèõ ãàðàíò³é äåìîêðàòèçìó ³
ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè øëÿõîì íåùàäíî¿ áîðîòüáè ç «íåáåçïå÷íèìè ³äåÿìè», ñóâîðî-
ãî «íàö³îíàëüíîãî âèõîâàííÿ», ââåäåííÿ æîðñòîêî¿ öåíçóðè, â³éñüêîâî-ïîë³öåéñüêèõ
ìåòîä³â íàãëÿäó çà ïîâåä³íêîþ ãðîìàäÿí. Ó 1925 ðîö³ ãîëîâíèé ãàðàíò äîòðèìàííÿ
Êîíñòèòóö³¿ ï³äïèñàâ çàêîí «ïðî çàãðîçëèâ³ äóìêè»3, ÿêèé íå ò³ëüêè ñóïåðå÷èâ, à é
ôàêòè÷íî ñêàñîâóâàâ ïðèïèñè ñòàòåé 19–30 ãëàâè äðóãî¿ Êîíñòèòóö³¿ 1889 ðîêó. Íà-
â³òü çà íàì³ðè (íå êàæó÷è âæå ïðî ä³¿) âèñòóï³â ïðîòè ³ìïåðàòîðà ÷è «³ñíóþ÷îãî ïî-
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1 Äåÿê³ çì³íè, âíåñåí³ äî íå¿ ó 1919 òà 1925 ðîêàõ, òîðêàëèñÿ ò³ëüêè âèáîð÷îãî öåíçó.
2 Òðîííå ³ì’ÿ Õ³ðîõ³òî. Åïîõà Ñüîâà òðèâàëà äî 1989 ðîêó, òîáòî äî ñìåðò³ Õ³ðîõ³òî.
3 Îô³ö³éíî â³í íàçèâàâñÿ Çàêîíîì ïðî ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê.



ðÿäêó» âèííîìó çàãðîæóâàëà äåñÿòèë³òíÿ êàòîðãà. Çà «íåïîâàãó äî òðîíó», íåâèçíàí-
íÿ «áîæåñòâåííîãî ñòàòóñó» ³ìïåðàòîðà ó òîé æå ÷àñ áóëî ðîçãðîìëåíî ðåë³ã³éíó
ñåêòó «Îìîòî-êéî» ³ êèíóòî çà ãðàòè òèñÿ÷³ ãðîìàäÿí.

Ïàðëàìåíòñüêèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü íàïðèê³íö³ 20-õ ðîê³â áóëî ôàêòè÷íî
çíèùåíî. Ïàëàòà äåïóòàò³â óæå äî ê³íöÿ ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, æîäíîãî ðàçó
«íå äîæèëà» äî ê³íöÿ ÷îòèðèð³÷íîãî òåðì³íó îáðàííÿ, òîáòî äîñòðîêîâî ðîçãàíÿëàñü
«ãàðàíòîì äîòðèìàííÿ Êîíñòèòóö³¿». Òà é çà ïåð³îäè ôîðìàëüíîãî ³ñíóâàííÿ âîíà
çáèðàëàñü ëèøå íà 3 ì³ñÿö³ íà ð³ê, à â ³íø³ 9 ì³ñÿö³â áåçïåðåøêîäíî ä³ÿëè óêàçè ³ìïå-
ðàòîðà òà óðÿäó, ÿê³ ïàðëàìåíò ôàêòè÷íî í³êîëè íå ñêàñîâóâàâ. ²ìïåðàòîð çàëèøàâñÿ
â³äïîâ³äàëüíèì ò³ëüêè «ïåðåä Áîãîì», à óðÿä – ïåðåä ³ìïåðàòîðîì. Êîíñòèòóö³éíå
ïðàâî êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â ïàðëàìåíò íå çàñòîñîâóâàâ.

Â³äêðèòîãî êóðñó íà ³ãíîðóâàííÿ Êîíñòèòóö³¿, ôàøèçàö³þ äåðæàâíîãî ëàäó äîòðè-
ìóâàëèñü óñ³ óðÿäè ßïîí³¿, î÷îëþâàí³ ó äðóã³é ïîëîâèí³ 20-õ – ïåðø³é ïîëîâèí³ 40-õ
ðîê³â Ã. Òàíàêîþ, Ô. Êîíîå, Õ. Òîäç³î òà ³íøèìè. Ùå îäèí àíòèêîíñòèòóö³éíèé çàêîí
ïðî ï³äòðèìàííÿ ãðîìàäñüêîãî ñïîêîþ, ÿêèé ïîøèðèâ ðåïðåñ³¿ ³ íàäçâè÷àéí³ ïîâíîâà-
æåííÿ ïîë³ö³¿ ó áîðîòüá³ ç âëàñíèìè ãðîìàäÿíàìè, ïîáà÷èâ ñâ³òëî ó 1928 ðîö³. ßâíî íå
â³äïîâ³äàëè ä³þ÷³é Êîíñòèòóö³¿ çàêîíè 1931, 1933, 1938 ðîê³â, ÿêèìè ââîäèâñÿ æîðñò-
êèé äåðæàâíèé êîíòðîëü íàä ïðîìèñëîâ³ñòþ, ô³íàíñàìè, òðàíñïîðòîì, ðîá³òíè÷îþ
ñèëîþ, ñôåðàìè ðîçïîä³ëó ïðîäóêö³¿ òîùî. ²ìïåðàòîðñüêèé «êîíñòèòóö³éíèé êîí-
òðîëü» ùîäî çàêîíîäàâñòâà çä³éñíþâàâñÿ íà ï³äñòàâàõ â³äðîäæåíîãî ôåîäàëüíîãî
ÿïîíñüêîãî ïðèíöèïó «Íàðîä íå ïîâèíåí çíàòè çàêîí³â, à ò³ëüêè ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ
¿ì»1 òà òðàäèö³éíîãî ñóì³ùåííÿ ó ðóêàõ îäíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ÷èíîâíèêà (áóãå)
âëàñíèõ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â, îáîâ’ÿçê³â ïðîêóðîðà ³ îáîâ’ÿçê³â ñóää³. Äî òîãî æ ó
öåé ïåð³îä ÷èííèì áóâ ùå é Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ 1907 ðîêó, ÿêèé óâ³â ïðàâèëî íàé-
øèðøèõ ñóää³âñüêèõ ïîâíîâàæåíü «íà ïîãëÿä ñóää³» ïðè âèçíà÷åíí³ ñêëàäó çëî÷èíó
òà ðîçì³ðó ïîêàðàííÿ.

Íàéãîëîâí³øîþ îñîáëèâ³ñòþ ì³æâîºííî¿ ÿïîíñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ñòàëà
ïîÿâà ó 1937 ðîö³ «á³áë³¿ òåííî¿çìó» ó âèãëÿä³ áðîøóðè ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ï³ä íà-

çâîþ «Îñíîâí³ ïðèíöèïè ³ìïåðàòîðñüêîãî øëÿõó». Êàíîí³çîâàí³ ³äåîëîã³÷í³ âèìîãè ³
ïðàâèëà, ñôîðìóëüîâàí³ ó áðîøóð³, àæ äî ê³íöÿ â³éíè2 ñòàëè ôàêòè÷íîþ ðåë³ã³éíîþ
êîíñòèòóö³ºþ ßïîí³¿, ÿêà çîâñ³ì çàòüìàðèëà Êîíñòèòóö³þ 1889 ðîêó ³ ðåòåëüíî âèâ÷à-
ëàñü óñ³ì íàñåëåííÿì, îñîáëèâî â øêîëàõ, óí³âåðñèòåòàõ, ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
Öÿ «á³áë³ÿ» é ñòàëà ãîëîâíèì îá’ºêòîì êîíñòèòóö³éíîãî çàõèñòó ç áîêó âëàäíèõ ÿïîí-
ñüêèõ ³íñòèòóö³é íàïåðåäîäí³ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, à íà îñíîâíèé ñóá’ºêò òàêîãî çà-
õèñòó, îêð³ì ³ìïåðàòîðà, ïåðåòâîðèëàñü âñåîõîïëþþ÷à íîâà ïîë³òè÷íà ñòðóêòóðà ï³ä
íàçâîþ «Àñîö³àö³ÿ äîïîìîãè òðîíó». Ó öåíòð³ ¿¿ î÷îëþâàâ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð, óñ³ êåð³âí³
ïîñàäè â Àñîö³àö³¿ çàéìàëè ì³í³ñòðè, â³éñüêîâ³, âèù³ ÷èíîâíèêè ç Òàºìíî¿ ðàäè, Ì³í³ñ-
òåðñòâà ³ìïåðàòîðñüêîãî äâîðó, íà ì³ñöÿõ – ãóáåðíàòîðè ïðåôåêòóð, ìåðè ì³ñò, ñ³ëüñüê³
ñòàðîñòè òà ³í. Óñ³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ áóëè ðîç³ãíàí³. Ïàðëàìåíò ó ñêëàä³ îáîõ ïàëàò òà
âåðõ³âêè ïðî³ìïåðàòîðñüêèõ ïàðò³é Ì³íñåéòî òà Ñåéþêàé ï³ä íàçâîþ «Ïîë³òè÷íà àñî-
ö³àö³ÿ äîïîìîãè òðîíó» ïåðåòâîðèâñÿ íà ñêëàäîâó Àñîö³àö³¿ äîïîìîãè òðîíó. Îñòàííÿ
ïîãëèíóëà é ³íø³ ïðîôàøèñòñüê³ ïðèìóñîâ³ îá’ºäíàííÿ – «Ãðîìàäó ñëóæ³ííÿ â³ò÷èç-
í³», «Ïàòð³îòè÷íèé ñîþç ðîá³òíèê³â äðóêó ³ ë³òåðàòóðè», «Ãðîìàäà æ³íîê-ïàòð³îòîê»,
«Æ³íî÷à àñîö³àö³ÿ çàõèñòó â³ò÷èçíè» òîùî. Ãàëóçåâ³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè Àñîö³àö³¿ äîïî-
ìîãè òðîíó îòðèìàëè àäì³í³ñòðàòèâí³ òà ïîë³öåéñüê³ ôóíêö³¿ ³ ñòàëè îñíîâíèìè ñóá’ºê-
òàìè ïîë³òè÷íîãî òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ó öåíòð³ é ïðîâ³í-
ö³ÿõ. Äåðæàâíèé êîíòðîëü ó ñóñï³ëüñòâ³ ìàâ âñåîõîïëþþ÷èé ³ òîòàëüíèé õàðàêòåð: çà
ïðèâàòíèì æèòòÿì ãðîìàäÿí, ¿õ ïîâåä³íêîþ, âèñëîâëþâàííÿìè, çà äð³áíèìè ï³äïðèºì-
ñòâàìè, òîðã³âëåþ, ô³íàíñàìè òîùî. Ïîâñþäíî ëþòóâàëè ÷èñëåíí³ «êîíòðîëüí³ àñî-
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1 Ó ñâîþ ÷åðãó, öåé ïðèíöèï âèõîäèâ ³ç çàïîçè÷åíîãî ó Êèòà¿, ï³ä âïëèâîì ÿêîãî ñêëàäàëàñü ïðàâîâà ñè-
ñòåìà ßïîí³¿ ó ñåðåäí³õ â³êàõ, êîíôóö³àíñüêîãî ïðàâèëà, ùî íåçíàííÿ ìàéáóòíüîãî ïîêàðàííÿ óòðèìóº îñîáó
â³ä çëî÷èíó ñèëüí³øå, í³æ ¿¿ îá³çíàí³ñòü ïðî òàêó êàðó.

2 Êàòåãîðè÷íî çàáîðîíåíà øòàáîì àìåðèêàíñüêîãî îêóïàö³éíîãî â³éñüêà 15 ãðóäíÿ 1945 ðîêó.



ö³àö³¿». Ó 1941 ðîö³ ñâ³òñüêà ³ ðåë³ã³éíà êîíñòèòóö³¿ ßïîí³¿ áóëè çíà÷íî äîïîâíåí³ Çàêî-
íîì ïðî çàáåçïå÷åííÿ íàö³îíàëüíî¿ îáîðîíè.

Óñå öå ñóïðîâîäæóâàëîñü çîâí³øíüîþ åêñïàíñ³ºþ äëÿ «ñòâîðåííÿ âåëèêîãî åêîíî-
ì³÷íîãî ïðîñòîðó äëÿ âåëèêî¿, àëå áåççåìåëüíî¿ íàö³¿», çáðîéíèìè ïðîâîêàö³ÿìè ïðî-
òè ÑÐÑÐ, Ìîíãîë³¿, â³éíàìè ç Êèòàºì (îçåðî Õàíêà, Ìóêäåíñüêèé ³íöèäåíò, ì³ñò Ìàð-
êî-Ïîëî, îçåðî Õàñàí, ðàéîí Õàëõ³í-Ãîë òîùî), âèõîäîì ç Ë³ãè íàö³é, óêëàäåííÿì
Òðî¿ñòîãî ïàêòó ç Áåðë³íîì ³ Ðèìîì, íàïàäîì 7 ãðóäíÿ 1941 ðîö³ íà Ï³ðë-Õàðáîð ³
âñòóïîì ßïîí³¿ ó Äðóãó ñâ³òîâó â³éíó. Àëå ïîøèðèòè ä³þ ñâî¿õ òåííî¿ñòè÷íèõ êîíñòè-
òóö³é ÷è íàâ’ÿçàòè ¿õ ñèëîþ íà çàõîïëåíèõ òåðèòîð³ÿõ Êèòàþ, ó Ìàëàé¿, Á³ðì³, ²íäîíå-
ç³¿, Ô³ë³ïï³íàõ, ÿê ³ âòîðãíóòèñü â ²íä³þ ÷è Àâñòðàë³þ, ßïîí³¿ íå ñóäèëîñÿ. Ï³ä ìîãóò-
í³ìè óäàðàìè àìåðèêàíñüêèõ ³ ðàäÿíñüêèõ çáðîéíèõ ñèë ó âåðåñí³ 1945 ðîêó âîíà
áåççàñòåðåæíî êàï³òóëþâàëà ³ âòðàòèëà âñ³ íå ò³ëüêè ùîéíî, à é êîëèñü çàâîéîâàí³ çåì-
ë³ (Ìàíü÷æóð³ÿ, Êîðåÿ, Òàéâàíü, Ï³âäåííèé Ñàõàë³í, Êóðèëüñüê³ îñòðîâè òîùî). Îñ-
íîâíèé «îõîðîíåöü» Êîíñòèòóö³¿ 1889 ðîêó ³ìïåðàòîð Õ³ðîõ³òî çð³êñÿ íàçàâæäè ñâîãî
«áîæåñòâåííîãî ïîõîäæåííÿ», à ïàðëàìåíò ³ Òàºìíà ðàäà íåãàéíî óõâàëèëè íîâó ñâ³ò-
ñüêó Êîíñòèòóö³þ 1947 ðîêó.

Òàêà æ äîëÿ ñï³òêàëà, àëå ùå íàïåðåäîäí³ ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, êîëèøíþ
Îñìàíñüêó äåðæàâó. Ðîçãðîìëåíà ó Ïåðø³é ñâ³òîâ³é â³éí³ Òóðå÷÷èíà äîâãî íå ìîã-

ëà îãîâòàòèñü. Êîíñòèòóö³ÿ 1876 ðîêó ç ïîïðàâêàìè 1909 ðîêó ïðèïèíèëà òóò ä³þ ùå
ï³ä ÷àñ òðàã³÷íî¿ ³ ãàíåáíî¿ äëÿ Ñòàìáóëà â³éíè, ùî çàê³í÷èëàñÿ âêðàé ïðèíèçëèâèì
äëÿ íüîãî Ìóäðîññüêèì ïåðåìèð’ÿì â³ä 30 æîâòíÿ 1918 ðîêó. Ë³äåð ìëàäîòóðîê Åí-
âåð-ïàøà, ÿêèé íàâ’ÿçóâàâ Òóðå÷÷èí³ âëàñí³ êîíñòèòóö³¿ øëÿõîì íàéæîðñòîê³øîãî òå-
ðîðó, âò³ê ç êðà¿íè ³ çàãèíóâ 1922 ðîêó â áîÿõ ç ðàäÿíñüêîþ ×åðâîíîþ Àðì³ºþ. À òóò
òî÷èëàñü «êåìàë³ñòñüêà» ðåâîëþö³ÿ, ÿêà ñïàëàõíóëà ùå ó 1918 ðîö³ ï³ä ïðîâîäîì
Ì. Êåìàëÿ (Àòàòþðêà)1. Ùå äåÿêèé ÷àñ ó Ñòàìáóë³ çáåð³ãàâñÿ ñóëòàíñüêèé ðåæèì,
ÿêèé ó ñ³÷í³ 1920 ðîêó â÷èíèâ ñïðîáó â³äíîâèòè ÷èíí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ 1876 ðîêó ³
ç³áðàâ ðîç³ãíàíèé ï³ä ÷àñ â³éíè ïàðëàìåíò2. Àëå â³í âèÿâèâñÿ «çàíàäòî ðåâîëþö³é-
íèì» ³ òîìó àíãë³éö³ íåãàéíî îêóïóâàëè Ñòàìáóë ³ ðîç³ãíàëè äåïóòàò³â.

Òâîðåííÿ íîâî¿ ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ðîçïî÷àëîñü â Àíàòîë³¿, ÿêà ïîâí³ñòþ
âèéøëà ç-ï³ä êîíòðîëþ Ñòàìáóëà. Òóò 23 êâ³òíÿ 1920 ðîêó Àòàòþðê ñêëèêàâ ç äåïóòàò³â
Ìåäæë³ñó, ùî âòåêëè äî Àíàòîë³¿, Âåëèê³ íàö³îíàëüí³ çáîðè, ÿê³ é ïðîãîëîñèëè ñåáå íî-
ñ³ºì íàéâèùî¿ âëàäè ó Òóðå÷÷èí³. 20 ñ³÷íÿ 1921 ðîêó âîíè óõâàëèëè íîâó Êîíñòèòóö³þ
Òóðå÷÷èíè ï³ä íàçâîþ «Ïðî îñíîâí³ îðãàí³çàö³¿» ¹ 85, ï³äãîòîâëåíó êåìàë³ñòàìè ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì â³äîìîãî ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à ³ ïóáë³öèñòà Þíóñ-Íàä³. Ôîðìàëüíî öå áóëà
çíà÷íî çì³íåíà ³ äîïîâíåíà ìîíàðõ³÷íà Êîíñòèòóö³ÿ 1876 ðîêó, à ôàêòè÷íî – íîâ³òí³é ðåñ-
ïóáë³êàíñüêèé Îñíîâíèé çàêîí, ÿêèé â³äêðèâàâ þðèäè÷íèé øëÿõ äî ë³êâ³äàö³¿ ñóëòàíàòó
(1 ëèñòîïàäà 1922 ðîêó), îô³ö³éíîãî ïðîãîëîøåííÿ ðåñïóáë³êàíñüêîãî óñòðîþ (29 æîâòíÿ
1923 ðîêó), ñêàñóâàííÿ õàë³ôàòó (3 áåðåçíÿ 1924 ðîêó) ³ óõâàëåííÿ âæå ä³éñíî äåìîêðà-
òè÷íî¿ Êîíñòèòóö³¿ Òóðå÷÷èíè (20 êâ³òíÿ 1924 ðîêó)3.

Çà ïðèêëàäîì ñóñ³äí³õ ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáë³ê óñÿ âåðõîâíà âëàäà çîñåðåäæóâàëàñü ó
Âåëèêèõ íàö³îíàëüíèõ çáîðàõ, ÿê³ òåïåð ïîêëàäàëè íà ñåáå âñ³ êîíñòèòóö³éí³ êîí-
òðîëüí³ ôóíêö³¿ çàêîíîäàâ÷î¿, âèêîíàâ÷î¿ ³ ñóäîâî¿ âëàäè. Ïàðëàìåíò îáèðàâ íà ñòðîê
ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü (4 ðîêè) ïðåçèäåíòà, ÿêèì íåçì³ííî, àæ äî ñâîº¿ ñìåðò³ ó 1938 ðîö³,
áóâ Ì. Êåìàëü (Àòàòþðê), âèäàâàâ, çì³íþâàâ ³ ñêàñîâóâàâ çàêîíè, ïðèáèðàâ äî ñâî¿õ
ðóê âèêëþ÷íå ïðàâî íà ¿õ òëóìà÷åííÿ, ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ì³ã çì³íèòè ñêëàä óðÿäó
÷è ïîâí³ñòþ â³äïðàâèòè éîãî ó â³äñòàâêó òîùî. Êîíòðîëüíèìè âàæåëÿìè ïðåçèäåíòà
áóëè ôîðìóâàííÿ êàá³íåòó – Ðàäè âèêîíàâ÷èõ êîì³ñàð³â («âåê³ë³â») ³ îïóáë³êóâàííÿ
çàêîí³â ïðîòÿãîì 10 äí³â. Ó ðàç³ ñóìí³âó â ¿õ êîíñòèòóö³éíîñò³ â³í ì³ã, óêëàâøèñü ó çà-
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1 Òðîõè ï³çí³øå â³í îòðèìàâ òèòóë «ãàç³» – «ïåðåìîæöÿ íåâ³ðíèõ».
2 Ó âåðåñí³ 1920 ðîêó ñêëàä Ìåäæë³ñó áóâ ïîïîâíåíèé îáðàíèìè äîäàòêîâî äåïóòàòàìè (ïî 5 îñ³á â³ä

êîæíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó).
3 Äèâ.: Îñíîâíîé çàêîí (20 àïðåëÿ 1924 ãîäà ñ èçìåíåíèÿìè ïî çàêîíó îò 9 àïðåëÿ 1928 ãîäà è 5 äåêàáðÿ

1934 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Òîì ²²². – Ñ. 10–22.



çíà÷åíèé ñòðîê, ïîâåðíóòè ïàðëàìåíòó çàêîí, àëå ï³ñëÿ ïîâòîðíîãî ïðèéíÿòòÿ áóâ çî-
áîâ’ÿçàíèé éîãî íåãàéíî îïóáë³êóâàòè.

Íå âèêëþ÷àëàñü ³ç ñèñòåìè ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ³ Ðàäà âåê³ë³â. Âîíà
áóëà ñóá’ºêòîì (ðàçîì ç äåïóòàòàìè) çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè, ñêð³ïëþâàëà âñ³ àêòè
ïðåçèäåíòà ³ ñòàâàëà ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàëüíîþ çà ¿õ â³äïîâ³äí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ òà ðå-
àë³çàö³þ. Ïåâíà ðîëü ó ïðîöåñ³ ïîïåðåäíüîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ïîêëàäàëàñü
(ñòàòòåþ 51) íà Äåðæàâíó ðàäó, ãîëîâó ³ ÷ëåí³â ÿêî¿ ç ÷èñëà â³äîìèõ ó äåðæàâ³ îñ³á
ïðèçíà÷àëè Âåëèê³ íàö³îíàëüí³ çáîðè. Äåðæàâíà ðàäà ìàëà ðîçâ’ÿçóâàòè ì³æâ³äîì÷³
ïðîòèð³÷÷ÿ, ñïîðè ïðî êîíñòèòóö³éíó êîìïåòåíö³þ, ãîòóâàòè âèñíîâêè íà çàêîíîïðî-
åêòè óðÿäó. Ó ðàç³ ñóìí³â³â ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ àêò³â Ðàäè âåê³ë³â öå ïèòàííÿ âè-
ð³øóâàëîñü Âåëèêèìè íàö³îíàëüíèìè çáîðàìè (ñòàòòÿ 52).

Ñóäîâà âëàäà çà çì³ñòîì ñòàòåé 53–67 Êîíñòèòóö³¿ 1924 ðîêó í³áèòî áóëà àâòîíîì-
íîþ â³ä ïàðëàìåíòó, àëå â³ä ïðÿìîãî êîíòðîëþ çà â³äïîâ³äí³ñòþ Êîíñòèòóö³¿ çàêîí³â,
ðîçïîðÿäæåíü óðÿäó, ³íøèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â â³äñòîðîíþâàëàñü. Îïîñåðåäêîâàíî ó
ïðîöåñ³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ì³ã áðàòè ó÷àñòü ò³ëüêè Âåðõîâíèé ñóä, ÿêèé ñòâî-
ðþâàâñÿ Âåëèêèìè íàö³îíàëüíèìè çáîðàìè îêðåìî ó êîæíîìó âèïàäêó äëÿ ðîçãëÿäó
ñïðàâ ùîäî ïîðóøåíü Êîíñòèòóö³¿ ãîëîâîþ óðÿäó, ì³í³ñòðàìè, ÷ëåíàìè Äåðæàâíî¿
ðàäè, Êàñàö³éíî¿ ïàëàòè ÷è ïðîêóðîðîì îñòàííüî¿. Äî ñêëàäó Âåðõîâíîãî ñóäó âêëþ-
÷àëàñü 21 îñîáà: 11 – ç ÷èñëà ãîë³â ³ ÷ëåí³â Êàñàö³éíî¿ ïàëàòè òà 10 – ç ÷ëåí³â Äåðæàâ-
íî¿ ðàäè.

Ñòàòòÿ 104 âæå îñòàòî÷íî ñêàñîâóâàëà ä³þ Êîíñòèòóö³¿ 1876 ðîêó, Êîíñòèòóö³¿
1921 ðîêó, à ñòàòòÿ 103 ôîðìóëþâàëà òàêèé âàæëèâèé ïðèïèñ äëÿ òóðåöüêî¿ ìîäåë³
êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿: «Æîäíà ç³ ñòàòåé Îñíîâíîãî çàêîíó íå ìîæå í³ çà ÿêèõ ï³ä-
ñòàâ ³ í³ ç ÿêîãî ïðèâîäó áóòè ïîçà óâàãîþ àáî òèì÷àñîâî ñêàñîâóâàòèñü. Óñ³ çàêîíè,
ùî ñóïåðå÷àòü Îñíîâíîìó, âòðà÷àþòü ñèëó».

Ó 1928 ðîö³ çì³íàìè äî Êîíñòèòóö³¿ 1924 ðîêó îñòàòî÷íî ñêàñîâàíî øàð³àòñüêèé
ðåë³ã³éíèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü, ÿêèé ïàíóâàâ ó Òóðå÷÷èí³ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ
ñòîë³òü, òîáòî ³ñëàì ïåðåñòàâ áóòè äåðæàâíîþ ðåë³ã³ºþ, ³ äîñèòü ÷³òêî, ùî äóæå âàæ-
ëèâî äëÿ ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, âèïèñàíà ñòàòòÿ 26 ç ïîâíèì îêðåñëåííÿì
êîëà êîíñòèòóö³éíèõ ïîâíîâàæåíü Âåëèêèõ íàö³îíàëüíèõ çáîð³â. Çì³íè 1934 ðîêó
ñòîñóâàëèñü ëèøå âèáîð÷î¿ ñèñòåìè.

² ï³ñëÿ ñìåðò³ Àòàòþðêà ñòâîðåíà íèì Íàðîäíî-ðåñïóáë³êàíñüêà ïàðò³ÿ, ïðîãðàìà
ÿêî¿ ìàéæå ñï³âïàäàëà ç òåêñòîì Êîíñòèòóö³¿ 1924 ðîêó, çáåðåãëà âëàäó ³ ïåðåáó-
âàëà ïðè í³é àæ äî 1950 ðîêó. Ó âîºíí³ ä³¿ ïåð³îäó Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè Òóðå÷÷èíà
íå âñòóïàëà, äîòðèìóþ÷èñü íåéòðàë³òåòó.

Ñèñòåìà ðåë³ã³éíî¿, ïîë³òè÷íî¿ òà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ²ðàíó,
çàñíîâàíà íà ïðèïèñàõ Êîíñòèòóö³¿ 1906–1907 ðîê³â1, ïðîäîâæóâàëà ä³ÿòè ³ ó

20–30-ò³ ðîêè. Âëàñíå, ¿¿ ïîäàëüøå ñòàíîâëåííÿ ó öåé ïåð³îä ëèøå ùîéíî â³äíîâè-
ëîñü, îñê³ëüêè íàçâàíèé Îñíîâíèé çàêîí ó 1911–1920 ðîêàõ ôàêòè÷íî íå ä³ÿâ ó çâ’ÿçêó
ç òðèâàþ÷èìè àíòèôåîäàëüíèìè ðåâîëþö³ÿìè, øàõñüêèìè êîíòððåâîëþö³ÿìè, àíãëî-
ðîñ³éñüêèìè çîâí³øí³ìè àãðåñ³ÿìè òîùî, à çàñ³äàííÿ ïåðøîãî, äðóãîãî òà òðåòüîãî
Ìåäæë³ñ³â òðèâàëè íåäîâãî ³ ç âåëèêèìè ïåðåðâàìè. ×åòâåðòèé áóâ ñêëèêàíèé ñàìå ó
1921 ðîö³, à ò³ëüêè ºäèíà ôîðìàëüíà çì³íà äî Êîíñòèòóö³¿ 1906–1907 ðîê³â âíåñåíà
ó 1925 ðîö³ ç ïðè÷èíè ïåðåõîäó ïðåñòîëó â³ä äèíàñò³¿ Êàäæàð³â äî äèíàñò³¿ Ïåõëåâ³ â
îñîá³ Ðåçè-øàõà-Ïåõëåâ³. Í³ ðàí³øå, í³ äî ê³íöÿ ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, çì³íè äî
Îñíîâíîãî çàêîíó íå âíîñèëîñÿ.

Îñòàííº ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ³ðàíñüêà ìîäåëü êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, âèçíà÷å-
íà ó ðåâîëþö³éí³ 1906–1907 ðîêè, ôîðìàëüíî ä³ÿëà é ó ÷àñ ì³æ Ïåðøîþ òà Äðóãîþ
ñâ³òîâèìè â³éíàìè. Ìàþòüñÿ íà óâàç³ âñ³ ¿¿ êîíñòèòóö³éí³ ñóá’ºêòè: ìîíàðõ, Ìåäæë³ñ,
óðÿä, îêðåì³ ì³í³ñòðè, ïðîâ³íö³éí³ òà îáëàñí³ ðàäè ³ ðåë³ã³éíèé ³ñëàìñüêèé êîíñòèòó-
ö³éíèé ñóä ç 5 áîãîñëîâ³â ï³ä íàçâîþ «Êîì³òåò ñòîâï³â ³ñëàìó», ùî ì³ã óâ³éòè äî ³ñòî-
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1 Îñíîâíîé çàêîí Èðàíà. 30 äåêàáðÿ 1906 ãîäà // Êîíñòèòóöèè ãîñóäàðñòâ Áëèæíåãî è Ñðåäíåãî Âîñòî-
êà. – Ì., 1956. – Ñ. 175–186; Äîïîëíåíèå ê Îñíîâíîìó çàêîíó Èðàíà. 8 îêòÿáðÿ 1907 ãîäà // Òàì ñàìî. –
Ñ. 187–199.



ð³¿ ñâ³òîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ÿê ãîëîâíà îñîáëèâ³ñòü ¿¿ ³ðàíñüêî¿ ìîäåë³. Àëå íà
ïðàêòèö³ ïðîöåñ åâîëþö³¿ ö³º¿ ìîäåë³ â³äáóâàâñÿ ³ç çíà÷íèìè â³äõèëåííÿìè â³ä êîí-
ñòèòóö³éíèõ ïðèïèñ³â.

Ðåçà-øàõ-Ïåõëåâ³ áóâ ïðèâåäåíèé äî âëàäè â³éñüêîâîþ õóíòîþ ³, ïî ñóò³, âñòàíî-
âèâ äèêòàòîðñüêèé ðåæèì. Ïàðëàìåíòñüê³ êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿ â³í çíà÷íî ïîñëàáèâ,
âëàäó öåíòðàëüíèõ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ïîñèëèâ, àâòîíîì³þ ì³ñöåâèõ ïëåìåí ôàêòè÷-
íî ë³êâ³äóâàâ. Ñåíàò ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, òàê ³ íå áóâ ñòâîðå-
íèé, à Ìåäæë³ñ, ïî÷èíàþ÷è ç 1927 ðîêó, âòðàòèâ ìàéæå âñ³ êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿ ³ ïåðå-
òâîðèâñÿ íà êèøåíüêîâèé îðãàí Ðåçà-øàõà-Ïåõëåâ³. Âñ³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ÿê óðÿäîâ³,
òàê ³ îïîçèö³éí³ áóëè ðîç³ãíàí³. Íàâ³òü Êîì³òåò ñòîâï³â ³ñëàìó òàê ³ íå áóâ ñòâîðåíèé,
ùî íå äîçâîëèëî éîìó âèêîíóâàòè ôóíêö³¿ ³ñëàìñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó.

Òàêèì ÷èíîì, ³ðàíñüêà ïîë³òè÷íà òà þðèäè÷íà ïðàêòèêà 20–30-õ ðîê³â ïîâí³ñòþ
â³ä³éøëà â³ä áóêâè ³ äóõó ôîðìàëüíî ÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿ 1906–1907 ðîê³â, çàëèøèâøè
¿¿ íà óçá³÷÷³ ðåàëüíèõ ïðîöåñ³â. Ïðèïèñ ñòàòò³ 7 Äîïîâíåííÿ äî Îñíîâíîãî çàêîíó ²ðà-
íó 1907 ðîêó «îñíîâè Êîíñòèòóö³¿ í³ çà ÿêèõ óìîâ íå ìîæóòü ïðèçóïèíÿòèñü ó ñâî¿é ä³¿
í³ ÷àñòêîâî, í³ ïîâí³ñòþ» ãðóáî ³ãíîðóâàâñÿ. Âñÿ êîíòðîëüíà âëàäà çîñåðåäèëàñü, ÿê ³ ó
ìèíóë³ â³êè, ó ºäèíîâëàäíîãî ìîíàðõà. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ 30-õ ðîê³â ïîñèëèëîñü ïðî-
íèêíåííÿ â ²ðàí ôàøèñòñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè, à â 1941–1946 ðîêàõ íà éîãî òåðèòîð³¿ õàçÿé-
íóâàëè ðàäÿíñüê³ é àíãë³éñüê³ â³éñüêà.

Ñàìå íà ïî÷àòêó öüîãî ïåð³îäó ðîçïî÷àâ ñâ³é øëÿõ ÿê íåçàëåæíà äåðæàâà Àôãàí³-
ñòàí, òåðèòîð³ÿ ÿêîãî ó Õ²Õ òà ïåðø³ äâà äåñÿòèë³òòÿ ÕÕ ñòîë³òòÿ ïåðåáóâàëà ì³æ

«ðîñ³éñüêèì ìîëîòîì» òà «àíãë³éñüêèì êîâàäëîì», à êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ôàê-
òè÷íèõ êîëîí³àëüíèõ êîíñòèòóö³é, îêð³ì Ëîíäîíà ³ Ïåòåðáóðãà, òóò çä³éñíþâàâñÿ ç ÷à-
ñ³â Äóððàí³éñüêî¿ äåðæàâè (1747 ð³ê) òèïîâîþ ñõ³äíîþ äåñïîò³ºþ ó âèãëÿä³ åì³ðó,
æîðñòîê³ñòü ÿêî¿ äåùî ïîì’ÿêøóâàëàñü ïàòð³àðõàëüíî-äåìîêðàòè÷íèì íàãëÿäîì øà-
ð³àòó. Ìëàäîáóõàðñüêèé ³ ìëàäîõ³â³íñüêèé ðåôîðìàòîðñüê³ ³ íàö³îíàë³ñòè÷í³ ðóõè, ÿê³
â 1917–1918 ðîêàõ î÷îëèâ ïðèíö Àìàíóëëà1, ï³ñëÿ êîðîòêî÷àñíî¿ â³éíè ç Àíãë³ºþ ó
òðàâí³–ñåðïí³ 1919 ðîêó äîìîãëèñü âèçíàííÿ Àôãàí³ñòàíó íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ.

Ìîëîäèé åì³ð âèÿâèâ ñåáå òàëàíîâèòèì ðåôîðìàòîðîì ³ âæå ó 1921 ðîö³ äàðóâàâ íà-
ðîäó äîñèòü îáñÿæíó (243 ñòàòò³) ïåðøó àôãàíñüêó þðèäè÷íó êîíñòèòóö³þ ï³ä íàçâîþ
«Îñíîâíèé çàêîí ïðî óïðàâë³ííÿ Àôãàí³ñòàíîì». Çà íèì ïîë³òè÷íèé êîíñòèòóö³é-
íèé êîíòðîëü ó äåðæàâ³ ôàêòè÷íî ïðîäîâæóâàâ çä³éñíþâàòèñü ñàìèì åì³ðîì, òîáòî íà
çàñàäàõ àáñîëþòíî¿ ìîíàðõ³¿. Äåðæàâíà ðàäà – íàïîëîâèíó ïðèçíà÷åíà, íàïîëîâèíó
îáðàíà – òà íàö³îíàëüíèé ùîð³÷íèé êîíãðåñ âåëüìîæ-ñàíîâíèê³â (Äóðáàð) ôîðìàëüíî
äåùî îáìåæóâàëè êîíòðîëüíó âëàäó ìîíàðõà, àëå â ä³éñíîñò³ áóëè ìàéæå áåçïðàâíè-
ìè. Òîìó ¿õ ìîæíà ââàæàòè, ìàáóòü, ò³ëüêè ïðîòîïàðëàìåíòñüêèìè îðãàíàìè, ïåðøèì
êðîêîì àôãàíñüêîãî ðåæèìó ïî øëÿõó ïàðëàìåíòàðèçìó ³ êîíñòèòóö³îíàë³çìó.

×åðãîâèé êðîê ó öüîìó íàïðÿì³ Àìóíàëëà-õàí çðîáèâ ó 1923 ðîö³, âèäàâøè ðå-
ñêðèïòè, ÿê³ ìîâáè ïðîäîâæóâàëè ³ çíà÷íî äîïîâíþâàëè ïåðøó àôãàíñüêó êîíñòèòó-
ö³þ2. «Éîãî âåëè÷í³ñòü – ñëóãà ³ çàõèñíèê ³ñòèííî¿ ìóñóëüìàíñüêî¿ â³ðè, ïðàâèòåëü ³
ãîñóäàð óñ³õ ï³ääàíèõ Àôãàí³ñòàíó» (ñòàòòÿ 5), ÿê ³ ðàí³øå, îñîáèñòî ïðèçíà÷àâ ³ çâ³ëü-
íÿâ ïîëîâèíó ÷ëåí³â Äåðæàâíî¿ ðàäè, ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, ÷ëåí³â óðÿäîâîãî êàá³íåòó, çà-
òâåðäæóâàâ çàêîíè, íîðìàòèâí³ àêòè Ðàäè ì³í³ñòð³â, âèäàâàâ âëàñí³ ðîçïîðÿäæåííÿ òà
³íñòðóêö³¿ òîùî. Àëå ïîì³òíî ðîçøèðþâàëèñü óïðàâë³íñüê³ òà êîíòðîëüí³ ïîâíîâà-
æåííÿ Ðàäè ì³í³ñòð³â, â³äïîâ³äàëüíî¿ ëèøå ïåðåä åì³ðîì «çà çàãàëüíó äåðæàâíó ïî-
ë³òèêó – ñîë³äàðíî, à çà ñïðàâè, îñîáèñòî ï³äâ³äîì÷³ ì³í³ñòðàì, – ïåðñîíàëüíî» (ñòàòòÿ
31). Íà çàñ³äàííÿõ óðÿäó ãîëîâóâàâ ìîíàðõ, à çà éîãî â³äñóòíîñò³ – ïðåì’ºð- ì³í³ñòð.
Ðàäà ì³í³ñòð³â ïåðåòâîðþâàëàñü ôàêòè÷íî íà çàêîíîäàâ÷èé îðãàí: çàêîíîïðîåêòè,
óõâàëåí³ Äåðæàâíîþ ðàäîþ, íàäõîäèëè íà ðîçãëÿä «ç³áðàííÿ ì³í³ñòð³â» («ìåäæë³ñó
ì³í³ñòð³â») ³ ò³ëüêè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ íèì íàäõîäèëè íà ï³äïèñ åì³ðó.
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1 Ï³ñëÿ çàãèáåë³ áàòüêà Õàá³áóëè-õàíà íà ïîëþâàíí³ ó ëþòîìó 1919 ðîêó â³í ñòàâ åì³ðîì.
2 Äèâ.: Îñíîâíîé çàêîí Âûñîêîãî ãîñóäàðñòâà Àôãàíèñòàíà (10 àïðåëÿ 1923 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè Âîñòî-

êà. – Ñ. 73–78; Äîïîëíåíèÿ ê Îñíîâíîìó çàêîíó îá óïðàâëåíèè Àôãàíèñòàíîì îò 15 äæîçà 1302 ãîäà (7 ìàÿ
1923 ãîäà) // Òàì ñàìî. – Ñ. 78–80.



Äåðæàâíà ðàäà çàëèøàëàñü ïðîòîïàðëàìåíòñüêèì óòâîðåííÿì, à ó ãàëóç³ êîíñòèòó-
ö³éíî¿ þñòèö³¿ âèêîíóâàëà, ãîëîâíèì ÷èíîì, ôóíêö³¿ ïîïåðåäíüîãî êîíòðîëþ. Îêð³ì
çàêîíîïðîåêò³â, âîíà ðîçðîáëÿëà ³ íàäñèëàëà íà ðîçãëÿä óðÿäó ðåêîìåíäàö³¿ ïî óñó-
íåííþ íåêîíñòèòóö³éíèõ ä³é òà ³íøèõ ïîðóøåíü Îñíîâíîãî çàêîíó, îô³ö³éíî òëóìà-
÷èëà Êîíñòèòóö³þ òà ³íø³ çàêîíè (àëå òàêå òëóìà÷åííÿ íàáèðàëî ÷èííîñò³ ò³ëüêè ï³ñëÿ
éîãî çàòâåðäæåííÿ ç³áðàííÿì ì³í³ñòð³â), ñòâîðþâàëà ³ ÷èíèëà ñóä íàä äåðæàâíèìè ÷è-
íîâíèêàìè, âèííèìè ó ïîðóøåíí³ Êîíñòèòóö³¿. Äëÿ öüîãî ó ñêëàä³ Äåðæàâíî¿ ðàäè
³ñíóâàâ Ïî÷àòêîâèé ñóä (2 ÷ëåíè ï³ä ãîëîâóâàííÿì 3-ãî – ¿¿ â³öå-ãîëîâè), Àïåëÿö³éíèé
ñóä (4 ÷ëåíè Ðàäè ï³ä ãîëîâóâàííÿì 2-ãî ¿¿ â³öå-ãîëîâè) òà Êàñàö³éíèé ñóä (5 ÷ëåí³â
Ðàäè ï³ä ãîëîâóâàííÿì ¿¿ ïåðøîãî â³öå-ãîëîâè). Äëÿ ñóäó íàä ì³í³ñòðàìè ñòâîðþâàâñÿ
îñîáëèâèé (àëå «ðàçîâîãî» õàðàêòåðó) Âåðõîâíèé ñóä. Äåÿê³ ôóíêö³¿ ïðîòîïàðëàìåíò-
ñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ çàëèøàëèñü ³ çà Äóðáàðîì, ÿêèé çáèðàâñÿ ðàç íà ð³ê
ïåðåä ïî÷àòêîì ñâÿòêóâàííÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³. Çîêðåìà, Äóðáàð (ñòàò-
òÿ 27) çàñëóõîâóâàâ ð³÷í³ çâ³òè óñ³õ ì³í³ñòð³â òà êåðóþ÷èõ ³íøèìè «ñàìîñò³éíèìè
óïðàâë³ííÿìè» ïðî ¿õ ðîáîòó ç «íàäàííÿì óñ³õ íåîáõ³äíèõ ïîÿñíåíü».

Ó ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâàõ, îáëàñòÿõ, ãóáåðí³ÿõ, ïîâ³òàõ ², ²² ³ ²²² êëàñ³â îáîâ’ÿçêè
îõîðîíè Êîíñòèòóö³¿ ïîêëàäàëèñü íà íàïîëîâèíó ïðèçíà÷åí³, íàïîëîâèíó îáðàí³ íà
3 ðîêè â³äïîâ³äí³ íàðàä÷³ çáîðè, ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð³â, ñïåö³àëüíèõ ïðåäñòàâíèê³â
êîæíîãî ç ì³í³ñòåðñòâ ó îáëàñòÿõ, ãóáåðíàòîð³â. Ñêàðãè ãðîìàäÿí íà íåêîíñòèòóö³éí³
÷è íåçàêîíí³ ä³¿ ÷èíîâíèê³â ïîäàâàëèñü ñëóæáîâöþ âèùîãî ðàíãó â³äïîâ³äíî äî ö³º¿
³ºðàðõ³÷íî¿ äðàáèíè. Âàæëèâó ðîëü ó ïðîöåäóð³ çàõèñòó Êîíñòèòóö³¿ â³ä³ãðàâàëè ÿê
øàð³àòñüê³ ñóäè, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ íåþ íå çàïåðå÷óâàëàñü, òàê ³ âåðõ³âêà àôãàíñüêîãî
äóõîâåíñòâà. Òàê, ó 1924 ðîö³ çà ïðîïîçèö³ÿìè êîì³ñ³¿ ç ìóëë áóëè íàâ³òü âíåñåí³ äåÿê³
çì³íè äî Êîíñòèòóö³¿ 1921–1923 ðîê³â.

Ðåôîðìè Àìàíóëëè-øàõà, ñïðÿìîâàí³ íà ïàðëàìåíòàðèçì, îñîáëèâî ï³ñëÿ ñêàñó-
âàííÿ íèì ó 1928 ðîö³ Äåðæàâíî¿ ðàäè ³ çàïðîâàäæåííÿ çàì³ñòü íå¿ Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè
ÿê ïàëàòè äåïóòàò³â, çâè÷àéíî, âèêëèêàëè íåâäîâîëåííÿ ôåîäàëüíî¿ çíàò³, ³ çà ï³ä-
òðèìêè Âåëèêîáðèòàí³¿ ó ñ³÷í³ 1929 ðîêó âîíà ñêèíóëà éîãî ç ïðåñòîëó ³ âèãíàëà ç êðà-
¿íè. Íå äîïîìîãëî Àìàíóëë³ ³ éîãî îñòàííº íîâîââåäåííÿ ç ìåòîþ «óáëàæèòè» êîíñåð-
âàòîð³â: áóëî ïðîãîëîøåíî, ùî íåçàáàðîì ç’ÿâèòüñÿ âåðõíÿ ïàëàòà ïàðëàìåíòó –
Ç³áðàííÿ çíàò³ ç õàí³â ³ ìóëë, ç íàäàííÿì ¿é íàéâèùèõ ïîâíîâàæåíü ó ñôåð³ ïàðëàìåíò-
ñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, ùî âñòàíîâëþâàòèìåòüñÿ ïðèìàò øàð³àòó ÿê ôóí-
äàìåíòó òà ðåë³ã³éíî¿ ³äåîëîã³¿ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ òîùî.

Ó æîâòí³ 1929 ðîêó äî âëàäè ïðèéøîâ åì³ð Ìóõàììåä Íàä³ð-øàõ, ÿêèé çàòâåðäèâ
íîâó Êîíñòèòóö³þ 1931 ðîêó1. Çà íîðìàòèâíèì çì³ñòîì âîíà ìàëî ÷èì â³äð³çíÿëàñü
â³ä Îñíîâíîãî çàêîíó 1921–1923 ðîê³â, àëå äåÿê³ àêöåíòè ùîäî àôãàíñüêî¿ ìîäåë³ êîí-
ñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ âèêëàäàëà äåùî ïî-³íøîìó. Ëàíêà ðåë³ã³éíîãî êîíñòèòóö³éíîãî
êîíòðîëþ âèáóäîâóâàëàñü íå ïðîñòî íà ìóñóëüìàíñüê³é â³ð³, ÿê áóëî ðàí³øå, à íà êîí-
êðåòí³é ¿¿ ã³ëö³ – õàíàô³òñüêîìó â÷åíí³. Ä³ÿëüí³ñòü äóõîâíèõ ñóä³â òåïåð ïðÿìî ïåðåä-
áà÷àëàñü Êîíñòèòóö³ºþ (ñòàòòÿ 88). Åì³ð ³ìåíóâàâñÿ ïàä³øàõîì ÷è øàõîì, à äî éîãî
óïðàâë³íñüêèõ ³ êîíòðîëüíèõ ïîâíîâàæåíü, îêð³ì ïðèçíà÷åííÿ ³ çâ³ëüíåííÿ ãîëîâè
óðÿäó ³ ì³í³ñòð³â òà ³íøèõ, äîäàâàëèñü îáîâ’ÿçêè âèêîíàííÿ íå ò³ëüêè çàêîí³â, à é ïðà-
âèë øàð³àòó. Çàêîíè ìîíàðõ ìàâ çàòâåðäæóâàòè ëèøå ï³ñëÿ ¿õ ñõâàëåííÿ Íàðîäíîþ ðà-
äîþ, òîáòî ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì, çàñíîâàíèì ó 1930 ðîö³ ñïåö³àëüíèì Âñåàôãàí-
ñüêèì ç’¿çäîì. Â³äíèí³ Íàðîäíà ðàäà ìàëà îáèðàòèñü íà òðè ðîêè ³ çä³éñíþâàòè
ïàðëàìåíòñüêèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ðàçîì ³ç ùå îäí³ºþ ïàëàòîþ – Ç³áðàííÿì
çíàòíèõ ëþäåé, ïðèçíà÷åíèõ ïàä³øàõîì.

Îáèäâ³ ïàëàòè ó ïðîöåñ³ ðîçãëÿäó çàêîíîïðîåêò³â áóëè ð³âíîïðàâíèìè, àëå îðè-
ã³íàëüíà â ³ñòîð³¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ôîðìóëà ñòàòò³ 65, çã³äíî ç ÿêîþ çàêîíè
«íå ïîâèíí³ ñóïåðå÷èòè í³ ïðèïèñàì íàéäîñêîíàë³øî¿ ðåë³ã³¿ ³ñëàìó, í³ ïîë³òèö³ êðà-
¿íè», ÷îìóñü àäðåñóâàëàñü ò³ëüêè Íàðîäí³é ðàä³. Îðèã³íàëüí³ñòü òàêî¿ íîðìè ïîëÿãàº
íå ó ï³äêîíòðîëüíîñò³ çàêîíó ðåë³ã³éíèì äîãìàòàì (öå ñïîñòåð³ãàëîñü ó áàãàòüîõ äåð-
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1 Äèâ.: Îñíîâíîé çàêîí Âûñîêîãî àôãàíñêîãî ãîñóäàðñòâà (11 íîÿáðÿ 1931 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæó-
àçíûõ ñòðàí. – Ò. ²²². – Ñ. 61–74.



æàâàõ Ñõîäó), à ó âèìîç³ éîãî â³äïîâ³äíîñò³ «ïîë³òèö³ êðà¿íè». Òîáòî âêàçàíèé ïðèïèñ
äîêîð³ííî ïåðåêðó÷óâàâ çàãàëüíîâèçíàíèé çì³ñò ïàðëàìåíòñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî
êîíòðîëþ: çàêîíè ïîâí³ñòþ çàëåæàëè â³ä ïîë³òèêè óðÿäó ³ ìîãëè áóòè âèçíàí³ íåêîí-
ñòèòóö³éíèìè, ÿêùî âîíè ¿é íå â³äïîâ³äàëè (ÿê ³ õàíàô³òñüêîìó â÷åííþ), à ïàðëàìåíò
ôàêòè÷íî âòðà÷àâ ìîæëèâ³ñòü íå ò³ëüêè âèçíà÷àòè îñíîâè âíóòð³øíüî¿ ³ çîâí³øíüî¿
ïîë³òèêè Àôãàí³ñòàíó, à é âçàãàë³ ÿêîñü íà íå¿ âïëèâàòè. Äîäàìî, ùî çà çì³ñòîì ñòàò-
ò³ 66 Êîíñòèòóö³¿ 1931 ðîêó ïàðëàìåíò íå ì³ã ïîäîëàòè âåòî ïàä³øàõà íà çàêîíè, òîáòî
âîíî áóëî àáñîëþòíèì.

Ðàçîì ç òèì, ó äåÿêèõ àñïåêòàõ ðîëü ïàðëàìåíòñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ
äåùî çðîñòàëà. Ïî-ïåðøå, çàêîíîïðîåêòè, ðîçãëÿíóò³ ó ïàðëàìåíò³, òåïåð íå íàäñèëà-
ëèñü äî Ðàäè ì³í³ñòð³â íà çàòâåðäæåííÿ, à íàâïàêè: çàêîíîïðîåêòè, îáãîâîðåí³ óðÿ-
äîì, íàäñèëàëèñü íà óõâàëó Íàðîäí³é ðàä³ òà Ç³áðàííþ çíàòíèõ ëþäåé1. Ïî-äðóãå,
ïðèíöèï â³äïîâ³äàëüíîñò³ Ðàäè ì³í³ñòð³â âèêëþ÷íî ïåðåä ìîíàðõîì çì³íþâàâñÿ íà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü óðÿäó òà éîãî ÷ëåí³â ïåðåä Íàðîäíîþ ðàäîþ2. Ïî-òðåòº, îñòàíí³é íà-
äàâàëîñü ïðàâî îáèðàòè ñïåö³àëüíó êîíòðîëüíó êîì³ñ³þ (çà çãîäîþ ïàäèøàõà) «äëÿ
çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ íàä óñ³ìà ñïðàâàìè ì³í³ñòð³â ³ ïîñàäîâèõ îñ³á». Ì³í³ñòðè, ÿê³ ïå-
ðåâèùóâàëè ñâî¿ êîíñòèòóö³éí³ ïîâíîâàæåííÿ, ï³äëÿãàëè ïðèòÿãíåííþ äî ñïåö³àëüíî-
ãî Âåðõîâíîãî ñóäó, ùî, ÿê ³ ðàí³øå, ñòâîðþâàâñÿ äëÿ ðîçãëÿäó îäí³º¿ îêðåìî¿ ñïðàâè,
ùî âèíèêëà.

Ïðîòå ³ çíà÷íå ï³äâèùåííÿ ðîë³ ³ñëàìñüêîãî ðåë³ã³éíîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðî-
ëþ, ³ çì³öíåííÿ ïîçèö³é ó ïîë³òè÷í³é êîíñòèòóö³éí³é þñòèö³¿ ñâ³òñüêî¿ àôãàíñüêî¿
ôåîäàëüíî¿ çíàò³ íàïðóæåííÿ óñåðåäèí³ êðà¿íè ó 30-õ ðîêàõ íå ïîñëàáëþâàëè. Ïðî öå
ñâ³ä÷èòü âáèâñòâî ó 1933 ðîö³ «áàòüêà» Êîíñòèòóö³¿ 1931 ðîêó Íàä³ð-øàõà. Æîðñòîêà
áîðîòüáà ì³æ îêðåìèìè êîíñåðâàòèâíèìè êëàíàìè â Àôãàí³ñòàí³ òðèâàëà é íàäàë³.

Ñ
èð³éñüêèé Ëåâàíò (Ñèð³ÿ òà Ë³âàí) ïåðåáóâàëè ç 24 ëèïíÿ 1922 ðîêó ï³ä ìàíäàòîì
Ôðàíö³¿, ÿêà çîáîâ’ÿçóâàëàñü Ë³ãîþ íàö³é ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â íàäàòè êîíñòèòó-

ö³þ ï³äìàíäàòíèì òåðèòîð³ÿì ÿê ìàéáóòí³ì íåçàëåæíèì äåðæàâàì. Ïðîòÿãîì óñüîãî
ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, ñèñòåìà êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ òóò åâîëþö³îíóâàëà ï³ä
âåðõîâåíñòâîì Ôðàíö³¿, à ôàêòè÷í³ òà þðèäè÷í³ êîíñòèòóö³¿ Ñèð³¿ òà Ë³âàíó, ÿê³ äî
1918 ðîêó áóëè ºäèíèì àðàáñüêèì äåðæàâíèì óòâîðåííÿì ó ñêëàä³ Îñìàíñüêî¿ ³ìïå-
ð³¿, ìàëè ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàòè ïðèïèñàì ìàíäàòó Ë³ãè íàö³é3. Â³äð³çàâøè ó 1920 ðîö³
â³ä Ñèð³¿ äåðæàâó Âåëèêèé Ë³âàí, ôðàíöóçè ðîçïî÷àëè íèçêó åêñïåðèìåíò³â, ÷è íå ÷å-
ðåç ð³ê ïðîãîëîøóþ÷è Ñèð³þ òî ôåäåðàö³ºþ, òî êîíôåäåðàö³ºþ íèçêè íåçàëåæíèõ îá-
ëàñòåé. Âðåøò³-ðåøò â³ä íå¿ áóëè â³äîêðåìëåí³ Îáëàñòü àëàâ³ò³â òà îáëàñòü Äæàáåëü-
Äðóç, à ôàêòè÷íî – é àâòîíîìíà Àëåêñàíäðàòòà. Ó öèõ äð³áíèõ ðåñïóáë³êàõ ïîâíèì
õàçÿ¿íîì áóâ Ïàðèæ.

Íà îñíîâí³é òåðèòîð³¿ Ñèð³¿ ìàíäàòàð³é â³ä÷óâàâ ñåáå íå òàê çðó÷íî, îñê³ëüêè ïî-
ñò³éíî ïåðåáóâàâ ÷è òî ï³ä òèñêîì, ÷è òî ï³ä ïðÿìèìè óäàðàìè ñèë àðàáñüêîãî âè-
çâîëüíîãî ðóõó. Ðåçóëüòàòîì ñàìå òàêèõ ðåâîëþö³éíèõ âèñòóï³â ñòàëî çàñíóâàííÿ ó
1928 ðîö³ Ñèð³éñüêèõ óñòàíîâ÷èõ çáîð³â äëÿ ðîçðîáêè êîíñòèòóö³¿. Ïðîòÿãîì äâîõ íà-
ñòóïíèõ ðîê³â òî÷èëàñü áîðîòüáà ì³æ íèìè òà âåðõîâíèì êîì³ñàðîì Ôðàíö³¿ ç ïðèâîäó
ïîëîæåíü íèçêè ñòàòåé. Âîíà çàê³í÷èëàñü ó 1930 ðîö³ ðîçãîíîì Óñòàíîâ÷èõ çáîð³â ³
ââåäåííÿì ðîçðîáëåíîãî íèìè ïðîåêòó íàêàçîì âåðõîâíîãî êîì³ñàðà ç äîäàòêîì ó âè-
ãëÿä³ ïåðåõ³äíèõ ïîñòàíîâ ñòàòò³ 116, ó ÿê³é ³ ôîðìóëþâàëîñü ñòðèæíåâå ïðàâèëî êîí-
ñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ: æîäåí êîíñòèòóö³éíèé ïðèïèñ, æîäåí ñèð³éñüêèé çàêîí íå ìà-
ëè ñóïåðå÷èòè ìàíäàòó Ë³ãè íàö³é4.

Òàêèì ÷èíîì, ç’ÿâèâñÿ ùå îäèí ð³çíîâèä ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ,
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1 Òàêà çì³íà âíåñåíà ó Êîíñòèòóö³þ ó 1934 ðîö³.
2 Ïðîòå ïðèçíà÷åííÿ ³ çâ³ëüíåííÿ ãîëîâè óðÿäó ³ ì³í³ñòð³â çàëèøàëîñü çà ïàäèøàõîì.
3 Äèâ.: Ôðàíöóçñêèé ìàíäàò íà Ñèðèþ è Ëèâàí (24 èþëÿ 1922 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. –

Ò. ²²². – Ñ. 213–217.
4 Äèâ.: Êîíñòèòóöèÿ Ñèðèè. Ðàñïîðÿæåíèå ¹ 3111 âåðõîâíîãî êîìèññàðà Ôðàíöóçñêîé ðåñïóáëèêè

(14 ìàÿ 1930 ãîäà) // Òàì ñàìî. – Ñ. 218–230.



õàðàêòåðíèé äëÿ ìîäåë³ ïàðëàìåíòñüêî¿ ðåñïóáë³êè. ßêùî íå áðàòè äî óâàãè ôðàí-
öóçüêó àäì³í³ñòðàö³þ, ôîðìàëüíî íà âåðõ³âö³ ïîë³òè÷íîãî êîíòðîëþ îïèíÿâñÿ îäíî-
ïàëàòíèé ïàðëàìåíò – Ïàëàòà äåïóòàò³â, îáðàíà íà ÷îòèðè ðîêè. Ïåâí³ êîíòðîëüí³ âà-
æåë³ ïðèáèðàëè äî ñâî¿õ ðóê ïðåçèäåíò, îáðàíèé Ïàëàòîþ äåïóòàò³â íà ï’ÿòü ðîê³â, òà
Ðàäà ì³í³ñòð³â, ùî ñêëàäàëàñÿ ç ãîëîâè ³ 7 ÷ëåí³â óðÿäó, «êîëåêòèâíî é ³íäèâ³äóàëüíî
â³äïîâ³äàëüíèõ ïåðåä ïàðëàìåíòîì» (ñòàòòÿ 90). Ñóäîâà âëàäà, ÿê ³ â ñàì³é Ôðàíö³¿,
â³ä ó÷àñò³ ó çä³éñíåíí³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ â³äñòîðîíþâàëàñü. Ó íåçàëåæíèõ
ñèð³éñüêèõ îáëàñòÿõ, äå óïðàâë³ííÿ îðãàí³çîâóâàëîñü íà ï³äñòàâ³ ñòàòóò³â ìàíäàòàð³ÿ,
êîíòðîëüíà âëàäà ôîðìàëüíî íàëåæàëà ãóáåðíàòîðó, ïðèçíà÷åíîìó âåðõîâíèì êî-
ì³ñàðîì ³ â³äïîâ³äàëüíîìó ïåðåä íèì, à ôàêòè÷íî – âåðõîâíîìó êîì³ñàðó, áåç ñõâàëåí-
íÿ ÿêîãî íå ì³ã íàáðàòè ÷èííîñò³ æîäåí íîðìàòèâíèé àêò.

Ïðàêòèêà ïàðëàìåíòñüêîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ âèÿâèëàñü âåëüìè äàëåêîþ
â³ä êîíñòèòóö³éíèõ ïðèïèñ³â. Ïåðøèé ïðåçèäåíò Ñèð³¿ Ìîõàìåä Àë³ áåé åëü-Àá³ä áóâ
ôðàíöóçüêîþ ìàð³îíåòêîþ. Ó ëèñòîïàä³ 1933 ðîêó âåðõîâíèé êîì³ñàð ñâî¿ì àêòîì
ïðèçóïèíèâ çàñ³äàííÿ Ïàëàòè äåïóòàò³â äî áåðåçíÿ 1934 ðîêó, ïîò³ì – äî ëèñòîïàäà
1934 ðîêó, ïîò³ì – íà íåâèçíà÷åíèé ñòðîê.

Ë³âàíó, äå çà äîçâîëîì ìàíäàòàð³ÿ Ðàäà ïðåäñòàâíèê³â çáèðàëàñü ç 1922 ðîêó, Ôðàí-
ö³ÿ äàðóâàëà ê³ëüêà êîíñòèòóö³é. Ïåðøà ç íèõ (òðàâåíü 1926 ðîêó ç³ çì³íàìè 1927 òà
1929 ðîê³â) ïåðåäáà÷àëà ³ñíóâàííÿ ñèñòåìè ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ,
õàðàêòåðíîãî äëÿ ïàðëàìåíòñüêèõ ðåñïóáë³ê, ÿê äâ³ êðàïë³ âîäè ñõîæîãî íà ñèð³é-
ñüêèé âàð³àíò ç äîäàòêîì (ñòàòòÿ 93) ïðî òå, ùî äåðæàâà – ìàíäàòàð³é º àðá³òðîì ó âñ³õ
êîíñòèòóö³éíèõ êîíôë³êòàõ. Çâåðíåìî óâàãó é íà òå, ùî äî 1927 ðîêó â Ë³âàí³ ïàðëà-
ìåíòñüêèé êîíòðîëü, îêð³ì Ïàëàòè äåïóòàò³â, ìàâ çä³éñíþâàòèñü ùå é ïðèçíà÷åíèì
ïðåçèäåíòîì Ñåíàòîì. Âåðõíÿ ïàëàòà ó 1927 ðîö³ ñêàñîâóâàëàñü, àëå ïðåçèäåíò îòðè-
ìóâàâ ïðàâî ïðèçíà÷àòè òðåòèíó ñêëàäó Ïàëàòè äåïóòàò³â. Ï³ñëÿ ïîâàëåííÿ íåþ óðÿäó
â ðåçóëüòàò³ ïàðëàìåíòñüêîãî âîòóìó íåäîâ³ðè ó áåðåçí³ 1930 ðîêó Êîíñòèòóö³þ
Ë³âàíó â ÷åðãîâèé ðàç áóëî ïåðåðîáëåíî.

Àëå ôàêòè÷íî öåé âàð³àíò òàê ³ íå âñòèã íàáðàòè ÷èííîñò³, îñê³ëüêè ó òðàâí³
1932 ðîêó âåðõîâíèé êîì³ñàð ñâî¿ì íàêàçîì ¿¿ ä³þ ïðèçóïèíèâ, ïàðëàìåíò ðîç³ãíàâ ³
ñòàâ ñàì ïðèçíà÷àòè ãëàâó äåðæàâè, ÿêèé ³ çîñåðåäèâ íàéâèù³ çàêîíîäàâ÷³ ³ êîíòðîëü-
í³ âàæåë³. Ï³ñëÿ äâîð³÷íîãî ïàíóâàííÿ ïîçàïàðëàìåíòñüêîãî, çà ñóòòþ, ïðÿìîãî ôðàí-
öóçüêîãî óïðàâë³ííÿ êðà¿íîþ âåðõîâíèé êîì³ñàð ó ÷åðãîâèé ðàç äàðóâàâ Ë³âàíó êîí-
ñòèòóö³þ1. Ïðèçíà÷åíîìó ðàí³øå ãëàâ³ äåðæàâè ïðèñâîþâàâñÿ òèòóë ïðåçèäåíòà.
Óðÿäîì êåðóâàâ äåðæàâíèé ñåêðåòàð, â³äïîâ³äàëüíèé ò³ëüêè ïåðåä ïðåçèäåíòîì.
Îñòàíí³é î÷îëþâàâ ùå é Óðÿäîâó ðàäó ç «íà÷àëüíèê³â çàãàëüíèõ äåðæàâíèõ óïðàâ-
ë³íü» (ñòàòòÿ 6) òà äâîõ âèùèõ ñóää³â, ÿêà ìàëà â³ä³ãðàâàòè çíà÷íó ðîëü ó ïðîöåñ³
ïîë³òè÷íîãî é àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîíòðîëþ. Çíà÷åííÿ ïàðëàìåíòó â öüîìó ïðîöåñ³
ïîì³òíî ïàäàëî. Äî òîãî æ ÷àñòèíà äåïóòàò³â òåæ ïðèçíà÷àëàñü ïðåçèäåíòîì. ² õî÷ çãî-
äîì, êîëè áóëà â³äíîâëåíà ÷èíí³ñòü Êîíñòèòóö³¿ 1926 ðîêó (1936 ð³ê), âåðõîâíèé êî-
ì³ñàð óñå æ âòðàòèâ ïðàâî íà ïðèçíà÷åííÿ ïðåçèäåíòà, îáðèñè ïðåçèäåíòñüêî¿, à
íå ïàðëàìåíòñüêî¿ ðåñïóáë³êè ó Ë³âàí³ äàâàëè ïðî ñåáå çíàòè àæ äî äîñÿãíåííÿ íèì
íåçàëåæíîñò³ ó ëèñòîïàä³ 1943 ðîêó. ×åðåç ì³ñÿöü íåçàëåæíîþ ñòàëà é Ñèð³ÿ.

Ç ïðèòàìàííèìè ¿é îñîáëèâîñòÿìè åâîëþö³îíóâàëà ñèñòåìà êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿
ó ñàì³é ñåðöåâèí³ ³ñëàìó – Àðàáñüê³é ñàóäñüê³é äåðæàâ³ (Ñàóä³¿, Ñàóä³âñüê³é Àðà-

â³¿), ÿêà ç’ÿâèëàñü íà ïîë³òè÷í³é êàðò³ ñâ³òó â 1932 ðîö³ íà ì³ñò³ ñòâîðåíî¿ ó 1927 ðîö³ ó
ðåçóëüòàò³ òðèâàëèõ ùå ç 1902 ðîêó â³éí ²áí-Ñàóäà (åì³ð Íåäæäà ó 1902–1927 ðîêàõ)
äåðæàâè «Õ³äæàç-Íåäæä òà ïðèºäíàí³ îáëàñò³». Âàõõàá³çì, áàòüê³âùèíîþ ÿêîãî áóâ
Íåäæä ç Åð-Ð³àäîì, ñòàâàâ îô³ö³éíîþ ³äåîëîã³ºþ äîêòðèíè îõîðîíè ôàêòè÷íèõ àðàá-
ñüêèõ êîíñòèòóö³é íà á³ëüø³é ÷àñòèí³ ïðèëåãëèõ äî Åð-Ð³àäó çåìåëü Àðàâ³éñüêîãî ï³â-
îñòðîâà, çà âèíÿòêîì êðàéíüîãî Ï³âäíÿ òà äåÿêèõ òåðèòîð³é, ïðèëåãëèõ äî Ïåðñüêî¿
çàòîêè. Ãîëîâíèìè íîñ³ÿìè âàõõàá³çìó ³ îáîðîíöÿìè íàñàäæóâàíèõ íèì ³ñëàìñüêèõ
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1 Äèâ.: Êîíñòèòóöèÿ Ëèâàíà. Ðàñïîðÿæåíèå ¹ 1 âåðõîâíîãî êîìèññàðà Ôðàíöóçñêîé ðåñïóáëèêè (2 ÿíâà-
ðÿ 1934 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Ò. ²²². – Ñ. 231–236.



òðàäèö³é, çâè÷àéíî, çàëèøàëèñü «ñòîâïè ³ñëàìó» – ìóñóëüìàíñüê³ ñâÿùåííîñëóæèòå-
ë³ òà øàð³àòñüê³ ñóäè, à òàêîæ âîæä³ ïëåìåí, ç’¿çäè âîæä³â, ðåã³îíàëüí³ ÷èíîâíèêè,
ïðèçíà÷åí³ ç öåíòðó, òîùî.
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Ïåðøà ïèñàíà êîíñòèòóö³ÿ ó çàçíà÷åíîìó ðåã³îí³ ç’ÿâèëàñü ó 1926 ðîö³ ï³ä íàçâîþ
«Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ Õ³äæàçüêîãî êîðîë³âñòâà»1. Àëå ¿¿ çà çì³ñòîì ìîæíà â³äíåñòè
ò³ëüêè äî ñâîºð³äíî¿ òå÷³¿ êîíñòèòóö³îíàë³çìó àáñîëþòèñòñüêîãî ïåð³îäó, ÿêèé ªâðîïà
ïðîìèíóëà ó XVII–XVIII ñòîë³òòÿõ. Ó öüîìó ñåíñ³ Êîíñòèòóö³þ Õ³äæàçó 1926 ðîêó
ìîæíà ââàæàòè íîâ³òí³ì çðàçêîì íàçâàíî¿ òå÷³¿. Âîíà çàêð³ïëþâàëà óñòð³é àáñîëþòíî¿
«ìîíàðõ³÷íî¿ äåðæàâè ç äîðàä÷èìè ³íñòèòóö³ÿìè» (ñòàòòÿ 2) ³ çîñåðåäæóâàëà âñþ ïîâ-
íîòó óïðàâë³íñüêî¿ òà êîíòðîëüíî¿ âëàäè «â ðóêàõ éîãî âåëè÷íîñò³ êîðîëÿ Àáä-óëü-
Àç³ñà, ñèíà Àáä-åð-Ðàõìàí-àëü-Ôåéñàë-àëü-Ñàóäà», ëèøå «ïîâ’ÿçàíîãî ïðàâèëàìè
ñëàâíîãî øàð³àòó» (ñòàòòÿ 5). Êîðîëü äîñèòü «ùåäðî» ä³ëèâñÿ ñâî¿ìè êîíòðîëüíèìè òà
³íøèìè ïîâíîâàæåííÿìè ç âëàñíèì ñèíîì, ïðèçíà÷åíèì íèì íàì³ñíèêîì, îñê³ëüêè ñà-
ìå íàì³ñíèöòâî çà ñòàòòåþ 8 Êîíñòèòóö³¿ ñòàâàëî óðÿäîì Õ³äæàçó. Íàì³ñíèê î÷îëþâàâ
Íàðàä÷³ çáîðè Õ³äæàçó â ñêëàä³ éîãî ðàäíèê³â òà 6 ïðèçíà÷åíèõ êîðîëåì îñ³á, ÿê³ çáè-
ðàëèñü íà çàñ³äàííÿ ùîòèæíÿ òà óõâàëþâàëè ïðîïîçèö³¿ äëÿ êîðîëÿ. Ó òàêîìó æ ïîðÿä-
êó ñòâîðþâàëèñü ³ ôóíêö³îíóâàëè àäì³í³ñòðàòèâí³ çáîðè Ìåä³íè ³ Äæåääè, äî ÿêèõ âõî-
äèëè êà¿ì-ìàêàìè (ãóáåðíàòîðè), ¿õ ïîì³÷íèêè òà 4 ÷èíîâíèêè «ç ÷èñëà äîñâ³ä÷åíèõ ³
çä³áíèõ ëþäåé», îêðóæí³ çáîðè, çáîðè ïîñåëåíü òà ïëåìåí. Óñ³ ¿õ ÷ëåíè ïðèçíà÷àëèñü
êîðîëåì íà îäèí ð³ê ç ïðàâîì ïåðåïðèçíà÷åííÿ. Ïðèðîäíî, ùî íàðàä÷³ çáîðè êîíöåí-
òðóâàëè çíà÷íèé îáñÿã ïîë³òè÷íîãî òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîíòðîëþ.

Àëå ó Õ³äæàç³ ³ñíóâàëà ùå é êîíñòèòóö³éíà çàãàëüíà ³íñïåêö³ÿ (ñòàòò³ 46–55) ó ñêëà-
ä³ çàãàëüíèõ ³ îêðóæíèõ ³íñïåêòîð³â, ïðèçíà÷åíèõ ìîíàðõîì ³ áåçïîñåðåäíüî éîìó
ï³äïîðÿäêîâàíèõ. Âîíè îòðèìóâàëè ïîâíîâàæåííÿ ó áóäü-ÿêèé ÷àñ ðåâ³çóâàòè ä³ÿëü-
í³ñòü óñ³õ óðÿäîâèõ ³ ì³ñöåâèõ óïðàâë³íñüêèõ çàêëàä³â, ïîñàäîâèõ îñ³á, ìàëè ïðàâî
ïðèçóïèíÿòè ¿õ àêòè, ùî ñóïåðå÷àòü Êîíñòèòóö³¿ àáî óêàçàì êîðîëÿ, òèì÷àñîâî â³äñòî-
ðîíþâàòè âèííèõ â³ä ïîñàä «ç ïðèòÿãíåííÿì äî ñóäó òà ñë³äñòâà». Ïåâí³ êîíòðîëüí³
ôóíêö³¿ ïîêëàäàëèñü íà çàãàëüí³ ì³ñüê³ çáîðè Ìåêêè (12 îñ³á), Ìåä³íè (8 îñ³á) òà
Äæåääè (8 îñ³á), ì³ñüêèõ ãîë³â òà ì³ñüê³ àäì³í³ñòðàòèâí³ ðàäè.

Ó 1932 ðîö³ Êîðîëü Õ³äæàçó ²áí Ñàóä ñòàâ êîðîëåì Àðàáñüêî¿ ñàóäñüêî¿ äåðæàâè ³
äîðó÷èâ óðÿäó íåãàéíî ïðèñòóïèòè äî ðîçðîáêè ¿¿ Îñíîâíîãî çàêîíó – Çàêîíó ïðî ïðå-
ñòîëîíàñòóïíèöòâî òà îðãàí³çàö³þ óðÿäó. Àëå òàêà ðîçðîáêà ÿâíî çàòÿãóâàëàñü, à íà
ïðèºäíàí³ çåìë³ ïîñòóïîâî ïîøèðþâàëèñü äåðæàâíèé óñòð³é òà ñèñòåìà øàð³àòñüêî-
ãî ïîë³òè÷íîãî, àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, ùî âæå ñêëàëàñü ó
Õ³äæàç³. Çâåðíåìî óâàãó: ðîëü Íàðàä÷èõ çáîð³â ó ñåðåäèí³ ³ äðóã³é ïîëîâèí³ 30-õ ðîê³â
äåùî ï³äâèùèëàñü, ¿õ ÷èñåëüí³ñòü äîñÿãëà 13 îñ³á (ãîëîâà, äâà çàñòóïíèêè, 10 ÷ëåí³â).
Âîíè ñòàëè çä³éñíþâàòè ïîïåðåäí³é êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü, òîáòî ðîçãëÿäàòè ³
äàâàòè âèñíîâêè íà âñ³ çàêîíîïðîåêòè, ÿê³ âíîñèëèñü óðÿäîì íà ï³äïèñ êîðîëþ, ³ ìî-
ãëè íàâ³òü ïîâåðòàòè äåÿê³ ç íèõ äëÿ ïîâòîðíîãî óõâàëåííÿ Ðàäîþ ì³í³ñòð³â. Òàê òåïåð
íàçèâàëîñü êîëèøíº íàì³ñíèöòâî Õ³äæàçó íà ï³äñòàâ³ êîíñòèòóö³éíîãî àêòà êîðîëÿ2.
Ãîëîâîþ Ðàäè ì³í³ñòð³â çàëèøàâñÿ òîé æå ïðèíö, ÿêèé âîäíî÷àñ áóâ ³ â³éñüêîâèì
ì³í³ñòðîì, ³ ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ³ ì³í³ñòðîì çàêîðäîííèõ ñïðàâ. Â³äïîâ³äíî
äî íàçâàíîãî êîðîë³âñüêîãî àêòà ñïàäêîºìåöü òðîíó ÿê ãîëîâà Ðàäè ì³í³ñòð³â áåçïîñå-
ðåäíüî êåðóâàâ ùå é Íàðàä÷èìè çáîðàìè, êîðîë³âñüêîþ êàíöåëÿð³ºþ, ãàëóçÿìè þñòè-
ö³¿ ³ ô³íàíñ³â, íà÷àëüíèêàìè âíóòð³øí³õ îáëàñòåé, à ÿê ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ –
óïðàâë³ííÿìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, îñâ³òè, ïîøò ³ òåëåãðàô³â, ïîë³ö³¿, øàð³àòñüêèìè ñó-
äàìè òà ì³ñüêèìè óïðàâë³ííÿìè.

Îòæå, â ðóêàõ ïðèíöà Ñàóä³âñüêî¿ Àðàâ³¿ çîñåðåäæóâàëèñü âåëè÷åçí³ êîíñòèòóö³éí³
êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ. Ö³êàâà é òàêà îñîáëèâ³ñòü ñàóä³âñüêî¿ ñèñòåìè êîíñòèòó-
ö³éíî¿ þñòèö³¿, ÿê îô³ö³éíèé äîçâ³ë ì³í³ñòðó (ÿêèõ áóëî îáìàëü) íå âèêîíóâàòè óñíèõ
âêàç³âîê ãîëîâè Ðàäè ì³í³ñòð³â ó ðàç³ ñóìí³âó ì³í³ñòðà ó â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ ÷è
óêàçàì êîðîëÿ òàêèõ âêàç³âîê. Êîíôë³êò âèð³øóâàâñÿ îñîáèñòî ìîíàðõîì. Â÷èíÿâ ²áí
Ñàóä ñïðîáè âêëþ÷èòè äî ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ùîð³÷í³ íàö³îíàëüí³
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1 Äèâ.: Îñíîâíîé çàêîí Ãåäæàñà (31 àâãóñòà 1926 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Ò. ²²². –
Ñ. 153–162.

2 Äèâ.: Êîðîëåâñêèé óêàç îá ó÷ðåæäåíèè Ñîâåòà ìèíèñòðîâ (29 äåêàáðÿ 1931 ãîäà) // Òàì ñàìî. –
Ñ. 163–164.



ç’¿çäè íàéá³ëüø «³ìåíèòèõ» ³ «ìóäðèõ» ãðîìàäÿí – äåëåãàò³â â³ä ðåã³îí³â äëÿ çì³öíåííÿ
«äîáðèõ çâè÷à¿â», øàð³àòñüêèõ äîãì, ïîøóê³â âèð³øåííÿ ïðîáëåì ïðàâîñóääÿ òîùî.

Íà ï³äñòàâ³ äâîõ êîíñòèòóö³é, óõâàëåíèõ ó ì³æâîºííèé ïåð³îä, åâîëþö³îíóâàëà ñè-
ñòåìà êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ Òà¿ëàíäó (äî 1939 ðîêó – Ñ³àì). Òàéñüêà äåðæàâà,

ÿêà áóëà àáñîëþòíîþ ìîíàðõ³ºþ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ â³ê³â, ó Ïåðø³é ñâ³òîâ³é â³éí³ ï³ä-
òðèìóâàëà Í³ìå÷÷èíó. Òîìó â 1920–1925 ðîêàõ ¿é áóëî íàâ’ÿçàíî íèçêó êàáàëüíèõ
óãîä ç³ ÑØÀ, ßïîí³ºþ, Ôðàíö³ºþ, Ãîëëàíä³ºþ. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ 20-õ ðîê³â â³äâåð-
òèé çîâí³øí³é òèñê äåùî ïîñëàáèâñÿ, àëå âïëèâ ³äåé ñâ³òîâîãî êîíñòèòóö³îíàë³çìó
ñâîþ ñïðàâó çðîáèâ. Îäèí ç ïðîâ³äíèõ ïðàâîçíàâö³â Ñ³àìó Ëóàí Ïðàä³ò ³ ïîëêîâíèê
Ô³à Áàõîëü ñòâîðèëè Íàðîäíó ïàðò³þ, î÷îëèëè êîíñòèòóö³îíàë³ñòñüêèé ðóõ ³ 24 ÷åðâ-
íÿ 1932 ðîêó, çààðåøòóâàâøè êîðîëÿ Ïðàæàäõ³ïîêà, çä³éñíèëè ïåðåâîðîò, òîáòî çëàì
òèñÿ÷îë³òí³õ ôàêòè÷íèõ êîíñòèòóö³é.

×åðåç òðè äí³ ìîíàðõ çìóøåíèé áóâ «äàðóâàòè» íàðîäó ïåðøó Òèì÷àñîâó êîíñòèòó-
ö³þ Ñ³àìó â³ä 27 ÷åðâíÿ 1932 ðîêó, íàïèñàíó îñîáèñòî Ëóàí Ïðàä³òîì. Òàêèì ÷èíîì,
âñòàíîâëþâàëàñü ñèñòåìà æîðñòêîãî ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ç áîêó
Íàðîäíî¿ ïàðò³¿ çà ïðèêëàäîì Ãîì³íüäàíó â ñóñ³äíüîìó Êèòà¿. Ôîðìàëüíî çàêîíîäàâ÷à
âëàäà â³ääàâàëàñü îäíîïàëàòíèì Íàðîäíèì çáîðàì, 14 ÷ëåí³â ÿêèõ îá’ºäíóâàëèñü ó
ñêëàä³ Êîì³òåòó Íàðîäíî¿ ïàðò³¿, ùî é ñòàâàâ ôàêòè÷íî êîëåêòèâíèì äèêòàòîðîì ó äåð-
æàâ³, çîñåðåäæóþ÷è ó ñâî¿õ ðóêàõ óñ³ êîðîë³âñüê³, ïàðëàìåíòñüê³, óðÿäîâ³ òà ñóäîâ³
íàéâèù³ óïðàâë³íñüê³ òà êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿. Ïðî ñóäîâó âëàäó ìàéæå íå çãàäóâàëîñü.

Òà íå ìèíóëî é ï³âðîêó, ÿê ó ðåçóëüòàò³ ãîñòðî¿ ôðàêö³éíî¿ áîðîòüáè âñåðåäèí³ ñàìî¿
Íàðîäíî¿ ïàðò³¿ çàçíà÷åíèé âèùå Êîì³òåò î÷îëèâ ³íøèé ïðàâîçíàâåöü – ãîëîâà áàíã-
êîêñüêîãî êàñàö³éíîãî ñóäó Ô³à Ìàíî, ÿêèé, çëÿêàâøèñü çàíàäòî ðåâîëþö³éíèõ çì³í,
äóæå øâèäêî ï³äãîòóâàâ òåêñò «îñòàòî÷íî¿» êîíñòèòóö³¿1. Ôîðìàëüíî íà âåðõ³âêó êîí-
ñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ Ñ³àìó ïîâåðòàâñÿ êîðîëü – «ãëàâà íàðîäó», ÿêèé çä³éñíþâàâ çàêî-
íîäàâ÷ó âëàäó, àëå «íà ï³äñòàâ³ âèñíîâê³â òà çà çãîäîþ Ç³áðàííÿ íàðîäíèõ ïðåäñòàâíè-
ê³â» (ñòàòòÿ 6), âèêîíàâ÷ó âëàäó, àëå «÷åðåç Äåðæàâíó ðàäó» (ñòàòòÿ 7), ñóäîâó âëàäó,
àëå «÷åðåç ñóäè, íàëåæíèì ÷èíîì âñòàíîâëåí³ çà çàêîíîì» (ñòàòòÿ 8), ñêëèêàâ, â³äêðè-
âàâ, çàêðèâàâ Ç³áðàííÿ íàðîäíèõ ïðåäñòàâíèê³â, çáèðàâ éîãî íà íàäçâè÷àéí³ ñåñ³¿, ìàâ
ïðàâî ðîçïóñêó ïàðëàìåíòó, ïðèçíà÷åííÿ ïîëîâèíè äåïóòàò³â, ï³äïèñóâàâ çàêîíè, çà-
ñòîñîâóâàâ â³äêëàäàëüíå âåòî, ïðèçíà÷àâ ãîëîâó (çà çãîäîþ ãîëîâè ïàðëàìåíòó) òà ÷ëå-
í³â Äåðæàâíî¿ ðàäè òîùî. Ïàðëàìåíò ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ,
çä³éñíþâàâ êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü íà ï³äñòàâàõ, äàëåêèõ â³ä çàãàëüíîâèçíàíèõ,
îñê³ëüêè ñòàòòÿ 65 Êîíñòèòóö³¿ ïðèïèñóâàëà, ùî äî òîãî, ÿê á³ëüøå ïîëîâèíè ãðîìà-
äÿí-âèáîðö³â «íå âèòðèìàþòü ³ñïèò çà êóðñîì ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè» (àëå íå ï³çí³øå
1942 ðîêó), Ç³áðàííÿ íàðîäíèõ ïðåäñòàâíèê³â ñêëàäàòèìåòüñÿ ç «÷ëåí³â ïåðøî¿ êàòå-
ãîð³¿» (78 äåïóòàò³â), îáðàíèõ íàñåëåííÿì íà ÷îòèðè ðîêè, òà «÷ëåí³â äðóãî¿ êàòåãîð³¿»
(78 äåïóòàò³â), ïðèçíà÷åíèõ êîðîëåì íà âåñü ïåðåõ³äíèé ïåð³îä. Ïðè÷îìó â ðàç³ ðîç-
ïóñêó ïàðëàìåíòó ðîçãàíÿëèñü ò³ëüêè «÷ëåíè ïåðøî¿ êàòåãîð³¿». À äî âèáîð³â ³ òàêèõ
ïðèçíà÷åíü Ç³áðàííÿ íàðîäíèõ ïðåäñòàâíèê³â ä³ÿëî ó ñêëàä³ 70 îñ³á, ïðèçíà÷åíèõ êå-
ð³âíèöòâîì Íàðîäíî¿ ïàðò³¿ ùå äî óõâàëåííÿ ïîñò³éíî¿ Êîíñòèòóö³¿ Ñ³àìó.

Ïåâí³ ïîë³òè÷í³ òà àäì³í³ñòðàòèâí³ êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿ ïîêëàäàëèñü íà Äåðæàâíó
ðàäó ó ñêëàä³ ãîëîâè, 14 äåðæàâíèõ ðàäíèê³â-äåïóòàò³â ïàðëàìåíòó òà ùå 10 «íå äåïó-
òàò³â». Ñàìå Äåðæàâíà ðàäà ó ö³ëîìó, òà êîæåí äåðæàâíèé ðàäíèê îêðåìî íåñëè êîí-
ñòèòóö³éíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä Ç³áðàííÿì íàðîäíèõ ïðåäñòàâíèê³â ³ çîáîâ’ÿçàí³
áóëè ïîäàâàòè ó â³äñòàâêó ïðè âèñëîâëåíí³ âîòóìó íåäîâ³ðè.

Ïðàâî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Ñ³àìó ñòàòòÿ 62 íàäàâàëà âèêëþ÷íî
Ç³áðàííþ íàðîäíèõ ïðåäñòàâíèê³â. Âàæëèâèì, ç òî÷êè çîðó åâîëþö³¿ òà¿ëàíäñüêî¿ ñè-
ñòåìè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, óÿâëÿºòüñÿ ïðèïèñ ñòàòò³ 61 ïðî òå, ùî áóäü-ÿê³ ïîëî-
æåííÿ çàêîíó, ÿê³ ñóïåðå÷àòü Êîíñòèòóö³¿ ÷è íå óçãîäæåí³ ç íåþ, º íåä³éñíèìè ³ ïî-
çáàâëåí³ ÷èííîñò³. Àëå ïîðÿäîê âèçíàííÿ òàêèõ çàêîí³â íåêîíñòèòóö³éíèìè Êîíñòè-
òóö³ºþ íå âñòàíîâëþâàâñÿ.
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1 Äèâ.: Êîíñòèòóöèÿ Ñèàìà (10 äåêàáðÿ 1932 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Ò. ²²². –
Ñ. 137–145.



Ðåàëüíà ïîë³òè÷íà ä³éñí³ñòü Ñ³àìó, ÿê ³ ó áàãàòüîõ ³íøèõ äåðæàâàõ, ÿâíî ðîçõîäè-
ëàñü ç êîíñòèòóö³éíèìè ïðèïèñàìè. Ï³ñëÿ ôàêòè÷íîãî ðîçãîíó â ëþòîìó 1933 ðîêó
ïàðëàìåíòó, â÷èíåíîãî Ô³à Ìàíî, ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ â³í ðàçîì ç îäíîäóìöÿìè áóâ çà-
àðåøòîâàíèé ïîë³òè÷íèìè îïîíåíòàìè. Äî Ñ³àìó ïîâåðíóâñÿ Ëóàí Ïðàä³ò. Ïî÷àëè
ñïàëàõóâàòè àíòèìîíàðõ³÷í³ ïîâñòàííÿ. Äðóãîãî áåðåçíÿ 1935 ðîêó Ïðàæàäõ³ïîê çð³ê-
ñÿ ïðåñòîëó íà êîðèñòü ïðèíöà Àíàíäà Ìàõ³äîëÿ ³ âò³ê çà êîðäîí. Ôàêòè÷íèìè íî-
ñ³ÿìè «âåðõîâíîãî ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ» ó äðóã³é ïîëîâèí³ 30-õ
ðîê³â ñòàëè ÷èñëåíí³ ÿïîíñüê³ ðàäíèêè, ÿê³ øâèäêî âèò³ñíÿëè ç öèõ ïîñàä àíãë³éö³â òà
ôðàíöóç³â1. Àæ äî ê³íöÿ öüîãî ïåð³îäó Ñ³àì (ç 1939 ðîêó – Òà¿ëàíä) ïåðåòâîðèâñÿ íà
íàï³âêîëîí³þ ßïîí³¿.

Áëèçüêó äî ôðàíöóçüêî¿ ìîäåëü êâàç³ñóäîâîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ ðàçîì ³ç
Ñ³àìñüêîþ ìîíàðõ³ºþ îáðàëà á³ëüø³ñòü ³ç ñóá’ºêò³â ôðàíöóçüêî¿ êîëîí³àëüíî¿ ³ì-

ïåð³¿ – äðóãî¿ â ñâ³ò³ çà ðîçì³ðàìè ³ ÷èñåëüí³ñòþ íàñåëåííÿ. Íèçêà ç íèõ (ñòàð³ êîëîí³¿ –
Ãâàäåëóïà, Ìàðò³í³êà, Ãâ³àíà, Ðåþíüîí, Êîõ³íõ³íà, Ñåíåãàë, Êàìáîäæà, Àëæèð òà ³í-
ø³) âçàãàë³ ðîçãëÿäàëèñü óñ³ìà ôðàíöóçüêèìè êîíñòèòóö³ÿìè, ïî÷èíàþ÷è ç ÿêîá³í-
ñüêî¿, ÿê íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà òåðèòîð³¿ Ôðàíö³¿, äå ä³º âèíÿòêîâî ¿¿ êîíñòèòóö³ÿ, òîáòî ³
çàêîíè, ³ ñóäîâà ñèñòåìà òîùî. ²íø³ çàìîðñüê³ çåìë³ (íîâ³ êîëîí³¿) ââàæàëèñü íåöèâ³-
ë³çîâàíèìè àíåêñîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè, íå ãîòîâèìè äî ñïðèéíÿòòÿ ôðàíöóçüêèõ òðà-
äèö³é äåìîêðàò³¿ ³ êîíñòèòóö³îíàë³çìó.

Íàéâèùèìè îðãàíàìè ïîë³òè÷íîãî òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðî-
ëþ çà äîòðèìàííÿì Êîíñòèòóö³¿ Ôðàíö³¿ ³ ¿¿ çàêîí³â íà ï³äëåãëèõ çåìëÿõ áóëè ì³í³ñ-
òåðñòâî âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ì³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ òà ñïåö³àëüíå ì³í³ñòåðñòâî êîëîí³é ó
Ïàðèæ³, à íà ì³ñöÿõ – ïðèçíà÷åí³ ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ – ãåíåðàë-êàï³òàíè, ãó-
áåðíàòîðè, ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðè2, êîëîí³àëüí³ ïðåôåêòè, êîì³ñàðè þñòèö³¿ òà ³íø³.
Äóæå ïîïóëÿðíèìè ó ì³æâîºííèé ïåð³îä ñòàëè òàê çâàí³ ïðîòåêòîðàòè (Òóí³ñ, Ìàðîê-
êî òà ³íø³). Òóò, ïîðÿä ç ôðàíöóçüêèìè îðãàíàìè ïîë³òè÷íîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîí-
òðîëþ (ãåíåðàëüí³ ðåçèäåíòóðè, âåðõîâí³ êîì³ñàð³àòè), ä³ÿëè ùå é ì³ñöåâ³ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ íà ÷îë³ ç ñóëòàíàìè, áåÿìè, ³íøèìè ïðåäñòàâíèêàìè òðàäèö³îíàë³ñòñüêèõ âåðõ³âîê.

Ïîðÿä ç áðèòàíñüêîþ ³ ôðàíöóçüêîþ ó 20–30-õ ðîêàõ ³ñíóâàëà ùå é ìîäåëü àìå-
ðèêàíñüêî¿ êîëîí³àëüíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ó ìåæàõ íåôîðìàëüíî¿ àìåðè-

êàíñüêî¿ ³ìïåð³¿, ÿêà çà òåðèòîð³ºþ òà ê³ëüê³ñòþ íàñåëåííÿ âñå æ çíà÷íî ïîñòóïàëàñü
íàçâàíèì ³ìïåð³ÿì, àëå áóëà äîñèòü ðîçãàëóæåíîþ. Ç ÷èñëà íàéá³ëüøèõ çåìåëü äî íå¿
íàëåæàëè Ô³ë³ïï³íñüê³ îñòðîâè, âèêóïëåí³ ÑØÀ ðàçîì ç Êóáîþ òà áàãàòüìà ³íøè-
ìè âîëîä³ííÿìè ó ²ñïàí³¿ çà 20 ìëí. äîë. çà äâîñòîðîíí³ì äîãîâîðîì â³ä 10 ãðóäíÿ
1898 ðîêó3. Äî ñåðåäèíè 30-õ ðîê³â öüîãî ïåð³îäó ñóâîðèé êîëîí³àëüíèé êîíñòèòóö³é-
íèé êîíòðîëü íà Ô³ë³ïï³íàõ çä³éñíþâàâñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëåíîãî êîíãðåñîì ÑØÀ çà-
êîíó Äæîíñà 1916 ðîêó, ÿêèì ôàêòè÷íî îñòàòî÷íî ñêàñîâóâàëàñü ââåäåíà ó ä³þ ùå ç
1 ñ³÷íÿ 1899 ðîêó Ìàëàëîñüêèì êîíãðåñîì òà ïðåçèäåíòîì Å. Àã³íàëüäî äðóãà Êîíñòè-
òóö³ÿ Ô³ë³ïï³íñüêî¿ ðåñïóáë³êè4. Îñòàííÿ çàëèøèëàñü âèêëþ÷íî ³ñòîðè÷íèì äîêóìåí-
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1 Ç 18 ôðàíöóçüêèõ ðàäíèê³â óðÿäó Ñ³àìó çàëèøèëîñü ëèøå 2, ç 29 àíãë³éñüêèõ – 3.
2 Ñë³äîì çà ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâîì Ôðàíöóçüêî¿ Çàõ³äíî¿ Àôðèêè (Ñåíåãàë, Í³ãåð, Ìàâðèòàí³ÿ, Âåðõ-

íÿ Âîëüòà, Ñóäàí, Äàãîìåÿ, Áåðåã Ñëîíîâî¿ Êîñò³, Ãâ³íåÿ) âèíèêëî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâî Ôðàíöóçüêî¿
Åêâàòîð³àëüíî¿ Àôðèêè (×àä, Óáàíãà-Øàð³, Ôðàíöóçüêå Êîíãî, Ãàáîí).

3 Çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â äî ö³º¿ ïîä³¿ (12 ÷åðâíÿ 1898 ðîêó) Ô³ë³ïï³íè áóëè îãîëîøåí³ íåçàëåæíîþ ðåñïóá-
ë³êîþ. Äî âêàçàíî¿ äàòè Ô³ë³ïï³íè ïåðåáóâàëè ó ðàìêàõ ³ñïàíñüêî¿ êîëîí³àëüíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿,
ãîëîâíèìè îçíàêàìè ÿêî¿ áóëè æîðñòêèé êîíòðîëü ç áîêó ïðèçíà÷åíîãî Ìàäðèäîì ãóáåðíàòîðà, ïàíóâàííÿ
óñåðåäèí³ êîëîí³¿ ÷åðíåöüêèõ îðäåí³â, ñïðîáè âòðó÷àííÿ ó ïðîöåñ ïîë³òè÷íîãî ³ ðåë³ã³éíîãî êîíòðîëþ ïðåä-
ñòàâíèê³â íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî ðóõó Êàò³ïóíàí, Ë³ãè Ô³ë³ïï³í íà ÷îë³ ç Õ. Ð³ñàëåì òà À. Áîí³ôàñ³î
òîùî.

4 Ïåðøèì þðèäè÷íèì Îñíîâíèì çàêîíîì Ô³ë³ïï³í áóëà Á³àêíàáàòñüêà êîíñòèòóö³ÿ 1897 ðîêó. Ñàìå âîíà
ïðîãîëîñèëà ïåðøó íà Ñõîä³ ðåñïóáë³êó – Ô³ë³ïï³íñüêó ðåñïóáë³êó – ³ ïðîãîëîñèëà ÷è íå âåñü òðàäèö³éíèé
ïåðåë³ê ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè. Âåðõîâíèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ìàâ çä³éñíþâàòèñü çà ïðèíöèïîì ºäèíî-
âëàääÿ – Âåðõîâíîþ óðÿäîâîþ ðàäîþ ó ñêëàä³ 5 îñ³á: ïðåçèäåíòà ³ 4 ì³í³ñòð³â. Àëå ïðèéìàëàñü öÿ Êîíñòèòó-
ö³ÿ ò³ëüêè íà 2 ðîêè, à ä³ÿëà – ð³ê. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ Ìàëàëîñüêî¿ êîíñòèòóö³¿, òî âîíà áóëà äóæå ñõîæîþ íà
Ìåêñèêàíñüêó êîíñòèòóö³þ 1857 ðîêó ³ àðãóìåíòîâàíî ââàæàëàñü íàéäåìîêðàòè÷í³øîþ íà Ñõîä³. Ñâ³é ïî-
ë³òè÷íèé çàõèñò öÿ Êîíñòèòóö³ÿ âèáóäîâóâàëà âæå íà ïðèíöèï³ ïîä³ëó âëàäè, ïðîâ³äíó ðîëü ó ÿê³é ìàëè



òîì, îñê³ëüêè äî 1916 ðîêó óïðàâë³ííÿ êîëîí³ºþ ³ âñ³ êîíòðîëüí³ âàæåë³ íàä íåþ çîñå-
ðåäæóâàëèñü ó ðóêàõ àìåðèêàíñüêîãî â³éñüêîâîãî ãóáåðíàòîðà ãåíåðàëà Î. Îò³ñà òà
ïðèçíà÷åíî¿ Âàøèíãòîíîì ñïåö³àëüíî¿ «ô³ë³ïï³íñüêî¿ êîì³ñ³¿» ç àìåðèêàíñüêèõ ÷è-
íîâíèê³â, ÿêà é ñòàëà âèùèì çàêîíîäàâ÷èì ³ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì äëÿ Ô³ë³ïï³í1. Íà
ï³äñòàâ³ óõâàëåíîãî Êîíãðåñîì «ô³ë³ïï³íñüêîãî çàêîíó» ç 1902 ðîêó óïðàâë³íñüê³ ³
êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ áóëè ïåðåêëàäåí³ íà òàê çâàíå íàðîäíå ïðåäñòàâíèöòâî ó
ñêëàä³ Çàêîíîäàâ÷èõ çáîð³â (íèæíÿ ïàëàòà) òà íàçâàíî¿ êîì³ñ³¿ (âåðõíÿ ïàëàòà). Ïðî
Êîíñòèòóö³þ 1899 ðîêó í³õòî âæå òîä³ ìàéæå íå çãàäóâàâ.

Íà ìåæ³ 20-õ ðîê³â ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, â³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â çàêîíó
Äæîíñà «ô³ë³ïï³íñüêó êîì³ñ³þ» áóëî çàì³íåíî íà âèáîðíèé Ñåíàò ç 24 îñ³á, à ì³í³ñòðà-
ìè ñòàâàëè á³ëüø³ñòü ç ÷èñëà ì³ñöåâî¿ òóçåìíî¿ áóðæóàç³¿. Âîíè é çä³éñíþâàëè ðàçîì
³ç Çàêîíîäàâ÷èìè çáîðàìè (íàçâàíèé Ñåíàò ³ Ïàëàòà ïðåäñòàâíèê³â ç 90 äåïóòàò³â) ïî-
ë³òè÷íèé (ïàðëàìåíòñüêèé) ³ àäì³í³ñòðàòèâíèé êîëîí³àëüíèé êîíñòèòóö³éíèé êîí-
òðîëü, àëå íå âèùèé, îñê³ëüêè îñòàíí³é çàëèøèâñÿ çà îðãàíàìè ìåòðîïîë³¿: ïðåçèäåí-
òîì ÑØÀ, ÿêèé ïðèçíà÷àâ (çà çãîäîþ àìåðèêàíñüêîãî Ñåíàòó) ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà
Ô³ë³ïï³í, âèð³øóâàâ óñ³ êîíñòèòóö³éí³ ñóïåðå÷êè ì³æ íèì òà ì³ñöåâèìè çàêîíîäàâ-
÷èìè çáîðàìè, îñîáèñòî çàòâåðäæóâàâ çàêîíè ô³ë³ïï³íñüêîãî ïàðëàìåíòó ñòîñîâíî
çåìåëüíîãî ôîíäó, ë³ñ³â, êîðèñíèõ êîïàëèí, ãðîøîâîãî îá³ãó, ³ìì³ãðàö³¿ òîùî; Êîí-
ãðåñîì ÑØÀ, ÿêèé ìàâ ïðàâî ñêàñîâóâàòè áóäü-ÿê³ ô³ë³ïï³íñüê³ çàêîíè; ãåíåðàë-ãó-
áåðíàòîðîì, ùî âèäàâàâ àêòè ÷è íå âèùî¿ íàä çàêîíàìè þðèäè÷íî¿ ñèëè; â³öå-ãóáåð-
íàòîðîì, ÿêèé òåæ ïðèçíà÷àâñÿ ïðåçèäåíòîì ÑØÀ; ñïåö³àëüíèì äåðæàâíèì êîí-
òðîëåðîì ç Âàøèíãòîíó òà éîãî ïîì³÷íèêîì. Çà çàêîíîì Äæîíñà âæå ó 20–30-õ ðîêàõ
äî ñèñòåìè ô³ë³ïï³íñüêî¿ êîëîí³àëüíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ âêëþ÷àâñÿ Âåðõîâíèé
ñóä, äå ãîëîâóâàâ ô³ë³ïï³íåöü, àëå 6 ç 10 ñóää³â áóëè àìåðèêàíöÿìè.

Ï³ä òèñêîì ñâ³òîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè òà ÿïîíñüêî¿ åêñïàíñ³¿ ó Òèõîìó îêåàí³
ÑØÀ çìóøåí³ áóëè íà ïî÷àòêó 30-õ ðîê³â çíîâó ïîæâàâèòè ðîçìîâè ïðî ìàéáóòíþ íå-
çàëåæí³ñòü Ô³ë³ïï³í. 24 áåðåçíÿ 1934 ðîêó ó Âàøèíãòîí³ ç’ÿâèâñÿ äåðæàâíèé çàêîí
¹ 127 (çàêîí Òàéä³íñà-Ìàêäàôô³)2, ùî ñòàâ þðèäè÷íèì ôóíäàìåíòîì äëÿ òåêñòó íî-
âî¿ Êîíñòèòóö³¿ Ô³ë³ïï³í, ñõâàëåíî¿ ïëåá³ñöèòîì 15 òðàâíÿ 1935 ðîêó3 Ô³ë³ïï³íñüêîìó
ñîþçó íàäàâàëàñü àâòîíîì³ÿ, à íåçàëåæíîþ Ô³ë³ïï³íñüêîþ ðåñïóáë³êîþ âîíè ìàëè
ñòàòè ÷åðåç äåñÿòèë³òòÿ, òîáòî ó 1945 ðîö³. Íîâà ñèñòåìà êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ çàëè-
øàëàñü çà ñâîºþ ñóòòþ êîëîí³àëüíîþ, îñê³ëüêè âèáóäîâóâàëàñü çà çàêîíîì ¹ 127,
ìàéæå âñ³ ïîëîæåííÿ ÿêîãî âêëþ÷àëèñü äî òåêñòó Îñíîâíîãî çàêîíó 1935 ðîêó ÿê äî-
äàòîê äî íüîãî.

Âèùèé ïîë³òè÷íèé, àäì³í³ñòðàòèâíèé ³ ñóäîâèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü, ÿê ³ ðà-
í³øå, íàëåæàâ äåðæàâíèì îðãàíàì Âàøèíãòîíó. Âñ³ ãðîìàäÿíè Ô³ë³ïï³í ïðîãîëîøó-
âàëèñü àìåðèêàíñüêèìè ï³ääàíèìè, à âñ³ äåðæàâí³ ñëóæáîâö³ çîáîâ’ÿçàí³ áóëè ñêëàäà-
òè ³ ï³äïèñóâàòè ïðèñÿãó íà â³ðí³ñòü ÑØÀ. Àêòè, óõâàëåí³ Íàö³îíàëüíèìè çáîðàìè
Ô³ë³ïï³íñüêîãî ñîþçó, ïåðåâ³ðÿëèñü íà ïðåäìåò ¿õ êîíñòèòóö³éíîñò³ àìåðèêàíñüêèì
Êîíãðåñîì. Þðèñäèêö³ÿ Âåðõîâíîãî ñóäó ÑØÀ ïîøèðþâàëàñü íà ð³øåííÿ ô³ë³ïï³í-
ñüêèõ ñóä³â, çîêðåìà «³ íà âñ³ âèïàäêè, ùî ñòîñóþòüñÿ Êîíñòèòóö³¿ Ô³ë³ïï³í». Ïðåçè-
äåíò ÑØÀ ñòàâàâ «âèùîþ àïåëÿö³éíîþ ³íñòàíö³ºþ» äëÿ îñêàðæåííÿ áóäü-ÿêèõ ð³-
øåíü ãåíåðàë-àóäèòîðà, ìàâ ïðàâî ïðèçóïèíÿòè ä³þ áóäü-ÿêèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â,
ïðèéíÿòèõ Ô³ë³ïï³íñüêèì ñîþçîì, ÿê³, íà éîãî ïîãëÿä, ñóïåðå÷èëè Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ
÷è Êîíñòèòóö³¿ Ô³ë³ïï³í, ³ âèíÿòêîâå ïðàâî íà ñõâàëåííÿ ïîïðàâîê ÷è çì³í äî îñòàí-
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â³ä³ãðàâàòè îäíîïàëàòí³ Íàö³îíàëüí³ çáîðè. Ïàðëàìåíò ïîâí³ñòþ êîíòðîëþâàâ áè êîíñòèòóö³éí³ñòü àêò³â ³
ä³é íå ò³ëüêè ³íøèõ îðãàí³â âëàäè, à é ïðåçèäåíòà. Àëå öèì ïëàíàì íå ñóäèëîñü çáóòèñÿ, îñê³ëüêè Ô³ë³ïï³í-
ñüêà ðåñïóáë³êà ïðèïèíèëà ³ñíóâàííÿ ôàêòè÷íî ó ãðóäí³ 1898 ðîêó, à ôîðìàëüíî – ó 1901 ðîö³.

1 Ó 1901ðîö³ äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ óâ³éøëè 4 ïðåäñòàâíèêè òóçåìíèõ âåðñòâ ³ 5 àìåðèêàíö³â.
2 Îô³ö³éíå íàéìåíóâàííÿ – Çàêîí ïðî çàõîäè, íåîáõ³äí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîâíî¿ íåçàëåæíîñò³ Ô³ë³ïï³í-

ñüêèõ îñòðîâ³â.
3 Äèâ.: Êîíñòèòóöèÿ Ôèëèïïèí (15 íîÿáðÿ 1935 ãîäà) // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Òîì ²V. –

Ì.–Ë., 1936. – Ñ. 344–369.



íüî¿. Óñåðåäèí³ àâòîíîì³¿ âèù³ êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ íàëåæàëè âåðõîâíîìó êî-
ì³ñàðó ÑØÀ, ÿêèé çàéíÿâ ì³ñöå êîëèøíüîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà1.

Ïàðëàìåíòñüêèé êîíòðîëü íà òåðèòîð³¿ Ô³ë³ïï³íñüêîãî ñîþçó â³ääàâàâñÿ îäíîïà-
ëàòíèì Íàö³îíàëüíèì çáîðàì ó ñêëàä³ 98 îñ³á, îáðàíèõ íà òðè ðîêè. Ó ñàìîìó ïàðëà-
ìåíò³ ñòâîðþâàëèñü äëÿ ö³º¿ ìåòè â³äïîâ³äí³ êîì³ñ³¿, ñåðåä ÿêèõ â àñïåêò³ ïðîáëåìè
êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ìîæíà âèîêðåìèòè òðè: 1) êîì³ñ³þ ïî âèáîðàõ ó ñêëàä³ 3 ñóä-
ä³â Âåðõîâíîãî ñóäó (çà âêàç³âêîþ ãîëîâíîãî ñóää³)2 òà 6 îáðàíèõ äî íå¿ äåïóòàò³â;
2) êîì³ñ³þ ç ïðèçíà÷åíü ïîñàäîâèõ îñ³á; 3) êîì³ñ³þ ç ³ìï³÷ìåíòó ïðåçèäåíòà, â³öå-ïðå-
çèäåíòà, ñóää³â Âåðõîâíîãî ñóäó òà ãåíåðàë-àóäèòîðà. Îñòàíí³ äâ³ êîíòðîëüí³ êîì³ñ³¿
îáèðàëèñü íàö³îíàëüíèìè çáîðàìè ïî 21 äåïóòàòó íà îñíîâ³ ïðîïîðö³éíîãî ïðåäñòàâ-
íèöòâà â³ä ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ÿê³ óâ³éøëè äî ïàðëàìåíòó.

Çíà÷í³ ïîë³òè÷í³ êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ íàäàâàëèñü ïðåçèäåíòó òà â³öå-ïðåçè-
äåíòó Ô³ë³ïï³í, ÿê³ îáèðàëèñü íàðîäîì íà îäèí øåñòèð³÷íèé ñòðîê. Ïðåçèäåíò çîñå-
ðåäæóâàâ óñþ ïîâíîòó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ ìàâ ïðàâî íàêëàäàòè âåòî íà çàêîíè, ÿê³, íà
éîãî ïîãëÿä, ñóïåðå÷àòü Êîíñòèòóö³¿, ÷è íà îêðåì³ ¿õ íåêîíñòèòóö³éí³ ïîëîæåííÿ,
ñêëèêàâ Íàö³îíàëüí³ çáîðè íà íàäçâè÷àéí³ ñåñ³¿, «êîíòðîëþâàâ óñ³ âèêîíàâ÷³ â³äîì-
ñòâà, óïðàâë³ííÿ ÷è áþðî, çä³éñíþâàâ çàãàëüíèé íàãëÿä çà âñ³ì ì³ñöåâèì óïðàâë³í-
íÿì» (ðîçä³ë 11), ïðèçíà÷àâ ãîë³â âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â (çà çãîäîþ êîì³ñ³¿ ç ïðèçíà-
÷åíü)3 òîùî. Ñïåö³àëüí³ êîíòðîëüí³ âàæåë³ ïîêëàäàëèñü íà óïðàâë³ííÿ çàãàëüíîãî
êîíòðîëþ íà ÷îë³ ç ãåíåðàë-àóäèòîðîì, ÿêèé òåæ ïðèçíà÷àâñÿ ïðåçèäåíòîì ³ òåæ çà
çãîäîþ íàçâàíî¿ ïàðëàìåíòñüêî¿ êîì³ñ³¿ íà 10 ðîê³â.

Ïîâíîïðàâíèì ñóá’ºêòîì êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ íà Ô³ë³ïï³íàõ áóâ Âåðõîâíèé ñóä,
ùî, ÿê ³ ðàí³øå, ñêëàäàâñÿ ç ãîëîâíîãî ñóää³ òà 10 íåçì³ííèõ ñóää³â. Ó ïîâíîìó ñêëàä³
Âåðõîâíèé ñóä (ïîä³ëÿâñÿ íà äâà â³ää³ëåííÿ) ÿê ïåðøà ³íñòàíö³ÿ ðîçãëÿäàâ ñïðàâè, «ó
ÿêèõ ñòàâèëèñü ï³ä ñóìí³â êîíñòèòóö³éí³ñòü ÷è ä³éñí³ñòü áóäü-ÿêîãî äîãîâîðó, çàêîíó,
óêàçó àáî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ÷è ïîëîæåííÿ (ïðàâèëà)», à òàêîæ «ó âñ³õ
òèõ ñïðàâàõ, ó ÿê³ çàêðàëàñü ïîìèëêà ÷è ñï³ðíå ïèòàííÿ ïðàâà» (Ñòàòòÿ VIII). Ð³øåííÿ
ïðî íåêîíñòèòóö³éí³ñòü íîðìàòèâíîãî àêòà ïðèéìàëèñü ãîëîñàìè íå ìåíø ÿê 8 ñóää³â.
Ò³ ñóää³, ÿê³ ãîëîñóâàëè ïðîòè òàêîãî ð³øåííÿ, çîáîâ’ÿçàí³ áóëè «âèêëàäàòè ïðè÷èíè
ñâîº¿ íåçãîäè». Ïðèçíà÷àëèñü ñóää³ Âåðõîâíîãî ñóäó äî äîñÿãíåííÿ 70 ðîê³â ïðåçèäåí-
òîì Ô³ë³ïï³í çà çãîäîþ ïàðëàìåíòñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïðèçíà÷åíü.

Ó 1941–1945 ðîêàõ Ô³ë³ïï³íñüê³ îñòðîâè áóëè îêóïîâàí³ ÿïîíñüêèìè â³éñüêàìè.

Ì
îëîä³ ñèñòåìè íîâ³òíüî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ àôðèêàíñüêîãî êîíòèíåíòó, ìà-
áóòü, ö³ëêîì îáãðóíòîâàíî òðåáà õàðàêòåðèçóâàòè, ïî÷èíàþ÷è ç ªãèïòó, ÿêèé

ìèíóâ ôàçó Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ âñòóïèâ ó ïîâîºííèé ïåð³îä ÿê îô³ö³éíèé ïðîòåê-
òîðàò Âåëèêîáðèòàí³¿. Ùå äåÿêèé ïåð³îä ñèñòåìà êîëîí³àëüíîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîí-
òðîëþ ï³ä íåâñèïíèì îêîì Ëîíäîíà âèáóäîâóâàëàñü òóò çà òðàäèö³ÿìè áðèòàíñüêî¿
êîëîí³àëüíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ òà íàâ’ÿçàíèì Êà¿ðó Îðãàí³÷íèì çàêîíîì â³ä
24 ëèïíÿ 1913 ðîêó. Ï³ñëÿ ñìåðò³, ó æîâòí³ 1917 ðîêó, ïîâí³ñòþ ï³äêîíòðîëüíîãî àíã-
ë³éöÿì ñóëòàíà Õóñåéíà-Êàìàëÿ ³ ïðèõîäó íà òðîí íîâîãî ¿õ ñòàâëåíèêà Ôóàäà, ÿêèé
ïðîãîëîñèâ ñåáå êîðîëåì («ìàë³êîì»), ªãèïòîì ïðîêîòèëàñü õâèëÿ àíòèàíãë³éñüêî-
ãî íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó. Öå çìóñèëî ìåòðîïîë³þ øâèäêî ïåðåîð³ºíòóâàòèñü
³ 28 ëþòîãî 1922 ðîêó îãîëîñèòè ïðî ïðèïèíåííÿ áðèòàíñüêîãî ïðîòåêòîðàòó íàä
ªãèïòîì.

Àëå öå çîâñ³ì íå îçíà÷àëî, ùî Âåëèêîáðèòàí³ÿ âòðà÷àº ïîâíèé ïîë³òè÷íèé òà àäì³-
í³ñòðàòèâíèé êîíòðîëü íàä Êà¿ðîì. Ðîçðîáêà ÷åðãîâî¿ êîíñòèòóö³¿, ÿêó ðîçïî÷àëà ó
êâ³òí³ 1922 ðîêó óðÿäîâà êîì³ñ³ÿ ç 35 ÷ëåí³â, â³äáóâàëàñÿ ï³ä ðåòåëüíèì íàãëÿäîì
àíãë³éñüêèõ ðàäíèê³â ³ íà îñíîâ³ ïðîåêòó ëîíäîíñüêîãî þðèñòà Å. Áðóííàòà, ï³äãîòîâ-
ëåíîãî îñòàíí³ì ùå ó 1918 ðîö³ øëÿõîì òâîð÷îãî ïîãîäæåííÿ ì³æ ñîáîþ ïðèïèñ³â
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1 Ó Âàøèíãòîí³ ³íòåðåñè Ô³ë³ïï³í ïðåäñòàâëÿâ êîì³ñàð-ðåçèäåíò àâòîíîì³¿.
2 Ñòàðøèé ³ç ñóää³â çà â³êîì ñòàâàâ ãîëîâîþ ö³º¿ êîì³ñ³¿.
3 Ëèøå ó âèïàäêó ïðèçíà÷åííÿ â³öå-ïðåçèäåíòà íà îäíó ç ïîñàä ó Êàá³íåò³ ìîæíà áóëî óíèêíóòè óçãîä-

æåííÿ ç ö³ºþ ïàðëàìåíòñüêîþ êîì³ñ³ºþ.



áåëüã³éñüêî¿, ³òàë³éñüêî¿, ðîñ³éñüêî¿ òà ïåðñüêî¿ êîíñòèòóö³é. 19 êâ³òíÿ 1923 ðîêó
Ôàóä ï³äïèñàâ, à íàñòóïíîãî äíÿ îïóáë³êóâàâ íîâèé Îñíîâíèé çàêîí äëÿ ªãèïòó1.

Âèùèé ïîë³òè÷íèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ó ìîíàðõ³¿ çä³éñíþâàëè êîðîëü, äâî-
ïàëàòíèé ïàðëàìåíò ³ óðÿä. Êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ êîðîëÿ ðåàë³çîâóâàëèñü ÷åðåç
íàäàí³ éîìó Êîíñòèòóö³ºþ ïðàâà çàòâåðäæåííÿ ³ îïðèëþäíåííÿ çàêîí³â â³äêëàäàëüíî-
ãî âåòî, âèäàííÿ äåêðåò³â-çàêîí³â, ñêëèêàííÿ òà â³äñòðî÷åííÿ ñåñ³é ïàðëàìåíòó, ðîç-
ïóñêó Ïàëàòè äåïóòàò³â ó áóäü-ÿêèé ÷àñ, ïðèçíà÷åííÿ òà çâ³ëüíåííÿ ì³í³ñòð³â. Ïàðëà-
ìåíòñüêèé êîíòðîëü çä³éñíþâàâñÿ Ïàëàòîþ øåéõ³â ç 119 îñ³á (71 îáèðàâñÿ íà 10
ðîê³â, 48 ïðèçíà÷àëèñü êîðîëåì íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í) òà Ïàëàòîþ äåïóòàò³â ç 214
îñ³á, îáðàíèõ íà ï’ÿòü ðîê³â, à òàêîæ Íàö³îíàëüíèì êîíãðåñîì, òîáòî ç³áðàííÿì îáîõ
ïàëàò çà íàêàçîì êîðîëÿ. Ðàäà ì³í³ñòð³â ó ñêëàä³ ãîëîâè ³ 9 ÷ëåí³â óðÿäó òåæ ìàëà êîí-
ñòèòóö³éí³ êîíòðîëüí³ âàæåë³, çä³éñíþþ÷è áåçïîñåðåäíº «êåð³âíèöòâî äåðæàâíèìè
çàêëàäàìè» (ñòàòòÿ 57) òà êîíòðàñèãíóþ÷è âñ³ àêòè êîðîëÿ. Ó ñâîþ ÷åðãó, Ðàäà ì³í³ñ-
òð³â ïðèòÿãóâàëàñü äî êîíñòèòóö³éíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ñâî¿õ
îáî- â’ÿçê³â Ïàëàòîþ äåïóòàò³â.

Îïîñåðåäêîâàíèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ïîêëàäàâñÿ ³ íà Îñîáëèâó ñóäîâó ïàëà-
òó, ÿêà ôîðìóâàëàñü ç ãîëîâè Âèùîãî ºãèïåòñüêîãî ñóäó (ãîëîâóâàâ ó çàñ³äàííÿõ),
8 ïðèçíà÷åíèõ çà æåðåáîì ÷ëåí³â Ïàëàòè øåéõ³â òà 8 ñóää³â Âèùîãî ñóäó «â ïîðÿäêó
ñòàðøèíñòâà» (ñòàòòÿ 67). Ðîçãëÿäàëà Îñîáëèâà ñóäîâà ïàëàòà ñïðàâè ó çâèíóâà÷åíí³
ì³í³ñòð³â, âèñóíóò³ Ïàëàòîþ äåïóòàò³â, ó ïîðóøåíí³ Êîíñòèòóö³¿.

ßê ³ â áàãàòüîõ ³íøèõ äåðæàâàõ, ïðàêòèêà âò³ëåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðèïèñ³â ó ªãèï-
ò³ áóëà äàëåêîþ â³ä ôîðìàëüíî-þðèäè÷íèõ ïîëîæåíü. Ïàëàòà äåïóòàò³â ïåðøîãî ñêëè-
êàííÿ ïðî³ñíóâàëà ò³ëüêè 9 ì³ñÿö³â ³ áóëà ðîçïóùåíà ó ãðóäí³ 1924 ðîêó íà âèìîãó ãî-
ëîâè Ðàäè ì³í³ñòð³â. Ïàëàòà äåïóòàò³â äðóãîãî ñêëèêàííÿ ó áåðåçí³ 1925 ðîêó ðîç³ãíàíà
êîðîëåì ó ïåðøèé æå äåíü çàñ³äàííÿ ç ïðè÷èí îáðàííÿ ãîëîâîþ Ïàëàòè îñîáè, íå óãîä-
íî¿ ìîíàðõó. Òðåò³é ïàðëàìåíò ïðàöþâàâ óæå ï³âòîðà ðîêó (1926–1928 ðîêè) ³ ïðèïè-
íåíèé äèêòàòîðñüêèì óðÿäîì Ìàõìóäà-ïàø³, ÿêèé â³äêðèòî çàÿâëÿâ, ùî êåðóºòüñÿ íå
Êîíñòèòóö³ºþ, à êîðîë³âñüêèìè óêàçàìè. ×åòâåðòèé ïàðëàìåíò áóëî ñêëèêàíî àæ ó ñ³÷-
í³ 1930 ðîêó ³ ðîç³ãíàíî íîâèì äèêòàòîðñüêèì óðÿäîì ²ñìà¿ëà-Ñ³äê³-ïàø³ ÷åðåç ê³ëüêà
ì³ñÿö³â. Òàêèì ÷èíîì, ïàðëàìåíòñüêèé êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü ïðîòÿãîì ìàéæå äå-
ñÿòèë³òòÿ â ªãèïò³ íå çä³éñíþâàâñÿ, ïðèïèñè Êîíñòèòóö³¿ 1923 ðîêó öèí³÷íî ³ãíîðóâà-
ëèñü, à â æîâòí³ 1930 ðîêó êîðîëü ³ óðÿä âçàãàë³ îãîëîñèëè ¿¿ ñêàñîâàíîþ.

Íîâà Êîíñòèòóö³ÿ ªãèïòó 1930 ðîêó2 äîêîð³ííî çðóéíóâàëà á³ëüø-ìåíø ñòðóíêó
(õî÷ ³ ñóòî ôîðìàëüíó) ñèñòåìó ºãèïåòñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿. Êî-
ðîëü ³ Ðàäà ì³í³ñòð³â ïîì³òíî çá³ëüøóâàëè îáñÿã êîíñòèòóö³éíèõ êîíòðîëüíèõ ïîâíî-
âàæåíü, à ïàðëàìåíò ¿õ ïîçáàâëÿâñÿ. Çì³öíþâàëîñü ïðàâî âåòî êîðîëÿ. Éîãî äåêðåòè-
çàêîíè âæå íå âèìàãàëè íàñòóïíîãî îáîâ’ÿçêîâîãî çàòâåðäæåííÿ ïàðëàìåíòîì. Ñóò-
òºâî óñêëàäíþâàâñÿ ïðîöåñ âèñëîâëåííÿ âîòóìó íåäîâ³ðè óðÿäó. Ïðîïîðö³ÿ âèáîðíèõ
³ ïðèçíà÷åíèõ ñåíàòîð³â äîêîð³ííî çì³íþâàëàñü íà êîðèñòü îñòàíí³õ. ² áåç òîãî äóæå
ñëàáêèé ïàðëàìåíòñüêèé êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ óðÿäó çâîäèâñÿ íàí³âåöü ïðÿìîþ çà-
áîðîíîþ âòðó÷àòèñÿ äåïóòàòàì ó ä³¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè (ñòàòòÿ 97).

Ìàéæå ÷îòèðè íàñòóïí³ ðîêè â ªãèïò³ ôàêòè÷íî ïàíóâàëà äèêòàòóðà, ï³äòðèìóâàíà
Ëîíäîíîì, ÿêèé çáåð³ãàâ óñ³ êîíòðîëüí³ âàæåë³ ÿê íàä êîðîëåì, òàê ³ íàä éîãî óðÿäîì.
Íàéëàã³äí³ø³ çàóâàæåííÿ àíãë³éñüêèõ ãåíåðàëüíîãî êîíñóëà ÷è äèïëîìàòè÷íîãî àãåí-
òà ñïðèéìàëèñü Êà¿ðîì ÿê áðèòàíñüêèé óëüòèìàòóì ³ âèêîíóâàëèñü ìèòòºâî. Òà ñâ³òî-
âà åêîíîì³÷íà êðèçà íå îìèíóëà ³ ªãèïåò. Äèêòàòîðñüêèé ðåæèì çáàíêðóòóâàâ, ³ êîðî-
ë³âñüêèì ðåñêðèïòîì â³ä 12 ãðóäíÿ 1935 ðîêó áóëî â³äíîâëåíî ÷èíí³ñòü Êîíñòèòóö³¿
ªãèïòó 1923 ðîêó ³ âñòàíîâëåíó íåþ ñèñòåìó ïîë³òè÷íî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿.

Îäíà ç íåáàãàòüîõ êîíñòèòóö³éíèõ äåðæàâ Àôðèêè – Åô³îï³ÿ ó ïåðøå äåñÿòèë³òòÿ
ïåð³îäó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, îáåð³ãàëà ñâî¿ ôàêòè÷í³ ôåîäàëüí³ êîíñòèòóö³¿, ÿê ³

ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ïîïåðåäí³õ â³ê³â, ñèëîþ òà àáñîëþòíîþ âëàäîþ íåãóñà íåãóñ³â, òîá-

Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè 6/2003

147

1 Äèâ.: Êîíñòèòóöèÿ ãîñóäàðñòâà Åãèïåòñêîãî. 19 àïðåëÿ 1923 ãîäà. Êîðîëåâñêèé äåêðåò ¹ 42. Îá óñòà-
íîâëåíèè êîíñòèòóöèîííîãî ïîðÿäêà â ãîñóäàðñòâå Åãèïåòñêîì // Êîíñòèòóöèè Âîñòîêà. – Ñ. 22–34.

2 Êîíñòèòóöèÿ 22 îêòÿáðÿ 1930 ãîäà // Êîíñòèòóöèè áóðæóàçíûõ ñòðàí. – Òîì ²²². – Ñ. 310–336.



òî öàðÿ öàð³â, òà æîðñòîêèì ïðèìóñîì ç áîêó éîãî ÷èñëåííèõ âàñàë³â ó ïðîâ³íö³ÿõ.
Ñïðîáè ³ìïåðàòîð³â Ôåîäîðà (ó 1855–1868 ðîêàõ), ²îàííà (ó 1871–1889 ðîêàõ), Ìåíåë³-
êà (ó 1889–1913 ðîêàõ) îá’ºäíàòè Åô³îï³þ, ñòâîðèòè äåðæàâíèé àïàðàò òîùî óñï³õó
íå ìàëè. Ò³ëüêè ç ïîÿâîþ íà òðîí³ ³ìïåðàòîðà Õàéëå Ñåëàññ³å ² ó 1930 ðîö³ ïðîöåñè äåð-
æàâíîãî ðåôîðìóâàííÿ êðàþ äàëè ïåâí³ ðåçóëüòàòè. Ó 1931 ðîö³ â³í äàðóâàâ íàðîäó
ïåðøó àá³ññ³íñüêó êîíñòèòóö³þ1, íà îñíîâ³ ÿêî¿ é âèáóäîâóâàëàñü ñèñòåìà ¿¿ îõîðîíè.

Î÷îëþâàâ öþ ñèñòåìó òîé æå íåãóñ – ³ìïåðàòîð, ÿêîìó íàëåæàëà «âñÿ ïîâíîòà
âåðõîâíî¿ âëàäè» (ñòàòòÿ 6). Â³í óõâàëþâàâ ³ îïðèëþäíþâàâ çàêîíè, ïîâí³ñòþ ïðèçíà-
÷àâ âåðõíþ ïàëàòó, ì³í³ñòð³â, ñêëèêàâ ³ ðîçïóñêàâ ó áóäü-ÿêèé ÷àñ íèæíþ ïàëàòó ïàð-
ëàìåíòó òîùî. Êîíòðîëüí³ ïîâíîâàæåííÿ ïàðëàìåíòó áóëè äîñèòü îáìåæåíèìè.
Ïî-ïåðøå, âîíè íàçèâàëèñü íå çàêîíîäàâ÷èìè, à «íàðàä÷èìè ïàëàòàìè ³ìïåð³¿» (ñòàò-
òÿ 30), òîáòî ìîãëè âèêîíóâàòè ò³ëüêè ùîñü ñõîæå íà ôóíêö³¿ ïîïåðåäíüîãî êîíñòèòó-
ö³éíîãî êîíòðîëþ. Ïî-äðóãå, ïàëàòîþ ñåíàòó òà ïàëàòîþ äåïóòàò³â âîíè íàçèâàëèñü ó
ë³òåðàòóð³ äîñèòü óìîâíî, îñê³ëüêè ïåðåêëàäà÷³ íàçâàëè ñåíàòîì òå, ùî ó Êîíñòèòóö³¿
Åô³îï³¿ ³ìåíóºòüñÿ «ðàäíèêàìè ³ìïåðàòîðñüêîãî óðÿäó ïåðøîãî ðîçðÿäó äëÿ âèçíà-
÷åííÿ çàêîí³â», à ïàëàòîþ äåïóòàò³â – «ðàäíèê³â ³ìïåðàòîðñüêîãî óðÿäó äðóãîãî
ðîçðÿäó äëÿ âêàç³âêè (çàçíà÷åííÿ) çàêîí³â». Ïî-òðåòº, âñ³ 27 ñåíàòîð³â ïðèçíà÷àëèñü
êîðîëåì, à âñ³ 56 ÷ëåí³â äðóãîãî ðîçðÿäó îáèðàëèñü íå íàðîäîì, à ì³ñöåâèìè íà÷àëü-
íèêàìè ³ çàòâåðäæóâàëèñü òàì æå ìîíàðõîì. Ì³í³ñòðè íåñëè â³äïîâ³äàëüí³ñòü ò³ëüêè
ïåðåä ³ìïåðàòîðîì ³ íàâ³òü íå âõîäèëè äî ÿêîãîñü ºäèíîãî êàá³íåòó. Äåÿê³ ôóíêö³¿ ïî-
ïåðåäíüîãî êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ âèêîíóâàâ íåêîíñòèòóö³éíèé îðãàí – Äåðæàâ-
íà ðàäà ç óñ³õ ïðèíö³â êðîâ³ òà ùå 60 ïðèçíà÷åíèõ êîðîëåì ïðèäâîðíèõ ñàíîâíèê³â.

Ñòàòòÿ 54 Êîíñòèòóö³¿ ïåðåäáà÷àëà ñòâîðåííÿ îñîáëèâèõ ñóä³â äëÿ ðîçãëÿäó ñïðàâ,
ÿê³ «íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ³ âèêëþ÷åí³ ç âåäåííÿ ³íøèõ ñóä³â». Òàêà êîí-
ñòèòóö³éíà ôîðìóëà, ìàáóòü, äàâàëà ìîæëèâ³ñòü îñîáëèâèì ñóäàì ïîðèíàòè ó ñôåðó
íå ò³ëüêè àäì³í³ñòðàòèâíî¿, à é êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿. Àëå ä³ÿ ïåðøî¿ Êîíñòèòó-
ö³¿ Åô³îï³¿ íåçàáàðîì ïðèïèíèëàñü: ó 1935–1936 ðîêàõ Åô³îï³ÿ áóëà çàõîïëåíà ²òà-
ë³ºþ, ïðèºäíàíà äî êîëîí³¿ ²òàë³éñüêà Ñõ³äíà Àôðèêà ³ çâ³ëüíåíà ñîþçíèìè â³éñüêàìè
ò³ëüêè íàïðèê³íö³ 1941 ðîêó.

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ïåðøî¿ íà àôðèêàíñüê³é çåìë³ íîâ³òíüî¿ þðèäè÷íî¿ Êîíñòèòóö³¿
Ë³áåð³¿ 1847 ðîêó, òî âîíà ìàéæå áåç çì³í áóëà ÷èííîþ ³ ó ì³æâîºííèé ïåð³îä.

ßê ³ ðàí³øå, ó Ë³áåð³¿ Îñíîâíèé çàêîí åôåêòèâíî îõîðîíÿâñÿ â³ä ïîðóøåíü íà àìåðè-
êàíñüêèé çðàçîê: ³ ïîë³òè÷íèìè (ïðåçèäåíò, äâîïàëàòíèé ïàðëàìåíò, óðÿä), ³ ñóäîâèìè
(Âåðõîâíèé ñóä) çàñîáàìè. Ñïðîáè Âåëèêîáðèòàí³¿ ³ Ôðàíö³¿ ó 30-õ ðîêàõ ïåðåòâîðèòè
Ë³áåð³þ íà ïðîòåêòîðàò ÷è àíãëî-ôðàíöóçüêèé êîíäîì³í³ìóì, îòðèìàòè ìàíäàò Ë³ãè
íàö³é òà óïðàâë³ííÿ íåþ óñï³õó íå ìàëè.

(Äàë³ áóäå)
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ÕÐÎÍÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ

Ð³øåííÿ òà Âèñíîâêè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,
îïóáë³êîâàí³ ó «Â³ñíèêó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè»

ó 2003 ðîö³

Âèñíîâêè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

¹ 1-â/2003
30.10.2003

ó ñïðàâ³ ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè», íàïðàâëåíîãî Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, âè-
ìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòåé 29, 59, 78 òà ³íøèõ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè)

¹ 5, ñ. 21

¹ 2-â/2003
5.11.2003

ó ñïðàâ³ ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè», íàïðàâëåíîãî Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, âè-
ìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòåé 76, 78, 81 òà ³íøèõ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè)

¹ 5, ñ. 53

¹ 3-â/2003
10.12.2003

ó ñïðàâ³ ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè», íàïðàâëåíîãî Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, âè-
ìîãàì ñòàòåé 157 ³ 158 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòåé 76, 78, 81, 82 òà ³íøèõ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè)

¹ 6, ñ. 16

Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

¹ 1-ðï/2003
16.01.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-
ñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóá-
ë³êè Êðèì òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Êîíñòè-
òóö³¿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì» (ñïðàâà ïðî Êîíñòè-
òóö³þ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì)

¹ 1, ñ. 4

¹ 2-ðï/2003
28.01.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ïóíêòó 15 ÷àñòèíè
ïåðøî¿ ñòàòò³ 106 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ïîâíî-
âàæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ðåîðãàí³çîâóâàòè öåíòðàëüí³
îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè)

¹ 1, ñ. 20
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¹ 3-ðï/2003
30.01.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòè-
òóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 120, ÷àñòè-
íè øîñòî¿ ñòàòò³ 234, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 236 Êðèì³-
íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ðîç-
ãëÿä ñóäîì îêðåìèõ ïîñòàíîâ ñë³ä÷îãî ³ ïðîêóðîðà)

¹ 1, ñ. 24

¹ 4-ðï/2003
27.02.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà âíóò-
ð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëî-
æåíü ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³é-
ñüêîâî¿ ñëóæáè ³ âåòåðàí³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà ¿õ
ñîö³àëüíèé çàõèñò» (ñïðàâà ïðî âåòåðàí³â îðãàí³â âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ)

¹ 1, ñ. 31

¹ 5-ðï/2003
5.03.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Íàö³îíàëüíîãî áàí-
êó Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 86,
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 89 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè
äðóãî¿ ñòàòò³ 15, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 16 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî
çâåðíåííÿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè äî Íàö³îíàëüíîãî
áàíêó Óêðà¿íè)

¹ 1, ñ. 35

¹ 6-ðï/2003
11.03.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 73 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-
ñòèòóö³éíîñò³) çä³éñíåíîãî Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ïðàâà
âåòî ñòîñîâíî ïðèéíÿòîãî Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 98 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè» òà ïðîïîçèö³é äî íüîãî (ñïðàâà ùîäî ïðàâà âåòî
íà çàêîí ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè)

¹ 2, ñ. 4

¹ 7-ðï/2003
10.04.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿
ñòàòò³ 17, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 27 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî ãàðàíò³¿
ä³ÿëüíîñò³ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè)

¹ 2, ñ. 21

¹ 8-ðï/2003
10.04.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ñåð-
äþêà Âàëåð³ÿ Àíàòîë³éîâè÷à ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 7 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ (ñïðàâà ïðî ïîøèðåííÿ â³äîìîñòåé)

¹ 2, ñ. 27

¹ 9-ðï/2003
17.04.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâ-
òîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ÷àñòèíè ñüîìî¿
ñòàòò³ 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿
Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì» (ñïðàâà ïðî âèáîðè
äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì)

¹ 2, ñ. 31
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¹ 10-ðï/2003
28.05.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Àíòèìîíîïîëüíîãî
êîì³òåòó Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «îð-
ãàí³çàö³ÿ ðîçïîâñþäæåííÿ ïîøòîâèõ ìàðîê, ìàðêîâàíèõ
êîíâåðò³â ³ êàðòîê», ÿêå âæèâàºòüñÿ â àáçàö³ äðóãîìó ÷àñ-
òèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîøòîâèé
çâ’ÿçîê» (ñïðàâà ïðî îðãàí³çàö³þ ðîçïîâñþäæåííÿ ïîøòî-
âèõ ìàðîê, ìàðêîâàíèõ êîíâåðò³â ³ êàðòîê)

¹ 3, ñ. 6

¹ 11-ðï/2003
10.06.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 47 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-
ñòèòóö³éíîñò³) Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ââåäåííÿ ìîðàòîð³þ
íà ïðèìóñîâó ðåàë³çàö³þ ìàéíà» (ñïðàâà ïðî ìîðàòîð³é íà
ïðèìóñîâó ðåàë³çàö³þ ìàéíà)

¹ 3, ñ. 11

¹ 12-ðï/2003
26.06.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 56 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèí
ïåðøî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 80 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíè
ïåðøî¿ ñòàòò³ 26, ÷àñòèí ïåðøî¿, äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 27
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè»
òà çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòè-
íè òðåòüî¿ ñòàòò³ 80 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ñòîñîâíî çàòðè-
ìàííÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ãàðàíò³¿
äåïóòàòñüêî¿ íåäîòîðêàííîñò³)

¹ 3, ñ. 16

¹ 13-ðï/2003
3.07.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ä³ÿêà
²âàíà Âàñèëüîâè÷à òà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 49 íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåí-
íÿ ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 29 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè
íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî ñòðîêè îñêàð-
æåííÿ ïîðóøåíü ï³ä ÷àñ ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â òà âñòàíîâëåí-
íÿ ðåçóëüòàò³â ãîëîñóâàííÿ)

¹ 3, ñ. 23

¹ 14-ðï/2003
8.07.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-
ñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 150 Êðèì³íàëüíî-ïðî-
öåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ñòîñîâíî òÿæêîñò³ çëî÷èíó
(ñïðàâà ïðî âðàõóâàííÿ òÿæêîñò³ çëî÷èíó ïðè çàñòîñóâàí-
í³ çàïîá³æíîãî çàõîäó)

¹ 3, ñ. 32

¹ 15-ðï/2003
8.07.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 51 íàðîäíîãî äå-
ïóòàòà Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(êîíñòèòóö³éíîñò³) Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ àòåñòàö³¿
äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â» (ñïðàâà ïðî àòåñòàö³þ äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â)

¹ 4, ñ. 4
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¹ 16-ðï/2003
14.10.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè
äðóãî¿ ñòàòò³ 84, ïóíêòó 34 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85, ÷àñ-
òèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 86, ñòàòò³ 91 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 15 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî íà-
ïðàâëåííÿ çàïèòó äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè)

¹ 5, ñ. 5

¹ 17-ðï/2003
23.10.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Óïîâíîâàæåíîãî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè ùîäî â³äïîâ³äíî-
ñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåííÿ
÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 30 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè
äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ
ãîë³â» (ñïðàâà ïðî âèáîðè äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä òà
ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â)

¹ 5, ñ. 11

¹ 18-ðï/2003
30.10.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ãóëå-
âàòîãî Îëåêñàíäðà ²âàíîâè÷à ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 164 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè 1960 ðîêó (ñïðàâà ïðî ñëóæáîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é)

¹ 5, ñ. 14

¹ 19-ðï/2003
10.12.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 47 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè
ïåðøî¿ ñòàòò³ 105, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 111 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè (ñïðàâà ùîäî íåäîòîðêàííîñò³ òà ³ìï³÷ìåíòó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè)

¹ 6, ñ. 5

¹ 20-ðï/2003
11.12.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 62 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîí-
ñòèòóö³éíîñò³) ïóíêòó 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 18, ñòàòåé
32, 33, 34, 35, 36, 37, ï³äïóíêòó 5 ïóíêòó 3 ðîçä³ëó V²²
«Ïðèê³íöåâ³ òà ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ñóäîóñòð³é Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî Êàñàö³éíèé ñóä
Óêðà¿íè)

¹ 6, ñ. 8
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¹ 21-ðï/2003
25.12.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
òà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 56 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà-
¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèí ïåðøî¿,
äðóãî¿, òðåòüî¿, ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 118, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàò-
ò³ 133, ÷àñòèí ïåðøî¿, äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 140, ÷àñòè-
íè äðóãî¿ ñòàòò³ 141 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 23, ïóíê-
òó 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 30 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíó ñëóæáó», ñòàòåé 12, 79 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöå-
âå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», ñòàòåé 10, 13, 16, ïóíêòó 2
ðîçä³ëó V²² «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
ñòîëèöþ Óêðà¿íè – ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â», ñòàòåé 8, 10 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», ñòàòò³ 18
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñëóæáó â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ» (ñïðàâà ïðî îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ âèêîíàâ-
÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³)

¹ 6, ñ. 40

¹ 22-ðï/2003
25.12.2003

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿìè 53 ³ 47 íàðîäíèõ
äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ
÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 103 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñïðàâà
ùîäî ñòðîê³â ïåðåáóâàííÿ íà ïîñòó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè)

¹ 6, ñ. 47
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