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ÀÊÒÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð²ØÅÍÍß
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
70 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïîëîæåíü ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 10, ïóíêòó 3

÷àñòèíè äðóãî¿, ÷àñòèí ï’ÿòî¿, øîñòî¿ ñòàòò³ 11, còàòò³ 15,
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 17, ñòàòò³ 24, ïóíêòó 3

ðîçä³ëó VI «Çàêëþ÷í³ ïîëîæåííÿ»
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ â Óêðà¿í³»

(ñïðàâà ïðî óòâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é â Óêðà¿í³)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-2/2007
12 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó
¹ 2-ðï/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,
Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,
Ãîëîâ³íà Àíàòîë³ÿ Ñåðã³éîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Îâ÷àðåíêà Â’ÿ÷åñëàâà Àíäð³éîâè÷à,
Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 70 народ�
них депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) по�
ложень частини першої статті 10, пункту 3 частини другої, частин п’ятої, шостої стат�
ті 11, статті 15, частини першої статті 17, статті 24, пункту 3 розділу VI «Заключні
положення» Закону України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 року
№ 2365�ІІІ (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118).
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Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання 70 народних депутатів
України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 71, 75 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України» є наявність спору щодо конституційності зазначених поло�
жень Закону України «Про політичні партії в Україні».

Заслухавши суддю�доповідача Бринцева В.Д. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання — 70 народних депутатів України —
звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати неконституційни�
ми такі положення Закону України «Про політичні партії в Україні» (далі — Закон):

— частини першої статті 10, яка передбачає: «Рішення про створення політичної
партії приймається на її установчому з’їзді (конференції, зборах). Це рішення має бу�
ти підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до
Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох
третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя
та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим»;

— пункту 3 частини другої статті 11, яким визначено, що для реєстрації політичної
партії до Міністерства юстиції України подаються «підписи громадян України, зібрані
відповідно до вимог цього Закону на підтримку рішення про створення політичної
партії та засвідчені особами, які збирали підписи»;

— частини п’ятої статті 11, за якою «розмір реєстраційного збору встановлюється
Кабінетом Міністрів України»;

— частини шостої статті 11, якою передбачено, що «політична партія протягом
шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, вста�
новленому цим Законом, своїх обласних, міських, районних організацій у більшості
областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим»;

— статті 15, яка встановлює обмеження у фінансуванні політичних партій:
«Не допускається фінансування політичних партій:
1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випад�

ків, зазначених законом;
2) державними та комунальними підприємствами, установами і організаціями, а

також підприємствами, установами і організаціями, у майні яких є частки (паї, акції),
що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам;

3) іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, установами, орга�
нізаціями;

4) благодійними та релігійними об’єднаннями та організаціями;
5) анонімними особами або під псевдонімом;
6) політичними партіями, що не входять до виборчого блоку політичних партій.
Інформація про надходження на рахунок політичної партії коштів, заборонених

цим Законом, доводиться відповідною банківською установою до відома Міністер�
ства юстиції України.

Кошти, що надійшли політичним партіям з порушенням вимог, передбачених цим
Законом, перераховуються політичними партіями до Державного бюджету України
або стягуються в доход держави у судовому порядку»;

— частини першої статті 17, якою визначено, що «політична партія зобов’язана
щорічно опубліковувати в загальнодержавному засобі масової інформації фінансо�
вий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно політичної партії»;

6

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 4/2007



— статті 24, якою встановлено: «У разі невиконання політичною партією вимоги
частини шостої статті 11 цього Закону, виявлення протягом трьох років з дня реє�
страції політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію доку�
ментах, невисування політичною партією своїх кандидатів по виборах Президента
України та виборах народних депутатів України протягом десяти років орган, який за�
реєстрував політичну партію, має звернутися до Верховного Суду України з подан�
ням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Інші підстави для анулювання реє�
страційного свідоцтва не допускаються.

Рішення Верховного Суду України про анулювання реєстраційного свідоцтва по�
літичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск її ке�
рівних органів, обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та ін�
ших статутних утворень політичної партії, припинення членства в політичній партії»;

— пункту 3 розділу VI «Заключні положення», відповідно до якого «політичним пар�
тіям не пізніш як через один рік після проведення найближчих за часом після набуття
чинності цим Законом виборів до Верховної Ради України здійснити необхідні заходи
з метою забезпечення виконання вимог цього Закону, внести необхідні уточнення до
статутних документів та подати їх до Міністерства юстиції України».

Посилаючись на частину першу статті 64, статті 36, 37 Конституції України, народні
депутати України стверджують, що зазначеними нормами Закону встановлено об�
меження, які порушують право громадян України на свободу об’єднання у політичні
партії.

2. Проведений Конституційним Судом України системний аналіз матеріалів спра�
ви, відповідних норм Конституції України, міжнародно�правових актів та оспорюва�
них норм Закону дає підстави для таких висновків.

Згідно з частиною першою статті 36 Конституції України громадяни України мають
право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійс�
нення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціаль�
них, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в
інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я насе�
лення або захисту прав і свобод інших людей.

Частиною першою статті 64 Конституції України визначено, що конституційні пра�
ва і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передба�
чених Конституцією України.

Разом з тим частина друга статті 64 Конституції України не відносить право на сво�
боду утворення політичних партій до переліку тих свобод, які ніким і в жодний спосіб
не можуть бути обмежені. Це свідчить, що Конституція України допускає додаткове
унормування законом загальних засад утворення і діяльності політичних партій за
умови дотримання загальнодемократичних принципів.

3. Конституцією України передбачено загальні засади утворення і діяльності по�
літичних партій. При цьому статтею 37 Основного Закону України встановлено забо�
рону утворення і діяльностi політичних партій, програмні цілі або дії яких спрямовані
на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шля�
хом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки,
незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалю�
вання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи люди�
ни, здоров’я населення, а також на створення і діяльність організаційних структур по�
літичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого
самоврядування, військових формуваннях, на державних підприємствах, у навчаль�
них закладах та інших державних установах і організаціях.
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З метою забезпечення дії встановлених конституційних обмежень і у зв’язку з
необхідністю створення передумов для реалізації громадянами права на свободу
утворення політичних партій Конституція України відносить до відання законодавчої
влади визначення засад утворення і діяльності політичних партій (пункт 11 частини
першої статті 92).

3.1. Право громадян на свободу об’єднання у політичні партії для здійснення і за�
хисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, куль�
турних та інших інтересів визначається і гарантується Конституцією України (частина
перша статті 36). В Законі закріплено конституційну норму, за якою встановлення об�
межень цього права допускається в інтересах національної безпеки та громадського
порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей, а та�
кож в інших випадках, передбачених Основним Законом України.

Статтею 2 Закону політична партія визначається як зареєстроване згідно із зако�
ном добровільне об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної
програми суспільного розвитку, що має на меті сприяти формуванню і вираженню
політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Таким чином, політичні партії забезпечують участь усіх громадян України в політич�
ному житті суспільства, впливають на державну владу, беруть участь у формуванні ор�
ганів влади і контролі за їх діяльністю. Положення частини другої статті 3 Закону, згід�
но з яким політичні партії в Україні створюються і діють тільки із всеукраїнським
статусом, відповідає конституційним нормам, що гарантують свободу політичної ді�
яльності, не забороненої Конституцією і законами України (частина четверта стат�
ті 15), проголошують невідчужуваність та непорушність прав і свобод людини (стат�
тя 21), встановлюють права кожної людини на вільний розвиток своєї особистості, як�
що при цьому не порушуються права і свободи інших людей (стаття 23).

Із змісту статей 12, 13 Закону випливає, що наведених вимог можна дотриматися,
лише маючи розгалужені як чисельно, так і структурно політичні формування. Кон�
ституційні приписи щодо можливості обмеження свободи утворення і діяльності по�
літичних партій Законом не розширено, а лише деталізовано в його статті 5.

3.2. У Конституції України закріплено, що утвердження і забезпечення прав і сво�
бод людини є головним обов’язком держави (частина друга статті 3), а суспільне
життя в Україні грунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багато�
манітності (частина перша статті 15); держава гарантує свободу політичної діяльно�
сті, не забороненої Конституцією і законами України (частина четверта статті 15).

Порівняльний аналіз зазначених конституційних засад і положень Закону, які
оспорюються в конституційному поданні, дає підстави вважати, що ці норми жодною
мірою не порушують конституційні цінності, оскільки заборони прав, зменшення їх
обсягу, встановлення нездоланних перешкод для реалізації громадянами права на
свободу утворення i діяльності політичних партій не відбулося.

Оцінюючи положення Закону, якими унормовано процедуру реєстрації політичних
партій, на відповідність Конституції України і міжнародно�правовим актам, визнаним
в Україні, Конституційний Суд України враховує і позицію Венеціанської комісії, ви�
кладену у висновку, затвердженому на 41�му пленарному засіданні 10—11 грудня
1999 року, згідно з яким «вимоги щодо реєстрації політичних партій самі по собі
не можуть розглядатись як порушення права громадян на об’єднання».

4. Конституційний Суд України дійшов висновку про відповідність Конституції
України основних положень частини першої статті 10 Закону щодо підтримки рішен�
ня про створення політичної партії підписами не менше десяти тисяч громадян Украї�
ни, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей
України, міст Києва, Севастополя і Автономної Республіки Крим, частини шостої
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статті 11 стосовно забезпечення утворення та реєстрацiї політичною партією своїх
обласних, міських, районних організацій у більшості регіонів (крім положень норм
щодо обов’язковості збору підписів громадян і реєстрації партійних організацій в Ав�
тономній Республіці Крим). Зазначені положення Закону лише врегульовують про�
цес реалізації громадянами конституційного права на свободу утворення політичних
партій, створюють передумови для забезпечення загальнодержавного статусу по�
літичних партій та рівних можливостей щодо застосування виборчого законодав�
ства.

Законодавець, визначаючи умови реалізації громадянами права на утворення по�
літичної партії саме на таких засадах, грунтується на тому, що політична партія повинна
виражати інтереси певної частини громадян і охоплювати своєю діяльністю значну час�
тину території держави. Збір такої кількості підписів громадян на визначеній Законом
території України має засвідчити всеукраїнський статус партії та запобігти створенню
політичних об’єднань, діяльність яких розрахована на короткий термін (у період вибор�
чих кампаній) або має на меті реалізувати ті чи інші вузькокорпоративні інтереси.

Вимога щодо збору підписів громадян на підтримку створення політичної партії
не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей та представ�
ництва її в більшості областей України поширюється на всі об’єднання громадян, які
бажають отримати статус політичної партії, і має бути однакова для всіх.

Наведені положення Закону забезпечують реалізацію частини п’ятої статті 36 Кон�
ституції України, якою визначено, що всі об’єднання громадян рівні перед законом.

Конституційний Суд України вважає, що положення частини першої статті 10 Зако�
ну щодо необхідності підтримки створення політичної партії підписами не менше де�
сяти тисяч громадян України є запорукою втілення конституційних засад діяльності
однієї з форм громадського об’єднання та гарантією забезпечення саме загально�
державного статусу політичної сили і створення рівних потенційних можливостей для
всіх політичних партій.

5. Заборону фінансування політичних партій iз джерел, викладених у статті 15 За�
кону, Конституційний Суд України визнає допустимим обмеженням.

5.1. Як уже зазначалося, статтею 37 Конституції України заборонено утворення
і діяльність політичних партій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію
незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушен�
ня суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне
захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання між�
етнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини та здо�
ров’я населення.

Частина перша статті 36 Конституції України передбачає певні обмеження, в тому
числі і права громадян на свободу об’єднання у політичні партії, відповідним законом
в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я насе�
лення або захисту прав і свобод інших людей.

Встановлені статтею 15 Закону обмеження, відповідно до яких не допускається
фінансування політичних партій органами державної влади та місцевого самовряду�
вання (крім випадків, зазначених законом), державними та комунальними підприєм�
ствами, анонімними особами та іншими суб’єктами, насамперед закладають рівні
передумови для діяльності всіх політичних партій, мають забезпечити захист прав і
свобод інших людей, які не є членами цих політичних об’єднань.

Обмеження у фінансуванні політичної діяльності іноземними державами, їх грома�
дянами, підприємствами, установами, організаціями, введене пунктом 3 статті 15
Закону саме в інтересах національної безпеки, повністю відповідає зазначеним кон�
ституційним положенням та нормам міжнародно�правових актів і узгоджується з
принципом справедливості та розмірності, визнаного критерієм ідеології справед�
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ливості у демократичній державі (Рішення Конституційного Суду України від 24 бе�
резня 2005 року № 2�рп/2005 (справа про податкову заставу).

Оскільки ці застереження поширюються і на процес створення політичних партій,
Закон встановлює відповідні обмеження в інтересах національної безпеки. У цьому
контексті абсолютно обгрунтованими є норми Закону, які передбачають загально�
державний характер одного з різновидів об’єднань громадян — політичних партій, а
також впровадження на законодавчому рівні системи контролю за утворенням і
діяльністю політичних партій.

5.2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, га�
рантуючи громадянам свободу об’єднання з іншими, містить перелік випадків, у яких
національним законодавством можуть регулюватися обмеження (стаття 11). Прак�
тично всі вони передбачені Конституцією України (статті 23, 36), у тому числі й допус�
тимість встановлення відповідним законом обмежень з метою захисту прав і свобод
інших осіб, якщо такі обмеження необхідні в демократичному суспільстві.

Крім того, у статті 16 цієї Конвенції зазначено, що її загальні правила не перешко�
джають державам�учасницям запроваджувати обмеження щодо політичної діяльно�
сті іноземців.

Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що обмеження
прав і свобод людини і громадянина визнаються допустимими, якщо вони здійснені
згідно з чинним законодавством і відповідають правилу «збереження основного
змісту прав і свобод» (Рішення від 20 травня 1999 року у справі «Реквеньї проти Угор�
щини», Рішення Великої палати від 13 лютого 2003 року у справі «Партія добробуту та
інші проти Туреччини»).

У цьому контексті заслуговує на увагу положення Регламенту (ЄС) № 2004/2003
Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу «Про статус і фінансуван�
ня політичних партій на європейському рівні» від 4 листопада 2003 року, яке встанов�
лює додаткові вимоги щодо обов’язковості утворення політичних партій загально�
європейського рівня щонайменше у чверті держав�членів, обов’язкової участі їх у ви�
борах до Європейського парламенту та жорстких обмежень у фінансуванні.

5.3. Міжнародним правовим актом щодо проблем застосування у державах�учас�
ницях Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, яким є «Сиракузькі
принципи, що стосуються обмежень і відхилень від положень Міжнародного пакту
про громадянські і політичні права» (1984 р.), прийняті підкомісією з попередження
дискримінації і захисту меншин Економічної і Соціальної Ради ООН, рекомендовано
застосовувати у питаннях тлумачення допустимих обмежень прав і свобод громадян
принцип пропорційності з метою запобігання введенню законами невиправданих
доцільністю обмежень.

Виходячи з порівняльного аналізу оспорюваних норм Закону і зазначених міжна�
родних принципів (правил) Конституційний Суд України дійшов висновку, що поло�
ження статті 15 Закону відповідають Конституції України. Унормувавши процедуру
утворення політичних партій і встановлення механізмів контролю за їх діяльністю, За�
кон не скасував і не звузив змісту, обсягу і сутностi права громадян на свободу об’єд�
нання у політичні партії, не створив перешкод, які унеможливили б реалізацію права
на свободу об’єднання будь�ким із повнолітніх громадян України, не позбавлених
права голосу незалежно від соціального статусу, релігійних переконань тощо.

6. Положенням частини п’ятої статті 11 Закону передбачено, що розмір реєстра�
ційного збору (за процедуру реєстрації політичної партії) встановлюється Кабінетом
Міністрів України. Ця норма є загальновизнаною і регламентованою законодавством
практикою, додатковою умовою реєстрації суб’єктів суспільно�політичної чи еконо�
мічної діяльності у державі.
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Справляння реєстраційного збору з політичних партій здійснюється згідно з По�
становою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2001 року № 840 «Про реалізацію
статей 9, 11 Закону України «Про політичні партії в Україні», якою передбачається
сплата реєстраційного збору при реєстрації політичної партії у розмірі 100 неоподат�
кованих мінімумів доходів громадян.

Враховуючи розмір цього платежу та наявність можливості його зменшення на
50 відсотків, Конституційний Суд України зазначає, що немає будь�яких підстав вва�
жати проаналізовану норму такою, що обмежує право громадян на свободу утворен�
ня політичної партії.

7. Згідно зі статтею 69 Основного Закону України народне волевиявлення здій�
снюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Від�
повідно до частини другої статті 36 Конституції України та виборчого законодавства
політичні партії сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян.

Реалізацію зазначених конституційних приписів забезпечує положення статті 24
Закону щодо обов’язкової участі політичної партії у виборчому процесі.

Наведені конституційні положення дають підстави для висновку, що участь у вибо�
рах на загальнодержавному рівні є правом політичної партії, яке кореспондується з
обов’язком протягом встановленого законом десятирічного терміну хоча б один раз
взяти участь у висуванні своїх кандидатів по виборах Президента України та народ�
них депутатів України.

8. Законом забезпечуються конституційні засади і механізми реалізації права гро�
мадян на свободу об’єднання у політичні партії з урахуванням необхідних обмежень,
якi допускаються в демократичному суспільстві. У Законі містяться також норми, яки�
ми передбачено: надання контролюючим органам підписів громадян, зібраних на
підтримку рішення про створення політичної партії (пункт 3 частини другої статті 11),
зобов’язання політичної партії щорічно опубліковувати фінансовий звіт політичної
партії в загальнодержавному засобi масової інформації (частина перша статті 17),
внесення необхідних уточнень до статутних документів і подання їх до Міністерства
юстиції України (пункт 3 розділу VI «Заключні положення»), а також механізм анулю�
вання реєстраційного свідоцтва (стаття 24).

Оскільки перелічені положення Закону діють лише в комплексі з його статтями 10,
11, 15, то в контексті конституційного подання окремих підстав для визнання їх некон�
ституційними немає.

Що стосується положень статті 24 Закону, якими підсудність категорії справ, пов’я�
заних з порушенням політичними партіями вимог чинного законодавства, віднесено
до повноважень Верховного Суду України, то з впровадженням в Україні адміністра�
тивного судочинства вони вступили в колізію з частиною третьою статті 19 Кодексу
адміністративного судочинства України.

Ця суперечність має бути усунута законодавчим шляхом і на загальний висновок
щодо конституційності судового порядку розгляду справ про анулювання реєстра�
ційного свідоцтва чи заборону політичної партії не впливає.

9. Враховуючи, що згідно з частиною третьою статті 22 Конституції України при
прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звужен�
ня змісту та обсягу існуючих прав і свобод, Конституційний Суд України на підставі
порівняльного аналізу оспорюваних положень Закону та відповідних норм Закону
України «Про об’єднання громадян» встановив, що суттєвих змін в унормуванні про�
цесу cтворення політичних партій з прийняттям Закону не відбулося. Таким чином,
проаналізовані положення Закону відповідають і цій конституційній нормі.
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10. Конституційний Суд України виходить з того, що законодавець має право на
основі Конституції України та міжнародно�правових актів, ратифікованих Україною,
додатково врегульовувати правовий статус політичних партій шляхом встановлення
нормами Закону процедури їх створення, порядку державної реєстрації та контролю
за їх діяльністю, але за умови, якщо ці норми не звузять обсяг конституційних прав на
свободу об’єднання у політичні партії і не унеможливлять реалізацію права кожного
на прояв своєї політичної позиції. Що стосується заборонних приписів (стаття 15 За�
кону) щодо унормування права на свободу об’єднання у політичні партії, то в цьому
конкретному випадку Конституційний Суд України визнає їх допустимими обмежен�
нями, які не суперечать конституційним положенням і відповідають міжнародно�пра�
вовим актам.

При цьому Конституційний Суд України вважає, що поняття «обмеження конститу�
ційних прав і свобод людини і громадянина» в контексті частини першої статті 64 Кон�
ституції України слід розуміти як не передбачене конституційними нормами звужен�
ня обсягу прав і свобод, встановлення додаткових норм, якими нівелюється свобода
об’єднання у політичні партії в порядку, визначеному відповідним законом, і які фак�
тично перешкоджають створенню об’єднань громадян. Тому необхідно відрізняти
поняття «обмеження основоположних прав і свобод» від прийнятого у законотворчій
практиці поняття «фіксація меж самої сутності прав і свобод» шляхом застосування
юридичних способів (прийомів), визнаючи таку практику допустимою, якщо додатко�
ве унормування процесу створення політичних партій спеціальним законодавством
ставить за мету не звузити обсяг прав і свобод, а уточнити зміст та регламентацію
процедурних питань і окреслити загальні межі основоположних прав.

11. Суб’єкт права на конституційне подання порушує питання про визнання некон�
ституційним і положення частини першої статті 10 Закону, яким додатково до загаль�
них засад щодо збору підписів громадян на підтримку створення політичної партії
не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Ки�
єва і Севастополя встановлюється необхідність збору підписів громадян не менш як
у двох третинах районів Автономної Республіки Крим.

Згідно зі статтею 133 Конституції України систему адміністративно�територіаль�
ного устрою України складають: Автономна Республіка Крим, 24 області, міста Київ і
Севастополь. Конституція України, надаючи Автономній Республіці Крим особливого
статусу, одночасно проголошує її невід’ємною складовою частиною України (стат�
тя 134) і саме тому не наділяє автономію спеціальними преференціями щодо переваг
у питаннях формування політичних партій перед іншими суб’єктами адміністратив�
но�територіального устрою України та не відносить до її відання будь�які питання, по�
в’язані з утворенням чи діяльністю політичних партій (статті 137, 138).

Встановлений частиною п’ятою статті 36 Конституції України принцип рівності всіх
об’єднань громадян перед законом гарантується і частиною другою статті 24 Кон�
ституції України, якою забороняються як привілеї, так і обмеження за ознаками місця
проживання.

Виокремлення Автономної Республіки Крим у частині першій статті 10 Закону із за�
гального числа суб’єктів зазначеної системи устрою порушує конституційний прин�
цип рівності всіх громадян України залежно від місця їх проживання. Це положення
означає, що жодна політична партія не може бути зареєстрована, якщо не отримає
підписів громадян на свою підтримку не менш як у двох третинах районів Автономної
Республіки Крим. Тому Конституційний Суд України визнає його таким, що не відпо�
відає Конституції України.

З цих же підстав визнаються неконституційними і положення частини шостої стат�
ті 11 Закону, згідно з якими утворення та реєстрація обласних, мiських, районних
партійних організацій в Автономній Республіці Крим є обов’язковими.
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Така позиція відповідає Рішенню Конституційного Суду України від 3 березня
1998 року № 2�рп/98 (справа про об’єднання громадян в Автономній Республіці
Крим), у якому наголошується, що до відання Автономної Республіки Крим не віднесе�
но нормативне регулювання питань утворення і діяльності політичних партій, а також
зазначається, що утворення політичних партій із загальнокримським статусом для
жителів лише Автономної Республіки Крим не узгоджується з принципами, встанов�
леними частинами першою, другою статті 24 Конституції України, відповідно до яких
громадяни України мають рівні конституційні права і свободи та не може бути привіле�
їв чи обмежень прав і свобод громадян, зокрема залежно від місця їх проживання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 51, 61, 63, 70, 73, 75 Закону України «Про Конституційний Суд України», Консти�
туційний Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційни�
ми), положення Закону України «Про політичні партії в Україні»:

— частини першої статті 10, а саме словосполучення «та не менш як у двох трети�
нах районів» перед словами «Автономної Республіки Крим»;

— частини шостої статті 11 щодо забезпечення утворення та реєстрації полiтич�
ною партією своїх обласних, мiських, районних організацій, крім «у більшості облас�
тей», і обов’язкового утворення та реєстрацiї цих органiзацiй в Автономній Респуб�
ліці Крим.

2. Визнати такими, що відповідають Конституції України (є конституційними), по�
ложення Закону України «Про політичні партії в Україні», а саме:

— частини першої статті 10, крім словосполучення «та не менш як у двох третинах
районів» перед словами «Автономної Республіки Крим», визнаного неконституцій�
ним відповідно до абзацу другого пункту 1 цього Рішення;

— пункту 3 частини другої статті 11, згідно з яким для реєстрації політичної партії
до Міністерства юстиції України подаються «підписи громадян України, зібрані відпо�
відно до вимог цього Закону на підтримку рішення про створення політичної партії та
засвідчені особами, які збирали підписи»;

— частини п’ятої статті 11, за якою «розмір реєстраційного збору встановлюється
Кабінетом Міністрів України»;

— частини шостої статті 11, крім положень, визнаних неконституційними відповід�
но до абзацу третього пункту 1 цього Рішення;

— статті 15:
«Не допускається фінансування політичних партій:
1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випад�

ків, зазначених законом;
2) державними та комунальними підприємствами, установами і організаціями, а

також підприємствами, установами і організаціями, у майні яких є частки (паї, акції),
що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам;

3) іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, установами, орга�
нізаціями;

4) благодійними та релігійними об’єднаннями та організаціями;
5) анонімними особами або під псевдонімом;
6) політичними партіями, що не входять до виборчого блоку політичних партій.
Інформація про надходження на рахунок політичної партії коштів, заборонених

цим Законом, доводиться відповідною банківською установою до відома Міністер�
ства юстиції України.
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Кошти, що надійшли політичним партіям з порушенням вимог, передбачених цим
Законом, перераховуються політичними партіями до Державного бюджету України
або стягуються в доход держави у судовому порядку»;

— частини першої статті 17 (в редакції від 5 квітня 2001 року), згідно з якою
«політична партія зобов’язана щорічно опубліковувати в загальнодержавному засобі
масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно по�
літичної партії»;

— статті 24:
«У разі невиконання політичною партією вимоги частини шостої статті 11 цього За�

кону, виявлення протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовір�
них відомостей у поданих на реєстрацію документах, невисування політичною пар�
тією своїх кандидатів по виборах Президента України та виборах народних депутатів
України протягом десяти років орган, який зареєстрував політичну партію, має звер�
нутися до Верховного Суду України з поданням про анулювання реєстраційного
свідоцтва. Інші підстави для анулювання реєстраційного свідоцтва не допускаються.

Рішення Верховного Суду України про анулювання реєстраційного свідоцтва по�
літичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск її ке�
рівних органів, обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та ін�
ших статутних утворень політичної партії, припинення членства в політичній партії»;

— пункту 3 розділу VI «Заключні положення», згідно з яким «політичним партіям
не пізніш як через один рік після проведення найближчих за часом після набуття чин�
ності цим Законом виборів до Верховної Ради України здійснити необхідні заходи з
метою забезпечення виконання вимог цього Закону, внести необхідні уточнення до
статутних документів та подати їх до Міністерства юстиції України».

3. Звернути увагу Верховної Ради України на необхідність приведення положення
статті 24 Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо судового порядку ану�
лювання реєстраційного свідоцтва політичної партії у відповідність до норм Кодексу
адміністративного судочинства України.

4. Положення Закону України «Про політичні партії в Україні», визнані неконститу�
ційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього
Рішення.

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

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

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð²ØÅÍÍß
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèìè ïîäàííÿìè
51 ³ 48 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïåðøîãî ðå÷åííÿ ïóíêòó 2 ðîçäiëó II «Ïðèê³íöåâi ïîëîæåííÿ»

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 43
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ

â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, îñ³á íà÷àëüíèöüêîãî ³ ðÿäîâîãî ñêëàäó
îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà äåÿêèõ ³íøèõ îñ³á»

òà ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿
ñòàòò³ 43, ñòàòåé 51, 55, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 63
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ îñ³á,

çâiëüíåíèõ ç â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, òà äåÿêèõ ³íøèõ îñ³á»,
à òàêîæ çà êîíñòèòóö³éíèìè çâåðíåííÿìè

Êîì³òåòó ïî çàõèñòó ïðàâ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â
òà ïðàö³âíèê³â Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè

³ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè «Çà ñïðàâåäëèâ³ñòü»,
Ïàðò³¿ ðîçáóäîâè, ïðàâîçàõèñòó íåäåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é

Óêðà¿íè «Ïàðò³ÿ ïðàâîçàõèñòó», Óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè âåòåðàí³â
Àôãàí³ñòàíó, ãðîìàäÿí Òîêàðÿ Ñòåïàíà Ñåìåíîâè÷à,

²îðäàíîâà Ïèëèïà Ôåîäîñ³éîâè÷à
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿

ñòàòò³ 43, ñòàòåé 51, 55,
÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 63 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ îñ³á,
çâiëüíåíèõ ç â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, òà äåÿêèõ ³íøèõ îñ³á»
(ñïðàâà ïðî ïåðåðàõóíîê ïåíñ³é â³éñüêîâîñëóæáîâö³â)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-12/2007
14 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó
¹ 3-ðï/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Ãîëîâ³íà Àíàòîë³ÿ Ñåðã³éîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,

Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
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Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Îâ÷àðåíêà Â’ÿ÷åñëàâà Àíäð³éîâè÷à,
Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

за участю представників суб’єктів права на конституційне подання, конституційне
звернення: 48 народних депутатів України — Носаля В’ячеслава Олексійовича; Ко�
мітету по захисту прав військовослужбовців та працівників Міністерства внутрішніх
справ України і Служби безпеки України «За справедливість» — Шуби Володимира
Олексійовича, Міщенка Миколи Вікторовича; Партії розбудови, правозахисту недер�
жавних організацій України «Партія правозахисту» — Бєльського Павла Степановича;
Української спілки ветеранів Афганістану — Червонописького Сергія Васильовича;
громадянина Токаря Степана Семеновича — Токаря Анатолія Степановича; Постійно�
го представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України — Селівано�
ва Анатолія Олександровича; представників Президента України — Бевза Володими�
ра Петровича, Михеєнка Ростислава Михайловича; представників Кабінету Міністрів
України — Гарячої Олени Василівни, Кондика Павла Михайловича, Копачовець Наталії
Іванівни; представників: Міністерства внутрішніх справ України — Тарасенка Вадима
Олександровича; Міністерства оборони України — Баторшина Ігоря Олександровича,
Клима Олександра Богдановича, Глєбова Сергія Валентиновича; Служби безпеки
України — Рямушкіна Ігоря Євгеновича; Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини — Яценка Володимира Михайловича, Саська Олександра Вікторовича,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційними поданнями 51 і 48
народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційно�
сті) першого речення пункту 2 роздiлу II «Прикінцевi положення» Закону України «Про
внесення змін до статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення військово�
службовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та дея�
ких інших осіб» від 15 червня 2004 року № 1769�IV (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., № 36, ст. 447) (далi — Закон № 1769�IV) та про офіційне тлумачення поло�
жень частини третьої статті 43, статей 51, 55, частини третьої статті 63 Закону Украї�
ни «Про пенсійне забезпечення осіб, звiльнених з військової служби, та деяких інших
осіб», а також за конституційними зверненнями Комітету по захисту прав військово�
службовців та працівників Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки
України «За справедливість», Партії розбудови, правозахисту недержавних організа�
цій України «Партія правозахисту», Української спілки ветеранів Афганістану, грома�
дян Токаря Степана Семеновича, Іорданова Пилипа Феодосійовича про офіційне
тлумачення положень частини третьої статті 43, статей 51, 55, частини третьої стат�
ті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звiльнених з військової служ�
би, та деяких інших осіб» вiд 9 квiтня 1992 року № 2262�ХII (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1994 р., № 24, ст. 178; 1995 р., № 16, ст. 111; 2002 р.,
№ 35, ст. 262; 2004 р., № 36, ст. 447; 2005 р., № 4, ст. 107; 2006 р., № 37, ст. 318; Уря�
довий кур’єр, 2007 р., 8 червня) (далi — Закон № 2262�ХІІ).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40, 42, 43 Закону України
«Про Конституційний Суд України» стали конституційні подання 51 і 48 народних де�
путатів України та конституційні звернення Комітету по захисту прав військовослуж�
бовців та працівників Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки Украї�
ни «За справедливість», Партії розбудови, правозахисту недержавних організацій
України «Партія правозахисту», Української спілки ветеранів Афганістану, громадян
Токаря С.С., Іорданова П.Ф.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 75, 82, 93, 94 Закону України
«Про Конституційний Суд України» є наявність спору щодо відповідності Конституції
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України (конституційності) першого речення пункту 2 роздiлу II «Прикінцевi положен�
ня» Закону № 1769�IV, практична необхідність у з’ясуванні та офіційній інтерпретації
положень частини третьої статті 43, статей 51, 55, частини третьої статті 63 Закону
№ 2262�ХІІ, їх неоднозначне застосування судами України, іншими органами дер�
жавної влади.

Заслухавши суддю�доповідача Головіна А.С., пояснення Носаля В.О., Міщен�
ка М.В., Червонописького С.В., Бєльського П.С., Токаря А.С., Селіванова А.О., Михе�
єнка Р.М., Гарячої О.В., Тарасенка В.О., Рямушкіна І.Є., Яценка В.М. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України

у с т а н о в и в :

1. Суб’єкти права на конституційне подання — 51 і 48 народних депутатiв Украї�
ни — звернулися до Конституційного Суду України з клопотаннями визнати перше
речення пункту 2 роздiлу II «Прикінцевi положення» Закону № 1769�IV таким, що
не вiдповiдає Конституцiї України (є неконституцiйним), і надати офіційне тлумачен�
ня положень частини третьої статті 43, статей 51, 55, частини третьої статті 63 Закону
№ 2262�ХІІ, суб’єкти права на конституційне звернення — Комітет по захисту прав
військовослужбовців та працівників Міністерства внутрішніх справ України і Служби
безпеки України «За справедливість», Партія розбудови, правозахисту недержавних
організацій України «Партія правозахисту», Українська спілка ветеранів Афганістану,
громадяни Токар С.С., Іорданов П.Ф. — надати офіційне тлумачення положень час�
тини третьої статті 43, статей 51, 55, частини третьої статті 63 Закону № 2262�ХІІ.

У конституційних поданнях та зверненнях стверджується, що починаючи з 1996 ро�
ку актами Президента України, Кабінету Міністрів України збільшувалося грошове за�
безпечення військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, деяких інших
осіб за рахунок запровадження нових щомісячних додаткових видів грошового забез�
печення (надбавок, доплат, підвищень) та премій, однак це не позначалося на пенсіях
колишніх військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, деяких інших
осіб, які вийшли на пенсію, у запас чи у відставку. Оскiльки зазначеним категоріям осіб
не було здійснено перерахунку раніше призначених їм пенсій відповідно до вимог час�
тини третьої статтi 63 Закону № 2262�ХІІ з урахуванням усіх нових щомісячних додат�
кових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій, які
встановлювалися для військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, де�
яких інших осіб, у розмірах, закріплених законодавством, то в пенсійному забезпечен�
ні цих категорій осіб, які мають однакові ознаки служби (посада, звання, вислуга років,
кваліфікація тощо), але звільнилися зі служби в різні роки, була, на думку авторів кло�
потань, штучно створена проблема диспропорцій, що призвело до порушення прав
значної кількості громадян України, визначених Конституцією і законами України.

Крім того, як вважають суб’єкти права на конституційне подання, конституційне
звернення, встановлення Законом № 1769�ІV порядку, за яким з 1 сiчня 2005 року
пенсіонерам — військовослужбовцям, працівникам органів внутрішніх справ, деяким
іншим особам виплачувалося 50 відсотків перерахованої на підставі положень Зако�
ну № 1769�ІV пенсії, а її виплата у повному розмірі передбачалася лише з 1 січня
2006 року, є звуженням змісту та обсягу їхніх існуючих прав, що згідно з частиною
третьою статті 22 Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні змін
до чинних законів не допускається.

2. Враховуючи, що конституційні подання народних депутатів України, конститу�
ційні звернення громадських організацій та громадян, щодо яких відкрито конститу�
ційні провадження у справах, стосуються того самого питання, Друга колегія суддів
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Конституційного Суду України Ухвалою від 22 листопада 2006 року об’єднала їх в од�
не конституційне провадження.

3. Стосовно порушених у конституційних поданнях та зверненнях питань свої по�
зиції висловили Президент України, Голова Верховної Ради України, Міністр праці та
соціальної політики України, Міністр фінансів України, Міністр внутрішніх справ Укра�
їни, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Голова Верховного
Суду України, військовий комісар Київського міського військового комісаріату.

4. Вирішуючи питання щодо відповідності Конституції України (конституційності)
першого речення пункту 2 роздiлу II «Прикінцевi положення» Закону № 1769�IV, Кон�
ституційний Суд України виходить з такого.

Згідно з цією нормою особи, яким раніше призначено пенсії, мають право на їх пе�
рерахунок з урахуванням положень Закону № 1769�IV та виплату 50 відсотків перера�
хованої пенсії з 1 січня 2005 року, а з 1 січня 2006 року — 100 відсотків перерахованої
пенсії.

Суб’єкти права на конституційне подання вважають, що такий порядок перерахунку
і виплати пенсій є порушенням частини третьої статті 22 Конституції України, відповід�
но до якої «при прийняттi нових законiв або внесеннi змiн до чинних законiв не допус�
кається звуження змiсту та обсягу iснуючих прав i свобод», i що виплата 100 відсотків
перерахованої пенсії пенсіонерам — військовослужбовцям, працівникам органів
внутрішніх справ, деяким іншим особам мала здійснюватися з 1 січня 2005 року, а не з
1 січня 2006 року.

Стаття 22 Конституцiї України мiститься у роздiлi II, в якому закрiплено основнi пра�
ва i свободи людини i громадянина. Право на пенсiйне забезпечення особи є складо�
вою права на соцiальний захист, передбаченого Конституцiєю України. Механiзм ре�
алiзацiї цього права вiйськовослужбовцiв та деяких iнших категорій осiб, встановле�
ний Законом № 2262�ХІІ, визначає умови, норми i порядок такого пенсiйного забезпе�
чення.

Конституційний Суд України в мотивувальній частині свого Рішення від 11 жовтня
2005 року № 8�рп/2005 (справа про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового
утримання) констатував: «Зміст прав і свобод людини — це умови і засоби, які визна�
чають матеріальні та духовні можливості людини, необхідні для задоволення потреб
її існування і розвитку. Обсяг прав людини — це кількісні показники відповідних мож�
ливостей, які характеризують його множинність, величину, інтенсивність і ступінь
прояву та виражені у певних одиницях виміру.

Звуження змісту прав і свобод означає зменшення ознак, змістовних характерис�
тик можливостей людини, які відображаються відповідними правами та свободами,
тобто якісних характеристик права. Звуження обсягу прав і свобод — це зменшення
кола суб’єктів, розміру території, часу, розміру або кількості благ чи будь�яких інших
кількісно вимірюваних показників використання прав і свобод, тобто їх кількісної ха�
рактеристики» (абзаци п’ятий, шостий пункту 4).

Аналiз першого речення пункту 2 роздiлу II «Прикiнцевi положення» Закону
№ 1769�IV свiдчить про те, що змiст права на соцiальний захист осiб, яким ранiше
призначено пенсiї вiдповiдно до Закону № 2262�ХІІ, залишився незмiнним, оскiльки
Закон № 1769�IV не змiнив iснуючого на день його прийняття набутого права осiб на
отримання пенсiй. Цим положенням Верховна Рада України на пiдставi пунктiв 3, 5
частини першої статтi 85, пунктiв 1, 6 частини першої статтi 92 Конституцiї України
встановила тiльки порядок виплати перерахованої пенсiї особам, яким ранiше при�
значено пенсiї вiдповiдно до Закону № 2262�ХІІ та якi мають право на перерахунок
пенсiй з урахуванням положень Закону № 1769�IV, що полягає в поетапнiй випла�
тi пенсiй вiйськовослужбовцям та iншим особам починаючи з 1 сiчня 2005 року
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у розмiрi 50 вiдсоткiв перерахованої пенсiї, а з 1 сiчня 2006 року — 100 вiдсоткiв пере�
рахованої пенсiї.

Тобто законодавець, запроваджуючи такий порядок виплати перерахованої пенсiї,
не порушив норм статтi 22 Конституцiї України.

Пункт 2 роздiлу II «Прикiнцевi положення» Закону № 1769�IV мiстить застереження:
«У разi якщо внаслiдок перерахунку за нормами цього Закону розмiр пенсiї або випла�
чуваної в перiод з 1 сiчня 2005 року до 1 сiчня 2006 року її частини зменшується, пенсiя
виплачується в ранiше встановленому розмiрi». Зазначений порядок виплати перера�
хованої пенсії виключає можливiсть зменшення розмiру пенсії, що узгоджується з час�
тиною третьою статтi 22 Конституцiї України.

Таким чином, Конституційний Суд України вважає, що встановлення першим ре�
ченням пункту 2 роздiлу II «Прикінцевi положення» Закону № 1769�IV порядку виплати
перерахованої пенсії, згідно з яким особи, яким раніше призначено пенсії відповідно
до Закону № 2262�ХІІ, мають право на перерахунок пенсій з урахуванням положень
Закону № 1769�IV та виплату 50 відсотків перерахованої пенсії з 1 січня 2005 року, а з
1 січня 2006 року — 100 відсотків перерахованої пенсії, не порушує конституційних
прав громадян і є таким, що відповідає Конституції України (є конституційним).

5. Зі змісту конституційних подань та звернень випливає, що їх автори порушують
питання про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 43, частини тре�
тьої статті 63 Закону № 2262�ХІІ в редакціях, які були чинними до набрання чинності
Законом № 1769�ІV, Законом України «Про внесення змін до деяких законів України з
питань соціального захисту військовослужбовців» від 16 грудня 2004 року № 2255�ІV
(далі — Закон № 2255�ІV) та Законом України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та дея�
ких інших осіб» від 3 квітня 2007 року № 857�V. Об’єктивно виникли підстави, які вка�
зують на непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у консти�
туційних поданнях та зверненнях, оскільки його юрисдикція поширюється на чинні
нормативно�правові акти (абзац перший пункту 5 мотивувальної частини Рішення
Конституційного Суду України від 14 листопада 2001 року № 15�рп/2001).

Отже, підстав для офіційного тлумачення положень частини третьої статті 43, части�
ни третьої статті 63 Закону № 2262�ХІІ в редакціях до набрання чинності Законом
№ 1769�IV та Законом № 2255�IV немає. Тому конституційне провадження у справі про
офіційне тлумачення зазначених положень підлягає припиненню на підставі пункту 3
статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» — непідвідомчість Конститу�
ційному Суду України питань, порушених у конституційних поданнях та зверненнях.

Припинення конституційного провадження у справі про офіційне тлумачення по�
ложень частини третьої статті 43, частини третьої статті 63 Закону № 2262�ХІІ зумов�
лює припинення конституційного провадження у справі про офіційне тлумачення по�
ложень статей 51, 55 Закону № 2262�ХІІ, оскільки вони взаємопов’язані.

Мотивуючи припинення конституційного провадження у справі, Конституційний
Суд України зазначає, що це не виключає можливості звернення цих та інших суб’єктів
права на конституційні подання, конституційні звернення з клопотаннями про поши�
рення положень частини третьої статті 43 та частини третьої статті 63 Закону
№ 2262�ХІІ з наступними змінами на всіх пенсіонерів — військовослужбовців, праців�
ників органів внутрішніх справ, деяких інших осіб з часу запровадження відповідними
нормативними актами нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення
(про що фактично йдеться у конституційних поданнях та зверненнях) до Верховної
Ради України, оскільки вирішення таких питань згідно з пунктом 3 частини першої
статті 85, пунктом 6 частини першої статті 92 Конституції України належить до її повно�
важень.
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На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 45, 51, 61, 63, 65, 70 Закону України «Про Конституційний Суд України», § 51
Регламенту Конституційного Суду України, Конституційний Суд України

в и р і ш и в :

1. Визнати таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), перше ре�
чення пункту 2 роздiлу II «Прикінцевi положення» Закону України «Про внесення змін
до статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб на�
чальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» від
15 червня 2004 року № 1769�ІV: «Встановити, що особи, яким раніше призначено пен�
сії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців,
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб»,
мають право на перерахунок пенсій з урахуванням положень цього Закону та виплату
50 відсотків перерахованої пенсії з 1 січня 2005 року, а з 1 січня 2006 року — 100 від�
сотків перерахованої пенсії».

2. Припинити конституційне провадження у справі про офіційне тлумачення поло�
жень частини третьої статті 43, статей 51, 55, частини третьої статті 63 Закону Украї�
ни «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб» на підставі пункту 3 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд Украї�
ни» — непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у консти�
туційних поданнях і зверненнях, та § 51 Регламенту Конституційного Суду України.

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

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

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð²ØÅÍÍß
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
îêðåìèõ ïîëîæåíü ñòàòò³ 36, ïóíêò³â 20, 33, 49, 50
ñòàòò³ 71, ñòàòåé 97, 98, 104, 105 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2007 ð³ê»
(ñïðàâà ïðî ãàðàíò³¿ íåçàëåæíîñò³ ñóää³â)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹1-23/2007
18 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó
¹ 4-ðï/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Ãîëîâ³íà Àíàòîë³ÿ Ñåðã³éîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,

Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верхов�
ного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окре�
мих положень статей 29, 36, 69, пунктів 13, 20, 30, 33, 49, 50 статті 71, статей 97, 98,
104, 105, 106, 111 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від
19 грудня 2006 року № 489�V (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 7—8,
ст. 66) стосовно гарантій незалежності суддів та соціальних гарантій працівників апа�
рату судів.

Приводом для розгляду справи згідно зі статтями 39, 40 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України» стало конституційне подання Верховного Суду України.

Підставою для розгляду справи відповідно до статей 71, 75 Закону України «Про
Конституційний Суд України» є наявність спору щодо відповідності Конституції Украї�
ни (конституційності) окремих положень Закону України «Про Державний бюджет
України на 2007 рік».
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Заслухавши суддю�доповідача Стрижака А.А. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання — Верховний Суд України — звернувся
до Конституційного Суду України з клопотанням розглянути питання щодо відповід�
ності Конституції України (конституційності) окремих положень статей 29, 36, 69,
пунктів 13, 20, 30, 33, 49, 50 статті 71, статей 97, 98, 104, 105, 106, 111 Закону України
«Про Державний бюджет України на 2007 рік» (далі — Закон).

Автор клопотання стверджує, що зазначені положення Закону не відповідають
статтям 22, 24, 41, 46, 126, 130 Конституції України.

2. Ухвалою Третьої колегії суддів Конституційного Суду України від 22 березня
2007 року відкрито конституційне провадження у справі за конституційним поданням
Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності)
окремих положень статті 36, пунктів 20, 33, 49 статті 71, пункту 50 статті 71 (яким зу�
пинено на 2007 рік дію частини другої статті 123 Закону України «Про судоустрій
України» щодо розміру заробітної плати працівників апарату судів та працівників
державної судової адміністрації і частини другої статті 130 цього Закону щодо при�
рівняння за умовами оплати праці), статей 97, 98, 104, 105 Закону стосовно соціаль�
них гарантій суддів та працівників апарату судів.

В іншій частині конституційного подання щодо визнання неконституційними ста�
тей 29, 69, пунктів 13, 30 статті 71, пункту 50 статті 71 (яким зупинено на 2007 рік дію
частини третьої статті 72 Закону України «Про судоустрій України» щодо виплати на�
родним засідателям і присяжним розміру винагороди, не меншого ніж посадовий
оклад судді відповідного суду), статей 106, 111 Закону стосовно соціальних гарантій
суддів та працівників апарату судів Ухвалою Конституційного Суду України від
30 травня 2007 року № 23�у/2007 відмовлено у відкритті конституційного проваджен�
ня на підставі пункту 2 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» —
невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією Ук�
раїни, Законом України «Про Конституційний Суд України».

3. Вирішуючи питання щодо відповідності Конституції України (конституційності)
наведених у конституційному поданні окремих положень Закону, Конституційний
Суд України виходить з такого.

Україна проголошена соціальною, правовою державою. Утвердження і забезпе�
чення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (стаття 1, частина друга
статті 3 Конституції України). Право громадян на соціальний захист, що включає, зо�
крема, і право на одержання пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги, за�
кріплено на конституційному рівні (стаття 46 Конституції України).

Стаття 22 (частина третя) Конституції України встановила, що при прийнятті нових
законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обся�
гу існуючих прав і свобод.

Конституційний Суд України неодноразово висловлював правові позиції щодо га�
рантій незалежності суддів у своїх попередніх рішеннях, зокрема від 24 червня
1999 року № 6�рп/99 (справа про фінансування судів), від 20 березня 2002 року
№ 5�рп/2002 (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій), від 1 грудня 2004 року
№ 19�рп/2004 (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу), від
1 грудня 2004 року № 20�рп/2004 (справа про зупинення дії або обмеження пільг,
компенсацій і гарантій), від 11 жовтня 2005 року № 8�рп/2005 (справа про рівень пен�
сії і щомісячного довічного грошового утримання). Тому, вирішуючи питання щодо
відповідності Конституції України наведених у конституційному поданні окремих по�
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ложень Закону, Конституційний Суд України керується також правовими позиціями,
викладеними у цих рішеннях.

3.1. У частині першій статті 36 Закону встановлено, що пільги, компенсації і гаран�
тії, на які згідно із законами України мають право окремі категорії працівників бюд�
жетних установ, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, що�
до знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та
плати за комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, газ, електрична та
теплова енергія), безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транс�
порту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування у
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполу�
чення та автобусами приміських маршрутів надаються у разі, якщо зазначені праців�
ники мають право на податкову соціальну пільгу.

У частині другій цієї статті визначено, що розмір наданих пільг у грошовому еквіва�
ленті разом із грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищува�
ти величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Відповідно до пункту 6 статті 2 Бюджетного кодексу України бюджетною устано�
вою є орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також уста�
нова чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади,
органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядуван�
ня, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих
бюджетів. За частиною першою статті 130 Конституції України фінансування судів та
діяльності суддів здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Таким чи�
ном, суди є бюджетними установами, і стаття 36 Закону поширюється на суддів як
працівників бюджетних установ.

У частині першій статті 126 Основного Закону України закріплено положення, згід�
но з яким незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією і закона�
ми України. Складовою цих гарантій є обов’язок держави забезпечувати фінансуван�
ня та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів через визначення у
Державному бюджеті України окремо видатків на утримання судів (частина перша
статті 130 Конституції України), що і передбачено в Законі.

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про статус суддів» гаран�
тії незалежності суддів, включаючи заходи їх правового захисту, матеріального і со�
ціального забезпечення, поширюються на всіх суддів України і не можуть бути скасо�
вані чи знижені іншими нормативними актами України. Це положення узгоджується
з частиною третьою статті 22 Конституції України.

Конституційний Суд України у Рішенні від 1 грудня 2004 року № 20�рп/2004 сфор�
мулював правову позицію, згідно з якою норми про матеріальне і побутове забезпе�
чення суддів, встановлені статтею 44 Закону України «Про статус суддів», не можуть
бути скасовані чи знижені без відповідної компенсації. Надання суддям передбаче�
них цим Законом пільг, компенсацій і гарантій не може ставитися у залежність від
грошових доходів суддів і тим самим не можуть знижуватися гарантії їх незалежності
(абзац другий пункту 7 мотивувальної частини). При прийнятті Закону зазначене
Рішення Конституційного Суду України не враховане.

Таким чином, це дає підстави вважати, що стаття 36 Закону суперечить вимогам
частини третьої статті 22, частини першої статті 126, частини першої статті 130 Кон�
ституції України.

3.2. У пункті 20 статті 71 Закону зупинено на 2007 рік дію частин другої, п’ятої стат�
ті 37 Закону України «Про державну службу» (щодо визначення розміру пенсії без об�
меження її граничного розміру); пунктом 33 статті 71 Закону зупинено на 2007 рік дію
абзацу першого частини четвертої статті 43 Закону України «Про статус суддів» (що�
до визначення розміру щомісячного довічного грошового утримання без обмеження
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його граничного розміру). Одночасно статтею 97 Закону встановлено, що з 1 січня
2007 року максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утри�
мання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової
допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2006—2007 роках
відповідно до Закону України «Про державну службу», не може перевищувати 12 міні�
мальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої
статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван�
ня», а для інших категорій пенсіонерів розмір пенсії або щомісячного довічного гро�
шового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до
пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2007 році,
не може перевищувати 10 тисяч гривень на місяць.

Однією з гарантій забезпечення незалежності суддів, закріплених у частині першій
статті 126 Конституції України, є надання їм за рахунок держави матеріального і соціаль�
ного захисту (заробітна плата, пенсія, щомісячне довічне грошове утримання тощо), на�
дання їм у майбутньому статусу судді у відставці, право якого на пенсійне та щомісячне
довічне грошове утримання є гарантією незалежності працюючих суддів. Щомісячне
довічне грошове утримання судді у встановленому розмірі спрямоване на забезпечен�
ня гідного його статусу життєвого рівня. Умови і порядок виплати цього утримання вста�
новлюються Законом України «Про статус суддів». Така правова позиція викладена в
Рішенні Конституційного Суду України від 11 жовтня 2005 року № 8�рп/2005 (справа про
рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання).

Суддям, які вийшли у відставку, призначається пенсія на умовах, передбачених
Законом України «Про державну службу», що визначено статтею 43 Закону України
«Про статус суддів». Відповідно до частини четвертої цієї статті судді у відставці, який
має стаж роботи на посаді судді не менше 20 років, виплачується за його вибором
пенсія або щомісячне довічне грошове утримання. При цьому розмір такого утри�
мання не обмежений.

Частини друга, п’ята статті 37 Закону України «Про державну службу» визначили,
що пенсія державним службовцям встановлюється без обмеження її граничного роз�
міру.

Положення Європейської хартії про закон про статус суддів від 10 липня 1998 року
передбачає, що судді, які досягли встановленого законом віку для виходу на пенсію з
посади судді та які виконували професійні обов’язки судді протягом визначеного
строку, повинні отримувати виплати після виходу на пенсію, рівень яких має бути
якомога ближчим до рівня їх останньої заробітної плати на посаді судді (пункт 6.4)

Зупиняючи на 2007 рік дію наведених положень законів України «Про державну
службу», «Про статус суддів» та визначаючи обмеження розміру пенсії або щомісяч�
ного довічного грошового утримання усім категоріям суддів України, Верховна Рада
України діяла всупереч закріпленому частиною третьою статті 22 Конституції України
положенню щодо недопустимості при прийнятті нових законів звуження змісту та об�
сягу існуючих прав і свобод. Встановлення Законом граничного розміру щомісячного
довічного грошового утримання чи пенсії обмежило їх обсяг, який визначається За�
коном України «Про статус суддів». Залишивши незмінним зміст права на пенсію та
щомісячне довічне грошове утримання суддів, Закон звузив обсяг цього права, вста�
новивши граничну межу для таких виплат суддям, і водночас знизив досягнутий
рівень гарантій незалежності працюючих суддів.

Таким чином, положення пунктів 20, 33 статті 71, статті 97 Закону не узгоджуються
з конституційним положенням про недопустимість звуження змісту чи обсягу існую�
чих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів та
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порушують принцип незалежності суддів, а тому не відповідають частині третій стат�
ті 22, частині першій статті 126 Основного Закону України.

3.3. Постановою Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону
України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 року № 2863—ХІІ (абзац третій пунк�
ту 1) встановлено, що щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці ви�
плачується за рахунок державного бюджету в суді за останнім місцем роботи або, за
їх вибором, у суді за місцем їх проживання.

Пунктом 49 статті 71 Закону дію цього положення щодо визначення органів, які ви�
плачують щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, зупинено на
2007 рік. Одночасно у статті 104 Закону зазначено, що в 2007 році призначення і ви�
плата щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці здійснюється
органами Пенсійного фонду України. Порядок такого призначення та виплати визна�
чається правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із спеціально уповно�
важеним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Щомісячне довічне грошове утримання — це особлива форма соціального забез�
печення суддів, яка виражається у гарантованій державою щомісячній звільненій від
сплати податків грошовій виплаті, що забезпечує їх належне матеріальне утримання.
Особливість щомісячного довічного грошового утримання полягає у правовому ре�
гулюванні, а також у джерелах його фінансування, які визначені Конституцією Украї�
ни та Законом України «Про статус суддів».

Згідно з частиною першою статті 130 Конституції України держава забезпечує
фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Дер�
жавному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів. Це по�
ложення передбачає і фінансування щомісячного довічного грошового утримання
суддів за рахунок коштів Державного бюджету України, а не Пенсійного фонду Украї�
ни (абзац восьмий пункту 7 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду
України від 11 жовтня 2005 року № 8�рп/2005 у справі про рівень пенсії і щомісячного
довічного грошового утримання).

Особливий порядок фінансування судів і діяльності суддів є однією з конституцій�
них гарантій їх незалежності, що закріплюється у статті 126 Конституції України, і
спрямований на забезпечення належних умов для здійснення незалежного право�
суддя.

Отже, положення пункту 49 статті 71, статті 104 Закону суперечать статті 126, час�
тині першій статті 130 Конституції України.

3.4. Суб’єкт права на конституційне подання оспорює на предмет конституційно�
сті статтю 98 Закону, відповідно до якої у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких
поширюється дія Закону України «Про державну службу», достроково призначена
пенсія за віком у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодав�
ством для відповідної категорії осіб, не виплачується.

Конституція України не допускає будь�яких обмежень у правах громадян за озна�
ками майнового стану, зокрема в залежності від отримання працюючими пенсіоне�
рами заробітної плати, тому положення статті 98 Закону суперечить статті 22 Консти�
туції України.

Конституційний Суд України неодноразово розглядав проблему, пов’язану з ре�
алізацією права на соціальний захист, неприпустимістю обмеження конституційного
права громадян на достатній життєвий рівень, і сформулював правову позицію, згід�
но з якою Конституція та закони України виокремлюють певні категорії громадян
України, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави. До
них, зокрема, належать громадяни, яким пенсія призначається за спеціальними за�
конами. У рішеннях Конституційного Суду України підкреслюється, що пільги, ком�
пенсації, гарантії є видом соціальної допомоги і необхідною складовою конституцій�
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ного права на достатній життєвий рівень, тому звуження змісту та обсягу цього права
шляхом прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів за статтею 22
Конституції України не допускається (рішення Конституційного Суду України від
6 липня 1999 року № 8�рп/99, від 20 березня 2002 року № 5�рп/2002, від 17 березня
2004 року № 7�рп/2004, від 1 грудня 2004 року № 20�рп/2004).

3.5. Пунктом 50 статті 71 Закону зупинено дію частини другої статті 123 (щодо роз�
міру заробітної плати працівників апарату судів та працівників державної судової
адміністрації), частини другої статті 130 (щодо прирівняння за умовами оплати пра�
ці) Закону України «Про судоустрій України». При цьому залишено в силі положення
частини другої статті 130 цього Закону, за якою правовий статус службовців, які пра�
цюють в апараті суду, визначається Законом України «Про державну службу».

Частина друга статті 123 Закону України «Про судоустрій України» передбачає, що
розмір заробітної плати працівників апарату судів та працівників державної судової
адміністрації, їх побутове забезпечення і рівень соціального захисту визначаються
Законом України «Про державну службу», іншими нормативними актами і не можуть
бути меншими, ніж у відповідних категорій державних службовців апаратів законо�
давчої та виконавчої влади. Частина друга статті 130 Закону України «Про судоустрій
України» визначає, що за умовами оплати праці, матеріально�побутового, медично�
го, санаторно�курортного та транспортного забезпечення працівники апарату суду
прирівнюються до відповідних категорій службовців апарату вищого, центральних
або місцевих органів виконавчої влади.

Зупинення дії цих норм призвело до зниження у 2007 році рівня забезпечення пра�
цівників судів та працівників державної судової адміністрації у порівнянні з відповід�
ними категоріями державних службовців виконавчої та законодавчої влади.

За змістом положень частин другої, третьої статті 22 Основного Закону України
конституційні права і свободи гарантуються, а держава повинна утримуватись від
прийняття будь�яких актів, які призводили б до скасування чи звуження змісту та об�
сягу існуючих прав і свобод. Частина перша статті 24 Конституції України встановлює
принцип, згідно з яким громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рів�
ними перед законом.

Конституційний Суд України, розглядаючи справу про відшкодування шкоди дер�
жавою, у Рішенні від 3 жовтня 2001 року № 12�рп/2001 наголосив, що відповідно до
частини першої статті 130 Конституції України в Державному бюджеті України окремо
визначаються «видатки на утримання судів». Конституційний Суд України виходячи з
цього вказав, що це є важливою передумовою реалізації іншого положення цієї стат�
ті, за яким держава зобов’язується забезпечувати фінансування та «належні умови
для функціонування судів і діяльності суддів».

Конституційний Суд України дійшов висновку, що пункт 50 статті 71 Закону супе�
речить положенням частин другої, третьої статті 22, частини першої статті 24 Консти�
туції України.

4. Верховний Суд України у конституційному поданні порушує також питання
щодо неконституційності статті 105 Закону, якою встановлено, що умови оплати пра�
ці працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з
бюджету, керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, а
також умови грошового забезпечення військовослужбовців (осіб рядового і началь�
ницького складу) затверджуються виключно Кабінетом Міністрів України.

Аналіз конституційного подання в цій частині свідчить, що Верховний Суд України,
оспорюючи положення статті 105 Закону на предмет конституційності, не наводить
правового обґрунтування тверджень щодо неконституційності цієї норми. За таких
обставин конституційне провадження у справі в частині щодо відповідності Консти�
туції України (конституційності) зазначеного положення Закону підлягає припиненню
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на підставі пункту 2 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» —
невідповідність конституційного поданням вимогам, передбаченим Конституцією
України, Законом України «Про Конституційний Суд України».

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 152 Конституції України,
статтями 45, 51, 61, 63, 65, 73 Закону України «Про Конституційний Суд України»,
Конституційний Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційни�
ми), положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від
19 грудня 2006 року № 489�V, а саме:

— статті 36, відповідно до якої «пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із зако�
нами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військо�
вослужбовці та особи рядового і начальницького складу, щодо знижки плати за ко�
ристування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні
послуги (водопостачання, водовідведення, газ, електрична та теплова енергія), без�
оплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком так�
сі) та автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а
також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами
приміських маршрутів надаються у разі, якщо зазначені працівники мають право на
податкову соціальну пільгу. Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із
грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини
доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу», в частині, що стосується про�
фесійних суддів;

— пункту 20 статті 71, яким зупинено на 2007 рік дію «частин другої і п’ятої статті 37
(щодо визначення розміру пенсії без обмеження її граничного розміру) Закону Украї�
ни «Про державну службу», в частині, що стосується професійних суддів;

— пункту 33 статті 71, яким зупинено на 2007 рік дію «абзацу першого частини чет�
вертої статті 43 (щодо визначення розміру щомісячного довічного грошового утри�
мання без обмеження його граничного розміру) Закону України «Про статус суддів»;

— пункту 49 статті 71, яким зупинено на 2007 рік дію «абзацу третього пункту 1
Постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про
статус суддів» … щодо визначення органів, які виплачують щомісячне довічне грошо�
ве утримання суддям у відставці»;

— пункту 50 статті 71, яким зупинено на 2007 рік дію «частини другої статті 123
(щодо розміру заробітної плати працівників апарату судів та працівників державної
судової адміністрації), частини другої статті 130 (щодо прирівняння за умовами
оплати праці) Закону України «Про судоустрій України», в частині, що стосується пра�
цівників апарату судів та працівників державної судової адміністрації;

— статті 97, згідно з якою «з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії або що�
місячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, до�
даткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед
Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених
(перерахованих) у 2006—2007 роках відповідно до… законів України «Про державну
службу»… не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановле�
ної абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’яз�
кове державне пенсійне страхування», а по інших категоріях пенсіонерів розмір пенсії
або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підви�
щень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги
перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначе�
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них (перерахованих) у 2007 році, не може перевищувати 10 тисяч гривень на місяць»,
в частині, що стосується професійних суддів;

— статті 98, за якою «у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється
дія Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»… за�
конів України «Про державну службу»… достроково призначена пенсія за віком… у
період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством для відповід�
ної категорії осіб, не виплачується», в частині, що стосується професійних суддів та
працівників апарату судів;

— статті 104, відповідно до якої «у 2007 році призначення і виплата щомісячного
довічного грошового утримання суддям у відставці здійснюється органами Пенсій�
ного фонду України. Порядок призначення та виплати щомісячного довічного грошо�
вого утримання визначається правлінням Пенсійного фонду України за погодженням
із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці
та соціальної політики».

2. Припинити конституційне провадження у справі щодо відповідності Конституції
України (конституційності) положення статті 105 Закону України «Про Державний
бюджет України на 2007 рік» від 19 грудня 2006 року на підставі пункту 2 статті 45 За�
кону України «Про Конституційний Суд України» — невідповідність конституційного
подання вимогам, передбаченим Конституцією України, Законом України «Про Кон�
ституційний Суд України».

3. Положення статті 36, пунктів 20, 33, 49 статті 71, пункту 50 статті 71 (яким зупи�
нено на 2007 рік дію частини другої статті 123 Закону України «Про судоустрій Украї�
ни» щодо розміру заробітної плати працівників апарату судів та працівників держав�
ної судової адміністрації та частини другої статті 130 цього Закону щодо прирівняння
за умовами оплати праці), статей 97, 98, 104 Закону України «Про Державний бюджет
України на 2007 рік» від 19 грудня 2006 року стосовно соціальних гарантій суддів та
працівників апарату судів, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня
ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

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

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

КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð²ØÅÍÍß
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì
â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Ê³ðîâîãðàäîáëåíåðãî»

ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
ïîëîæåíü ÷àñòèíè âîñüìî¿ ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà
àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì»

(ñïðàâà ùîäî êðåäèòîð³â
ï³äïðèºìñòâ êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹1-14/2007
20 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó
¹ 5-ðï/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Ãîëîâ³íà Àíàòîë³ÿ Ñåðã³éîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,

Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Îâ÷àðåíêà Â’ÿ÷åñëàâà Àíäð³éîâè÷à,
Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу про офіційне тлумачення положень части�
ни восьмої статті 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 року № 2343�ХІІ (Відомості Верховної Ра�
ди України, 1992 р., № 31, ст. 440; 1999 р., № 42—43, ст. 378; 2003 р., № 24, ст. 160).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 42, 43 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне звернення відкритого акціонерно�
го товариства «Кіровоградобленерго».

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 94 Закону України «Про Консти�
туційний Суд України» є наявність неоднозначного застосування судами України по�
ложень частини восьмої статті 5 Закону України «Про відновлення платоспроможно�
сті боржника або визнання його банкрутом».

Заслухавши суддю�доповідача Джуня В.В. та дослідивши матеріали справи, Кон�
ституційний Суд України
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у с т а н о в и в :

1. Відкрите акціонерне товариство «Кіровоградобленерго» (далі — ВАТ «Кірово�
градобленерго») звернулося до Конституційного Суду України з клопотанням дати
офіційне тлумачення положень частини восьмої статті 5 Закону України «Про віднов�
лення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі — Закон),
згідно з якими його норми не застосовуються до юридичних осіб — підприємств, що
є об’єктами права комунальної власності, якщо стосовно них виключно на пленарно�
му засіданні відповідної ради органів місцевого самоврядування (з прийняттям Кон�
ституції України 1996 року та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
від 21 травня 1997 року № 280/97�ВР — сільські, селищні, міські, районні, обласні ра�
ди) прийняті рішення щодо цього.

Необхідність в офіційному тлумаченні зазначеної норми Закону ВАТ «Кіровоград�
обленерго» пояснює тим, що суди загальної юрисдикції неоднозначно застосовували ці
положення за однакових обставин при розгляді аналогічних справ. Обгрунтовуючи це
твердження, суб’єкт права на конституційне звернення посилається на судові рішення
різних інстанцій господарських судів, що набрали законної сили, та Верховного Суду
України.

У зв’язку з цим автор клопотання ставить такі питання:
— чи підлягає припиненню провадження у справі про банкрутство юридичної осо�

би — підприємства, що є об’єктом права комунальної власності, якщо стосовно нього
після порушення провадження у справі про його банкрутство відповідною радою ор�
ганів місцевого самоврядування на пленарному засіданні прийнято рішення про неза�
стосування положень Закону до такого підприємства;

— чи є обов’язковим для суду рішення про незастосування положень Закону до
юридичної особи — підприємства, що є об’єктом права комунальної власності, якщо
стосовно такого підприємства на момент винесення рішення вже порушено справу
про банкрутство, а саме рішення не містить реальних, погоджених з кредиторами за�
ходів запобігання банкрутству.

ВАТ «Кіровоградобленерго» зазначає, що відповіді на ці питання необхідні для за�
хисту його прав як кредитора у провадженні у справі про банкрутство обласного ко�
мунального виробничого підприємства «Дніпро�Кіровоград».

2. Щодо порушених у конституційному зверненні питань свої позиції висловили
Голова Верховної Ради України, Голова Верховного Суду України, Голова Вищого
господарського суду України, фахівці юридичного факультету Київського національ�
ного університету імені Тараса Шевченка, Інституту економіко�правових досліджень
НАН України, кафедри муніципального права Академії муніципального управління,
Науково�дослідного Інституту приватного права і підприємництва Академії правових
наук України, громадської організації «Український інститут банкрутства», Фонду
сприяння місцевому самоврядуванню України.

3. Конституційний Суд України вирішуючи питання, порушені у конституційному
зверненні, виходить з такого.

3.1. Частиною четвертою статті 214 Господарського кодексу України встановлено,
що у випадках, передбачених законом, не застосовуються процедури банкрутства
щодо комунальних підприємств. Це закріплено у приписі частини восьмої статті 5 За�
кону, яким визначено, що положення Закону не застосовуються до юридичних осіб —
підприємств, що є об’єктами права комунальної власності, якщо стосовно них ви�
ключно на пленарному засіданні відповідної ради органів місцевого самоврядування
прийняті рішення щодо цього. Для з’ясування змісту викладеного припису мають бути
враховані мета його закріплення у законі та баланс конкуруючих суспільних цінностей,
якими у контексті порушених у конституційному зверненні питань є принципи держав�
ної політики стосовно банкрутства щодо суб’єктів господарювання у комунальному
секторі економіки та права і законні інтереси їх кредиторів.

30

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 4/2007



У преамбулі Закону визначено, що він встановлює умови та порядок відновлення
платоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності — боржника або визнання
його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового за�
доволення вимог кредиторів. Оскільки справи про банкрутство є формою судового
процесу (стаття 41 Господарського процесуального кодексу України) і підвідомчі гос�
подарським судам (стаття 12 цього Кодексу, стаття 6 Закону), законодавцем у частині
восьмій статті 5 Закону обмежено право кредиторів комунальних підприємств на
справедливий судовий розгляд, гарантоване статтею 6 Конвенції про захист прав лю�
дини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Верховною Радою України
(Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від
17 липня 1997 року № 475/97�ВР).

3.2. Пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
1950 року (далі — Конвенція) врегульовано, зокрема, що кожен має право на спра�
ведливий і відкритий розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і
безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та
обов’язків цивільного характеру. У низці рішень Європейського суду з прав людини,
юрисдикцію якого в усіх питаннях, які стосуються тлумачення і застосування Конвен�
ції, визнано Україною, закріплено, що право на справедливий судовий розгляд може
бути обмежене державою, якщо це обмеження не завдає шкоди самій суті права.
Так, у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Осман проти Сполученого
Королівства» від 28 жовтня 1998 року викладено позицію, відповідно до якої «обме�
ження не буде сумісним з пунктом 1 статті 6 Конвенції, якщо воно не має правомірної
мети і якщо відсутнє пропорційне співвідношення між вжитими засобами та постав�
леною метою».

Така практика Європейського суду з прав людини збігається з правовою позицією
Конституційного Суду України, виписаною у Рішенні від 24 березня 2005 року
№ 2�рп/2005 (справа про податкову заставу), в якому сказано, що елементи права,
зокрема розмірність, рівність, мораль, об’єднуються якістю, що відповідає ідеології
справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції
України (підпункт 4.3 мотивувальної частини). Тому розмірність (пропорційність) об�
меження прав кредиторів суб’єктів господарювання у комунальному секторі еконо�
міки на задоволення своїх вимог у провадженні у справах про банкрутство має ви�
значатися відповідно до встановлених принципів справедливості.

3.3. Визначаючи справедливість обмеження приписом частини восьмої статті 5
Закону прав і законних інтересів кредиторів суб’єктів господарювання у комунально�
му секторі економіки, Конституційний Суд України виходить із закріплених у Консти�
туції України положень про права територіальних громад самостійно вирішувати пи�
тання місцевого значення в межах Конституції України і законів України, зокрема
безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управля�
ти майном, що є в комунальній власності, утворювати, реорганізовувати та ліквідову�
вати комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснювати контроль
за їх діяльністю (статті 140, 143).

Згідно з частиною першою статті 144 Основного Закону України органи місцевого
самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які
є обов’язковими до виконання на відповідній території.

Законодавець, установивши в Конституції України (статті 140, 141, 142, 143, 144,
145) базові засади функціонування місцевого самоврядування, його органів, мате�
ріальну і фінансову основу тощо, решту питань організації місцевого самоврядуван�
ня, формування, діяльності та відповідальності його органів відніс до визначення за�
коном (стаття 146). Таким чином, на конституційному рівні передбачено створення
правових умов для подальшого законодавчого врегулювання відносин участі місце�
вого самоврядування у сфері господарювання.
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Питання про межі та форми участі органів місцевого самоврядування у господар�
ській діяльності конкретизовані у Законі України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97�ВР з наступними змінами і доповненнями
(далі — Закон № 280), Господарському кодексі України, що набрав чинності з 1 січня
2004 року, Законі та інших законодавчих актах України.

У Законі № 280 закріплено основні принципи здійснення місцевого самоврядуван�
ня, серед яких, зокрема, принцип правової, організаційної та матеріально�фінансо�
вої самостійності в межах повноважень, визначених Законом № 280 та іншими зако�
нами (стаття 4). Частиною п’ятою статті 16 Закону № 280 передбачено, що від імені
та в інтересах територіальних громад права суб’єкта комунальної власності здійсню�
ють відповідні ради, а у статті 60 встановлено режим права комунальної власності.

Основні напрями та форми участі місцевого самоврядування у сфері господарю�
вання врегульовано у статтях 2, 5, 8, 24, 43, 78, 214 та інших нормах Господарського
кодексу України. З їх змісту випливає, що органи місцевого самоврядування не є
суб’єктами господарювання, їм забороняється виконання підприємницької діяльно�
сті, але вони можуть утворювати суб’єкти господарювання.

3.4. Для з’ясування розмірності (пропорційності) обмеження права кредиторів ко�
мунальних підприємств на справедливий судовий розгляд слід враховувати призна�
чення інституту комунальної власності та дійсну суспільну необхідність у функціону�
ванні суб’єктів господарювання, заснованих на цій формі власності.

Конституція України поклала на державу обов’язок забезпечувати захист прав усіх
суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки (час�
тина четверта статті 13). Право комунальної власності територіальної громади захи�
щається законом на рівних умовах з правами власності інших суб’єктів (частина вось�
ма статті 60 Закону № 280). Конституційний Суд України у підпункті 3.1 мотивувальної
частини Рішення від 12 лютого 2002 року № 3�рп/2002 (справа про електроенергети�
ку) зазначив, що за Основним Законом України держава однаково захищає усі форми
власності, а кожна з них може мати свої особливості, пов’язані із законодавчо визна�
ченими умовами та підставами виникнення або припинення права власності. Ця пози�
ція Конституційного Суду України грунтується на тому, що виключно законами України
встановлюється правовий режим власності, в основі якого — конституційні положен�
ня, конкретизовані в законах, які можуть містити й певні особливості правового режи�
му тих чи інших форм власності. Однією із таких особливостей є обмеження на засто�
сування норм Закону до юридичних осіб — підприємств, що є об’єктами права кому�
нальної власності, реалізація яких залежить від рішення відповідної ради органів міс�
цевого самоврядування.

Згідно зі статтею 140 Конституції України та статтею 2 Закону № 280 змістом
діяльності місцевого самоврядування є вирішення питань місцевого значення в інте�
ресах територіальної громади самою громадою самостійно або під відповідальність
органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Статтею 7 Конституції України
визнається і гарантується місцеве самоврядування, однією з найважливіших цілей
діяльності якого є забезпечення нагальних потреб населення територіальної грома�
ди у комунальних та інших невідкладних послугах соціального характеру, наприклад,
з водопостачання, опалення, вивезення сміття та відходів тощо. У статті 1 Закону
№ 280 дано визначення терміна «право комунальної власності» — це право терито�
ріальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися та розпо�
ряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосеред�
ньо, так і через органи місцевого самоврядування.

Виходячи з викладених положень Конституційний Суд України вважає, що метою
наділення територіальних громад правом комунальної власності є в першу чергу ви�
користання майнових об’єктів для задоволення нагальних потреб жителів цих громад
у невідкладних послугах, і лише в другу чергу право цієї форми власності призначено
для доцільного, економного та ефективного використання майна територіальних гро�
мад в інших інтересах їх жителів.
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3.5. Оскільки органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання
і їм заборонено здійснювати підприємницьку діяльність, то істотне значення має
правильний вибір ними організаційно�правової форми утворюваних цими органами
суб’єктів господарювання. У статті 24 Господарського кодексу України визначено
особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі еконо�
міки і, зокрема, передбачено, що суб’єктами господарювання комунального сектора
економіки є суб’єкти, що діють на основі лише комунальної власності, а також суб’єк�
ти, у статутному фонді яких частка комунальної власності перевищує п’ятдесят
відсотків чи становить величину, яка забезпечує органам місцевого самоврядування
право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів (частина 3).

Статтею 78 названого Кодексу закріплено можливість утворення органами місце�
вого самоврядування комунальних унітарних підприємств, тобто підприємств, що
створюються на базі відокремленої частини комунальної власності і чий статутний
фонд не поділений на частки, акції, паї тощо. Крім того, за змістом викладеної стат�
ті 24 цього ж Кодексу органи місцевого самоврядування можуть утворювати з інши�
ми партнерами у встановленому порядку господарські товариства за термінологією
Господарського кодексу України та Закону України «Про господарські товариства»
або підприємницькі товариства за термінологією Цивільного кодексу України і мати
корпоративні права, які визначають їх частку у статутному фонді створених това�
риств. Отже, органами місцевого самоврядування можуть бути створені на основі
відокремленої частини комунальної власності або із залученням майна цієї власності
різні за організаційними формами види підприємств чи інших суб’єктів господарю�
вання.

3.6. За частиною першою статті 24 Господарського кодексу України управління
господарською діяльністю у комунальному секторі економіки здійснюється через
систему організаційно�господарських повноважень територіальних громад та орга�
нів місцевого самоврядування щодо суб’єктів господарювання, які належать до ко�
мунального сектора економіки і виконують свою діяльність, базуючись на праві гос�
подарського відання або праві оперативного управління. Діяльність у комунальному
секторі економіки на підставі зазначених обмежених майнових прав здійснюють ви�
ключно комунальні унітарні підприємства згідно з положеннями частини третьої
статті 78 цього Кодексу. Тому вибір засновником організаційної форми суб’єкта гос�
подарювання, утворюваного на основі або із залученням комунального майна, пови�
нен залежати від визначення в установчих документах цілей їх діяльності.

Якщо головною метою суб’єкта господарювання в комунальному секторі еконо�
міки є виробництво продуктів чи послуг для задоволення нагальних потреб жителів
відповідної територіальної громади, наприклад, з водопостачання, опалення, виве�
зення сміття та відходів тощо, то його організаційно�правовою формою має ставати
комунальне унітарне підприємство. Статтею 24 Господарського кодексу України цю
категорію підприємств віднесено до кола суб’єктів господарювання, щодо яких здій�
снюється управління територіальних громад та органів місцевого самоврядування
через систему їх організаційно�господарських повноважень.

Конституційний Суд України, аналізуючи положення частини восьмої статті 5 За�
кону, наголошує, що комунальні унітарні підприємства є суб’єктами господарюван�
ня, які надають життєво необхідні послуги населенню, і в основі їх діяльності покладе�
ні інтереси територіальної громади.

У випадках, коли основною метою діяльності суб’єкта господарювання у кому�
нальному секторі економіки зазначено отримання прибутку, його організаційно�пра�
вовою формою має стати господарське товариство з відповідною часткою кому�
нальної власності у статутному фонді. Господарські товариства проводять свою
діяльність на основі права власності, утворюються для ведення виключно підприєм�
ницької діяльності, метою якої є отримання прибутку, а не досягнення якогось іншого
соціального результату. Здійснення корпоративних прав органами місцевого само�
врядування щодо господарських товариств переслідує мету доцільного, економного
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та ефективного використання комунальної власності, а не задоволення нагальних
потреб жителів територіальної громади. Тому статтею 24 Господарського кодексу
України не передбачено віднесення таких господарських товариств до суб’єктів гос�
подарювання, щодо яких здійснюється управління територіальних громад та органів
місцевого самоврядування через систему їх організаційно�господарських повнова�
жень.

3.7. За принципом розмірності, що є елементом ідеї права та ідеології справедли�
вості, встановлене у частині восьмій статті 5 Закону обмеження прав кредиторів
суб’єктів господарювання у комунальному секторі економіки на задоволення своїх ви�
мог у провадженнях у справах про банкрутство має відповідати правомірній та су�
спільно необхідній меті. Для з’ясування розмірності в обмеженні прав цих кредиторів
слід враховувати закріплену в установчих документах їх неплатоспроможних боржни�
ків основну мету діяльності останніх та відповідність цій меті організаційно�правової
форми суб’єктів господарювання.

Оцінюючи співвідношення цілей державної політики з питань банкрутства щодо ко�
мунальних унітарних підприємств та обмеженням державою прав кредиторів назва�
них підприємств на справедливий судовий розгляд, що закріплене у частині восьмій
статті 5 Закону, Конституційний Суд України вважає, що це обмеження є розмірним
(пропорційним) та суспільно необхідним для задоволення нагальних потреб жителів
територіальних громад, які можуть отримувати відповідні комунальні послуги виключ�
но від таких категорій підприємств. Цією нормою оптимально врівноважено права і за�
конні інтереси жителів територіальних громад на отримання життєво необхідних по�
слуг від комунальних унітарних підприємств, з одного боку, та права і законні інтереси
кредиторів цих суб’єктів господарювання — з іншого. Таким чином, припис частини
восьмої статті 5 Закону поширюється на комунальні унітарні підприємства.

Аналіз частини восьмої статті 5 Закону щодо суспільної потреби в обмеженні пра�
ва на справедливий судовий розгляд кредиторів господарських товариств, в яких
органи місцевого самоврядування є власниками корпоративних прав, показав, що з
огляду на основну мету діяльності названих товариств, якою є отримання прибутку,
це обмеження не є суттєво необхідним для задоволення нагальних потреб жителів
відповідної територіальної громади. Отже, обмеження права на справедливий судо�
вий розгляд не може вважатися розмірним (пропорційним) щодо кредиторів госпо�
дарських товариств, в яких органи місцевого самоврядування є власниками корпо�
ративних прав, тому припис частини восьмої статті 5 Закону не поширюється на
названі господарські товариства. Цей висновок підтверджується логічним і грама�
тичним тлумаченням оспорюваного припису, оскільки в ньому йдеться виключно про
підприємства, а не господарські товариства.

4. Частиною восьмою статті 5 Закону не визначено, коли саме можливе прийняття
відповідною радою органів місцевого самоврядування рішення про незастосування
процедури у справах про банкрутство щодо комунальних унітарних підприємств.
Конституційний Суд України вважає, що з огляду на нагальний характер послуг, які
надаються цими підприємствами для жителів відповідних територіальних громад, ця
норма Закону не ставить факт прийняття рішення на пленарному засіданні відповід�
ної ради органів місцевого самоврядування щодо незастосування до комунальних
унітарних підприємств положень Закону у залежність від моменту порушення судом
справи про банкрутство цього підприємства і припускає можливість прийняття тако�
го рішення як до початку провадження у справі про банкрутство, так і на будь�якій
стадії провадження. Це означає, що факт наявності судової справи про банкрутство
комунального унітарного підприємства чи її відсутності не може впливати на реаліза�
цію відповідною радою її права стосовно прийняття рішення про незастосування За�
кону до цього підприємства. Тому орган місцевого самоврядування при реалізації
свого повноваження, передбаченого у частині восьмій статті 5 Закону, не зобов’яза�
ний попередньо погоджувати з кредиторами комунального унітарного підприємства
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та іншими зацікавленими особами своє рішення про незастосування до нього поло�
жень Закону або пропонувати заходи запобігання банкрутству цього підприємства.

5. Господарський суд має припиняти провадження у справі про банкрутство кому�
нального унітарного підприємства, якщо на пленарному засіданні відповідної ради
органів місцевого самоврядування прийнято рішення щодо незастосування поло�
жень Закону до цього підприємства. Частиною другою статті 41 Господарського про�
цесуального кодексу України закріплено, що господарські суди розглядають справи
про банкрутство з урахуванням особливостей, встановлених Законом. Перелік під�
став для припинення провадження у справі про банкрутство, визначених статтею 40
Закону, не є повним, оскільки цією нормою не передбачено припинення проваджен�
ня у справах про банкрутство за наявності обставин, викладених у частині восьмій
статті 5 Закону. Отже, Конституційний Суд України вважає, що позитивним обов’яз�
ком законодавця є заповнення прогалини у статті 40 Закону для належного застосу�
вання судами оспорюваних положень.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України, стат�
тями 51, 61, 63, 65, 67, 69 Закону України «Про Конституційний Суд України», Консти�
туційний Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. Положення частини восьмої статті 5 Закону України «Про відновлення плато�
спроможності боржника або визнання його банкрутом» в аспекті порушених у кон�
ституційному зверненні питань треба розуміти так:

1.1. Під терміном «юридичні особи — підприємства, що є об’єктами права кому�
нальної власності», застосованим у частині восьмій статті 5 Закону України «Про від�
новлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», слід розу�
міти тільки комунальні унітарні підприємства.

1.2. Відповідна рада органів місцевого самоврядування має право виключно на
пленарному засіданні прийняти рішення про незастосування положень Закону Украї�
ни «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» до
комунальних унітарних підприємств, які перебувають у комунальній власності її тери�
торіальної громади, як до початку порушення справ про банкрутство цих підпри�
ємств, так і на будь�якій стадії провадження у справі про банкрутство.

1.3. Провадження у справі про банкрутство комунальних унітарних підприємств у
випадках, передбачених частиною восьмою статті 5 Закону України «Про відновлен�
ня платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», підлягає припинен�
ню незалежно від того, прийнято рішення відповідної ради органу місцевого само�
врядування про незастосування положень цього Закону до цих підприємств до чи
після порушення судом загальної юрисдикції провадження у справі про їх банкрут�
ство.

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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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Ð²ØÅÍÍß
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
46 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³)
ïîëîæåíü ñòàòåé 29, 36, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 56,

÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 62, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 66,
ïóíêò³â 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46

ñòàòò³ 71, ñòàòåé 98, 101, 103, 111 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2007 ð³ê»

(ñïðàâà ïðî ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿ ãðîìàäÿí)

ì. Ê è ¿ â Ñïðàâà ¹ 1-29/2007
9 ëèïíÿ 2007 ðîêó
¹ 6-ðï/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,

Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Ãîëîâ³íà Àíàòîë³ÿ Ñåðã³éîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Êàìïà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ëèëàêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à,
Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè — ñóääÿ-äîïîâ³äà÷,

Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,
Øèøê³íà Â³êòîðà ²âàíîâè÷à,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 46 народ�
них депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) по�
ложень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини пер�
шої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, ста�
тей 98, 101, 103, 111 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від
19 грудня 2006 року № 489�V (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 7—8,
ст. 66; № 18—19, ст. 269).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про
Конституційний Суд України» стало конституційне подання 46 народних депутатів
України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 71, 82 Закону України «Про Кон�
ституційний Суд України» є наявність спору щодо конституційності зазначених поло�
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жень Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19 грудня
2006 року № 489�V.

Заслухавши суддю�доповідача Мачужак Я.В. та дослідивши матеріали справи,
Конституційний Суд України

ó ñ ò à í î â è â :

1. Суб’єкт права на конституційне подання — 46 народних депутатів України —
звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням розглянути питання щодо
відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини
другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12,
13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону Украї�
ни «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19 грудня 2006 року № 489�V з
наступними змінами (далі — Закон).

Зазначеними положеннями Закону зупинено дію положень інших законів України
щодо надання пільг, компенсацій і гарантій окремим категоріям громадян та змінено
або встановлено нові підстави й умови їх надання.

Автори клопотання стверджують, що вказані положення Закону обмежують кон�
ституційні права громадян на соціальний захист, заробітну плату, встановлені зако�
нами України пільги, компенсації і гарантії, розміри та порядок їх надання. Зупинення
Законом дії положень інших законів України щодо надання пільг, компенсацій і гаран�
тій, на думку народних депутатів України, суперечить частині другій статті 8, статті 16,
частині п’ятій статті 17, частині другій статті 19, частині третій статті 22, частинам
першій, четвертій статті 43, частині першій статті 46, статтям 48, 49, пунктам 1, 6 час�
тини першої статті 92, частині другій статті 95 Конституції України.

На підтвердження неконституційності положень Закону суб’єкт права на конститу�
ційне подання наводить правові позиції Конституційного Суду України, викладені в
його рішеннях від 6 липня 1999 року № 8�рп/99 (справа щодо права на пільги), від
20 березня 2002 року № 5�рп/2002 (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій), від
17 березня 2004 року № 7�рп/2004 (справа про соціальний захист військовослуж�
бовців та працівників правоохоронних органів), від 1 грудня 2004 року № 20�рп/2004
(справа про зупинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій).

2. З метою повного і всебічного розгляду порушених у конституційному поданні
питань Конституційний Суд України дослідив і проаналізував висловлені щодо них
позиції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Першого віце�пре�
м’єр�міністра України, Міністра фінансів України, Міністра оборони України, Міністра
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Міністра праці та соціальної політики України.

3. Конституційний Суд України, вирішуючи питання щодо конституційності оспо�
рюваних норм Закону, виходить з такого.

3.1. У Конституції України Україну проголошено демократичною, соціальною, пра�
вовою державою (стаття 1), визнано, що найвищою соціальною цінністю в Україні є
людина, її права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності
держави, а їх утвердження і забезпечення є головним обов’язком держави (стаття 3),
права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (стаття 21), їх зміст і об�
сяг при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не може бути
звужений (стаття 22).

Аналіз законодавчої діяльності Верховної Ради України свідчить про те, що при
прийнятті законів про Державний бюджет України систематично зупиняється дія ін�
ших законів України щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, які є складовою кон�

37

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 4/2007



ституційного права громадян на соціальний захист і достатній рівень життя кожного
(статті 46, 48 Конституції України).

Зупинення дії законів є способом тимчасового припинення їх дії в часі та/або за ко�
лом осіб і має здійснюватися відповідно до вимог Конституції України. Ця юридична
процедура знаходиться в органічному зв’язку із скасуванням законів, внесенням до
них змін та доповнень. Отже, у такому випадку законом про Державний бюджет Украї�
ни припиняється на певний строк правове регулювання відносин у сфері соціального
захисту, зупиняється дія механізму реалізації конституційних соціально�економічних
прав громадян, що призводить до обмеження права на соціальний захист. Система�
тичне зупинення законами про Державний бюджет України дії чинних законів України
щодо надання пільг, компенсацій і гарантій фактично скасовує їх дію.

Зупинення дії положень законів, якими визначено права і свободи громадян, їх
зміст та обсяг, є обмеженням прав і свобод і може мати місце лише у випадках, перед�
бачених Основним Законом України. У статті 64 Конституції України вичерпно визна�
чено такі випадки, а саме передбачено, що в умовах воєнного або надзвичайного ста�
ну можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод людини із зазначенням
строку дії цих обмежень, та визначено ряд прав і свобод, які не можуть бути обмежені
за жодних обставин.

Внаслідок зупинення на певний час дії чинних законів України, якими встановлено
пільги, компенсації чи інші форми соціальних гарантій, відбувається фактичне зни�
ження життєвого рівня громадян, який не може бути нижчим від встановленого зако�
ном прожиткового мінімуму (частина третя статті 46 Конституції України), та порушу�
ється гарантоване у статті 48 Конституції України право кожного на достатній жит�
тєвий рівень.

Отже, відповідно до частини третьої статті 22, статті 64 Конституції України право
громадян на соціальний захист, інші соціально�економічні права можуть бути обме�
жені, у тому числі зупиненням дії законів (їх окремих положень), лише в умовах воєн�
ного або надзвичайного стану на певний строк.

Таку правову позицію Конституційний Суд України висловив у Рішенні від 20 бе�
резня 2002 року № 5�рп/2002 (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій) (пункт 6
мотивувальної частини).

3.2. Утверджуючи і забезпечуючи права і свободи громадян, держава окремими
законами України встановила певні соціальні пільги, компенсації і гарантії, що є скла�
довою конституційного права на соціальний захист і юридичними засобами здійс�
нення цього права, а тому відповідно до частини другої статті 6, частини другої стат�
ті 19, частини першої статті 68 Конституції України вони є загальнообов’язковими,
однаковою мірою мають додержуватися органами державної влади, місцевого са�
моврядування, їх посадовими особами. Невиконання державою своїх соціальних зо�
бов’язань щодо окремих осіб ставить громадян у нерівні умови, підриває принцип
довіри особи до держави, що закономірно призводить до порушення принципів со�
ціальної, правової держави.

Принципи соціальної держави втілено також у ратифікованих Україною міжнарод�
них актах: Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 1966 року,
Європейській соціальній хартії (переглянутій) 1996 року, Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 року, та рішеннях Європейського суду з прав
людини. Зокрема, згідно зі статтею 12 Європейської соціальної хартії (переглянутої)
1996 року держава зобов’язана підтримувати функціонування системи соціального
забезпечення, її задовільний рівень, докладати зусиль для її поступового посилення
тощо.

Конституційний Суд України неодноразово розглядав за зверненнями суб’єктів
права на конституційне подання справи і приймав рішення, у яких визнавав окремі
положення законів про Державний бюджет України щодо зупинення або обмеження
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пільг, компенсацій і гарантій такими, що не відповідають Конституції України (рішен�
ня Конституційного Суду України від 20 березня 2002 року № 5�рп/2002 (справа що�
до пільг, компенсацій і гарантій), від 17 березня 2004 року № 7�рп/2004 (справа про
соціальний захист військовослужбовців та працівників правоохоронних органів), від
1 грудня 2004 року № 20�рп/2004 (справа про зупинення дії або обмеження пільг,
компенсацій і гарантій), від 11 жовтня 2005 року № 8�рп/2005 (справа про рівень пен�
сії і щомісячного довічного грошового утримання). Проте, незважаючи на зазначені
рішення Конституційного Суду України, ревізія законами про Державний бюджет Ук�
раїни пільг, компенсацій і гарантій, яку започатковано у 1995 році, набула системно�
го характеру.

4. У частині другій статті 8 Конституції України встановлено вимогу щодо законів
України — усі вони приймаються виключно на основі Конституції України і повинні
відповідати їй.

До повноважень Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади в
Україні належить прийняття законів (пункт 3 частини першої статті 85, стаття 91 Кон�
ституції України). Виключно законами України встановлюються, зокрема, Державний
бюджет України і бюджетна система України (пункт 1 частини другої статті 92 Консти�
туції України). Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Ра�
дою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин — на інший пе�
ріод (частина перша статті 96 Конституції України), шляхом прийняття відповідного
закону.

Питання складення, розгляду, затвердження, звіту та контролю за використанням
коштів Державного бюджету України регламентовані положеннями статей 95, 96, 97,
98 Конституції України та Бюджетним кодексом України (далі — Кодекс).

Вимоги щодо змісту закону про Державний бюджет України містяться в частині
другій статті 95 Конституції України, положення якої конкретизовано у статті 38 Ко�
дексу.

Встановлений частиною другою статті 95 Конституції України, частиною другою
статті 38 Кодексу перелік правовідносин, які регулюються законом про Державний
бюджет України, є вичерпним.

Зі змісту наведених положень Конституції України та Кодексу вбачається, що закон
про Державний бюджет України як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету
як плану формування та використання фінансових ресурсів, має особливий предмет
регулювання, відмінний від інших законів України — він стосується виключно встанов�
лення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, зокрема і видатків
на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим законом не можуть вносити�
ся зміни, зупинятися дія чинних законів України, а також встановлюватися інше (до�
даткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України. Таке
положення закріплено і в частині третій статті 27 Кодексу.

Метою і особливістю закону про Державний бюджет України є забезпечення на�
лежних умов для реалізації положень інших законів України, які передбачають фінан�
сові зобов’язання держави перед громадянами, спрямовані на їх соціальний захист,
у тому числі й надання пільг, компенсацій і гарантій. Отже, при прийнятті закону про
Державний бюджет України мають бути дотримані принципи соціальної, правової
держави, верховенства права, забезпечена соціальна стабільність, а також збереже�
ні пільги, компенсації і гарантії, заробітна плата та пенсії для забезпечення права
кожного на достатній життєвий рівень (стаття 48 Конституції України).

Оскільки предмет закону про Державний бюджет України чітко визначений у Кон�
ституції України, Кодексі, то цей закон не може скасовувати чи змінювати обсяг прав і
обов’язків, пільг, компенсацій і гарантій, передбачених іншими законами України.
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5. Проаналізувавши зазначені положення Конституції України, Кодексу, практику
зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України, Кон�
ституційний Суд України дійшов висновку, що зупинення законом про Державний
бюджет України дії інших законів України щодо надання пільг, компенсацій і гарантій,
внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) право�
вого регулювання відносин, ніж передбачено законами України, не відповідає стат�
тям 1, 3, частині другій статті 6, частині другій статті 8, частині другій статті 19, стат�
тям 21, 22, пункту 1 частини другої статті 92, частинам першій, другій, третій статті 95
Конституції України.

Таким чином, Верховна Рада України не повноважна при прийнятті закону про
Державний бюджет України включати до нього положення про внесення змін до чин�
них законів України, зупиняти дію окремих законів України та/або будь�яким чином
змінювати визначене іншими законами України правове регулювання суспільних від�
носин.

6. На підставі дослідження матеріалів справи, аналізу відповідних положень Кон�
ституції України, Кодексу та оспорюваних у конституційному поданні положень Зако�
ну Конституційний Суд України дійшов висновку, що положення статей 29, 36, абзацу
третього частини другої статті 56, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14,
23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 103, 111 Закону не відповідають
Конституції України (є неконституційними).

7. Суб’єкт права на конституційне подання порушує також питання щодо некон�
ституційності частини другої статті 62, якою передбачено, що розміри державних со�
ціальних гарантій на 2007 рік, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму,
встановлюються відповідними законами, Законом та нормативно�правовими акта�
ми Кабінету Міністрів України, та статті 101 Закону, якою надано право Кабінету
Міністрів України встановлювати розміри соціальних виплат.

Аналіз конституційного подання свідчить про те, що народні депутати України,
оспорюючи положення статей 62, 101 Закону, не навели правового обгрунтування
тверджень щодо їх неконституційності. За таких обставин конституційне проваджен�
ня у справі в цій частині підлягає припиненню на підставі пункту 2 статті 45 Закону
України «Про Конституційний Суд України» — невідповідність конституційного подан�
ня вимогам, передбаченим Конституцією України, Законом України «Про Конститу�
ційний Суд України».

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 152 Конституції України,
статтями 45, 51, 61, 63, 65, 70, 73, 74 Закону України «Про Конституційний Суд Украї�
ни», Конституційний Суд України

â è ð ³ ø è â :

1. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційни�
ми), такі положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік»:

— статті 29, за якою у 2007 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до
законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про
жертви нацистських переслідувань» здійснюється у таких розмірах: інвалідам I гру�
пи — 450 гривень, інвалідам II групи — 360 гривень, інвалідам III групи — 300 гривень;
учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів,
гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених
місцях примусового тримання їх батьків, — 280 гривень; особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, — 450 гривень; членам сімей загиблих та дружинам (чо�
ловікам) померлих інвалідів війни та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойо�
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вих дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інва�
лідами, — 150 гривень; учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних табо�
рів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на
примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націо�
нал�соціалістським режимом у тилу ворога — 55 гривень;

— статті 36, за якою «пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із законами України
мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці та
особи рядового і начальницького складу, щодо знижки плати за користування житлом
(квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопоста�
чання, водовідведення, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд усіма
видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним
транспортом загального користування у сільській місцевості, а також залізничним і
водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів
надаються у разі, якщо зазначені працівники мають право на податкову соціальну
пільгу. Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із грошовими доходами
зазначених працівників не повинен перевищувати величини доходу, який дає право на
податкову соціальну пільгу»;

— абзацу третього частини другої статті 56 щодо встановлення допомоги по до�
гляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що визначається як різниця між
50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та се�
редньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні
шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не менше 23 від�
сотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для застрахо�
ваних осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

— частини першої статті 66, яким зупинено на 2007 рік дію положень і норм, перед�
бачених пунктом «ж» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охо�
рону здоров’я, статтею 28 Основ законодавства України про культуру, абзацами два�
надцятим і тринадцятим частини першої, абзацом другим частини другої статті 57
Закону України «Про освіту», та встановлено, що оплата праці зазначених працівни�
ків здійснюється в межах бюджетних призначень на оплату праці та у порядку, визна�
ченому Кабінетом Міністрів України;

— пункту 7 статті 71 в частині зупинення на 2007 рік дії статей 41, 43 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»
щодо встановлення розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку;

— пункту 9 статті 71, яким зупинено на 2007 рік дію частини другої статті 43 Закону
України «Про загальну середню освіту»;

— пункту 12 статті 71, яким зупинено на 2007 рік дію статті 6 Закону України «Про
соціальний захист дітей війни», з урахуванням статті 111 цього Закону;

— пункту 13 статті 71, яким зупинено на 2007 рік дію частини п’ятої статей 12, 13, 14
та 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», час�
тини третьої статей 61, 62, 63, 64 Закону України «Про жертви нацистських пересліду�
вань» в частині визначення розміру виплат щорічної разової грошової допомоги;

— пункту 14 статті 71 в частині зупинення на 2007 рік дії статті 12, частини першої
статті 15 та пункту 3 розділу VIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про держав�
ну допомогу сім’ям з дітьми» щодо встановлення розміру допомоги по догляду за ди�
тиною до досягнення нею трирічного віку;

— пункту 23 статті 71, яким зупинено на 2007 рік дію частини п’ятої статті 1 Закону
України «Про прожитковий мінімум» в частині збільшення прожиткового мінімуму,
визначеного для осіб, які відповідно до законодавства підлягають обов’язковому
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державному соціальному страхуванню, на розмір ставки податку з доходів фізичних
осіб;

— пункту 29 статті 71, яким зупинено на 2007 рік дію статті 27 Закону України «Про
реабілітацію інвалідів в Україні»;

— пункту 30 статті 71, яким зупинено на 2007 рік дію в частині надання безпроцент�
них та пільгових позик — пунктів 21 і 29 частини першої статті 20, пунктів 1 і 7 частини
першої статті 21, пунктів 5 і 12 частини першої статті 22, пункту 1 частини першої
статті 23, пункту 5 частини першої статті 36; в частині виплати компенсацій і допомог
у розмірах відповідно до мінімальної заробітної плати — пунктів 6 та 8 частини пер�
шої статті 30, пункту 1 частини першої статті 36, абзаців другого, третього та четвер�
того частини першої статті 37, абзаців другого, третього, четвертого частини першої
та частини другої статті 39, статей 40, 41, 44, абзаців другого, третього, четвертого,
п’ятого, шостого та сьомого частини першої, частини третьої, абзаців другого, тре�
тього, четвертого, п’ятого, шостого, сьомого частини четвертої та частини сьомої
статті 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

— пункту 39 статті 71, яким зупинено на 2007 рік дію статті 21 Закону України «Про
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку
в Україні»;

— пункту 41 статті 71, яким зупинено на 2007 рік дію частини третьої (щодо обра�
хунку максимального розміру пенсії) та двадцять сьомої (щодо розміру пенсії, що під�
лягає до виплати) статті 24 Закону України «Про наукову та науково�технічну діяль�
ність»;

— пункту 43 статті 71, яким зупинено на 2007 рік дію частини другої статті 37 Зако�
ну України «Про Центральну виборчу комісію»;

— пункту 44 статті 71, яким зупинено на 2007 рік дію частини другої статті 27 Зако�
ну України «Про Антимонопольний комітет України»;

— пункту 45 статті 71, яким зупинено на 2007 рік дію статті 30 Закону України «Про
Службу безпеки України»;

— пункту 46 статті 71, яким зупинено на 2007 рік дію другого речення частини чет�
вертої статті 44, частини четвертої статті 47 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»;

— статті 98, згідно з якою «у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поши�
рюється дія Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху�
вання», Митного кодексу України, законів України «Про державну службу», «Про На�
ціональний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах
місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус суддів», «Про судову
експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», «Про державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково�технічну діяльність» та По�
станови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95�ВР «Про затвер�
дження Положення про помічника�консультанта народного депутата України», до�
строково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту «г» пункту 1 статті 26
Закону України «Про зайнятість населення», пункту «в» частини другої статті 12 Зако�
ну України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чор�
нобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на
екологічно безпечну систему» та статті 21 Закону України «Про основні засади со�
ціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні») у пе�
ріод до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством для відповідної
категорії осіб, не виплачується. Достроково призначена пенсія особам, зазначеним
в абзаці п’ятому частини дванадцятої статті 20 Закону України «Про статус народного
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депутата України», у разі коли такі особи продовжують працювати, у період до досяг�
нення ними пенсійного віку не виплачується»;

— статті 103, за якою «у 2007 році пенсія за віком відповідно до Митного кодексу
України, законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого
самоврядування», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу»,
«Про судову експертизу», «Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково�технічну діяльність», Поста�
нови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95�ВР «Про затверджен�
ня Положення про помічника�консультанта народного депутата України» призна�
чається лише при досягненні пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

— статті 111, за якою підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового
утримання чи державної соціальної допомоги, яка виплачується замість пенсії, від�
повідно до статті 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» виплачується
особам, які є інвалідами (крім тих, на яких поширюється дія Закону України «Про ста�
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), у розмірі 50 відсотків від роз�
міру надбавки, встановленої для учасників війни.

2. Припинити конституційне провадження у справі щодо відповідності Конституції
України (конституційності) частини другої статті 62, статті 101 Закону України «Про
Державний бюджет України на 2007 рік» на підставі пункту 2 статті 45 Закону України
«Про Конституційний Суд України» — невідповідність конституційного подання вимо�
гам, передбаченим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний
Суд України».

3. Положення статей 29, 36, абзацу третього частини другої статті 56, частини
першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, ста�
тей 98, 103, 111 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», визна�
ні неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом
України цього Рішення.

4. Звернути увагу Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів
України на необхідність додержання положень статей 1, 3, 6, 8, 19, 22, 95, 96 Консти�
туції України, статей 4, 27, частини другої статті 38 Бюджетного кодексу України при
підготовці, прийнятті та введенні в дію закону про Державний бюджет України.

5. Рішення Конституційного Суду України у цій справі має преюдиціальне значен�
ня для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв’язку з правовідно�
синами, які виникли внаслідок дії положень статей зазначених законів, що визнані
неконституційними.

6. 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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Ð²ØÅÍÍß
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ïðî äîñòðîêîâå çâ³ëüíåííÿ
ç ïîñàäè Ãîëîâè

Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

ì. Ê è ¿ â
17 òðàâíÿ 2007 ðîêó
¹ 11-ð/2007

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

ó ñêëàä³ ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè:

Ïøåíè÷íîãî Âàëåð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à — ãîëîâóþ÷èé,
Áðèíöåâà Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à,
Ãîëîâ³íà Àíàòîë³ÿ Ñåðã³éîâè÷à,
Äæóíÿ Â’ÿ÷åñëàâà Âàñèëüîâè÷à,
Ä³äê³âñüêîãî Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à,
Äîìáðîâñüêîãî ²âàíà Ïåòðîâè÷à,
²âàùåíêà Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à,
Êîëîñà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
Ìàðêóø Ìàð³¿ Àíäð³¿âíè,
Ìà÷óæàê ßðîñëàâè Âàñèë³âíè,
Îâ÷àðåíêà Â’ÿ÷åñëàâà Àíäð³éîâè÷à,
Ñòàí³ê Ñþçàííè Ðîìàí³âíè,
Ñòðèæàêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à,
Òêà÷óêà Ïàâëà Ìèêîëàéîâè÷à,

розглянувши на засіданні заяву Домбровського І.П. про дострокове звільнення
його з посади Голови Конституційного Суду України, керуючись статтею 24 Закону
України «Про Конституційний Суд України»,

â è ð ³ ø è â :

Задовольнити заяву Домбровського Івана Петровича і достроково звільнити його
з посади Голови Конституційного Суду України з 17 травня 2007 року за власним ба�
жанням.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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Î Ã Ë ß Ä Ó Õ Â À Ë
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

30 òðàâíÿ 2007 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ
ïðî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì
ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿-
íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) îêðåìèõ ïîëîæåíü ñòàòåé 29, 36, 69, ïóíêò³â 13, 20,
30, 33, 49, 50 ñòàòò³ 71, ñòàòåé 97, 98, 104, 105, 106, 111 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2007 ð³ê» â³ä 19 ãðóäíÿ 2006 ðîêó
¹ 489-V (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2007 ð., ¹ 7—8, ñò. 66) ñòîñîâ-
íî ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é ñóää³â òà ïðàö³âíèê³â àïàðàòó ñóä³â (ñóääÿ-äî-
ïîâ³äà÷ Ñòðèæàê À.À.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ — Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè —
çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì ðîçãëÿíóòè ïè-
òàííÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) îêðåìèõ
ïîëîæåíü ñòàòåé 29, 36, 69, ïóíêò³â 13, 20, 30, 33, 49, 50 ñòàòò³ 71, ñòà-
òåé 97, 98, 104, 105, 106, 111 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óê-
ðà¿íè íà 2007 ð³ê» (äàë³ — Çàêîí).

Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðà-
â³ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) îêðåìèõ ïîëî-
æåíü ñòàòåé 29, 69, ïóíêò³â 13, 30 ñòàòò³ 71, ïóíêòó 50 ñòàòò³ 71 (ñòîñîâíî
çóïèíåííÿ íà 2007 ð³ê ä³¿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 72 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñó-
äîóñòð³é Óêðà¿íè» ùîäî âèïëàòè íàðîäíèì çàñ³äàòåëÿì ³ ïðèñÿæíèì ðîçì³ðó
âèíàãîðîäè, íå ìåíøîãî í³æ ïîñàäîâèé îêëàä ñóää³ â³äïîâ³äíîãî ñóäó), ñòà-
òåé 106, 111 Çàêîíó, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òàêîãî.

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ñóá’ºêò
ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ïîâèíåí çàçíà÷èòè ïðàâîâå îáãðóíòóâàí-
íÿ òâåðäæåíü ùîäî íåêîíñòèòóö³éíîñò³ (ïóíêò 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 39)
òà âèêëàñòè àðãóìåíòè íà ï³äòâåðäæåííÿ íåêîíñòèòóö³éíîñò³ çàêîí³â ÷è ³í-
øèõ ïðàâîâèõ àêò³â (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 71).

Ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 69 Çàêîíó âèçíà÷åíî, ùî êåð³âíèêè áþäæåòíèõ
óñòàíîâ óòðèìóþòü ÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â, â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, îñ³á ðÿ-
äîâîãî ³ íà÷àëüíèöüêîãî ñêëàäó (äàë³ — ïðàö³âíèê³â) òà çä³éñíþþòü ôàê-
òè÷í³ âèäàòêè íà çàðîá³òíó ïëàòó (ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ), âêëþ÷àþ÷è âè-
äàòêè íà ïðåì³¿ òà ³íø³ âèäè çàîõî÷åíü ÷è âèíàãîðîä, ìàòåð³àëüíó äîïî-
ìîãó, ëèøå â ìåæàõ ôîíäó çàðîá³òíî¿ ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ), çà-
òâåðäæåíîãî äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ ó êîøòîðèñàõ àáî ïëàíàõ âèêîðèñòàí-
íÿ áþäæåòíèõ êîøò³â. ×àñòèíîþ äðóãîþ çàçíà÷åíî¿ ñòàòò³ âñòàíîâëåíî, ùî
âèòðàòè íà áåçîïëàòíå òà ï³ëüãîâå ìàòåð³àëüíå ³ ïîáóòîâå çàáåçïå÷åííÿ
îêðåìèõ êàòåãîð³é ïðàö³âíèê³â çä³éñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê ³ â ìåæàõ áþäæåò-
íèõ àñèãíóâàíü íà óòðèìàííÿ öèõ áþäæåòíèõ óñòàíîâ.

Íàâ³âøè çì³ñò ö³º¿ ñòàòò³, àâòîð êëîïîòàííÿ âêàçàâ, ùî îñïîðþâàíå ïî-
ëîæåííÿ çíà÷íî çíèçèëî ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿ ñóääÿì, ïîñòàâèâøè ¿õ ó çàëåæ-
í³ñòü â³ä íàÿâíîñò³ ïîäàòêîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ï³ëüãè. Îäíàê ñòàòòÿ 69 Çàêîíó
íå ïîâ’ÿçóº óìîâè óòðèìàííÿ ïðàö³âíèê³â áþäæåòíèõ óñòàíîâ (â òîìó ÷èñë³
³ ñóää³â) òà çä³éñíåííÿ âèòðàò íà ìàòåð³àëüíå ÷è ïîáóòîâå çàáåçïå÷åííÿ ç

45

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 4/2007



íàÿâí³ñòþ ÷è â³äñóòí³ñòþ ó ïðàö³âíèêà ïîäàòêîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ï³ëüãè, à ïðà-
âîâîãî îá´ðóíòóâàííÿ ùîäî íåêîíñòèòóö³éíîñò³ âêàçàíî¿ íîðìè Çàêîíó Âåð-
õîâíèé Ñóä Óêðà¿íè ó ïîäàíí³ íå íàâ³â.

Çâåðòàþ÷èñü äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì ïðî âè-
çíàííÿ íåêîíñòèòóö³éíèì ïóíêòó 50 ñòàòò³ 71 Çàêîíó, ÿêèì çóïèíåíî íà
2007 ð³ê ä³þ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 72 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é
Óêðà¿íè» ùîäî âèïëàòè íàðîäíèì çàñ³äàòåëÿì ³ ïðèñÿæíèì ðîçì³ðó âè-
íàãîðîäè, íå ìåíøîãî í³æ ïîñàäîâèé îêëàä ñóää³ â³äïîâ³äíîãî ñóäó, òà
ñòàòò³ 106 Çàêîíó, ÿêîþ âèçíà÷åíî, ùî íàðîäíèì çàñ³äàòåëÿì ³ ïðèñÿæ-
íèì çà ÷àñ âèêîíàííÿ íèìè îáîâ’ÿçê³â ó ñóä³ âèïëà÷óºòüñÿ âèíàãîðîäà
âèõîäÿ÷è ç ðîçì³ðó ¿õ ñåðåäíüîì³ñÿ÷íîãî çàðîá³òêó ÷è ïåíñ³¿, àëå íå ìåí-
øîãî, í³æ ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, àâòîð ñòâåðäæóº
ïðî íåâ³äïîâ³äí³ñòü öèõ íîðì ñòàòò³ 126 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïðîòå ïî-
ñèëàºòüñÿ íà ÷àñòèíó äðóãó ñòàòò³ 72 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é
Óêðà¿íè», ÿêîþ âñòàíîâëåíî, ùî ãàðàíò³¿ íåçàëåæíîñò³ ³ íåäîòîðêàííîñò³
ñóää³â ïîøèðþþòüñÿ íà íàðîäíèõ çàñ³äàòåë³â ³ ïðèñÿæíèõ.

Ñòàòòÿ 126 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ãàðàíò³é íåçàëåæíîñò³ ³ íåäîòîðêàííîñò³
äëÿ íàðîäíèõ çàñ³äàòåë³â ³ ïðèñÿæíèõ íå âñòàíîâëþº, à ïîñèëàííÿ íà ÷àñ-
òèíó äðóãó ñòàòò³ 72 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é Óêðà¿íè» íå ìîæå áóòè
ïðàâîâèì îáãðóíòóâàííÿì íåêîíñòèòóö³éíîñò³ ïóíêòó 50 ñòàòò³ 71, ñòàò-
ò³ 106 Çàêîíó.

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ïîðóøèâ ïèòàííÿ ïðî íåêîí-
ñòèòóö³éí³ñòü îêðåìèõ ïîëîæåíü ñòàòåé 29, ïóíêò³â 13, 30 ñòàòò³ 71, ñòàò-
ò³ 111 Çàêîíó ñòîñîâíî ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é ñóää³â òà ïðàö³âíèê³â àïàðàòó
ñóä³â, îäíàê â êëîïîòàíí³ íå íàâ³â ïðàâîâîãî îáãðóíòóâàííÿ íåêîíñòèòó-
ö³éíîñò³ îñïîðþâàíèõ ïîëîæåíü Çàêîíó.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè, ñòàòòÿìè 13, 39, 45, 50, 71 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ: â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîí-
ñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâ-
íîãî Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíî-
ñò³) îêðåìèõ ïîëîæåíü ñòàòåé 29, 69, ïóíêò³â 13, 30 ñòàòò³ 71, ïóíêòó 50
ñòàòò³ 71 (ñòîñîâíî çóïèíåííÿ íà 2007 ð³ê ä³¿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 72 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é Óêðà¿íè» ùîäî âèïëàòè íàðîäíèì çàñ³äàòå-
ëÿì ³ ïðèñÿæíèì ðîçì³ðó âèíàãîðîäè, íå ìåíøîãî í³æ ïîñàäîâèé îêëàä
ñóää³ â³äïîâ³äíîãî ñóäó), ñòàòåé 106, 111 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé
áþäæåò Óêðà¿íè íà 2007 ð³ê» â³ä 19 ãðóäíÿ 2006 ðîêó ¹ 489-V ñòîñîâíî ñî-
ö³àëüíèõ ãàðàíò³é ñóää³â òà ïðàö³âíèê³â àïàðàòó ñóä³â íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2
ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» — íåâ³äïîâ³ä-
í³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óê-
ðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

30 òðàâíÿ 2007 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ
ïðî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì
çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíêè Á. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 19
Êîäåêñó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Îâ÷à-
ðåíêî Â.À.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ — ãðîìàäÿíêà Á. — çâåðíóâñÿ
äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì äàòè îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ
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ïîëîæåíü ñòàòò³ 19 Êîäåêñó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè (äàë³ —
Êîäåêñ).

Íåîáõ³äí³ñòü â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ çàçíà÷åíî¿ íîðìè Êîäåêñó ãðîìà-
äÿíêà Á. îáãðóíòîâóº íåîäíîçíà÷íèì, íà ¿¿ äóìêó, çàñòîñóâàííÿì ñóäàìè
çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ïîëîæåíü âêàçàíî¿ ñòàòò³ ùîäî âèçíà÷åííÿ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ï³äñóäíîñò³, ùî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ ¿¿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ.

Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òàêîãî.

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» êîí-
ñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ìàº ì³ñòèòè îáãðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíî-
ìó òëóìà÷åíí³ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè (ïóíêò 4
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 42) ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ ÷è çàõèñòó êîí-
ñòèòóö³éíèõ ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà (÷àñòèíà ïåðøà ñòàò-
ò³ 42), äàí³ ïðî íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâ-
íî¿ âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå
ìîæå ïðèçâåñòè àáî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³
ñâîáîä (ñòàòòÿ 94).

Àíàë³ç êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ òà äîëó÷åíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â ñâ³ä-
÷èòü, ùî àâòîð êëîïîòàííÿ íå íàâ³â îáãðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíî-
ìó òëóìà÷åíí³ ïîëîæåíü ñòàòò³ 19 Êîäåêñó.

Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ãðîìàäÿíêà Á. íåîäíîðàçîâî çâåðòà-
ëàñÿ äî ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ â³äïîâ³äà÷à ³ç çà-
ÿâàìè íà íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ.
Â îäíîìó âèïàäêó ñóäè â³äìîâëÿëè ¿é ó ïðèéíÿòò³ çàÿâè äî ðîçãëÿäó, ìîòè-
âóþ÷è öå òèì, ùî çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 19 Êîäåêñó òàê³ çàÿâè ðîçãëÿäàþòüñÿ çà
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ (ïåðåáóâàííÿ, çíàõîäæåííÿ) ïîçèâà÷à (óõâàëè Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 15 ëèñòîïàäà 2005 ðîêó, 20 ãðóäíÿ
2005 ðîêó, 18 òðàâíÿ 2006 ðîêó òà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà
Êèºâà â³ä 3 ñåðïíÿ 2006 ðîêó), â ³íøîìó — ïðèéìàëè äî ðîçãëÿäó, çîêðåìà,
ñêàðãó íà íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ êåð³âíèöòâà Âèùî¿ ðàäè þñòèö³¿ áóëî ïðèéíÿòî
Øåâ÷åíê³âñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì³ñòà Êèºâà äî ðîçãëÿäó çà ì³ñöåì çíà-
õîäæåííÿ â³äïîâ³äà÷à. Ñàìå öå äàëî ï³äñòàâè ãðîìàäÿíö³ Á. ââàæàòè, ùî
ñóäè íåîäíîçíà÷íî ðîçóì³þòü ³ çàñòîñîâóþòü ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 19 Êîäåêñó
ùîäî âèð³øåííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ï³äñóäíîñò³ ïðè ðîçãëÿä³ çàÿâ íà íåïðà-
âîì³ðí³ ä³¿ ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â âëàäè.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ñêàðãà íà íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ Âèùî¿ ðàäè þñòèö³¿ â³ä
2 ãðóäíÿ 2004 ðîêó äî Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà áóëà
ïîäàíà íà ï³äñòàâ³ ïîëîæåíü ðîçä³ëó 31-À Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè (1963 ðîêó), ÿê³ ïåðåäáà÷àëè ìîæëèâ³ñòü ïîäàííÿ ¿¿ çà ì³ñöåì
çíàõîäæåííÿ â³äïîâ³äà÷à. Àëå ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ñïðàâè â ñóä³ ç 1 âåðåñ-
íÿ 2005 ðîêó íàáðàâ ÷èííîñò³ Êîäåêñ, ³ âæå âèõîäÿ÷è ç éîãî ïîëîæåíü Øåâ-
÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì³ñòà Êèºâà çàëèøèâ ñêàðãó ãðîìàäÿíêè Á. áåç
ðîçãëÿäó, ïðîòå íå ç ï³äñòàâ íåï³äñóäíîñò³, à ó çâ’ÿçêó ç ïîâòîðíîþ íåÿâêîþ
ïîçèâà÷à äî ñóäó.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿-
íè, ñòàòòÿìè 13, 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ: â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîí-
ñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìà-
äÿíêè Á. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 19 Êîäåêñó àäì³í³-
ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» — íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³é-
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íîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì
Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

30 òðàâíÿ 2007 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ
ïðî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì
ïîäàííÿì 46 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëî-
æåíü ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 78, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 81 Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè, ïóíêò³â 2, 4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 3, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàò-
ò³ 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè» â ðåäàêö³¿
Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 22 áåðåçíÿ 2001 ðîêó ¹ 2328-²²² (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè, 2001 ð., ¹ 42, ñò. 212) (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ìàðêóø Ì.À.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ — 46 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿-
íè — çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì äàòè
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 78, ÷àñòèíè ÷åò-
âåðòî¿ ñòàòò³ 81 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïóíêò³â 2, 4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 3,
÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà
Óêðà¿íè» (äàë³ — Çàêîí) ùîäî ìîæëèâîñò³ çáåðåæåííÿ çà îñîáîþ, îáðàíîþ
íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè, ñòàòóñó ñóää³ çà óìîâè íåâèêîíàííÿ íåþ ïîâ-
íîâàæåíü çà ïîïåðåäí³ì ì³ñöåì ðîáîòè, çîêðåìà çä³éñíåííÿ ïðàâîñóääÿ, òà
íåîäåðæàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñóää³ òîùî. Ïðàâîì³ðí³ñòü çáåðåæåííÿ çà â³ä-
ïîâ³äíèìè íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè ñòàòóñó ñóää³ àâòîðè êëîïîòàííÿ
îáãðóíòîâóþòü íåîáõ³äí³ñòþ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåäáà÷åíèõ òðóäîâèì çàêîíî-
äàâñòâîì, à ñàìå ñòàòòåþ 118 Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè òà Çàêî-
íîì (÷àñòèíà ÷åòâåðòà ñòàòò³ 20), ãàðàíò³é òðóäîâèõ ïðàâ íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ íèìè äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü.

Ïîñèëàþ÷èñü íà âêàçàí³ ïðàâîâ³ íîðìè, ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå
ïîäàííÿ ñòâåðäæóº, ùî çà îñîáîþ, ÿêà îá³éìàëà ïîñàäó ñóää³, çáåð³ãàºòüñÿ
ñòàòóñ ñóää³ ³ â ðàç³ îáðàííÿ ¿¿ íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè, à îòæå, ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿¿ ïîâíîâàæåíü ÿê íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè öþ îñîáó
ïîâèíí³ ïîíîâèòè íà ïîñàä³, ÿêó âîíà îá³éìàëà äî îáðàííÿ íàðîäíèì äåïó-
òàòîì Óêðà¿íè, àáî çàïðîïîíóâàòè ¿é ³íøó ïîñàäó ñóää³. Àâòîðè êëîïîòàííÿ
ââàæàþòü, ùî çáåðåæåííÿ çà íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè ñòàòóñó ïðîôå-
ñ³éíîãî ñóää³ ðîçâ’ÿæå ïðîáëåìó çàáåçïå÷åííÿ éîãî òðóäîâèõ ãàðàíò³é ³
äàñòü ìîæëèâ³ñòü ïîíîâèòè íà ïîïåðåäí³é ïîñàä³ ñóää³.

Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òàêîãî.

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ï³äñòà-
âîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè º ïðàêòè÷íà íåîáõ³äí³ñòü ó ç’ÿñóâàíí³ àáî ðî-
ç’ÿñíåíí³, îô³ö³éí³é ³íòåðïðåòàö³¿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â
Óêðà¿íè (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 93); ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ ïîâèííî çà-
çíà÷àòèñÿ ïðàâîâå îáãðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³
ïðàâîâîãî àêòà (éîãî îêðåìèõ ïîëîæåíü) (ïóíêò 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 39).

Àíàë³ç êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ ³ äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â ñâ³ä÷èòü,
ùî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ íå íàâ³â ïðàâîâîãî îáãðóíòó-
âàííÿ ïðàêòè÷íî¿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ïîëîæåíü ÷àñòèí
äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 78, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 81 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ïóíêò³â 2, 4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 3, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 20 Çàêîíó.
Ïîñèëàííÿ àâòîð³â êëîïîòàííÿ íà «ð³çíå ðîçóì³ííÿ öèõ ïîëîæåíü íàðîäíè-

48

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 4/2007



ìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè, ñóääÿìè» ìîæå îçíà÷àòè íåçãîäó çàö³êàâëåíèõ îñ³á
ç ìàéáóòí³ìè ð³øåííÿìè â³äïîâ³äíîãî ñóäó çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿.

Çâåðíåííÿ äî ñóäó Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ³ç çàÿâàìè ïðî äîñòðî-
êîâå ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, ùî ìàþòü ñòà-
òóñ ñóää³, íå ìîãëî ïðèçâåñòè äî ïðîáëåì ó ïðàêòè÷í³é ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷å-
íèõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Çàêîíó, íà ÿêèõ àêöåíòóºòüñÿ â êîíñòè-
òóö³éíîìó ïîäàíí³, îñê³ëüêè Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ä³ÿâ â³äïîâ³äíî
äî ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 81 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ íà ï³äñòàâ³ ñòàòåé 2,
17, 104 Êîäåêñó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè.

Ïèòàííÿ ïðî íåìîæëèâ³ñòü ñóì³ùåííÿ ïîñàäè ñóää³ ³ äåïóòàòñüêîãî ìàí-
äàòà ÷³òêî âðåãóëüîâàíî Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, ÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 127
ÿêî¿ îäíîçíà÷íî çàáîðîíÿº ïðîôåñ³éíèì ñóääÿì ìàòè ïðåäñòàâíèöüêèé
ìàíäàò, à îòæå, ³ äåïóòàòñüêèé ìàíäàò; ñóää³ òàêîæ íå ìîæóòü, çîêðåìà,
áðàòè ó÷àñòü ó áóäü-ÿê³é ïîë³òè÷í³é ä³ÿëüíîñò³, îá³éìàòè áóäü-ÿê³ ³íø³ îïëà-
÷óâàí³ ïîñàäè. Çà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é Óêðà¿íè» íåäîäåðæàííÿ
ïðîôåñ³éíèìè ñóääÿìè, òîáòî «ãðîìàäÿíàìè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ïðèçíà÷åí³ ÷è îáðàí³ ñóääÿìè ³ çàéìàþòü øòàòíó ñóää³âñüêó ïîñà-
äó â îäíîìó ç ñóä³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Çàêîíîì» (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 59),
âèìîã ùîäî íåñóì³ñíîñò³ çàçíà÷åíèõ ñòàòóñ³â º êîíñòèòóö³éíîþ ï³äñòàâîþ
äëÿ çâ³ëüíåííÿ ñóää³ ç ïîñàäè (ïóíêò 4 ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 126, ïóíêò 2
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 131 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè).

Êð³ì òîãî, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âæå äàâ îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïî-
ëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ ó êëîïîòàíí³, çîêðåìà â àñïåêò³
ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó íüîìó. Òàê, ó ñâîºìó Ð³øåíí³ â³ä 13 òðàâíÿ 1997 ðîêó
¹ 1-çï (ó ñïðàâ³ ùîäî íåñóì³ñíîñò³ äåïóòàòñüêîãî ìàíäàòà) Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè çàçíà÷èâ: «Ó ÷àñòèí³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 81 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
ñëîâîñïîëó÷åííÿ «³íøèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³» çà ñâî¿ì îáñÿãîì º øèðøèì â³ä
òàêîãî æ ñëîâîñïîëó÷åííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 78. Âîíî âêëþ÷àº ÿê âèäè
ä³ÿëüíîñò³, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 78, òàê ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, ÿê³
çã³äíî ç ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 78 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëþþòüñÿ
çàêîíîì».

Àâòîðè êëîïîòàííÿ ïîðóøèëè ïèòàííÿ ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëî-
æåíü ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 20 Çàêîíó ùîäî íàäàííÿ íàðîäíîìó äåïóòà-
òó Óêðà¿íè ïðàâà ïîâåðíåííÿ íà ïîïåðåäíº ì³ñöå ðîáîòè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
ñòðîêó éîãî ïîâíîâàæåíü, à òàêîæ ó ðàç³ äîñòðîêîâîãî ¿õ ïðèïèíåííÿ çà
îñîáèñòîþ çàÿâîþ ïðî ñêëàäåííÿ íèì äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü â àñïåêò³
ïîíîâëåííÿ íà ïîñàä³ ïðîôåñ³éíîãî ñóää³ áåç äîòðèìàííÿ ïðîöåäóðè, âñòà-
íîâëåíî¿ ãëàâîþ II Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ ñóää³â».

Ïðîòå âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó ïîíîâëåííÿ (ïðèçíà÷åííÿ ÷è îáðàííÿ) íà ïî-
ïåðåäíþ ñóää³âñüêó ïîñàäó ãðîìàäÿíèíà ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ íèì ïîâíîâà-
æåíü íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè íå ìîæå áóòè âèð³øåíå øëÿõîì îô³ö³éíî-
ãî òëóìà÷åííÿ çàçíà÷åíîãî ïîëîæåííÿ Çàêîíó, à º ïðåäìåòîì çàêîíîäàâ÷îãî
ðåãóëþâàííÿ (ïóíêò 14 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 92 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè).

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ó ñâî¿õ óõâàëàõ íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóâàâ íà
íåï³äâ³äîì÷îñò³ Ñóäó ïèòàíü, ÿê³ ïîòðåáóþòü íå îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ, à çà-
êîíîäàâ÷îãî âðåãóëþâàííÿ (Óõâàëà â³ä 2 ëèñòîïàäà 2004 ðîêó ¹ 68-ó/2004 ó
ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 64 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³-
ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿ ñòàòò³ 78, ÷àñòèíè ÷åòâåð-
òî¿ ñòàòò³ 81 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïóíêò³â 2, 4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 3, ÷àñòè-
íè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿-
íè», Óõâàëà â³ä 15 ëþòîãî 2007 ðîêó ¹ 14-ó/2007 ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì
ïîäàííÿì Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïî-
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ëîæåíü ïóíêò³â 1, 14 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 3 Êîäåêñó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñó-
äî÷èíñòâà Óêðà¿íè òà ³íø³).

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150, 153 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 39, ïóíêòàìè 2, 3
ñòàòò³ 45, ñòàòòÿìè 50, 93 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿-
íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ: â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 46 íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â Óêðà¿íè ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü: ÷àñòèí äðóãî¿, òðåòüî¿
ñòàòò³ 78, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 81 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïóíêò³â 2, 4 ÷àñ-
òèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿-
íè» íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè» — íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷å-
íèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óê-
ðà¿íè»; ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî
äåïóòàòà Óêðà¿íè» íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» — íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè
ïèòàííÿ, ïîðóøåíîãî â êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.

� � �

30 òðàâíÿ 2007 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ
ïðî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì
ïîäàííÿì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëî-
æåííÿ ïóíêòó 30 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñóääÿ-äî-
ïîâ³äà÷ Ìàðêóø Ì.À.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ — Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè —
çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì äàòè îô³ö³éíå
òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 30 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ïðî ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ïðàâà âåòî ùî-
äî çàêîíó ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè.

Ïðàêòè÷íó íåîáõ³äí³ñòü â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ àâòîð êëîïîòàííÿ îá-
ãðóíòîâóº íåîäíîçíà÷íèì, íà éîãî ïîãëÿä, ðîçóì³ííÿì ìîæëèâîñò³ çàñòîñó-
âàííÿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ïðàâà âåòî ùîäî çàêîíó ïðî Äåðæàâíèé áþä-
æåò Óêðà¿íè. ßê çàçíà÷àº ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ, çàêîí
ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè ìàº îñîáëèâó ïðàâîâó ïðèðîäó, îñê³ëüêè
Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè:

ðîçìåæîâóº ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî ïðèéíÿòòÿ çà-
êîí³â òà çàòâåðäæåííÿ Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè (ïóíêòè 3, 4 ÷àñòèíè
ïåðøî¿ ñòàòò³ 85);

âèçíà÷àº ñïåö³àëüíèé ñóá’ºêò çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè ùîäî ïðîåêòó Äåð-
æàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, ÿêèì º ëèøå Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè (÷àñòèíà
äðóãà ñòàòò³ 96, ïóíêò 6 ñòàòò³ 116);

çàêð³ïëþº îñîáëèâèé ïîðÿäîê ïîäàííÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè äî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðîåêòó çàêîíó ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè
(÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 96);

âñòàíîâëþº îêðåìó ïðîöåäóðó çàòâåðäæåííÿ òà âèêîíàííÿ Äåðæàâíîãî
áþäæåòó Óêðà¿íè (ïóíêò 4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85, ÷àñòèíà ïåðøà ñòàò-
ò³ 96, ïóíêò 6 ñòàòò³ 116);

ïåðåäáà÷àº ùîð³÷íå çàòâåðäæåííÿ Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè òà âè-
çíà÷àº ïåð³îä éîãî ä³¿ ç 1 ñ³÷íÿ ïî 31 ãðóäíÿ (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 96);
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ïåðåäáà÷àº îáîâ’ÿçêîâå ïîäàííÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè äî Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çâ³òó ïðî âèêîíàííÿ Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè òà éîãî
îïðèëþäíåííÿ (ñòàòòÿ 97).

Àâòîð êëîïîòàííÿ ââàæàº, ùî çàêîí ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè çà
ñâîºþ ïðèðîäîþ º ô³íàíñîâèì äîêóìåíòîì, ÿêèé âñòàíîâëþº ðîçïîä³ë äåð-
æàâíèõ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, ³ íå ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê áàçîâèé íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâèé àêò. Á³ëüø³ñòü ïîëîæåíü çàçíà÷åíîãî çàêîíó çàêð³ïëþþòü ïîêàç-
íèêè íàäõîäæåíü òà âèäàòê³â äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ³ íå ìàþòü
îçíàê íîðìàòèâíîñò³, îñê³ëüêè íèìè âèçíà÷àþòüñÿ íå ïðàâèëà ïîâåä³íêè, à
äåðæàâí³ ô³íàíñîâ³ ãàðàíò³¿ ðåàë³çàö³¿ öèõ ïðàâèë, ïåðåäáà÷åíèõ ³íøèìè çà-
êîíàìè. Êîëî ïèòàíü, ÿê³ ðåãóëþþòüñÿ ò³ëüêè çàêîíîì ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò
Óêðà¿íè, ÷³òêî îêðåñëåíî â³äïîâ³äíîþ êîíñòèòóö³éíîþ íîðìîþ.

Âñòàíîâëåíèé Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ îð-
ãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ñïðÿìîâàíèé
íà çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåðâíîãî çä³éñíåííÿ âëàäè, îñíîâíîþ ïåðåäóìîâîþ
ÿêîãî º áåçïåðåðâí³ñòü ô³íàíñóâàííÿ öèõ îðãàí³â. Çàñòîñóâàííÿ Ïðåçèäåí-
òîì Óêðà¿íè ïðàâà âåòî ùîäî çàêîíó ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè, ÿê
ñòâåðäæóº ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ, çàáëîêóº ä³ÿëüí³ñòü îð-
ãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âñ³õ ð³âí³â,
ñïðè÷èíèòü ïîðóøåííÿ âñòàíîâëåíîãî Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ïîðÿäêó îð-
ãàí³çàö³¿ ³ çä³éñíåííÿ âëàäè, à â³äïîâ³äíî — ¿¿ íåä³ºçäàòí³ñòü.

Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ö³é
ñïðàâ³, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òàêîãî.

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» êîí-
ñòèòóö³éíå ïîäàííÿ ìàº ì³ñòèòè ïðàâîâå îáãðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ â
îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè (ïóíêò 4
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 39); ï³äñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ ùîäî
îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè º ïðàêòè÷-
íà íåîáõ³äí³ñòü ó ç’ÿñóâàíí³ àáî ðîç’ÿñíåíí³, îô³ö³éí³é ³íòåðïðåòàö³¿ ïîëî-
æåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 93).
Ïèòàííÿ, ïîðóøåí³ â êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³, ïîâèíí³ áóòè ï³äâ³äîì÷³
Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè (ñòàòòÿ 150 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòòÿ 13
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»).

Àíàë³ç êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ òà äîëó÷åíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â ñâ³ä÷èòü,
ùî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ íå íàâ³â ïðàâîâîãî îáãðóíòóâàí-
íÿ ïðàêòè÷íî¿ íåîáõ³äíîñò³ â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 30
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ñàìå â êîíòåêñò³ ñòàòò³ 93 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 94, ïóíêò³â 29, 30 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106 Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè, ùî ðåãëàìåíòóþòü ïîðÿäîê ï³äïèñàííÿ òà îô³ö³éíîãî îïðèëþä-
íåííÿ çàêîí³â, çä³éñíåííÿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ïðàâà âåòî ùîäî ïðèé-
íÿòèõ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè çàêîí³â ç íàñòóïíèì ïîâåðíåííÿì ¿õ íà
ïîâòîðíèé ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç³ ñâî¿ìè âìîòèâîâàíèìè ³
ñôîðìóëüîâàíèìè ïðîïîçèö³ÿìè, à òàêîæ ïðîöåäóðà ïîâòîðíîãî ðîçãëÿäó
òàêèõ çàêîí³â ïîøèðþþòüñÿ íà çàêîíè, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ
Óêðà¿íè, êð³ì çàêîí³â ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ïóíêò 30
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 106 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè).

Ïîñèëàþ÷èñü íà íåîäíîçíà÷íå ðîçóì³ííÿ ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ Ïðå-
çèäåíòîì Óêðà¿íè ïðàâà âåòî ùîäî çàêîíó ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè,
àâòîð êëîïîòàííÿ íå íàâ³â îáãðóíòóâàííÿ òàêî¿ íåîäíîçíà÷íîñò³, à çîñå-
ðåäèâ óâàãó â ïîäàíí³ íà îñîáëèâ³é ïðèðîä³ öüîãî çàêîíó òà ìîæëèâèõ, íà
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éîãî äóìêó, ïîðóøåííÿõ ³ íàñë³äêàõ, ñïðè÷èíåíèõ çàñòîñóâàííÿì ãëàâîþ
äåðæàâè ïðàâà âåòî ùîäî çàçíà÷åíîãî çàêîíó.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150, 153 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, ñòàòòåþ 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 39, ïóíêòîì 2 ñòàò-
ò³ 45, ñòàòòÿìè 50, 93 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»,
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ: â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³é-
íîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 30 ÷àñòèíè ïåðøî¿
ñòàòò³ 106 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿-
íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» — íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî
ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè
«Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

� � �

6 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî
â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåð-
íåííÿì ãðîìàäÿíèíà Á. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè
÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 120 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 25 æîâòíÿ 2001 ðîêó
¹ 2768-²²² (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2002 ð., ¹ 3—4, ñò. 27), (ñóä-
äÿ-äîïîâ³äà÷ Ä³äê³âñüêèé À.Î.).

Ãðîìàäÿíèí Á. çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàí-
íÿì ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 120
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ — Êîäåêñ), ÿêèì âèçíà÷åíî, ùî «ïðè ïåðå-
õîä³ ïðàâà âëàñíîñò³ íà áóä³âëþ òà ñïîðóäó äî ê³ëüêîõ îñ³á ïðàâî íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó âèçíà÷àºòüñÿ ïðîïîðö³éíî ÷àñòêàì îñ³á ó âàðòîñò³ áóä³âë³ òà ñïî-
ðóäè, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî ó äîãîâîð³ â³ä÷óæåííÿ áóä³âë³ ³ ñïîðóäè».

Íåîáõ³äí³ñòü â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ çàÿâíèê îáãðóíòîâóº òèì, ùî ïîëî-
æåííÿ ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 120 Êîäåêñó ïîðóøóº éîãî ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìëþ òà ñóïåðå÷èòü ÷àñòèí³ ïåðø³é âêàçàíî¿ ñòàòò³ Êîäåêñó ³ ñòàòò³ 13
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âëàñí³ñòü».

Àíàë³ç êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â ñâ³ä-
÷èòü ïðî òàêå.

Ãðîìàäÿíêà Ê., ç ÿêîþ ãðîìàäÿíèí Á. ïåðåáóâàâ ó çàðåºñòðîâàíîìó øëþ-
á³ ç 22 òðàâíÿ 1964 ðîêó ïî 13 ÷åðâíÿ 1989 ðîêó, çâåðíóëàñÿ ç ïîçîâíîþ çà-
ÿâîþ äî Ñòàâèùåíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïðî âèçíàííÿ
íåçàêîííèì ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ñòàâèùåíñüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè
â³ä 15 ñåðïíÿ 2001 ðîêó ¹ 201 â ÷àñòèí³ áåçêîøòîâíî¿ ïåðåäà÷³ ãðîìàäÿíè-
íó Á. ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ÿêó â 1961 ðîö³ éîìó áóëî âèä³ëåíî ï³ä çàáóäîâó, òà ïðî âèçíàííÿ
çà íåþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà 1/2 ÷àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ³ âñòàíîâëåííÿ ïî-
ðÿäêó ðîçïîðÿäæåííÿ é êîðèñòóâàííÿ ö³ºþ ä³ëÿíêîþ.

Ñòàâèùåíñüêèé ðàéîííèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïîçîâ ãðîìàäÿíêè Ê. çàäî-
âîëüíèâ ÷àñòêîâî, âèçíàâ íåïðàâîì³ðíèì ð³øåííÿ ñåëèùíî¿ ðàäè ¹ 201, à çà
ãðîìàäÿíêîþ Ê. òà ãðîìàäÿíèíîì Á. — ïðàâî âëàñíîñò³ ïî 1/2 ÷àñòèí³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè òà âñòàíîâèâ ïîðÿäîê ðîçïîðÿäæåííÿ é êîðèñòóâàííÿ íåþ.

Íå ïîãîäæóþ÷èñü ³ç âêàçàíèì ð³øåííÿì, ãðîìàäÿíèí Á. çâåðíóâñÿ äî
àïåëÿö³éíîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ çi ñêàðãîþ. Óõâàëîþ êîëåã³¿ ñóää³â ñóäî-
âî¿ ïàëàòè â öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ öüîãî ñóäó â³ä 23 áåðåçíÿ 2004 ðîêó àïåëÿ-
ö³éíó ñêàðãó ãðîìàäÿíèíà Á. â³äõèëåíî, à ð³øåííÿ Ñòàâèùåíñüêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 19 ãðóäíÿ 2003 ðîêó çàëèøåíî áåç çì³í,
îñê³ëüêè, ÿê çàçíà÷åíî â óõâàë³, «ñóä îáãðóíòîâàíî ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî
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ïðàâî íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ì³æ ñï³ââëàñíèêàìè âèçíà÷àºòüñÿ ïðîïîðö³éíî
÷àñòêàì ó âàðòîñò³ áóä³âë³ òà ñïîðóä».

Êîëåã³ÿ ñóää³â Ñóäîâî¿ ïàëàòè ó öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óê-
ðà¿íè óõâàëîþ â³ä 26 êâ³òíÿ 2005 ðîêó ó çàäîâîëåíí³ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ãðî-
ìàäÿíèíà Á. òàêîæ â³äìîâèëà.

Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ, Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òàêîãî.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿-
íè» ï³äñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ
Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ
ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè
îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå çâåðíåí-
íÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè àáî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòè-
òóö³éíèõ ïðàâ òà ñâîáîä.

Ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ òà äîëó÷åíèõ äî íüîãî ìàòåð³àëàõ íå íàâå-
äåíî ôàêò³â íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿
ñòàòò³ 120 Êîäåêñó ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè.

Ôàêòè÷íî ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³ éäåòüñÿ íå ïðî íåîáõ³äí³ñòü îô³-
ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ âêàçàíîãî ïîëîæåííÿ Êîäåêñó, à ïðî íåçãîäó àâòîðà
êëîïîòàííÿ ç ð³øåííÿìè ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ñòîñîâíî ðîçãëÿäó ñïðà-
âè çà éîãî ó÷àñòþ, ùî íå º ï³äñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ.

Äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íå íàëåæàòü ïèòàííÿ,
â³äíåñåí³ äî êîìïåòåíö³¿ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ (ñòàòòÿ 14 Çàêîíó Óêðà-
¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»), â òîìó ÷èñë³ ïåðåâ³ðêà çàêîííîñò³
òà îáãðóíòîâàíîñò³ ïðèéíÿòèõ öèìè ñóäàìè ð³øåíü ³ ïðàâèëüíîñò³ çàñòîñó-
âàííÿ íèìè íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè, ñòàòòÿìè 13, 14, 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ: â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðî-
ìàäÿíèíà Á. íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» — íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âè-
ìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè
ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³.

� � �

6 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî
â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåð-
íåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ã. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 2
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 293 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä
18 áåðåçíÿ 2004 ðîêó ¹ 1618-²V (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2004 ð.,
¹¹ 40—42, ñò. 492), (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ä³äê³âñüêèé À.Î.).

Ãðîìàäÿíèí Ã. çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàí-
íÿì ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-
ò³ 293 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ — Êîäåêñ), ÿêèì
âèçíà÷åíî, ùî îêðåìî â³ä ð³øåííÿ ñóäó ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ â àïåëÿö³é-
íîìó ïîðÿäêó óõâàëè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, çîêðåìà ùîäî «çàáåçïå÷åííÿ
ïîçîâó, à òàêîæ ùîäî ñêàñóâàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó».

Íåîáõ³äí³ñòü â îô³ö³éíîìó òëóìà÷åíí³ íàçâàíîãî ïîëîæåííÿ àâòîð êîí-
ñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ îáãðóíòîâóº â³äñóòí³ñòþ ó ñòàòò³ 293 Êîäåêñó ïðÿ-

53

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 4/2007



ìîãî ïðèïèñó ùîäî ìîæëèâîñò³ îêðåìîãî â³ä ð³øåííÿ ñóäó àïåëÿö³éíîãî
îñêàðæåííÿ óõâàëè ïðî â³äìîâó â çàáåçïå÷åíí³ ïîçîâó. Òàêà íåâèçíà÷å-
í³ñòü, íà éîãî äóìêó, ïîðóøóº ïðèíöèï ð³âíîñò³ ñòîð³í ó ñóäî÷èíñòâ³ òà íà-
äàº íåçàêîííî¿ ïåðåâàãè îäí³é ³ç ñòîð³í ó ñóäîâîìó ïðîöåñ³.

Àíàë³ç êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â ñâ³ä-
÷èòü ïðî òàêå.

Ãðîìàäÿíèí Ã. çâåðíóâñÿ äî Àìóð-Íèæíüîäí³ïðîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó
ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà ³ç çàÿâîþ ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó â öèâ³ëüí³é
ñïðàâ³ ïðî âèçíàííÿ äîãîâîðó ïîçèêè ïðèïèíåíèì, ó ÿê³é â³í º ñòîðîíîþ.
Ñóä óõâàëîþ â³ä 21 ëèñòîïàäà 2005 ðîêó éîìó â³äìîâèâ, îñê³ëüêè çàïðîïî-
íîâàíèé âèä çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó íå âèçíà÷åíèé ñòàòòåþ 152 Êîäåêñó òà
ïåðåäáà÷àº îáìåæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà-ïîçèâà÷à
«Ëþñåð». Ñóä â óõâàë³ òàêîæ âêàçàâ íà ìîæëèâ³ñòü ¿¿ àïåëÿö³éíîãî îñêàð-
æåííÿ.

Íå ïîãîäæóþ÷èñü ³ç íàçâàíîþ óõâàëîþ, ãðîìàäÿíèí Ã. çâåðíóâñÿ ç³ ñêàð-
ãîþ äî àïåëÿö³éíîãî ñóäó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, ÿêèé óõâàëîþ â³ä
22 ãðóäíÿ 2005 ðîêó â³äõèëèâ ¿¿, à óõâàëó Àìóð-Íèæíüîäí³ïðîâñüêîãî ðà-
éîííîãî ñóäó ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà çàëèøèâ áåç çì³í.

Êàñàö³éíó ñêàðãó ãðîìàäÿíèíà Ã. óõâàëîþ ñóää³ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà-
¿íè ïðèéíÿòî äî êàñàö³éíîãî ðîçãëÿäó Ñóäîâîþ ïàëàòîþ ó öèâ³ëüíèõ ñïðà-
âàõ öüîãî Ñóäó.

Ç àíàëîã³÷íèìè çàÿâàìè ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó ãðîìàäÿíèí Ã. çâåðòàâñÿ
äî ²íäóñòð³àëüíîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà ïîâòîðíî äî
Àìóð-Íèæíüîäí³ïðîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà, ÿê³ óõâà-
ëàìè â³äïîâ³äíî â³ä 17 ñ³÷íÿ òà 21 áåðåçíÿ 2006 ðîêó ó çàäîâîëåíí³ çàÿâ â³äìî-
âèëè. Óõâàëàìè àïåëÿö³éíîãî ñóäó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 23 ëþòîãî òà
3 êâ³òíÿ 2006 ðîêó â ïðèéíÿòò³ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ãðîìàäÿíèíó Ã. íà çàçíà÷å-
í³ óõâàëè ðàéîííèõ ñóä³â òàêîæ áóëî â³äìîâëåíî, îñê³ëüêè âîíè çã³äíî ç³ ñòàò-
òåþ 293 Êîäåêñó îêðåìî â³ä ð³øåííÿ ñóäó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâ³, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òàêîãî.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿-
íè» ï³äñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè º íàÿâí³ñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòî-
ñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî çàêîí³â Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿-
íè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³é-
íå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè àáî ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ
éîãî êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.

Àíàë³ç êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ òà äîëó÷åíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â ñâ³ä-
÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ôàêò³â íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåííÿ ïóíê-
òó 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 293 Êîäåêñó ñóäàìè Óêðà¿íè, ³íøèìè îðãàíàìè
äåðæàâíî¿ âëàäè.

Ôàêòè÷íî àâòîð êëîïîòàííÿ ëèøå âèñëîâëþº íåçãîäó ç ð³øåííÿìè ñóä³â
çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ñòîñîâíî ðîçãëÿäó çàÿâè ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó ó
ñïðàâ³ çà éîãî ó÷àñòþ òà ñóìí³âè ùîäî ïðàâèëüíîñò³ çàñòîñóâàííÿ ïðîöåñó-
àëüíèõ íîðì ñóäàìè, ùî íå º ï³äñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ.

Äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íå íàëåæèòü âèð³øåííÿ
ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî êîìïåòåíö³¿ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ (ñòàòòÿ 14 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»), ó òîìó ÷èñë³ ïåðåâ³ðêà
çàêîííîñò³ òà îáãðóíòîâàíîñò³ ïðèéíÿòèõ öèìè ñóäàìè ð³øåíü ³ ïðàâèëüíî-
ñò³ çàñòîñóâàííÿ íèìè íîðì çàêîíîäàâñòâà.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè, ñòàòòÿìè 13, 14, 42, 45, 50, 94 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
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Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ: â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³
êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðî-
ìàäÿíèíà Ã. ùîäî îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 2 ÷àñòèíè ïåð-
øî¿ ñòàòò³ 293 Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³
ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» —
íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî çâåðíåííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷åíèì Êîí-
ñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», òà
íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîí-
ñòèòóö³éíîìó çâåðíåíí³.

� � �

19 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ
ïðî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì
ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ Óêàçó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 10 òðàâíÿ 2007 ðîêó ¹ 390 «Ïðî çâ³ëüíåííÿ Â. ²âà-
ùåíêà ç ïîñàäè ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè» (Îô³ö³éíèé â³ñíèê
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, 2007 ð., ¹ 7, ñò. 136), (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Äîìáðîâ-
ñüêèé ².Ï.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ — 50 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿-
íè — çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì âèçíàòè
Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 10 òðàâíÿ 2007 ðîêó ¹ 390 «Ïðî çâ³ëüíåííÿ
Â. ²âàùåíêà ç ïîñàäè ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè» (äàë³ — Óêàç) òà-
êèì, ùî íå â³äïîâ³äàº ñòàòò³ 8, ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 19, ñòàòòÿì 106, 126,
149 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (º íåêîíñòèòóö³éíèì).

Ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè Ïðåçèäåíò Óê-
ðà¿íè âèäàâ Óêàç â³ä 14 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó ¹ 527 «Ïðî ñêàñóâàííÿ Óêàçó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 10 òðàâíÿ 2007 ðîêó ¹ 390».

Þðèñäèêö³ÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè çã³äíî ç éîãî ïðàâîâîþ ïîçè-
ö³ºþ ïîøèðþºòüñÿ ò³ëüêè íà ÷èíí³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè (Ð³øåííÿ Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 14 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó ¹ 15-ðï/2001).

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè» íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðó-
øåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³, º ï³äñòàâîþ äëÿ â³äìîâè ó â³äêðèòò³ êîí-
ñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè, ñòàòòÿìè 39, 45, 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà-
¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ: â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 50 íàðîäíèõ
äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä
10 òðàâíÿ 2007 ðîêó ¹ 390 «Ïðî çâ³ëüíåííÿ Â. ²âàùåíêà ç ïîñàäè ñóää³ Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè» íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» — íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñó-
äó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.

� � �

19 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ ïðî
â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàí-
íÿì 53 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(êîíñòèòóö³éíîñò³) Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî çâ³ëüíåííÿ Ñ. Ñòàí³ê ç
ïîñàäè ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè» â³ä 1 òðàâíÿ 2007 ðîêó ¹ 370
(Îô³ö³éíèé â³ñíèê Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, 2007 ð., ¹ 6, ñò. 101), (ñóääÿ-äîïî-
â³äà÷ Ä³äê³âñüêèé À.Î.).
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Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ — 53 íàðîäíèõ äåïóòàòè Óêðà¿-
íè — çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì âèçíàòè
òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äàº Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (º íåêîíñòèòóö³éíèì), Óêàç
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî çâ³ëüíåííÿ Ñ. Ñòàí³ê ç ïîñàäè ñóää³ Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó Óêðà¿íè» (äàë³ — Óêàç).

Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè ââàæàþòü, ùî ãàðàíòîâàíà Êîíñòèòóö³ºþ Óê-
ðà¿íè íåçàëåæí³ñòü ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè çàáåçïå÷óºòüñÿ
«îñîáëèâèì ïîðÿäêîì ¿õ ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó òà çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè
(ïóíêò 26 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85, ñòàòò³ 148, 149), çàáîðîíîþ âïëèâó íà
íèõ ó áóäü-ÿêèé ñïîñ³á (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 126), îñîáëèâèì ïîðÿäêîì
ïðèòÿãíåííÿ ¿õ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ñòàòò³ 126, 149) òîùî.
Íåçàëåæí³ñòü ³ íåäîòîðêàíí³ñòü ñóää³â íå º ¿õí³ì îñîáèñòèì ïðèâ³ëåºì, à
ìàþòü ïóáë³÷íî-ïðàâîâèé õàðàêòåð ³ ñïðÿìîâàí³ ïåðåäóñ³ì íà áåçïåðå-
øêîäíå âèêîíàííÿ ñóääåþ ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â ó çä³éñíåíí³ ïðà-
âîñóääÿ».

Ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ òàêîæ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî íåçàëåæí³ñòü ñóä-
ä³â — öå îñíîâîïîëîæíèé ïðèíöèï ôóíêö³îíóâàííÿ ñóäîâî¿ âëàäè, çì³ñò
ÿêîãî º óí³âåðñàëüíèì ³ íå ìîæå çì³íþâàòèñÿ çàëåæíî â³ä ïîë³òè÷íî¿ ñèòó-
àö³¿ â äåðæàâ³.

Íà äóìêó íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ÿê ãàðàíò äî-
äåðæàííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïîâèíåí íå ëèøå äîòðèìóâàòèñÿ êîíñòèòó-
ö³éíèõ ïðèíöèï³â ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³, à é çàáåçïå÷óâàòè ãàðàíò³¿ íåçàëåæíî-
ñò³ ñóää³â, ó òîìó ÷èñë³ é ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Àâòîðè êëîïîòàííÿ ñòâåðäæóþòü, ùî Óêàç íå ì³ñòèòü þðèäè÷íèõ ôàêò³â
ïîðóøåííÿ ñóääåþ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Ñ. Ñòàí³ê ïðèñÿãè, âèäà-
íèé âñóïåðå÷ âèìîãàì ñòàòò³ 8, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 19, ñòàòåé 106, 126,
149 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé
Ñóä Óêðà¿íè» òà § 63 Ðåãëàìåíòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, à òîìó º
íåêîíñòèòóö³éíèì.

Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðà-
â³, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèòü ç òàêîãî.

Çàêîíè òà ³íø³ ïðàâîâ³ àêòè çà ð³øåííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
âèçíàþòüñÿ íåêîíñòèòóö³éíèìè ïîâí³ñòþ ÷è â îêðåì³é ÷àñòèí³, ÿêùî âîíè
íå â³äïîâ³äàþòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî ÿêùî áóëà ïîðóøåíà âñòàíîâëåíà
Îñíîâíèì Çàêîíîì Óêðà¿íè ïðîöåäóðà ¿õ ðîçãëÿäó, óõâàëåííÿ àáî íàáðàííÿ
íèìè ÷èííîñò³ (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 152).

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ó êîíñòèòó-
ö³éíîìó ïîäàíí³ ïîâèííå áóòè çàçíà÷åíå ïðàâîâå îáãðóíòóâàííÿ òâåð-
äæåíü ùîäî íåêîíñòèòóö³éíîñò³ ïðàâîâîãî àêòà àáî éîãî îêðåìèõ ïîëîæåíü
(ïóíêò 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 39).

Àíàë³ç êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî éîãî àâòîðàìè çà-
çíà÷åíèõ âèìîã íå äîòðèìàíî. Âîíè ëèøå íàâåëè çì³ñò ðÿäó ïîëîæåíü ñòà-
òåé 8, 19, 106, 126 òà 149 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à ïðàâîâîãî îáãðóíòóâàííÿ
íåâ³äïîâ³äíîñò³ öèì êîíñòèòóö³éíèì íîðìàì Óêàçó ó ïîäàíí³ íåìàº. Ó íüî-
ìó ôàêòè÷íî íàâîäÿòüñÿ àðãóìåíòè ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ Óêàçó ñòàòò³ 23
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» òà § 63 Ðåãëàìåíòó Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ÿêèìè, íà äóìêó íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè,
âèçíà÷åíà ïðîöåäóðà ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñó-
äó Óêðà¿íè. Òîä³ ÿê ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 126 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëþ-
þòü ëèøå ï³äñòàâè çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè ñóää³, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 149
Îñíîâíîãî Çàêîíó Óêðà¿íè ïîøèðþþòüñÿ òàêîæ íà ñóää³â Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè.
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Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ââàæàº, ùî óìîâîþ äëÿ â³äêðèòòÿ êîíñòè-
òóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ùîäî íåêîíñòèòóö³éíîñò³ ïðàâîâîãî àêòà º
íàäàííÿ ñóá’ºêòîì ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ àðãóìåíò³â, ÿê³ ñâ³ä-
÷èëè á ïðî íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïîëîæåíü öüîãî àêòà ñàìå íîðìàì Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè (à íå çàêîí³â ÷è ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â) àáî ïðî ïîðó-
øåííÿ âñòàíîâëåíî¿ ñàìå Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ïðîöåäóðè éîãî ðîçãëÿäó,
óõâàëåííÿ àáî íàáðàííÿ íèì ÷èííîñò³ ÷è ïåðåâèùåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïîâ-
íîâàæåíü ïðè éîãî ïðèéíÿòò³.

Òàêîãî ïðàâîâîãî îáãðóíòóâàííÿ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³ íå íàâåäå-
íî. Ïîñèëàííÿ íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü Óêàçó ñòàòò³ 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» òà § 63 Ðåãëàìåíòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿-
íè íå ìîæíà ðîçö³íþâàòè ÿê îáãðóíòóâàííÿ éîãî íåêîíñòèòóö³éíîñò³.

Êð³ì òîãî, çà ïðàâîâîþ ïîçèö³ºþ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, âèêëàäå-
íîþ ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ Ð³øåííÿ â³ä 27 áåðåçíÿ 2002 ðîêó ¹ 7-ðï/2002
(ñïðàâà ùîäî àêò³â ïðî îáðàííÿ/ïðèçíà÷åííÿ ñóää³â íà ïîñàäè òà ïðî çâ³ëü-
íåííÿ ¿õ ç ïîñàä): «çàêîíè òà ³íø³ ïðàâîâ³ àêòè çà ð³øåííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè âèçíàþòüñÿ íåêîíñòèòóö³éíèìè ïîâí³ñòþ ÷è â îêðåì³é ÷àñòè-
í³, ÿêùî âîíè íå â³äïîâ³äàþòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àáî ÿêùî áóëà ïîðóøåíà
âñòàíîâëåíà Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ïðîöåäóðà ¿õ ðîçãëÿäó, óõâàëåííÿ àáî íà-
áðàííÿ íèìè ÷èííîñò³ (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 152 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). Ïå-
ðåë³ê àêò³â, ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ ÿêèõ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè
çä³éñíþºòüñÿ ïåðåâ³ðêà, âèçíà÷åíî ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 150 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè. Àíàë³ç ïîëîæåíü öèõ ñòàòåé Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ñâ³ä÷èòü, ùî äî
«³íøèõ ïðàâîâèõ àêò³â», ïðî ÿê³ éäåòüñÿ â ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 147, ÷àñòèí³
ïåðø³é ñòàòò³ 152 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, íàëåæàòü, çîêðåìà, ïðàâîâ³ àêòè
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè» (ïóíêò 4); «äî ïîâíîâà-
æåíü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íàëåæèòü âèð³øåííÿ ïèòàíü âèêëþ÷íî
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè àêò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè ïðî îáðàííÿ/ïðèçíà÷åííÿ ñóää³â íà ïîñàäè òà ïðî çâ³ëü-
íåííÿ ¿õ ç ïîñàä, à íå ùîäî ¿õ çàêîííîñò³» (ïóíêò 5).

Öÿ ïðàâîâà ïîçèö³ÿ ï³äòâåðäæåíà ³ â Ð³øåíí³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óê-
ðà¿íè â³ä 7 òðàâíÿ 2002 ðîêó ¹ 8-ðï/2002 (ñïðàâà ùîäî ï³äâ³äîì÷îñò³ àêò³â
ïðî ïðèçíà÷åííÿ àáî çâ³ëüíåííÿ ïîñàäîâèõ îñ³á), â ÿêîìó ñêàçàíî, ùî Êîí-
ñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè «íå óïîâíîâàæåíèé âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ùîäî çà-
êîííîñò³ àêò³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â âëàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóá-
ë³êè Êðèì òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ³íø³ ïèòàííÿ,
â³äíåñåí³ äî êîìïåòåíö³¿ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ (ñòàòòÿ 14 Çàêîíó Óêðà¿-
íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè»). Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè,
óêàçè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè º ï³äçàêîííèìè àêòàìè (ñòàò-
òÿ 91; ÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 106 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè), òîáòî òàêèìè, ùî
ïðèéìàþòüñÿ íà îñíîâ³ òà íà âèêîíàííÿ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè ³ ìà-
þòü â³äïîâ³äàòè ¿ì. Òîìó âîíè ìîæóòü ïåðåâ³ðÿòèñÿ íà â³äïîâ³äí³ñòü íå ò³ëü-
êè Êîíñòèòóö³¿, à é çàêîíàì Óêðà¿íè. Ïåðåâ³ðêà çàêîííîñò³ çàçíà÷åíèõ àêò³â
º ôóíêö³ºþ ñóä³â çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿. Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ïèòàííÿ ùîäî ¿õ
êîíñòèòóö³éíîñò³ ïî÷èíàº ä³ÿòè ìåõàí³çì, ïåðåäáà÷åíèé ñòàòòåþ 150 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè» (ïóíêò 5).

Âèõîäÿ÷è ç âèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 13, 14, 39, 45, 50, 71 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ: â³äìîâèòè ó â³ä-
êðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì
53 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
(êîíñòèòóö³éíîñò³) Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî çâ³ëüíåííÿ Ñ. Ñòàí³ê ç
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ïîñàäè ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè» â³ä 1 òðàâíÿ 2007 ðîêó ¹ 370
íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 2, 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè» — íåâ³äïîâ³äí³ñòü êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ âèìîãàì, ïåðåäáà÷å-
íèì Êîíñòèòóöiºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óê-
ðà¿íè», íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ
ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.

� � �

19 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ
ïðî â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì
ïîäàííÿì 49 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî çâ³ëüíåííÿ
Â. Ïøåíè÷íîãî ç ïîñàäè ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè» â³ä 30 êâ³òíÿ
2007 ðîêó ¹ 369 (Îô³ö³éíèé â³ñíèê Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, 2007 ð., ¹ 6,
cò. 100), (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Áðèíöåâ Â.Ä.).

Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ — 49 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿-
íè — çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì âèçíàòè
òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äàº Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (º íåêîíñòèòóö³éíèì), Óêàç
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî çâ³ëüíåííÿ Â. Ïøåíè÷íîãî ç ïîñàäè ñóää³ Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè» â³ä 30 êâ³òíÿ 2007 ðîêó ¹ 369 (äàë³ — Óêàç).

Íà äóìêó àâòîð³â êîíñòèòóö³éíîãî ïîäàííÿ, Óêàç íå â³äïîâ³äàº ïîëîæåííÿì
ñòàòò³ 8, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 19, ñòàòåé 106, 126, 149 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à
òàêîæ ñòàòò³ 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè».

Ó ïðîöåñ³ ðîçãëÿäó â Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóä³ Óêðà¿íè ïèòàííÿ ùîäî â³ä-
êðèòòÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè âèäàâ
Óêàç «Ïðî ñêàñóâàííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 30 êâ³òíÿ 2007 ðîêó
¹ 369» â³ä 14 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó ¹ 526 (Îô³ö³éíèé â³ñíèê Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè, 2007 ð., ¹ 15, ñò. 236).

Îñê³ëüêè þðèñäèêö³ÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íå ïîøèðþºòüñÿ íà
ïðàâîâ³ àêòè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, ï³äñòàâ äëÿ â³äêðèòòÿ êîíñòèòóö³éíî-
ãî ïðîâàäæåííÿ íåìàº.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè, ñòàòòÿìè 39, 45, 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿-
íè», Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ: â³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êîíñòèòó-
ö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 49 íàðîäíèõ
äåïóòàò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíî-
ñò³) Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî çâ³ëüíåííÿ Â. Ïøåíè÷íîãî ç ïîñàäè ñóä-
ä³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè» â³ä 30 êâ³òíÿ 2007 ðîêó ¹ 369 íà ï³äñòà-
â³ ïóíêòó 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» —
íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîí-
ñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.

� � �

20 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ðîçãëÿíóâ íà ïëåíàð-
íîìó çàñ³äàíí³ ñïðàâó çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 160 íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Óêà-
çó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 26 êâ³òíÿ 2007 ðîêó ¹ 355 «Ïðî äîñòðîêîâå
ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà ïðèçíà÷åííÿ ïîçà-
÷åðãîâèõ âèáîð³â» (Îô³ö³éíèé â³ñíèê Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, 2007 ð., ¹ 5,
ñò. 41), (ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ Ìàðêóø Ì.À.).
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Ñóá’ºêò ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ — 160 íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè — çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç êëîïîòàííÿì âè-
çíàòè òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äàº Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (º íåêîíñòèòóö³éíèì),
Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 26 êâ³òíÿ 2007 ðîêó ¹ 355 «Ïðî äîñòðîêîâå
ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà ïðèçíà÷åííÿ ïîçà-
÷åðãîâèõ âèáîð³â» (äàë³ — Óêàç). Íà äóìêó àâòîð³â êëîïîòàííÿ, Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè, ðåàë³çóþ÷è ñâ³é ñòàòóñ, ä³ÿâ «ç íàäóìàíèõ ïîë³òè÷íèõ ï³äñòàâ»
òà íå ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, òîáòî âèéøîâ çà ìåæ³
ïîâíîâàæåíü, âèçíà÷åíèõ Îñíîâíèì Çàêîíîì Óêðà¿íè. Íàðîäí³ äåïóòàòè
Óêðà¿íè ñòâåðäæóþòü, ùî Óêàç íå â³äïîâ³äàº Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (º íåêîí-
ñòèòóö³éíèì), çîêðåìà ñòàòò³ 5, ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 6, ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàò-
ò³ 8, ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 19, ÷àñòèíàì äðóã³é, òðåò³é ñòàòò³ 90, ñòàòò³ 106.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè Óõâàëîþ â³ä 17 òðàâíÿ 2007 ðîêó ¹ 19-óï/
2007 âèçíàâ íåâ³äêëàäíèì êîíñòèòóö³éíå ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòè-
òóö³éíèì ïîäàííÿì 160 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè òà óõâàëèâ ïðîâåñòè
ðîçãëÿä ö³º¿ ñïðàâè íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
ó ôîðì³ ïèñüìîâîãî ñëóõàííÿ.

Ó õîä³ ïèñüìîâîãî ñëóõàííÿ ñïðàâè Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè äî-
ñë³äèâ êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ, íåîáõ³äí³ äîäàòêîâ³ ìàòåð³àëè äî íüîãî, âè-
òðåáóâàí³ ñóääåþ-äîïîâ³äà÷åì, ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ óïîâíîâàæåíèõ ïðåä-
ñòàâíèê³â ñóá’ºêòà ïðàâà íà êîíñòèòóö³éíå ïîäàííÿ Ãîëîâàòîãî Ñ.Ï., Ìåí-
äóñÿ ß.Ï., Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, ³íø³ äîêóìåíòè.

Ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè Ïðåçèäåíò Óê-
ðà¿íè âèäàâ Óêàç â³ä 5 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó ¹ 496 «Ïðî âèçíàííÿ òàêèìè, ùî
âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, äåÿêèõ óêàç³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè» (Îô³ö³éíèé â³ñíèê
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, 2007 ð., ¹ 13, ñò. 231), çã³äíî ç ÿêèì Óêàç âèçíàíî òà-
êèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü.

Çà çì³ñòîì ñòàòåé 150, 152 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íàëåæèòü âèð³øåííÿ ïèòàíü ïðî â³äïîâ³äí³ñòü Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éí³ñòü) ëèøå ÷èííèõ àêò³â îðãàí³â, âèçíà÷åíèõ
ó ïóíêò³ 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 150 Îñíîâíîãî Çàêîíó Óêðà¿íè. Òàêèì ÷è-
íîì, îá’ºêòèâíî âèíèêëè ï³äñòàâè, ÿê³ âêàçóþòü íà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòè-
òóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³,
îñê³ëüêè éîãî þðèñäèêö³ÿ íå ïîøèðþºòüñÿ íà íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè,
ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü (Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 14 ëèñòî-
ïàäà 2001 ðîêó ¹ 15-ðï/2001).

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 147, 150 Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè, ñòàòòåþ 13, ïóíêòîì 3 ñòàòò³ 45, ñòàòòåþ 51 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè», § 51 Ðåãëàìåíòó Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà-
¿íè, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ: ïðèïèíèòè êîíñòèòóö³éíå ïðî-
âàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 160 íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Óêàçó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè òà ïðèçíà÷åííÿ ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â» â³ä 26 êâ³òíÿ 2007 ðî-
êó ¹ 355 íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³é-
íèé Ñóä Óêðà¿íè» — íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóäó Óêðà¿íè ïè-
òàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíîìó ïîäàíí³.

Îãëÿä ï³äãîòóâàâ íàóêîâèé êîíñóëüòàíò ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè Â. Ãåðãåë³éíèê.
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ÒÅÎÐ²ß ÒÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÐÈÑÄÈÊÖ²¯

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍ² ÌÅÆ²
ÑÂÎÁÎÄÈ ÎÁ’ªÄÍÀÍÍß ÃÐÎÌÀÄßÍ

Ó ÏÎË²ÒÈ×Í² ÏÀÐÒ²¯

Â. Áðèíöåâ,

ñóääÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê

«…áåçìåæíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä íå ³ñíóº!»
(ïîñòóëàò ïðàâîâî¿ ìóäðîñò³)

Ç ï³äâèùåííÿì ðîë³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ó ñóñï³ëüíîìó æèòò³ â óìîâàõ ðîç-
âèíóòî¿ äåìîêðàò³¿ ³ ôîðìóâàííÿ ïðàâîâî¿ äåðæàâè àêòóàëüíîñò³ íàáóâà-
þòü êîìïëåêñí³ ïîë³òèêî-ïðàâîâ³ äîñë³äæåííÿ ãîëîâíèõ çàñàä ä³ÿëüíîñò³ òà
ïðîöåñó còâîðåííÿ âñ³õ ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü. Ç ìîìåíòó âèíèêíåííÿ ó
1769 ðîö³ «Îá’ºäíàííÿ ï³äòðèìêè Á³ëëÿ ïðî ïðàâà» (Àíãë³ÿ), ïåðøèõ áîñòîí-
ñüêèõ êîêóñ-êëóá³â íà àìåðèêàíñüêîìó êîíòèíåíò³1 ³ äî åïîõè ñó÷àñíèõ ñó-
ïåðñòðóêòóðîâàíèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ìèíóëî 238 ðîê³â.

Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó òðèâàº ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ³äåàëüíî¿ ìîäåë³ ñï³â³ñíó-
âàííÿ äåðæàâè ³ ð³çíîìàí³òíèõ ôîðìóâàíü ñîö³óìó, ïîøóê ì³ñöÿ ó ïðàâîâ³é
ñèñòåì³ ñóñï³ëüñòâà äëÿ îäí³º¿ ç ñó÷àñíèõ ôîðì îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí — ïî-
ë³òè÷íî¿ ïàðò³¿. Ñâ³òîâà ³ñòîð³ÿ ñâ³ä÷èòü, ùî ãîëîâíà ìåòà êîæíî¿ ïîë³òè÷íî¿
ïàðò³¿ — áîðîòüáà çà âëàäó. Ñàìå äëÿ öüîãî âîíè óòâîðþþòüñÿ ³ íà ð³çíèõ
åòàïàõ ðîçâèòêó â³ä³ãðàþòü êëþ÷îâó ðîëü ÿê ó ðåâîëþö³éíèõ, òàê ³ åâîëþ-
ö³éíèõ ïåðåòâîðåííÿõ ñóñï³ëüñòâà.

«Ñó÷àñíà ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ — öå ïàðò³ÿ, ùî çäàòíà ðåàë³çóâàòè ìåõàí³çìè
âèáîð÷îãî ïðàâà ³ çàâîþâàòè ïàðëàìåíòñüêó á³ëüø³ñòü øëÿõîì íîðìàëüíîãî
âèêîðèñòàííÿ ³íñòèòóò³â äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà»2.

Íà ðóáåæ³ òèñÿ÷îë³òü ñóòòºâî àêòèâ³çóâàâñÿ ïðîöåñ, êîòðèé ìîæíà õà-
ðàêòåðèçóâàòè ÿê òðàíñôîðìóâàííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ³ç ñóá’ºêò³â ïîë³òè÷-
íî¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüñòâà â îäíó ³ç ñêëàäîâèõ äåðæàâè3. Áåçñóìí³âíî, ïèòàí-
íÿ âçàºìîä³¿ äåðæàâè ³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é º ñòðèæíåì, âèçíà÷àº íå ò³ëüêè
îñíîâè ïðàâîâîãî ñòàòóñó ñóá’ºêò³â, à é áàãàòî â ÷îìó — çì³ñò êîíêðåòíèõ
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1 Îñòðîãîðñêèé Ì. Äåìîêðàòèÿ è ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè. — Ì.: Èçä-âî Êîììóíèñòè÷åñêîé àêà-
äåìèè. — 1930. — Ò. 2. — Ñ. 7—41.

2 Äþâåðæå Ìîðèñ. Ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè. / Ïåð. ñ ôð. «Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåêò». — Ì., 2002. —
Ñ. 4.

3 Ïîãëèáëåíèé àíàë³ç öüîãî ïðîöåñó ³ îá´ðóíòóâàííÿ âèñíîâêó — òåìà äëÿ îêðåìîãî äîñë³-
äæåííÿ.



ïðàâîâèõ íîðì, ÿêèìè ðåãëàìåíòóºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ó âñ³õ
ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ1.

Ôàêòè÷íî ñèòóàö³ÿ âèãëÿäàº òàê: ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ óíîðìîâóþòü ñâîþ ä³-
ÿëüí³ñòü øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ çàêîí³â, ùî º àêòàìè ºäèíîãî çàêî-
íîäàâ÷îãî îðãàíó äåðæàâè, àëå ðîçðîáëåíèìè ³ ïðèéíÿòèìè ÷ëåíàìè â³ä-
ïîâ³äíèõ ïàðò³é, ÿê³ óòâîðèëè á³ëüø³ñòü ó ïàðëàìåíò³. Âíàñë³äîê ÷îãî, ïî ñó-
ò³, â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ çàêîíîäàâ÷î¿ ðåãóëÿö³¿ ïàðò³ÿìè ïðàâëÿ÷î¿ êîàë³ö³¿
ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ïåâíîþ ãàðàíò³ºþ ñòàá³ëüíîñò³ ³ ñâîºð³äíèì çàñîáîì ñòðèìóâàííÿ êàðäè-
íàëüíèõ çì³í ó çàêîíîäàâñòâ³, ÿêèì âðåãóëüîâàíà ä³ÿëüí³ñòü ïîë³òè÷íèõ
ïàðò³é çàëåæíî â³ä ñêëàäó ïðàâëÿ÷î¿ êîàë³ö³¿, ñëóãóþòü êîíñòèòóö³éí³ çàñà-
äè ¿õ óòâîðåííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³.

Ó ñîö³àë³ñòè÷íó åïîõó êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ áóëà ïðîãîëîøåíà «êåð³âíîþ ³
ñïðÿìîâóþ÷îþ ñèëîþ ðàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ÿäðîì ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè»
(ñòàòòÿ 6 Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ; ñòàòòÿ 6 Êîíñòèòóö³¿ ÓÐÑÐ, ïðèéíÿòî¿ 20 êâ³òíÿ
1978 ðîêó). Âîäíî÷àñ íàãîëîøóâàëîñÿ, ùî âñ³ ïàðò³éí³ îðãàí³çàö³¿ ä³þòü ó
ðàìêàõ Êîíñòèòóö³¿. Â³äïîâ³äíî äî çì³í, âíåñåíèõ äî Îñíîâíîãî Çàêîíó
Óêðà¿íè 21 âåðåñíÿ 1994 ðîêó, ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ³ ðó-
õè ÷åðåç ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â, îáðàíèõ äî Ðàä íàðîäíèõ äåïóòàò³â, áåðóòü
ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ïîë³òèêè, â óïðàâë³íí³ äåðæàâíèìè ³ ãðîìàäñüêèìè
ñïðàâàìè íà îñíîâ³ ¿õ ïðîãðàì ³ ñòàòóò³â â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
³ ÷èííèõ çàêîí³â (ñòàòòÿ 7). Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè 1996 ðîêó ïðîãîëîñèëà, ùî
óòâåðäæåííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè º ãîëîâíèì îáîâ’ÿçêîì
äåðæàâè (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 3) ³ ï³äêðåñëèëà ¿õ ãàðàíòîâàí³ñòü (÷àñòèíà
äðóãà ñòàòò³ 22). Öå äàº ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ïðàâî íà ñâîáîäó óòâî-
ðåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ º îäí³ºþ ç îñíîâíèõ êîíñòèòóö³éíèõ ö³ííîñòåé.

Ñó÷àñí³ êîíñòèòóö³îíàë³ñòè íàãîëîøóþòü íà íåîáõ³äíîñò³ äîòðèìàííÿ
áàëàíñó ïðàâ ³ ñâîáîä òà â³äïîâ³äàëüíîñò³ ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, âîíè çà-
çíà÷àþòü, ùî íåîáìåæåíà, íåï³äêîíòðîëüíà ñâîáîäà íåìèíó÷å ïîðîäæóº
àíàðõ³þ ³ ñâàâ³ëëÿ2, ï³äêðåñëþþòü, ùî ãîëîâíîþ ìåòîþ ïàðò³é º äåìîêðà-
òè÷íà áîðîòüáà çà âëàäó òà ó÷àñòü ó ¿¿ çä³éñíåíí³3.

Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ á³ëüøîñò³ êîíñòèòóö³é ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ äåð-
æàâ º íàÿâí³ñòü êîíñòèòóö³éíî¿ íîðìè, ÿêà â ³ìïåðàòèâí³é ôîðì³ ïðîãîëî-
øóº, ùî «êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà íå ìîæóòü áó-
òè îáìåæåí³, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Êîíñòèòóö³ºþ» (÷àñòèíà ïåðøà
ñòàòò³ 64 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 55 Êîíñòèòóö³¿ Ðîñ³é-
ñüêî¿ Ôåäåðàö³¿). Àäæå áóäü-ÿêèé çàêîí, ó òîìó ÷èñë³ é Îñíîâíèé Çàêîí, º çà-
ñîáîì îáìåæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ âñ³õ ñóá’ºêò³â ñóñï³ëüñòâà — ÿê ñàìî¿ äåðæàâè,
òàê ³ ãðîìàäÿíèíà.

Çâåðòàþòü íà ñåáå óâàãó çîâñ³ì ð³çí³ ï³äõîäè äî ôîðìóëþâàííÿ öèõ êîí-
ñòèòóö³éíèõ íîðì. Â óêðà¿íñüêîìó çàêîíîäàâñòâ³ âæèòî ñëîâîñïîëó÷åííÿ
«íå ìîæå áóòè îáìåæåíî», à â ðîñ³éñüêîìó — «ìîæå áóòè îáìåæåíî ëèøå ïî-
òð³áíîþ ì³ðîþ».

Íà ï³äñòàâ³ ñèñòåìíîãî àíàë³çó ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 55 Êîíñòèòóö³¿ Ðî-
ñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ Í. Áîíäàðü ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó, ùî çàêð³ï-
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ëåí³ ó ö³é íîðì³ êðèòåð³¿ (çàñàäè) ïðàâîì³ðíîãî îáìåæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþ-
äèíè áàçóþòüñÿ íà ïðèíöèïàõ ðîçóìíîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ ïóáë³÷íèõ ³
ïðèâàòíèõ ³íòåðåñ³â1. Ðàçîì ç òèì êîíñòèòóö³¿ áàãàòüîõ ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ
äåðæàâ çàêëàäàþòü ïåðåäóìîâè äëÿ íåäîïóùåííÿ êîíòðîëþ ïàðò³ÿìè áóäü-
ÿêèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â2.

Àíàë³çóþ÷è ñâ³òîâèé äîñâ³ä óíîðìóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà
êîíñòàòóþ÷è, ùî áåçìåæíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä âçàãàë³ íå ³ñíóº, â³ò÷èçíÿí³ àâòî-
ðè çàçíà÷àþòü, ùî íàö³îíàëüíå çàêîíîäàâñòâî âèçíà÷àº íå ò³ëüêè ðåàëüí³
óìîâè íàéá³ëüøîãî ñïðèÿííÿ çä³éñíåííþ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íà ñâîáî-
äó îá’ºäíàíü ó ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, à é çàêð³ïëþº ïåâíèé îáñÿã ö³º¿ ñâîáîäè3.

Âàðòî ï³äêðåñëèòè, ùî íàéá³ëüø ðàäèêàëüíîþ ôîðìîþ îáìåæåííÿ ïðàâà
íà óòâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ó â³äïîâ³äíèõ çàêîíàõ º ïðÿìà çàáîðîíà íà
ï³äñòàâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ êîíñòèòóö³ÿìè. Öå òàêîæ ñòîñóºòüñÿ çàáîðîíè ó
áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñòâîðþâàòè ðåã³îíàëüí³ îðãàí³çàö³¿ ³ ïàðò³¿ çà îçíàêàìè
íàö³îíàëüíîñò³ òà ðåë³ã³¿4. Íå âèêëèêàº îñîáëèâèõ äèñêóñ³é âèçíà÷åííÿ îá-
ìåæåííÿ ïðàâà (ñâîáîäè) ÿê «çä³éñíþâàíîãî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïåðåäáà÷å-
íèõ çàêîíîì ï³äñòàâ ³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çâóæåííÿ îáñÿãó ãàðàíòîâà-
íèõ êîíñòèòóö³ÿìè ³ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèìè àêòàìè îñíîâîïîëîæíèõ
ñâîáîä»5. Âèõîäÿ÷è ñàìå ç òàêîãî ïðàâîðîçóì³ííÿ á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â îá-
ãðóíòîâóþòü ³íñòèòóò îáìåæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ÿê âèìóøåíèé êðîê
â ³íòåðåñàõ çàõèñòó ïðàâ á³ëüøîñò³ ãðîìàäÿí6.

Ä³ÿëüí³ñòü ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü, ó òîìó ÷èñë³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, â Óêðà-
¿í³ âðåãóëüîâàíî Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí» ¹ 2460-Õ²² â³ä
16 ÷åðâíÿ 1992 ðîêó (ç íàñòóïíèìè çì³íàìè). Ó ïðåàìáóë³ äî Çàêîíó ïðîãî-
ëîøåíî, ùî ïðàâî ãðîìàäÿí íà ñâîáîäó îá’ºäíàííÿ º íåâ³ä’ºìíèì ïðàâîì
ëþäèíè, çàêð³ïëåíèì Çàãàëüíîþ äåêëàðàö³ºþ ïðàâ ëþäèíè, ³ ãàðàíòóºòüñÿ
Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Äåðæàâà ñïðèÿº ðîçâèòêó ïî-
ë³òè÷íî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ àêòèâíîñò³, òâîð÷î¿ ³í³ö³àòèâè ãðîìàäÿí ³ ñòâîðþº
ð³âí³ óìîâè äëÿ ä³ÿëüíîñò³ ¿õ îá’ºäíàíü. Ñòàòòåþ 2 öüîãî Çàêîíó âèçíà÷åíî,
ùî ïîë³òè÷íîþ ïàðò³ºþ º îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí — ïðèõèëüíèê³â ïåâíî¿ çà-
ãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó, ÿê³ ìàþòü çà ãîëîâíó ìå-
òó ó÷àñòü ó âèðîáëåíí³ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, ôîðìóâàíí³ îðãàí³â âëàäè, ì³ñ-
öåâîãî òà ðåã³îíàëüíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ ïðåäñòàâíèöòâî â ¿õ ñêëàä³.

Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ ïîñòóïîâîãî çðîñòàííÿ ðîë³ ïî-
ë³òè÷íèõ ïàðò³é ïîñòàëà íåîáõ³äí³ñòü ó äåòàëüí³øîìó ïðàâîâîìó ðåãóëþâàí-
í³ ìåõàí³çì³â ñòâîðåííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. Íà äóìêó áàãàòüîõ
äîñë³äíèê³â, ôîðìóâàííÿ ïàðëàìåíòó òà ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â ì³ñöåâî-
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ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà ìàæîðèòàðíîþ ³ çì³øàíîþ ñèñòåìàìè íå ñïðèÿëî ïî-
ñèëåííþ ðîë³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ó çä³éñíåíí³ ïîë³òè÷íî¿ âëàäè1.

Çàçíà÷èìî, ùî ó ñòàòòÿõ 36, 37 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿê³ º êîíñòèòóö³é-
íîþ îñíîâîþ äëÿ ïàðò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ôàêòè÷íî ³ìïëåìåíòîâàí³ íîðìè
ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèõ àêò³â:

— Çàãàëüíî¿ äåêëàðàö³¿ ïðàâ ëþäèíè 1948 ðîêó (ñòàòò³ 20, 23, 29);
— Ì³æíàðîäíîãî ïàêòó ïðî ãðîìàäÿíñüê³ ³ ïîë³òè÷í³ ïðàâà â³ä 16 ãðóäíÿ

1966 ðîêó (ïóíêòè 1, 2 ñòàòò³ 22, ñòàòòÿ 26);
— Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä â³ä 4 ëèñ-

òîïàäà 1950 ðîêó (ñòàòò³ 11(1), 16(1), 17(1).
Ïðîòÿãîì 1996—2001 ðîê³â â Óêðà¿í³ òðèâàëà àêòèâíà äèñêóñ³ÿ ùîäî âè-

áîð÷î¿ ñèñòåìè2. Ó òîé ÷àñ ïåðåõ³ä íà ïðîïîðö³éíó ñèñòåìó âèáîð³â ñòðèìó-
âàëà â³äñóòí³ñòü íàëåæíîãî óíîðìóâàííÿ áàçîâèõ çàñàä óòâîðåííÿ ³ ä³ÿëü-
íîñò³ êëþ÷îâèõ ñóá’ºêò³â âèáîð÷îãî ïðîöåñó, ÿêèìè º ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿. Òîìó
êàðäèíàëüíèì êðîêîì ó íàïðÿì³ äî çàïðîâàäæåííÿ ïðîïîðö³éíî¿ âèáîð÷î¿
ñèñòåìè ñòàëî ïðèéíÿòòÿ 5 êâ³òíÿ 2001 ðîêó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîë³òè÷í³
ïàðò³¿ â Óêðà¿í³» (äàë³ — Çàêîí ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿). Ñòàòòåþ 2 öüîãî Çàêî-
íó ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê çàðåºñòðîâàíå çã³äíî ³ç çàêîíîì äîáðî-
â³ëüíå îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí — ïðèõèëüíèê³â ïåâíî¿ çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿
ïðîãðàìè ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó, ùî ìàº çà ìåòó ñïðèÿííÿ ôîðìóâàííþ ³ âè-
ðàæåííþ ïîë³òè÷íî¿ âîë³ ãðîìàäÿí, áåðå ó÷àñòü ó âèáîðàõ òà ³íøèõ ïîë³òè÷-
íèõ çàõîäàõ.

Ïîð³âíÿííÿ âèçíà÷åíü òåðì³íà «ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ», çàêð³ïëåíèõ ó çàêîíàõ
Óêðà¿íè «Ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ â Óêðà¿íè» òà «Ïðî ãðîìàäñüê³ îá’ºäíàííÿ»
(ÿêèé, äî ðå÷³, ïðîäîâæóº áóòè ÷èííèì ó ïîâíîìó îáñÿç³, òîáòî ç íüîãî íå âè-
ëó÷åíî ò³ íîðìè, ùî â³äòâîðåí³ òåïåð ó Çàêîí³ ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿), äàº ï³ä-
ñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ó ïåðøèé âêëþ÷åíî äîäàòêîâó óìîâó — «ðåºñòðàö³ÿ
çã³äíî ç çàêîíîì», ³, ïî ñóò³, âèçíà÷åííÿ ãîëîâíî¿ ìåòè — «ó÷àñòü ó âèáîðàõ».

Ç³ñòàâëåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 10, ïóíêòó 3 ÷àñòèíè äðóãî¿, ÷àñòèí
ï’ÿòî¿, øîñòî¿ ñòàòò³ 11, ñòàòò³ 15, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 17, ñòàòò³ 24, ïóíê-
òó 3 ðîçä³ëó «Çàêëþ÷í³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ ç â³äïîâ³ä-
íèìè íîðìàìè Çàêîíó «Ïðî îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí» ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü
äåÿêèõ â³äì³ííîñòåé: çàì³ñòü 1 000 ï³äïèñ³â ãðîìàäÿí, ÿê ðàí³øå, íà ï³ä-
òðèìêó ñòâîðåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ òðåáà ç³áðàòè 10 000 ï³äïèñ³â; ç³áðàí³
ï³äïèñè íåîáõ³äíî îáîâ’ÿçêîâî çàëó÷àòè äî ïàêåòà óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â;
ðîçì³ð ðåºñòðàö³éíîãî çáîðó çá³ëüøåíî ç 20 íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â äî-
õîä³â ãðîìàäÿí (ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 143 â³ä 26 ëþòîãî
1993 ðîêó) äî 100 (ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 840 â³ä 13 ëèï-
íÿ 2001 ðîêó). Ðàí³øå ³ñíóþ÷å âèçíà÷åííÿ — ïàðò³ÿ óòâîðþºòüñÿ ëèøå ç
âñåóêðà¿íñüêèì ñòàòóñîì — êîíêðåòèçîâàíå ïîëîæåííÿì, çã³äíî ç ÿêèì ï³ä-
ïèñè íà ï³äòðèìêó ìàþòü áóòè ç³áðàí³ íå ìåíø ÿê ó äâîõ òðåòèíàõ îáëàñòåé
(òà ðàéîí³â). Çàì³ñòü äåêëàðàòèâíî¿ óìîâè ùîäî ì³ñöåâèõ îñåðåäê³â — á³ëüø
æîðñòêå óíîðìóâàííÿ: ïàðò³ÿ ïðîòÿãîì 6 ì³ñÿö³â çàáåçïå÷óº ðåºñòðàö³þ òà
óòâîðåííÿ îáëàñíèõ, ðàéîííèõ îðãàí³çàö³é ó á³ëüøîñò³ îáëàñòåé.
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Íåçâàæàþ÷è íà çá³ëüøåííÿ ê³ëüê³ñíèõ êðèòåð³¿â ïðè ïðèéíÿòò³ «íîâîãî» çà-
êîíó çì³ñòó òà îáñÿãó ïðàâà ãðîìàäÿí íà ñâîáîäó óòâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é
çâóæåíî íå áóëî, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâöåì âèìîã ñòàòò³ 22
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Àíàë³ç çàêîíîäàâ÷îãî ïðîöåñó (çà ñòåíîãðàìàìè Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè) ï³äòâåðäæóº, ùî öåé çàêîíîäàâ÷èé àêò íàðîäæóâàâñÿ
íåïðîñòî ³ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó. Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè áóëî çàðåºñòðî-
âàíî 5 çàêîíîïðîåêò³â ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ (ó òîìó ÷èñë³ ³ íàðîäíîãî äåïóòàòà
Óêðà¿íè Â.². Øèøê³íà). Ó ïåðøîìó ÷èòàíí³ çà îñíîâó áóëî ïðèéíÿòî çàêîíî-
ïðîåêò ¹ 2365-²²², íà áàç³ ÿêîãî ïðèéíÿëè ÷èííèé íèí³ Çàêîí. Ïðåçèäåíò ïî-
âåðíóâ éîãî äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ñàìå ó çâ’ÿçêó ç íåíàëåæíèì óíîð-
ìóâàííÿì ïðîöåäóðè óòâîðåííÿ ³ ðåºñòðàö³¿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. 15 áåðåçíÿ
2001 ðîêó 280 ãîëîñàìè «çà» áóëî âðàõîâàíî ïðîïîçèö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
ùîäî ñòàòåé 10, 11, ³ Çàêîí íàáóâ ÷èííîñò³ 28 êâ³òíÿ 2001 ðîêó.

Ï³ñëÿ íàáðàííÿ ñèëè Çàêîíîì ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ Ì³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿
Óêðà¿íè çä³éñíèëî êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî âèêîíàííÿ éîãî âèìîã. Ïî÷èíàþ-
÷è ç 5 ëèñòîïàäà 1990 ðîêó ñòàíîì íà 31 æîâòíÿ 2006 ðîêó çàðåºñòðîâàíî
133 ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿1. Ó ïåð³îä ç 2001 ïî 2006 ðîêè â³äìîâëåíî ó ðåºñòðàö³¿
34 ïàðò³ÿì, à 33 ïàðò³¿ âèêëþ÷åíî ç ðåºñòðó. Çà öåé ñàìèé ïåð³îä Ì³í³ñòåð-
ñòâî þñòèö³¿ çàô³êñóâàëî ÷îòèðè ôàêòè ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ùîäî
ô³íàíñóâàííÿ ïàðò³é.

Ðåàãóþ÷è íà ³íø³ ïîðóøåííÿ, Ì³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ 37 ðàç³â çâåðòàëîñÿ
äî Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ç ïîäàííÿìè ïðî àíóëþâàííÿ ðåºñòðàö³é (ç íèõ
28 ïîäàíü çàäîâîëåíî)2.

Äèñêóñ³ÿ ùîäî ç’ÿñóâàííÿ îêðåìèõ íîðì Çàêîíó ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ âè-
íèêëà ó çâ’ÿçêó ç ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 64 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÿêè-
ìè «êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà íå ìîæóòü áóòè
îáìåæåí³, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè»3.

Â àñïåêò³ âèêëàäåíîãî âèíèêëî ïèòàííÿ ùîäî êîíñòèòóö³éíîñò³ êëþ÷îâèõ
ïîëîæåíü Çàêîíó ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, à ñàìå: ñòîñîâíî ï³äòðèìêè ð³øåííÿ
ïðî ñòâîðåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ ï³äïèñàìè íå ìåíøå äåñÿòè òèñÿ÷ ãðîìàäÿí
Óêðà¿íè, ç³áðàíèìè íå ìåíø ÿê ó äâîõ òðåòèíàõ ðàéîí³â ³ íå ìåíø ÿê ó äâîõ
òðåòèíàõ îáëàñòåé Óêðà¿íè, ì³ñò Êèºâà ³ Ñåâàñòîïîëÿ òà íå ìåíø ÿê ó äâîõ
òðåòèíàõ ðàéîí³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 10);
çàáåçïå÷åííÿ óòâîðåííÿ òà ðåºñòðàö³¿ êîæíîþ ïîë³òè÷íîþ ïàðò³ºþ ñâî¿õ îá-
ëàñíèõ, ì³ñüêèõ, ðàéîííèõ îðãàí³çàö³é ó á³ëüøîñò³ îáëàñòåé Óêðà¿íè, ì³ñòàõ
Êèºâ³, Ñåâàñòîïîë³ òà â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì (÷àñòèíà øîñòà ñòàò-
ò³ 11); çàáîðîíè ô³íàíñóâàííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ³íîçåìíèìè äåðæàâàìè òà
¿õ ãðîìàäÿíàìè, ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, áëàãîä³éíèìè òà ðåë³ã³éíè-
ìè îá’ºäíàííÿìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè, àíîí³ìíèìè îñîáàìè òà ³íøèìè ñóá’ºêòà-
ìè, ïåðåë³÷åíèìè ó ñòàòò³ 15; âñòàíîâëåííÿ ï³äñòàâè äëÿ àíóëþâàííÿ ðåº-
ñòðàö³¿ — íåâèñóâàííÿ ïîë³òè÷íîþ ïàðò³ºþ ñâî¿õ êàíäèäàò³â íà âèáîðàõ
Ïðåçèäåíòà òà íà âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ïðîòÿãîì 10 ðîê³â
ç ìîìåíòó ðåºñòðàö³¿.

64

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 4/2007

1 Äî ðå÷³, â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ ó ïåð³îä ç 2000 ðîêó ³ äî ñüîãîäí³ íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü çàðåº-
ñòðîâàíèõ ïàðò³é — 57, ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2001 ðîêó. Çà ìàòåð³àëàìè ïåðåâ³ðêè äîòðèìàííÿ çà-
êîíîäàâ÷èõ âèìîã (íå ìåíøå 50 òèñ. ÷ëåí³â; íàÿâí³ñòü ó á³ëüøîñò³ ñóá’ºêò³â ÐÔ â³ää³ëåíü ïàðò³¿
÷èñåëüí³ñòþ á³ëüøå 500 ÷ëåí³â) çà ñòàíîì íà 2007 ð³ê ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðîâàíèõ ïàðò³é ìàëà ñêî-
ðîòèòèñü äî 16-è ³ ñòàíîâèòè 19 íà âñþ Ðîñ³þ (çà ïîâ³äîìëåííÿì ÇÌ²).

2 Äèâ.: àíàë³òè÷í³ ìàòåð³àëè Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, çàëó÷åí³ äî Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 2-ðï/2007.

3 Àíàë³ç â³äïîâ³äíèõ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì äåðæàâ ªâðîïè ç ïðèâîäó ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ
îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ó íèõ ïîä³áíèõ íîðì. ßê íàñë³äîê — â³äñóòí³ñòü ïðî-
áëåì ó ïðàâîçàñòîñîâí³é ïðàêòèö³.



Ðîçïî÷àòà ó ñóñï³ëüñòâ³ äèñêóñ³ÿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
íàâåäåíèõ íîðì Çàêîíó ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ ùå â ÷åðâí³ 2003 ðîêó, ï³ñëÿ
íàäõîäæåííÿ äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ïîäàííÿ 70 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óê-
ðà¿íè, ïåðåéøëà ó ïëîùèíó êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà. Òðèâàëèé ðîç-
ãëÿä ö³º¿ ñïðàâè ïîÿñíþºòüñÿ ÿê ñóá’ºêòèâíèìè (äîâãà ïåðåðâà ó ðîáîò³ Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè), òàê ³ îá’ºêòèâíèìè ïðè÷èíàìè, çóìîâëåíèìè
áàãàòîìàí³òí³ñòþ äóìîê ùîäî ïèòàííÿ äîïóñòèìîñò³ îáìåæåíü îñíîâîïî-
ëîæíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí ñïåö³àëüíèìè ãàëóçåâèìè çàêîíàìè. Ó ïðîöåñ³ êîí-
ñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ äåòàëüíî ðîçãëÿíóò³ òàê³ êîíöåïòóàëüí³ ï³äõîäè:

1. Êîíñòèòóö³ÿ âñòàíîâëþº âè÷åðïíèé ïåðåë³ê îáìåæåíü ùîäî ïðàâà ãðî-
ìàäÿí íà ñâîáîäó îá’ºäíàííÿ ó ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿. Ç îãëÿäó íà öå:

à) óñ³ íàâåäåí³ ïîëîæåííÿ Çàêîíó ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ º íåêîíñòèòóö³é-
íèìè;

á) ëèøå ÷àñòèíà ïîëîæåíü º íåêîíñòèòóö³éíèìè, ³íø³ — êîíñòèòóö³éí³.
2. Óñ³ ïîëîæåííÿ Çàêîíó ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ — êîíñòèòóö³éí³, òîìó ùî:
à) öå íå º îáìåæåííÿì ó êîíòåêñò³ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 64 Êîíñòèòóö³¿

Óêðà¿íè, à ëèøå óíîðìóâàííÿì êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâîâ³äíîñèí (äåòàë³çà-
ö³ºþ) ñïåö³àëüíèì çàêîíîì;

á) òàê, öå îáìåæåííÿ, àëå òàê³, ùî äîïóñêàþòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ.
Çàãàëüíîâèçíàíèì º òâåðäæåííÿ, ùî ñàìå êîíñòèòóö³¿ º ãîëîâíèì çàñîáîì

îáìåæåíü ñòîñîâíî ÿê äåðæàâè, òàê ³ ³íøèõ ñóá’ºêò³â ñóñï³ëüñòâà. Òîìó ö³ë-
êîì ñëóøíèì º çàñòåðåæåííÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ â³äð³çíÿòè êîíñòèòóö³éí³
îáìåæåííÿ â³ä îáìåæåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ1. Òåðì³í «îáìåæåííÿ» â
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âæèâàºòüñÿ äåñÿòêè ðàç³â2 (ñòàòò³ 24, 33, 34, 35, 39,
42, 64). Ó êîíòåêñò³ íàâåäåíèõ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì îáìåæåííÿ îçíà÷àº çâó-
æåííÿ îáñÿã³â òèõ ÷è ³íøèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí øëÿõîì çàáîðîíè
çä³éñíåííÿ ïåâíèõ ä³é, ùî çàêð³ïëåíî Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè àáî ñïåö³àëü-
íèìè çàêîíàìè.

Ñóòí³ñòü ä³¿ ³íñòèòóòó îáìåæåíü ìîæíà ïðî³ëþñòðóâàòè íà ïðèêëàä³ ÷àñ-
òèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 78 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè: «Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè íå ìî-
æóòü ìàòè ³íøîãî ïðåäñòàâíèöüêîãî ìàíäàòà, áóòè íà äåðæàâí³é ñëóæá³,
îá³éìàòè ³íø³ îïëà÷óâàí³ ïîñàäè, çàéìàòèñÿ ³íøîþ îïëà÷óâàíîþ àáî ï³ä-
ïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ (êð³ì âèêëàäàöüêî¿, íàóêîâî¿ òà òâîð÷î¿ ä³ÿëüíî-
ñò³), âõîäèòè äî ñêëàäó êåð³âíîãî îðãàíó ÷è íàãëÿäîâî¿ ðàäè ï³äïðèºìñòâà
àáî îðãàí³çàö³¿, ùî ìàº íà ìåò³ îäåðæàííÿ ïðèáóòêó». Ïîä³áíå óíîðìóâàííÿ,
áåç ñóìí³âó, º îáìåæåííÿì. Ùå ðàäèêàëüí³øèì º îáìåæåííÿ ùîäî ÷ëåíñòâà
ó ïîë³òè÷íèõ ïàðò³ÿõ òà ïðîôñï³ëêàõ âñòàíîâëåí³ äëÿ ñóää³â (÷àñòèíà äðóãà
ñòàòò³ 127 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè).

Çàóâàæèìî, ùî é ó ñòàòò³ 5 Çàêîíó ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ïî ñóò³, òåðì³í
«îáìåæåííÿ» ðîçóì³ºòüñÿ âèõîäÿ÷è ç êðèòåð³þ çàáîðîíè çà ñóá’ºêòíèì ñêëà-
äîì ÷è çà ðàõóíîê çâóæåííÿ (çìåíøåííÿ) îáñÿãó ïðàâ ³ ñâîáîä. Òîìó ëèøå
ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 15 öüîãî Çàêîíó ìîæíà âèçíàâàòè îáìåæåííÿì, îñê³ëüêè
ñàì çàêîíîäàâåöü òàê íàçâàâ öþ íîðìó. ²íø³ æ îñïîðþâàí³ íîðìè Çàêîíó
ïðè éîãî ïðèéíÿòò³ íå ðîçãëÿäàëèñü çàêîíîäàâöåì ÿê îáìåæåííÿ.

Ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè äî ì³æíàðîäíîãî ñåì³íàðó äåðæàâ-ó÷àñíèöü Êîíôå-
ðåíö³¿ êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â ªâðîïè, ùî â³äáóâñÿ ó ì³ñò³ Í³êîñ³ÿ (Ê³ïð,
15—21 òðàâíÿ 2005 ðîêó), ïðåäñòàâíèêè 37 êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â äîñë³-
äæóâàëè ïèòàííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ òà ìåæ îáìåæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìà-
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1 Åáçººâ Á.Ñ. Âèñòóï íà íàóêîâî-ïðàêòè÷í³é êîíôåðåíö³¿ «Ïðèíöèïû, ïðåäåëû, îñíîâàíèÿ
îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ è ñâîáîä» // Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî. — 1998. — ¹ 7. — Ñ. 24.

2 Ó Êîíñòèòóö³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ — 8 ðàç³â; ó äåê³ëüêîõ âèïàäêàõ âæèâàºòüñÿ òîòîæíèé
òåðì³í «óìàëåíèå ïðàâ», ÿêèé áåçïîñåðåäíüî ðîçêðèâàº çì³ñò ñàìîãî ïîíÿòòÿ îáìåæåííÿ.



äÿí. Îñü äåÿê³ ïîçèö³¿ êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â: îáìåæåííÿ íå ïîâèííî ñòîñó-
âàòèñÿ ñóò³ â³äïîâ³äíèõ îñíîâíèõ ïðàâ (Àâñòð³ÿ); îáìåæåííÿ ïîâèíí³ áóòè
ïðîïîðö³éíèìè (ç³ñòàâëþâàíèìè) ùîäî ³íøèõ êîíñòèòóö³éíèõ ö³ííîñòåé
(Áîëãàð³ÿ); îáìåæåííÿ ïîâèííî ñëóãóâàòè çàõèñòó çàêîííî¿ ìåòè ³ áóòè íåîá-
õ³äíèì ó äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ (Ãðóç³ÿ); ó ñóñï³ëüíèõ ³íòåðåñàõ ìî-
æóòü áóòè âèäàí³ çàêîíè äëÿ ðåãóëþâàííÿ ³ êîíòðîëþ çà çä³éñíåííÿì ïðàâà
íà îá’ºäíàííÿ (²ðëàíä³ÿ); ìåæ³ îáìåæåíü ðåãëàìåíòóþòüñÿ ïðèíöèïàìè ðîç-
ì³ðíîñò³ ³ ïðîïîðö³éíîñò³ (Í³ìå÷÷èíà).

Á³ëüø³ñòü êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â âèõîäèëà ç òîãî, ùî áåçìåæíèõ ïðàâ ³
ñâîáîä ïðàêòè÷íî íå ³ñíóº1.

Ùîäî âðåãóëþâàííÿ ïðîöåñ³â óòâîðåííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é
íàö³îíàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì ç â³äõèëåííÿì â³ä ïîëîæåíü ñòàòò³ 11 Êîí-
âåíö³¿ ªâðîïåéñüêèé ñóä çàçíà÷àâ, ùî «òàêå âòðó÷àííÿ áóäå ïîðóøåííÿì
ñòàòò³ 11, ÿêùî âîíî íå áóëî âñòàíîâëåíî çàêîíîì, íå ïåðåñë³äóâàëî îäíó ÷è
ê³ëüêà ïðàâîì³ðíèõ ö³ëåé â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ òà íå áóëî íåîáõ³ä-
íèì ó äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ äëÿ äîñÿãíåííÿ öèõ ö³ëåé» (ñïðàâà
«Îá’ºäíàíà Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Òóðå÷÷èíè ïðîòè Òóðå÷÷èíè» â³ä 30 âåðåñ-
íÿ 1998 ðîêó)2.

Ó ñïðàâ³ «Øàññåíüþ ïðîòè Ôðàíö³¿» ñóä ó ð³øåíí³ â³ä 29 êâ³òíÿ 1999 ðîêó
ñôîðìóëþâàâ ïîçèö³þ, çã³äíî ç ÿêîþ íàö³îíàëüíå çàêîíîäàâñòâî ñóïåðå-
÷èòü ñòàòò³ 11 Êîíâåíö³¿ (òîáòî º íåçàêîííèì), ÿêùî âîíî ïðèéíÿòå íåíà-
ëåæíèì ÷èíîì, íå ïåðåñë³äóâàëî îäíó ÷è á³ëüøå ïðàâîì³ðíèõ ö³ëåé, âñòà-
íîâëåíèõ ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 11 Êîíâåíö³¿, òà íå º íåîáõ³äíèì ó äåìî-
êðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ äëÿ äîñÿãíåííÿ òàêèõ ö³ëåé3.

Ïðàêòèêà ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðîáëåìíèõ ïèòàíü çàñòîñóâàííÿ ñòàò-
ò³ 11 Êîíâåíö³¿ ³ç çàõèñòó ïðàâ ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä (1950 ðîêó) (äàë³ —
Êîíâåíö³ÿ) äîñèòü ïîâíî ïðîàíàë³çîâàíà ÿê ðîñ³éñüêèìè, òàê ³ óêðà¿íñüêè-
ìè â÷åíèìè4.

Ñèñòåìíèé àíàë³ç íàâåäåíèõ êîíñòèòóö³éíèõ ïîëîæåíü ùîäî çàñòîñóâàí-
íÿ òåðì³íà «îáìåæåííÿ» äàº ï³äñòàâè ââàæàòè éîãî ñàìîñò³éíèì ³íñòèòóòîì
êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà, ÿêèé ñóòòºâî âïëèâàº íà îáñÿã êîíñòèòóö³éíèõ
ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà.

Âèõîäÿ÷è ç åòèìîëîã³¿ ñëîâà «îáìåæåííÿ» ìîæåìî ä³éòè âèñíîâêó, ùî ï³ä
öèì òåðì³íîì ó êîíñòèòóö³éíîìó ïðàâ³ ñë³ä ðîçóì³òè âñòàíîâëåííÿ ç ïîðó-
øåííÿì êîíñòèòóö³éíèõ çàñàä äîäàòêîâèõ âèìîã, ÿêèìè çâóæóºòüñÿ àáî
ñóòòºâî çì³íþºòüñÿ îáñÿã ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà. Ùîäî ñâîáî-
äè îá’ºäíàííÿ ó ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ — öå òàêîæ ñòâîðåííÿ óìîâ, ÿê³ óíåìîæ-
ëèâëþþòü ðåàë³çàö³þ ãðîìàäÿíàìè äåðæàâè ñâî¿õ ïîë³òè÷íèõ ïîãëÿä³â íà
çàñàäàõ ïîë³òè÷íî¿, åêîíîì³÷íî¿ òà ³äåîëîã³÷íî¿ áàãàòîìàí³òíîñò³.

Ñàìå òàêå ðîçóì³ííÿ îáìåæåííÿ ÿê ñàìîñò³éíîãî ïðàâîãî ³íñòèòóòó ïî-
êëàäåíî ó êîíöåïö³þ Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 2-ðï/2007
â³ä 12 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó (ñïðàâà ïðî óòâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é â Óêðà-
¿í³). Â îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ âèñíîâê³â Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèêî-
ðèñòàâ çàãàëüíîâèçíàíó â þðèäè÷í³é íàóö³ êëàñèô³êàö³þ íîðì ïðàâà (çàáî-
ðîíí³, ðåãóëÿòèâíî-çîáîâ’ÿçàëüí³ òà îïåðàòèâí³ (ïîõ³äí³) ³ çàçíà÷èâ, ùî ó
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Âàñèëüåâà Ò. Ñâîáîäà îáúåäèíåíèé: ïîíÿòèå, ñóáúåêòû, ãàðàíòèè è ïðåäåëû çàùèòû // Êîíñòè-
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äàíîìó êîíòåêñò³ ðåãóëÿòèâíèìè íîðìàìè ïðàâà (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 10,
÷àñòèíà øîñòà ñòàòò³ 11 Çàêîíó ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿) ââåñòè îáìåæåííÿ
íåìîæëèâî.

Îö³íþþ÷è çàáîðîííó íîðìó ùîäî îáìåæåíü ó ô³íàíñóâàíí³ ïîë³òè÷íèõ
ïàðò³é (ñòàòòÿ 15 Çàêîíó), Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèõîäèâ ç òîãî, ùî
ó öüîìó âèïàäêó âîíà â³äïîâ³äàº ïðèíöèïó ïðîïîðö³éíîñò³ (ðîçì³ðíîñò³) ³ º
äîïóñòèìèì îáìåæåííÿì. Çàãàëüíî-ïðàâîâèé çì³ñò ïðèíöèïó ïðîïîðö³é-
íîñò³ ó êîíöåíòðîâàíîìó âèãëÿä³ ñôîðìóëüîâàíî â Ñèðàêóçüêèõ ïðèíöè-
ïàõ — ì³æíàðîäíî-ïðàâîâîìó àêò³, ÿêèé áåçïîñåðåäíüî ðåãëàìåíòóº çà-
ãàëüí³ çàñàäè òëóìà÷åííÿ ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ îáìåæåíü1.

Ñóòí³ñòü öèõ ïðèíöèï³â ïîëÿãàº â òîìó, ùî äåðæàâè-ó÷àñíèö³ ï³ä ÷àñ çà-
êîíîäàâ÷îãî óíîðìóâàííÿ îáìåæåíü ïîâèíí³ çàñòîñîâóâàòè ïðèíöèï ïðî-
ïîðö³éíîñò³ ³ äîòðèìóâàòèñÿ òîãî, ùîá ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ çàêîí³â ïðî ïî-
ë³òè÷í³ ïàðò³¿:

— íå áóëî ñêàñîâàíî ÷è çâóæåíî çì³ñòó, îáñÿãó ³ ñóòíîñò³ ïðàâà ãðîìàäÿí
íà ñâîáîäó îá’ºäíàííÿ ó ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿;

— íå ñòâîðþâàëèñÿ ïåðåøêîäè, ùî óíåìîæëèâëþþòü ðåàë³çàö³þ ïðàâà íà
ñâîáîäó îá’ºäíàííÿ áóäü-êèì ³ç ïîâíîë³òí³õ ãðîìàäÿí, íå ïîçáàâëåíèõ ïðàâà
ãîëîñó, íåçàëåæíî â³ä ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó, ðåë³ã³éíèõ ïåðåêîíàíü òîùî;

— äîäàòêîâ³ âèìîãè, âñòàíîâëåí³ çàêîíîì, íå áóëè ñóâîð³øèìè çà ò³, ùî
íåîáõ³äí³ äëÿ ïðàâîâî¿ ðåãëàìåíòàö³¿ óòâîðåííÿ òà ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íèõ
ïàðò³é;

— ïîëîæåííÿ çàêîíó íå ïîðóøóâàëè áàëàíñ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ îñîáè,
ÿêà º ÷ëåíîì ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿, à òàêîæ ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ³íøèõ ãðî-
ìàäÿí, ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó;

— âñòàíîâëåí³ çàêîíîì ïîëîæåííÿ, áåçóìîâíî, íåîáõ³äí³ äëÿ íàëåæíîãî
äåòàëüíîãî âðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ ïðàâîâ³äíîñèí;

— íîðìè çàêîíó, ùî äåòàëüíî ðåãëàìåíòóþòü ïðîöåñ óòâîðåííÿ ïîë³òè÷-
íèõ ïàðò³é ³ âñòàíîâëþþòü ìåõàí³çì êîíòðîëþ ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðó-
øåííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, â³äïîâ³äàëè ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèì ïðèíöè-
ïàì, ÿêèìè çàáåçïå÷óºòüñÿ ñâîáîäà óòâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ îá’ºäíàíü ãðî-
ìàäÿí;

— îáìåæåííÿ ó ô³íàíñóâàíí³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é íå ñòâîðþâàëè ïåðåøêî-
äè äåìîêðàòè÷íîìó ôóíêö³îíóâàííþ ñóñï³ëüñòâà;

— íîðìàìè çàêîíó âèçíà÷àëèñÿ ëèøå óìîâè ðåàë³çàö³¿ ïðàâà íà ñâîáîäó
óòâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é øëÿõîì óíîðìóâàííÿ ïðîöåäóðè ðåºñòðàö³¿ ³
ïîòî÷íîãî êîíòðîëþ çà ¿õ ä³ÿëüí³ñòþ.

Âïðîâàäæåíèé Çàêîíîì ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ ìåõàí³çì ëåãàë³çàö³¿ ³ êîí-
òðîëþ çà ¿õ ä³ÿëüí³ñòþ íàëåæèòü äî ÿâî÷íî-ðåºñòðàö³éíîãî ïîðÿäêó, ÿêèé
ä³º ó á³ëüøîñò³ ñó÷àñíèõ êðà¿í ªâðîïè (Àâñòð³ÿ, ²ñïàí³ÿ, ²òàë³ÿ, Ïîðòóãàë³ÿ,
ÔÐÍ òà ³í.).

Â³äïîâ³äíî äî ðåêîìåíäàö³é, ïðèéíÿòèõ íà 58-ìó ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³
Âåíåö³àíñüêî¿ Êîì³ñ³¿, ðåºñòðàö³ÿ º íåîáõ³äíèì êðîêîì äî âèçíàííÿ îá’ºä-
íàííÿ ïîë³òè÷íîþ ïàðò³ºþ, àäæå ó÷àñòü ïàðò³é ó çàãàëüíèõ âèáîðàõ àáî äåð-
æàâíå ô³íàíñóâàííÿ ïàðò³é íå º, ïî ñóò³, ïîðóøåííÿì ïðàâ, çàêð³ïëåíèõ
ñòàòòÿìè 10, 11 Êîíâåíö³¿. Íàÿâí³ñòü íàö³îíàëüíî¿ çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè, ÿêà
äîçâîëÿº ïîë³òè÷íèì ïàðò³ÿì âëèòèñÿ ó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå æèòòÿ äåðæàâè
ÿê ð³âíîïðàâíèì ñóá’ºêòàì, íàä³ëåíèì ñòàòóñîì þðèäè÷íî¿ îñîáè, ñâ³ä÷èòü
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ïðî â³äïîâ³äí³ñòü ºâðîñòàíäàðòàì, çàÿâëåíèì ó ïîïåðåäí³õ âèñíîâêàõ Âåíå-
ö³àíñüêî¿ Êîì³ñ³¿.

Çà äàíèìè Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ñòàíîì íà 26 áåðåçíÿ 2005 ðîêó,
â Óêðà¿í³ áóëî çàðåºñòðîâàíî 2466 îáëàñíèõ (ó òîìó ÷èñë³ ðåñïóáë³êàíñüêèõ
ç ïðàâàìè îáëàñíèõ), 10 522 ì³ñüêèõ, 20 257 ðàéîííèõ òà 5 402 ðàéîííèõ ó
ì³ñòàõ îñåðåäê³â ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é.

Íà âèáîðàõ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 2004 ðîêó 17 ³ç 26 çàðåºñòðîâàíèõ êàí-
äèäàò³â áóëè âèñóíóò³ ïîë³òè÷íèìè ïàðò³ÿìè, à 47 ïàðò³é íà ñâî¿õ ç’¿çäàõ
ï³äòðèìàëè îäíîãî ç ïðåòåíäåíò³â.

Ñòîñîâíî êîíñòèòóö³éíîñò³ ïîëîæåíü ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 10 Çàêîíó
ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ï³äòðèìêè ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ íå ìåíø
ÿê ó äâîõ òðåòèíàõ îáëàñòåé ñë³ä âçÿòè äî óâàãè, ùî òàê³ ñàì³ êðèòåð³¿ âèñó-
âàþòüñÿ äî çáîðó ï³äïèñ³â íà ï³äòðèìêó ðåôåðåíäóìó (÷àñòèíà äðóãà ñòàò-
ò³ 72 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè).

Îö³íþþ÷è Çàêîí ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ êð³çü ïðèçìó ³íøèõ ïîëîæåíü Êîí-
ñòèòóö³¿, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ó õîä³ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïðî óòâîðåí-
íÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿
ñòàòò³ 10, ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 11, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ïðè óòâîðåíí³ áóäü-
ÿêî¿ ïàðò³¿ òðåáà ç³áðàòè ï³äïèñè íà ¿¿ ï³äòðèìêó íå ìåíø ÿê ó äâîõ òðåòè-
íàõ ðàéîí³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì (íàâ³òü çà íàÿâíîñò³ íåîáõ³äíèõ
10 òèñÿ÷ ï³äïèñ³â, ç³áðàíèõ ó 24 îáëàñòÿõ Óêðà¿íè, ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòî-
ïîë³) òà îáîâ’ÿçêîâèì º óòâîðåííÿ â³äïîâ³äíî íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ïàðò³éíèõ
îðãàí³çàö³é ó Êðèìó, íå â³äïîâ³äàþòü êîíñòèòóö³éíîìó ñòàòóñó àâòîíîì³¿ ³
ïîðóøóþòü êîíñòèòóö³éíèé ïðèíöèï ð³âíîñò³ âñ³õ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè íåçà-
ëåæíî â³ä ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ1.

Ó çàçíà÷åíîìó Ð³øåíí³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ì³ñòÿòüñÿ â³äïî-
â³ä³ é íà ³íø³ ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ ùîäî ìåæ çàêîíîäàâ÷îãî óíîðìóâàííÿ
ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é.

Äî ðå÷³, ìåæ³ ïðàâ íà ñâîáîäó óòâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é äîñë³äæóâà-
ëèñÿ é ³íøèìè êîíñòèòóö³éíèìè ñóäàìè ªâðîïè. Òàê, Äðóãèé Ñåíàò Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Í³ìå÷÷èíè, ðîçãëÿíóâøè 17 ëèñòîïàäà 1994 ðîêó ïèòàí-
íÿ ñòîñîâíî ïàðò³¿ ÂÏÏ, óõâàëèâ: «Âðàõîâóþ÷è íåäîñòàòíþ îðãàí³çàö³éíó
÷èñåëüí³ñòü, íåäîñòàòíüî ä³ºâó òà íåïðàöåçäàòíó îðãàí³çàö³þ, íåâåëèêó
ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â; â³äñóòí³ñòü ïðåäñòàâëåííÿ ó ñóñï³ëüñòâ³ òà áóäü-ÿêîãî â³ä-
ãóêó íàñåëåííÿ, íóëüîâèé ðåçóëüòàò íà âèáîðàõ, íå ââàæàòè ïàðò³ºþ…»

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, äîñë³äæóþ÷è êîíñòèòóö³éí³ñòü
îêðåìèõ ïîëîæåíü Ôåäåðàëüíîãî çàêîíó «Ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿», âèñëîâëþ-
âàâ ïîçèö³þ ùîäî íàÿâíîñò³ ó çàêîíîäàâöÿ äîñòàòíüîãî ñòóïåíÿ äèñêðåö³¿ â
ïèòàííÿõ ÷èñåëüíîñò³ ïàðò³éíèõ îðãàí³çàö³é ³ òåðèòîð³àëüíèõ ìàñøòàá³â ¿õ
ä³ÿëüíîñò³2.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Ìîëäîâè 3 ÷åðâíÿ 2003 ðîêó ïðèïèíèâ ïðîâàäæåí-
íÿ ó ñïðàâ³ ïðî êîíñòèòóö³éíèé êîíòðîëü, òîìó ùî ó ïîïåðåäí³õ ð³øåííÿõ
âèçíàâ êîíñòèòóö³éíèì ïîëîæåííÿ çàêîíó ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ÿêèìè
âñòàíîâëåí³ ïðîöåäóðè ùîäî ïîäàííÿ äî Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ ñïèñê³â ÷ëå-
í³â ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ç ìåòîþ ï³äòâåðäæåííÿ íåîáõ³äíî¿ ì³í³ìàëüíî¿ ÷è-
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1 Äèâ.: Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 2-ðï/2007 â³ä 12.06.2007 ðîêó.
2 Äèâ.: Ïîñòàíîâëåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 ôåâðàëÿ 2005 ãî-

äà ¹ 1-Ï ïî äåëó î ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîííîñòè àáçàöåâ âòîðîãî è òðåòüåãî ïóíêòà 2 ñòàòüè 3
è ïóíêòà 6 ñòàòüè 47 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ» â ñâÿçè ñ æàëîáîé «Áàëòèé-
ñêîé ðåñïóáëèêàíñêîé ïàðòèè» // Âåñòíèê Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. —
2005. — ¹ 1. — Ñ. 48.



ñåëüíîñò³, à òàêîæ ñïèñê³â òåðèòîð³àëüíèõ îñåðåäê³â ó á³ëüøîñò³ òåðèòîð³-
àëüíèõ îäèíèöü äåðæàâè.

Ïðàâîâ³ ïîçèö³¿ êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â ùîäî äîïóñòèìîñò³ âñòàíîâëåííÿ
ñïåö³àëüíèìè çàêîíàìè îáìåæåíü ïðàâ ãðîìàäÿí íà ñâîáîäó óòâîðåííÿ
ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ïåâíèõ âèñíîâê³â.

Íà îñíîâ³ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì ³ â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü ì³æíàðîäíî-ïðà-
âîâèõ àêò³â çàêîíîäàâåöü ìàº ïðàâî äîäàòêîâî âðåãóëüîâóâàòè ïðàâîâèé
ñòàòóñ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ ñïåö³àëüíèìè çàêîíàìè
ïðîöåäóðè ¿õ óòâîðåííÿ, ðåºñòðàö³¿ òà êîíòðîëþ çà ¿õ ä³ÿëüí³ñòþ, àëå çà óìî-
âè, ùî öèìè íîðìàìè íå çâóæóºòüñÿ ³ íå çìåíøóºòüñÿ çì³ñò ³ îáñÿã ñàìîãî
ïðàâà íà ñâîáîäó îá’ºäíàííÿ ó ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ (ïàðò³¿). Äîïóñòèìèìè
òàêîæ º îáìåæåííÿ, íåîáõ³äí³ ó äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ çà óìîâè â³ä-
ïîâ³äíîñò³ ¿õ ïðèíöèïó ïðîïîðö³éíîñò³ ³ ðîçì³ðíîñò³.

Ö³ ïîçèö³¿ óçãîäæóþòüñÿ ç ïîøèðåíèì ó ë³òåðàòóð³ ðîçóì³ííÿì ñàìîãî
çì³ñòó òåðì³í³â «ñâîáîäà» ³ «îáìåæåííÿ ñâîáîäè». Ô³ëîñîôñüêî-ïðàâîâà äóì-
êà ïîñò³éíî ïðèä³ëÿº óâàãó âäîñêîíàëåííþ ³ íàïîâíåííþ ðåàëüíèì çì³ñòîì
öèõ êëþ÷îâèõ ³íñòèòóò³â ñó÷àñíîãî êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà. Ïðè öüîìó çà
îñíîâó áåðåòüñÿ êëàñè÷íà ôîðìóëà, âèêëàäåíà Â. Ãóìáîëüòîì: ñâîáîäà ëþ-
äèíè ³ ãðîìàäÿíèíà ó á³ëüøîñò³ äåðæàâ îáìåæóâàëàñü âèõîäÿ÷è ç íåîáõ³ä-
íîñò³ âñòàíîâèòè, àáî çàáåçïå÷èòè, ïåâíèé äåðæàâíèé óñòð³é, à òàêîæ ç ìå-
òîþ òóðáîòè ïðî ô³çè÷íèé òà ìîðàëüíèé ñòàí íàö³¿1.

Ç³ñòàâëåííÿ ö³º¿ äóìêè ç òâåðäæåííÿì, ùî ñâîáîäà íå ìîæå òëóìà÷èòèñü
ÿê ìîæëèâ³ñòü áóäü-êîãî ðîáèòè ùî çàâãîäíî àáî ÿê ïðàâî ðîáèòè âñå, ùî
äîçâîëåíî íàâ³òü þðèäè÷íèìè çàêîíàìè2, äàº ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî â
óìîâàõ ïðàâîâî¿ äåðæàâè ³ ðîçâèíóòîãî äåìîêðàòè÷íîãî óñòðîþ ìåæ³ îñíî-
âîïîëîæíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä âñòàíîâëþþòüñÿ êîíñòèòóö³ÿìè, ì³æíàðîäíî-
ïðàâîâèìè àêòàìè ³ äîäàòêîâî óíîðìîâóþòüñÿ (ðåãëàìåíòóþòüñÿ ìåõàí³ç-
ìè ¿õ ðåàë³çàö³¿) ñïåö³àëüíèìè çàêîíàìè.

Ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ óòâîðåííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é â Óêðà¿í³
áóëè âñåá³÷íî ïðîàíàë³çîâàí³ çà ó÷àñòþ ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò³â íà ãðîìàä-
ñüêîìó ôîðóì³, ùî ïðîõîäèâ ó Äîíåöüêó 9 ãðóäíÿ 2006 ðîêó. Àíàë³ç âèñòó-
ï³â óñ³õ ó÷àñíèê³â ñâ³ä÷èòü, ùî ñóòòºâèõ ïðåòåíç³é, çàóâàæåíü äî Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ â Óêðà¿í³» âèñëîâëåíî íå áóëî. Ðàçîì ç òèì, ó
ï³äñóìêîâîìó çâåðíåíí³ äî ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é,
ó÷àñíèêè ôîðóìó çàêëèêàëè ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ äîòðèìóâàòèñü ºâðîïåéñüêèõ
ñòàíäàðò³â ùîäî ïðîçîðîñò³, ï³äçâ³òíîñò³, âíóòð³øíüîïàðò³éíî¿ äåìîêðàò³¿,
çàêîííèõ çàñàä ô³íàíñóâàííÿ, ñïèðàþ÷èñü íà âåðõîâåíñòâî ïðàâà ³ âèêî-
ðèñòîâóþ÷è ïð³îðèòåòè äîòðèìàííÿ ïðàâ ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä ëþäè-
íè3. Íàáóòèé äîñâ³ä óòâîðåííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é â Óêðà¿í³ º äî-
ñòàòí³ì ï³ä´ðóíòÿì äëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í ÿê äî ñïåö³àëüíîãî Çàêî-
íó Óêðà¿íè «Ïðî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ â Óêðà¿í³», òàê ³ äî â³äïîâ³äíèõ íîðì Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íèõ
ïàðò³é â ³íòåðåñàõ óñüîãî ñóñï³ëüñòâà.
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ñóääÿ Êîíñòèòóöiéíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

Â. Ãîäîâàíåöü,
íàóêîâèé êîíñóëüòàíò ñóää³

Àíàëiç ðiøåíü i óõâàë Êîíñòèòóöiéíîãî Ñóäó Óêðà¿íè äàº ï³äñòàâè äëÿ
òâåðäæåííÿ, ùî ïèòàííÿ çàõèñòó ïðàâ i ñâîáîä ëþäèíè i ãðîìàäÿíèíà ÷è
íå íàé÷àñòiøå ðîçãëÿäàþòüñÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè ñòîñîâíî òà-
êî¿ êàòåãîði¿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ÿê âiéñüêîâîñëóæáîâöi, ïðàöiâíèêè ïðàâî-
îõîðîííèõ îðãàíiâ òà ïåíñiîíåðè ç ¿õ ÷èñëà.

Ñâ³ä÷åííÿì öüîãî º ðiøåííÿ Êîíñòèòóöiéíîãî Ñóäó Óêðà¿íè: ¹ 8-ðï/
1999 ðîêó (ñïðàâà ùîäî ïðàâà íà ïiëüãè); ¹ 5-ðï/2002 (ñïðàâà ùîäî ïiëüã,
êîìïåíñàöié i ãàðàíòié); ¹ 4-ðï/2003 (ñïðàâà ïðî âåòåðàíiâ îðãàíiâ
âíóòðiøíiõ ñïðàâ); ¹ 7-ðï/2004 (ñïðàâà ïðî ñîöiàëüíèé çàõèñò âiéñüêîâî-
ñëóæáîâöiâ òà ïðàöiâíèêiâ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíiâ); ¹ 20-ðï/2004 (ñïðà-
âà ïðî çóïèíåííÿ äi¿ àáî îáìåæåííÿ ïiëüã, êîìïåíñàöié i ãàðàíòié); ¹ 3-ðï/
2007 (ñïðàâà ïðî ïåðåðàõóíîê ïåíñié âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ), ïðèéíÿò³ çà
êîíñòèòóöiéíèìè ïîäàííÿìè i êîíñòèòóöiéíèìè çâåðíåííÿìè íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, Âåðõîâíîãî Ñóäó
Óêðà¿íè, ïîëiòè÷íèõ ïàðòié, ãðîìàäñüêèõ îðãàíiçàöié, ãðîìàäÿí.

Ó âñiõ öèõ ðiøåííÿõ ñàìîñòiéíèìè îá’ºêòàìè çàõèñòó, àáî îäíèì ç ãîëîâ-
íèõ òàêèõ îá’ºêò³â, º âiéñüêîâîñëóæáîâöi, ïðàöiâíèêè îðãàíiâ âíóòðiøíiõ
ñïðàâ, ïåíñiîíåðè ç ¿õ ÷èñëà, ÷ëåíè ¿õí³õ ñiìåé òà äåÿêi iíøi êàòåãîði¿ îñ³á.

Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ïðàâî â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ïðàöiâíèêiâ îðãàíiâ
âíóòðiøíiõ ñïðàâ òà äåÿêèõ iíøèõ îñiá íà ñîöiàëüíèé çàõèñò âñòàíîâëåíå
íå òiëüêè ñòàòòåþ 46, à é ñòàòòåþ 17 Êîíñòèòóöi¿ Óêðà¿íè. Æîäíà iíøà êàòå-
ãîðiÿ ãðîìàäÿí íå âèîêðåìëþºòüñÿ òàêèì ÷èíîì â Êîíñòèòóöi¿ Óêðà¿íè.
À òå, ùî ïîëîæåííÿ ïðî ñîöiàëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ÿêi ïåðåáóâà-
þòü íà ñëóæái ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè òà â iíøèõ âiéñüêîâèõ ôîðìóâàí-
íÿõ, çàêð³ïëåí³ íå òiëüêè ó ðîçäië³ II Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè «Ïðàâà, ñâîáîäè òà
îáîâ’ÿçêè ëþäèíè i ãðîìàäÿíèíà», à é ó ðîçäiëi I «Çàãàëüíi çàñàäè», ñâiä÷èòü
ïðî âèíÿòêîâi ìiñöå é ðîëü öiº¿ êàòåãîði¿ ãðîìàäÿí â óêðà¿íñüêié äåðæàâi.
² öå, áåçñóìí³âíî, òîìó, ùî ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, ïåðåáóâàþ÷è íà ñëóæái ó
Çáðîéíèõ Ñèëàõ òà â iíøèõ âiéñüêîâèõ ôîðìóâàííÿõ, çàáåçïå÷óþòü çàõèñò
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ñóâåðåíiòåòó i òåðèòîðiàëüíî¿ öiëiñíîñòi Óêðà¿íè, ¿¿ åêîíîìi÷íó òà iíôîðìà-
öiéíó áåçïåêó — íàéâàæëèâiø³ ôóíêöi¿ äåðæàâè.

Çîêðåìà, îáîðîíà Óêðà¿íè, çàõèñò ¿¿ ñóâåðåíiòåòó, òåðèòîðiàëüíî¿ öiëiñíî-
ñòi ³ íåäîòîðêàííîñòi ïîêëàäàþòüñÿ íà Çáðîéíi Ñèëè (÷àñòèíà äðóãà ñòàò-
òi 17 Êîíñòèòóöi¿ Óêðà¿íè), à çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíî¿ áåçïåêè i çàõèñò äåð-
æàâíîãî êîðäîíó — íà âiäïîâiäíi âiéñüêîâi ôîðìóâàííÿ òà ïðàâîîõîðîííi
îðãàíè äåðæàâè, îðãàíiçàöiÿ i ïîðÿäîê äiÿëüíîñòi ÿêèõ âèçíà÷àþòüñÿ çàêî-
íîì (÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòòi 17 Êîíñòèòóöi¿ Óêðà¿íè).

Îòæå, çàáåçïå÷åííÿ ñîöiàëüíîãî çàõèñòó, ñîöiàëüíèõ ãàðàíòié â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³â, ïðàöiâíèêiâ îðãàíiâ âíóòðiøíiõ ñïðàâ òà äåÿêèõ iíøèõ îñiá —
íå òiëüêè êîíñòèòóöiéíå ïðàâî öèõ êàòåãîðié îñiá, à é êîíñòèòóöiéíèé îáî-
â’ÿçîê äåðæàâè òà âñiõ ¿¿ îðãàíiâ.

Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íåîäíîðàçîâî âèñëîâëþâàâ ñâîþ ïîçèöiþ
ùîäî öiº¿ ïðîáëåìè. Ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ Ð³øåííÿ ¹ 8-ðï/1999 â³ä
6 ëèïíÿ 1999 ðîêó â³í çàçíà÷èâ, ùî «ñëóæáà â ì³ë³ö³¿, äåðæàâí³é ïîæåæí³é
îõîðîí³ ïåðåäáà÷àº ðÿä ñïåöèô³÷íèõ âèìîã, ÿê³ ä³ñòàëè ñâîº â³äîáðàæåííÿ
ó çàêîíîäàâñòâ³. Íîðìè, ùî ðåãóëþþòü ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè ó öèõ ñôåðàõ,
âðàõîâóþòü åêñòðåìàëüí³ óìîâè ïðàö³, ïîâ’ÿçàí³ ç ïîñò³éíèì ðèçèêîì äëÿ
æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, æîðñòê³ âèìîãè äî äèñöèïë³íè, ïðîôåñ³éíî¿ ïðèäàòíîñò³,
ôàõîâèõ, ô³çè÷íèõ, âîëüîâèõ òà ³íøèõ ÿêîñòåé. Öå ïîâèííî êîìïåíñóâàòè-
ñÿ íàÿâí³ñòþ ï³äâèùåíèõ ãàðàíò³é ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³, òîáòî êîìïëåêñó
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ òà åêîíîì³÷íèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå-
÷åííÿ äîáðîáóòó ñàìå ö³º¿ êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿí ÿê ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ ñëóæ-
áè, òàê ³ ï³ñëÿ ¿¿ çàê³í÷åííÿ. ×àñòèíà ï’ÿòà ñòàòò³ 17 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïî-
êëàäàº íà äåðæàâó îáîâ’ÿçêè ùîäî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íå ò³ëüêè òàêèõ
ãðîìàäÿí, à é ÷ëåí³â ¿õí³õ ñ³ìåé». Ö³ ïîëîæåííÿ «ïîøèðþþòüñÿ ³ íà ñëóæáó
â Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè, Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè, â îðãàíàõ
Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, îõîðîíè äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, ïîäàòêîâî¿
ì³ë³ö³¿, Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ îõîðîíè Óêðà¿íè, Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó
Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü òîùî» (ìîòèâóâàëüíà ÷àñòèíà Ð³øåí-
íÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 5-ðï/2002 â³ä 20 áåðåçíÿ 2002 ðîêó ).

Ïîðÿäîê ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè òà ³íøèõ â³éñüêî-
âèõ ôîðìóâàííÿõ âðåãóëüîâàíî ñïåö³àëüíèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòà-
ìè, ÿê³ ïîêëàäàþòü íà ãðîìàäÿí, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà òàê³é ñëóæá³, äîäàòêîâ³
îáîâ’ÿçêè ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

Çîêðåìà, ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà â³éñüêîâ³é ñëóæá³ òà
ïðàöþþòü ó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ (äàë³ — â³éñüêîâîñëóæáîâö³ òà ïðàö³â-
íèêè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â), çîáîâ’ÿçàí³ âèêîíóâàòè ñâî¿ ïðîôåñ³éí³ îáî-
â’ÿçêè ³ â íåðîáî÷èé ÷àñ àáî ïîçà ñëóæáîþ. Íàïðèêëàä, â³éñüêîâ³ íàâ÷àííÿ,
ïîõîäè êîðàáë³â, áîéîâ³ ñòð³ëüáè òà áîéîâå ÷åðãóâàííÿ, íåñåííÿ ñëóæáè ó
äîáîâîìó íàðÿä³ çä³éñíþþòüñÿ ó áóäü-ÿê³ äí³ òèæíÿ áåç îáìåæåííÿ çàãàëü-
íî¿ òðèâàëîñò³ ñëóæáîâîãî ÷àñó (÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 199 Ñòàòóòó âíóò-
ð³øíüî¿ ñëóæáè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä
24 áåðåçíÿ 1999 ðîêó). Ïðàö³âíèê ì³ë³ö³¿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, íåçàëåæíî
â³ä ïîñàäè, ÿêó â³í çàéìàº, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ³ ÷àñó, çîáîâ’ÿçàíèé âæèòè
çàõîä³â äî ïîïåðåäæåííÿ ³ ïðèïèíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü (÷àñòèíà äðóãà
ñòàòò³ 10 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ë³ö³þ»). Îñîáè ðÿäîâîãî òà íà÷àëüíèöüêîãî
ñêëàäó äåðæàâíî¿ ïîæåæíî¿ îõîðîíè ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ïîæåæ³ ó ïîçàñëóæáî-
âèé ÷àñ çîáîâ’ÿçàí³ ïîâ³äîìèòè ïðî öå ïîæåæíó îõîðîíó ³ äî ¿¿ ïðèáóòòÿ
âçÿòè íà ñåáå êåð³âíèöòâî ãàñ³ííÿì ïîæåæ³ òà ðÿòóâàííÿì ëþäåé (÷àñòèíà
ï’ÿòà ñòàòò³ 18 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîæåæíó áåçïåêó»).
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Êð³ì öüîãî, äî â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îð-
ãàí³â ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, ó çàêîíîäàâ÷îìó
ïîðÿäêó çàïðîâàäæåíî ïåâí³ îáìåæåííÿ îêðåìèõ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³
ñâîáîä.

Òàê, íà ï³äñòàâ³ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 33 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ó ÷àñòèí³
÷åòâåðò³é ñòàòò³ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè» âèçíà÷åíî,
ùî â³éñüêîâîñëóæáîâö³ òà ïðàö³âíèêè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ìîæóòü áóòè
îáìåæåí³ ó ñâîáîä³ ïåðåñóâàííÿ, â³ëüíîìó âèáîð³ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ïðà-
â³ â³ëüíî çàëèøàòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÷àñòèíè äðó-
ãî¿ ñòàòò³ 36 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî Çáðîéí³ Ñèëè
Óêðà¿íè» (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 17), «Ïðî ì³ë³ö³þ» (÷àñòèíà ñüîìà ñòàòò³ 18),
«Ïðî ïðîêóðàòóðó» (÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 6), «Ïðî Ñëóæáó áåçïåêè Óêðà¿íè»
(÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 6) òà ³íøèìè âñòàíîâëåíî, ùî â³éñüêîâîñëóæáîâö³ òà
ïðàö³âíèêè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â íå ìîæóòü áóòè ÷ëåíàìè ïîë³òè÷íèõ
ïàðò³é ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ìàþòü ïîë³òè÷íó ìåòó.

Â³éñüêîâîñëóæáîâö³ òà ïðàö³âíèêè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òàêîæ îá-
ìåæåí³ ó âñòàíîâëåíèõ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ïðàâàõ íà ï³äïðèºìíèöüêó
ä³ÿëüí³ñòü (ñòàòòÿ 42), ïðàöþ (ñòàòòÿ 43) òà ³íøèõ, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàáåçïå÷åí-
íÿì ñîá³ ³ ñâî¿é ðîäèí³ ìàêñèìàëüíî äîñÿæíîãî (â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ çä³áíî-
ñòåé) ð³âíÿ æèòòÿ, òà íà çàõèñò ñâî¿õ åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ³íòåðåñ³â.
Çîêðåìà, íà ï³äñòàâ³ ïîëîæåíü ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 42, ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿
ñòàòò³ 44 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» çàáîðî-
íåíî ñóì³ñíèöòâî ñëóæáè â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðè ç ðîáîòîþ íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ, à òàêîæ ç áóäü-ÿêèì ï³äïðèºìíèöòâîì
(÷àñòèíà ï’ÿòà ñòàòò³ 46). Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³ë³ö³þ» âñòàíîâëåíî, ùî
ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ íå ìîæóòü çàéìàòèñÿ áóäü-ÿêèìè âèäàìè ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí³çîâóâàòè ñòðàéêè àáî áðàòè â íèõ ó÷àñòü (÷àñòèíà
âîñüìà ñòàòò³ 18). Çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè» (÷àñòèíà
ñüîìà ñòàòò³ 17), «Ïðî ïîæåæíó áåçïåêó» (÷àñòèíà ï’ÿòà ñòàòò³ 20) çàáîðîíå-
íî áðàòè ó÷àñòü ó ñòðàéêàõ, â³äïîâ³äíî, â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì òà ðÿäîâî-
ìó, íà÷àëüíèöüêîìó ñêëàäó, ðîá³òíèêàì ³ ñëóæáîâöÿì äåðæàâíî¿ ïîæåæíî¿
îõîðîíè.

Òàêèì ÷èíîì, âèçíà÷åíèé çàêîíàìè Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü
ñòàòò³ 17 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè êîìïëåêñ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ òà åêîíî-
ì³÷íèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â òà ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, çóìîâëåíèé íå ¿õ
íåïðàöåçäàòí³ñòþ àáî â³äñóòí³ñòþ äîñòàòí³õ çàñîá³â äëÿ ³ñíóâàííÿ (ñòàò-
òÿ 46 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè), à îñîáëèâ³ñòþ ïðîôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â, ïîâ’ÿçà-
íèõ ç ðèçèêîì äëÿ æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ, ïåâíèì îáìåæåííÿì êîíñòèòóö³éíèõ
ïðàâ ³ ñâîáîä, ó òîìó ÷èñë³ ïðàâà íà äîäàòêîâ³ ìàòåð³àëüí³ áëàãà äëÿ ñåáå ³
ñâîº¿ ñ³ì’¿, âèù³ çà ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì (ìîòèâóâàëüíà ÷àñòèíà Ð³øåííÿ
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 7-ðï/2004 â³ä 17 áåðåçíÿ 2004 ðîêó).

«Çä³éñíåííÿ òàêèõ çàõîä³â íå çàëåæèòü â³ä ðîçì³ðó äîõîä³â öèõ îñ³á ÷è íà-
ÿâíîñò³ ô³íàíñóâàííÿ ç áþäæåòó, à ìàº áåçóìîâíèé õàðàêòåð. Ö³ ãàðàíò³¿
íå ìîæóòü áóòè ñêàñîâàí³ ÷è çíèæåí³ áåç â³äïîâ³äíî¿ êîìïåíñàö³¿» (ìîòèâó-
âàëüíà ÷àñòèíà Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 8-ðï/2005 â³ä
11 æîâòíÿ 2005 ðîêó).

Â Óêðà¿íi ÿê ñîöiàëüíié, ïðàâîâié äåðæàâi ïîëiòèêà ñïðÿìîâàíà íà ñòâî-
ðåííÿ óìîâ, ùî çàáåçïå÷óþòü äîñòàòíié æèòòºâèé ðiâåíü, âiëüíèé i âñå-
ái÷íèé ðîçâèòîê ëþäèíè ÿê íàéâèùî¿ ñîöiàëüíî¿ öiííîñòi, ãàðàíòóþòü ¿¿
æèòòÿ i çäîðîâ’ÿ, ÷åñòü i ãiäíiñòü. Óòâåðäæåííÿ òà äîòðèìàííÿ çàêðiïëåíèõ
ó íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ ñîöiàëüíèõ ñòàíäàðòiâ º êîíñòèòóöiéíèì îáî-
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â’ÿçêîì äåðæàâè. Äiÿëüíiñòü ¿¿ ïðàâîòâîð÷èõ i ïðàâîçàõèñíèõ îðãàíiâ ìàº
çäiéñíþâàòèñÿ çà ïðèíöèïàìè ñïðàâåäëèâîñòi, ãóìàíiçìó, âåðõîâåíñòâà i
ïðÿìî¿ äi¿ íîðì Êîíñòèòóöi¿ Óêðà¿íè, à ïîâíîâàæåííÿ — ó âñòàíîâëåíèõ
Îñíîâíèì Çàêîíîì Óêðà¿íè ìåæàõ i âiäïîâiäíî äî çàêîíiâ (ìîòèâóâàëüíà
÷àñòèíà Ðiøåííÿ Êîíñòèòóöiéíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 8-ðï/2005 âiä 11 æîâò-
íÿ 2005 ðîêó).

Îòæå, ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàí³â âèïëèâàþòü ç õàðàêòåðó ïîêëàäåíèõ íà íèõ ñëóæáîâèõ îáî-
â’ÿçê³â ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì íèìè äåðæàâíèõ ôóíêö³é. Î÷åâèäíî, ñàìå
òîìó êîíñòèòóö³ºäàâåöü, âñòàíîâèâøè çàãàëüíå ïðàâî ãðîìàäÿí íà ñîö³-
àëüíèé çàõèñò ³ â³äïîâ³äí³ ãàðàíò³¿, âèîêðåìèâ ñîö³àëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí,
ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ñëóæá³ ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè òà â ³íøèõ â³éñüêîâèõ
ôîðìóâàííÿõ, ³ ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé.

Ïðîòå ïðàêòèêà äiÿëüíîñòi óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè òà ¿¿ îðãàíiâ ïðîòÿãîì
áàãàòüîõ ðîêiâ ñâiä÷èòü ïðî ïîðóøåííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóöi¿ i çàêîíiâ
Óêðà¿íè, ÿêi ðåãóëþþòü çàáåçïå÷åííÿ ñîöiàëüíîãî çàõèñòó i ñîöiàëüíèõ ãà-
ðàíòié âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ, ïðàöiâíèêiâ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíiâ, ïåíñiî-
íåðiâ ç ¿õ ÷èñëà òà ÷ëåíiâ ¿õ ñiìåé.

Íàñàìïåðåä éäåòüñÿ ïðî ïðèéíÿòòÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè çàêîíiâ
ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè, ÿêèìè âæå êiëüêà ðîêiâ ïîñïiëü çóïèíÿºòü-
ñÿ äiÿ çàêîíiâ Óêðà¿íè ùîäî íàäàííÿ ïiëüã, êîìïåíñàöié i ãàðàíòié âiéñüêî-
âîñëóæáîâöÿì, ïðàöiâíèêàì îðãàíiâ âíóòðiøíiõ ñïðàâ òà äåÿêèì iíøèì
îñîáàì.

Êîíñòèòóöiéíèé Ñóä Óêðà¿íè ó ï³äïóíêòi 3.1 ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè Ði-
øåííÿ ¹ 6-ðï/2007 âiä 9 ëèïíÿ 2007 ðîêó çàçíà÷èâ, ùî çóïèíåííÿ ä³¿ çàêî-
í³â º ñïîñîáîì òèì÷àñîâîãî ïðèïèíåííÿ ¿õ ä³¿ â ÷àñ³ òà/àáî çà êîëîì îñ³á ³
ìàº çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Öÿ þðèäè÷íà
ïðîöåäóðà ïåðåáóâàº â îðãàí³÷íîìó çâ’ÿçêó ³ç ñêàñóâàííÿì çàêîí³â, âíåñåí-
íÿì äî íèõ çì³í òà äîïîâíåíü. Îòæå, ó òàêîìó âèïàäêó çàêîí ïðî Äåðæàâ-
íèé áþäæåò Óêðà¿íè ïðèïèíÿº íà ïåâíèé ñòðîê ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ â³ä-
íîñèí ó ñôåð³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, çóïèíÿº ä³þ ìåõàí³çìó ðåàë³çàö³¿ êîíñòè-
òóö³éíèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðàâ ãðîìàäÿí, ùî ïðèçâîäèòü äî îáìå-
æåííÿ ïðàâà íà ñîö³àëüíèé çàõèñò. Ñèñòåìàòè÷íå çóïèíåííÿ çàêîíàìè ïðî
Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè ä³¿ ÷èííèõ çàêîí³â ùîäî íàäàííÿ ï³ëüã, êîì-
ïåíñàö³é ³ ãàðàíò³é ôàêòè÷íî ñêàñîâóº ¿õ ä³þ.

Çóïèíåííÿ ä³¿ ïîëîæåíü çàêîí³â, ÿêèìè âèçíà÷åíî ïðàâà ³ ñâîáîäè ãðîìà-
äÿí, ¿õ çì³ñò òà îáñÿã, º îáìåæåííÿì öèõ ïðàâ ³ ñâîáîä, ùî ìîæëèâî ëèøå ó
âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Îñíîâíèì Çàêîíîì Óêðà¿íè. Ó ñòàòò³ 64 Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè âè÷åðïíî âèçíà÷åíî òàê³ âèïàäêè: ïåðåäáà÷åíî, ùî â óìîâàõ âî-
ºííîãî àáî íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó ìîæóòü âñòàíîâëþâàòèñÿ îêðåì³ îáìåæåí-
íÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ç çàçíà÷åííÿì ñòðîêó ä³¿ öèõ îáìåæåíü; âèçíà÷åíî
ðÿä ïðàâ ³ ñâîáîä, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè îáìåæåí³ çà æîäíèõ îáñòàâèí.

Âíàñë³äîê çóïèíåííÿ íà ïåâíèé ÷àñ ä³¿ ÷èííèõ çàêîí³â Óêðà¿íè, ÿêèìè
âñòàíîâëåíî ï³ëüãè, êîìïåíñàö³¿ ÷è ³íø³ ôîðìè ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é, â³äáó-
âàºòüñÿ çíèæåííÿ æèòòºâîãî ð³âíÿ ãðîìàäÿí, ÿêèé íå ìîæå áóòè íèæ÷èì
â³ä âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó (÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 46
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè), òà ïîðóøóºòüñÿ ãàðàíòîâàíå ó ñòàòò³ 48 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ïðàâî êîæíîãî íà äîñòàòí³é æèòòºâèé ð³âåíü.

Îòæå, â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22, ñòàòò³ 64 Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè ïðàâî ãðîìàäÿí íà ñîö³àëüíèé çàõèñò, ³íø³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðà-
âà ìîæóòü áóòè îáìåæåí³, ó òîìó ÷èñë³ çóïèíåííÿì ä³¿ çàêîí³â (¿õ îêðåìèõ
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ïîëîæåíü), ëèøå â óìîâàõ âîºííîãî àáî íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó íà ïåâíèé
ñòðîê.

Ïðîàíàë³çóâàâøè âiäïîâiäíi ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóöi¿ Óêðà¿íè, Áþäæåòíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè, áàãàòîði÷íó ïðàêòèêó çóïèíåííÿ çàêîíîì ïðî Äåðæàâ-
íèé áþäæåò Óêðà¿íè äi¿ iíøèõ çàêîíiâ Óêðà¿íè, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óê-
ðà¿íè äiéøîâ âèñíîâêó, ùî çóïèíåííÿ çàêîíîì ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óê-
ðà¿íè äi¿ iíøèõ çàêîíiâ Óêðà¿íè ùîäî íàäàííÿ ïiëüã, êîìïåíñàöié i ãàðàí-
òié, âíåñåííÿ çìií äî iíøèõ çàêîíiâ Óêðà¿íè, âñòàíîâëåííÿ iíøîãî (äîäàò-
êîâîãî) ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ âiäíîñèí, íiæ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì Óêðà¿-
íè, íå âiäïîâiäàº ñòàòòÿì 1, 3, ÷àñòèíi äðóãié ñòàòòi 6, ÷àñòèíi äðóãié ñòàò-
òi 8, ÷àñòèíi äðóãié ñòàòòi 19, ñòàòòÿì 21, 22, ïóíêòó 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàò-
òi 92, ÷àñòèíàì ïåðø³é, äðóã³é, òðåòié ñòàòòi 95 Êîíñòèòóöi¿ Óêðà¿íè.

Òàêèì ÷èíîì, Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè íå ïîâíîâàæíà ïðè ïðèéíÿòòi çà-
êîíó ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè âêëþ÷àòè äî íüîãî ïîëîæåííÿ ïðî
âíåñåííÿ çìií äî ÷èííèõ çàêîíiâ Óêðà¿íè, çóïèíÿòè äiþ îêðåìèõ çàêîíiâ
Óêðà¿íè òà/àáî áóäü-ÿêèì ÷èíîì çìiíþâàòè âèçíà÷åíå iíøèìè çàêîíàìè
Óêðà¿íè ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ñóñïiëüíèõ âiäíîñèí (ïóíêò 5 ìîòèâóâàëüíî¿
÷àñòèíè Ðiøåííÿ ¹ 6-ðï/2007 âiä 9 ëèïíÿ 2007 ðîêó).

Iíøà âàæëèâà ïðîáëåìà ó ñôåð³ ñîöiàëüíîãî çàõèñòó i ñîöiàëüíèõ ãàðàíòié,
ùî âèíèêàëà îñòàííiìè ðîêàìè, ñòîñóâàëàñÿ ïåíñiéíîãî çàáåçïå÷åííÿ âié-
ñüêîâîñëóæáîâöiâ, ïðàöiâíèêiâ îðãàíiâ âíóòðiøíiõ ñïðàâ òà äåÿêèõ iíøèõ
îñiá. Âîíà ïîëÿãàëà ó ñóòòºâèõ äèñïðîïîðöiÿõ ó ðîçìiðàõ ïåíñié îñiá, ÿê³ âè-
éøëè íà ïåíñiþ ç îäíàêîâèõ ïîñàä, ç îäíàêîâèìè âiéñüêîâèìè ÷è ñïåö³àëü-
íèìè çâàííÿìè ³ ñòðîêàìè ñëóæáè, àëå ó ð³çí³ ðîêè.

Ïåíñiéíå çàáåçïå÷åííÿ çàçíà÷åíèõ êàòåãîðié ãðîìàäÿí ðåãóëþºòüñÿ Çàêî-
íîì Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñiéíå çàáåçïå÷åííÿ âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ, îñiá íà÷àëü-
íèöüêîãî i ðÿäîâîãî ñêëàäó îðãàíiâ âíóòðiøíiõ ñïðàâ òà äåÿêèõ iíøèõ îñiá» âiä
9 êâiòíÿ 1992 ðîêó ¹ 2262-ÕII (çi çìiíàìè òà äîïîâíåííÿìè) (äàë³ — Çàêîí
¹ 2262-ÕIII), ÿêèé çà Çàêîíîì Óêðà¿íè âiä 4 êâiòíÿ 2006 ðîêó ¹ 3591-IV ìàº
íàçâó «Ïðî ïåíñiéíå çàáåçïå÷åííÿ îñiá, çâiëüíåíèõ ç âiéñüêîâî¿ ñëóæáè, òà äåÿ-
êèõ iíøèõ îñiá».

Çãiäíî ç ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòòi 43 â ðåäàêöi¿ Çàêîíó ¹ 2262-ÕII âié-
ñüêîâi ïåíñi¿ îá÷èñëþâàëèñÿ ç ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âiéñüêîâîñëóæ-
áîâöiâ, ïðè öüîìó âðàõîâóâàëèñÿ: â³äïîâ³äíèé îêëàä çà ïîñàäîþ; âiäïî-
âiäíèé îêëàä çà âiéñüêîâèì ÷è ñïåöiàëüíèì çâàííÿì; ïðîöåíòíà íàäáàâêà
çà âèñëóãó ðîêiâ; ãðîøîâà êîìïåíñàöiÿ çàìiñòü ïðîäîâîëü÷îãî ïàéêà (âèëó-
÷åíà çà Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 126/95 âiä 6 êâiòíÿ 1995 ðîêó); íàäáàâêè çà
â÷åíå çâàííÿ i â÷åíèé ñòóïiíü; íàäáàâêè çà êâàëiôiêàöiþ i óìîâè ñëóæáè ó
ïîðÿäêó i ðîçìiðàõ, ùî âèçíà÷àþòüñÿ Êàáiíåòîì Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè.

Ç ñåðåäèíè 90-õ ðîêiâ ìèíóëîãî ñòîëiòòÿ ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ãðîøîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ, ïðàöiâíèêiâ îðãàíiâ âíóòðiøíiõ ñïðàâ
òà äåÿêèõ iíøèõ îñiá óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè áóëî çàïðîâàäæåíî íîâi
âèäè ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Òàêèìè íîâèìè âèäàìè ãðîøîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ ñòàëè ùîì³ñÿ÷í³ äîäàòêîâ³ âèäè ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ (íàäáàâêè,
äîïëàòè, ï³äâèùåííÿ) òà ïðåì³¿ (ùîìiñÿ÷íà ïðåìiÿ 33,3 âiäñîòêà ãðîøîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ îñîáè, çàïðîâàäæåíà ç 1 ãðóäíÿ 1996 ðîêó; ùîìiñÿ÷íà íàäáàâ-
êà ó ðîçìiði 100 âiäñîòêiâ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, çàïðîâàäæåíà äëÿ ðiç-
íèõ êàòåãîðié âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ òà iíøèõ îñiá ç ðiçíîãî ÷àñó: ç 1 ëèïíÿ
2000 ðîêó — â ÑÁÓ, ç 1 æîâòíÿ 2001 ðîêó — â ÌÂÑ Óêðà¿íè, ç 1 ëèïíÿ
2002 ðîêó — ó ÂÌÑ Óêðà¿íè, ç 1 ñi÷íÿ 2003 ðîêó — äëÿ ðåøòè âiéñüêîâî-
ñëóæáîâöiâ Ìiíiñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè; ùîìiñÿ÷íà íàäáàâêà çà áåçïå-
ðåðâíó ñëóæáó: ìàêñèìàëüíà — äî 90 âiäñîòêiâ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ çà
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âèñëóãó ïîíàä 25 ðîêiâ, ÿêà âèïëà÷óºòüñÿ ç 1 òðàâíÿ, à äëÿ äåÿêèõ êàòåãîðié
ç 1 ëèïíÿ 2003 ðîêó). Âiäïîâiäíèìè óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè âñòàíîâ-
ëþâàëèñÿ é iíøi íàäáàâêè, àëå âîíè, íà íàø ïîãëÿä, íåñóòòºâî âïëèíóëè íà
ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ.

Òàêèì ÷èíîì, ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ îñiá, êîòð³ ïåðåáóâàëè íà ñëóæái, çà-
ãàëîì çíà÷íî çá³ëüøèëîñÿ, ³ âiéñüêîâîñëóæáîâöi, ÿêi âèõîäèëè íà ïåíñiþ,
îäåðæóþ÷è çàçíà÷åíi íàäáàâêè òà ïðåìi¿, îòðèìóâàëè çíà÷íî âèù³ ïåíñi¿,
íiæ â³éñüêîâîñëóæáîâö³, ÿê³ âèéøëè íà ïåíñiþ ðàíiøå, òîáòî äî âñòàíîâ-
ëåííÿ çàçíà÷åíèõ íàäáàâîê i ïðåìié.

Îñêiëüêè ÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòòi 43 Çàêîíó ¹ 2262-ÕII íå ïåðåäáà÷àëà îá÷èñ-
ëåííÿ ïåíñié ç äîäàòêîâèõ âèäiâ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ (êðiì ÷iòêî âèçíà÷å-
íèõ) òà ïðåìié, ó ïåíñiéíîìó çàáåçïå÷åííi âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ òà iíøèõ îñiá
âèíèêëà äèñïðîïîðöiÿ, ÿêà é çóìîâèëà ÷èñëåíí³ çâåðíåííÿ âiéñüêîâîñëóæ-
áîâöiâ, ïðàöiâíèêiâ îðãàíiâ âíóòðiøíiõ ñïðàâ òà äåÿêèõ iíøèõ îñiá äî ñóäiâ
çàãàëüíî¿ þðèñäèêöi¿ ç ïîçîâàìè ïðî ïåðåðàõóíîê ïåíñié. Çíà÷íó ê³ëüê³ñòü òà-
êèõ ïîçîâ³â ñóäè çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿ çàäîâîëüíèëè, ïðîòå ùîäî áàãàòüîõ ç
íèõ ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó ó ¿õ çàäîâîëåíí³.

Íåîäíîçíà÷íiñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè çàãàëüíî¿ þðèñäèêöi¿ ïîëîæåíü Êîí-
ñòèòóöi¿ òà çàêîíiâ Óêðà¿íè ïðèçâåëà, íà äóìêó ïåíñiîíåðiâ-âiéñüêîâîñëóæ-
áîâöiâ, äî ïîðóøåííÿ ¿õíiõ êîíñòèòóöiéíèõ ïðàâ, ùî âiäïîâiäíî äî ñòàòòi 94
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ñòàëî ïiäñòàâîþ äëÿ çâåð-
íåííÿ äî Êîíñòèòóöiéíîãî Ñóäó, à òàêîæ êîíñòèòóöiéíèõ ïîäàíü i çâåðíåíü
íàðîäíèõ äåïóòàòiâ Óêðà¿íè, îêðåìèõ ïîëiòè÷íèõ ïàðòié, ãðîìàäñüêèõ îðãà-
íiçàöié ïðî îôiöiéíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòòi 43, ñòà-
òåé 51, 55, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòòi 63 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñiéíå çàáåçïå-
÷åííÿ îñiá, çâiëüíåíèõ ç âiéñüêîâî¿ ñëóæáè, òà äåÿêèõ iíøèõ îñiá».

Äî ðå÷i, Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè íåîäíîðàçîâî ñâî¿ìè ïîñòàíîâàìè (çîêðå-
ìà ¹ 931-ÕIV âiä 14 ëèïíÿ 1999 ðîêó, ¹ 278-IV â³ä 28 ëèñòîïàäà 2002 ðîêó,
¹ 1700-IV â³ä 11 òðàâíÿ 2004 ðîêó, ¹ 1824-IV â³ä 22 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó,
¹ 1854-IV â³ä 24 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó, ¹ 2469-IV â³ä 15 áåðåçíÿ 2005 ðîêó)
çâåðòàëà óâàãó Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè íà íåîáõiäíiñòü âæèòè çàõîäè ùî-
äî óñóíåííÿ äèñïðîïîðö³¿ ó ïåíñiéíîìó çàáåçïå÷åííi âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ
òà äåÿêèõ iíøèõ îñiá çàëåæíî âiä ÷àñó ¿õ çâiëüíåííÿ çi ñëóæáè.

Òðåáà ïiäêðåñëèòè, ùî öå ïèòàííÿ âæå âðåãóëüîâàíå çàêîíàìè Óêðà¿íè
«Ïðî âíåñåííÿ çìií äî ñòàòòi 43 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñiéíå çàáåçïå÷åí-
íÿ âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ, îñiá íà÷àëüíèöüêîãî i ðÿäîâîãî ñêëàäó îðãàíiâ
âíóòðiøíiõ ñïðàâ òà äåÿêèõ iíøèõ îñiá» ¹ 1769-IV âiä 15 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó
(äàë³ — Çàêîí ¹ 1769-IV), «Ïðî âíåñåííÿ çìií äî äåÿêèõ çàêîíiâ Óêðà¿íè ç
ïèòàíü ñîöiàëüíîãî çàõèñòó âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ» ¹ 2255-IV âiä 16 ãðóäíÿ
2004 ðîêó (äàë³ — Çàêîí ¹ 2255-IV).

Çà ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòòi 43 ïåðøîãî Çàêîíó «ïåíñi¿ îñîáàì îôiöåð-
ñüêîãî ñêëàäó, ïðàïîðùèêàì i ìi÷ìàíàì, âiéñüêîâîñëóæáîâöÿì íàäñòðîêî-
âî¿ ñëóæáè òà âiéñüêîâî¿ ñëóæáè çà êîíòðàêòîì, îñîáàì, ÿêi ìàþòü ïðàâî íà
ïåíñiþ çà öèì Çàêîíîì, òà ÷ëåíàì ¿õ ñiìåé îá÷èñëþþòüñÿ ç ðîçìiðó ãðîøî-
âîãî çàáåçïå÷åííÿ çà îñòàííüîþ øòàòíîþ ïîñàäîþ ïåðåä çâiëüíåííÿì, âðà-
õîâóþ÷è âiäïîâiäíi îêëàäè çà ïîñàäîþ, âiéñüêîâèì (ñïåöiàëüíèì) çâàííÿì,
ïðîöåíòíó íàäáàâêó çà âèñëóãó ðîêiâ, ùîìiñÿ÷íi äîäàòêîâi âèäè ãðîøîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ (íàäáàâêè, äîïëàòè, ïiäâèùåííÿ) òà ïðåìi¿, â ðîçìiðàõ, âñòà-
íîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì». À çà ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòòi 63 öüîãî Çàêîíó â
ðåäàêöi¿ äðóãîãî Çàêîíó «óñi ïðèçíà÷åíi çà öèì Çàêîíîì ïåíñi¿ ïiäëÿãàþòü
ïåðåðàõóíêó ó çâ’ÿçêó çi çìiíîþ ðîçìiðó õî÷à á îäíîãî ç âèäiâ ãðîøîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ âiäïîâiäíèõ êàòåãîðié âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ, îñiá, ÿêi ìàþòü
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ïðàâî íà ïåíñiþ çà öèì Çàêîíîì, àáî ó çâ’ÿçêó iç ââåäåííÿì äëÿ çàçíà÷åíèõ
êàòåãîð³é îñiá íîâèõ ùîìiñÿ÷íèõ äîäàòêîâèõ âèäiâ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
(íàäáàâîê, äîïëàò, ïiäâèùåíü) òà ïðåìié ó ðîçìiðàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíî-
äàâñòâîì. Ïåðåðàõóíîê ïåíñié çäiéñíþºòüñÿ íà ìîìåíò âèíèêíåííÿ ïðàâà
íà ïåðåðàõóíîê ïåíñié i ïðîâàäèòüñÿ ó ñòðîêè, âñòàíîâëåíi ÷àñòèíîþ äðó-
ãîþ ñòàòòi 51 öüîãî Çàêîíó».

Àëå ñóá’ºêòè ïðàâà íà êîíñòèòóöiéíå ïîäàííÿ, êîíñòèòóöiéíå çâåðíåííÿ
âèìàãàëè ÷åðåç êëîïîòàííÿ ïðî îôiöiéíå òëóìà÷åííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàò-
òi 43, ñòàòåé 51, 55, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòòi 63 Çàêîíó ¹ 2262-ÕII ïîøèðèòè
ïîëîæåííÿ çàçíà÷åíèõ âèùå çàêîíiâ, òî÷íiøå ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòòi 43 â
ðåäàêöi¿ Çàêîíó ¹ 1769-IV òà ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòòi 63 â ðåäàêö³¿ Çàêîíó
¹ 2255-IV, íà âñiõ ïåíñiîíåðiâ — âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ òà iíøèõ îñiá ç ìî-
ìåíòó çàïðîâàäæåííÿ êîæíîãî ç äîäàòêîâèõ âèäiâ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
(íàäáàâîê, äîïëàò, ïiäâèùåíü) òà ïðåìié, ç ÿêèõ ¿õíÿ ïåíñiÿ íå îá÷èñëþâà-
ëàñÿ.

Äîñëiäèâøè ìàòåðiàëè ñïðàâè, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè çàóâàæèâ,
ùî àâòîðè êîíñòèòóö³éíèõ ïîäàíü òà çâåðíåíü ïîðóøóþòü ïèòàííÿ ïðî
îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 43, ÷àñòèíè òðåòüî¿
ñòàòò³ 63 Çàêîíó ¹ 2262-Õ²² â ðåäàêö³ÿõ, ÿê³ áóëè ÷èííèìè äî íàáðàííÿ
÷èííîñò³ Çàêîíîì ¹ 1769-²V òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿ-
êèõ çàêîí³â Óêðà¿íè ùîäî ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ îñ³á, çâ³ëüíåíèõ ç â³é-
ñüêîâî¿ ñëóæáè, òà äåÿêèõ ³íøèõ îñ³á» ¹ 857-V â³ä 3 êâ³òíÿ 2007 ðîêó. Îá’ºê-
òèâíî âèíèêëè ï³äñòàâè, ÿê³ âêàçóþòü íà íåï³äâ³äîì÷³ñòü Êîíñòèòóö³éíîìó
Ñóäó Óêðà¿íè ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó êîíñòèòóö³éíèõ ïîäàííÿõ òà çâåðíåí-
íÿõ, îñê³ëüêè éîãî þðèñäèêö³ÿ ïîøèðþºòüñÿ íà ÷èíí³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³
àêòè (àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 5 ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 15-ðï/2001 â³ä 14 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó). Òîìó Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ïðèïèíèâ êîíñòèòóö³éíå ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ÷àñòèí³
íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 3 ñòàòò³ 45 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä
Óêðà¿íè».

Ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî îô³ö³éíå òëóìà-
÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 43, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 63 Çàêîíó
¹ 2262-Õ²² çóìîâëþº ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³
ïðî îô³ö³éíå òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 51, 55 öüîãî Çàêîíó, îñê³ëüêè âî-
íè âçàºìîïîâ’ÿçàí³.

Ðîçãëÿä ó Êîíñòèòóö³éíîìó Ñóä³ Óêðà¿íè öüîãî òà ³íøèõ êëîïîòàíü ùîäî
âèð³øåííÿ ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³â òà äåÿêèõ ³íøèõ îñ³á âèñâ³òëèâ ùå äâ³ ïðîáëåìè. Ïåðøà ç íèõ
ïîëÿãàº â òîìó, ùî, çâåðòàþ÷èñü äî Êîíñòèòóöiéíîãî Ñóäó Óêðà¿íè çà çàõèñ-
òîì ñîöiàëüíèõ ïðàâ i ñîöiàëüíèõ ãàðàíòié âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ òà ïðà-
öiâíèêiâ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíiâ, ñóá’ºêòè òàêîãî ïðàâà ÷àñòî çàâóàëüîâà-
íî ÷è âiäêðèòî êëîïî÷óòü ïðî îôiöiéíå òëóìà÷åííÿ íîðì, ÿêi íà ìîìåíò
òàêîãî çâåðíåííÿ âòðàòèëè ÷èííiñòü. Â îêðåìèõ âèïàäêàõ ñóá’ºêòè ïðàâà
çâåðíåííÿ çâåðòàþòüñÿ ç êëîïîòàííÿìè ïðî îôiöiéíå òëóìà÷åííÿ íîðì
÷èííîãî çàêîíó, à íà ìîìåíò âiäêðèòòÿ êîíñòèòóöiéíîãî ïðîâàäæåííÿ ó öié
ñïðàâi òà ÷è iíøà íîðìè çàêîíó ÷è çàêîí çàãàëîì âòðà÷àþòü ÷èííiñòü.

Òàê, ó ñïðàâi ïðî ïåðåðàõóíîê ïåíñié âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ áiëüøiñòü
ñóá’ºêòiâ ïðàâà íà êîíñòèòóöiéíå ïîäàííÿ, êîíñòèòóöiéíå çâåðíåííÿ êëîïî-
òàëè ïðî îôiöiéíå òëóìà÷åííÿ íîðì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñiéíå çàáåçïå-
÷åííÿ âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ, îñiá íà÷àëüíèöüêîãî i ðÿäîâîãî ñêëàäó îðãàíiâ
âíóòðiøíiõ ñïðàâ òà äåÿêèõ iíøèõ îñiá» ¹ 2262-ÕII, ÿêi íà ìîìåíò ðîçãëÿäó
öèõ ïîäàíü i çâåðíåíü âòðàòèëè ÷èííiñòü. Îäèí iç ñóá’ºêòiâ, à ñàìå ãðîìàäÿ-
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íèí Ò., óæå â ñâîºìó çâåðíåííi çàçíà÷èâ, ùî âií ïðîñèòü íàäàòè îôiöiéíå
òëóìà÷åííÿ öèõ íîðì â ðåäàêöi¿, ÿêà áóëà ÷èííîþ íà ÷àñ âèíèêíåííÿ
ñïiðíèõ âiäíîñèí, îñêiëüêè íà ìîìåíò çâåðíåííÿ éîãî äî Êîíñòèòóöiéíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè öi ñïiðíi âiäíîñèíè âæå áóëè çàêîíîäàâñòâîì âðåãóëüîâàíi, à
éîãî ïîðóøåíå ïðàâî äî íàáðàííÿ ÷èííîñòi íîâèìè íîðìàìè öüîãî Çàêîíó
íå âiäíîâëåíî. Ç ïîä³áíèì êëîïîòàííÿì çâåðíóâñÿ ³ ãðîìàäÿíèí Ê., ÿêèé
ïðîñèâ äàòè îôiöiéíå òëóìà÷åííÿ ñòàòòi 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âå-
òåðàíiâ âiéíè, ãàðàíòi¿ ¿õ ñîöiàëüíîãî çàõèñòó» â ÷àñòèíi ïiäâèùåííÿ ïåíñié
iíâàëiäàì II ãðóïè ñòàíîì íà 2005 ðiê, îñê³ëüêè Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 2939-IV
âiä 5 æîâòíÿ 2005 ðîêó ç 1 ñi÷íÿ 2006 ðîêó çàçíà÷åíà íîðìà çìiíåíà.

Òàêèõ êëîïîòàíü äî Êîíñòèòóöiéíîãî Ñóäó Óêðà¿íè íàäõîäèòü ÷èìàëî.
Òîæ âèðiøóþ÷è ïèòàííÿ ïðî âiäêðèòòÿ êîíñòèòóöiéíîãî ïðîâàäæåííÿ ó
ñïðàâi, îðãàí êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ êåðóºòüñÿ âèðîáëåíîþ íèì ïðàâî-
âîþ ïîçèöiºþ: â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» äî êîìïåòåíöi¿ Êîíñòèòóöiéíîãî Ñóäó Óêðà¿-
íè íå íàëåæèòü òëóìà÷åííÿ çàêîíiâ, ùî âòðàòèëè þðèäè÷íó ñèëó (ìîòèâó-
âàëüíà ÷àñòèíà óõâàëè Êîíñòèòóöiéíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 62-ç âiä 4 ãðóäíÿ
1997 ðîêó), à éîãî þðèñäèêöiÿ ïîøèðþºòüñÿ íà ÷èííi íîðìàòèâíî-ïðàâîâi
àêòè (àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 5 ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè Ðiøåííÿ ¹ 15-ðï âiä
14 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó), ³ â³äìîâëÿº ó â³äêðèòò³ êîíñòèòóö³éíîãî ïðîâà-
äæåííÿ. Ó òàêèõ âèïàäêàõ ñîöiàëüíi ïðàâà ãðîìàäÿíèíà âèÿâëÿþòüñÿ íåçà-
õèùåíèìè.

Çâåðíåìîñÿ äëÿ ïðèêëàäó äî âèùåçãàäàíî¿ ñèòóàö³¿ ç ãðîìàäÿíèíîì Ê.
Ó ïåðøié ïîëîâèíi 2004 ðîêó âií çâåðíóâñÿ äî îäíîãî ç ðàéîííèõ ñóäiâ çà
çàõèñòîì ñâîãî ïîðóøåíîãî, íà éîãî ïîãëÿä, ïðàâà. Ó çàäîâîëåííi ïîçîâó ñóä
éîìó âiäìîâèâ. Ó ñåðïíi 2004 ðîêó êîëåãiÿ ñóääiâ ñóäîâî¿ ïàëàòè â öèâiëü-
íèõ ñïðàâàõ àïåëÿöiéíîãî ñóäó âiäõèëèëà éîãî àïåëÿöiéíó ñêàðãó, à ðiøåí-
íÿ ðàéîííîãî ñóäó çàëèøèëà áåç çìií. Íàòîì³ñòü àíàëîã³÷í³ ïîçîâè iíøèõ
ãðîìàäÿí, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç äîäàíèõ äî êîíñòèòóöiéíîãî çâåðíåííÿ ìàòåð³-
àë³â, ñóäè çàäîâîëüíèëè.

Âèõiä ç òàêî¿ ñèòóàö³¿, íà íàøó äóìêó, ìîæëèâèé ÷åðåç çàïðîâàäæåííÿ
êîíñòèòóöiéíî¿ ñêàðãè, ùî âæå òðèâàëèé ÷àñ º ïðèâîäîì äëÿ äåáàò³â ì³æ
â÷åíèìè, þðèñòàìè-ïðàêòèêàìè, ïîëiòèêàìè. Àëå òàêèé iíñòèòóò çàõèñòó
ïðàâ ãðîìàäÿí òà iíøèõ îñiá ìàº áóòè ïåðåäáà÷åíèé Êîíñòèòóöiºþ Óêðà¿íè.

Iíøèé âàð³àíò ìîæå ïîëÿãàòè â óòî÷íåííi Êîíñòèòóöiéíèì Ñóäîì Óêðà¿-
íè ñâîº¿ ïðàâîâî¿ ïîçèöi¿, íàâåäåíî¿ âèùå, íà ïiäñòàâi âèâ÷åííÿ ïèòàííÿ
ïðî ïåðåæèâàþ÷ó ñèëó çàêîíó, ÿêå ïîðóøóþòü îêðåì³ â÷åí³-þðèñòè.

Çîêðåìà, ïðîôåñîð Ì. Öâiê1 òà iíø³ àâòîðè ïiäðó÷íèêà «Çàãàëüíà òåîðiÿ
äåðæàâè i ïðàâà» çàçíà÷àþòü, ùî «ïåðåæèâàþ÷à äiÿ ñòàðîãî àêòà — öå ÿâè-
ùå, çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì ïðîòèëåæíå çâîðîòíié ñèëi. Òóò ñòàðèé íîðìàòèâ-
íèé àêò, ñêàñîâàíèé íîâèì, ÿêîþñü ìiðîþ ïðîäîâæóº äiÿòè i ïiñëÿ âòðàòè
íèì þðèäè÷íî¿ ñèëè. Âií íiáè «ïåðåæèâàº» âiäâåäåíèé éîìó òåðìií. Ïåðå-
æèâàííÿ çàêîíó ìîæëèâå òiëüêè ó òðèâàþ÷èõ âiäíîñèíàõ. Âîíî çàñòîñî-
âóºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ó ðàçi êîëè íåîáõiäíî âðàõóâàòè iíòåðåñè îñiá, ùî âñòó-
ïèëè â ïðàâîâiäíîñèíè äî âèäàííÿ íîâîãî íîðìàòèâíîãî àêòà».

Àêàäåìiê ÀÏðÍ Óêðà¿íè, ñóääÿ Êîíñòèòóöiéíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó âiäñòàâöi
Â. Òèõèé ââàæàº, ùî ó âèïàäêó ïåðåæèâàþ÷î¿ ñèëè çàêîíó ÷è íîðìè çàêîíó
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ìàº íàäàâàòè îôiöiéíå òëóìà÷åííÿ òàêîãî çà-
êîíó ÷è òàêî¿ íîðìè çàêîíó.

Íà íàøó äóìêó, òàêi ïðîïîçèöi¿ ïîòðåáóþòü ãðóíòîâíîãî âèâ÷åííÿ Êîí-
ñòèòóöiéíèì Ñóäîì Óêðà¿íè, Âåðõîâíèì Ñóäîì Óêðà¿íè, âiäïîâiäíèìè êî-
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ìiòåòàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, îáãîâîðåííÿ ñåðåä øèðîêîãî êîëà â÷å-
íèõ-þðèñòiâ i íàñàìïåðåä ñåðåä òèõ, õòî çàéìàºòüñÿ ïðîáëåìàìè êîíñòèòó-
öiéíîãî ïðàâà.

²íøà ïðîáëåìà ïîëÿãàº â òîìó, ùî çãiäíî çi ñòàòòåþ 94 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ïiäñòàâîþ äëÿ êîíñòèòóöiéíîãî çâåð-
íåííÿ ùîäî îôiöiéíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóöi¿ Óêðà¿íè òà çàêîíiâ Óêðà¿íè
º íàÿâíiñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóöi¿ àáî çàêîíiâ
Óêðà¿íè ñóäàìè Óêðà¿íè, iíøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêùî ñóá’ºêò
ïðàâà íà êîíñòèòóöiéíå çâåðíåííÿ ââàæàº, ùî öå ìîæå ïðèçâåñòè àáî ïðè-
çâåëî äî ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóöiéíèõ ïðàâ i ñâîáîä. Âiäïîâiäíî äî öüîãî
æ Çàêîíó ó êîíñòèòóöiéíîìó çâåðíåííi ìàº çàçíà÷àòèñÿ îáãðóíòóâàííÿ
òâåðäæåíü ùîäî íåîáõiäíîñòi â îôiöiéíîìó òëóìà÷åííi ïîëîæåíü Êîíñòè-
òóöi¿ Óêðà¿íè àáî çàêîíiâ Óêðà¿íè.

Çà îêðåìèìè êîíñòèòóöiéíèìè çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí-ïåíñiîíåðiâ, ÿêi
âèéøëè íà ïåíñiþ, ó çàïàñ ÷è ó âiäñòàâêó ïiñëÿ ñëóæáè â àðìi¿ ÷è ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàíàõ, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä íàäàâàâ îôiöiéíå òëóìà÷åííÿ ïåâíèõ
íîðì Êîíñòèòóöi¿ i çàêîíiâ Óêðà¿íè.

Ïðîòå çìiñò äåÿêèõ êîíñòèòóöiéíèõ çâåðíåíü i äîëó÷åíèõ äî íèõ ðiøåíü
ñóäiâ çàãàëüíî¿ þðèñäèêöi¿ ñâiä÷èòü ïðî âiäñóòíiñòü íåîäíîçíà÷íîãî çàñòî-
ñóâàííÿ îñòàííiìè ïîëîæåíü Êîíñòèòóöi¿ i çàêîíiâ Óêðà¿íè òà íàëåæíîãî
îáãðóíòóâàííÿ íåîáõiäíîñòi â ¿õ îôiöiéíîìó òëóìà÷åííi. Ó òàêèõ êîíñòèòó-
öiéíèõ çâåðíåííÿõ ôàêòè÷íî éäåòüñÿ ïðî íåçãîäó òîãî ÷è iíøîãî ñóá’ºêòà ç
ðiøåííÿìè ñóäiâ çàãàëüíî¿ þðèñäèêöi¿, à ç äîäàíèõ ðiøåíü öèõ ñóäiâ âáà÷à-
ºòüñÿ, ùî â îäíèõ âèïàäêàõ ïðè âèðiøåííi îäíàêîâèõ ïèòàíü, íàïðèêëàä,
ïðî ïåðåðàõóíîê ïåíñié ÷è ïiäâèùåííÿ ïåíñié ïåíñiîíåðàì-âiéñüêîâîñëóæ-
áîâöÿì, ñóäè êåðóâàëèñÿ íîðìàìè çàêîíiâ, à â iíøèõ — íîðìàìè ïîñòàíîâ
Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè. Òîáòî ìàº ìiñöå íå íåîäíîçíà÷íiñòü çàñòîñó-
âàííÿ ïîëîæåíü îäíîãî é òîãî ñàìîãî çàêîíó äî îäíàêîâèõ ïðàâîâiäíîñèí,
à çàñòîñóâàííÿ îäíèìè ñóäàìè çàãàëüíî¿ þðèñäèêöi¿ íîðì çàêîíiâ, iíøè-
ìè — íîðì ïiäçàêîííèõ àêòiâ.

Óñóíåííÿ òàêèõ ðîçáiæíîñòåé ïîâ’ÿçàíî ç âèðiøåííÿì ïèòàíü ùîäî çà-
êîííîñòi àêòiâ îðãàíiâ äåðæàâíî¿ âëàäè. Àëå ñòàòòÿ 14 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» âèêëþ÷àº ç êîëà éîãî ïîâíîâàæåíü ÿê öi, òàê
i iíøi ïèòàííÿ, âiäíåñåíi äî êîìïåòåíöi¿ ñóäiâ çàãàëüíî¿ þðèñäèêöi¿.

Ùå îäíà ïðîáëåìà, ÿêó âèñâ³òëèëà ï³äãîòîâêà íàìè ïðîåêòó ð³øåííÿ ó
ñïðàâ³ ïðî ïåðåðàõóíîê ïåíñ³é â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì ³ ÿêó ìè íå ìîæåìî
îìèíóòè óâàãîþ, ïîëÿãàº â òàêîìó. Íà ïëåíàðíèõ çàñiäàííÿõ Êîíñòèòó-
öiéíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ö³é ñïðàâ³ ðîçãëÿäàëàñÿ çàïðîïîíîâàíà ñóääåþ-äî-
ïîâ³äà÷åì ïðîïîçèöiÿ ââàæàòè ùîì³ñÿ÷íó íàäáàâêó â ðîçì³ð³ 100 â³äñîòê³â
ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ (îêëàä³â ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà íàäáàâêà çà
âèñëóãó ðîê³â), âñòàíîâëåíó óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹ 939 â³ä 31 ëèï-
íÿ 2000 ðîêó, ¹ 771 â³ä 31 ñåðïíÿ 2001 ðîêó, ¹ 173 â³ä 23 ëþòîãî 2002 ðî-
êó, ôàêòè÷íèì ï³äâèùåííÿì ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâ-
ö³â, îñ³á íà÷àëüíèöüêîãî ³ ðÿäîâîãî ñêëàäó îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà
äåÿêèõ ³íøèõ îñ³á (îêëàä³â ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà íàäáàâêè çà âèñëóãó
ðîê³â), ùî ï³äïàäàº ï³ä ä³þ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 63 Çàêîíó ïðî ïåíñ³éíå
çàáåçïå÷åííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â â ðåäàêö³¿ çàêîí³â Óêðà¿íè ¹ 3946-Õ²²
â³ä 4 ëþòîãî 1995 ðîêó (äàë³ — Çàêîí ¹ 3946-ÕII) òà ¹ 51-²V â³ä 4 ëèïíÿ
2002 ðîêó (äàë³ — Çàêîí ¹ 51-IV) íåçàëåæíî â³ä ÷àñó ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é, ç
ìîìåíòó âñòàíîâëåííÿ òàêî¿ íàäáàâêè. Îäíàê ïiñëÿ ãðóíòîâíîãî ðîçãëÿäó
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âiäõèëèâ öþ ïðîïîçèö³þ âèõîäÿ÷è ç òàêîãî.
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Âñòàíîâëþþ÷è â³äïîâ³äíèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè ùîì³ñÿ÷í³ äîäàòêîâ³
âèäè ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ (íàäáàâêè, äîïëàòè, ï³äâèùåííÿ) òà ïðåì³¿
äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ïðàö³âíèê³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà ³íøèõ
îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ñëóæá³, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ñïðèÿâ ï³äâèùåííþ ¿õ
ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Îäíàê òàêå ï³äâèùåííÿ íå âïëèâàëî íà ïåðåðàõó-
íîê ïåíñ³é ïåíñ³îíåð³â-â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, îñê³ëüêè âñòàíîâëåí³ ùîì³ñÿ÷-
í³ äîäàòêîâ³ âèäè ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ (íàäáàâêè, äîïëàòè, ï³äâèùåííÿ)
òà ïðåì³¿ äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ çàêîíàìè ¹ 1769-²V òà ¹ 2255-IV íå íàëå-
æàëè äî âèä³â ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, ÿê³ âðàõîâóâàëèñÿ äëÿ îá÷èñëåííÿ
ïåíñ³é â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì òà ³íøèì îñîáàì çà Çàêîíîì ¹ 2262-Õ²².

Ñàìå òàêó ïîçèöiþ âèñëîâèâ i Ïëåíóì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ïîñòà-
íîâi «Ïðî îêðåìi ïèòàííÿ çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè Óêðà¿íè çàêîíîäàâñòâà ïðî
ïåíñiéíå çàáåçïå÷åííÿ âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ (êðiì âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ ñòðî-
êîâî¿ ñëóæáè), îñiá íà÷àëüíèöüêîãî i ðÿäîâîãî ñêëàäó îðãàíiâ âíóòðiøíiõ
ñïðàâ òà äåÿêèõ iíøèõ îñiá» ¹ 4 âiä 15 êâiòíÿ 2005 ðîêó. Íåçâàæàþ÷è íà öåé
äîêóìåíò, çíà÷íà ÷àñòèíà ñóäiâ çàãàëüíî¿ þðèñäèêöi¿, ÿê ñâiä÷àòü äîäàíi äî
êîíñòèòóöiéíèõ ïîäàíü i çâåðíåíü ìàòåðiàëè, ïðîäîâæóâàëà i ïðîäîâæóº ñüî-
ãîäíi çàäîâîëüíÿòè ïîçîâè ïåíñiîíåðiâ âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ òà äåÿêèõ iíøèõ
îñiá ùîäî ïåðåðàõóíêó ïåíñié ç óðàõóâàííÿì ïðàêòè÷íî âñiõ îñíîâíèõ íàäáà-
âîê òà ïðåìié, âñòàíîâëåíèõ ñâîãî ÷àñó âiäïîâiäíèìè óêàçàìè Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè.

Àíàë³ç çì³ñòó óêàç³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè, íà ÿê³ ïîñèëàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ñóá’ºêòè ó ñâî¿õ êîíñòèòóö³éíèõ ïî-
äàííÿõ, êîíñòèòóö³éíèõ çâåðíåííÿõ, çäiéñíåíèé ó ïðîöåñi êîíñòèòóöiéíîãî
ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâi, ñâ³ä÷èòü, ùî ñåðåä íèõ íåìàº æîäíîãî íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîãî àêòà, â ÿêîìó áåçïîñåðåäíüî éøëîñÿ á ïðî ï³äâèùåííÿ îêëàä³â
ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà íàäáàâêè çà âèñëóãó ðîê³â. Íèìè ëèøå âñòàíîâ-
ëþâàëèñÿ íàäáàâêè, äîïëàòè, ï³äâèùåííÿ òà ïðåì³¿ ÿê íîâ³ ùîì³ñÿ÷í³ äî-
äàòêîâ³ âèäè ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, ³ ò³ëüêè îäíà ç íèõ, à ñàìå ùîì³ñÿ÷íà
íàäáàâêà ó ðîçì³ð³ 100 â³äñîòê³â ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ (îêëàä³â ãðîøîâî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ òà íàäáàâêè çà âèñëóãó ðîê³â), ìàëà çàãàëüíèé ³ ïîñò³éíèé
õàðàêòåð (òîáòî ïåðåäáà÷àëàñÿ äëÿ âñ³õ âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ, ïðàöiâíèêiâ
îðãàíiâ âíóòðiøíiõ ñïðàâ òà äåÿêèõ iíøèõ îñiá íåçàëåæíî â³ä îáñòàâèí ÷à-
ñó, ì³ñöÿ, ÿêîñò³ ñëóæáè òîùî), à ³íø³ áóëè ïåðñîí³ô³êîâàí³ (ïåðåäáà÷àëèñÿ
äëÿ òèõ, õòî ìàº âèñîê³ ðåçóëüòàòè ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèñîêó êâàë³ô³êà-
ö³þ, âèêîíóº îñîáëèâî âàæëèâ³ çàâäàííÿ, ÷èÿ ä³ÿëüí³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç ïðîôå-
ñ³éíèì ðèçèêîì). Êð³ì öüîãî, âñòàíîâëåííÿ îñòàíí³õ íàäáàâîê, äîïëàò, ï³ä-
âèùåíü òà ïðåì³é â ïåâíèõ ìåæàõ áóëî ïðàâîì êåð³âíèêà, çàëåæàëî âiä
íàÿâíîñò³ êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó Äåðæàâíîìó áþäæåò³ Óêðà¿íè íà óòðè-
ìàííÿ â³äïîâ³äíèõ ì³í³ñòåðñòâ ³ â³äîìñòâ.

ßê áóëî ç’ÿñîâàíî ï³ä ÷àñ êîíñòèòóöiéíîãî ïðîâàäæåííÿ, öÿ íàäáàâêà
ìàëà ³ ìàº ³ìïåðàòèâíèé õàðàêòåð. Íà íàøó äóìêó, ëèøå ùîäî íå¿ ìîæå
éòèñÿ ïðî çäiéñíåííÿ ïåðåðàõóíêó ïåíñié â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ÷àñòè-
íîþ òðåòüîþ ñòàòòi 63 â ðåäàêöiÿõ çàêîí³â ¹ 3946-ÕII òà ¹ 51-IV.

Îäíàê âåñòè ìîâó ïðî öå íàëåæàëî íå â ïðîöåñi êîíñòèòóöiéíîãî ñóäî÷èí-
ñòâà (öÿ ïðîïîçèöiÿ áóëà á ðîç’ÿñíåííÿì òîãî, ùî òàêå ùîìiñÿ÷íà íàäáàâêà
â ðîçìiði 100 âiäñîòêiâ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, âñòàíîâëåíà ñâîãî ÷àñó
âiäïîâiäíèìè óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè), àäæå íàäàííÿ ðîç’ÿñíåíü çà
êîíñòèòóöiéíèìè ïîäàííÿìè, êîíñòèòóöiéíèìè çâåðíåííÿìè íå íàëåæèòü
äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóöiéíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.

Òàêå ðîç’ÿñíåííÿ, íà íàøå ïåðåêîíàííÿ, äëÿ îðãàíiâ äåðæàâíî¿ âëàäè i,
íàñàìïåðåä, äëÿ ñóäiâ çàãàëüíî¿ þðèñäèêöi¿ ìiã áè íàäàòè Âåðõîâíèé Ñóä
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Óêðà¿íè, îñêiëüêè çãiäíî ç³ ñòàòòåþ 47 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòðié Óê-
ðà¿íè» âií «äàº ðîç’ÿñíåííÿ ç ïèòàíü çàñòîñóâàííÿ çàêîíîäàâñòâà íà îñíîâi
óçàãàëüíåííÿ ñóäîâî¿ ïðàêòèêè òà àíàëiçó ñóäîâî¿ ñòàòèñòèêè». Òàê³ ðîç’ÿñ-
íåííÿ ì³ã íàäàòè ³ Ïëåíóì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ÿêèé çãiäíî ç³ ñòàò-
òåþ 55 öüîãî æ Çàêîíó «äàº ðîç’ÿñíåííÿ ñóäàì çàãàëüíî¿ þðèñäèêöi¿ ç ïè-
òàíü çàñòîñóâàííÿ çàêîíîäàâñòâà».

Âèùåçãàäàíîþ ïîñòàíîâîþ Ïëåíóì Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè çâåðíóâ
óâàãó ñóäiâ íà òå, ùî çàêîíîäàâñòâî ç ïèòàíü ïåíñiéíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ÷èí-
íå äî 1 ñi÷íÿ 2005 ðîêó, íå ïåðåäáà÷àëî ìîæëèâîñòi ïåðåðàõóíêó ðàíiøå
ïðèçíà÷åíèõ ïåíñié âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ òà îñiá, êîòði ìàþòü ïðàâî íà
ïåíñiþ çãiäíî iç Çàêîíîì ¹ 2262-ÕII, ó çâ’ÿçêó iç çàïðîâàäæåííÿì íîâèõ
ùîìiñÿ÷íèõ äîäàòêîâèõ âèäiâ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ïðåì³é, ÿê³ âîíè
íå îòðèìóâàëè ïiä ÷àñ ñëóæáè. Çàêîí ¹ 1769-IV, ùî íàáóâ ÷èííîñòi 1 ñi÷íÿ
2005 ðîêó, íå ìàº çâîðîòíî¿ ñèëè, òîìó âèìîãè ùîäî ïåðåðàõóíêó ïåíñié ç
óðàõóâàííÿì çàïðîâàäæåíèõ ïiñëÿ çâiëüíåííÿ çi ñëóæáè íîâèõ ùîìiñÿ÷íèõ
äîäàòêîâèõ âèäiâ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ïðåìié çà ìèíóëèé ÷àñ, òîáòî
äî 1 ñi÷íÿ 2005 ðîêó, çàäîâîëåííþ íå ïiäëÿãàþòü.

Ç ôîðìàëüíîãî ïîãëÿäó, òàêèé âèñíîâîê Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿-
íè º, áåçóìîâíî, ïðàâîâèì. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ «íîâèõ ùîìiñÿ÷íèõ äîäàòêîâèõ
âèäiâ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ», òî âèñëîâèìî äåÿê³ çàóâàæåííÿ. Ö³ëêîì
î÷åâèäíî, ùî ÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòòi 43 Çàêîíó Óêðà¿íè ¹ 2262-ÕII, ÿêà âñòà-
íîâëþâàëà óìîâè îá÷èñëåííÿ ïåíñié âiéñüêîâîñëóæáîâöÿì òà äåÿêèì ií-
øèì îñîáàì, äî íàáðàííÿ ÷èííîñòi Çàêîíó ¹ 1769-IV íå ì³ñòèëà ïîíÿòòÿ
«ùîìiñÿ÷íi äîäàòêîâi âèäè ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ (íàäáàâêè, äîïëàòè,
ïiäâèùåííÿ) òà ïðåìi¿».

Ñòîñîâíî æ çìiñòó «ùîìiñÿ÷íî¿ íàäáàâêè ó ðîçìiði 100 âiäñîòêiâ ãðîøî-
âîãî çàáåçïå÷åííÿ (îêëàäiâ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ) òà íàäáàâêè çà âèñëóãó
ðîêiâ» äîçâîëèìî ñîái çâåðíóòè óâàãó íà òàêå.

Ïðîàíàëiçóâàâøè íîðìàòèâíî-ïðàâîâi àêòè, ÿêèìè âñòàíîâëþâàëèñÿ íî-
âi ùîìiñÿ÷íi äîäàòêîâi âèäè ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà-
¿íè ìàâ áè, íà íàø ïîãëÿä, çàóâàæèòè, ùî ñêëàäîâèìè ùîìiñÿ÷íî¿ íàäáàâ-
êè ó ðîçìiði 100 âiäñîòêiâ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ º îêëàäè ãðîøîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ (äî íèõ íàëåæàòü îêëàäè çà ïîñàäîþ i îêëàäè çà âiéñüêîâèì
(ñïåöiàëüíèì çâàííÿì) òà íàäáàâêà çà âèñëóãó ðîêiâ). Àëå æ ÷àñòèíà òðåòÿ
ñòàòòi 43 Çàêîíó ¹ 2262-ÕII, äî ¿¿ ðåäàêöi¿ çà Çàêîíîì ¹ 1769-IV, âñòàíîâ-
ëþâàëà, ùî äëÿ îá÷èñëåííÿ ïåíñi¿ âiéñüêîâîñëóæáîâöÿì òà iíøèì îñîáàì
âðàõîâóþòüñÿ íàñàìïåðåä âiäïîâiäíi îêëàäè çà ïîñàäîþ, âiéñüêîâèì ÷è
ñïåöiàëüíèì çâàííÿì, ïðîöåíòíà íàäáàâêà çà âèñëóãó ðîêiâ, òîáòî öi òðè
îñíîâíi ñêëàäîâi ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. À ÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòòi 63 Çàêîíó
¹ 2262-ÕII, äî ¿¿ ðåäàêöi¿ çà Çàêîíîì ¹ 2255-IV, âñòàíîâëþâàëà, ùî ïðè-
çíà÷åíi âiéñüêîâîñëóæáîâöÿì òà iíøèì îñîáàì ïåíñi¿ ïåðåðàõîâóþòüñÿ
ç ïiäâèùåííÿì ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âiäïîâiäíèõ êàòåãîðié âiéñüêîâî-
ñëóæáîâöiâ òà iíøèõ îñiá.

Íà íàø ïîãëÿä, íà äóìêó ôàõiâöiâ âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ, ïðàöiâíèêiâ
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, âñòàíîâëåíà óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè íàä-
áàâêà ó ðîçìiði 100 âiäñîòêiâ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ (îêëàäè ãðîøîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ òà íàäáàâêà çà âèñëóãó ðîê³â) áóëà ïiäâèùåííÿì ãðîøîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ ó äâà ðàçè, i öå îäíîçíà÷íî ìàëî âïëèíóòè íà ïåðåðàõóíîê
ïåíñié ç ìîìåíòó ¿¿ çàïðîâàäæåííÿ.

ßêáè ïîñòàíîâîþ Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 4 âiä 15 êâiòíÿ
2005 ðîêó áóëî íàäàíå ïîä³áíå ðîç’ÿñíåííÿ, òî, ìîæëèâî, ñóäè çàãàëüíî¿
þðèñäèêöi¿ ³íàêøå ïiäõîäèëè á äî âèðiøåííÿ ñïðàâ çà ïîçîâàìè ïåíñiî-
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íåðiâ-âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ òà äåÿêèõ iíøèõ îñiá i Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè
âðàõóâàëà á òàêó ïîçèöiþ ïðè ïðèéíÿòòi Çàêîíó ¹ 1769-IV. Öå äîçâîëèëî á
óíèêíóòè çàçíà÷åíèõ ìàñîâèõ çâåðíåíü ïåíñiîíåðiâ-âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ,
ãðîìàäñüêèõ îðãàíiçàöié òà íàðîäíèõ äåïóòàòiâ Óêðà¿íè äî Êîíñòèòóöiéíî-
ãî Ñóäó Óêðà¿íè òà ñóäiâ çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿, à ð³øåííÿ ñóä³â çàãàëüíî¿
þðèñäèêö³¿ ó ñïðàâàõ çà ïîçîâàìè ïåíñ³îíåð³â-â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ïðî ïå-
ðåðàõóíîê ïåíñ³é íå áóëè á òàêèìè íåîäíîçíà÷íèìè.

Òàê, íàïðèêëàä, Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà 26 æîâòíÿ 2004 ðîêó
ðîçãëÿíóâ öèâiëüíó ñïðàâó çà ïîçîâîì ãðîìàäÿíèíà Ê., çâiëüíåíîãî ó çàïàñ ó
1990 ðîöi, à 24 ñi÷íÿ 2005 ðîêó — öèâiëüíó ñïðàâó çà ïîçîâîì ãðîìàäÿíè-
íà Ñ., çâiëüíåíîãî ó çàïàñ ó 1993 ðîöi. Âèìîãè, çàÿâëåí³ îáîìà ïåíñiîíåðàìè ó
ïîçîâàõ, çáiãàþòüñÿ: çäiéñíèòè ïåðåðàõóíîê ðàíiøå ïðèçíà÷åíèõ ïåíñié ç óðà-
õóâàííÿì 100 ïðîöåíòiâ íàäáàâêè, âñòàíîâëåíî¿ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
¹ 173 âiä 23 ëþòîãî 2002 ðîêó, 90-ïðîöåíòíî¿ íàäáàâêè, âñòàíîâëåíî¿ Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹ 389 âiä 5 òðàâíÿ 2003 ðîêó, 40-ïðîöåíòíî¿ íàäáàâêè,
âñòàíîâëåíî¿ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹ 847 âiä 14 ëèïíÿ 1999 ðîêó, ïðå-
ìi¿ â ðîçìiði 33,3 â³äñîòêà, ïåðåäáà÷åíî¿ ïîñòàíîâîþ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà-
¿íè ¹ 829 âiä 22 òðàâíÿ 2000 ðîêó.

Ó ðiøåííÿõ, ïðèéíÿòèõ ñóäîì çà öèìè ïîçîâàìè, íå éäåòüñÿ ïðî íàäàííÿ
ïîçèâà÷àìè òèõ ÷è iíøèõ äîêóìåíòiâ, äîâiäîê ïðî ñëóæáó ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ
Óêðà¿íè, ÿê³ çàñâ³ä÷óâàëè á ñòàâëåííÿ ïîçèâà÷iâ äî âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ
îáîâ’ÿçêiâ, ðiâåíü ¿õ ñëóæáîâî¿ äèñöèïëiíè, âiäïîâiäàëüí³ñòü, ïðîôåñiîíàëiçì,
êâàëiôiêàöiþ, ÿê³ñòü âèêîíàííÿ îñîáëèâî âàæëèâèõ çàâäàíü òîùî, õî÷à
âñòàíîâëåííÿ çàçíà÷åíèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè íîâèõ ùîìiñÿ÷-
íèõ äîäàòêîâèõ âèäiâ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ i ïåðåäáà÷àëî íàÿâíiñòü òà-
êèõ õàðàêòåðèñòèê.

Ïðîòå ó ïåðøîìó âèïàäêó ñóä çàäîâîëüíèâ ïîçîâíi âèìîãè ó ïîâíîìó îá-
ñÿçi, à â äðóãîìó — âiäìîâèâ ó çàäîâîëåííi ïîçîâíèõ âèìîã. Ïðè öüîìó â îáîõ
âèïàäêàõ ñóäè êåðóâàëèñÿ ñòàòòÿìè 15, 30, 62 Öèâiëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñiéíå çàáåçïå÷åííÿ âiéñüêîâî-
ñëóæáîâöiâ, îñiá íà÷àëüíèöüêîãî i ðÿäîâîãî ñêëàäó îðãàíiâ âíóòðiøíiõ ñïðàâ
òà äåÿêèõ iíøèõ îñiá».

Êð³ì òîãî, ÿê ñâiä÷èòü àíàëiç äîäàíèõ äî êîíñòèòóöiéíèõ ïîäàíü i çâåð-
íåíü êiëüêîõ äåñÿòêiâ êîïié ðiøåíü ñóäiâ çàãàëüíî¿ þðèñäèêöi¿ ñòîñîâíî ïå-
ðåðàõóíêó ïåíñié âiéñüêîâèõ ïåíñiîíåðiâ, îêðåìi ñóäè íå îñîáëèâî çâàæà-
þòü íà ïîñòàíîâó Ïëåíóìó Âåðõîâíî¿ Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 4 âiä 15 êâiòíÿ
2004 ðîêó òà íå íàäòî ïåðåéìàþòüñÿ äîñëiäæåííÿì îáñòàâèí ñïðàâè. Òàê,
Ãîëîñi¿âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ðîçãëÿíóâ 11 òðàâíÿ 2005 ðîêó ó âiä-
êðèòîìó çàñiäàííi öèâiëüíó ñïðàâó çà ïîçîâîì ãðîìàäÿíèíà Ì. ïðî ïåðåðà-
õóíîê ïåíñ³¿. Âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíè ñïðàâè i êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 10, 43,
55, 63 Çàêîíó ¹ 2262-ÕII (ç íàñòóïíèìè çìiíàìè), ïîñòàíîâàìè Êàáiíåòó
Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè ¹ 393 âiä 17 ëèïíÿ 1992 ðîêó (çi çìiíàìè), ¹ 452 âiä
6 êâiòíÿ 1998 ðîêó (çi çìiíàìè), ¹ 829 âiä 22 ÷åðâíÿ 2000 ðîêó, óêàçàìè
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹ 847 âiä 14 ëèïíÿ 1999 ðîêó, ¹ 173 âiä 23 ëþòîãî
2002 ðîêó, ¹ 389 âiä 5 òðàâíÿ 2003 ðîêó, à òàêîæ ñòàòòÿìè 15, 151, 30, 62,
172, 202, 2021, 292 Öèâiëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñóä âèði-
øèâ çàäîâîëüíèòè ïîçîâíi âèìîãè ïðî ïåðåðàõóíîê ïåíñi¿ ç óðàõóâàííÿì
ïðåìi¿ â ðîçìiði 33,3 â³äñîòêà, 100-âiäñîòêîâî¿ òà 90-â³äñîòêîâî¿ ùîìiñÿ÷-
íèõ íàäáàâîê çà áåçïåðåðâíó âiéñüêîâó ñëóæáó. Ó òîé æå ÷àñ ïîñèëàííÿ íà
ïîñòàíîâó Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó öüîìó ðiøåííi âiäñóòíº.

16 ÷åðâíÿ 2005 ðîêó Âiéñüêîâèé ìiñöåâèé ñóä Êè¿âñüêîãî ãàðíiçîíó ðîç-
ãëÿíóâ ó âiäêðèòîìó ñóäîâîìó çàñiäàííi öèâiëüíó ñïðàâó 26 ãðîìàäÿí Óêðà¿-
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íè ïðî ïåðåðàõóíîê ïåíñié. Êåðóþ÷èñü ïîëîæåííÿìè òèõ ñàìèõ çàêîíiâ
Óêðà¿íè, ïîñòàíîâ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè i íàâiòü ïîñëàâøèñü íà ïî-
ñòàíîâó Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 4 âiä 15 êâiòíÿ 2005 ðîêó, ñóä
çàäîâîëüíèâ ïîçîâíi âèìîãè ùîäî ïåðåðàõóíêó ïåíñié ç óðàõóâàííÿì
100-âiäñîòêîâî¿ íàäáàâêè.

Øåâ÷åíêiâñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà 21 âåðåñíÿ 2004 ðîêó ðîçãëÿíóâ
ó âiäêðèòîìó ñóäîâîìó çàñiäàííi öèâiëüíó ñïðàâó çà ïîçîâîì ãðîìàäÿíè-
íà Ð. ïðî ïåðåðàõóíîê ïåíñi¿. Êåðóþ÷èñü òèìè ñàìèìè íîðìàìè, ñóä âèði-
øèâ çàäîâîëüíèòè ïîçîâíi âèìîãè, à 22 áåðåçíÿ 2005 ðîêó öåé ñàìèé ñóä
ó òîìó ñàìîìó ñêëàäi çà ïîçîâîì ãðîìàäÿíèíà Ì. ïîçîâíi âèìîãè âèðiøèâ
âiäõèëèòè. Íàòîì³ñòü Êè¿âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Îäåñè, ðîçãëÿíóâøè
14 æîâòíÿ 2004 ðîêó ó âiäêðèòîìó ñóäîâîìó çàñiäàííi öèâiëüíó ñïðàâó çà
ïîçîâîì ãðîìàäÿíèíà Ê. ïðî ïåðåðàõóíîê ïåíñi¿ òà êåðóþ÷èñü òèìè ñàìèìè
íîðìàìè, ïîçîâíi âèìîãè çàäîâîëüíèâ.

Îòæå, íà íàøó äóìêó, ïîñòàº ïðîáëåìà ùîäî þðèäè÷íî¿ ñèëè ïîñòàíîâ
Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. Ç öüîãî ïðèâîäó ìè íå âíîñèìî æîäíèõ
ïðîïîçèö³é, ëèøå àêöåíòóºìî óâàãó íà äóæå âàæëèâ³é äëÿ çàãàëüíîãî, ³
çðåøòîþ êîíñòèòóö³éíîãî, ñóäî÷èíñòâà ïðîáëåì³.

² íàñàìê³íåöü çàóâàæèìî, ùî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, ìîòèâóþ÷è
ïðèïèíåííÿ êîíñòèòóöiéíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâi ïðî ïåðåðàõóíîê ïåí-
ñ³é â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ùîäî îôiöiéíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè
òðåòüî¿ ñòàòòi 43, ñòàòåé 51, 55, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòòi 63 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ïåíñiéíå çàáåçïå÷åííÿ îñiá, çâiëüíåíèõ ç âiéñüêîâî¿ ñëóæáè, òà äåÿêèõ
iíøèõ îñiá», ó ïóíêòi 5 ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè ïðèéíÿòîãî Ðiøåííÿ çàçíà-
÷èâ, ùî öå íå âèêëþ÷àº ìîæëèâîñòi çâåðíåííÿ öèõ òà iíøèõ ñóá’ºêòiâ ïðàâà
íà êîíñòèòóöiéíå ïîäàííÿ, êîíñòèòóöiéíå çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿìè ïðî
ïîøèðåííÿ ïîëîæåíü ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòòi 43 òà ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòòi 63
Çàêîíó ¹ 2262-ÕII ç íàñòóïíèìè çìiíàìè íà âñiõ ïåíñiîíåðiâ-âiéñüêîâî-
ñëóæáîâöiâ, ïðàöiâíèêiâ îðãàíiâ âíóòðiøíiõ ñïðàâ, äåÿêèõ iíøèõ îñiá ç ÷à-
ñó çàïðîâàäæåííÿ âiäïîâiäíèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè íîâèõ ùîìiñÿ÷íèõ
äîäàòêîâèõ âèäiâ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ (ïðî ùî ôàêòè÷íî éäåòüñÿ ó êîí-
ñòèòóöiéíèõ ïîäàííÿõ òà çâåðíåííÿõ) äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, îñêiëüêè
âèðiøåííÿ òàêèõ ïèòàíü çãiäíî ç ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòòi 85, ïóíê-
òîì 6 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòòi 92 Êîíñòèòóöi¿ Óêðà¿íè íàëåæèòü äî ¿¿ ïîâíîâà-
æåíü.

Âèðiøåííÿ ïîðóøåíèõ ó öié ñòàòòi ïèòàíü ñïðèÿòèìå íàëåæíîìó çàáåç-
ïå÷åííþ ñîöiàëüíîãî çàõèñòó i ñîöiàëüíèõ ãàðàíòié âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ i
ïåíñiîíåðiâ ç ¿õ ÷èñëà ó çàãàëüíîìó òà êîíñòèòóöiéíîìó ñóäî÷èíñòâi.
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Ç ²ÑÒÎÐ²¯
Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ ÞÑÒÈÖ²¯

ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍ² ÇÀÑÀÄÈ
ÐÀÄßÍÑÜÊÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ
ÏÎÂÎªÍÍÎÃÎ ÏÅÐ²ÎÄÓ (1946—1980 ðîêè)

Î. Ìèðîíåíêî,

äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, ïðîôåñîð,
çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè

(Ïðîäîâæåííÿ)

Âàæêî ïåðåîö³íèòè äîðîáîê íå ò³ëüêè äëÿ ðàäÿíñüêî¿, à é ìàéáóòíüî¿ óêðà-
¿íñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ, ùî íàëåæèòü â÷åíèì ñòâîðåíî¿

ó ÕÞ² â 1967 ðîö³ êàôåäðè öèâ³ëüíîãî ïðîöåñó, î÷îëþâàíî¿ äî 1972 ðîêó
Ì. Âàñèëü÷åíêîì, à äî ê³íöÿ ðîçãëÿäóâàíîãî ïåð³îäó — Ë. Íîñêîì. Ï³ä ¿õ êå-
ð³âíèöòâîì ³ çóñèëëÿìè Ñ. Êàöà, Þ. ×óéêîâà òà ³íøèõ ñï³âðîá³òíèê³â êàôåäðè
ãëèáîêî äîñë³äæóâàëèñü îêðåì³ ³íñòèòóòè öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà,
ðîçãëÿäàëèñü êîìïëåêñí³ ïðîáëåìè ïåðåãëÿäó ñóäîâèõ ïîñòàíîâ, ó òîìó ÷èñë³ é
òèõ, ùî íàáðàëè ñèëè, ïðàâîâîãî ñòàòóñó îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ñïðàâ³, ïðåä-
ìåò ³ ôóíêö³¿ öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ïðîô³ëàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü ñóäó
òîùî1.

Ï³ä êåð³âíèöòâîì Ì. Ãðîäçèíñüêîãî, Â. Òðàõòåðîâà, Ä. Ðîçåíáåðãà ó
40—50-õ ðîêàõ ðîçãîðíóëà ïë³äíó ä³ÿëüí³ñòü êàôåäðà êðèì³íàëüíîãî ïðàâà
ÕÞ², ÿêà ùå äî öüîãî ìàëà ñëàâåòí³ òðàäèö³¿2. Çîêðåìà, ñë³ä çâåðíóòè óâàãó
íà ïåðø³ ðîáîòè ìàéáóòíüîãî ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Â. Òèõîãî
«Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçêðàäàííÿ âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿, áîéîâèõ ïðèïàñ³â òà
âèáóõîâèõ ðå÷îâèí çà ðàäÿíñüêèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîì» (1976 ð³ê) òà
«Êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåçàêîííå âîëîä³ííÿ çáðîºþ» (1978 ð³ê).
Â³äçíà÷èìî àêòèâíó ó÷àñòü ÷ëåí³â êàôåäðè ó êîäèô³êàö³¿ êðèì³íàëüíîãî
çàêîíîäàâñòâà ÓÐÑÐ íà ìåæ³ 50—60-õ ðîê³â òà ï³äãîòîâö³ êîìåíòàð³â äî
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó ÓÐÑÐ, ùî ìàëî çíà÷íèé âïëèâ íà óäîñêîíàëåííÿ ñó-
äîâî¿ ïðàêòèêè.
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1 Íîñêî Ë.ß. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ïåðåâîçîê. — X., 1973; Êàö Ñ.Þ. Ó÷àñòèå ïðîêóðàòóðû
â ñîâåòñêîì ãðàæäàíñêîì ïðîöåññå. — X., 1958; Êàö Ñ.Þ. Ïåðåãëÿä ð³øåíü ïîðÿäêîì ñóäîâîãî
íàãëÿäó. — X., 1965; Êàö Ñ.Þ. Ñóäåáíûé íàäçîð â ãðàæäàíñêîì ñóäîïðîèçâîäñòâå. — Ì., 1980;
×óéêîâ Þ.Í. ×àñòíîå îïðåäåëåíèå â ãðàæäàíñêîì ñóäîïðîèçâîäñòâå. — Ì., 1974; ×óéêîâ Þ.Í.
Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ñóäà. — X., 1977 òà ³íø³.

2 Ãðîäçèíñêèé Ì.Ì., ×àïóðñêèé Ï.Ï. Êàññàöèîííîå è íàäçîðíîå ïðîèçâîäñòâî ïî óãîëîâíûì è
ãðàæäàíñêèì äåëàì. — Ì., 1945; Ãðîäçèíñêèé Ì.Ì. Óëèêè â ñîâåòñêîì óãîëîâíîì ïðîöåññå. — Ì.,
1945; Ãðîäçèíñêèé Ì.Ì. Êàññàöèîííîå è íàäçîðíîå ïðîèçâîäñòâî â ñîâåòñêîì óãîëîâíîì ïðîöåñ-
ñå. — Ì., 1953; Ãðîäçèíñêèé Ì.Ì. Âîïðîñû óãîëîâíîãî ïðàâà, óãîëîâíîãî ïðîöåññà è êðèìèíàëèñ-
òèêè. — X., 1962 òà ³íø³.



Áåçóìîâíîþ º çàñëóãà ó ðîçâèòêó â÷åííÿ ïðî ñóäîâèé êîíñòèòóö³éíèé
êîíòðîëü ïðàâîçíàâö³â êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó ï³ä ïðîâîäîì òîãî
ñàìîãî Ì. Ãðîäçèíñüêîãî, Â. Ñòàøèñà, Ä. Ïîñòîâîãî, Â. Ô³íüêà òà Þ. Ãðîøå-
âîãî. Ó ïåðø³ ïîâîºíí³ ðîêè Ì. Ãðîäçèíñüêèé ðàçîì ç ïðîôåñîðîì À. Ðèâ-
ë³íèì àêòèâíî ïðîäîâæóâàâ ðîçðîáêó ïðîáëåì ïåðåãëÿäó ñóäîâèõ âèðîê³â.
Îêð³ì òîãî, À. Ðèâë³íó íàëåæàòü àâòîðñòâî âïåðøå âèäàíîãî íà Óêðà¿í³ ï³ä-
ðó÷íèêà ç îðãàí³çàö³¿ ñóäó ³ ïðîêóðàòóðè â ÑÐÑÐ, ó ÿêîìó çíà÷íà óâàãà ïðè-
ä³ëÿëàñü íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì êîíñòèòóö³éíî¿ çàêîííîñò³, à òàêîæ íèçêà
îðèã³íàëüíèõ ðîá³ò ç ïîïóëÿðèçàö³¿ àâòîðèòåòó ñóäîâèõ îðãàí³â1. ×èìàëî
óâàãè ïðîáëåìàì îðãàí³çàö³¿ ñóäó é ïðîêóðàòóðè, äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó
ïðîöåñ³, îñíîâàì ñóäîâî-îðàòîðñüêîãî ìèñòåöòâà, ïðèíöèï³â êðèì³íàëüíî-
ãî ïðîöåñó, ïîøóêó îá’ºêòèâíî¿ ³ñòèíè, ïðîöåñóàëüíèì ôóíêö³ÿì ñë³ä÷îãî ³
ïðîêóðîðà òîùî ïðèä³ëÿëè Ñ. Àëüïåðò òà Ì. Ä³äåíêî. Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ
âèçð³âàííÿ ³äå¿ ñóäîâî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ìàëè ðîáîòè Þ. Ãðîøåâîãî
«Çàêîíí³ñòü ³ îáãðóíòîâàí³ñòü ð³øåíü ðàäÿíñüêîãî ñóäó» (1965 ð³ê), «Ãðîìàä-
ñüêà äóìêà ³ âèðîê ðàäÿíñüêîãî ñóäó» (1972 ð³ê), «Ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ
ñóää³âñüêîãî ïåðåêîíàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ñóäî÷èíñòâ³» (1975 ð³ê), «Çâ³ëü-
íåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà ñòàä³¿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó»
(1979 ð³ê), «Ñóòí³ñòü ñóäîâèõ ð³øåíü ó ðàäÿíñüêîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñ³»
(1979 ð³ê) òîùî.

Íå ïðèíèæóþ÷è çàñëóã öèâ³ë³ñò³â ³ êðèì³íàë³ñò³â ÕÞ², ï³äêðåñëèìî, ùî
ãîëîâíó ðîëü ó êîíöåïòóàëüí³é åâîëþö³¿ ñèñòåìè ïðàâîâî¿ îáîðîíè êîí-

ñòèòóö³é ÑÐÑÐ òà ÓÐÑÐ ó ðîçãëÿäóâàí³ ïîâîºíí³ äåñÿòèë³òòÿ â³ä³ãðàâàëè â÷å-
í³ êàôåäð ðàäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïðàâà (êåð³âíèêè Â. Áàðàõòÿí, Ð. Ïàâëîâ-
ñüêèé, Ì. ßíîâñüêèé, Î. Ñâº÷êàðüîâ), òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà (Â. Ñëèâèöü-
êèé, Ï. Ïîëåæàé, Â. Ãîðøåíüîâ òà ³íø³), ³ñòîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà (Ñ. Ôóêñ,
À. Ðîãîæèí), ì³æíàðîäíîãî ïðàâà (Â. Êîðåöüêèé, Ì. ßíîâñüêèé), àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî ïðàâà (Ð. Ïàâëîâñüêèé), ðàäÿíñüêîãî áóä³âíèöòâà (Ñ. Âèíîãðàä-
ñüêà). Çóñèëëÿìè íàçâàíèõ â÷åíèõ òà ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó
î÷îëþâàíèõ íèìè êàôåäð (Ë. Ìàéìåñêóëîâ, Î. Ñêàêóí, Î. ßêóáà, Ì. Ãîðøå-
íüîâà, Â. Ñåìåíîâ, Â. Ð³ÿêà, Â. Øóâàëîâà, É. Äðåéñëåð, ². Ñàôðîíîâà òà ³íø³)
ï³äãîòîâëåíî ³ âèäàíî äåñÿòêè êîëåêòèâíèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîíîãðàô³é,
ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â äëÿ þðèäè÷íèõ ôàêóëüòåò³â âóç³â2.
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1 Ðûâëèí À.Ë. Çàêîí è ñóä â ïðîèçâåäåíèÿõ À.Ñ. Ïóøêèíà. — Ë., 1957; Ðûâëèí À.Ë. Ïåðåñìîòð
ïðèãîâîðîâ â ÑÑÑÐ. — X., 1958; Ðûâëèí À.Ë. Îðãàíèçàöèÿ ñóäà è ïðîêóðàòóðû â ÑÑÑÐ. — X.,
1961; Ðûâëèí À.Ë. Ëåâ Òîëñòîé è öàðñêàÿ þñòèöèÿ. — X., 1961.

2 Áàðàõòÿí Â.À. Ðàäÿíñüêà äåìîêðàò³ÿ ³ ñâîáîäà îñîáè. — Ê., 1972; Áàðàõòÿí Â.À., Öâèê Ì.Â.
Âîïðîñû ãîñóäàðñòâà è ïðàâà â ñâåòå ðåøåíèé XXV ñúåçäà ÊÏÑÑ. — Ê., 1977; Ïàâëîâñêèé Ð.Ñ.
Àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå óñòðîéñòâî ÑÑÑÐ. — Ì., 1961; Ïàâëîâñüêèé Ð.Ñ. Ì³ñöåâ³ îð-
ãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè ÑÐÑÐ. — X., 1964; Ïàâëîâñêèé Ð.Ñ. Àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå
óñòðîéñòâî ñîâåòñêèõ ðåñïóáëèê. — X., 1965; Ïàâëîâñüêèé Ð.Ñ. Øèðø³ ïðàâà — âèùà â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü. — X., 1972; Ïàâëîâñêèé Ð.Ñ. Äåìîêðàòèÿ ðàçâèòîãî ñîöèàëèçìà. — X., 1977; Ïàâëîâ-
ñüêèé Ð.Ñ. Îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè ³ óïðàâë³ííÿ â ÑÐÑÐ. — Ê., 1978; Ïàâëîâñêèé Ð.Ñ. Êîíñòè-
òóöèîííûå îñíîâû äåÿòåëüíîñòè ìåñòíûõ Ñîâåòîâ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ. — X., 1979; Ïàâëîâ-
ñêèé Ð.Ñ. Çàêîíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîé äåìîêðàòèè íà ñîâðåìåííîì ýòàïå.
Êîíñòèòóöèîííûå îñíîâû ðàçâèòèÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîé äåìîêðàòèè. — Ê., 1979; Ñâå÷êàðåâ À.È.
Âûñøèå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÏÍÐ. — X., 1956; Ñâå÷êàðåâ À.È. Âûñøèå îðãàíû ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè çàðóáåæíûõ ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí. — X., 1974; Ñâå÷êàðåâ À.È., Îâ÷à-
ðåíêî À.À. Êîíñòèòóöèîííîå ðàçâèòèå çàðóáåæíûõ ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí Åâðîïû. Ôåäåðàöèÿ
â çàðóáåæíûõ ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ. — X., 1974; ßíîâñêèé Ì.Â. Ïðîáëåìà «ïðèîáðåòåíèé»
ãîñóäàðñòâåííîé òåððèòîðèè â ìåæäóíàðîäíîì ïðàâå. — Òàøêåíò, 1956; ßíîâñêèé Ì.Â., Ôåëüä-
ìàí Ä.È. Ãåíåðàëüíàÿ àññàìáëåÿ ÎÎÍ è âîïðîñû ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà. — Êàçàíü,
1968; Ïîëåæàé Ï.Ò. Ñóùíîñòü ïðàâà. — X., 1964; Ïîëåæàé Ï.Ò. Ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ. — X.,
1965; Ïîëåæàé Ï.Ò. Ñîîòíîøåíèå ïðàâà è ýêîíîìèêè â ñîöèàëèñòè÷åñêîì îáùåñòâå. — X., 1965;



Ó íèõ ãëèáîêî àíàë³çóâàëèñü òàê³ âàæëèâ³ íå ò³ëüêè äëÿ äîêòðèíè ðàäÿíñüêî¿
êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ïðîáëåìè, ÿê þðèäè÷íà äåîíòîëîã³ÿ, ïîð³âíÿëüíå
ïðàâîçíàâñòâî, äåìîêðàò³ÿ ³ ñâîáîäà îñîáè, êîíòðîëüí³ ôóíêö³¿ ì³ñöåâèõ ðàä
³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, äîñâ³ä ïîë³òè÷íîãî, àäì³í³ñòðàòèâíîãî ³ ñóäîâîãî
çàõèñòó êîíñòèòóö³¿ ó ñîö³àë³ñòè÷íèõ êðà¿íàõ òà êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ,
³ñòîðè÷í³ òèïè ïðàâà, çàãàëüíà òåîð³ÿ ïðàâîâ³äíîñèí, ñóòí³ñòü ïðàâà, ïîíÿò-
òÿ ïðàâà, âçàºìîâ³äíîñèíè ïðàâà, ïîë³òèêè ³ åêîíîì³êè ó ñóñï³ëüñòâ³, ïðî-
áëåìè òåîð³¿ þðèäè÷íîãî ïðîöåñó, ³ñòîð³ÿ ³ ïðàêòèêà ðàäÿíñüêèõ êîíòðîëü-
íèõ ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ì³æíàðîäíå ïðàâî òà äîñâ³ä ä³ÿëüíîñò³ ì³æ-
äåðæàâíèõ ³íñòèòóö³é, àäì³í³ñòðàòèâíà þñòèö³ÿ, ïîë³òè÷íà ³ ïðàâîâà äóìêà
â Óêðà¿í³, îñíîâè ðàäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ êîíòðîëþ, ñòàòóñ íà-
ö³îíàëüíèõ ìåíøèí ó ïðàâîâ³é äåðæàâ³, ñóòí³ñòü äåðæàâíîãî ïðàâà áóðæó-
àçíèõ êðà¿í òîùî.

Îñîáëèâî ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñàìå ó öåé ïåð³îä ó Õàðêîâ³ çàêëàäàþòüñÿ
îñíîâè, ìàáóòü, íàéìîãóòí³øî¿ é çàðàç â Óêðà¿í³ øêîëè ô³ëîñîô³¿ ³ ëî-

ã³êè ïðàâà. Âèðîñëà âîíà ç êàôåäðè ìàðêñèçìó-ëåí³í³çìó, ÿêó â ïîâîºíí³
ðîêè î÷îëþâàâ ². Ãîðáàòåíêî. Ïåðøîþ «ëàñò³âêîþ» â ãàëóç³ ô³ëîñîô³¿ ïðàâà
ìîæíà ââàæàòè ìîíîãðàô³þ âèêëàäà÷à ö³º¿ êàôåäðè Â. Ìåëüíèêîâà «Äî ïè-
òàííÿ ïðî ïðèðîäó ô³ëîñîôñüêèõ êàòåãîð³é», ùî âèéøëà ó âèäàâíèöòâ³ ÀÍ
ÓÐÑÐ1. Ó 60-õ ðîêàõ ô³ëîñîô-ïðàâîçíàâåöü ïðîôåñîð Â. Æåðåáê³í, ðîçïî-
÷àâ äîñë³äæåííÿ ïðèðîäè þðèäè÷íèõ ïîíÿòü, òîáòî îäí³º¿ ç íàéãîëîâí³øèõ
äëÿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ ³íñòèòóö³é. Ðåçóëüòàòîì ñòàëà ïîÿâà ïåðøîãî â
Óêðà¿í³ ï³äðó÷íèêà äëÿ ñòóäåíò³â þðèäè÷íèõ ôàêóëüòåò³â ³ âóç³â «Ëîã³êà»
(1968 ð³ê) òà çì³ñòîâí³ ìîíîãðàô³¿ «Îö³íî÷í³ ïîíÿòòÿ ïðàâà» ³ «Ëîã³÷íèé àíà-
ë³ç ïîíÿòü ïðàâà» (îáèäâ³ ó 1976 ðîö³). Îêðåìó êàôåäðó ô³ëîñîô³¿ òà íàóêî-
âîãî êîìóí³çìó, ÿêà â³äáðóíüêóâàëàñü â³ä êàôåäðè ìàðêñèçìó-ëåí³í³çìó
ó 1968 ðîö³ (ç 1974 ðîêó — êàôåäðó ô³ëîñîô³¿), î÷îëèâ Â. ×åôðàíîâ — âèõî-
âàíåöü ÕÞ², ÿêèé ñòàâ àâòîðîì ôóíäàìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü ç ïðîáëåì
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Ïîëåæàé Ï.Ò. Ïðàâî, ïîëèòèêà è ýêîíîìèêà â ñîöèàëèñòè÷åñêîì îáùåñòâå. — X., 1973; Ãîðøå-
íåâ Â.Ì. Ó÷àñòèå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè. — Ì., 1963; Ãîðøå-
íåâ Â.Ì. Ñïîñîáû è îðãàíèçàöèîííûå ôîðìû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñîöèàëèñòè÷åñêîì îá-
ùåñòâå. — Ì., 1972; Ãîðøåíåâ Â.Ì., Ñêàêóí Î.Ô. Êðèòèêà áóðæóàçíûõ è ðåâèçèîíèñòñêèõ
ôàëüñèôèêàöèé Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ 1977 ãîäà . — X., 1977; Ôóêñ Ñ.Ë. Ñáîðíèê ïî èñòîðèè ñîâåò-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ÑÑÑÐ. — X., 1954; Ôóêñ Ñ.Ë. Îáðàçîâàíèå ÑÑÑÐ. — X., 1957; Ôóêñ Ñ.Ë.
Ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî â ïåðèîä îò íà÷àëà íîâîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè äî ïåðåõîäà ê ðàçâåð-
íóòîìó íàñòóïëåíèþ ñîöèàëèçìà ïî âñåìó ôðîíòó. 1921—1929 ãã. — X., 1965; Âèíîãðàäñêàÿ Ñ.Ï.,
Ðîãîæèí À.È. Âñåóêðàèíñêèé Öåíòðàëüíûé Èñïîëíèòåëüíûé Êîìèòåò Ñîâåòîâ â ïåðâûå ãîäû Ñî-
âåòñêîé Âëàñòè (1917—1920 ãã.). — X., 1980; Ìàéìåñêóëîâ Ë.Ì. Âñåóêðàèíñêèé ×Ê â ãîäû ãðàæ-
äàíñêîé âîéíû. — X., 1964; Ñêàêóí Î.Ô. Êðèòèêà àíòèêîììóíèñòè÷åñêèõ ôàëüñèôèêàöèé ñîöè-
àëèñòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà è äåìîêðàòèè. — X., 1979; ßêóáà Î.Ì. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü. — Ì., 1972; ßêóáà Î.Ì. Ñîâåòñêîå àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâî. Îáùàÿ ÷àñòü. — Ê.,
1975; ßêóáà Î.Ì., Øèøêèí Â.Ï. Óïðàâëåíèå â îáëàñòè ñîâåòñêîé þñòèöèè. — X., 1977; Ñåìå-
íîâ B. ., Îêñþçîâ Á.Â. XXI ç’¿çä ÊÏÐÑ ïðî ïîë³òè÷íó îðãàí³çàö³þ ñóñï³ëüñòâà. — Ê., 1960;
Ñåìåíîâ B. . Îñíîâí³ çàâäàííÿ ³ ïðèíöèïè çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè ÑÐÑÐ. — Ê., 1978; Ðèÿêà Â., Øó-
âàëîâà Â. Îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàâà ñòðàí íåêàïèòàëèñòè÷åñêîãî ïóòè ðàçâèòèÿ. — X.,
1976; Äðåéñëåð È.Ñ. Ñîâåòñêîå ïðàâî è ìîðàëüíûé êîäåêñ ñòðîèòåëÿ êîììóíèçìà. — Ì., 1964;
Äðåéñëåð ².Ñ. Âçàºìîä³ÿ ïðàâà ³ ìîðàë³ ó ñóñï³ëüñòâ³, ùî áóäóº êîìóí³çì. — X., 1964; Äðåéñëåð ².Ñ.
Ïðàâîïîðóøåííÿ ³ áîðîòüáà ç íèìè â ñîö³àë³ñòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³. — Ê., 1964; Äðåéñëåð È.Ñ. Îá-
ùåñòâåííûé êîíòðîëü — îäíà èç ãàðàíòèé ñîáëþäåíèÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîé çàêîííîñòè. — X.,
1965; Äðåéñëåð È.Ñ. Íåïîñðåäñòâåííûé êîíòðîëü êàê ôîðìà ñîöèàëèñòè÷åñêîé äåìîêðàòèè. — X.,
1978; Ñàôðîíîâà È.Ï. è äð. Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ñòðàí Àçèè è Àôðèêè: Î÷åðêè. — X., 1956;
Ñàôðîíîâà È.Ï. Ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî è ïðàâî â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (1941—
1945 ãã.). — X., 1964.

1 Ìåëüíèêîâ Â.Í. Ê âîïðîñó î ïðèðîäå ôèëîñîôñêèõ êàòåãîðèé. — Ê., 1959



ïðàâîâî¿ ñâ³äîìîñò³ ³ ïðàâîâîãî âèõîâàííÿ1. ª âñ³ ï³äñòàâè ââàæàòè Â. ×åô-
ðàíîâà òà Â. Æåðåáê³íà ôóíäàòîðàìè õàðê³âñüêî¿ øêîëè ô³ëîñîô³¿ ïðàâà,
ÿêó â ìàéáóòíüîìó àêòèâíî çáàãà÷óâàëè ¿õ ÷èñëåíí³ ó÷í³, êîòð³ ÷èìàëî çðî-
áèëè äëÿ çàïðîâàäæåííÿ íîâî¿ ïðàâîñâ³äîìîñò³ ó â³ò÷èçíÿíå êîíñòèòóö³éíå
ñóäî÷èíñòâî.

Íåñïðàâåäëèâèì áóëî á íå â³äçíà÷èòè âíåñîê ó ñòàíîâëåííÿ â³ò÷èçíÿíî¿
äîêòðèíè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ Âñåñîþçíîãî þðèäè÷íîãî çàî÷íîãî ³íñòè-
òóòó (ÂÞÇ²), ô³ë³àëè ÿêîãî ôóíêö³îíóâàëè ó 1937—1955 ðîêàõ ó Êèºâ³, ó
1937—1949 ðîêàõ — ó Õàðêîâ³, ó 1937—1959 ðîêàõ — â Îäåñ³. Íàóêîâî-äî-
ñë³äíèöüêó ðîáîòó òóò çàáåçïå÷óâàëè ÷èìàëî ç íàçâàíèõ âèùå ôàõ³âö³â ²í-
ñòèòóòó äåðæàâè ³ ïðàâà ÀÍ ÓÐÑÐ, ÊÄÓ, ÊÂØ ÌÂÑ ÑÐÑÐ, ÕÞ² òà ÎÄÓ2.

Íà çàõ³äíèõ çåìëÿõ Óêðà¿íè ó ïåðø³ ïîâîºíí³ äåñÿòèë³òòÿ íîâèì öåíòðîì
óêðà¿íñüêî¿ þðèäè÷íî¿ íàóêè ³ îñâ³òè, à îòæå, ³ çîñåðåäæåííÿì ³íòåëåê-

òóàëüíîãî çáàãà÷åííÿ ðàäÿíñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ñòàâ þðè-
äè÷íèé ôàêóëüòåò Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó (ËÄÓ) ³ì. ².ß. Ôðàí-
êà, ïðî âèäàòíèé âíåñîê ÿêîãî â åâîëþö³þ äîêòðèíàëüíèõ îñíîâ â³ò÷èç-
íÿíî¿ ñèñòåìè êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ âæå ðîçïîâ³äàëîñü.

Ïåðø çà âñå â³äçíà÷èìî òàêó îñîáëèâ³ñòü ðîçâèòêó ëüâ³âñüêî¿ óí³âåðñè-
òåòñüêî¿ þðèäè÷íî¿ íàóêè ³ îñâ³òè, ÿê ÷è íå ïîâíà âòðàòà ïðîôåñîðñüêî-âè-
êëàäàöüêîãî ñêëàäó. Ç êîëèøí³õ ïðîôåñîð³â ó ËÄÓ çàëèøàâñÿ â³äîìèé ôà-
õ³âåöü ç êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó, îñòàíí³é ðåêòîð Òàºìíîãî óêðà¿íñüêîãî
óí³âåðñèòåòó ïðîôåñîð ª. Äàâèäÿê, ³ñòîðèê óêðà¿íñüêîãî ³ ïîëüñüêîãî ïðà-
âà, ïåðøèé äîâîºííèé (1939 ð³ê) ³ ïåðøèé ïîâîºííèé (1944—1945 ðîêè)
ðåêòîð ðàäÿíñüêîãî ËÄÓ ïðîôåñîð Ï. Äîìáðîâñüêèé, ñïåö³àë³ñò ïî ô³ëîñî-
ô³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ïðîôåñîð Þ. Ìàêàðåâè÷ òà ê³ëüêà âèêëàäà÷³â
íåóêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ, ÿê³ íåçàáàðîì ïåðå¿õàëè äî Âàðøàâñüêîãî ³
Êðàê³âñüêîãî óí³âåðñèòåò³â (Ñ. Åðë³õ, Ñ. Ðîçìàð³í, Ê. Ïøåáèëîâñüêèé, Ê. Êî-
ðàí³é, Ì. Àëåðãàíä òà Ð. Ëîíøàí äå Áåð’º). Ç íîâèõ âèêëàäà÷³â-óêðà¿íö³â äî
ïðîôåñîðñüêîãî ñêëàäó ËÄÓ óâ³éøëè Â. Êàëèíîâè÷, Î. Ëóö³â òà Ì. Òîïîëü-
íèöüêèé. Âíåñîê êîæíîãî ç íàçâàíèõ â÷åíèõ ó äîêòðèíàëüíå îáãðóíòóâàí-
íÿ ðàäÿíñüêî¿ óêðà¿íñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ áóâ ð³çíèì.

Ç ïåâíèõ ïðè÷èí (íåñòà÷à âèêëàäà÷³â, ñêëàäíå ïîë³òè÷íå ñòàíîâèùå
òîùî) äî ËÄÓ äëÿ ÷èòàííÿ ëåêö³é ñòóäåíòàì â³äðÿäæóâàëèñü ïðàâîçíàâö³
ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ ç Ìîñêâè (Ñ. Êðàâ÷óê, Ì. Àðæàíîâ,
Á. Ìàíüêîâñüêèé, Ì. ×åëüöîâ-Áåáóòîâ, Ê. Ìîêè÷åâ, ². ªâòèõ³ºâ). Ç Õàðêîâà
íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïðèáóëè Ï. Íåäáàéëî, ÿêèé ³ äî â³éíè, ³ ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ
ç ôðîíòó çì³íþâàâ Ï. Äîìáðîâñüêîãî íà ïîñàäàõ äåêàíà þðèäè÷íîãî ôà-
êóëüòåòó, òà Ñ. Ôóêñ, ùî âçÿâ íà ñåáå âåñü êóðñ ³ñòîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà
ÑÐÑÐ3. Ó 1954 ðîö³ þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò Îäåñüêîãî óí³âåðñèòåòó áóëî çà-
êðèòî, ³ âñ³ éîãî ñëóõà÷³ ñòàëè ñòóäåíòàìè ËÄÓ4.
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1 ×åôðàíîâ Â.Î. Ñóñï³ëüíèé ïðîãðåñ. — X., 1965; ×åôðàíîâ Â.À. Ê. Ìàðêñ è Ô. Ýíãåëüñ îá îò-
íîñèòåëüíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ïðàâîâîãî ñîçíàíèÿ. — X., 1972; ×åôðàíîâ Â.À. Ïðàâîâîå ñî-
çíàíèå êàê ñïåöèôè÷åñêàÿ ðàçíîâèäíîñòü ñîöèàëüíîãî îòðàæåíèÿ. — X., 1973; ×åôðàíîâ Â.À.
Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ïðàâîâîãî âîñïèòàíèÿ. — X., 1974; ×åôðàíîâ Â.À. Âçàèìîäåéñòâèå
ïðàâîâîãî ñîçíàíèÿ ñ èíûìè âèäàìè ñîöèàëüíîãî îòðàæåíèÿ. — X., 1975; ×åôðàíîâ Â.À. Ïðàâî-
âîå ñîçíàíèå êàê ðàçíîâèäíîñòü ñîöèàëüíîãî îòðàæåíèÿ. Ôèëîñîôñêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèé î÷åðê. —
Ê., 1976.

2 Äîêë. äèâ.: Øåáàíîâ À.Ô. Þðèäè÷åñêèå âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ. — Ì., 1963.
3 Ïåð³îäè÷íî ÷èòàëè ëåêö³¿ â ËÄÓ Â. Êîðåöüêèé, Ì. Ãîðäîí ç Õàðêîâà, Ñ. Ãîôìàí ³ç Ñâåðäëîâ-

ñüêà òà ³í. Îñòàíí³é íåçàáàðîì ïåðå¿õàâ äî Ëüâîâà íà ïîñò³éíó ðîáîòó.
4 Ó Îäåñ³ ôàêóëüòåò â³äíîâèâ ðîáîòó ò³ëüêè ó 1960 ðîö³, òîáòî òîä³, êîëè îñòàíí³é ç «äåïîðòî-

âàíèõ» ñòóäåíò³â çàê³í÷èâ íàâ÷àííÿ â ËÄÓ.



Ìàáóòü, íå îáðàçÿòüñÿ ³íø³ ôàõ³âö³, ÿê³ ïðàöþâàëè ó ïîâîºííîìó ËÄÓ,
ÿêùî ìè ñêàæåìî, ùî íàéâàãîì³øèé âíåñîê ó òåîð³þ â³ò÷èçíÿíî¿ êîíñòèòó-
ö³éíî¿ þñòèö³¿ íàëåæèòü Ï. Íåäáàéëó. Ïîâåðíóâøèñü ç ôðîíòó, ïðîòÿãîì
íàñòóïíîãî äåñÿòèë³òòÿ â³í î÷îëþâàâ íå ò³ëüêè þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò ËÄÓ,
à é îäíó ç íàéïåðøèõ éîãî êàôåäð — êàôåäðó ³ñòîð³¿, òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðà-
âà òà äåðæàâíîãî ïðàâà, à ç 1950 ðîêó (ï³ñëÿ ðåîðãàí³çàö³¿ îñòàííüî¿) — êà-
ôåäðó äåðæàâíîãî ³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà. Ñàìå ó ö³ ðîêè Ï. Íåäáàéëî
çàõèñòèâ äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ ³ îòðèìàâ â÷åíå çâàííÿ ïðîôåñîðà, îïóá-
ë³êóâàâ ê³ëüêà ôóíäàìåíòàëüíèõ ðîá³ò1, ÿê³, õî÷ ³ ç ïîçèö³é âóçüêîíîðìà-
òèâíîãî ïðàâîðîçóì³ííÿ, çíà÷íî çáàãàòèëè êîíöåïòóàëüíó ñêàðáíèöþ ðà-
äÿíñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ. Éäåòüñÿ, çîêðåìà, ïðî òåîð³þ
ñîö³àë³ñòè÷íî¿ çàêîííîñò³, ó òîìó ÷èñë³, ïðèðîäíî, ³ êîíñòèòóö³éíî¿ çàêîí-
íîñò³, äîêòðèíó, ôîðìè ³ âèäè òëóìà÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ íîðì ³ ïðèíöè-
ï³â, ¿õ çàñòîñóâàííÿ, ðîçìåæóâàííÿ ïîíÿòü «çàêîíí³ñòü», «çàêîíîäàâñòâî» ³
«ðåàë³çàö³ÿ íîðì», ñïîñîáè ãàðàíòóâàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþ-
äèíè, òåîðåòè÷í³ ïðîáëåìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâîïîðÿäêó ó äåðæàâ³ òîùî.

Ç 1953 ðîêó Ï. Íåäáàéëî çîñåðåäèâñÿ íà ïðîáëåìàõ òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà
òà (ùå é ç ïðè÷èíè ÷èñëåííèõ çàêîðäîííèõ â³äðÿäæåíü) ïåðåäàâ êàôåäðó
äåðæàâíîãî ³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà ï³ä çàâ³äóâàííÿ âèõîâàíöÿ ñàìîãî
ËÄÓ, 30-ð³÷íîãî äîöåíòà (ç 1966 ðîêó — ïðîôåñîð) ². Ïàõîìîâà. Ïåðó îñòàí-
íüîãî çà ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ ó Ëüâîâ³ íàëåæèòü ÷èìàëî ðîá³ò2 ç ïðîáëåì
àäì³í³ñòðàòèâíî¿ þñòèö³¿, äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, þðèäè÷íî¿ ïðèðîäè àê-
ò³â, ¿õ ³ºðàðõ³¿, ùî ïðÿìî ñòîñóâàëîñÿ îñíîâ ðàäÿíñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³é-
íîãî êîíòðîëþ. Ï³ñëÿ â³ä’¿çäó, ó 1966 ðîö³, ². Ïàõîìîâà íà íàóêîâó ðîáîòó äî
Îäåñè êàôåäðó äåðæàâíîãî ³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà ËÄÓ î÷îëèâ äîöåíò
Ñ. Áàçèëåâè÷, ÿêèé, íåçâàæàþ÷è íà «òåìí³ ñòîðîíè» á³îãðàô³¿ (íåîäíîðàçîâî
çààðåøòîâóâàâñÿ ÍÊÄÁ ó 40-õ ðîêàõ ³ ïåðåáóâàâ ï³ä ñë³äñòâîì), øâèäêî âè-
ñóíóâñÿ äî ÷èñëà ïðîâ³äíèõ äîñë³äíèê³â.

Ãëèáîêå çíàííÿ çàñàä çàõ³äíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿, ÿêå çáàãà÷óâàëîñü
ó ïðîöåñ³ âèêëàäàííÿ êóðñó äåðæàâíîãî ïðàâà çàðóá³æíèõ êðà¿í ³ ï³äãîòîâ-
êè ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðàöü ç öüîãî íàïðÿìó3, äîçâîëÿëî â÷åíîìó îïîñåðåä-
êîâàíî òîðêàòèñü òàêèõ ïðîáëåì ³ ïðè äîñë³äæåíí³ ñóòíîñò³ òà øëÿõ³â åôåê-
òèâíîãî çàñòîñóâàííÿ ðàäÿíñüêèõ êîíñòèòóö³é4. Çîêðåìà, â³í â³äñòîþâàâ
ïîâ’ÿçàí³ñòü êîíñòèòóö³é ç åêîíîì³÷íîþ ñòðóêòóðîþ ñóñï³ëüñòâà, êëàñîâîþ
áîðîòüáîþ, ïðàãíåííÿì ïàíóþ÷îãî êëàñó çàêð³ïèòè ó çàêîíîäàâ÷³é ôîðì³
ñâî¿ äîñÿãíåííÿ ³ çàâîþâàííÿ ó ïîë³òè÷í³é ñôåð³, âèùó þðèäè÷íó ñèëó êîí-
ñòèòóö³¿ ó ñèñòåì³ çàêîíîäàâñòâà, íåîáõ³äí³ñòü ðåòåëüíîãî çàõèñòó êîíñòèòó-
ö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè. Âèêëèêàº ³íòåðåñ, â àñïåêò³ ñòàâëåííÿ Ñ. Áà-
çèëåâè÷à äî ïðîáëåì ïðàâîâî¿ îõîðîíè êîíñòèòóö³¿, ï³äòðèìàíèé íèì ïî-
ä³ë îñòàíí³õ íà íîðìàòèâí³ (ðåàëüí³), íàö³îíàëüí³ (ô³êòèâí³) òà ñåìàíòè÷í³
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1 Íåäáàéëî Ï.Î. Âèáîðè äî ðàäÿíñüêîãî ïàðëàìåíòó. — Ëüâ³â, 1940; Íåäáàéëî Ï.Î. Îñíîâè
òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà. — Ê., 1959; Íåäáàéëî Ï.Å. Ñîâåòñêèå ñîöèàëèñòè÷åñêèå ïðàâîâûå íîð-
ìû. — Ëüâ³â, 1959; Íåäáàéëî Ï.Å. Ïðèìåíåíèå ñîâåòñêèõ ïðàâîâûõ íîðì. — Ì., 1960.

2 Ïàõîìîâ ².Ì. Ïðàâîâ³ àêòè âèêîíêîì³â ì³ñöåâèõ Ðàä. — Ëüâ³â, 1956; Ïàõîìîâ ².Ì. Äî ïèòàí-
íÿ ïðî þðèäè÷íó ïðèðîäó àêò³â, ùî âèäàþòüñÿ Óðÿäîì ÑÐÑÐ. — Ëüâ³â, 1958; Ïàõîìîâ ².Ì.
Ðàäÿíñüêå àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî. ×. ². — Ëüâ³â, 1962; Ïàõîìîâ ².Ì. Ðàäÿíñüêà äåðæàâíà ñëóæ-
áà. — Ê., 1964; Ïàõîìîâ ².Ì. Âèäè ðàäÿíñüêèõ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â. — Ëüâ³â, 1965. Ðîáîòè
². Ïàõîìîâà ï³ä ÷àñ ïðàö³ â ÎÄÓ àíàë³çóâàëèñü ðàí³øå.

3 Áàçèëåâè÷ Ñ.Å. Äåðæàâíå ïðàâî áóðæóàçíèõ êðà¿í. Çàãàëüíà ÷àñòèíà. — Ëüâ³â, 1957; Áàçè-
ëåâè÷ Ñ.Å. Îñíîâè äåðæàâíîãî ëàäó Ôðàíö³¿. — Ëüâ³â, 1961; Áàçèëåâè÷ Ñ.Å. Ïðåäìåò, ñèñòåìà ³
äæåðåëà äåðæàâíîãî ïðàâà áóðæóàçíèõ êðà¿í. — Ëüâ³â, 1964; Áàçèëåâè÷ Ñ.Å. Êîíñòèòóö³¿ áóðæó-
àçíèõ êðà¿í: Ëåêö³¿ ç êóðñó äåðæàâíîãî ïðàâà áóðæóàçíèõ êðà¿í äëÿ ñòóäåíò³â þðèäè÷íîãî
ôàêóëüòåòó óí³âåðñèòåòó. — Ëüâ³â, 1965.

4 Äèâ.: Ñòåïàí Áàçèëåâè÷. Æèòòÿ òà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü. Ñïîãàäè. Âèáðàí³ ñòàò-
ò³. — Ëüâ³â, 1998.



(ôîðìàëüí³). Óïðàâë³íñüê³é ³ êîíòðîëüí³é ä³ÿëüíîñò³ ðàä ïðèñâÿòèâ íèçêó
ïðàöü äåêàí þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó ËÄÓ ó 1971—1972 ðð. Ê. Ôåäîíþê1.

Ùî ñòîñóºòüñÿ âíåñêó äî äîêòðèíè ðàäÿíñüêî¿ ìîäåë³ êîíñòèòóö³éíî¿
þñòèö³¿ ç áîêó ôàõ³âö³â ç ³ñòîð³¿ òà òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà, òî ï³ñëÿ

â³ä’¿çäó çà êîðäîí Ï. Íåäáàéëà â 1954 ðîö³ ¿¿ î÷îëèâ âèïóñêíèê ËÄÓ 1933 ðî-
êó äîöåíò Â. Êàëèíîâè÷ (ó 1958—1962 ðîêàõ — ùå é äåêàí ôàêóëüòåòó), à ó
1960 ðîö³ (íà íàñòóïí³ 30 ðîê³â) — ùå îäèí âèõîâàíåöü ËÄÓ, êîð³ííèé îäå-
ñèò äîöåíò (ç 1968 ðîêó — ïðîôåñîð) Â. Ñîêóðåíêî, ÿêèé âîäíî÷àñ ïðîòÿãîì
15 ðîê³â (1962—1968, 1972—1977 ðîêè) áóâ ³ äåêàíîì þðèäè÷íîãî ôàêóëü-
òåòó ËÄÓ. Ïðàö³ Â. Êàëèíîâè÷à2 ³ Â. Ñîêóðåíêà3, ïðèñâÿ÷åí³ äîñë³äæåííþ
³ñòîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà çàðóá³æíèõ êðà¿í (çîêðåìà ïðàêòèö³ êîíñòèòóö³éíî-
ãî êîíòðîëþ Âåðõîâíîãî ñóäó ÑØÀ), â÷åíü ïðî äåðæàâó ³ ïðàâî Ì. Äðàãîìà-
íîâà, Ñ. Ïîäîëèíñüêîãî, Î. Òåðëåöüêîãî, ². Ôðàíêà, Ì. Ïàâëèêà, Â. Íàâðîöü-
êîãî, ³íøèõ ïîë³òèêî-ïðàâîâèõ òåîð³é âñåñâ³òíüî â³äîìèõ ìèñëèòåë³â, çà-
ãàëüíî-òåîðåòè÷íèì ïðîáëåìàì äåðæàâè ³ ïðàâà, çàëèøèëè çíà÷íèé â³äáè-
òîê â ³ñòîð³¿ â³ò÷èçíÿíî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿. Òå æ ñàìå ìîæíà ñêàçàòè ³
ïðî ðîáîòè âåòåðàíà ö³º¿ êàôåäðè, òàêîæ âèïóñêíèêà ËÄÓ, ïðîôåñîðà
B. Êóëü÷èöüêîãî «²ñòîð³ÿ Êîíñòèòóö³¿ ÓÐÑÐ» (1956 ð³ê), «Êîäèô³êàö³ÿ ðîñ³é-
ñüêîãî ôåîäàëüíîãî ïðàâà XIV—XVII ñò.ñò.» (1956 ð³ê), «Êîäèô³êàö³ÿ ïðàâà
íà Óêðà¿í³ ó XVIII ñò.» (1958 ð³ê), «Äåðæàâà ³ ïðàâî Â³ðìåí³¿» (1958 ð³ê), «Ðà-
äÿíñüêà äåðæàâà ³ ïðàâî. 1918—1920 ðð.» (1962 ð³ê), «Äåðæàâà ³ ïðàâî
Ìîëäàâ³¿ ôåîäàëüíîãî ïåð³îäó» (1964 ð³ê), «Ãàëèöüêà ðàäÿíñüêà ðåñïóáë³êà»
(1965 ð³ê), «Äåðæàâíèé ëàä ³ ïðàâî â Ãàëè÷èí³ ó äðóã³é ïîëîâèí³ XIX — íà
ïî÷àòêó XX ñò.» (1965 ð³ê), «Ìîëîä³ ïðî çàêîí» (1975 ð³ê). Ïë³÷-î-ïë³÷ ç Â. Ñî-
êóðåíêîì, Â. Êóëü÷èöüêèì òà ³íøèìè ðîçïî÷àëè ïë³äíó ïðàöþ íà êàôåäð³
ìîëîä³ òàëàíîâèò³ äîñë³äíèêè Ï. Ðàá³íîâè÷, Ì. Íàñòþê, Á. Òèùèê, ðîáîòè
ÿêèõ â³äðàçó ñòàëè íàäáàííÿì â³ò÷èçíÿíîãî ïðàâîçíàâñòâà ³ êîíñòèòóö³î-
íàë³çìó âçàãàë³ òà äîáóòêîì äëÿ äîêòðèíè êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ çîêðåìà4.

Íå «ïàñëè çàäí³õ» ó öüîìó íàïðÿì³ é â÷åí³ ³íøèõ êàôåäð þðèäè÷íîãî ôà-
êóëüòåòó ËÄÓ. Éäåòüñÿ, ïåðåäóñ³ì, ïðî íàéñòàðø³ ïîâîºíí³ êàôåäðè öè-
â³ëüíîãî ïðàâà ³ ïðîöåñó òà êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ³ ïðîöåñó. Ïåðøîþ ç íèõ ç
1953 ðîêó êåðóâàâ À. Ïàøóê, ÿêèé çðîáèâ âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîç-
ðîáêó ³ñòîð³¿ ³ ïðîáëåì ñóäî÷èíñòâà âçàãàë³, à îòæå — é ó ìàéáóòíº êîíñòè-
òóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà â Óêðà¿í³5.
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1 Ôåäîíþê Ê.ª., Ìîçäèð Ñ.Ì. Îðãàí³çàö³éíî-ìàñîâà ä³ÿëüí³ñòü ì³ñöåâèõ Ðàä äåïóòàò³â òðóäÿ-
ùèõ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ. — Ëüâ³â, 1961; Ôåäîíþê Ê.ª. Îðãàí³çàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü âèêîíàâ÷èõ
êîì³òåò³â ì³ñöåâèõ Ðàä äåïóòàò³â òðóäÿùèõ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ. — Ëüâ³â, 1962; Ôåäîíþê Ê.ª. Îðãà-
í³çàö³ÿ ðîáîòè ì³ñöåâèõ Ðàä äåïóòàò³â òðóäÿùèõ. — Ëüâ³â, 1973.

2 Êàëèíîâè÷ Â.². Ñïîëó÷åí³ Øòàòè Àìåðèêè. 1776—1917 ðð. — Ëüâ³â, 1965; Êàëèíîâè÷ Â.². Ïî-
ë³òè÷í³ ïðîöåñè ²âàíà Ôðàíêà òà éîãî òîâàðèø³â. — Ëüâ³â, 1967.

3 Ñîêóðåíêî Â.Ã. Îñíîâí³ ïðèíöèïè ðàäÿíñüêîãî ïðàâà. — Ëüâ³â, 1959; Ñîêóðåíêî Â.Ã. Äåìî-
êðàòè÷åñêèå ó÷åíèÿ î ãîñóäàðñòâå è ïðàâå íà Óêðàèíå âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX âåêà. — Ëüâ³â,
1966; Ñîêóðåíêî Â.Ã. òà ³í. Óòâåðäæåííÿ ëåí³íñüêèõ ³äåé ïðî äåðæàâó ³ ïðàâî íà Óêðà¿í³. Ïèòàí-
íÿ òåîð³¿ òà ïðàêòèêè äåðæàâíîãî áóä³âíèöòâà. — Ëüâ³â, 1972; Ñîêóðåíêî Â.Ã. òà ³í. Ìîëîä³ ïðî
çàêîí. — Ëüâ³â, 1975; Ñîêóðåíêî Â.Ã. Ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêàÿ çàêîíîìåðíîñòü è ïðàâîâûå îñíî-
âû âîññîåäèíåíèÿ çàïàäíîóêðàèíñêèõ çåìåëü ñ ÑÑÑÐ. — Ëüâ³â, 1979.

4 Ðàáèíîâè÷ Ï.Ì. Óïðî÷åíèå çàêîííîñòè — çàêîíîìåðíîñòü ñîöèàëèçìà. Âîïðîñû òåîðèè è
ìåòîäîëîãèè èññëåäîâàíèÿ. — Ëüâ³â, 1975; Ðàáèíîâè÷ Ï.Ì. Ïðîáëåìû òåîðèè çàêîííîñòè ðàçâè-
òîãî ñîöèàëèçìà. — Ëüâ³â, 1979; Íàñòþê Ì.È. Ñîçäàíèå è äåÿòåëüíîñòü ñîâåòñêèõ îðãàíîâ
þñòèöèè â çàïàäíûõ îáëàñòÿõ ÓÑÑÐ (1939—1941). — Ëüâ³â, 1977; Òèùèê Á.É. Îðãàí³çàö³ÿ ³
ñòðóêòóðà äåðæàâíîãî àïàðàòó Ãàëèöüêî¿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè. — Ëüâ³â, 1966;
Òèùèê Á.É. Ãàëèöüêà Ñîö³àë³ñòè÷íà Ðàäÿíñüêà Ðåñïóáë³êà (1920 ð.). — Ëüâ³â, 1970; Òèùèê Á.É.
²ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà Í³ìå÷÷èíè (1918—1945 ðð.). — Ëüâ³â, 1973.

5 Ïàøóê À.É. Äî ïèòàííÿ ïðî ñóäè íà Óêðà¿í³ ó äðóã³é ïîëîâèí³ XVII cò. — Ëüâ³â, 1956; Ïà-
øóê À.É. Îðãàí³çàö³ÿ ñóä³â íà Óêðà¿í³ ó äðóã³é ïîëîâèí³ XVII cò. — Ëüâ³â, 1961; Ïàøóê À.É. Íîâèé
öèâ³ëüíî-ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ (Îñíîâí³ ðèñè ³ îñîáëèâîñò³). — Ëüâ³â, 1964; Ïà-
øóê À.É. Ñóä ³ ñóäî÷èíñòâî íà Ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³ ó XVII—XVIII ñò. (1648—1782). — Ëüâ³â,
1967; Ïàøóê À.É. Ïîçîâ ó ðàäÿíñüêîìó öèâ³ëüíîìó ïðàâ³. — Ëüâ³â, 1971.



Ó 1976 ðîö³ êàôåäðó î÷îëèâ êîëèøí³é äåêàí ôàêóëüòåòó ïðîôåñîð
Â. Ëóöü — â³äîìèé äîñë³äíèê öèâ³ëüíîãî ³ äîãîâ³ðíîãî ïðàâà1. Äëÿ äîêòðèíè
êîíñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ îñîáëèâèé ³íòåðåñ ïðåäñòàâëÿº êîëåêòèâíà ìîíî-
ãðàô³ÿ ñï³âðîá³òíèê³â êàôåäðè «Þðèäè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü»2 äåÿê³ ³íø³
ðîáîòè Í. Òèòîâî¿, À. Ñàâèöüêî¿, Ð. Êîíäðàòüºâà, Ñ. Êðàâ÷åíêî, ª. Ïóøêà-
ðÿ, Ç. Ðîìîâñüêî¿ òîùî3.

Ïðîáëåìó þðèäè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÿê îäíó ç íàéâàæëèâ³øèõ äëÿ ñóäî-
÷èíñòâà âçàãàë³ ³ äëÿ êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà çîêðåìà, âäîñêîíàëåííÿ
ðîáîòè ðàäÿíñüêèõ ñóä³â, ðîçðîáëÿëè ³ êåð³âíèêè êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî
ïðàâà ³ ïðîöåñó äåêàí þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó ËÄÓ â ñåðåäèí³ 50-õ ðîê³â
Ï. Ìèõàéëåíêî4 òà ìàéáóòí³é éîãî äåêàí Â. Íîð5, âèêëàäà÷³ ö³º¿ êàôåäðè
Ì. Íàêëîâè÷, À. Æàë³íñüêèé, Ì. Êîñòèöüêèé, ². Òèð³÷åâ òà ³í. Äî ïèòàíü
àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çîêðåìà ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîíñòèòóö³é-
íî¿ þñòèö³¿ âçàãàë³ íåîäíîðàçîâî çâåðòàëèñü Ã. Áîíäàðåíêî, ². Ìàðòüÿíîâ,
Â. ßõîíòîâ6.

Ïåâíèé âíåñîê äî çäîáóòê³â óêðà¿íñüêî¿ ïîâîºííî¿ þðèäè÷íî¿ íàóêè, à
îòæå — ³ äî ôîðìóâàííÿ íîâ³òí³õ ï³äõîä³â äî äîêòðèíè â³ò÷èçíÿíî¿ êîí-

ñòèòóö³éíî¿ þñòèö³¿ çðîáèëè äîñë³äíèêè, ÿê³ çìóøåí³ áóëè ïîêèíóòè ð³äíó çåì-
ëþ ó ð³çí³ ðîêè. Çàçíà÷èìî, ùî êîëèøí³ ãîëîâí³ îñåðåäêè «ä³àñïîðíîãî» óê-
ðà¿íñüêîãî ïðàâîçíàâñòâà ó Ïðàç³, Áåëãðàä³, Â³äí³, Áåðë³í³, Âàðøàâ³ ï³ñëÿ ðîç-

89

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 4/2007

1 Ëóöü Â.Â. Ôîðìè äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ïî ïîñòàâêàõ ïðîäóêö³¿. — Ëüâ³â, 1965; Ëóöü Â.Â. Ãîñ-
ïîäàðñüê³ äîãîâîðè. — Ëüâ³â, 1973; Ëóöü Â.Â. Çàêëþ÷åíèå è èñïîëíåíèå õîçÿéñòâåííûõ äîãî-
âîðîâ. — Ì., 1978; Ëóöü Â.Â. Õîçÿéñòâåííûé äîãîâîð è ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà. — Ëüâ³â,
1979.

2 Þðèäè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü (öèâ³ë³ñòè÷í³ àñïåêòè). — Ëüâ³â, 1975.
3 Òèòîâà Í.È. Ñâîáîäà ñëîâà ãðàæäàí ÑÑÑÐ. — Ëüâ³â, 1958; Òèòîâà Í.². Ïðàâîâà îõîðîíà

ïðèðîäè ÓÐÑÐ. — Ëüâ³â, 1965; Ñàâèöüêà A.M. Ìàéíîâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü äåðæàâíèõ îðãàí³â çà
øêîäó, çàâäàíó ñëóæáîâèìè îñîáàìè. — Ëüâ³â, 1959; Ñàâèöüêà A.M. Ïîíÿòòÿ ïðîòèïðàâíîñò³ òà ¿¿
ôîðìè çà ðàäÿíñüêèì öèâ³ëüíèì ïðàâîì. — Ëüâ³â, 1974; Êîíäðàòüåâ P.I. Ëîêàëüí³ íîðìè ïðàâà ³
ìàòåð³àëüíîãî ñòèìóëþâàííÿ ïðàö³âíèê³â. — Ëüâ³â, 1973; Êðàâ÷åíêî Ñ.Í. Ïðàâîâàÿ îõðàíà ïðè-
ðîäû. — Ëüâ³â, 1974; Êðàâ÷åíêî Ñ.Í. Èìóùåñòâåííàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå ïðèðî-
äîîõðàíèòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. — Ëüâ³â, 1979; Ïóøêàð ª.Ã. Íàñë³äêè ïîðóøåííÿ ïåðåäóìîâ
ïðàâà íà ïîçîâ. — Ëüâ³â, 1972; Ïóøêàð ª.Ã. Ïîçîâíå ïðîâàäæåííÿ ó ðàäÿíñüêîìó öèâ³ëüíîìó
ïðîöåñ³. — Ëüâ³â, 1978; Ðîìîâñüêà Ç.Â. Ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè áàòüê³â òà ä³òåé. — Ëüâ³â, 1975.

4 Ìèõàéëåíêî Ï.Ï. Óãîëîâíîå ïðàâî ÓÑÑÐ ïåðèîäà èíîñòðàííîé âîåííîé èíòåðâåíöèè è
ãðàæäàíñêîé âîéíû. — Ëüâîâ, 1951; Ìèõàéëåíêî Ï.Ï. Óãîëîâíîå çàêîíîäàòåëüñòâî ÑÑÑÐ â ïåð-
âîé ôàçå ðàçâèòèÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà. — Ì., 1953; Ìèõàéëåíêî Ï.Ï. Ðåâîëþöèîííîå
òâîð÷åñòâî íàðîäíûõ ìàññ â ñîçäàíèè ñîâåòñêîãî ñóäà è ñîâåòñêîãî óãîëîâíîãî ïðàâà â ÓÑÑÐ. —
Ëüâîâ, 1955; Ìèõàéëåíêî Ï.Ï. Óãîëîâíîå ïðàâî ÓÑÑÐ â ïåðèîä áîðüáû çà ñîâåòñêóþ âëàñòü íà
Óêðàèíå. — Ëüâîâ, 1956; Ìèõàéëåíêî Ï.Ï. Óãîëîâíîå ïðàâî ÓÑÑÐ â ïåðèîä ïåðåõîäà íà ìèðíóþ
ðàáîòó ïî âîññòàíîâëåíèþ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. — Ëüâîâ, 1956; Ìèõàéëåíêî Ï.Ï. Ïåðâûé äåêðåò
î ñîâåòñêîì ñóäå íà Óêðàèíå. — Ëüâ³â, 1957.

5 Hop B.T. Èìóùåñòâåííàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íåïðàâèëüíûå äåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö. —
Ëüâ³â, 1974; Íîð Â.Ò. Ïðîáëåìè òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè ñóäîâèõ äîêàç³â. — Ëüâ³â, 1978.

6 Íàêëîâè÷ Ì.Ë. Êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà áîðîòüáà ç õóë³ãàíñòâîì. — Ëüâ³â, 1974; Æàëèí-
ñêèé À.Ý. Îñâèäåòåëüñòâîâàíèå â ñîâåòñêîì óãîëîâíîì ïðîöåññå. — Ëüâ³â, 1964; Æàëèíñêèé À.Ý.
Ñïåöèàëüíîå ïðåäóïðåæäåíèå ïðåñòóïëåíèé â ÑÑÑÐ. — Ëüâ³â, 1976; Æàëèíñêèé À.Ý., Êîñòèö-
êèé Ì.Â. Ýôôåêòèâíîñòü ïðîôèëàêòèêè ïðåñòóïëåíèé è êðèìèíîëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ. —
Ëüâ³â, 1980; Òûðè÷åâ È.Â. è äð. Ñîâåòñêèé óãîëîâíûé ïðîöåññ. — Ì., 1980. Áîíäàðåíêî Ã.Ï.
Øòðàô ÿê âèä àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâî¿ ñàíêö³¿. — Ëüâ³â, 1965; Áîíäàðåíêî Ã.Ï. Àäì³í³ñòðàòèâ-
íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü â ÑÐÑÐ. — Ëüâ³â, 1975; Áîíäàðåíêî Ã.Ï., Ìàðòüÿíîâ È.Â. Ñîâåòñêîå àäìèíè-
ñòðàòèâíîå ïðàâî. — Ëüâ³â, 1977; Ìàðòüÿíîâ È.Â. Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð — ñïîñîá îáåñïå÷åíèÿ
çàêîííîñòè â ðàáîòå îðãàíèçàöèé îáùåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè. — Ëüâ³â, 1973; Ìàðòüÿ-
íîâ È.Â., ßõîíòîâ Â.À. Îñíîâû ñîöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ è ïëàíèðîâàíèÿ. — Ëüâ³â, 1976.



ãðîìó Í³ìå÷÷èíè ðàäÿíñüêèìè â³éñüêàìè ôàêòè÷íî ïðèïèíèëè ³ñíóâàííÿ1.
Íà êîðîòêèé ÷àñ òàêèì öåíòðîì ñòàëà Çàõ³äíà Í³ìå÷÷èíà. Òàê, ó ÷åðâí³
1947 ðîêó íà ç³áðàíí³ ó Ìþíõåí³ áóëî ïðîãîëîøåíî ïðî â³äíîâëåííÿ ä³ÿëüíîñò³
ÍÒØ ï³ä ïðîâîäîì â³äîìîãî àíòðîïîëîãà ². Ðàêîâñüêîãî, à ï³ñëÿ ñìåðò³ îñòàí-
íüîãî ó 1949 ðîö³ — ìîâîçíàâöÿ Ç. Êóçåë³. Àëå ó ïîâîºíí³é Í³ìå÷÷èí³ óìîâè
äëÿ ðîçãîðòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÍÒØ âèÿâèëèñü äîñèòü ñêëàäíèìè. Òîìó öåíòð Òî-
âàðèñòâà íåçàáàðîì îïèíèâñÿ ó ôðàíöóçüêîìó Ñàðñåë³, à ó 1955 ðîö³ âîíî
ôàêòè÷íî ðîçïàëîñü íà êðàéîâ³ îá’ºäíàííÿ: ªâðîïåéñüêå (ãîëîâà Â. Êóá³éî-
âè÷, öåíòð ó Ñàðñåë³), Àìåðèêàíñüêå (ãîëîâà Ì. ×óáàòèé, çãîäîì — Ð. Ñìàëü-
Ñòîöüêèé, öåíòð ó Íüþ-Éîðêó), Àâñòðàë³éñüêå (ãîëîâà ª. Ïåëåíñüêèé, çãî-
äîì — ². Ðèá÷èí, öåíòð ó Ñ³äíå¿) òà Êàíàäñüêå (ãîëîâà — ª. Âåðòèïîðîõ, öåíòð
â Îòòàâ³). Ãîëîâíó ðàäó ÍÒØ î÷îëèâ ìîâîçíàâåöü Ð. Ñìàëü-Ñòîöüêèé.

Óêðà¿íñüê³ ïðàâîçíàâö³ ç ä³àñïîðè îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü ïóáë³êóâàòè ðå-
çóëüòàòè ñâî¿õ äîñë³äæåíü ó «Çá³ðíèêàõ ÍÒØ», ÿê³ ç 1946 ðîêó âèõîäèëè ç ïå-
ð³îäè÷í³ñòþ 1—2 òîìè íà ð³ê, ó «Õðîí³ö³ ÍÒØ», «Á³áë³îòåö³ óêðà¿íîçíàâñòâà»
(âèõîäèëà ç 1951 ðîêó), ó æóðíàë³ «Ñó÷àñíå ³ ìèíóëå», ó «Äîïîâ³äÿõ» Àìåðè-
êàíñüêîãî ÍÒØ, çá³ðíèêàõ ìàòåð³àë³â íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é òîùî. Ôóíäà-
ìåíòàëüíèì ³ñòîðèêî-ïðàâîâèì äîðîáêîì äî êàðíàâêè â³ò÷èçíÿíî¿ êîíñòè-
òóö³éíî¿ þñòèö³¿ ³ ñüîãîäí³ ââàæàþòüñÿ øèðîêî â³äîì³ òðè çàãàëüíèõ òîìè
«Åíöèêëîïåä³¿ óêðà¿íîçíàâñòâà», âèäàí³ ïðîòÿãîì 1949—1952 ðîê³â, òà
10-òîìíà éîãî ñëîâíèêîâà ÷àñòèíà, ùî ïîáà÷èëà ñâ³ò ó 1955—1984 ðîêàõ.

(Äàë³ áóäå)
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1 Çìóøåí³ áóëè çãîðíóòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü äî ì³í³ìóìó Óêðà¿íñüêèé â³ëüíèé óí³âåðñèòåò, Óêðà-
¿íñüêèé òåõí³êî-ãîñïîäàðñüêèé ³íñòèòóò (ïðàêòè÷íî æåáðàêóâàëè ó Ìþíõåí³), çíèêëè ç àðåíè
ïðàâîâîãî æèòòÿ Óêðà¿íñüêèé âèñîêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò, Ñîö³îëîã³÷íèé ³íñòèòóò, ²ñòîðèêî-
ô³ëîëîã³÷íå òîâàðèñòâî, Óêðà¿íñüêèé àêàäåì³÷íèé êîì³òåò, îáèäâà Óêðà¿íñüêèõ íàóêîâèõ ³íñòè-
òóòè, Óêðà¿íñüêå ïðàâíè÷å òîâàðèñòâî (çãîäîì âèíèêàëè ëèøå éîãî îêðåì³ îñåðåäêè ó ÑØÀ,
Êàíàä³ òà ³íøèõ êðà¿íàõ) òîùî.



ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÑÏ²ÂÂ²ÄÍÎØÅÍÍß

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎ¯ ÊÎÍÂÅÍÖ²¯ Ç ÏÐÀÂ ËÞÄÈÍÈ,

ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÑÒÐÀÑÁÓÐÇÜÊÎÃÎ ÑÓÄÓ

ÒÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â. Òåì÷åíêî,
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê

17 ëèïíÿ 1997 ðîêó Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ðàòèô³êóâàëà ªâðîïåéñüêó
Êîíâåíö³þ ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ — Êîíâåíö³ÿ), Ïåðøèé ïðîòîêîë òà ïðîòîêî-
ëè ¹ 2, 4, 7, 11 äî íå¿, 22 ëþòîãî 2000 ðîêó ðàòèô³êîâàíèé Ïðîòîêîë ¹ 6,
ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 9 Êîíñòèòóö³¿ ñòàëè ÷àñòèíîþ íàö³îíàëüíîãî ïðàâà.
Ó ñòàòò³ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàê-
òèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» â³ä 23 ëþòîãî 2006 ðîêó âèçíà÷å-
íî, ùî ñóäè ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâ çàñòîñîâóþòü Êîíâåíö³þ òà ïðàêòèêó ªâðî-
ïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ — ªâðîñóä) ÿê äæåðåëî ïðàâà.

Á³ëüø äåòàëüíèé àíàë³ç öüîãî Çàêîíó òà ïðàêòèêè çàñòîñóâàííÿ Êîíâåí-
ö³¿ â ³íøèõ êðà¿íàõ Ðàäè ªâðîïè äàº ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî äëÿ Óêðà¿-
íè Êîíâåíö³ÿ ïîâèííà ìàòè «êâàç³êîíñòèòóö³éíèé» ñòàòóñ. Îñòàííº îáóìîâ-
ëþº àêòóàëüí³ñòü çàçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè, ÿê³é ïðèñâÿ÷åíî áàãàòî ïðàöü. Ó ö³é
ðîáîò³ äîñë³äæóþòüñÿ ïîãëÿäè ñóää³ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó Àíãë³¿ Ì. Êåÿ, ãîëîâè
Ôåäåðàëüíîãî Òðèáóíàëó Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿ Ä. Íåÿ, ïðàâîâ³ ïîçè-
ö³¿ óêðà¿íñüêèõ â÷åíèõ Ì. Êîçþáðè, Â. Ìàíóêÿíà, Ï. Òêà÷óêà, Â. Ïîãîð³ëêà,
Ï. Ðàá³íîâè÷à, àíàë³çóºòüñÿ ðÿä ð³øåíü ªâðîñóäó.

Ìåòà ðîáîòè: ç’ÿñóâàòè äåÿê³ îñîáëèâîñò³ ñï³ââ³äíîøåííÿ ªâðîïåéñüêî¿
Êîíâåíö³¿ ç ïðàâ ëþäèíè, ïðåöåäåíòíî¿ ïðàêòèêè ªâðîñóäó òà ïðàâîâèõ ïî-
çèö³é Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, à òàêîæ íåîáõ³äí³ñòü çàïðîâàäæåííÿ
³íñòèòóòó êîíñòèòóö³éíî¿ ñêàðãè òà íàäàííÿ ïðàâîâèì ïîçèö³ÿì Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ïðåöåäåíòíîãî õàðàêòåðó.

Ïðîáëåìà ñï³ââ³äíîøåííÿ Êîíâåíö³¿ òà íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà
äîñòàòíüî àêòóàëüíà íå ò³ëüêè äëÿ Óêðà¿íè, à é äëÿ ³íøèõ äåðæàâ, ùî ðàòè-
ô³êóâàëè Êîíâåíö³þ. Òàê, íàïðèêëàä, ó Øâåéöàð³¿ Êîíâåíö³ÿ çàñòîñîâóºòü-
ñÿ ïàðàëåëüíî ç âëàñíèìè êîíñòèòóö³éíèìè íîðìàìè, ÿê³ ãàðàíòóþòü ò³ æ
ñàì³ îñíîâí³ ïðàâà, àëå ÷àñòêîâî âèõîäÿòü çà ìåæ³ Êîíâåíö³¿. Òàêå ïðàâîâå
ïîëîæåííÿ, ùî â³äïîâ³äàº ìîí³ñòè÷í³é ñèñòåì³, º ÷àñòèíîþ íàö³îíàëüíîãî
ïðàâîïîðÿäêó ³ ìàº «êâàç³êîíñòèòóö³éíèé» ñòàòóñ, ñòâåðäæóº ãîëîâà Ôåäå-
ðàëüíîãî Òðèáóíàëó Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿ Ä. Íåé1.

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ìàº àíàëîã³÷íå ïðàâîâå ñòàíîâèùå, àäæå ïðè ¿¿ ï³ä-
ãîòîâö³ áóëè âèêîðèñòàí³ íå ò³ëüêè Êîíâåíö³ÿ, à é îñíîâí³ ì³æíàðîäí³ àêòè,
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1 Íåé Ä. Çàñòîñóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Êîíâåíö³¿ ç ïðàâ ëþäèíè ó Øâåéöàð³¿ // Â³ñíèê Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. — 2005. — ¹ 6. — Ñ. 50.



ì³æíàðîäíà ïðàêòèêè ç ïðàâ ëþäèíè. Îñê³ëüêè Êîíñòèòóö³ÿ ÷àñòêîâî âèõî-
äèòü çà ìåæ³ Êîíâåíö³¿, öå ñòâîðþº ïåâí³ òðóäíîù³ ó çàñòîñóâàíí³ Êîíâåíö³¿
³ â³äïîâ³äíî¿ ïðàêòèêè ªâðîñóäó ÿê äæåðåëà ïðàâà â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèïó
«çã³äíî ³ç çàêîíîì».

Ç öüîãî ïðèâîäó ö³êàâèì º òàêîæ äîñâ³ä ³íêîðïîðàö³¿ Êîíâåíö³¿ â Àíãë³¿.
Òàê, ñóääÿ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó Ì. Êåé çàóâàæèâ, ùî â Àíãë³¿ Êîíâåíö³þ áóëî
³íêîðïîðîâàíî Àêòîì ïðî ïðàâà ëþäèíè 1998 ðîêó. «Íàø³ ñóäè ñòàâëÿòüñÿ ç
íàäçâè÷àéíîþ ïîâàãîþ äî âñüîãî, ùî íàäõîäèòü ç³ Ñòðàñáóðãà. Ïðîòå òðàï-
ëÿëèñÿ âèïàäêè, êîëè ìè â³äìîâëÿëèñÿ áðàòè äî óâàãè äåÿê³ íå÷³òê³ ð³øåííÿ
ïðî ïðèéíÿòí³ñòü Êîíâåíö³¿», — ï³äêðåñëèâ Ì. Êåé. Ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³
âèòëóìà÷èòè ïîëîæåííÿ Êîíâåíö³¿ Âèùèé ñóä òà àïåëÿö³éí³ ñóäè óïîâíîâà-
æåí³ çðîáèòè ïðî öå çàÿâè, ùî â³äïîâ³äíî äî Àêòà ïðî ïðàâà ëþäèíè ïåðåä-
áà÷àº øâèäêó çàêîíîäàâ÷ó ïðîöåäóðó äëÿ âíåñåííÿ çì³í äî çàêîíîäàâñòâà.
Îñòàííº ñïðèÿº ³íêîðïîðàö³¿ Êîíâåíö³¿ â àíãë³éñüêå çàêîíîäàâñòâî ³ çáå-
ð³ãàº ñóâåðåí³òåò ïàðëàìåíòó, ÿêèé º íàð³æíèì êàìåíåì íàøî¿ íåïèñàíî¿
êîíñòèòóö³¿»1.

Îòæå, Êîíâåíö³ÿ òà çì³íþâàíà â³äïîâ³äíî äî åâîëþö³¿ äîêòðèíè ïðàâ ëþäè-
íè ïðåöåäåíòíà ïðàêòèêà ªâðîñóäó ïîâèíí³ ï³äëÿãàòè ïîñò³éíîìó íàö³îíàëü-
íîìó êîíñòèòóö³éíîìó êîíòðîëþ ç áîêó äåðæàâè, ùî â æîäíîìó ðàç³ íå ñòà-
âèòü ï³ä ñóìí³â íåîáõ³äí³ñòü òà âàæëèâ³ñòü ¿õ ³ìïëåìåíòàö³¿.

Ó öüîìó àñïåêò³ òðåáà ï³äêðåñëèòè, ùî â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 19 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî
ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» çàêîíîïðîåêòè òà ï³äçàêîíí³ íîðìàòèâí³ àêòè ï³äëÿ-
ãàþòü þðèäè÷í³é åêñïåðòèç³ íà â³äïîâ³äí³ñòü Êîíâåíö³¿, à íàÿâí³ñòü âè-
ñíîâêó ïðî íåâ³äïîâ³äí³ñòü ï³äçàêîííîãî àêòà âèìîãàì Êîíâåíö³¿ º ï³äñòà-
âîþ äëÿ â³äìîâè â äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿ ïåâíîãî ï³äçàêîííîãî àêòà. Îðãàí
ïðåäñòàâíèöòâà çàáåçïå÷óº ïîñò³éíó ïåðåâ³ðêó ÷èííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âèõ àêò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü Êîíâåíö³¿ òà ïðàêòèö³ ªâðîñóäó, ãîòóº ïðîïîçèö³¿
ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ÷èííèõ çàêîí³â òà ï³äçàêîííèõ àêò³â ç ìåòîþ ïðèâå-
äåííÿ ¿õ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî âèìîã Êîíâåíö³¿ òà â³äïîâ³äíî¿ ïðàêòèêè ªâðî-
ñóäó. Ì³í³ñòåðñòâà ³ â³äîìñòâà çàáåçïå÷óþòü ñèñòåìàòè÷íèé êîíòðîëü çà äî-
äåðæàííÿì ó ðàìêàõ â³äîì÷îãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïðàêòè-
êè, ùî â³äïîâ³äàº Êîíâåíö³¿ òà ïðàêòèö³ ªâðîñóäó.

Îòæå, ÿê çàêîíîäàâñòâî, òàê ³ àäì³í³ñòðàòèâíà ïðàêòèêà ïîâèíí³ áóòè
ïðèâåäåí³ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî Êîíâåíö³¿ ³ ïðàêòèêè ªâðîñóäó, ùî ñâ³ä÷èòü
ïðî ¿õ ïðèìàò. Öå ââàæàºòüñÿ íå çîâñ³ì âèïðàâäàíèì ç ïîãëÿäó íà ïðàêòè-
êó ³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ, á³ëüø øèðîêîãî ïåðåë³êó ïðàâ ³ ñâîáîä, âè-
ïèñàíèõ ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïðàêòèêè ªâðîñóäó ñòîñîâíî îñîáëèâîñòåé
íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà äåðæàâ òîùî.

Êð³ì òîãî, çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 53 Êîíâåíö³¿ í³ùî â í³é íå ìîæå òëóìà÷èòèñü
ÿê òàêå, ùî îáìåæóº àáî ïîðóøóº áóäü-ÿê³ ïðàâà ëþäèíè òà îñíîâí³ ñâîáî-
äè, ÿê³ ìîæóòü çàáåçïå÷óâàòèñü íàö³îíàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì. Îñòàííº
ïåðåäáà÷àº â³äïîâ³äíå ñï³ââ³äíîøåííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ Êîíâåíö³¿ ÿê
äîïîâíþþ÷èõ äîêóìåíò³â. Çã³äíî ç öèì ³ ïðàêòèêà ªâðîñóäó ÿê äîïîâíþ-
þ÷à ñèñòåìà ïðåöåäåíò³â çàñòîñîâóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 53 Êîíâåíö³¿.
Óñå öå ïîòðåáóº ç’ÿñóâàííÿ çì³ñòó òà ñï³ââ³äíîøåííÿ ïðàêòèêè ªâðîñóäó ³
íàö³îíàëüíèõ ñóä³â ñòîñîâíî ïðàâ ³ ñâîáîä, ïðîãîëîøåíèõ ó Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè òà Êîíâåíö³¿. Ñåðåä ³íøèõ ïðîáëåì âèð³çíÿºòüñÿ òàêîæ âèçíà÷åí-
íÿ íåîáõ³äíîñò³ íàäàííÿ ïðàâîâèì ïîçèö³ÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
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1 Êåé Ì. Âïëèâ ªâðîïåéñüêî¿ Êîíâåíö³¿ ç ïðàâ ëþäèíè íà áðèòàíñüêå ïðàâî: äî òà ï³ñëÿ ïðèé-
íÿòòÿ Àêòà ïðî ïðàâà ëþäèíè // Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. — 2005. — ¹ 6. — Ñ. 57.



ïðåöåäåíòíîãî õàðàêòåðó òà çàïðîâàäæåííÿ ³íñòèòóòó êîíñòèòóö³éíî¿
ñêàðãè.

Âàæëèâîþ íîðìàòèâíîþ ï³äñòàâîþ ó ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ
ïðàâîâèì ïîçèö³ÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè îô³ö³éíîãî ñòàòóñó ñïå-
ö³àëüíèõ ïðåöåäåíò³â º Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñó-
âàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè». Çã³äíî ç öèì Çàêîíîì
Êîíâåíö³ÿ òà ïðåöåäåíòíà ïðàêòèêà ªâðîñóäó º îêðåìèì äæåðåëîì ïðàâà â
Óêðà¿í³, çàñòîñóâàííÿ ÿêîãî ïîòðåáóº â³äïîâ³äíîãî êîíòðîëþ. ßê ðîç’ÿñíèâ
ªâðîñóä, öåé êîíòðîëü çä³éñíþºòüñÿ ºâðîïåéñüêèìè ³íñòèòóö³ÿìè. Â Óêðà-
¿í³ îðãàíîì êîíñòèòóö³éíîãî êîíòðîëþ º Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè.

Òàêî¿ ïîçèö³¿ äîòðèìóºòüñÿ ³ Â. Ïîãîð³ëêî — âèñíîâêè ³ ð³øåííÿ Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ââàæàº â³í, º äæåðåëàìè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà. Çà
çì³ñòîì ³ ïðîöåñóàëüíîþ ôîðìîþ íîðìîòâîð÷îñò³ ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî
Ñóäó ìàþòü òàêó ñàìó þðèäè÷íó ñèëó, ÿê Êîíñòèòóö³ÿ ³ çàêîíè Óêðà¿íè1.

Âèçíàþ÷è ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó äæåðåëîì êîíñòèòóö³éíîãî
ïðàâà, ðàçîì ç òèì ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 22 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ïðàâà ³ ñâîáîäè, çàêð³ïëåí³ ó Êîíñòèòóö³¿, íå º âè÷åðïíèìè, ñêàñó-
âàííÿ ÷è çâóæåííÿ çì³ñòó òà îáñÿãó ³ñíóþ÷èõ ïðàâ ³ ñâîáîä íå äîïóñêàºòü-
ñÿ. Òîìó Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íå ìàº ïðàâà âñòàíîâëþâàòè íîâ³
ïðàâà, íå ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ, ùî õàðàêòåðíî ³ äëÿ ªâðîñóäó.

Êîíâåíö³ÿ ³ ïðîòîêîëè äî íå¿ º íîðìàìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, òîìó ªâðî-
ñóä ó ñâî¿é ïðàâîòëóìà÷í³é ä³ÿëüíîñò³ âèêîðèñòîâóº Â³äåíñüêó êîíâåíö³þ
ïðî ïðàâî ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â 1969 ðîêó ³, çîêðåìà, ïðàâèëà ùîäî òëó-
ìà÷åííÿ, âñòàíîâëåí³ ñòàòòÿìè 31, 32 ö³º¿ Êîíâåíö³¿.

ßê çàçíà÷àº Â. Ìàíóêÿí, ªâðîïåéñüêèé ñóä, çàñòîñîâóþ÷è òâîð÷èé ï³ä-
õ³ä äî ³íòåðïðåòàö³¿ Êîíâåíö³¿, íå ìàº ïðàâà âñòàíîâëþâàòè íîâ³ íîðìè,
íå ïåðåäáà÷åí³ Êîíâåíö³ºþ íà ìîìåíò ¿¿ ï³äïèñàííÿ. Ïðîòå ïðîâåñòè ÷³òêó
ìåæó ì³æ òëóìà÷åííÿì ³ íîðìîòâîð÷³ñòþ íå çàâæäè ìîæëèâî2.

Àíàë³çóþ÷è ñïðàâó «John Murrey», Ï. Ðàá³íîâè÷ òàêîæ çâåðíóâ óâàãó, ùî
«...ñóä âäàºòüñÿ íå ò³ëüêè äî ðîçøèðåíîãî òëóìà÷åííÿ; ³íîä³ â³í ³äå äàë³:
ôîðìóëþº íîâ³ ïðàâà ëþäèíè, ÿê³, íàâ³òü çà éîãî âëàñíèì âèçíàííÿì, ó
Êîíâåíö³¿ íå çàêð³ïëåí³»3.

Ó ö³é ñïðàâ³ éäåòüñÿ ïðî ïðàâî íà ìîâ÷àííÿ é ïðàâî íå äàâàòè ïîêàçàííÿ
ïðîòè ñåáå, ÿê³ ôîðìàëüíî íå çàêð³ïëåí³ ó Êîíâåíö³¿4. Ïðîòå ªâðîïåéñüêèé
ñóä âèçíàº öå íå îêðåìèì ïðàâîì, ïðî ÿêå ìîæíà áóëî á ñêàçàòè, ùî âîíî
âñòàíîâëåíå ó äîäàòîê äî Êîíâåíö³¿, à ñêëàäîâîþ ïðàâà íà ñïðàâåäëèâèé ñó-
äîâèé ðîçãëÿä.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ó ñïðàâ³ «Ñàóíäåðñ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä
17 ãðóäíÿ 1996 ðîêó ªâðîñóä íàãàäàâ, ùî õî÷à ïðàâî íà ìîâ÷àííÿ é ïðàâî
íå äàâàòè ïîêàçàííÿ ïðîòè ñåáå îêðåìî íå çãàäàí³ â ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿, òà ö³
ïðàâà º çàãàëüíîâèçíàíèìè ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè, ÿê³ ëåæàòü â îñíî-
â³ ïîíÿòòÿ ñïðàâåäëèâî¿ ñóäîâî¿ ïðîöåäóðè5.
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1 Ïîãîð³ëêî Â., Ôåäîðåíêî Â. Äæåðåëà ïðàâà Óêðà¿íè (çàãàëüíà òåîð³ÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðà-
âà) // Â³ñíèê Àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè. — 2002. — ¹ 1. — Ñ. 56.

2 Ìàíóêÿí Â.È. Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà: ïðàâî, ïðåöåäåíòû, êîììåíòàðèè: Íà-
ó÷íî-ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå. — Ê., 2006. — Ñ. 25.

3 Ðàá³íîâè÷ Ï. Ïðàêòèêà Ñòðàñáóðçüêîãî Ñóäó ÿê îð³ºíòèð ä³ÿëüíîñò³ êîíñòèòóö³éíèõ ñóä³â
ç ³ìïëåìåíòàö³¿ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â // Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. — 2005. —
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4 Eur. Court H.R. John Murrey v. the United Kingdom, Judgment of 8 February 1996. Reports. 1996-I.
5 Ðåøåíèå «Ñàóäåðñ ïðîòèâ Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà» îò 17 äåêàáðÿ 1996 ãîäà // Åâðîïåé-

ñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. Èçáðàííûå ðåøåíèÿ. — Â 2 ò. — Ì., 2001. — Ò. 2. — Ñ. 314.



Ïîä³áíèì ÷èíîì ªâðîñóä âèð³øóâàâ ïèòàííÿ ³ ó ñïðàâàõ ùîäî ïðàâà íà
äîñòóï äî ñóäó. Äîðå÷íî íàâåñòè îêðåì³ äóìêè ñóää³â ªâðîñóäó ç öüîãî ïðè-
âîäó. Òàê, ó â³äîì³é ñïðàâ³ «Ãîëäåð ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä
21 ëþòîãî 1975 ðîêó ñòîñîâíî ïðàâà «äîñòóïó äî ñóäó» ñóääÿ Ä. Ô³öìîð³ñ çà-
çíà÷èâ, ùî Êîíâåíö³ÿ º ðåçóëüòàòîì ïðîöåñó ñòâîðåííÿ óãîäè ³ îáìåæåíà
òèì, ùî ïîêëàäåíî â îñíîâó óãîäè. Êîíâåíö³ÿ íå ïîâèííà òëóìà÷èòèñü ÿê
òàêà, ùî ïåðåäáà÷àº á³ëüøå, í³æ âîíà ì³ñòèòü. ßêùî ïðàâî äîñòóïó äî ñóäó
íå ìîæå áóòè çíàéäåíî ó ïóíêò³ 1 ñòàòò³ 6 ³ â ³íøèõ ñòàòòÿõ Êîíâåíö³¿, òî öå
ñåðéîçíà ïðîãàëèíà, àëå âèïðàâèòè ¿¿ ìàþòü äåðæàâè-ñòîðîíè óãîäè1.

Ïðîòå ªâðîñóä ó ö³é ñïðàâ³ âèçíàâ ïðàâî äîñòóïó äî ñóäó ÿê îäèí ³ç àñ-
ïåêò³â «ïðàâà íà ñóä», ÿê³ ðàçîì ñêëàäàþòü ïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ñóäîâèé
ðîçãëÿä. Îñòàííº, íà äóìêó ªâðîñóäó, íå º ïîøèðþâàëüíèì òëóìà÷åííÿì,
ùî íàêëàäàº íîâ³ îáîâ’ÿçêè íà äåðæàâè, ÿê³ ï³äïèñàëè Êîíâåíö³þ2. Îñíîâî-
ïîëîæíèì ïðèíöèïîì, ùî âèìàãàº âèçíàííÿ ïðàâà äîñòóïó äî ñóäó, º ïðèí-
öèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà3.

Ï³çí³øå, ó ñïðàâ³ «Á. ïðîòè Ôðàíö³¿» â³ä 25 òðàâíÿ 1992 ðîêó ñóääÿ Ôàðè-
íü¿ â îñîáëèâ³é äóìö³ íàãîëîñèâ, ùî ðîëü ªâðîñóäó ïîëÿãàº ó òëóìà÷åíí³ Êîí-
âåíö³¿. Éîãî ïðàâîçàñòîñîâíà ïðàêòèêà íå ïîâèííà âèõîäèòè çà ìåæ³ Êîí-
âåíö³¿ ³ íå ìîæå í³ íàäàâàòè ëþäèí³ íîâèõ ïðàâ, í³ íàêëàäàòè íîâèõ îáî-
â’ÿçê³â4.

Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå òðåáà çàóâàæèòè, ùî, íàïðèêëàä, «ïðàâî íà ìîâ-
÷àííÿ» ªâðîñóä ðîçãëÿäàº ó ìåæàõ ãàðàíò³é ñóäîâî¿ ïðîöåäóðè5. Ó Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè öå ïðàâî ìàº øèðøèé çì³ñò, ùî ïîðîäæóº íåîáõ³äí³ñòü êîí-
ñòèòóö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïðàêòèêè ªâðîñóäó íà â³äïîâ³äí³ñòü Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè, ÿêà çàáîðîíÿº çâóæåííÿ çì³ñòó òà îáñÿãó ³ñíóþ÷èõ ïðàâ ³ ñâîáîä.
Òàê, ó ñòàòò³ 69 Êîíñòèòóö³¿ âñòàíîâëåíî ïðàâî â³äìîâèòèñÿ äàâàòè ïîêà-
çàííÿ ïðîòè ñåáå àáî ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì’¿, áëèçüêèõ ðîäè÷³â, êîëî ÿêèõ âèçíà-
÷åíî çàêîíîì. Ïðàâî ³ìóí³òåòó ñâ³äêà ïîøèðþºòüñÿ íå ò³ëüêè íà êðèì³íàëü-
íå ñóäî÷èíñòâî, à é íà ñôåðè öèâ³ëüíîãî, àäì³í³ñòðàòèâíîãî, äèñöèïë³-
íàðíîãî òà ³íøèõ âèä³â ïðîâàäæåííÿ, íà áóäü-ÿê³ ôàêòè, ùî ìîæóòü ïðÿìî
÷è îïîñåðåäêîâàíî áóòè âèêîðèñòàí³ ïðîòè ³íòåðåñ³â çàçíà÷åíèõ îñ³á6. Êð³ì
òîãî, â óìîâàõ ïðàâîâîãî í³ã³ë³çìó, ÿêèé îñòàíí³ì ÷àñîì ïàíóº â Óêðà¿í³,
öå êîíñòèòóö³éíå ïðàâî º ³íîä³ ºäèíèì åôåêòèâíèì çàñîáîì çàõèñòó ïðàâ
îñîáè.

Âàæëèâîþ îáñòàâèíîþ º òå, ùî ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
òà ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ìîæóòü áóòè òåîðåòè÷íî ³ ïðàêòè÷íî ïðîòèëåæíèìè,
ùî ïîòðåáóº íàäàííÿ ïðàâîâèì ïîçèö³ÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ïåâíîãî
þðèäè÷íîãî çíà÷åííÿ.

Òàê, Ï. Òêà÷óê çâåðòàº óâàãó, ùî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, çàñòîñîâó-
þ÷è â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 9 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè Êîíâåíö³þ,
âèõîäèòü ç òîãî, ùî Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ìàº ïð³îðèòåò ùîäî ÷èííèõ ì³æíà-
ðîäíèõ äîãîâîð³â. Ïîðÿä ç öèì, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä ïðàãíå ìàêñèìàëüíî
âðàõîâóâàòè ïîëîæåííÿ Êîíâåíö³¿ òà ãàðìîí³éíî ïîºäíóâàòè ¿õ ç íàö³îíàëü-
íèì çàêîíîäàâñòâîì. Ïðîòå áóëè âèïàäêè, êîëè Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿-
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íè ³ Ñòðàñáóðçüêèé Ñóä, ä³þ÷è íà çàñàäàõ âåðõîâåíñòâà ïðàâà, ïðèéìàëè
ïðîòèëåæí³ çà çì³ñòîì âèñíîâêè. Çîêðåìà, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè â
Ð³øåíí³ â³ä 10 æîâòíÿ 2001 ðîêó (ñïðàâà ïðî çàîùàäæåííÿ ãðîìàäÿí) çàçíà-
÷èâ, ùî äåðæàâà çîáîâ’ÿçàíà çáåðåãòè ðåàëüíó âàðò³ñòü çàîùàäæåíü ãðîìà-
äÿí, òà âèçíàâ äåÿê³ ïîëîæåííÿ â³äïîâ³äíîãî çàêîíó íåêîíñòèòóö³éíèìè. Íà
ïðîòèâàãó öüîìó Ñòðàñáóðçüêèé Ñóä ó ñïðàâ³ «Ãàéäóê òà ³íø³ ïðîòè Óêðà¿-
íè» â³ä 2 ëèïíÿ 2002 ðîêó ç ïðèâîäó êîìïåíñàö³¿ öèõ çàîùàäæåíü çàçíà÷èâ,
ùî ñòàòòÿ 1 Ïðîòîêîëó ¹ 1 íå ïîêëàäàº íà äåðæàâó çàãàëüíîãî îáîâ’ÿçêó
çáåð³ãàòè êóï³âåëüíó âàðò³ñòü ñóì, äåïîíîâàíèõ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ,
øëÿõîì ¿õ ñèñòåìàòè÷íî¿ ³íäåêñàö³¿. Ùî ñòîñóºòüñÿ äîñòóïíîñò³ äî âæå
ïðî³íäåêñîâàíèõ âêëàä³â, òî âîíà çàëåæèòü â³ä ñòàíó íàïîâíåííÿ äåðæàâíî¿
êàçíè ³ ìîæå áóòè îáìåæåíà1.

Òîáòî ó öüîìó âèïàäêó äåðæàâà ìàº ïåâíó ñâîáîäó ä³ÿòè íà ñâ³é ðîçñóä,
ÿêà çàëåæàòü â³ä ¿¿ åêîíîì³÷íî¿ ñïðîìîæíîñò³ ³, íàéãîëîâí³øå, â³ä ðîçóì³í-
íÿ ñïðàâåäëèâîñò³ â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Îòæå, ³
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ìàº ïðàâî îö³íèòè åêîíîì³÷íó ñïðîìîæí³ñòü
äåðæàâè, âèçíà÷èòè ñï³ââ³äíîøåííÿ ñóñï³ëüíèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ³íòå-
ðåñ³â çà ïðèíöèïîì âåðõîâåíñòâà ïðàâà, ìåæ³ ñâîáîäè ðîçñóäó äåðæàâè,
íåîáõ³äí³ñòü ö³º¿ ñâîáîäè ó äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ çã³äíî ç íàö³îíàëü-
íèìè ìîðàëüíî-ïðàâîâèìè òðàäèö³ÿìè.

Òàêèì ÷èíîì, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ìàº ìîæëèâ³ñòü ó ìåæàõ
òëóìà÷åííÿ íàïîâíþâàòè ïåâíèì çì³ñòîì àáñòðàêòí³ ³ íå³íäèâ³äóàë³çîâàí³
êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè â³äïîâ³äíî äî íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³é, ö³íí³ñ-
íîãî ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ âëàñíî¿ ñâîáîäè, ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà òà äó-
õó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Îñîáëèâî¿ óâàãè ïîòðåáóº çàõèñò íàö³îíàëüíèõ ìî-
ðàëüíèõ çàãàëüíîñóñï³ëüíèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ö³ííîñòåé ó ìåæàõ íîðìî-
òâîð÷îñò³ òà íàïîâíåííÿ öèõ íîðì â³äïîâ³äíèì çì³ñòîì ³ îáñÿãîì, ç óðàõó-
âàííÿì åâîëþö³¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ìîðàëüíî¿ ñâîáîäè ³íäèâ³äà, çàñîáàìè êîí-
ñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿.

Òîìó äîñèòü ïåðåêîíëèâîþ º ïðîïîçèö³ÿ Ï. Ðàá³íîâè÷à ïðî êîíöåïòóàëü-
í³ ï³äõîäè (ïðèíöèïè) ªâðîñóäó, ÿê³ ìàþòü âèêîðèñòîâóâàòèñü ³ îðãàíàìè
íàö³îíàëüíîãî êîíñòèòóö³éíîãî ñóäî÷èíñòâà ÿê ñâîºð³äí³ ìåòîäîëîã³÷í³
ñòàíäàðòè ðîçãëÿäó ñïðàâ. Ñåðåä öèõ ïðèíöèï³â âèîêðåìëþþòüñÿ òàê³: ãðà-
íè÷íî¿ êîíêðåòèçàö³¿, ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ çì³ñòó é îáñÿãó ïðàâ ³ ñâîáîä ïåð-
ñîí³ô³êîâàíèõ ñóá’ºêò³â (ïðèíöèï ñèòóàö³çàö³¿); çàáåçïå÷åííÿ ðåàëüíîñò³
(ìàêñèìàëüíî¿ çä³éñíåíîñò³) êîíêðåòíèõ àêòóàëüíèõ ïðàâ ïåðñîí³ô³êîâà-
íèõ îñ³á (ïðèíöèï åôåêòèâíîñò³); ïîñò³éíîãî îñó÷àñíåííÿ ³íòåðïðåòàö³¿
ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè (ïðèíöèï àêòóàë³çàö³¿); ðîçøèðåííÿ îáñÿãó òà îíîâ-
ëåííÿ çì³ñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè (ïðèíöèï íîâåë³çàö³¿)2.

Ïîêàçîâîþ ùîäî âèêîðèñòàííÿ öèõ ïðèíöèï³â ìîæå ñëóãóâàòè îêðåìà
äóìêà ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó â³äñòàâö³ Ì. Êîçþáðè ñòîñîâíî
Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 3-ðï/2001 â³ä 05.04.2001 (ñïðà-
âà ïðî ïîäàòêè). Ó í³é Ì. Êîçþáðà, çîêðåìà, çàçíà÷èâ: «...íàäàííÿ çâîðîòíî¿
ñèëè ï³äïóíêòó «å» ³ ÷àñòèí³ äðóã³é ï³äïóíêòó «ç» ïóíêòó 1 ñòàòò³ 5 Äåêðåòó
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî ïðèáóòêîâèé ïîäàòîê ç ãðîìàäÿí» (â ðåäàê-
ö³¿ îñïîðþâàíîãî Çàêîíó) ñïðÿìîâàíå íå íà ïîã³ðøåííÿ, à íà ïîë³ïøåííÿ
ïðàâîâîãî ñòàíîâèùà ãðîìàäÿí, à òîìó íå ñóïåðå÷èòü ìåò³ òà ñîö³àëüíîìó
ïðèçíà÷åííþ ïðèíöèïó íåçâîðîòíîñò³ ä³¿ ó ÷àñ³ çàêîí³â òà ³íøèõ íîðìàòèâ-

95

Â²ÑÍÈÊ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 4/2007

1 Òêà÷óê Ï. Çàñòîñóâàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà ñóäàìè êîíñòèòóö³éíî¿ òà çàãàëüíî¿
þðèñäèêö³¿ // Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. — 2005. — ¹ 5. — Ñ. 99—100.

2 Äèâ.: Ðàá³íîâè÷ Ï. Ïðàêòèêà Ñòðàñáóðçüêîãî Ñóäó ÿê îð³ºíòèð ä³ÿëüíîñò³ êîíñòèòóö³éíèõ
ñóä³â ç ³ìïëåìåíòàö³¿ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â // Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. — 2005. —
¹ 6. — Ñ. 34—40.



íî-ïðàâîâèõ àêò³â. Òîìó ñòàòòþ 2 ðîçä³ëó II «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè» Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, íà ìîþ äóìêó, ìàâ áè âèçíàòè êîíñòèòóö³éíîþ... Öå
ö³ëêîì â³äïîâ³äàëî á íå ò³ëüêè çàçíà÷åíîìó ïðèíöèïó, à é äóõîâ³ Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè â ö³ëîìó... Ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàëà á òàêà ïîçèö³ÿ Êîíñòèòóö³éíî-
ãî Ñóäó Óêðà¿íè ³ çàêð³ïëåíîìó â ñòàòò³ 8 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðèíöèïó
âåðõîâåíñòâà ïðàâà»1.

Íåîáõ³äíî òàêîæ âðàõóâàòè, ùî íåãàòèâíå ñóá’ºêòèâíå ïðàâî çàâæäè ìàº
³íäèâ³äóàëüíî-ö³íí³ñíèé çì³ñò, ÿêèé ïåðåáóâàº, çäåá³ëüøîãî, çà ìåæàìè
àáñòðàêòíî¿ þðèäè÷íî¿ êîíñòðóêö³¿ òà îïîñåðåäêîâàíèé íåîáõ³äí³ñòþ äî-
ñÿãíåííÿ ïåâíîãî ìîðàëüíî-ïðàâîâîãî ïñèõ³÷íîãî áàëàíñó (ãîìåîñòàçó) ëþ-
äèíè. Óìîâàìè öüîãî áàëàíñó º, çîêðåìà, ìîðàëüí³, ô³ëîñîôñüê³, ðåë³ã³éí³ òà
³íø³ ³íäèâ³äóàëüí³ ÷è òðàäèö³éíî-íàö³îíàëüí³ ïåðåêîíàííÿ. ßê ïðèêëàä
ìîæíà çãàäàòè ñïðàâó «Ìàðêñ ïðîòè Áåëüã³¿», ó ÿê³é çàêîíîäàâ÷à òà òðàäè-
ö³éíà ñóñï³ëüíî âèçíàíà íåð³âí³ñòü íàðîäæåíèõ ó øëþá³ ³ ïîçàøëþáíèõ
ä³òåé ñòîñîâíî ñïàäùèíè áóëà âèçíàíà òàêîþ, ùî ïîðóøóº êîíâåíö³éí³
ïðàâà çàÿâíèêà. Ñóñï³ëüí³ ö³ííîñò³ ó ñôåð³ íåãàòèâíèõ, çîêðåìà ãðîìàäÿí-
ñüêèõ, ïðàâ ³ ñâîáîä, íå çàâæäè º ÷è ïîâèíí³ áóòè ö³ííîñòÿìè îêðåìî¿ îñî-
áè. Ïðîòå ïðàâî çàõèñòó öèõ ïðàâ â³äïîâ³äíî äî âëàñíîãî ñâ³òîãëÿäó ìàº
êîæíà îñîáà. Îäíèì ³ç çàñîá³â òàêîãî çàõèñòó ïîâèíåí ñòàòè ³íñòèòóò êîí-
ñòèòóö³éíî¿ ñêàðãè.

Ââàæàºòüñÿ, ùî çàïðîâàäæåííÿ ³íñòèòóòó êîíñòèòóö³éíî¿ ñêàðãè ìàº çà-
áåçïå÷èòè: çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþ-
äèíè; ñòâîðåííÿ ï³äñòàâ òà ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó ïðåöåäåíòíî¿ ïðàêòè-
êè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó â³äïîâ³äíî äî íàö³îíàëüíî¿ ïðàâîâî¿ òðàäèö³¿;
ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ìåõàí³çìó çàõèñòó ñóá’ºêòèâíèõ ïðàâ òà ñâîáîä;
óìîâè êîíêóðåíö³¿ òà áàëàíñó ³íäèâ³äóàëüíèõ òà ñóñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â; ñòâî-
ðåííÿ óìîâ òà ïðàâîâèõ ³íñòðóìåíò³â çàõèñòó íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³éíî-ìî-
ðàëüíèõ, ô³ëîñîôñüêèõ òà ³íøèõ ñóñï³ëüíèõ ö³ííîñòåé òà íàö³îíàëüíèõ
³íòåðåñ³â òîùî.

Âàæëèâîþ ó ðîçóì³íí³ çíà÷åííÿ òà ì³ñöÿ ïðàâîâèõ ïîçèö³é Êîíñòèòóö³é-
íîãî Ñóäó Óêðà¿íè º êîíñòèòóö³éíà âèìîãà ùîäî âèçíàííÿ ³ ä³¿ â Óêðà¿í³
ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ó Ð³øåíí³
¹ 15-ðï/2004 â³ä 2 ëèñòîïàäà 2004 ðîêó (ñïðàâà ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîì
á³ëüø ì’ÿêîãî ïîêàðàííÿ) âèçíà÷àº ïîíÿòòÿ «âåðõîâåíñòâî ïðàâà» ÿê ïàíó-
âàííÿ ïðàâà â ñóñï³ëüñòâ³. Âåðõîâåíñòâî ïðàâà âèìàãàº â³ä äåðæàâè éîãî
âò³ëåííÿ ó ïðàâîòâîð÷³é òà ïðàâîçàñòîñîâí³é ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ó çàêîíàõ,
ÿê³ çà ñâî¿ì çì³ñòîì ìàþòü áóòè ïðîíèêíóò³ ïåðåäóñ³ì ³äåÿìè ñîö³àëüíî¿
ñïðàâåäëèâîñò³, ñâîáîäè, ð³âíîñò³ òîùî. Îäíèì ³ç ïðîÿâ³â âåðõîâåíñòâà
ïðàâà º òå, ùî ïðàâî íå îáìåæóºòüñÿ ëèøå çàêîíîäàâñòâîì ÿê îäí³ºþ ç éîãî
ôîðì, à âêëþ÷àº é ³íø³ ñîö³àëüí³ ðåãóëÿòîðè, çîêðåìà íîðìè ìîðàë³, òðàäè-
ö³¿, çâè÷à¿ òîùî, ëåã³òèìîâàí³ ñóñï³ëüñòâîì ³ çóìîâëåí³ éîãî ³ñòîðè÷íî äîñÿã-
íóòèì êóëüòóðíèì ð³âíåì. Óñ³ ö³ åëåìåíòè ïðàâà â³äïîâ³äàþòü ³äå¿ ñïðàâåä-
ëèâîñò³, ùî â³äîáðàæåíî â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè2. Òàêå âèçíà÷åííÿ ìàº ³
ïîçèòèâí³, ³ äåÿê³ ñï³ðí³ àñïåêòè.
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1 Îêðåìà äóìêà ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Êîçþáðè Ì.². ñòîñîâíî Ð³øåííÿ Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî â³ä-
ïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ
çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè» (ñïðàâà ïðî ïîäàòêè) ¹ 3-ðï/2001 â³ä 05.04.2001 // Â³ñíèê Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. — 2001. — ¹ 2. — Ñ. 24.

2 Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì Âåðõîâíîãî
Ñóäó Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ïîëîæåíü ñòàòò³ 69
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîì á³ëüø ì’ÿêîãî ïîêàðàííÿ)
¹ 15-ðï/2004 â³ä 02.11.2004 // Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè. — 2004. — ¹ 5. — Ñ. 40.



Ñòîñîâíî ïîçèòèâíèõ àñïåêò³â ïîíÿòòÿ âåðõîâåíñòâà ïðàâà ñë³ä çàçíà÷è-
òè ïðî òàêå. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä âèçíà÷èâ òåîðåòè÷íó êîíñòðóêö³þ ³íòåã-
ðàòèâíîãî ïðàâîðîçóì³ííÿ, ÿêà ïîòðåáóº âïðîâàäæåííÿ ó òåîð³þ ³ ïðàêòè-
êó. Ïðàâî ëåã³òèìîâàíå ñóñï³ëüñòâîì, òîáòî äæåðåëîì ïðàâà º ñóñï³ëüñòâî, à
çàêîí — ëèøå îäíà ç ôîðì éîãî ³ñíóâàííÿ, ùî ïîÿñíþº, çîêðåìà, ïîëîæåí-
íÿ ñòàòò³ 5 Êîíñòèòóö³¿.

Ñóòí³ñí³ (ÿê³ñí³) õàðàêòåðèñòèêè ïðàâà çóìîâëåí³ ³äåîëîã³ºþ ñïðàâåäëè-
âîñò³, ñâîáîäè, ð³âíîñò³ (³äå¿ ïðàâà). Çì³ñò ïðàâà — ºäí³ñòü âåðõîâåíñòâà
ïðàâà ó ïðàâîòâîð÷³é òà ïðàâîçàñòîñîâí³é ä³ÿëüíîñò³, ³íøèìè ñëîâàìè —
ºäí³ñòü ïèñàíîãî ³ íåïèñàíîãî ïðàâà. Ïðàâî, ïîðÿä ³ç çàêîíîäàâñòâîì ÿê
îäí³ºþ ç éîãî ôîðì, âêëþ÷àº é ³íø³ ñîö³àëüí³ ðåãóëÿòîðè (ôîðìè): ìîðàëü,
çâè÷à¿, òðàäèö³¿ òîùî.

Ãîâîðÿ÷è ïðî ñï³ðí³ àñïåêòè ïîíÿòòÿ âåðõîâåíñòâà ïðàâà, òðåáà çàçíà-
÷èòè, ùî ìîðàëü íåäîö³ëüíî îòîòîæíþâàòè ç îäí³ºþ ç ôîðì ³ñíóâàííÿ ïðà-
âà. Ìàòåð³ÿ ïðàâà, ãîëîâíèì ÷èíîì, ä³ñòàº âèÿâ ó ºäíîñò³ ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â
óïîâíîâàæåíî¿ ³ çîáîâ’ÿçàíî¿ ñòîðîíè (³ìïåðàòèâíî-àòðèáóòèâíà ôîðìà ðó-
õó ñîö³àëüíî¿ ôîðìè ìàòåð³¿). Ìîðàëü ÿê ñîö³àëüíèé ðåãóëÿòîð — öå ñèñòåìà
îáîâ’ÿçê³â, ùî íå îïîñåðåäêîâàí³ ïðàâîâèìîãîþ óïîâíîâàæåíî¿ ñòîðîíè.
Òîìó ìîðàëü íå ìîæå áóòè âèçíàíà ôîðìîþ ³ñíóâàííÿ ïðàâà. Ìîðàëü òà ìî-
ðàëüí³ íîðìè ïðîïîíóºòüñÿ ðîçãëÿäàòè ÿê ñóòí³ñòü ïðàâà, éîãî öèâ³ë³çàö³é-
íî-ö³íí³ñíó õàðàêòåðèñòèêó1.

Îòæå, çàâäàííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó â óìîâàõ âåðõîâåíñòâà ïðàâà —
íàïîâíþâàòè íîðìè ïîçèòèâíîãî ïðàâà «æèâèì» ïðàâîì â³äïîâ³äíî äî áóê-
âè ³ äóõó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàãàëüíîâèçíàíèõ ïðèðîäíèõ ïðàâ ëþäèíè.

Êîíöåïö³ÿ âåðõîâåíñòâà ïðàâà çàñòîñîâóºòüñÿ ³ ðîç’ÿñíþºòüñÿ òàêîæ ó
ïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ ñòîñîâíî âè-
çíà÷åííÿ ïðèíöèïó «çã³äíî ³ç çàêîíîì» ªâðîñóä çâåðòàº óâàãó íà ðÿä îçíàê
êîíöåïö³¿ âåðõîâåíñòâà ïðàâà, ÿê³ ïðîïîíóºòüñÿ êëàñèô³êóâàòè çà ôîðìîþ,
çì³ñòîì òà ñóòí³ñòþ çàêîíó:

1) çà ôîðìîþ âèðàçó ïðàâà: ãîëîâíîþ îñîáëèâ³ñòþ ó ðîçóì³íí³ ïðèíöèïó
«çã³äíî ç çàêîíîì» º âèçíàííÿ ªâðîñóäîì ïðàâà ÿê ºäíîñò³ ïèñàíîãî ³ íåïè-
ñàíîãî, â ÿêîìó âèîêðåìëþþòüñÿ çì³ñò, îáñÿã, ìåæ³ ³ óìîâè âëàäíèõ ïîâíî-
âàæåíü äåðæàâè. Îñòàíí³, â àñïåêò³ ôîðìè çîâí³øíüîãî ïðîÿâó, âèçíà÷à-
þòüñÿ íå ò³ëüêè çàêîíîäàâöåì, à é ñóäîâîþ ïðàêòèêîþ (äèâ. ñïðàâè: «Ôóíêå
ïðîòè Ôðàíö³¿», «Êðþñëåí ïðîòè Ôðàíö³¿»);

2) çà ñóòí³ñíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ çàêîíó: ªâðîñóä âèçíà÷àº ö³íí³ñí³, âî-
ëüîâ³ òà ðåãóëÿòèâí³ éîãî îñîáëèâîñò³ ÷åðåç ïðèçìó âåðõîâåíñòâà ïðàâà.
Îñòàííº âèÿâëÿºòüñÿ ó âèçíàíí³ âåðõîâåíñòâà ïðàâà ñóòí³ñíîþ õàðàêòå-
ðèñòèêîþ âñ³õ íîðì çàêîíó, ó ãàðàíò³ÿõ äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà òà éîãî
³íñòèòóö³é, ó ð³âíîñò³ âñ³õ ïåðåä çàêîíîì, êîíñåíñóñ³ ìîðàëüíî¿ ñâîáîäè ó
ñóñï³ëüñòâ³ òîùî (äèâ. ñïðàâè: «Áðîíüîâñüêèé ïðîòè Ïîëüù³», «Äàäæåí ïðî-
òè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Âåðåí³´³í´ Âåêáëàä Áëþô» ïðîòè Í³äåðëàí-
ä³â», «Ìîñêîâñüêå â³ää³ëåííÿ Àðì³¿ Ïîðÿòóíêó ïðîòè Ðîñ³¿», «Ðåôàõ» ïðîòè
Òóðå÷÷èíè»).

3) çà çì³ñòîì ïðàâà: âåðõîâåíñòâî ïðàâà çóìîâëþº çàáåçïå÷åííÿ ó çàêîí³
÷³òêîñò³ ìåæ ñâîáîäè ðîçñóäó ³ õàðàêòåðó çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíèõ äèñ-
êðåö³éíèõ ïîâíîâàæåíü äåðæàâíèõ îðãàí³â, ãàðàíò³é â³ä äîâ³ëüíîãî âòðó-
÷àííÿ âëàäè ó ïðàâà îñîáè, ïðàâîâî¿ âèçíà÷åíîñò³, äîñòóïíîñò³ òà ïåðåäáà-
÷óâàíîñò³, ïðàâîâèõ òà ïðàêòè÷íèõ óìîâ âò³ëåííÿ çàêîíó â æèòòÿ òîùî
(äèâ. ñïðàâè: «Áðóìàðåñêó ïðîòè Ðóìóí³¿», «Á. ïðîòè Ôðàíö³¿», «Îëñîí ïðîòè
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1 Òåì÷åíêî Â.². Îñîáëèâîñò³ ñï³ââ³äíîøåííÿ ìîðàë³ ³ ïðàâà ó êîíöåïö³¿ «÷èñòîãî ïðàâà»
Ã. Êåëüçåíà // Ïðàâî Óêðà¿íè. — 2005. — ¹ 1. — Ñ. 36—38.



Øâåö³¿», «L. òà V. ïðîòè Àâñòð³¿», «S.L. ïðîòè Àâñòð³¿», «Áðîíüîâñüêèé ïðîòè
Ïîëüù³»).

Âàæëèâèìè òàêîæ º ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà, ÿêèé ïîëÿãàº ó ãàðàí-
òîâàíîñò³ ïðàâ ñóäîâèì çàõèñòîì òà äîâ³ð³ äî ñóäó, åôåêòèâíîìó ãðîìàä-
ñüêîìó êîíòðîë³ íàä âòðó÷àííÿì âëàäè ó çä³éñíåííÿ ïðàâ ëþäèíè, ãàðàíò³¿
«íåìàº çëî÷èíó, íåìàº ïîêàðàííÿ áåç çàêîíó», ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³,
äîñòóï³ äî ïðàâîñóääÿ, ñïðàâåäëèâîìó ñóäîâîìó ðîçãëÿä³, çàáåçïå÷åíí³ âè-
êîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü òîùî (äèâ. ñïðàâè: «Åíãëåðò ïðîòè Í³ìå÷÷èíè»,
«C.R. ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Õîðíñá³ ïðîòè Ãðåö³¿», «Ãîëäåð ïðîòè
Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Ó³íãðîó ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Êåìï-
áåë ³ Ôåë ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Êëàññ òà ³íø³ ïðîòè Í³ìå÷÷èíè»).

Îòæå, çàñòîñóâàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà ïîêëàäàº íà Êîíñòè-
òóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè äîñòàòíüî ñêëàäí³ é âàæëèâ³ çàâäàííÿ ó ñôåð³ íàïîâ-
íåííÿ àáñòðàêòíèõ ³ çàãàëüíèõ íîðì ïîçèòèâíîãî ïðàâà ïåâíèì ö³íí³ñíî-
ïðàâîâèì çì³ñòîì, ìîðàëüíîþ ñâîáîäîþ, äåìîêðàòè÷íîþ ÿê³ñòþ, çàáåçïå-
÷åííÿ ä³¿ ïðàâà ÿê ºäíîñò³ ïèñàíî¿ ³ íåïèñàíî¿ éîãî ôîðì.

Óñå âèùåíàâåäåíå ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü óäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çìó
çàõèñòó ïðàâ îêðåìîþ îñîáîþ íàö³îíàëüíèìè çàñîáàìè, çîêðåìà çàñîáàìè
êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿, òà íàäàííÿ ïðàâîâèì ïîçèö³ÿì Êîíñòèòóö³éíî-
ãî Ñóäó Óêðà¿íè ïðåöåäåíòíîãî õàðàêòåðó, ùî ñïðèÿòèìå âåðõîâåíñòâó
ïðàâà, ïðàâîâ³é âèçíà÷åíîñò³, ïåðåäáà÷óâàíîñò³ òà ÿêîñò³ çàêîí³â, çàõèñòó
ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèï³â äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà.

Ç îãëÿäó íà öå óêðà¿íñüêà ïðàâîâà òðàäèö³ÿ òà ïðàêòèêà Êîíñòèòóö³éíî-
ãî Ñóäó Óêðà¿íè íå ìîæóòü êàòåãîðè÷íî ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ ïðåöåäåíòí³é
ïðàêòèö³ ªâðîñóäó â óìîâàõ ¿¿ çì³íþâàíîñò³ òà åâîëþö³¿ äîêòðèíè ïðàâ ëþ-
äèíè.

Ó öüîìó ñåíñ³ ìàº çíà÷åííÿ ³ ïðîáëåìà ìîæëèâî¿ íåâèçíà÷åíîñò³ âñ³õ
ñôåð çàñòîñîâóâàííÿ ñòàòåé Êîíâåíö³¿ — ÿê ó âèïàäêó ç ïîíÿòòÿì «ãðîìà-
äÿíñüê³ ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè» (ïóíêò 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿), íà ùî çâåðòàº óâàãó
ªâðîñóä ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ1. Íå ìåíø âàæëèâîþ äëÿ ðîçóì³ííÿ ì³ñöÿ ïðàêòè-
êè ªâðîñóäó ÿê äæåðåëà ïðàâà â Óêðà¿í³ º ïðîáëåìà çàõèñòó ìîðàëüíèõ òà
ðåë³ã³éíèõ ö³ííîñòåé ³ ïåðåêîíàíü2.

Îòæå, íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè Êîíñòèòóö³éíèì
Ñóäîì â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèï³â ñóáñèä³àðíîñò³ òà âåðõîâåíñòâà ïðàâà ïî-
òðåáóº âèêîðèñòàííÿ íå ò³ëüêè ÷èííèõ ì³æíàðîäíèõ àêò³â, à é ³íøîãî ì³æ-
íàðîäíîãî çàêîíîäàâñòâà, ïðàâîâî¿ äîêòðèíè, óñòàëåíî¿ ñóäîâî¿ ïðàêòèêè
òîùî. Öå çàáåçïå÷óº óìîâè äëÿ ñòâîðåííÿ çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 35 Êîíâåíö³¿
âíóòð³øí³õ çàñîá³â ïðàâîâîãî çàõèñòó, ùî â³äïîâ³äàþòü çàãàëüíîâèçíàíèì
íîðìàì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, ãàðàíòóþòü íåîáõ³äíèé ñòóï³íü çàõèñòó ïðàâ
ëþäèíè ÷åðåç âëàñí³ ïðàâîâ³ ³íñòèòóòè ³ ïðîöåäóðè, ñïðèÿþòü ì³æíàðîäí³é
åâîëþö³¿ äîêòðèíè ïðàâ ëþäèíè. Îòæå, ïîòð³áíå ñòâîðåííÿ íàö³îíàëüíî¿
êîíñòèòóö³éíî¿ ïðåöåäåíòíî¿ ïðàêòèêè, ùî âðàõîâóâàëà á îñîáëèâîñò³ ìî-
ðàëüíîãî, ðåë³ã³éíîãî, ô³ëîñîôñüêîãî, ïðàâîâîãî ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ.

Óçãîäæåí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ªâðîñóäó òà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ïî-
òðåáóº ºäèíîãî ìåõàí³çìó ¿õ âçàºìîä³¿, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ
åôåêòèâíèõ íàö³îíàëüíèõ çàñîá³â çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä, àäåêâàòíèõ çàñî-
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1 Ðåøåíèå «Äîéìåëàíä ïðîòèâ Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè Ãåðìàíèÿ» îò 26 ìàðòà 1985 ãîäà //
Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. Èçáðàííûå ðåøåíèÿ. — Â 2 ò. — Ì., 2001. — Ò. 1. — Ñ. 516.

2 Ðåøåíèå «Óèíãðîó ïðîòèâ Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà» îò 25 íîÿáðÿ 1996 ãîäà // Òàì ñàìî. —
Ò. 2. — Ñ. 301.



áàì ªâðîñóäó. Ñåðåä ³íøèõ çàñîá³â ö³º¿ âçàºìîä³¿ — ³íäèâ³äóàëüíà êîíñòè-

òóö³éíà ñêàðãà òà ïðåöåäåíòíèé õàðàêòåð ïðàâîâèõ ïîçèö³é Êîíñòèòóö³é-

íîãî Ñóäó.
Ó öüîìó àñïåêò³ îñîáëèâî¿ óâàãè ïîòðåáóº çàñòîñóâàííÿ ïðåöåäåíòíî¿

ïðàêòèêè ªâðîñóäó ó ñï³ââ³äíîøåíí³ äî íàö³îíàëüíî¿ ïðàâîâî¿ òðàäèö³¿,
ìåíòàë³òåòó, ìîðàëüíèõ ³ ïðàâîâèõ ö³ííîñòåé, ÿêèì íåîáõ³äí³ ïðàâîâå âè-
çíà÷åííÿ, íîðìàòèâíå çàêð³ïëåííÿ òà ìåõàí³çì çàõèñòó ñòîñîâíî êîíêðåò-
íèõ ãðîìàäÿí.

Îòæå, âïðîâàäæåííÿ ³íñòèòóòó êîíñòèòóö³éíî¿ ñêàðãè ó íàö³îíàëüíó
ïðàâîâó ñèñòåìó òà êîíñòèòóö³éíîãî ïðåöåäåíòó ÿê äæåðåëà ïðàâà ñïðèÿ-
òèìå ñòàá³ëüíîñò³ ïðàâîâî¿ ñèñòåìè òà ìîæëèâîñò³ çàõèñòó ³íäèâ³äóàë³çîâà-
íèõ òà êîíêðåòèçîâàíèõ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä çã³äíî ç ºâðîïåé-
ñüêèìè ñòàíäàðòàìè. Öå äîçâîëèòü íàïîâíèòè àáñòðàêòí³ íîðìè çàêîíó
«æèâèì» ïðàâîì ç óðàõóâàííÿì óìîâ æèòòÿ, åâîëþö³¿ ïðàâîñâ³äîìîñò³, îñîá-
ëèâîñòåé ìåíòàë³òåòó òà ³íäèâ³äóàëüíî-óñâ³äîìëþâàíî¿ ïðèðîäíî¿ ñâîáîäè ³
ã³äíîñò³ ëþäèíè.
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ÄÎ 300-Ð²××ß ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²¯ ÏÈËÈÏÀ ÎÐËÈÊÀ

Êîíñòèòóö³ÿ Ïèëèïà Îðëèêà º íàéâàæëèâ³øîþ ïàì’ÿòêîþ â³ò÷èçíÿíîãî
êîíñòèòóö³îíàë³çìó, â ÿê³é âò³ëåíî äîñÿãíåííÿ òà ³íòåëåêòóàëüí³ çäîáóò-
êè óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà íà ïî÷àòîê ÕVIII ñòîë³òòÿ.

Ó 1991 ðîö³ äîëÿ çíîâ äàëà óêðà¿íñüê³é íàö³¿ øàíñ ñòàòè íà íîãè òà éòè
ñâî¿ì, â³ëüíèì øëÿõîì, ÿêèì áè âàæêèì ³ òåðíèñòèì â³í íå áóâ. ² ùîá ïðîé-
òè öåé øëÿõ, íàì ïåðø çà âñå òðåáà âèâ÷àòè òà ïàì’ÿòàòè ³ñòîð³þ, ñâîþ
òà ÷óæó. Ìè ïîâèíí³ çíàòè âñå, ùî áóëî â ³ñòîð³¿ äîáðîãî òà ïîãàíîãî, ñëà-
âåòíîãî òà ãàíåáíîãî, ðåàëüíîãî òà íåçä³éñíåííîãî, áî ò³ëüêè òîä³ áóäåìî
òî÷íî çíàòè, õòî ìè, êóäè éäåìî òà ÷îãî ïðàãíåìî.

Òîæ çàïî÷àòêîâóºìî ó íàøîìó æóðíàë³ ðóáðèêó «Äî 300-ð³÷÷ÿ Êîíñòè-
òóö³¿ Ïèëèïà Îðëèêà», â ÿê³é ïóáë³êóâàòèìåìî ïîñòàòåéíèé íàóêîâèé êî-
ìåíòàð äî öüîãî âèçíà÷íîãî äîêóìåíòà.

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÃÅÒÜÌÀÍÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÈ
(Êîíñòèòóö³ÿ Ïèëèïà Îðëèêà 1710 ðîêó)

Ïðåàìáóëà

Ïîäèâó ã³äíèé ³ íåçáàãíåííèé Áîã ó ñâî¿õ ïðèñóäàõ, ìèëîñåðäíèé ³ áåç-
ìåæíî òåðïåëèâèé, ñïðàâåäëèâèé ó ïîêàðàííÿõ. Ñïîêîíâ³êó, ùå â³ä ñòâî-
ðåííÿ öüîãî âèäèìîãî ñâ³òó, Â³í îäí³ äåðæàâè ³ íàðîäè âèâèùóº íà ïðàâåä-
íèõ òåðåçàõ Ñâîãî ïðîìèñëó, à ³íø³ âïîêîðþº çà ãð³õè ³ áåççàêîííÿ, îäí³
óÿðìëþº — ³íø³ âèçâîëÿº, îäí³ âîçâåëè÷óº — ³íø³ ïîâåðãàº. Îòàê ³ âîéîâíè-
÷èé ïðàäàâí³é êîçàöüêèé íàðîä, ðàí³øå çâàíèé õîçàðñüêèì, Ãîñïîäü ñïåð-
øó âîçâåëè÷èâ ëèöàðñüêîþ âäà÷åþ, ïðîñòîðèìè âîëîä³ííÿìè ³ â³êîïîìíîþ
ñëàâîþ. Òîé íàðîä ñâî¿ìè çàâçÿòèìè ïîõîäàìè ìîðåì ³ ñóõîïóòòþ íå ëèøå
äîâêîëèøí³ ïëåìåíà, à é ñàìó Ñõ³äíó ³ìïåð³þ (Â³çàíò³þ) ïîòðÿñàâ òàêèì
ñòðàõîì, ùî ñõ³äíèé ³ìïåðàòîð, ïðàãíó÷è æèòè ç íèì ó ìèð³, çàðó÷èâñÿ
òðèâêèì ïîäðóæí³ì çâ’ÿçêîì ³ç éîãî çâåðõíèêîì — íàð³ê ñâîºìó ñèíîâ³ äî÷-
êó êàãàíà, òîáòî êíÿçÿ êîçàê³â.

Îï³ñëÿ ïðîñëàâëåíèé ó âèøí³õ ïðàâåäíèé Áîã-ñóääÿ ÷åðåç ïðèìíîæåí³
êðèâäí³ â÷èíêè ³ ãð³õè â³äâåðíóâñÿ â³ä òîãî êîçàöüêîãî íàðîäó, ïîêàðàâøè
ìíîæåñòâîì ïîêóò, óïîêîðèâ ³ ïðèãí³òèâ éîãî ëåäâå íå äîâ³÷íîþ ðó¿íîþ. À
íàîñòàíîê ï³äêîðèâ ïîëüñüêîìó êîðîë³âñòâó çáðîºþ çâèòÿæíèõ Áîëåñëà-
âà Õîðîáðîãî ³ Ñòåôàíà Áàòîð³ÿ, êîðîë³â ïîëüñüêèõ. ² õî÷à íåâñòåðåæíèé ³
íåçáàãíåííèé ó ñâî¿õ ïðàâåäíèõ ïðèñóäàõ Áîã, óïîêîðþþ÷è, âðàçèâ íàøèõ
ïðàùóð³â íåçë³÷åííîþ ê³ëüê³ñòþ ïîðàçîê, Â³í íå áóâ ó ãí³â³ íåìèëîñåðäíî
ñóâîðèì, à çàáàæàâ, çìèëóâàâøèñü, ùîáè êîçàöüêèé íàðîä â³äíîâèâ ñâîþ
ìèíóëó íåçàëåæí³ñòü, ñêèíóâøè îñîðóæíå óæå ïîëüñüêå ÿðìî. Äëÿ òîãî çà-
êëèêàâ ðåâíîãî çàñòóïíèêà çà ïðàâîñëàâíó â³ðó, ïàëêîãî îáîðîíöÿ îäâ³÷íèõ
ïðàâ ³ âîëüíîñòåé Â³ò÷èçíè, çâèòÿæíîãî ãåòüìàíà â³÷íî¿ ïàì’ÿò³ Áîãäà-
íà Õìåëüíèöüêîãî, ÿêèé ç Éîãî Áîæåñòâåííîþ äîïîìîãîþ ³ çàâäÿêè íåïå-
ðåìîæí³é ï³äòðèìö³ íàéÿñí³øîãî êîðîëÿ Øâåö³¿ â³÷íî¿ ïàì’ÿò³ ñëàâíîãî
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Êàðëà X îá’ºäíàíèìè ñèëàìè Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî òà ñîþçíî¿ Êðèìñüêî¿
äåðæàâè òà ùå çàâäÿêè âëàñí³é ïðîíèêëèâîñò³, ñòàðàííþ, âåëè÷³ äóõó ³ çà-
ìèñëó âèçâîëèâ ç ïîëüñüêî¿ íåâîë³ Â³éñüêî Çàïîðîçüêå ³ çàêð³ïà÷åíèé, ïðè-
ãíîáëåíèé ðóñüêèé íàðîä, — òà é äîáðîâ³ëüíî ï³ääàâñÿ ñàì ³ âåñü íàðîä êî-
çàöüêèé â³ääàâ ï³ä ñàìîäåðæàâíó ðóêó Ìîñêîâñüêî¿ ³ìïåð³¿. Ìàâ-áî íàä³þ
íà òå, ùî âîíà, ÿê ºäèíîâ³ðíà ç íàìè, áóäå íåïîðóøíî äîòðèìóâàòèñÿ ñâî¿õ
çîáîâ’ÿçàíü, ÿê³ âèêëàäåí³ ó äîãîâîðàõ ³ ñòàòòÿõ, ñêð³ïëåíèõ ïðèñÿãîþ, ³
ïîâ³ê îáåð³ãàòèìå ñâî¿ì ïîêðîâèòåëüñòâîì Â³éñüêî Çàïîðîçüêå ³ â³ëüíèé
ðóñüêèé íàðîä, øàíóþ÷è ñóâåðåíí³ñòü ¿õí³õ ïðàâ ³ âîëüíîñòåé.

Îäíàê ïî êîí÷èí³ áëàæåííî¿ ïàì’ÿò³ ãåòüìàíà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî
îòà Ìîñêîâñüêà ³ìïåð³ÿ âñ³ìà ìîæëèâèìè ñïîñîáàìè ³ çàñîáàìè íàìàãàëàñÿ
îáìåæèòè ïðàâà ³ âîëüíîñò³ Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî, íåþ æ ï³äòâåðäæåí³, ³
ñêàñóâàòè ¿õ äî ðåøòè, à íà â³ëüíèé êîçàöüêèé íàðîä, ÿêîãî íå çäîëàëà çà-
âîþâàòè çáðîéíî, â³ðîëîìíî íàêèíóòè íåâîëüíè÷ó êîðìèãó. Îòîæ ñê³ëüêè á
ðàç³â Â³éñüêî Çàïîðîçüêå íå çàçíàâàëî îòàêî¿ íàðóãè, âîíî áóëî çìóøåíå
âëàñíîþ êðîâ’þ, ç â³ä÷àéäóøíîþ ìóæí³ñòþ çàõèùàòè íåäîòîðêàí³ñòü ñâî¿õ
ïðàâ ³ âîëüíîñòåé. Ó ò³é áîðîòüá³ éîãî ìèëîñòèâî ï³äòðèìóâàâ ñàì Áîã, ìåñ-
íèê çà êðèâäè.

² âðåøò³, âæå ö³ëêîì íåäàâíî, çà ïðîâîäó ÿñíîâåëüìîæíîãî ãåòüìàíà áëà-
æåííî¿ ïàì’ÿò³ íåá³æ÷èêà ²âàíà Ìàçåïè, Ìîñêîâñüêà ³ìïåð³ÿ çàì³ðèëàñü-òà-
êè äîêîíàòè ñâî¿õ çëî÷èííèõ íàì³ð³â ³, â³äïëà÷óþ÷è íàì çëîì çà äîáðî, —
çàì³ñòü ïî÷óòòÿ âäÿ÷íîñò³ çà ðîêè íåîö³íåííî¿ â³ðíî¿ ñëóæáè, çàì³ñòü òîãî,
ùîá ïðèõèëüíî ïîäáàòè ïðî â³éñüêîâó ñêàðáíèöþ, âè÷åðïàíó äî îñòàíêó
âîºííèìè ä³ÿìè, — çàáàæàëà ó â³äïëàòó çà áåçë³÷ ëèöàðñüêèõ ïîäâèã³â ³
áèòâ, ó ÿêèõ êîçàêè íå ùàäèëè ñâîº¿ êðîâ³, ïåðåòâîðèòè ¿õ ó ñâîº ðåãóëÿðíå
â³éñüêî, [óêðà¿íñüê³] ì³ñòà ïðèíåâîëèòè ó ñâîº ï³ääàíñòâî, ïðàâà ³ âîëüíîñò³
ñêàñóâàòè, à Â³éñüêî Çàïîðîçüêå, ùî ïåðåáóâàº ó íèçîâèõ îêîëèöÿõ Äí³ïðà,
äî ðåøòè âèêîð³íèòè ³ ñàìå ³ì’ÿ éîãî íàâ³êè ñòåðòè ç ïàì’ÿò³. Óñå òå áóëî
î÷åâèäíèì, ³ íèí³ ùå ³ñíóþòü òîìó ñâ³äîöòâà, ñâ³ä÷åííÿ ³ ïî÷èíàííÿ.

Òîä³ ÿñíîâåëüìîæíèé ãåòüìàí áëàæåííî¿ ïàì’ÿò³ ²âàí Ìàçåïà, ùèðî óáî-
ë³âàþ÷è çà ñîáîðí³ñòü Â³ò÷èçíè, çà íåäîòîðêàí³ñòü ïðàâ ³ âîëüíîñòåé Â³é-
ñüêà Çàïîðîçüêîãî, ïðèñòðàñíî áàæàþ÷è ïîáà÷èòè ùå çà äí³â ñâîãî âèäàò-
íîãî ãåòüìàíóâàííÿ, à ïî ñìåðò³ äëÿ â³êîâ³÷íî¿ ïàì’ÿò³ ñâîãî ³ìåí³ ëèøèòè
íàøó Â³ò÷èçíó ³ âñå Â³éñüêî Çàïîðîçüêå — ðåºñòðîâå ³ íèçîâå — íå ò³ëüêè
íåçàëåæíèìè, à é ó ðîçêâ³ò³ ðîçøèðåíèõ ³ ïðèìíîæåíèõ ñâîáîä, óäàâñÿ ï³ä
íåîáîðíèé çàõèñò íàéÿñí³øîãî ³ íàéìîãóòí³øîãî êîðîëÿ Øâåö³¿ Êàðëà XII,
êîòðèé îñîáëèâèì Áîæèì Ïðîâèä³ííÿì âñòóïèâ ç³ ñâî¿ì â³éñüêîì â Óêðà¿-
íó. Òàêèì ÷èíîì ²âàí Ìàçåïà ï³øîâ ñë³äàìè ñâîãî ïîïåðåäíèêà, íåçð³âíÿí-
íîãî ãåòüìàíà áëàæåííî¿ ïàì’ÿò³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, ÿêèé íàëàãîäæó-
âàâ ñòîñóíêè ç íàéÿñí³øèì êîðîëåì Øâåö³¿ Êàðëîì X, ä³äîì-îäíî-³ìåíöåì
éîãî êîðîë³âñüêî¿ âåëè÷íîñò³ Êàðëà XII, øóêàþ÷è ùèðîãî âçàºìîïîðîçóì³í-
íÿ òà ñïðèÿííÿ ó âîºííî-ïîë³òè÷íèõ ïëàíàõ âèçâîëåííÿ íàøî¿ Â³ò÷èçíè ç
îñîðóæíî¿ âæå ïîëüñüêî¿ íåâîë³, é òàêîæ ä³ñòàâ â³äïîâ³äíó ñâî¿ì ïðàãíåí-
íÿì ï³äòðèìêó ó â³äñ³÷³ ïîëüñüêî¿ çáðî¿.

Òà íåçáàãíåíí³ ïðèñóäè Áîæ³, áî â³ä÷àéäóøíèì íàìèñëàì áëàæåííîãî
íåá³æ÷èêà ãåòüìàíà íå ëèøå íå ñóäèëîñÿ çä³éñíèòèñÿ âíàñë³äîê ëèõîãî âè-
ïàäêó ì³íëèâî¿ â³éñüêîâî¿ ôîðòóíè, àëå é ñàì â³í òóò, ó Áåíäåðàõ, íåñïîä³âà-
íî ñêîðèâñÿ äîë³ âñ³õ ñìåðòíèõ. Ïðîòå îñèðîò³ëå ïî êîí÷èí³ ñâîãî âèçíà÷íî-
ãî ãåòüìàíà Â³éñüêî Çàïîðîçüêå íå çíåâ³ðèëîñü çäîáóòè ñîá³ æàäàíó ñâîáîäó.
Òâåðäî ïîêëàäàþ÷èñü íà Áîæó ïîì³÷, íà ïîêðîâèòåëüñòâî íàéÿñí³øîãî ³ íàé-
ìîãóòí³øîãî êîðîëÿ Øâåö³¿ òà óñâ³äîìëþþ÷è ñëóøí³ñòü ñâî¿õ ïî÷èíàíü, ÿê³
çàâæäè óâ³í÷óâàëèñü óñï³õîì, Â³éñüêî Çàïîðîçüêå âèð³øèëî — ïðè ïîâíîìó
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ñõâàëåíí³ ãåíåðàëüíî¿ ñòàðøèíè ³ äëÿ ñòâåðäæåííÿ ñâîºþ âîëåþ çàäóìó íàé-
ÿñí³øî¿ êîðîë³âñüêî¿ âåëè÷íîñò³ Øâåö³¿, íàøîãî ïîêðîâèòåëÿ, — îáðàòè íî-
âîãî ãåòüìàíà, ùîá òàêè çä³éñíèòè ñâî¿ íàì³ðè, à òàêîæ ùîá ïîë³ïøèòè â³é-
ñüêîâèé ëàä. Íà âèáîðàõ, êîëè Â³éñüêî Çàïîðîçüêå ç³áðàëîñÿ âèçíà÷åíîãî
äíÿ íà çàãàëüíó ðàäó ó â³äïîâ³äíîìó äî öüîãî àêòó ì³ñö³ ï³ä Áåíäåðàìè íà
÷îë³ ç ïàíîì Êîñòÿíòèíîì Ãîðä³ºíêîì, ñâî¿ì êîøîâèì îòàìàíîì, — îò òîä³
âñ³ é îáðàëè ñîá³ íåïðèìóøåíèì ãîëîñóâàííÿì ó ö³ëêîâèò³é çãîä³ ç ãåíåðàëü-
íîþ ñòàðøèíîþ ³ ïîñëàìè â³ä Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî, ÿêå ïåðåáóâàº íà Ñ³÷³,
âèøèêóâàâøèñü çà ñòàðîäàâí³ì çâè÷àºì ³ äàâí³ìè çàêîíàìè, éîãî ìèë³ñòü
ïàíà Ïèëèïà Îðëèêà çà ãåòüìàíà. Ã³äíèé-áî â³í ÷åñò³ ãåòüìàíñüêîãî óðÿäó ³
çäàòíèé ç Áîæîþ äîïîìîãîþ, ïðè ï³äòðèìö³ íàéÿñí³øî¿ êîðîë³âñüêî¿ âåëè÷-
íîñò³ Øâåö³¿, çàâäÿêè ãëèáîêîìó ðîçóì³ííþ ðå÷åé ³ âèäàòíîìó äîñâ³äîâ³,
âçÿòè íà ñåáå âàæêèé ³ íåáåçïå÷íèé â îöèõ òðèâîæíèõ îáñòàâèíàõ îáîâ’ÿçîê
ãåòüìàíàòó ³ âñ³ºþ äóøåþ ñóìë³ííî îï³êóâàòèñÿ ñóñï³ëüíèìè ñïðàâàìè Â³ò-
÷èçíè, ðàäó ðàäèòè, óðÿä ðÿäèòè ³ ïðîâàäèòè.

Êîëè æ äåêîòð³ ç êîëèøí³õ ãåòüìàí³â, â³ääàíî ñëóãóþ÷è ìîñêîâñüêîìó ñà-
ìîäåðæàâñòâó, çàõîäèëèñü ³ç çóõâàëîþ íàñòèðëèâ³ñòþ ïðèâëàñíþâàòè ñîá³
ïîíàä ïðàâî ³ ñëóøí³ñòü íåîáìåæåíó âëàäó, ÷èì íå ïîñîðîìèëèñü ïîñÿãíóòè
íà ñïîêîíâ³÷í³ çâè÷à¿ ³ âîëüíîñò³ Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî ³ çàâäàëè òÿæêîãî
ëèõà ïîñïîëèòîìó ëþäó. Òîìó ìè, ïðèñóòíÿ òóò ãåíåðàëüíà ñòàðøèíà, ³ êî-
øîâèé îòàìàí ç Â³éñüêîì Çàïîðîçüêèì, ùîá çàïîá³ãòè ó ìàéáóòíüîìó òà-
êèì ïðèêðèì âèïàäêàì, óêëàëè ñàìå ó öåé íàäçâè÷àéíî ñïðèÿòëèâèé äëÿ
çä³éñíåííÿ òàêî¿ ñïðàâè ÷àñ óãîäó ç ÿñíîâåëüìîæíèì ïàíîì éîãî ìèë³ñòþ
Ïèëèïîì Îðëèêîì, íîâîîáðàíèì ãåòüìàíîì. Àäæå Â³éñüêî Çàïîðîçüêå âäà-
ëîñÿ ï³ä ïîêðîâèòåëüñòâî íàéÿñí³øî¿ êîðîë³âñüêî¿ âåëè÷íîñò³ Øâåö³¿ ç ºäè-
íîþ ìåòîþ (³ íèí³, íå âàãàþ÷èñü, íåïîõèòíî ¿¿ â³äñòîþº): çàðàäè â³äíîâëåí-
íÿ ³ çì³öíåííÿ ñâî¿õ çíåâàæåíèõ ïðàâ ³ âîëüíîñòåé.

Òàêîæ ïîñòàíîâèëè, ùîá íå ò³ëüêè éîãî ÿñíîâåëüìîæí³ñòü çà — äàé, Áî-
æå, — ùàñëèâîãî ñâîãî ãåòüìàíóâàííÿ ñâÿòî äîòðèìóâàâñÿ äóõó îöèõ óãîä ³
êîíñòèòóö³é (ùî âèñëîâëåíî ó íàñòóïíèõ ïóíêòàõ), ïðî ùî ïðèñÿã ñâîºþ
÷åñòþ, àëå ùîá ¿õ íåçì³ííî âèêîíóâàëè é ³íø³ ãåòüìàíè — íàñòóïíèêè òîãî
óðÿäó ó Â³éñüêó Çàïîðîçüêîìó.

Íàóêîâèé êîìåíòàð

Конституція будь�якої держави є її основним, найголовнішим правовим актом. Во�
на виступає джерелом права, закріплює відносини, що склалися, окреслює перспек�
тиви, напрями розвитку держави і суспільства, встановлює фундаментальні, принци�
пові положення їх організації і діяльності, правовий статус людини і громадянина.
Конституція встановлює не лише форму державного ладу, організацію публічної, ле�
гітимної влади, а й ставлення держави до усіх сфер позадержавного, громадського
життя. Економіка, політика, соціальні відносини, духовне життя та питання культури
також регламентовані Основним Законом.

Конституція встановлює норми взаємовідносин людини і держави, права та обо�
в’язки, гарантії та межі прав і свобод людини і громадянина у певному суспільстві.
Основний Закон виконує також важливі світоглядну, філософську функції, а отже, є
своєрідним джерелом для концепцій, принципів, цілей формування особистості, що
була б адекватною демократичному, відкритому суспільству, вихованою в дусі пова�
ги до прав та свобод людини, терпимості, відповідальності, миру та толерантності.
Конституційні положення про людину, її права і свободи як найвищу цінність є ідей�
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ною платформою ринкової економіки, економічних свобод, політичного плюралізму,
правової держави, громадянського суспільства тощо.

Конституція Пилипа Орлика, яку було проголошено у день виборів його гетьма�
ном, є унікальним документом, котрий дослідники небезпідставно називають однією
з перших у світі демократичних конституцій. Головна її ідея — повна незалежність
України від Польщі та Росії, причому кордони з Польщею визначалися по річці Случ,
як за Богдана Хмельницького. Крім території української держави, цей документ ви�
значав права усіх верств населення України, незалежне становище Запорозької Січі.

Визначальною рисою Конституції, яка, власне, робить її однією з найдемократич�
ніших серед усіх тогочасних подібних державних актів, є пункти, котрі обмежували
гетьманську владу на користь старшинської ради — своєрідного козацького парла�
менту, до якого мали увійти не лише генеральна старшина й полковники, а й пред�
ставники Запорожжя та полків — від кожного по одній заслуженій особі. Конституцію
Пилипа Орлика одразу після її прийняття визнали уряди Швеції і Туреччини.

Гетьман призначався главою держави, поряд з ним мала діяти Генеральна стар�
шинська Рада, що певною мірою обмежувала владу гетьмана й регулювала його від�
носини з народом. Крім старшини, до Ради мали увійти представники від кожного
полку. Державний скарб відділявся від гетьманського, на утримання гетьмана виді�
лялися строго визначені окремі землі та кошти. Полковники та сотники повинні були
обиратися демократично — вільними голосами козаків чи сотні. Гетьман зобов’язу�
вався стежити за справедливим розподілом і збиранням державних податків, що
сплачувалися козацькими підпомічниками, селянами, міщанами, купецтвом.

У пактах і вольностях 1710 року отримала закріплення ідея обмеженого правління
шляхом втілення елементів принципу поділу влади та гарантій прав людини від необ�
грунтованого втручання у її життя з боку державної влади. Цей документ яскраво
свідчить, що українська правова традиція тяжіє до особистої свободи та права на
справедливе правління, про яке насамперед йшлося у козацьких вольностях. Кон�
ституція 1710 року вводила ідею відповідальності вищих посадових осіб, зокрема
старшин, полковників, генеральних радників та інших, за зловживання владою. З ме�
тою його недопущення вводилися елементи поділу влади між Гетьманом, Генераль�
ною радою та Генеральним судом.

Конституція Пилипа Орлика не була лише декларативною для тогочасного україн�
ського суспільства, оскільки її окремі положення щодо захисту вольностей та при�
вілеїв населення були відображені пізніше у Правах, за якими судився малоросій�
ський народ, 1743 року і які також є видатною правовою пам’яткою України. Це свід�
чить про те, що Україна багата правовими традиціями і вже здавна тяжіла до ідей кон�
ституціоналізму, тобто до ідеї обмеження влади основоположними правами і свобо�
дами людини.

Конституція Пилипа Орлика складається з преамбули та 16 параграфів, де сфор�
мульовані головні принципи побудови держави. У преамбулі схематично викладено
історію Війська Запорозького та всього малоросійського народу. Тут Пилип Орлик
створив історико�політичний міф про те, що першим прийняв християнство Каган
«хозарів�козаків», а не князь Володимир Святославович. «Отак і народ козацький,
давній та відважний, раніше званий Хозарським, спочатку підніс безсмертною сла�
вою, широкими володіннями та героїчними діяннями, яких не лише сусідні народи, а
й сама Східна (Візантійська) Імперія на морі й на суші боялась настільки, що Східний
(Візантійський) імператор, замисливши умиротворити цей народ, поєднався з ним
міцним союзом і власну дочку Кагана, себто володаря козаків, призначив сину сво�
єму (як дружину)».

У такий спосіб документ заклав історичний пріоритет Української держави, пер�
шість у ній віддавалася козакам. Саме козаки, на думку Пилипа Орлика, були попе�
редниками Володимира Великого в процесі приєднання українських земель до євро�
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пейської цивілізації. Така схема (хозари�козаки — оборонці народу на території Ук�
раїни) стала підгрунтям ідеї окремішності руського�малоросійського�українського
народу та його природного права на власну державу.

Преамбула є цікавим історико�політичним трактатом, де розкривається ідея спо�
конвічного прагнення українців до державності. Автори Конституції пишуть: «Отак і
войовничий прадавній козацький народ, раніше званий хозарським, Господь спершу
возвеличив лицарською вдачею, просторими володіннями і вікопомною славою. Той
народ своїми завзятими походами морем і сухопуттю не лише довколишні племена,
а й саму Східну імперію (Візантію) потрясав...»

У преамбулі пояснюються причини того, чому саме Україна розриває відносини з
Московщиною і приймає шведську протекцію. Бажаючи звільнити козацький народ із
тяжкої неволі й повернути до первісної свободи, Бог висунув оборонцем православ’я
Богдана Хмельницького, давши йому для підтримки шведського короля й зброю
Кримської держави. Хмельницький добровільно прийняв протекторат московських
царів, плекаючи надію, що вони дотримають обіцянку берегти право і вольності Укра�
їни, викладені в договорах і статтях.

Проте після смерті Богдана Хмельницького Московське царство воліло накинути
«невольниче ярмо на народ вільний, козацький, собою ніколи не завойований», пе�
ретворити козаків на регулярне військо, відібрати владу, міста й, таким чином, вико�
ренити Військо Запорозьке, стерти навіть згадку про нього з пам’яті народу. Тоді
гетьман Іван Мазепа, бажаючи «після смерті своєї для віковічної пам’яті свого імені
лишити нашу Вітчизну і все Військо Запорозьке — реєстроване і низове — не тільки
незалежними, а й у розквіті розширених і примножених свобод, удався під необор�
ний захист найяснішого і наймогутнішого короля Швеції Карла ХІІ», який мав допо�
могти йому, як Карл Х допоміг Богдану Хмельницькому.

Кончина Мазепи не дала можливості довести справу до кінця. Військо Запорозьке
низове ухвалило надалі боротися з Московщиною, щоб здобути бажану волю для
України, вільними голосами та постановило обрати гетьманом Пилипа Орлика.

Щоб запобігти виникненню самодержавної влади над українським народом і геть�
манському самовладдю, як інколи це бувало, укладається цей договір, котрого по�
винні дотримуватися не тільки Орлик, а й усі наступні гетьмани. Цими словами за�
кінчувався вступ преамбули.

Íàóêîâèé êîìåíòàð ï³äãîòîâëåíî ñóääåþ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè
². Äîìáðîâñüêèì
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Â²ÒÀªÌÎ Ç ÄÅÐÆÀÂÍÎÞ ÍÀÃÎÐÎÄÎÞ!

Çà âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê êîíñòèòóö³éíèõ çàñàä óêðà¿í-
ñüêî¿ äåðæàâíîñò³, áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì òà
ç íàãîäè Äíÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ñâî¿ì Óêàçîì ¹ 549/
2007 â³ä 22 ÷åðâíÿ 2007 ïðèñâî¿â ïî÷åñíå çâàííÿ

«ÇÀÑËÓÆÅÍÈÉ ÞÐÈÑÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ»:

ÃÎËÎÂ×ÅÍÊÓ
Âàëåíòèíó Âàñèëüîâè÷ó

— íàóêîâîìó êîíñóëüòàíòîâ³
ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,

ÊÀÌÏÎÂ²
Âîëîäèìèðó Ìèõàéëîâè÷ó

— ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,

ÊÎËÎÑÓ
Ìèõàéëó ²âàíîâè÷ó

— ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,

ËÈËÀÊÓ
Äìèòðó Äìèòðîâè÷ó

— ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,

ÎÂ×ÀÐÅÍÊÓ
Â’ÿ÷åñëàâó Àíäð³éîâè÷ó

— ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè,

ÑÒÅÖÞÊÓ
Ïåòðó Áîãäàíîâè÷ó

— ñóää³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè.
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ÄËß ÍÎÒÀÒÎÊ
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ÄËß ÍÎÒÀÒÎÊ
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Äî óâàãè øàíîâíèõ àâòîð³â!

«Â³ñíèê Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè» º îô³ö³éíèì âèäàííÿì Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ÿêå ïîñòàíîâîþ Ïðåçèä³¿ Âèùî¿ àòåñòàö³éíî¿ êîì³ñ³¿
Óêðà¿íè â³ä 9 ÷åðâíÿ 1999 ðîêó âêëþ÷åíî äî ïåðåë³êó âèäàíü, ïóáë³êàö³¿ â
ÿêèõ çàðàõîâóþòüñÿ ó ðàç³ çàõèñòó äèñåðòàö³¿ ÿê íàóêîâ³ ðîáîòè.

Ó æóðíàë³ âèñâ³òëþºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè; ïóá-
ë³êóþòüñÿ íàóêîâ³ ñòàòò³, íàóêîâ³ ïîâ³äîìëåííÿ, ðåöåíç³¿, àíîòàö³¿, êîìåí-
òàð³ òîùî.

Íàãàäóºìî, ùî íàóêîâà ñòàòòÿ ïîâèííà áóòè àêòóàëüíîþ, ìàòè äîêòðè-
íàëüíèé õàðàêòåð ç ÷³òêî îêðåñëåíîþ ïðîáëåìàòèêîþ, ì³ñòèòè íàóêîâ³ ïî-
ëîæåííÿ, ðîçðîáëåí³ îñîáèñòî àâòîðîì, âèñíîâêè ïðî íàóêîâå òà ïðàêòè÷íå
çíà÷åííÿ íàóêîâî¿ ðîçðîáêè.

Äî ñòàòåé äîäàºòüñÿ: äîâ³äêà ïðî àâòîðà ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ìåí³
òà ïî áàòüêîâ³, â÷åíîãî ñòóïåíÿ, â÷åíîãî çâàííÿ, ì³ñöÿ ðîáîòè ³ ïîñàäè,
êîíòàêòíèõ òåëåôîí³â, åëåêòðîííî¿ ïîøòè. Ïðèì³ðíèê ðóêîïèñó ï³äïèñóº
àâòîð.

Ðàçîì ç ðóêîïèñîì äî ðåäàêö³¿ ïîäàºòüñÿ éîãî åëåêòðîííà êîï³ÿ, çàïèñà-
íà ó âèãëÿä³ îêðåìîãî åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.

Îáñÿã íàóêîâèõ ñòàòåé — 12—15 ñòîð³íîê, íàóêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ —
5—7 ñòîð³íîê ìàøèíîïèñíîãî òåêñòó ÷åðåç ï³âòîðà ³íòåðâàëà. Øðèôò —
Peterburg, ðîçì³ð øðèôòó: 14. Íóìåðàö³ÿ âèíîñîê — ïîñòîð³íêîâà.

Ðåäàêö³ÿ çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî íàïðàâëÿòè íàóêîâ³ ñòàòò³ é ïîâ³äîì-
ëåííÿ íà ðåöåíçóâàííÿ, ðåäàãóâàòè ðóêîïèñ, ñêîðî÷óâàòè éîãî, çì³íþâàòè
çà ïîãîäæåííÿì ç àâòîðîì íàçâó ñòàòò³.

Çà äîñòîâ³ðí³ñòü ôàêò³â, ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ òà ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿ â³äïî-
â³äàëüí³ñòü íåñå àâòîð. Ïîäàí³ ìàòåð³àëè ðåäàêö³ÿ íå ïîâåðòàº.

Ïðè ïåðåäðóêó ïóáë³êàö³é ³íøèìè âèäàííÿìè ïîñèëàííÿ íà «Â³ñíèê Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè» îáîâ’ÿçêîâå.

Çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³!

Ìàòåð³àëè äëÿ ïóáë³êàö³¿ íàäñèëàéòå çà àäðåñîþ:
01033, ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 14, Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè,
ðåäàêö³éíà ðàäà «Â³ñíèêà Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè»,
òåë. 238-11-54

Íàä âèïóñêîì ïðàöþâàëè:

Êàòåðèíà Ï³ãíàñòà
Îëåíà Ïàçåíêî
Ëþáîâ Ëàâðèíåíêî
²ðèíà Òèìîùóê
Ñâÿòîñëàâ Êàðàâàºâ
Â³êòîð³ÿ Çàðåöüêà
Ìèõàéëî ×åðíåíêî

Çäàíî äî ñêëàäàííÿ 01.07.2007. Ï³äïèñàíî äî äðóêó 10.09.2007.
Ôîðìàò 70�100/16. Ïàï³ð îôñåòíèé. Äðóê îôñåòíèé.
Îáë.-âèä. àðê. 8,5. Óìîâí. äðóê. àðê. 5,9. Íàêëàä 1110 ïðèì.
Â³ääðóêîâàíî â ÇÀÒ «Â³ïîë», ÄÊ ¹ 15. 03151, Êè¿â — 151, âóë. Âîëèíñüêà, 60.
(Ñâ³äîöòâî ïðî âíåñåííÿ ñóá’ºêòà âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè
äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèäàâö³â, âèãîò³âíèê³â ³ ðîçïîâñþäæóâà÷³â
âèäàâíè÷î¿ ïðîäóêö³¿ — ñåð³ÿ ÄÊ ¹ 752 â³ä 27.12.2001)
Çàì. ¹ .
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