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Emphasis is placed on the fact that the generally accepted principle of binding final judgment 
of an international judicial institution in one form or another is enshrined in the legislation 

of all EU member states. The peculiarities of the implementation of the decisions of the European Court of Hu-
man Rights in the EU member states are revealed. The implementation of the decision of the European Court of 
Human Rights is coordinated by the Ministries of Justice, which structurally includes a representative of the 
state in the European Court of Human Rights. The Plenipotentiary Representative of the State in the European 
Court of Human Rights is responsible for informing public authorities about the receipt of individual applica-
tions against the state to the European Court of Human Rights, the decision of the European Court of Human 
Rights in cases against the state, and the case law of the European Court of Human Rights.  

The authorized representative of the state in the European Court of Human Rights develops recommen-
dations on general measures to be taken to implement the decision of the European Court of Human Rights, 
participates in legislation. As for other general and individual measures to implement the decisions of the Eu-
ropean Court of Human Rights, the key role in their application belongs to the Constitutional Court. The national 
legislation of a number of EU member states (Croatia, the Czech Republic, Estonia, Germany, Latvia, Lithuania, 
Norway, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Turkey) provides for the possibility of an applicant in favor of a 
decision of the European Court of human rights, to request a review of a civil case on the basis of the establish-
ment by the European Court of Human Rights of a violation by the state of its subjective legal right. In the Czech 

Abstract | 
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 Republic, the Constitutional Court analyzes the case law of the European Court of Human Rights, as well as 
explains it to other national courts of the Czech Republic in the form of recommendations. The German judicial 
authorities interpret and apply national law in the light of the case law of the European Court of Human Rights, 
taking into account compliance with the national standard of human rights. In order to avoid violations of hu-
man rights and freedoms, the Federal Constitutional Court of Germany uses the case law of the European Court 
of Human Rights not as the main, but as an auxiliary means of interpreting the content of human rights and 
freedoms enshrined in the Basic Law of Germany. 

Keywords: human rights, the duty of the state, the decision of the European Court of Human Rights, the 
execution of the decision of an international judicial institution, the constitutional and legal enforcement of the 
decision of the European Court of Human Rights. 

 
Акцентовано увагу на тому, що загальновизнаний принцип обов’язковості остаточ-
ного судового рішення міжнародної судової установи в тій чи іншій формі закріп-

лено в законодавстві всіх країн-учасниць ЄС. Виявлено особливості виконання рішень Європейського 
суду з прав людини в країнах-учасницях ЄС. Виконання рішення Європейського суду з прав людини ко-
ординується Міністерством юстиції, структурно до якого входить представник держави в Європейсь-
кому суді з прав людини. На Уповноваженого представника держави в Європейському суді з прав лю-
дини покладено функцію інформування органів державної влади про надходження індивідуальних 
заяв проти держави до Європейського суду з прав людини, про рішення Європейського суду з прав лю-
дини у справ проти держави, а також про практику Європейського суду з прав людини загалом. Упов-
новажений представник держави в Європейському суді з прав людини здійснює розробку рекоменда-
цій щодо заходів загального характеру, які необхідно вжити на виконання рішення Європейського суду 
з прав людини, бере участь у законотворенні. Щодо інших заходів загального та індивідуального хара-
ктеру на виконання рішень Європейського суду з прав людини, то ключова роль в їх застосуванні нале-
жить Конституційному Суду. 

У національному законодавстві ряду країн-учасниць ЄС (Хорватія, Чеська Республіка, Естонія, Ні-
меччина, Латвія, Литва, Чорногорія, Норвегія, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Туреччина) за-
кріплено можливість для заявника, на користь якого було постановлено рішення Європейського суду з 
прав людини, клопотати про перегляд цивільної справи на підставі встановлення Європейським судом 
з прав людини порушення державою його суб’єктивного юридичного права.  

У Чехії Конституційний Суд здійснює аналіз практики Європейського суду з прав людини, а також 
у вигляді рекомендацій здійснює її роз’яснення іншим національним судам Чехії. Судові органи Німеч-
чини тлумачать та застосовують національне законодавство з огляду на практику ЄСПЛ, зважаючи на 
дотримання національного стандарту забезпечення прав людини. Федеральний Конституційний Суд 
Німеччини з метою уникнення порушення прав і свобод людини застосовує практику ЄСПЛ не як осно-
вний, а як допоміжний засіб тлумачення змісту прав і свобод людини, закріплених в Основному законі 
ФРН. 

Ключові слова: права людини, обов’язок держави, рішення Європейського суду з прав людини, 
виконання рішення міжнародної судової установи, конституційно-правове забезпечення виконання рі-
шення Європейського суду з прав людини. 
 

 
Постановка проблеми. Відповідно до ст. 3 Конституції України утвердження та забезпе-

чення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Забезпечення прав людини включає 
реалізацію, охорону та захист. Згідно зі ст. 5 Конституції України кожен має право після викорис-
тання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до 
відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, 
членом або учасником яких є Україна. Обов’язок держави полягає в забезпеченні цього права1. 

 
1 Конституція України від 28 червня 1996 р.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. 
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Одним з елементів права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 
міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій є право на вико-
нання рішень таких міжнародних установ та організацій2.  

Водночас і науковці, і практики одностайні в думці, що забезпечення виконання рішень між-
народних установ та організацій в України потребує свого вдосконалення3. Практика Європейсь-
кого суду з прав людини також свідчить про таку необхідність та доцільність. 

Зважаючи на конституційні традиції країн-учасниць ЄС та України, а також на мету набуття 
Україною повноправного членства в ЄС, актуальним є аналіз конституційно-правового регулю-
вання виконання рішень Європейського суду з прав людини і країнах-учасницях ЄС. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В науці конституційного права це питання до-
сліджувалось в працях Д. Бєлова4, Ю. Бисаги5, Г. Нечипорук6 та інших науковців. Водночас компле-
ксні дослідження цього питання з огляду на зміну суспільних відносин, законодавства, практику 
Європейського суду з прав людини не проводились. 

Мета цієї статті – виявити особливості виконання рішень Європейського суду з прав лю-
дини в країнах-учасницях ЄС. 

Виклад основного матеріалу. Загальновизнаний принцип обов’язковості остаточного су-
дового рішення, в тому числі й обов’язковість остаточного рішення Європейського cуду з прав лю-
дини (надалі – ЄСПЛ), на підставі статті 46 Конвенції в тій чи іншій формі закріплено в законодав-
стві всіх європейських країн7. Однак, як зазначає Н. Блажівська, «законодавство європейських 
країн істотно відрізняється одне від одного у важливих аспектах процедури виконання рішення 
ЄСПЛ... З-поміж таких аспектів передусім слід зазначити наступні: 1) наявність спеціального за-
кону, який регулює процедуру виконання рішень ЄСПЛ; 2) кваліфікація рішення ЄСПЛ як викона-
вчого документа; 3) існування спеціальної процедури виконання рішень ЄСПЛ, яка відрізняється 
від процедури виконання рішень національних судів; 4) наявність «єдиного вікна» для отримання 
заявником грошової компенсації (справедливої сатисфакції, передбаченої статтею 41 Конвенції); 
5) існування спеціальної статті витрат державного бюджету для виплати грошових компенсацій 
на підставі рішень ЄСПЛ; 6) можливість перегляду рішення національного суду на підставі рішення 
ЄСПЛ, безпосередньо передбачена процесуальним законом»8.  

Виконання рішення Європейського суду з прав людини є міжнародним зобов’язанням дер-
жави за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Такий підхід покладено в 
основу контрольного механізму Конвенції.  

У Республіці Чехія порядок виконання рішення Європейського суду з прав людини врегу-
льовано комплексом нормативно-правових актів. Перш за все, це ті нормативно-правові акти, які 
регулюють діяльність Уповноваженого представника держави в Європейському суді з прав лю-
дини. Також це ті нормативно-правові акти, в яких визначено функції і повноваження органів дер-
жавної влади Чехії на виконання рішень Європейського суду з прав людини – вжиття заходів зага-
льного та індивідуального характеру. 

 
2 Бисага Ю.М., Дешко Л.М. Методологія дослідження конституційного права звертатися до міжнародних судових установ 
та міжнародних організацій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. 
№ 21. С. 14–16. 
3 Deshko L. Restitutio in integrum: підходи Європейського суду з прав людини. Порівняльно-аналітичне право. 2018. №5. C. 
365-368. 
4 Бисага Ю.М., Палiнчак М.М., Бєлов Д.М., Данканич М.М. Міжнародні засоби захисту прав та свобод людини i громадянина. 
Ужгород: «Лiра», 2003. 55 с. 
5 Deshko L. M., Bysaga Y.M., Zaborovskyy V.V. Protection of human rights by the Constitutional Court of Ukraine in the field of 
health care. Georgian Medical News. 2019. №9 (294). Р. 165-171. 
6 Конституційне право на звернення до Європейського суду з прав людини та механізм реалізації права на виконання 
його рішень / Бисага Ю.М., Нечипорук Г.Ю., Дешко Л.М. та ін. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2020. 236 с. 
7 Deshko L. M., Bysaga Y.M., Zaborovskyy V.V. Protection of human rights by the Constitutional Court of Ukraine in the field of 
health care. Georgian Medical News. 2019. №9 (294). Р. 165. 
8 Блажівська Н. Виконання рішень Європейського суду з прав людини. Порівняльний аспект. 
URL: www.vru.gov.ua/Docs/visnik02_11.pdf 
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 У Чехії виконання рішення Європейського суду з прав людини координується Міністерст-
вом юстиції Чехії. Структурно до нього входить Уповноважений представник держави в Європей-
ському суді з прав людини. 

На Уповноваженого представника держави в Європейському суді з прав людини покладено 
функцію інформування органів державної влади Чехії про надходження індивідуальних заяв проти 
Чехії до Європейського суду з прав людини, про рішення Європейського суду з прав людини у спра-
вах проти Чехії, а також про практику Європейського суду з прав людини загалом. Також Уповно-
важений представник держави в Європейському суді з прав людини здійснює розробку рекомен-
дацій щодо заходів загального характеру, які необхідно вжити на виконання рішення Європейсь-
кого суду з прав людини, бере участь у законотворенні. 

На Міністерство фінансів Чехії покладено функцію з виплати сум матеріальної сатисфакції 
відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справах проти Чехії. Щодо інших захо-
дів загального та індивідуального характеру на виконання рішень Європейського суду з прав лю-
дини, то ключова роль в їх застосуванні належить Конституційному Суду Республіки Чехія. 

Конституційний Суд Республіки Чехія розглядає питання конституційності законів Чехії, в 
тому числі і в світлі практики Європейського суду з прав людини, а також розглядає скарги на по-
рушення прав людини і основоположних свобод органами державної влади. На відміну від України, 
Конституційний Суд Чехії є національним засобом юридичного захисту, який має вичерпати заяв-
ник, перш ніж звернутись до Європейського суду з прав людини.  

Практика Комітету міністрів у здійсненні нагляду за виконанням рішень Суду показує, що 
у виняткових випадках повторний розгляд справи або поновлення провадження є найбільш ефек-
тивним, якщо не єдиним засобом досягнення restitutio in integrum9. Комітет Міністрів Ради Європи 
у Рекомендації N R(2000)2 «Щодо повторного розгляду або поновлення провадження у певних 
справах на національному рівні після прийняття рішень Європейським судом з прав людини» (1) 
закликав Договірні Сторони, зокрема, до перегляду своїх національних правових систем з метою 
забезпечення адекватних можливостей повторного розгляду справи, включаючи поновлення про-
вадження, у випадках, коли Суд визнав порушення Конвенції, особливо: i) коли потерпіла сторона 
і далі зазнає значних негативних наслідків рішення, ухваленого на національному рівні, – наслід-
ків, щодо яких справедлива сатисфакція не була адекватним засобом захисту і які не можна випра-
вити інакше ніж через повторний розгляд або поновлення провадження; ii) коли рішення Суду спо-
нукає до висновку, що a) оскаржене рішення національного суду суперечить Конвенції по суті, або 
b) в основі визнаного порушення лежали суттєві процедурні помилки чи недоліки, які ставлять під 
серйозний сумнів результат оскарженого провадження на національному рівні10. 

Л. Дешко за критерієм запровадження національного механізму (механізмів), який перед-
бачає можливість звернутися за переглядом справ, провадження в яких завершено згідно з судо-
вим рішенням, яке набуло статусу остаточного, на підставі встановлення Європейським судом з 
прав людини порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод або на підс-
таві рішення, винесеного іншою міжнародною судовою установою, країни-учасниці Ради Європи 
класифікує на такі види: 1) в національному законодавстві країни чітко не передбачено перегляд 
національним судом справ на підставі встановлення Європейським судом з прав людини пору-
шення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та заявники не можуть ініцію-
вати перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами або допущеними процесуальними 
помилками (Австрія, Бельгія, Греція, Угорщина, Італія, Ірландія, Ліхтенштейн, Люксембург, 

 
9 Дешко Л.М. Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій: порівня-
льно-правове дослідження: Дис. …докт.юрид.наук: 12.00.02 – конституційне право, муніципальне право. Київ, 2017. C. 
270. 
10 Комітет Міністрів Ради Європи у Рекомендації N R(2000)2 "Щодо повторного розгляду або поновлення провадження у 
певних справах на національному рівні після прийняття рішень Європейським судом з прав людини". 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_175#Text. 
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Монако, Словенія, Іспанія, Швеція…); 2) в національному законодавстві країни чітко не передба-
чено перегляд національним судом справ на підставі встановлення Європейським судом з прав лю-
дини порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, але заявники мо-
жуть ініціювати перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами або допущеними про-
цесуальними помилками (Франція, Нідерланди, Польща); 3) в національному законодавстві країни 
закріплено можливість для заявника, на користь якого було постановлено рішення Європейського 
суду з прав людини клопотати про перегляд цивільної справи на підставі встановлення Європей-
ським судом з прав людини або іншою міжнародною судовою установою порушення державою 
його суб’єктивного юридичного права (… Хорватія, Чеська Республіка, Естонія, … Німеччина, Лат-
вія, Литва, … Чорногорія, Норвегія, Португалія, Румунія, … Сербія, Словаччина, … Туреччина)»11. 

Заходом загального характеру на виконання рішення Європейського суду з прав людини є 
вдосконалення національного законодавства та практики його застосування. Парламент Чехії 
здійснює гармонізацію законодавства Чехії зі стандартами Європейського суду з прав людини. До 
цього процесу долучене і Міністерство юстиції Чехії шляхом надання висновків на законопроєкти. 

Аналіз практики Європейського суду з прав людини здійснює Конституційний Суд Чехії. Та-
кож Конституційний Суд Чехії у вигляді рекомендацій здійснює її роз’яснення іншим національ-
ним судам Чехії.  

У Німеччині, як і в Чехії, відсутній спеціальний закон, який би регулював виконання рішень 
саме Європейського суду з прав людини. На Уповноваженого з прав людини при Міністерстві юс-
тиції Німеччини покладено завдання з інформування органів державної влади Німеччини та гро-
мадськість про рішення ЄСПЛ. Рішення ЄСПЛ перекладається німецькою мовою та оприлюдню-
ється. Це завдання також покладене на Уповноваженого з прав людини, який представляє Німеч-
чину в ЄСПЛ.  

Виконання рішення ЄСПЛ, як вже зазначалося, передбачає вжиття заходів загального та ін-
дивідуального характеру. Виплата справедливої суми сатисфакції є заходом індивідуального хара-
ктеру. Її здійснює федеральне міністерство фінансів. Більше того, для виплати такої компенсації 
федеральне міністерство фінансів Німеччини має право вилучати (повністю чи частково) кошти з 
бюджетів земель в разі, якщо органи державної влади чи місцевого самоврядування спричинили 
порушення норм Конвенції і, відповідно, згідно з рішенням ЄСПЛ Німеччина була визнана поруш-
ницею норм Конвенції. Тобто федеральне міністерство фінансів застосовує субсидіарну відповіда-
льність. Також заходи індивідуального характеру на виконання рішення ЄСПЛ передбачають по-
новлення (на скільки це можливо) порушеного права заявника. Відповідно, орган державної влади 
чи місцевого самоврядування, який прийняв рішення, яке порушило право заявника, гарантоване 
йому Конвенцією, має переглянути це рішення.  

Якщо заявник не погоджується з результатами перегляду органом державної влади Німеч-
чини рішення в його справі і вважає, що не відбулось поновлення (на скільки це можливо) його 
порушеного права, він має право звернутися до Конституційного Суду зі скаргою. За вживанням 
заходів загального характеру на виконання рішення ЄСПЛ здійснює нагляд Уповноважений з прав 
людини при Міністерстві юстиції. Судові органи тлумачать та застосовують національні нормати-
вно-правові акти з врахуванням практики ЄСПЛ. При цьому національні стандарти забезпечення 
прав людини в Німеччині вищі, ніж стандарти Конвенції. 

Таким чином, судові органи Німеччини тлумачать та застосовують національне законодав-
ство з огляду на практику ЄСПЛ, зважаючи на дотримання національного стандарту забезпечення 
прав людини. 

Федеральний Конституційний Суд Німеччини з метою уникнення порушення прав і свобод 
людини застосовує практику ЄСПЛ не як основний, а як допоміжний засіб тлумачення змісту прав 
і свобод людини, закріплених в Основному законі ФРН. На виконання рішення ЄСПЛ виконавчі 

 
11 Дешко Л.М. Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій: порівня-
льно-правове дослідження: Дис. …докт.юрид.наук: 12.00.02 – конституційне право, муніципальне право. Київ, 2017. 
C. 272-273. 
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 органи державної влади Німеччини здійснюють розробку законопроєктів, адміністративних захо-
дів. Якщо для виконання рішення ЄСПЛ необхідно вносити зміни до законів Німеччини – до розро-
бки законопроєктів залучається парламент.  

Контроль за виконанням рішень ЄСПЛ здійснює Бундестаг шляхом направлення парламе-
нтських запитів і проведення слухань щодо вжиття заходів загального характеру органами вико-
навчої влади. Контроль за виплатою сум справедливої матеріальної сатисфакції здійснює Уповно-
важений з прав людини при Міністерстві юстиції. Конституційний Суд наділений повноваженнями 
з вирішення колізій між міжнародними нормами та нормами національних законів, з перевірки 
правозастосовної практики. 

Висновки  
1. Виконання рішення Європейського суду з прав людини координується Міністерством юс-

тиції, структурно до якого входить представник держави в Європейському суді з прав людини. 
На Уповноваженого представника держави в Європейському суді з прав людини покладено 

функцію інформування органів державної влади про надходження індивідуальних заяв проти дер-
жави до Європейського суду з прав людини, про рішення Європейського суду з прав людини у спра-
вах проти держави, а також про практику Європейського суду з прав людини загалом. Уповнова-
жений представник держави в Європейському суді з прав людини здійснює розробку рекоменда-
цій щодо заходів загального характеру, які необхідно вжити на виконання рішення Європейського 
суду з прав людини, бере участь у законотворенні. Щодо інших заходів загального та індивідуаль-
ного характеру на виконання рішень Європейського суду з прав людини, то ключова роль в їх за-
стосуванні належить Конституційному Суду. 

2. В національному законодавстві ряду країн-учасниць ЄС (Хорватія, Чеська Республіка, Ес-
тонія, Німеччина, Латвія, Литва, Чорногорія, Норвегія, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Ту-
реччина) закріплено можливість для заявника, на користь якого було постановлено рішення Євро-
пейського суду з прав людини, клопотати про перегляд цивільної справи на підставі встановлення 
Європейським судом з прав людини порушення державою його суб’єктивного юридичного права.  

3. У Чехії Конституційний Суд здійснює аналіз практики Європейського суду з прав людини, 
а також у вигляді рекомендацій здійснює її роз’яснення іншим національним судам Чехії. Для ви-
плати суми справедливої сатисфакції федеральне міністерство фінансів Німеччини має право ви-
лучати (повністю чи частково) кошти з бюджетів земель в разі, якщо органи державної влади чи 
місцевого самоврядування спричинили порушення норм Конвенції і, відповідно, згідно з рішенням 
ЄСПЛ Німеччина була визнана порушницею норм Конвенції.  

Якщо заявник не погоджується з результатами перегляду органом державної влади Німеч-
чини рішення в його справі і вважає, що не відбулось поновлення (на скільки це можливо) його 
порушеного права, він має право звернутися до Конституційного Суду зі скаргою. 

Судові органи Німеччини тлумачать та застосовують національне законодавство з огляду 
на практику ЄСПЛ, зважаючи на дотримання національного стандарту забезпечення прав людини. 
Федеральний Конституційний Суд Німеччини наділений повноваженнями з вирішення колізій між 
міжнародними нормами та нормами національних законів, з перевірки правозастосовної прак-
тики. 
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ПРИСЯГА СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ: 
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

OATH OF A JUDGE OF A CONSTITUTIONAL COURT: 
COMPARATIVE LEGAL CHARACTERISTICS  

 
 
 

Petro Maniuk 
Candidate of Law, Associate Professor Department of Constitutional Law Ivan Franko National University of 

Lviv, Ukraine 
 

The article is devoted to the topic of the oath of judges of specialized bodies of constitutional 
jurisdiction, which is practically unexplored in Ukraine. The importance of the oath of a judge 

of the Constitutional Court in assessing and characterizing its status, the special role of constitutional justice in 
the formation of European democracies is emphasized. It is proved that this topic needs its further scientific 
analysis. 

In the article a comparative method is actively used for analysis of the specifics of swearing in judges of 
European constitutional courts. The constitutional legislation on this topic of the EU member states is analyzed. 

The characteristics of the Ukrainian legislation, in particular the Law of Ukraine “On the Constitutional 
Court of Ukraine” in the part concerning the oath of a judge of the Constitutional Court and the characteristic of 
corresponding normative innovations are made. It is concluded that the new procedure for taking the oath of 
office of a judge of the Constitutional Court in Ukraine is designed to emphasize the independence of the Con-
stitutional Court of Ukraine, including from the parliament, at which newly elected judges of the CCU took the 
oath. It is argued that in this context, such an order favorably distinguishes the national version of the oath, 
even in comparison with European countries. 

It is also concluded that the moment of taking the oath by judges of constitutional courts of the European 
Union has not only legal, political, but also symbolic significance, demonstrates the peculiarities of the position-
ing of the constitutional court in the systems of state power. It is noted that the content of the oath has a special 
(to some extent - constitutive) value for each judge of the constitutional court, conceptualizes and concentrates 

Abstract | 

УДК 342.565.2 doi.org/10.30970/jcl.1.2021.2 



| НАУКОВІ СТАТТІ 

 

 
ЧАСОПИС 1/2021    11 

У
К

РА
ЇН

СЬ
К

И
Й

 Ч
А

СО
П

И
С К

О
Н

СТ
И

Т
У

Ц
ІЙ

Н
О

ГО
 П

РА
В

А  

the most important values and principles for a particular society, emphasizing the importance of the position 
and responsibility of a member of a specialized body of constitutional justice. 

Keywords: constitution, constitutional court, judge of the constitutional court, oath of a judge of the con-
stitutional court. 

 
Стаття присвячена практично не дослідженій в Україні темі присяги суддів спеціа-
лізованих органів конституційної юрисдикції. Підкреслено вагоме значення при-

сяги судді конституційного суду в оцінці та характеристиці його статусу, особливої ролі конституцій-
ного правосуддя в становленні європейських демократій. Доведено, що ця тема потребує свого подаль-
шого наукового аналізу. 

У статті активно застосовано компаративний метод для порівняльного аналізу специфіки приве-
дення до присяги суддів європейських конституційних судів та аналогічних їм за функціями судових 
інституцій. Проаналізовано конституційне законодавство на цю тему держав – членів ЄС. 

Здійснено аналіз українського законодавства, зокрема Закону України “Про Конституційний Суд 
України” в частині, що стосується присяги судді Конституційного Суду, а також – відповідних нормати-
вних нововведень. Зроблено висновок, що новий порядок складення присяги в Україні судді Конститу-
ційного Суду покликаний підкреслити незалежність Конституційного Суду України, зокрема від парла-
менту, на засіданні якого до 2016 року новообрані (новопризначені) судді КСУ і складали присягу. Ар-
гументовано, що у зазначеному контексті такий порядок вигідно вирізняє національний варіант скла-
дення присяги, навіть у порівнянні з європейськими державами.  

Зроблено також висновок про те, що момент складення присяги суддями конституційних судів 
країн Європейського Союзу має не лише юридичне, політичне, але й символічне значення, демонструє 
особливості позиціонування конституційного суду в системах державної влади. Зауважено, що зміст 
присяги має особливе (до певної міри – установче) значення для кожного судді конституційного суду, 
концептуалізує і концентрує найважливіші для конкретного суспільства цінності і принципи, що підк-
реслюють вагу посади та міру відповідальності члена спеціалізованого органу конституційної юстиції. 

Ключові слова: конституція, конституційний суд, суддя конституційного суду, присяга судді кон-
ституційного суду. 

 
Станом на сьогоднішній день, відповідно до статті 148 Конституції України, суддя Консти-

туційного Суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на спеціальному пле-
нарному засіданні Суду. Статтею 17 Закону “Про Конституційний Суд України” передбачено, що 
суддя Конституційного Суду набуває повноважень з дня складення ним на спеціальному пленар-
ному засіданні Суду присяги такого змісту: "Я (ім’я та прізвище), вступаючи на посаду судді Кон-
ституційного Суду України, урочисто присягаю на вірність Україні, бути незалежним, чесним і сум-
лінним при виконанні високих обов’язків судді Конституційного Суду України, забезпечувати вер-
ховенство Конституції України, захищати конституційний лад держави, утверджуючи права та 
свободи людини".  

Спеціальне пленарне засідання Суду відбувається за скликанням Голови Суду або судді Кон-
ституційного Суду, який виконує його обов’язки, не пізніше п’ятого робочого дня з дня призна-
чення Судді на посаду. Регламентом КСУ визначено, що на урочисту церемонію складення Суддею 
присяги запрошуються Президент України, Голова Верховної Ради України, Голова Верховного 
Суду.  

Цей новий порядок складення присяги покликаний підкреслити незалежність Конститу-
ційного Суду України, зокрема від парламенту, на засіданні якого до 2016 року новообрані (ново-
призначені) судді КСУ і складали присягу. Як буде продемонстровано нижче, у зазначеному кон-
тексті такий порядок вигідно вирізняє національний варіант складення присяги, навіть у порів-
нянні з європейськими державами. Проте спершу варто зупинитися на самому значенні присяги 
судді для подальшого здійснення ним правосуддя, особливо в сфері конституційної юстиції. 

 На основі опрацювання широкої джерельної бази М. Цуркан звертає увагу, що таке правове 
явище як присяга має глибоке історичне коріння і сягає ще часів звичаєвого права. Вважається, що 
вона як суспільне явище первинно мала зміст релігійного обряду, яким скріплювалось урочисто 

Анотація | 
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 прийняте особою зобов’язання. Історично в основі присяги лежить страх перед невидимою силою, 
яка може завдати руйнівної дії особі, що присягнула, у разі порушення вірності присязі. Інститут 
присяги проходив тривалий процес трансформування від одного історичного періоду до іншого.1 
Тож станом на сьогодні у Європі сформувалися певні усталені підходи до суддівської присяги, в 
тому числі – суддів конституційних судів. 

 Звичайно, і зміст, і місце, і момент складення присяги мають особливе (до певної міри – 
установче) значення для кожного судді конституційного суду, адже концептуалізують і концент-
рують найважливіші для конкретного суспільства цінності і принципи, що підкреслюють вагу за-
значеної посади та міру відповідальності члена кожного спеціалізованого органу конституційної 
юстиції.  

 У цьому контексті необхідно зазначити, що момент складення присяги суддями конститу-
ційних судів країн Європейського Союзу має не лише юридичне чи політичне, але й символічне 
значення, демонструє особливості позиціонування конституційного суду в національних системах 
державної влади. Так, Голова та заступник Голови Конституційного Суду Австрії приводяться до 
присяги Федеральним Президентом, інші судді – Головою Суду.2 Голова і судді Конституційного 
Суду Бельгії приводяться до присяги королем, на підставі спеціального указу ще 1831 року. До речі, 
присяга складається голландською або французькою мовами, залежно від того, яка мова для особи, 
що присягає, є рідною.3 Голова та інші судді Конституційного Суду Іспанії теж приводяться до при-
сяги королем.4 Судді Конституційного Суду Болгарії складають присягу в присутності Голови На-
ціональних зборів, Президента Республіки, Голів Верховного суду та Вищого адміністративного 
суду.5 Судді Конституційного Трибуналу Польщі складають присягу перед Президентом Респуб-
ліки.6 Аналогічний порядок передбачений у Португалії,7 Франції,8 ФРН,9 Хорватії10 та ін. 

 У Румунії судді Конституційного Суду складають присягу перед Президентом та головами 
двох палат парламенту.11 В Латвії після призначення суддя Конституційного Суду приводиться до 
присяги Президентом в порядку, що визначений для складення присяги суддями судів загальної 
юрисдикції. Цікаво, що коли суддею Конституційного Суду призначений суддя з загальної юрисди-
кції, то він не складає присягу знову, а приступає до виконання своїх професійних обов'язків 

 
1 Цуркан М. Присяга судді як невід’ємний структурний елемент його правового статусу. Вісник Вищої ради юстиції, № 3, 
2010. С. 18-19. 
2 Constitutional Court of Austria (Verfassungsgerichtshof) 
https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e520 
3 Вelgium. Constitutional Court.  
URL: http://codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/Descriptions/ENG/EUR/BEL?f=templates$fn=document-
frameset.htm$q=%5Bfield,E_Thesaurus%3A01.06.05*%5D%20$uq=$x=server$up=1 
4 The Organic Law 2/1979 On The Constitutional Court of Republic of Spain, of 3 october 1979. 
URL: https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/ normativa/Normativa/LOTC-en.pdf. 
5 The Constitutional Court Act of the Republic of Bulgaria. URL: https://www.refworld.org/docid/44ae2fb34.html 
6 Act of 30 November 2016 on the Organisation of the Constitutional Tribunal and the Mode of Proceedings Before the 
Constitutional Tribunal  
URL: https://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/Akty_normatywne/Am._in_force_6II2019_The_Act_on_the_Organis
ation_of_the_Constitutional_Tribunal_and_the_Mode_of_Proceedings_Before_the_Constitutional_Tribunal_en.pdf 
7 Constitution of the Portuguesse republic. 2 April 1976. URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/pt/pt045en.pdf. 
8 Constitution of France (Constitution of the Fifth Republic). 4 October 1958. URL: http://www2.assemblee-
nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-assembly. 
9 Act on the Federal Constitutional Court (Gesetz über das Bundesverfassungsgericht BVerfGG). Date of signature: 12 March 
1951. Аmended in 2017. URL: http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/ 
Gesetze/BVerfGG.pdf?__blob=publicationFile&v=1. 
10 The Constitutional Act on the Constitutional Court of the Republic of Croatia. URL: https://www.usud.hr/en/constitutional-
act. 
11 Law on the Constitutional Court of Romania adopted on 18 May 1992. URL: https://www.servat.unibe.ch/icl/ro01000_.html. 
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відразу після призначення.12 Новопризначені судді Конституційного Суду Литви складають при-
сягу в Сеймі.13 

 До того ж, саме з моментом складення присяги, а не обрання (чи призначення) судді кон-
ституційного суду, в абсолютній більшості європейських країн пов’язаний момент не лише поча-
тку перебігу строку його повноважень, але й припинення строку повноважень “попередника” на 
посаді. Так, у Бельгії судді, строк повноважень яких завершився або які досягли граничного для 
перебування на посаді віку, залишаються на своїх посадах до тих пір, поки їх наступник не складе 
присягу. При цьому, присяга складається протягом одного місяця з дня, коли судді КС було повідо-
млено про призначення (в іншому разі воно може бути скасоване).14 

 Відповідно до законодавства Болгарії, судді національного Конституційного Суду прийма-
ють присягу не пізніше ніж через місяць після призначення або обрання. Судді, строк повноважень 
яких завершився, залишаються на своїх посадах до моменту складення присяги наступним суд-
дею.15 Аналогічно, якщо Сейм республіки Латвія не призначив суддю замість судді Конституцій-
ного Суду, строк повноважень якого завершився або який досяг відповідного граничного віку, 
строк повноважень такого судді вважається продовженим до моменту призначення та складення 
присяги новим суддею Конституційного Суду.16 

Строк повноважень судді Конституційного Суду Литви закінчується 3-го четверга березня 
відповідного року. Суб’єкти, які пропонують кандидатури суддів Конституційного Суду відповідно 
до Конституції Литовської Республіки, повинні не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення чергового 
строку повноважень суддів представити нові кандидатури до Сейму. Якщо новий суддя не призна-
чається у встановлений час, суддя, термін повноважень якого закінчився, так само продовжує ви-
конувати свої повноваження до призначення нового судді та складання присяги. Суддя Конститу-
ційного Суду, який або не склав присягу у встановленому законом порядку, або склав її з застере-
женнями, втрачає (не набуває) повноваження судді.17  

 Але особливої уваги заслуговують тексти присяг суддів конституційних судів держав ЄС. 
Так, вступаючи на посаду, Голова та інші судді Конституційного Суду Іспанії складають присягу 
такого змісту: «Я присягаю вірно і завжди захищати та забезпечувати виконання Конституції Іспа-
нії, бути вірним Короні та своїм обов'язкам як судді  Конституційного Суду.”18 Перед вступом на 
посаду особа, призначена суддею Конституційного Суду Литви, складає таку присягу: «Я, (ім’я, прі-
звище) присягаю бути вірним Литовській Республіці; присягаю чесно та сумлінно виконувати обо-
в'язки судді Конституційного Суду; присягаю захищати конституційний порядок незалежної Ли-
товської держави та захищати верховенство Конституції, підкоряючись лише Конституції Литов-
ської Республіки. Тож допоможи мені, Боже». До речі, особа, яка складає присягу, має право не про-
голошувати її релігійної частини.19 Судді Конституційного Суду Румунії складають присягу 

 
12 The Constitutional Court Law. The Constitutional Court of the Republic of Latvia. URL:   
https://www.satv.tiesa.gov.lv/en/2016/02/04/constitutional-court-law/. 
13 The Law on the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. 
URL: https://www.lrkt.lt/en/about-the-court/legal-information/the-law-on-the-constitutional-court/193. 
14 Вelgium. Constitutional Court. 
URL: http://codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/Descriptions/ENG/EUR/BEL?f=templates$fn=document-
frameset.htm$q=%5Bfield,E_Thesaurus%3A01.06.05*%5D%20$uq=$x=server$up=1 
15 The Constitutional Court Act of the Republic of Bulgaria. URL: https://www.refworld.org/docid/44ae2fb34.html 
16 The Constitutional Court Law. The Constitutional Court of the Republic of Latvia. 
URL:   https://www.satv.tiesa.gov.lv/en/2016/02/04/constitutional-court-law/. 
17 The Law on the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. 
URL: https://www.lrkt.lt/en/about-the-court/legal-information/the-law-on-the-constitutional-court/193. 
18 The Organic Law 2/1979 On The Constitutional Court of Republic of Spain, of 3 october 1979. 
URL: https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/ normativa/Normativa/LOTC-en.pdf. 
19 The Law on the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. URL: https://www.lrkt.lt/en/about-the-court/legal-
information/the-law-on-the-constitutional-court/193. 



ТЕМА | КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ЛЮДИНИ: ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ОРГАНАМИ СУДОВОЇ ВЛАДИ 

14    УКРАЇНСЬКИЙ ЧАСОПИС КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 

Ч
А

СО
П

И
С 

1 
/ 

20
21

 наступного змісту: "Присягаю поважати Конституцію і дотримуватися її, а також добросовісно та 
безсторонньо виконувати свої обов'язки судді Конституційного Суду. Тож допоможи мені, Боже!".20 

 Перед вступом на посаду призначені члени Конституційної ради Франції присягають нале-
жним чином і сумлінно виконувати свої обов'язки, виконувати їх неупереджено, відповідно до Кон-
ституції, зберігати конфіденційність судового процесу та голосування, утримуватися від публічних 
заяв щодо справ, що перебувають на розгляді Ради, від надання приватних консультацій з питань, 
що належать до її юрисдикції.21 

 Зі свого боку, вступаючи на посаду, новообрані судді Федерального Конституційного Суду 
складають наступну присягу: «Присягаю, що буду як безсторонній суддя постійно і сумлінно до-
тримуватися Основного закону Федеративної Республіки Німеччини і сумлінно виконуватиму обо-
в'язки зі здійснення правосуддя. Тож допоможи мені, Боже». При цьому профільний Закон спеціа-
льно передбачає, що якщо присягу приймає жінка, то слова "als gerechter Richter" (як безсторонній 
суддя) замінюються словами "als gerechte Richterin". До того ж, якщо суддя є членом певної релігій-
ної громади, він може обрати іншу форму релігійного підтвердження. Присяга також може бути 
складена без релігійної частини взагалі.22 

 Трапляються й значно менш урочисті тексти присяг. Так, судді Конституційного Суду Бол-
гарії, вступаючи на посаду, проголошують: “Вступаючи на посаду судді Конституційного Суду, уро-
чисто присягаю виконувати свої обов'язки, визначені Конституцією та Законом Про Конституцій-
ний Суд.”23 Обраний (призначений) суддя Конституційного Суду Австрії теж лаконічно присягає 
“безумовно дотримуватись Конституції та законів Австрійської Республіки, старанно виконувати 
покладені на нього обов'язки”. Законом дозволено додавання до присяги її релігійної частини.24  

 Судді КС Португалії складають присягу наступного змісту: "Присягаю своєю честю утвер-
джувати Конституцію Португальської Республіки і сумлінно виконувати обов'язки, на мене покла-
дені."25 Як звернув увагу Сергій Різник, в Словенії Конституційний Суд нормативно визначено най-
вищим органом судової влади з питань захисту конституційності, законності, прав людини та ос-
новних свобод. В цій країні конституційність прямо визначена безпосереднім орієнтиром в діяль-
ності суддів Конституційного Суду26, які приступають до обов’язків після прийняття присяги та-
кого змісту: «Присягаю, що буду здійснювати правосуддя відповідно до Конституції, закону і своєї 
совісті, і що буду всіма силами прагнути до конституційності, законності та захисту прав людини і 
основних свобод» (ст. 15).27 Наведене є черговим прикладом вагомого значення присяги судді кон-
ституційного суду в оцінці та характеристиці його статусу, підкресленням особливої ролі консти-
туційного правосуддя в становленні європейських демократій, тому потребує свого подальшого 
наукового аналізу, а його результати – найретельнішого використання у національній політико-
правовій та судовій практиці. 
  

 
20 Law on the Constitutional Court of Romania adopted on 18 May 1992. URL: https://www.servat.unibe.ch/icl/ro01000_.html. 
21 Constitution of France (Constitution of the Fifth Republic). 4 October 1958.  
URL: http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-assembly. 
22 Act on the Federal Constitutional Court (Gesetz über das Bundesverfassungsgericht BVerfGG). Date of signature: 12 March 
1951. Аmended in 2017.  
URL: http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/Gesetze/BVerfGG.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
23 The Constitutional Court Act of the Republic of Bulgaria. URL: https://www.refworld.org/docid/44ae2fb34.html 
24 Constitutional Court of Austria (Verfassungsgerichtshof)  
URL: https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e520 
25 Constitution of the Portuguesse republic. 2 April 1976. URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/pt/pt045en.pdf. 
26 Різник С. Конституційність нормативних актів: сутність, методологія оцінювання та система забезпечення в Україні: 
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Інститут держави і права імені В. М. Корецького, 
Міністерство освіти і науки України, Київ, 2021. С. 113. 
27 The Constitutional Court Act (ZUstS) (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 64/07-official consolidated text and No. 
109/12). URL: https://www.us-rs.si/legal-basis/statutes/?lang=en. 
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The article examines the problems of rational use of women’s labor in terms of compliance 
with their constitutional and legal status. Labor resources constitute part of the working pop-

ulation that participates or can participate in the social production, economic and cultural life of the country. 
The economic potential and growth of the population’s welfare depend on the efficiency of their use. It is em-
phasized that women’s labor resources have a market status and are one of the types of economic resources 
along with material ones. In the development of post-industrial society, the role of the human factor in ensuring 
scientific and technological progress is growing since humans have the knowledge, skills, and abilities that bring 
real income as a result of organized activities.  

It is studied that today women’s labor resources, possessing physical and spiritual abilities and de-
sire/ability to participate in the labor process, are often deprived of political, material, ideological guarantees 
of protection. They are evaluated only as a quantitative assessment of labor resources, i.e. part of the population, 
with minimal consideration of their qualitative side – professionalism. Such a conservative approach leads to 
the reduction of the number of female employees, irrational use of women’s labor resources, which is unac-
ceptable in conditions of staff shortages.  

The characteristics and classification of female labor resources are given; the phenomena of working ca-
pacity, as well as the process of labor reproduction, are analyzed.  

It is emphasized that the number of women’s labor resources of the state is constantly decreasing due to 
natural and migratory reductions. Ways to improve the situation are suggested.  

Abstract | 
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 The author emphasizes that the constitutional and legal status of women is destabilized not only due to 
the lack of regulatory guarantees, but also under the influence of social tensions, political confrontation, military 
aggression against Ukraine in the east and in the Crimea, environmental disasters, numerous legal reforms, 
conducted by shock methods. 

Keywords: the constitutional and legal status of women, equality of women’s and men’s rights, women’s 
discrimination, women’s rights and freedoms, mechanism for ensuring women’s rights and freedoms. 

 
Стаття досліджує проблеми раціонального використання праці жінок в аспекті до-
тримання їх конституційно-правового статусу. Трудові ресурси – частина працезда-

тного населення, яка бере чи може брати участь у суспільному виробництві, економічному і культур-
ному житті країни. Від ефективності їх використання залежить економічний потенціал і зростання до-
бробуту населення. Наголошується, що жіночі трудові ресурси мають ринковий статус і є одним із видів 
ресурсів економіки поряд з матеріальними. В умовах розвитку постіндустріального суспільства зростає 
роль людського чинника у забезпеченні науково-технічного прогресу, оскільки він володіє знаннями, 
вміннями, навиками, що приносять реальний дохід внаслідок організованої діяльності.  

Досліджується, що нині жіночі трудові ресурси, володіючи фізичними і духовними здібностями й 
бажанням/спроможністю брати участь у трудовому процесі, часто позбавлені політичних, матеріаль-
них, ідеологічних гарантій захищеності. Вони квотуються лише як кількісна оцінка трудових ресурсів, 
тобто частина населення країни, з мінімальним урахування їх якісної сторони – фаховості. Такий кон-
сервативний підхід зумовлює скорочення чисельності працівниць, нераціональне використання жіно-
чих трудових ресурсів, що є неприпустимим в умовах дефіциту кадрів.  

Дається характеристика і класифікація жіночих трудових ресурсів; аналізуються явища працезда-
тності, процесу відтворення робочої сили.  

Підкреслюється, що чисельність жіночих трудових ресурсів держави невпинно зменшується за 
рахунок природного та міграційного скорочень. Пропонуються шляхи покращення ситуації.  

Автор акцентує увагу на тому, що конституційно-правовий статус жінок дестабілізується не лише 
за відсутності нормативних гарантій, але й під впливом соціальної напруги, політичного протистояння, 
військової агресії проти України на сході держави і в Криму, екологічних катастроф, численних право-
вих реформ, що проводяться шоковими методами. 

Ключові слова: конституційно-правовий статус жінок, рівність прав жінок і чоловіків, дискримі-
нація жінок, права і свободи жінок, механізм забезпечення прав і свобод жінок. 
 

 
Постановка проблеми. Трудові ресурси – частина працездатного населення, яка бере чи 

може брати участь у суспільному виробництві, економічному і культурному житті країни1. Від ефе-
ктивності їх використання залежить економічний потенціал і зростання добробуту населення.  

У певний період трудові ресурси зумовлені чисельністю жителів, віком, фізіологічними та 
іншими особливостями людини. Безперечно, що падіння рівня народжуваності призводить до зме-
ншення кількості зайнятих працівників, що зумовлює актуальність питання про раціональне і бе-
режливе використання їх праці, і особливо праці жінок.  

Аналіз останніх публікацій. При написанні даної статті використовувалися наукові розро-
бки таких авторів, як: Н. Аніщук, А. Бабенко, О. Васильєва, Т. Давидюк, Г. Завіновська, Н. Іванцова, 
В. Покиньчереда, В. Сьомченко, О. Уварова, Г. Чепурко та ін. 

Формулювання цілей. Метою запропонованого рукопису є вивчення рівня раціонального 
використання праці жінок в Україні в аспекті дотримання їх конституційно-правового статусу.  

Виклад основного матеріалу. В сучасних ринкових умовах забезпечення результативної 
діяльності економічної структури суспільства, підвищення рівня рентабельності та конкуренто-
спроможності суб’єктів господарювання можливе лише завдяки продуктивному використанню 
трудових ресурсів. Проте, якими б досконалими та сучасними не були засоби виробництва, 

 
1 Череп А.В., Сьомченко В.В. Соціально-економічна сутність категорії «трудові ресурси» в промисловому секторі еконо-
міки. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 1(9). С. 78-84. 
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технології і навіть досягнення науково-технічного прогресу, саме працівники, їх інтелект, креати-
вність, ініціативність визначають соціально-економічний розвиток не лише суб’єктів господарю-
вання, але й країни загалом.  

Якісні й кількісні зміни в структурі занятості, на жаль, не завжди супроводжуються присто-
суванням умов праці і побуту до інтересів жінок. Жіночі трудові ресурси, володіючи фізичними і 
духовними здібностями й бажанням/спроможністю брати участь у трудовому процесі, часто поз-
бавлені політичних, матеріальних, ідеологічних гарантій захищеності. Вони квотуються лише як 
кількісна оцінка трудових ресурсів, тобто частина населення країни, з мінімальним урахування їх 
якісної сторони – фаховості. Такий консервативний підхід зумовлює скорочення приросту чисель-
ності працівниць, нераціональне використання жіночих трудових ресурсів, що є неприпустимим в 
умовах дефіциту кадрів2.  

Нині трудові ресурси мають ринковий статус і є одним із видів ресурсів економіки поряд з 
матеріальними3. І в умовах розвитку постіндустріального суспільства зростає роль людського чин-
ника у забезпеченні науково-технічного прогресу. Трудові ресурси потенційно є капіталом, оскі-
льки знання, вміння, навики, спроможності, втілені в людині, приносять реальний дохід та ство-
рюють багатство внаслідок організованої діяльності4. Тому не слід, оцінюючи соціально-економі-
чну сутність трудових ресурсів, розглядати її суто як формальну статистичну, механічну, сукуп-
ність індивідуумів5.  

Удосконалення механізму управління жіночим трудовим ресурсом неможливе без ураху-
вання науково-методичної складової проблеми, модернізації нормативного забезпечення та ідео-
логії сприйняття суспільством жіночої праці.  

Жіноче населення залежно від віку поділяється на: 
 осіб молодших працездатного віку (від народження до 16 років включно); 
 осіб працездатного (робочого) віку (від 16 до 59 років, оскільки із внесенням змін до пен-

сійного законодавства і підвищенням віку виходу на пенсію (до внесення змін було 54 
роки), починаючи з 2018 року мінімальний страховий стаж, необхідний для визначення 
права, щорічно буде збільшуватися на 1 рік, поки не складе 35 років у 2028 році6); 

 осіб старших працездатного віку, по досягненні якого встановлюється пенсія за віком (з 60 
років відповідно до внесених змін у пенсійне законодавство і зростання страхового стажу). 
Залежно від здатності працювати розрізняють жінок працездатних і непрацездатних. Не-

працездатні особи в працездатному віці – це інваліди 1-ї та 2-ї груп, а працездатні особи в непраце-
здатному віці – це підлітки і працюючі пенсіонери за віком. 

До жіночих трудових ресурсів належать: 
 жінки в працездатному віці, крім непрацюючих інвалідів 1-ї і 2-ї груп та непрацюючих осіб, 

які одержують пенсію на пільгових умовах (жінки, що народили п’ять і більше дітей і вихо-
вують їх до восьми років, а також особи, які вийшли на пенсію раніше у зв’язку з тяжкими й 
шкідливими умовами праці); 

 працюючі особи пенсійного віку; 
 працюючі особи віком до 16 років. 

 
2 Покиньчереда В.В. Трудові ресурси підприємств: обліковий центр. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. № 1 (56). Т. 2.  С. 
59, 61. 
3 Завіновська Г.Т. Економіка праці: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2003. С. 23. 
4 Давидюк Т.В. Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія: монографія. Житомир: ЖДТУ, 
2011. С. 89; Покиньчереда В.В. Трудові ресурси, робоча сила, людський капітал: обліково-економічна сутність категорій. 
Економіка та держава. 2018. № 8. С. 40. 
5 Череп А.В., Сьомченко В.В. Соціально-економічна сутність категорії «трудові ресурси» в промисловому секторі еконо-
міки. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 1(9). С. 79-80. 
6 Все про призначення пенсії. Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області. 14.12.2018. URL: 
https://www.pfu.gov.ua/ 
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 До їхнього складу включаються також особи працездатного віку, потенційно здатні до уча-
сті в праці, але зайняті в домашньому і особистому підсобному господарстві, на навчанні з відривом 
від виробництва, військовій службі. 

Згідно з українським законодавством на роботу можна приймати у вільний від навчання 
час на неповний робочий день учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеці-
альних навчальних закладів у разі досягнення ними 15-річного віку за згодою одного з батьків або 
особи, яка їх замінює, за умови виконання легкої праці. 

Зауважимо, що в Україні за останні роки склалася несприятлива тенденція, яка визнача-
ється скороченням частки жіночого населення молодшого від працездатного і працездатного віку 
і збільшенням частки жінок старшого працездатного віку. Такий напрямок змін зумовлений знач-
ною мірою негативною динамікою демографічної бази трудових ресурсів. Низька народжуваність 
поряд з високою часткою осіб старших вікових груп сприяють подальшому старінню населення, 
що призводить до звуження демографічних передумов демовідтворювальних процесів і в перспе-
ктиві позначиться на зменшенні кількісних показників трудового потенціалу7. 

Працездатність розрізняють загальну і професійну. Загальна працездатність припускає на-
явність фізичних, психофізіологічних, вікових даних, що визначають здатність до праці і не зумов-
люють необхідність спеціальної підготовки. Професійна працездатність – це здатність до конкре-
тного виду праці, що здобувається в процесі спеціального навчання. 

В Україні залишається негласний поділ на «жіночі» та «чоловічі» професії. Жінки частіше 
шукають роботу у сфері управління персоналом, бухгалтерській справі, легкій та харчовій проми-
словості, освіті, охороні здоров’я, туризмі, готові йти на посади нянь і хатніх робітниць, тобто у 
сферу надання послуг. У цих галузях три чверті резюме саме від жінок. Часто таке представлення 
характерно для низькокваліфікованих професій та професій загального обслуговування8. 

Відповідно до рекомендацій МОП жіноче населення поділяється на економічно активне та 
економічно неактивне. Економічно активне пропонує свою працю для виробництва товарів і на-
дання різноманітних послуг. Кількісно ця група складається із зайнятих та безробітних, які на да-
ний момент не мають роботи, але бажають її одержати. 

Що цікаво, економічно активним жіноцтвом є не лише працівники, але й роботодавці. Тобто 
жінки не тільки шукають робочі місця, а й створюють їх. За даними державного реєстру юридичних 
осіб в Україні жінки володіють третиною всіх компаній. Ба більше, невдовзі ця цифра може зрости, 
адже сьогодні жінки започатковують власний бізнес у 1,5 раза частіше, ніж чоловіки9. 

Економічно неактивне жіноче населення не входить до складу ресурсів праці. 
До них належать: 

 учні, студенти, курсанти, які навчаються в денних навчальних закладах; 
 особи, які одержують пенсію за віком або на пільгових умовах; 
 особи, які одержують пенсію у зв’язку з інвалідністю; 
 особи, зайняті веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми, хворими родичами; 
 особи, які не можуть знайти роботу, припинили її пошук, вичерпавши всі можливості, проте 

вони можуть і готові працювати; 
 інші особи, яким немає необхідності працювати, незалежно від джерела доходу. 

Як бачимо, поняття «трудові ресурси» ширше, ніж поняття «економічно активне насе-
лення», оскільки включає ще і працездатних непрацюючих людей та тих, що навчаються на ден-
ному відділенні. Реально за поняттям «трудові ресурси» стоїть кількість населення, яку можна 
примусити працювати, тобто яка фізично здатна працювати. 

 
7 Бабенко А.Г., Васильєва О.О. Сучасні тенденції розвитку трудових ресурсів регіону. Вісник Донецького національного уні-
верситету. Серія: Економіка і право. 2014. Вип. 1. С. 7, 9. 
8 Чепурко Г. Ґендерна рівність у світі праці в Україні /  Міжнародне бюро праці, Група технічної підтримки з питань гідної 
праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. Київ: МБП, 2010. С. V. 
9 Іванцова Н. Жінки в економіці: чи є дискримінація на ринку праці? Громадське. 12.03.2018. URL: https://hromadske.ua/ 
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Використання жіночої робочої сили в процесі праці передбачає її відтворення, яке перебу-
ває у взаємозв’язку із відтворенням суспільного продукту. Процес відтворення робочої сили поді-
ляється на окремі фази – формування, розподілу й перерозподілу і використання. 

Фаза формування характеризується: 
 природним відтворенням, тобто народженням людей та досягненням ними згодом працез-

датного віку; 
 відновленням здатності до праці в існуючих працівників. Для цього їм необхідні продукти 

харчування, одяг, житло, а також вся інфраструктура сучасного існування людини (транс-
порт, зв’язок тощо); 

 одержання освіти, спеціальності й певної трудової кваліфікації. 
Фаза розподілу й перерозподілу жіночої робочої сили характеризується розподілом її за ви-

дами робіт, родом діяльності, а також за організанізаціями, підприємствами, районами, регіонами 
країни. У системі ринкової економіки ця фаза забезпечується функціонуванням ринку праці. 

Перерозподіл жіночої робочої сили здійснюється у вигляді її руху відповідно до попиту і 
пропозиції на ринку праці. 

Фаза використання полягає у використанні економічно активного жіночого населення на 
підприємствах, в організаціях і економіці загалом. На цій фазі основна проблема полягає в забезпе-
ченні зайнятості жінок і в ефективному використанні працівників. 

Усі фази органічно пов’язані між собою. 
Розрізняють екстенсивний та інтенсивний типи відтворення жіночої робочої сили: 

 екстенсивне відтворення означає збільшення чисельності трудових ресурсів в окремих ре-
гіонах та в країні загалом без зміни їхніх якісних характеристик. 

 інтенсивне відтворення пов’язане зі зміною їхньої якості, тобто зростання освітнього рівня 
працівників, їхньої кваліфікації, фізичних та розумових здібностей тощо. Екстенсивний та 
інтенсивний типи відтворення взаємно доповнюють один одного. 
Основним джерелом поповнення жіночих трудових ресурсів є молодь, яка вступає в праце-

здатний вік10.  
Чисельність жіночих трудових ресурсів держави невпинно зменшується за рахунок приро-

дного та міграційного скорочень. Останнім часом відбувається зростання рівня урбанізації, в осно-
вному, за рахунок міграції жителів із сільської місцевості, а також вищого, ніж у селах, природного 
приросту, що пов’язане з переїздом до міст переважно молодого населення й, зокрема, дітородного 
віку. Зважаючи на загальний по державі від’ємний природний приріст, негативні міграційні про-
цеси, які змінюють як кількісний склад населення, так і якісний, оскільки суб’єктами міграції ви-
ступають переважно люди з високою працездатністю, сучасний рівень відтворення є недостатнім 
для стабільного функціонування економічної системи11. 

Напрямками покращення ситуації з жіночими трудовими ресурсами можуть стати: поліп-
шення демографічної ситуації як в Україні в загалом, так і регіонах; зростання рівня і якості життя; 
зміна цінностей традиційного життєвого укладу; рівноцінність міського і сільського способів 
життя. Заходи реагування з боку держави будуть дієвими у разі, якщо будуть спрямовані як на під-
вищення кількісних параметрів трудового потенціалу, так і зростання якісних показників12.  

У сучасній Україні чинне законодавство не дискримінує жінку. Законодавчо гендерна рів-
ність гарантована Конституцією13, Кодексом законів про працю України14, Законом «Про 

 
10 Трудові ресурси: соціально-економічна характеристика. Освіта.UA. 05.05.2011. URL: https://osvita.ua/; Трудові ресурси: 
сутність та показники виміру. URL: https://pidru4niki.com/ 
11 Бабенко А.Г., Васильєва О.О. Сучасні тенденції розвитку трудових ресурсів регіону. Вісник Донецького національного 
університету. Серія: Економіка і право. 2014. Вип. 1. С. 8. 
12 Бабенко А.Г., Васильєва О.О. Сучасні тенденції розвитку трудових ресурсів регіону. Вісник Донецького національного 
університету. Серія: Економіка і право. 2014. Вип. 1. С. 10. 
13 Конституція України від 28.06.1996. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/ 
14 Кодекс законів про працю України від 10.12.1971. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/ 
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 забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 2005 року15 та іншими правовими 
актами. Однак де-факто більшість з них не діють.  

Нині питаннями становища жінок на державному рівні займаються практично всі міністер-
ства та державні комітети України, що змінюють методи діяльності у сфері гендерної політики, 
Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, Уповнова-
жений Верховної Ради України з прав людини. Поряд з цим існують відповідні структури в місце-
вих органах державної влади та самоврядування. До того ж в нашій державі використовується су-
довий та міжнародний механізми захисту прав жінок. Проте жодна із вищезазначених структур по-
одинці, ні всі структури разом узяті не володіють достатніми ресурсами й повноваженнями для 
реалізації послідовної політики рівних прав і можливостей жінок й чоловіків.  

Раніше в Україні вже були створені спеціальні органи виконавчої влади з питань статусу 
жінок. Це, насамперед, Комітет у справах жінок, материнства і дитинства при Президенті України 
(1995-1996 pp.), Міністерство України у справах сім’ї та молоді (1996-1999 pp.) і Державний комітет 
України у справах сім’ї та молоді (1999 p.). Однак практика засвідчила, що вони виявилися неефек-
тивними щодо реалізації гендерних підходів у практиці державотворчих процесів. 

Одним із напрямків оптимізації ситуації, які пропонують науковці, може стати формування 
ефективного державного механізму забезпечення гендерної рівності на чолі з Міністерством із 
справ жінок в Україні. Крім того, вважають за потрібне реально, а не законодавчо дозволити, за-
провадити й постійно підвищувати квоти представництва жінок в управлінських структурах; удо-
сконалити соціальне законодавство у цій царині16.  

Важливо наповнити реальним змістом принцип вільного доступу жінок до правосуддя. Такі 
його елементи, як незалежність і безсторонність суддівської діяльності, право на справедливе су-
дочинство, презумпція невинуватості, дієвість судових рішень сприятимуть зміцненню потенціалу 
державних органів у забезпеченні гендерної рівності і водночас охорони праці жінок17.  

Держава повинна створити умови, перш за все законодавчі, для можливості поєднання зай-
нятості і сімейних обов’язків. Йдеться, зокрема, про практику впровадження «гнучкого робочого 
місця». За результатами розгляду державних доповідей Комітет CEDAW в окремих випадках прямо 
рекомендує посилити заходи, спрямовані на поєднання професійного і приватного життя, у тому 
числі шляхом збільшення тривалості відпустки для батька з метою сприяння рівному розподілу 
обов’язків між жінками і чоловіками.  

Слід посилити відповідальність роботодавця за переслідування на робочому місці, у тому 
числі сексуальні домагання. Найбільш успішні превентивні стратегії вимагають залучення всіх за-
цікавлених осіб та чіткого вираження намірів. Заява про наміри має відображати дійсне прагнення 
всіх зацікавлених сторін (адміністрації, трудового колективу) визнати важливість боротьби із се-
ксуальними домаганнями на робочому місці. Як правило, подібні ситуації повинні регламентува-
тись чіткими письмовими роз’ясненнями в організації. Ці документи мають деталізувати, що є пе-
реслідуванням, в яких формах можуть виражатися; інформувати всіх співробітників, що пересліду-
вання, у т.ч. сексуальні, є неприпустимими; визначати, яким чином роботодавцям та працівникам 
слід реагувати на випадки переслідування. Роз’яснення повинні деталізувати механізм скарги18.  

Забезпеченню рівного ставлення до жінок і чоловіків держава сприяє шляхом ужиття захо-
дів із запобігання прямих і непрямих форм дискримінації. Обмеження за ознакою статі заборонено 
ст. 6 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Втім Закон 
не привертає увагу до непрямої дискримінації, яка дуже поширена в Україні. 

 
15 Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2015. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/ 
16 Аніщук Н.В. Тенденції розвитку інституту конституційно-правового статусу жінок в Україні: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.13.  «Правові проблеми політичних інститутів та процесів». Одеса, 2001. С. 12-
13. 
17 Головатий С.П. Мірило правовладдя. Київ: USAID, 2017. С. 22-38. 
18 Уварова О.О. Права жінок та гендерна рівність: навч. посіб. Київ, 2018. С. 142-143. 
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Крім того, Закон (ст. 17) передбачає, що роботодавці можуть здійснювати позитивні дії, 
спрямовані на досягнення збалансованого співвідношення жінок і чоловіків у різних сферах тру-
дової діяльності, а також серед різних категорій працівників. Правовий акт передбачає, що пози-
тивні дії можуть бути загальними чи спеціальними й застосовуватися до нормативно-правової чи 
політичної сфери. Втім у ньому не визначені умови їх застосування, отож, розкриття змісту пози-
тивних дій покладається на органи виконавчої влади. У Законі не деталізовано механізм прий-
няття рішень про застосування позитивних дій, контролю за їх здійсненням і припинення їх дії. Це 
обмежує юридичні заходи, які можуть бути вжиті, що дещо зменшує ефективність даного Закону19. 

Безперечно, що конституційно-правовий статус жінок дестабілізується не лише за відсут-
ності нормативних гарантій, але й під впливом соціальної напруги, політичного протистояння, вій-
ськової агресії проти України на сході держави і в Криму, екологічних катастроф, численних пра-
вових реформ, що проводяться шоковими методами20. 

Висновки. Усі елементи конституційно-правового статусу жінки базуються на принципі 
верховенства права і є похідними від нього21. Основними досягненнями України в сфері гендерної 
рівності та захисту прав жінок є нормативно-правові та організаційні гарантії. Проте реального 
захисту жіночих трудових ресурсів не досягнуто. Причинами такої ситуації є гендерні стереотипи 
щодо ролі жінки в родині і суспільстві; складна економічна ситуація, в якій жінка залишається ма-
лозахищеним працівником, що часто не витримує конкуренції з чоловіком на тотожній посаді; не-
проста політична ситуація з військовою агресією і владною елітою зі слабкою політичної волею, 
нездатною проводити реформи конституційного ладу; недосконале законодавство з питань захи-
сту і гарантування праці жінок тощо. Серйозною проблемою залишається насильство у трудовому 
колективі, запобігання якому ускладнене через його латентний характер і прояви сексизму керів-
никами установ. 
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The article is devoted to the analysis of constitutional norms on guarantees of property rights. 
The importance of guarantees of the rights and legitimate interests of owners, along with 

other natural rights and freedoms of citizens, their effective protection in case of violation, is considered as one 
of the criteria for strengthening law and order in the state. Today, one of the features of a democratic state 
governed by the rule of law and a strong civil society is the state and degree of guarantee of everyone's right to 
property, and established economic property relations require providing them with the necessary legal color 
that meets the goals and objectives of the owner at the legislative level. However, the legal consolidation of 
property rights often does not lead to its unconditional exercise. In order to prevent the emergence of a state of 
declarativeness of the granted rights, guarantees should be regulated in constitutional norms, which would be 
timely reflected in sectoral legislation, based on the specifics of existing public relations, and, in turn, perfectly 
implemented by law enforcement agencies. 

It seems possible to distinguish two levels of guarantees of property rights: constitutional and law en-
forcement. At the constitutional level, the main provisions are established to protect property. At the level of 
law enforcement practice, there is a direct implementation of property guarantees enshrined at the constitu-
tional level. 

The Constitution of Ukraine establishes a system of guarantees of property rights, which includes: 1) 
general guarantees (political, socio-economic, ideological) and 2) special (legal, legal) guarantees, which in-
clude both regulatory and institutional (equal protection and development) all forms of ownership; determina-
tion of the legal regime of ownership only by the laws of Ukraine; freedom of use by the owner of property; 
inviolability and impossibility of unlawful deprivation of property rights; judicial protection). 

Keywords: property rights, general guarantees, special (legal) guarantees, equal protection and develop-
ment, freedom of use of property, impossibility of illegal deprivation of property, judicial protection. 
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 Статтю присвячено аналізу конституційних норм щодо гарантій права власності. 
Важливість гарантій прав і законних інтересів власників поряд з іншими природ-

ними правами і свободами громадян, дієвий їх захист в разі порушення розглядається в якості одного з 
критеріїв зміцнення законності і правопорядку в державі. Підкреслюється, що сьогодні однією з ознак 
правової демократичної держави і сильного громадянського суспільства виступають стан і ступінь га-
рантованості права кожного на власність, а усталені економічні відносини власності вимагають на-
дання їм необхідного правового забарвлення, що відповідає цілям і задачам власника, через це виникає 
необхідність в закріпленні гарантій права власності на законодавчому рівні. Акцентується увага, що 
юридичне закріплення права власності часто не призводить до безумовного його здійснення. З метою 
запобігання виникненню стану декларативності наданих прав, гарантії повинні регламентуватися в 
конституційних нормах, які б своєчасно відображались в галузевих актах законодавства, з огляду на 
специфіку діючих суспільних відносин, і, зі свого боку, бездоганно виконувались правозастосовними 
органами. 

У статті виділено два рівні гарантій права власності: конституційний і правозастосовний. На кон-
ституційному рівні закріплюються основні положення, що дозволяють захистити власність. На рівні 
правозастосовної практики відбувається безпосередня реалізація гарантій власності, закріплених на 
конституційному рівні. 

Конституцією України встановлено систему гарантій права власності, яка включає: 1) загальні 
гарантії (політичні, соціально-економічні, ідеологічні) та 2) спеціальні (юридичні, правові) гарантії, які 
включають як нормативно-правові, так і інституційні (рівний захист і розвиток всіх форм власності; 
визначення правового режиму власності лише законами України; свободу використання власником 
власності; непорушність і неможливість протиправного позбавлення права власності; судовий захист). 

Ключові слова: право власності, загальні гарантії, спеціальні (юридичні, правові) гарантії, сво-
бода використання власності, неможливість протиправного позбавлення власності, судовий захист. 
 

 
Постановка проблеми. Необхідність правового регулювання відносин власності, встанов-

лення і закріплення реальних можливостей її здійснення і захисту завжди були в центрі уваги пра-
вників.  

Важливість гарантій прав і законних інтересів власників поряд з іншими природними пра-
вами і свободами громадян, дієвого їх захисту в разі порушення, розглядається в якості одного з 
критеріїв зміцнення законності і правопорядку в державі. Саме закріплені в актах законодавства 
гарантії здійснення і захисту права власності сприяють вільній реалізації правомочностей влас-
ника, а також захисту від порушень і відновлення попереднього, до порушення, його майнового 
стану. 

Окрім цього, акти законодавства стосовно гарантій здійснення і захисту права власності в 
той же час встановлюють спеціальні правила, що покладають на інших осіб, тобто невласників, 
обов'язки утримуватись від зазіхання на чужу присвоєну власність, невиконання яких повинно 
призводити до застосування невідворотної відповідальності.  

Забезпечення прав та інтересів власників встановлюється також шляхом закріплення в ак-
тах законодавства правил, які зобов'язують як державні органи влади та управління, так і інших 
суб'єктів суспільних відносин у сфері власності сприяти здійсненню і захисту права власності, що 
також має на увазі під собою невтручання в їх економічну діяльність. Ці гарантії спрямовані на за-
безпечення вільної реалізації правомочностей власника майна без будь-яких перешкод і обме-
жень, а також їх захист від порушень і відновлення його первинного стану до порушення, та вод-
ночас вони повинні припускати створення юридичних норм, які б сприяли повному і всебічному 
виконанню покладених на невласника обов'язків, невиконання яких призведе до застосування не-
відворотної відповідальності.  

Однак юридичне закріплення права власності часто не призводить до безумовного його 
здійснення. З метою запобігання виникненню стану декларативності наданих прав, гарантії здій-
снення права власності мають регламентуватися в конституційних нормах, які повинні своєчасно 
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відображатися в галузевих актах законодавства, з огляду на специфіку діючих суспільних відносин, 
і, зі свого боку, повинні бездоганно виконуватися правозастосовними органами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання гарантування прав людини і громадя-
нина знайшли своє відображення в наукових працях Ю. Бисаги1, В. Заборовського2, Н. Мішиної3, О. 
Совгирі4 та Н. Шукліної та ін. Питання гарантування права власності громадян України були пред-
метом розгляду таких вчених, як Є. Білозьорова, О. Волох, Д. Боброва, З. Бортновської, О. Давидчука, 
П. Рабіновича та інших. 

Незважаючи на те, що досліджуваній проблемі присвячена значна кількість наукових праць, 
а її окремі аспекти висвітлені в роботах як вітчизняних, так і зарубіжних учених, проблеми консти-
туційних гарантій прав власності досліджені недостатньо, тому це питання набуває не лише нау-
ково-теоретичного, а й практичного значення.  

Метою статті є аналіз конституційних норм щодо гарантій права власності з метою їх кла-
сифікації.  

Виклад основного матеріалу. Дослідження конституційних гарантій прав власності варто 
здійснювати з урахуванням загального підходу, який існує в конституційному праві, з огляду на 
поділ гарантій прав людини на дві основні групи: загально-суспільні (загально-соціальні), до яких 
відносяться політичні, економічні, соціальні та духовні (культурні) гарантії, а також юридичні5. 

Серед учених-конституціоналістів превалює думка, що гарантіями виступають не лише пе-
вні правові умови, засоби та способи реалізації суб’єктивних прав, але й соціальні, політичні тощо6. 

О. Совгиря висловлює думку, що гарантії являють собою систему норм, принципів, умов і 
вимог, які забезпечують у сукупності додержання прав, свобод і законних інтересів особи7. Її пози-
цію поділяє Ю. Коцан-Олинець, визнаючи гарантіями політичні, економічні, соціальні, юридичні та 
інші засоби, які забезпечують постійне вдосконалення змісту суб’єктивних прав та інтересів, їх ре-
альне здійснення8. 

Дещо інший підхід відстоює Є. Білозьоров, наполягаючи на існуванні лише правових гаран-
тій, підкреслюючи, що реалізація прав і свобод забезпечується правовими гарантіями, тобто пра-
вовими засобами та способами, за допомогою яких реалізуються, охороняються, захищаються 
права й свободи громадян, поновлюються їх порушені права9. Схожу позицію займають і інші дос-
лідники: А. Юзефів наголошує, що гарантії є системою норм, принципів і вимог, які забезпечують 
процес дотримання прав і законних інтересів людини10; гарантії прав і свобод людини є основними 
способами, засобами, за допомогою яких кожна людина має можливість реалізувати свої права і 
свободи11. 

На думку Л. Дешко, гарантії за змістом – це система засобів та способів, створення яких є 
зобов’язанням держави, і які покликані забезпечити фактичну реалізацію, охорону та захист прав 

 
1 Deshko L., Bysaga Y., Kalyniuk S., Bysaga Y. State Obligations on Provision the Right of Primary Healthcare Doctor for Medical 
Practice as Entrepreneurship in the Light of Transformation of the Health Care System of Ukraine. Georgian Medical News. 2020. 
№6 (303). Р. 194-199. 
2 Deshko L.M., Bysaga Y.M., Zaborovskyy V.V. Protection of human rights by the Constitutional Court of Ukraine in the field of 
health care. Georgian Medical News. 2019. №9 (294). Р. 165-171. 
3 Мішина Н.В. Європеїзація конституційного права України: проблеми і перспективи. Публічне право. 2011. № 3. С. 12–20. 
4 Совгиря О.В., Шукліна Н.В. Конституційне право України. Київ: Юрінком Інтер, 2019. 632 с. 
5 Нова Конституція України: Огляд, коментарі і текст Основного Закону/ за ред. В. Ф. Погорілка. Київ: Правова держава, 
1997. С. 41. 
6 Мішина Н.В. Європеїзація конституційного права України: проблеми і перспективи. Публічне право. 2011. № 3. С. 13. 
7 Совгиря О. В., Шукліна Н.В.. Конституційне право України. Київ: Юрінком Інтер, 2019. С. 433. 
8 Коцан-Олинець Ю.Я. До питання про гарантії прав і свобод людини та громадянина: сучасне теоретико-правове уза-
гальнення. Наук. записки Ін-ту законодавства Верховної Ради України. 2014. № 2. С. 15. 
9 Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних поло-
жень). Харків, 1997. С. 27. 
10 Юзефів А.Р. Конституційні гарантії забезпечення прав і свобод людини. Порівняльне аналітичне право. 2018. № 1. С. 75. 
11 Клімова Г.П. Права і свободи людини в Україні: класифікація, гарантії реалізації. Державне будівництво та місцеве са-
моврядування. Право. 2006. Вип. 11. Харків. С. 191. 
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 і свобод кожного; за формою – передбачені національним законодавством та міжнародними дого-
ворами, які є частиною національного законодавства, а також рішеннями міжнародних судових ус-
танов, які тлумачать норми таких міжнародних договорів, нормативно-правові та організаційно-
правові способи реалізації прав і свобод кожного; за суттю – умови, які держава зобов’язана ство-
рити для реалізації прав і свобод кожного12. 

Аналіз підходів учених до інституту гарантій свідчить про відсутність єдиного підходу до 
зазначеної проблеми, а також про наявність відповідної системи гарантій, яка включає передумови 
економічного, політичного, організаційного та правового характеру, а також захисту прав і свобод. 
Система гарантій – це умови, засоби й методи, які забезпечують фактичну реалізацію та всебічну 
охорону прав і свобод особи13. 

Загалом при дослідженні конституційного права людини і громадянина володіти, користу-
ватися і розпоряджатися своєю власністю залежно від змісту та виду гарантій прав людини слід 
виокремлювати: загальні гарантії; спеціальні (юридичні, правові) гарантії.  

Загальні гарантії, зі свого боку, поділяються на: 1) політичні – демократичний устрій суспі-
льства; плюралістична, відкрита політична система; наявність розгалуженої мережі громадських 
об’єднань, у тому числі різних осередків суспільства; демократична виборча система та ін.14; 2) со-
ціально-економічні – економічна система суспільства; податки та збори; передбачувана податкова 
політика держави; наявність різних форм власності, яким держава гарантує і забезпечує рівний 
розвиток і захист; 3) ідеологічні – загально-визнані стандарти права власності (принцип недотор-
каності приватної власності; принцип пропорційності; принцип стабільності; принцип допустимо-
сті обмежень права приватної власності; принцип рівності всіх власників з питань обмежень; прин-
цип справедливої компенсації державою власнику майнових втрат; принцип судового захисту 
права приватної власності; єдність публічної природи власності; цільове призначення; субсидіа-
рна відповідальність; створення рівних економічних умов формування та розвитку публічної вла-
сності; пріоритет регулювання публічної власності поза цивільним оборотом; публічність). 

Особлива роль в контексті гарантування права власності належить саме спеціальним (юри-
дичним) гарантіям, тому слушною є думка Я. Кузьменко, який підкреслив, що «юридичні (спеціа-
льні) гарантії охоплюють усі правові засоби і способи, за допомогою яких реалізуються, охороня-
ються, захищаються права і свободи громадян, усуваються порушення прав і свобод, поновлю-
ються порушені права»15, яка в подальшому була схвалена більшістю дослідників.  

Спеціальні (юридичні, правові) гарантії конституційного права представляють собою сис-
тему правових умов, засобів та способів реалізації, охорони та захисту цього права і поділяються 
на: 1) нормативно-правові (норми-принципи матеріального і процесуального характеру, юридичні 
обов'язки, юридична відповідальність); 2) інституційні (наявність інституту влади, що повинен 
виступати їх гарантом). 

Аналіз Основного Закону України16 дозволяє виділити найважливіші спеціальні гарантії 
права власності в Україні: рівний захист і розвиток всіх форм власності; визначення правового ре-
жиму власності лише законами України; свобода використання власником своєї власності; непо-
рушність права власності і неможливість його протиправного позбавлення; судовий захист. 

Втім варто наголосити, що одним із дієвих механізмів повного і безперешкодного здійс-
нення права власності є насамперед судовий захист, за якістю якого можна судити про справжній 
стан забезпеченості гарантій здійснення і захисту права власності. 

 
12 Deshko L.M., Bysaga Y.M., Zaborovskyy V.V. Protection of human rights by the Constitutional Court of Ukraine in the field of 
health care. Georgian Medical News. 2019. №9 (294). Р. 165. 
13 Конституційне право України. Київ: Наукова думка, 2000. С. 206–207. 
14 Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних поло-
жень). Харків, 1997. С. 8. 
15 Кузьменко Я.П. Загальна характеристика юридичних гарантій права людини на життя. Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. 
Серія: Право. 2014. Вип. 29. С. 28-29. 
16 Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. № 254к/96-вр. Відомості Вер-
ховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 
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На наш погляд, з метою досягнення завдань побудови демократичної правової держави не-
обхідно налагодити ефективну роботу «багатоканальної» системи охорони та захисту прав і інте-
ресів, і власника.  

Звернення до суду не повинно бути єдиною формою захисту прав і інтересів власника. 
Право звернення власника до судових інстанцій є останньою можливістю з прийняття остаточного 
рішення зі спірних питань у разі невідновлення іншими державними органами його порушених 
прав та інтересів, куди він має право звернутися, в тому числі і на дії і рішення цих органів. Тому 
вважається за доцільне посилення ефективності роботи паралельних інститутів щодо забезпе-
чення здійснення і захисту права власності. 

У зв'язку з цим діяльність як державних, так і недержавних органів також є одним із меха-
нізмів реального здійснення і захисту права власності. При цьому можливість оскарження дій і рі-
шень зазначених органів є однією з гарантій забезпечення прав і законних інтересів власників. Не 
менш важливим є і право кожного після використання всіх національних засобів юридичного за-
хисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи 
до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна17. 

Загалом встановлені в актах законодавства гарантії повного і безперешкодного здійснення 
і захисту права власності на сьогодні розглядаються як найважливіші ознаки правової демократи-
чної держави, до існування якої завжди прагнули економічно розвинені країни. 

Висновки. Життєво важливі інтереси суспільства і держави полягають у забезпеченні гара-
нтій здійснення і захисту прав інтересів власника, свободи економічної діяльності та підприємни-
цтва, що є неодмінною умовою ефективного функціонування і розвитку демократичної держави. 
Здається можливим виділити два рівні гарантій права власності: конституційний і правозастосов-
ний. На конституційному рівні закріплюються основні положення, що дозволяють захистити вла-
сність. На рівні правозастосовної практики відбувається безпосередня реалізація гарантій власно-
сті, закріплених на конституційному рівні. 

Конституцією України встановлено систему гарантій права власності, яка включає: 1) зага-
льні гарантії (політичні, соціально-економічні, ідеологічні) та 2) спеціальні (юридичні, правові) га-
рантії, які включають як нормативно-правові, так і інституційні (рівний захист і розвиток всіх 
форм власності; визначення правового режиму власності лише законами України; свободу викори-
стання власником власності; непорушність і неможливість протиправного позбавлення права вла-
сності; судовий захист). 

Ступінь захищеності власності залежить не стільки від того, як сформульовані конститу-
ційні гарантії, скільки від того, в якій мірі ці гарантії можуть бути реалізовані в правозастосовній 
практиці. 
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The right to peaceful assembly (freedom of peaceful assembly) is one of the fundamental con-
stitutional guarantees for the realization of a number of natural human rights. Recognition of 

the unimpeded possibility of exercising such a right and its ensuring have been a significant step in establishing 
a democratic society in Ukraine. Considering the nature and significance of the right to peaceful assembly, it is 
clear that the presumption of its implementation must prevail over any interference or restriction, the legality 
and / or proportionality of which are doubtful. This article is devoted to problematic aspects of normative en-
shrinement of such restrictions in the national legislation in the current conditions. 

The purpose of the article is to identify the main problems and shortcomings in the regulation of re-
strictions on the right to peaceful assembly under the quarantine measures in Ukraine, based on the analysis of 
legislation in the field of peaceful assembly, aimed at determining the legal mechanism (exhaustive list of legal 
grounds and methods), and also the assessment of compliance of a set of such measures with the norms of the 
Basic Law of Ukraine.  

In particular, the article considers some topical issues regarding the (un) constitutionality of normative 
enshrinement of quarantine norms in the administrative order, which in their content constitute restrictions 
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on the right to peaceful assembly. The issue of normative consolidation of administrative liability for violation 
of the relevant quarantine rules as an integral part of the concept of "restriction" is also covered. It is substan-
tiated that sanction norms, in particular in the studied context, are secondary in relation to the legal norms that 
establish the relevant rules.  

In this regard, it is concluded that the current restrictions (that is, systemically interdependent rules of 
regulatory and sanction nature) of the right to peaceful assembly in quarantine measures, in addition to obvious 
signs of unconstitutionality of their regulatory enshrinement in regulatory law, also have significant shortcom-
ings in related sanctions legislation. 

Keywords: peaceful assembly, restrictions on human rights, administrative liability, quarantine,  
COVID-19. 

 
Право на мирні зібрання (свобода мирних зібрань) є однією з фундаментальних кон-
ституційних гарантій реалізації низки природних прав людини. Визнання та забез-

печення безперешкодної можливості реалізації такого права стало значним кроком для розбудови де-
мократичного суспільства в Україні. З огляду на сутність та значення права на мирні зібрання є очеви-
дним, що презумпція його реалізації має превалювати над будь-якими втручаннями чи обмеженнями, 
законність та/або пропорційність яких викликає певні сумніви. Проблемним аспектам нормативного 
закріплення таких обмежень у національному законодавстві в умовах сьогодення і присвячена ця 
стаття. 

Метою статті є визначення основних проблем та недоліків щодо нормативного закріплення об-
меження права на мирні зібрання в умовах дії карантинних заходів на території України, виходячи з 
аналізу законодавства у сфері мирних зібрань на предмет визначення правового механізму (вичерп-
ного переліку законних підстав та способів) його обмеження, а також оцінка відповідності комплексу 
таких заходів нормам Основного Закону України. 

Зокрема, у статті розглянуті деякі актуальні проблеми щодо (не)конституційності нормативного 
закріплення в адміністративному порядку карантинних норм, які за своїм змістом становлять обме-
ження права на мирні зібрання. Також висвітлено питання нормативного закріплення адміністратив-
ної відповідальності за порушення відповідних карантинних правил як невід’ємної складової поняття 
«обмеження». Обґрунтовано, що санкційні норми, зокрема у цьому контексті, є вторинними щодо норм, 
які встановлюють такі правила. 

У зв’язку з цим зроблено висновок, що наявні на сьогодні обмеження (тобто системно взаємоза-
лежні між собою норми регулятивного та санкційного характеру) права на мирні зібрання в умовах ка-
рантинних заходів, окрім явних ознак неконституційності їх нормативного закріплення у нормах регу-
лятивного законодавства, мають ще й суттєві недоліки у частині пов’язаного з ними санкційного зако-
нодавства. 

Ключові слова: мирні зібрання, обмеження прав людини, адміністративна відповідальність, ка-
рантин, COVID-19. 

 
 
Постановка проблеми. Нині в умовах пандемії, що виникла в результаті стрімкого поши-

рення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Україні 
запроваджено низку обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
відповідної хвороби. Одним з таких заходів є внесення змін до чинного законодавства та його до-
повнення відповідними нормативними правилами та обмеженнями. У результаті впровадження 
таких норм в систему національного законодавства значна частина наявних прав і свобод фізичних 
та юридичних осіб зазнала часткового обмеження або повної заборони щодо їх реалізації, що є ці-
лком очікувано. Не виключенням стало і конституційне право на мирні зібрання, з приводу про-
блемних аспектів обмеження якого йтиметься у цій статті. Зокрема, залишається відкритим пи-
тання щодо дотримання правового механізму встановлення відповідних обмежень, якості такого 
законодавства, доцільності та пропорційності встановлених обмежень та правових наслідків кара-
нтинних заходів у цій сфері загалом. Адже у такій ситуації наявність обмежень та одночасне реа-
льне дотримання прав людини в межах запобігання поширенню COVID-19 може бути досягнуто 
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 лише за умови дотримання порядку як установлення, так і скасування відповідних карантинних 
заходів або їх оскарження1. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні аспекти нормативного закріплення 
обмежень права на мирні зібрання в умовах дії карантинних заходів є відносно новою та малодо-
слідженою науковою темою. 

Натомість безперечно є достатня кількість окремих тематичних наукових досліджень щодо 
самого права на мирні зібрання (Р.С. Мельник, С.А. Шепетько, С.М. Онищенко, Л.В. Ярмол, О.Ю. Ти-
ліпська, О.С. Шкарнега, М.Л. Середа), обмеження прав і свобод людини і громадянина в умовах ка-
рантинних обмежень (О.І. Зозуля) та притягнення до адміністративної відповідальності за пору-
шення карантину людей (В.І. Мотиль, Я.О. Дякін, С.С. Ковальова). 

Заслуговує значної уваги також наявність декількох наукових праць, у яких досліджуються 
проблемні питання обмеження права на мирні зібрання в умовах карантину із акцентом на роль та 
місце судової влади (М.А. Самбор). 

Утім, детального та комплексного аналізу одразу за двома тематичними напрямами (нор-
мативне закріплення обмеження та адміністративної відповідальності у сфері мирних зібрань під 
час карантину) не проводилося, а тому обрана тема є малодослідженою, що зумовлює її актуаль-
ність та значення для подальшого опрацювання подібних питань. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, право збиратися мирно без зброї і проводити 
збори, мітинги, походи і демонстрації безпосередньо закріплено на конституційному рівні, а саме 
частиною першою статті 39 Конституції України2. Указане положення є вкрай важливим за своїм 
сутнісним змістом, позаяк гарантує застосування такого прояву демократії та інструменту громад-
ського контролю як право на мирні зібрання, що з огляду на останні події сьогодення має дійсно 
суттєвий вплив на певні державно-політичні процеси у нашій країні. А деякі науковці, наприклад 
Р.С. Мельник та С.А. Шепетько, навіть розглядають право на мирні зібрання як один із засобів реа-
лізації тези «єдиним джерелом влади є народ»3,4. 

При цьому, поза правовим регулюванням перебуває низка питань, пов’язаних з понятійно-
категоріальним апаратом (відсутність законодавчого визначення понять «мирне зібрання», 
«право на мирне зібрання» та інших), а також з конкретизацією окремих характеристик мирного 
зібрання (неунормованість щодо форм та суб’єктів реалізації, мінімальної кількості учасників, 
мети та цілей зібрань тощо).  

У зв’язку з цим особливе значення наразі мають, зокрема, наукові дослідження (правова 
доктрина) у цій сфері, що надає змогу визначити правову природу права на мирні зібрання, його 
сутність, ознаки та характеристики як для теоретичного праворозуміння, так і для практичного 
правозастосування. Тому, для глибшого розуміння правової природи такого права насамперед ва-
рто з’ясувати, до якого з видів прав належить право на мирні зібрання: (а) залежно від суб’єктного 
складу – індивідуальних чи колективних прав; (б) залежно від сфери суспільних відносин – грома-
дянських (особистих, природних) чи політичних прав; (в) за критерієм належності до громадянства 
– прав, що належать лише громадянам чи кожній людині. 

 
1 Зозуля О.І. Економічні, соціальні та культурні права людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні. 
Право і безпека – Право и безопасность – Law and Safety. 2020. № 2 (77). С. 156–163 
URL: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/370/287 (дата звернення: 12.04.2021). 
2 Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 12.04.2021). 
3 Мельник Р.C. Право мирних зібрань через призму практичного досвіду адміністративних органів Німеччини. Сучасні 
виклики українського права у контексті європейської інтеграції. Бюлетень № 1 (1) квітень 2016 р. С. 18–24 
URL:  http://www.zdr.knu.ua/images/libraryfiles/5.pdf (дата звернення: 12.04.2021). 
4 Шепетько С. А. Напрями вдосконалення законодавства у сфері реалізації громадянами права на проведення мирних 
зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 3. С. 10–13.  
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2014_3_5 (дата звернення: 12.04.2021). 
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Так, Онищенко С.М. вважає, що «мирні зібрання варто розглядати як колективне політичне 
право невизначеної кількості осіб …»5. Водночас дослідник зауважує, що свобода організовувати 
зібрання та брати у них участь має бути гарантована фізичним особам... громадянам і негромадя-
нам країни (враховуючи осіб без громадянства, біженців, іноземних громадян, осіб, які шукають 
притулку, мігрантів та туристів)6. 

З вищенаведеною позицією можна погодитися лише частково, адже одночасне визнання 
того, що право на мирні зібрання є політичним правом, та того, що воно належить не лише грома-
дянам, має взаємовиключний характер. Пояснюється це тим, що за загальним правилом політичні 
права – це такі права, які належать лише громадянам певної держави (через те, що їх реалізація має 
на меті безпосередню участь у державно-політичних процесах, вплив на владу та її обрання тощо), 
тоді як право на мирні зібрання є більш ширшим за змістом і не обов’язково має політичний хара-
ктер. Подібної думки притримується й Р.С. Мельник, визнаючи хибною позицію, відповідно до якої 
вважається, що мирне зібрання може бути проведено лише для обговорення політичних питань чи 
питань, що мають важливе громадське значення, а підтримання такої позиції чи слідування їй 
означатиме неправомірне обмеження права на свободу мирних зібрань7. 

З приводу належності права на мирні зібрання до певних видів прав також висловлювалася 
пані Л.В. Ярмол, яка розглядає його як природне колективне право кожної особи (ця можливість 
людини є незалежною від держави і має природний характер) та переконана, що будь-які обме-
ження права на мирні зібрання іноземців та осіб без громадянства як суб’єктів є дискримінацією 
щодо них8. 

Тиліпська О.Ю. аналогічно констатує, що право на мирні зібрання – це основне, природне, 
активне, колективне право, яке полягає у свободі, наданій кожній людині, незалежно від грома-
дянства, походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, 
мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та 
інших обставин9. 

На противагу зазначеним міркуванням щодо належності права на мирні зібрання до колек-
тивних прав є твердження О. С. Шкарнеги, яка пропонує авторське визначення поняття права на 
мирні зібрання як індивідуального (особистісного) права людини, яке має прояв у формі масового 
вираження особами своїх поглядів / відношень до подій, явищ, рішень, із питань політичного, еко-
номічного, соціального та культурного життя та є засобом реалізації конституційних свобод та ін-
ших прав людини10. 

Такого ж висновку дисертаційного дослідження дійшов Середа М.Л., на думку якого, право 
на мирні зібрання належить до індивідуальних прав людини, що реалізується шляхом колектив-
них дій11. 

 
5 Онищенко С.М. Адміністративно-правове забезпечення права на мирні зібрання: дис. ... канд. юрид. наук. Київ. 2019. 204 
с. URL: https://dndi.mvs.gov.ua/files/pdf/dissertation_Onyshchenko_S.M.pdf (дата звернення: 16.04.2021). 
6 Там само. 
7 Мельник Р.С. Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика. Київ. 2015. 168 с.  
URL: https://www.osce.org/files/f/documents/0/e/233491.pdf (дата звернення: 16.04.2021). 
8 Ярмол Л.В. Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (загальнотеоре-
тичне дослідження). дис. ... д. ю. н. Львів. 2018. 494 с. 
URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/dissertation/1697/dysertaciynarobotanazdobuttyanaukovogostupenyadoktora
yurydychnyhnaukyarmolliliyivolodymyrivny1.pdf (дата звернення: 16.04.2021). 
9 Тиліпська О.Ю. Правовий механізм забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні: адміністрати-
вно-правовий аспект.: дис. ... канд. юрид. наук. Київ. 2019. 241 с.  
URL: http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/c3e/dis_Tylipska%20O.Y..pdf  (дата звернення: 16.04.2021).  
10 Шкарнега О.С. Провадження у справах щодо реалізації права на мирні зібрання: дис. ... канд. юрид. наук. Одеса. 2016. 
239 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/5315/Diss.pdf?sequence=4&isAllowed=y (дата звернення: 
16.04.2021).  
11 Середа М. Л. Право на мирні зібрання: теоретичні, практичні та порівняльно-правові аспекти.: дис. ... канд. юрид. наук. 
Київ. 2019. 204 с. 
URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15431/Sereda_Pravo_na_myrni_zibrannia.pdf?sequence=1&is
Allowed=y (дата звернення: 16.04.2021).  
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 Отже, не всі науковці мають однозначний підхід до з’ясування правової природи права на 
мирні зібрання, зокрема у частині його віднесення до того чи іншого виду прав людини і громадя-
нина.  

На думку ж автора, можна погодитися з деякими наведеними вище тезами та виснувати, що 
право на мирні зібрання є основним, природним або, як його ще називають, громадянським чи осо-
бистим, колективним правом (хоча і переплітається з ознаками індивідуального права)12 та нале-
жить кожній людині незалежно від громадянства, включаючи осіб без громадянства.   

(1) Щодо наявного правового механізму обмеження права на мирні зібрання. Майже 
будь-яке право людини може підлягати встановленим законним обмеженням, і право на мирні зі-
брання не є у цьому випадку виключенням. Так, приписами частини другої статті 39 Основного 
Закону України передбачено, що обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися 
судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з 
метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав 
і свобод інших людей. По суті, право на мирні зібрання не є абсолютним, адже Конституція України 
прямо дозволяє обмежувати право громадян на мирні зібрання, але лише у суворо передбаченому 
порядку та умовах, за дотриманням яких можливе таке обмеження. 

Тому, враховуючи вказаний конституційний припис, можна виокремити перелік вичерпних 
правових умов, на підставі яких обмеження права на мирні зібрання є правомірним та допустимим. 
По-перше, таке обмеження має встановлюватися уповноваженим суб’єктом – адміністративним су-
дом. По-друге, таке обмеження має засновуватися виключно на нормах відповідного нормативно-
правового акту – законодавчого акту (закону). По-третє, обмеження права на мирне зібрання має 
здійснюватися лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку, що з огляду на 
абстрактність та скомплікованість таких понять, зі свого боку ускладнює їх однозначне розуміння 
та практичне застосування. По-четверте, для впровадження будь-яких обмежень, окрім вже вказа-
них умов, необхідна наявність легітимної мети – запобігання заворушенням чи злочинам, для охо-
рони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей. 

Тобто єдиний алгоритм обмеження права на мирні зібрання для конкретного кола суб’єктів 
такий: організатор (організатори) зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших мирних зібрань 
звертається (звертаються) до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування із 
повідомленням про проведення мирного зібрання, відповідний орган звертається до окружного 
адміністративного суду із позовною заявою про заборону таких заходів чи про встановлення ін-
шого обмеження права на свободу мирних зібрань у відповідності до норм Кодексу адміністратив-
ного судочинства України13, а суд, керуючись названими правовими умовами, ухвалює рішення, 
яке згодом доводиться до відома такої особи (осіб). 

Слід зазначити, що застосування обмеження права на мирні зібрання у сукупності з усіма 
означеними вище умовами відповідає міжнародним стандартам та нормам, зокрема положенню 
пункту 2 статті 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що передбачає мо-
жливість обмеження такого права лише у випадках, якщо це встановлено законом і є необхідним в 
демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання за-
ворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших 
осіб14. 

Проте одночасна наявність перелічених умов не завжди є обов’язковою для нормативного 
закріплення відповідних обмежень, адже у виключних випадках, передбачених іншими конститу-
ційними нормами, достатнім буде лише наявність певних обставин, правове значення яких 

 
12 Питання щодо віднесення права на мирні зібрання лише до колективних або лише до індивідуальних прав є доволі 
неоднозначним та дискусійним, що зумовлює перспективу у його подальшому дослідженні. 
13 Кодекс адміністративного судочинства України: Закон від 06.07.2005 № 2747-IV. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (дата звернення: 12.04.2021). 
14 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Міжнародний документ від 04.11.1950 зі змінами, внесе-
ними Протоколом № 11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 12.04.2021). 
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встановлюється законом. Йдеться про положення частини другої статті 64 Конституції України, 
згідно з якими в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обме-
ження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Також цією нормою передбачено, що 
не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції. Як вбачається з наведеного переліку конституційних 
прав і свобод, які не можуть бути обмежені в умовах воєнного або надзвичайного стану, у ньому 
відсутня стаття 39 Конституції України, що свідчить про відповідну можливість встановлення об-
меження загального характеру такого права [лише] у наведених випадках. 

Таким чином, наявний правовий механізм обмеження права на мирні зібрання передбачає 
лише два можливих способи такого обмеження, які описані вище: (а) у судовому порядку (індиві-
дуальний характер обмежень); (б) в умовах воєнного або надзвичайного стану (загальний харак-
тер обмежень). 

(2) Щодо нормативного закріплення обмежень права на мирні зібрання в умовах ка-
рантину. Зважаючи на сьогоденні події, пов’язані з установленням на території України каран-
тину, можна спостерігати зовсім іншу «правову реальність» з приводу обмеження та навіть повної 
заборони права на мирні зібрання, а також щодо адміністративної відповідальності за недотри-
мання відповідних норм. Так, через поширення на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову 
від 11 березня 2020 р. № 211, якою встановлено карантин на всій території України. За приписами 
згаданої постанови було заборонено проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 
осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування15. У подальшому такі положення неодноразово змінювалися та доповнюва-
лися іншими «карантинними постановами» Уряду України, а обсяг обмежень у вигляді дозволе-
ного числа учасників масових заходів то зменшувався, то був відсутній взагалі в залежності від 
епідеміологічної ситуації. 

На сьогодні є чинною постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236, 
яка також передбачає в залежності від рівня епідемічної небезпеки або часткові обмеження, або 
повну заборону проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігій-
них, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів, крім встановлених 
винятків16. Відповідно можна зробити недвозначний та логічний висновок, що оскільки поняття 
масові заходи охоплює мирні зібрання у всіх можливих формах, то наразі фактично нормативно 
закріплені обмеження і заборони загального характеру щодо здійснення права на мирні зібрання 
через прийняття такого рішення Урядом України. При цьому такі карантинні обмеження та забо-
рони є адміністративними – здійснені в адміністративному порядку органом виконавчої влади17. 

В аспекті вищевикладеного, повертаючись до зазначених вище конституційних приписів, 
слід повторно відмітити, що будь-які обмеження прав і свобод людини і громадянина можуть вста-
новлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом 
законодавчої влади в Україні. Попри це, у нашому випадку відповідні обмеження, зокрема щодо 
реалізації права на мирні зібрання під час дії на території України карантину, встановлені поста-
новою Кабінету Міністрів України, тобто підзаконним нормативним актом, який не є «законом» у 

 
15 Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19: постанова Кабінету Міністрів України від 
11.03.2020 р. № 211 (у редакції від 11.03.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text (дата 
звернення: 12.04.2021). 
16 Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поши-
ренню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: постанова 
Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1236. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-
%D0%BF/ed20210401#Text (дата звернення: 12.04.2021). 
17 Самбор М.А. Обмеження здійснення права на свободу мирних зібрань в умовах карантину та роль судової гілки влади. 
Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні. Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. м. Чернівці. 
16 жовтня 2020 р. С. 204–209. URL: https://law.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zbirnyk-16.10.20.pdf  (дата звер-
нення: 12.04.2021).  
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 розумінні конституційної (ст. 39) та конвенційної (ст. 11) норм. Зважаючи на наведене, вбачається, 
що встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Кон-
ституції України, про що зазначено у Рішенні Конституційного суду України від 28.08.2020 № 10-
р/2020 у справі № 1-14/202018. 

Резюмуючи, також не можна не погодитися з окремою думкою судді Конституційного Суду 
України Первомайського О. О. у згаданій вище справі, який з цього ж приводу (але щодо іншого 
акта Кабінету Міністрів України) зазначає про порушення належної правової процедури обме-
ження конституційних прав і свобод людини і громадянина, яке було здійснено рішенням ненале-
жного суб’єкта, а тому не має сенсу досліджувати дотримання / недотримання інших умов для 
обмеження конституційних прав і свобод19. Тобто недотримання хоча б одного з визначених пра-
вових умов уже свідчить про істотне порушення наявного правового механізму обмеження права 
на мирні зібрання. 

Крім того, з урахуванням зазначених вище норм Основного Закону України, а також згідно 
зі статтею 2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та статтею 3 Закону України 
«Про правовий режим надзвичайного стану» слід звернути увагу, що правовою основою введення 
воєнного або надзвичайного стану є Конституція України, відповідні закони та укази Президента 
України про введення воєнного або надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, 
затверджені Верховною Радою України20,21. 

Однак впродовж дії карантину в Україні не вводився ні воєнний, ні надзвичайний стан від-
повідно до наведеної правової процедури його введення, а тому і права, гарантовані Конституцією 
України, як то право на мирні зібрання, не можуть обмежуватись підзаконним актом Уряду Укра-
їни. 

(3) Щодо нормативного закріплення адміністративної відповідальності за недотри-
мання обмежень права на мирні зібрання в умовах карантину. Насамперед варто зауважити, 
що будь-які обмеження та заборони як частина регулятивного законодавства не мають правових 
наслідків, якщо відсутнє їхнє «нормативне продовження» у вигляді відповідних санкцій, що вста-
новлюють негативні наслідки для осіб у разі недотримання тих чи інших правил. Інакше кажучи, 
«обмеження» є комплексним поняттям і включає в себе як сам обсяг та зміст обмежень, так і відпо-
відальність за їх недотримання (утворюючи тим самим своєрідну «зв’язку норм»), а тому будь-яке 
нормативно закріплене обмеження вважається реальним та таким, що має вплив, лише за наявно-
сті такої зв’язки. 

Водночас за своєю правовою природою норми, якими встановлюється юридична відповіда-
льність за порушення певних правил, завжди є вторинними щодо норм регулятивного законо-
давства, у яких містяться відповідні правила, порушення яких має тягнути за собою таку відпові-
дальність22. Тому, з огляду на наведені вище проблеми та недоліки відповідних «первинних» норм, 
навіть теоретичне закріплення можливості притягнення до адміністративної відповідальності за 
порушення позапроцедурно встановлених обмежень у сфері мирних зібрань викликає певні сум-
ніви, свідчитиме про порушення усталених правил законодавчої техніки та критеріїв якості за-
кону, що зі свого боку унеможливлюватиме повну та належну реалізацію відповідних положень. 

 
18 Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 № 10-р/2020 у справі № 1-14/2020 за конституційним поданням 
Верховного Суду. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-20#Text (дата звернення: 12.04.2021). 
19 Окрема думка судді Конституційного Суду України Первомайського О.О. у справі № 1-14/2020 за конституційним по-
данням Верховного Суду. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/na10d710-20#Text (дата звернення: 12.04.2021). 
20 Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 12.04.2021). 
21 Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 № 1550-III. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14#Text (дата звернення: 12.04.2021). 
22 Висновок Головного науково-експертного управління від 08.04.2019 на проект Закону України «Про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини у 
справах "Вєренцов проти України" та "Шмушкович проти України"» (законопроект № 10081 від 26.02.2019). 
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65550 (дата звернення: 12.04.2021). 
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Всупереч цьому, за недотримання встановлених карантинних обмежень, зокрема у сфері 
мирних зібрань (масових заходів), на сьогодні все ж встановлена адміністративна відповідаль-
ність. Так, Законом України № 530-ІХ від 17 березня 2020 року внесені зміни до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (КУпАП), який доповнено статтею 44-3, а згодом цю статтю 
доповнено частиною другою. Частиною першою статті 44-3 КУпАП передбачено адміністративну 
відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-
протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфек-
ційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування 
з питань боротьби з інфекційними хворобами23. 

Немаловажливим є те, що диспозиція цитованої адміністративно-правової норми є бланке-
тною, тобто такою, яка лише називає чи описує правопорушення, а для повного визначення його 
ознак відсилає до інших нормативно-правових актів24 – конкретних правил і норм, які регулюють 
відносини щодо боротьби з інфекційними хворобами. У цьому випадку конкретні правила (каран-
тинні обмеження) встановлюються, зокрема, у постанові Кабінету Міністрів України, що з огляду 
на підзаконний характер такого акту, а також зважаючи на конституційний порядок обмеження 
права на мирні зібрання, явно не є «встановленими законом обмеженнями». У зв’язку з цим, як по-
яснення такої законодавчої логіки все частіше можна почути таку казуїстичну тезу, нібито оскі-
льки частина перша статті 44-3 КУпАП містить посилання на Закон України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб», відповідно до статті 29 якого карантин встановлюється та відміняється 
Кабінетом Міністрів України, то адміністративна відповідальність за порушення встановлених 
Урядом України обмежень встановлена саме «відповідно до закону». Однак таке твердження є хи-
бним, тому що в такому випадку вбачаються ознаки [недопустимого] подвійно-опосередкова-
ного бланкетування правової норми КУпАП, адже вона фактично відсилає до спеціального зако-
нодавчого акту, який зі свого боку лише вказує на відповідні повноваження органу виконавчої 
влади своїм рішенням встановлювати певні правила, порушення яких можуть тягнути за собою 
таку відповідальність, а не безпосередньо встановлює їх. 

При цьому, встановлення статтею 44-3 КУпАП адміністративної відповідальності за пору-
шення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил 
і норм, передбачених «іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самовря-
дування з питань боротьби з інфекційними хворобами» є юридично некоректним. Така позиція обу-
мовлена тим, що об’єктивні ознаки того чи іншого адміністративного правопорушення мають бути 
чітко викладені у статті (частині статті) Особливої частини КУпАП та зрозумілими для суб’єктів 
правозастосування, а наявна невизначеність є неприпустимою для законодавства про адміністра-
тивні правопорушення25. На аналогічній проблемі також наголошували В.І. Мотиль та Я.О. Дякін, 
зазначаючи про недоліки конструкції статті 44-3 КУпАП, яка відсилає до невизначеного переліку 
нормативно-правових актів, які містять відповідні правила щодо карантину людей, санітарно-гігі-
єнічні, санітарно-протиепідемічні правила і норми26. А як слушно зауважує С.С. Ковальова, множин-
ність та розпорошеність цих норм у численних нормативно-правових актах разом з необхідністю 

 
23 Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон від 07.12.1984 № 8073-X від 07.12.1984. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення: 12.04.2021). 
24 Постанова Київського апеляційного суду від 04 червня 2020 року у справі № 752/5992/20. 
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90305899 (дата звернення: 12.04.2021). 
25 Висновок Головного науково-експертного управління від 16.03.2020 на проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби 
(COVID-19)» (законопроект № 3219 від 16.03.2020). 
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3219&skl=10 (дата звернення: 12.04.2021). 
26 В.І. Мотиль, Я.О. Дякін. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення правил щодо карантину людей. 
Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2020. Вип. 4 (92). С. 224–230  
URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/1196/1084 (дата звернення: 12.04.2021). 
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 спеціальних знань для тлумачення їх змісту призвело до значних труднощів у реалізації правової 
конструкції статті 44-3 КУпАП на практиці27. 

Отже, наявні обмеження права на мирні зібрання в умовах карантинних обмежень, окрім 
явних ознак неконституційності нормативного закріплення таких обмежень у нормах регулятив-
ного законодавства, мають ще й суттєві недоліки у частині пов’язаного з ними санкційного зако-
нодавства. 

Висновки. Таким чином, наявний правовий механізм обмеження права на мирні зібрання 
передбачає лише два можливі способи такого обмеження. 

а) обмеження індивідуального характеру (щодо конкретної особи або осіб), що полягає у 
винесенні адміністративним судом рішення про відповідні обмеження або заборони у порядку, 
встановленому Кодексом адміністративного судочинства; 

б) обмеження загального характеру (для невизначеного кола осіб), що полягає в оголо-
шенні воєнного або надзвичайного стану у порядку, встановленому законами про воєнний і про 
надзвичайний стан, в умовах чого допускається, зокрема, обмеження права на мирні зібрання. 

Будь-які відмінні обмеження права на мирні зібрання як основного й природного права ко-
жної людини безумовно мають вважатися такими, що не відповідають статті 39 Конституції Укра-
їни та суперечать статті 64 Конституції України. Чинні ж обмеження призводять як до порушення 
конституційного права на мирні зібрання через його неправомірне обмеження, так і до виник-
нення проблем у правозастосовній практиці через невідповідність таких норм категорії якості за-
кону, як складової принципу верховенства права. 

Як результат, жодні «карантинні» обмеження права на мирні зібрання для відповідних 
суб’єктних адресатів не можуть мати ані впливу при вирішенні питання щодо його реалізації, ані 
правових наслідків у вигляді притягнення до адміністративної відповідальності за їх недотри-
мання. Досліджувана проблематика зумовлює потребу у внесенні системних змін до чинного зако-
нодавства з метою його приведення у відповідність до норм Основного Закону України. 
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ПРИХИЛЬНИКИ ТРАМПА ВДЕР-
ЛИСЬ ДО КАПІТОЛІЯ - ПАЛАТИ 
КОНГРЕСУ США ПЕРЕРВАЛИ ДЕ-
БАТИ 

 
Перед Капітолієм - будівлею Кон-
гресу США, - де відбуваються де-
бати за результатами президент-
ських виборів почалися завору-
шення. У середу, 6 січня, після про-
мови чинного президента США 
Дональда Трампа на мітингу у Ва-
шингтоні його прихильники прор-
валися до Капітолія через загоро-
дження, стались сутички з полі-
цією. Правоохоронці у відповідь 
застосували сльозогінний газ. 
Згідно з інформацією телеканалу 
CNN, один з поліцейських вистре-
лив у одну з прихильниць Трампа, 
котра брала участь у штурмі. Куля 
влучила в грудну клітину жінки, 
вона перебуває в критичному 
стані. 
Після прориву поліцейських кор-
донів в Конгресі призупинено об-
говорення підсумків виборів. Че-
рез заворушення у Вашингтоні за-
проваджена комендантська го-
дина. 
Поруч з двома будівлями Капіто-
лія знайдені підозрілі пакети. За 
даними американських ЗМІ, кон-
гресмени уже евакуйовані і знахо-
дяться в безпечних місцях.  

 
Повідомляється, що в безпеці та-
кож перебувають віцепрезидент 
Майк Пенс, а також майбутня віце-
президентка Камала Харіс.  
Спікерка Палати представників 
Ненсі Пелосі та влада Вашингтона 
закликала втрутитись в ситуацію 
Національну гвардію. 
Трамп між тим закликав своїх при-
хильників підтримати поліцію і ді-
яти мирно. 
Дії прихильників Трампа викли-
кали різку критику з боку конгре-
сменок від Демократичної партії, 
котрі вбачають у цьому спробу 
"перевороту". 
Так, членкиня Палати представ-
ників Карен Басс написала у соціа-
льній мережі Twitter: "Президент 
Сполучених Штатів підбурює до 
перевороту. Ми не дамо себе заля-
кати. Не дамо себе настрахати". 
Інша членкиня Демпарії, Вал Де-
мінгс, котра теж представляє де-
мократів у нижній палаті Кон-
гресу, так само засудила штурм де-
монстрантами Капітолія як свід-
чення "перевороту", цитує агенція 
новин AFP. Схожі висловлювання 
надходять і від низки інших аме-
риканських законодавців, зазна-
чає агенція. 
6 січня обидві палати Конгресу 
США зібралися для проведення 
формальної процедури затвер-
дження перемоги Джо Байдена на 
проведених у листопаді минулого 
року виборах президента. 
Через подані письмові запере-
чення конгресменів-республікан-
ців Палата представників і Сенат 
пішли на окремі дебати щодо 
цього. 

КОНГРЕС США ЗАТВЕРДИВ ОБ-
РАННЯ ДЖО БАЙДЕНА ПРЕЗИДЕ-
НТОМ КРАЇНИ 

 
Конгрес США в четвер, 7 січня, фо-
рмально затвердив обрання Джо 
Байдена президентом країни, сер-
тифікувавши понад 270 необхід-
них для цього голосів виборників. 
Загалом Байден набрав у Колегії 
виборників 306 голосів.  
Спільна сесія Конгресу, яка була 
присвячена затвердженню ре-
зультатів президентських виборів 
у США, почалася ще в середу, 6 сі-
чня, проте була перервана, коли до 
Капітолію увірвалися прихиль-
ники Дональда Трампа. Процес 
сертифікації також затримався че-
рез розгляд поданих республікан-
цями заперечень, усі з яких, однак, 
були відхилені. Тепер Трамп не 
може оскаржити результати голо-
сування. Інавгурація Байдена має 
відбутися 20 січня. 
Нагадаємо, що 6 січня під час заво-
рушень, коли на територію Капі-
толію вдерлися прибічники Тра-
мпа, загинули 4 особи, ще 52 були 
заарештовані. Зокрема, одна жі-
нка померла від вогнепального 
поранення, яке вона отримала у 
будівлі Конгресу, ще троє померли 
з інших причин. Також повідомля-
ється, що під час заворушень 



 | КОНСТИТУЦІЙНИЙ ОГЛЯД 

 

 
ЧАСОПИС 1/2021     45 

У
К

РА
ЇН

СЬ
К

И
Й

 Ч
А

СО
П

И
С К

О
Н

СТ
И

Т
У

Ц
ІЙ

Н
О

ГО
 П

РА
В

А  

постраждали 14 поліцейських, 
двоє з них госпіталізовані. 

У КИРГИЗСТАНІ ОБИРАЮТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА І ФОРМУ ПРАВ-
ЛІННЯ В КРАЇНІ 

 
У Киргизстані у неділю, 10 січня, 
почалися дострокові вибори пре-
зидента і референдум щодо визна-
чення форми правління в країні. 
Всього в країні зареєстровані по-
над 3,5 мільйона виборців, серед 
яких понад 49,4 тисячі виборців - 
за кордоном. "Список виборців на 
дострокових виборах і список уча-
сників референдуму ідентичні за 
змістом. Утім облік кількості осіб, 
що взяли участь у виборах і рефе-
рендумі, буде вестися окремо в 
день голосування", - йдеться у по-
відомленні Центральної виборчої 
комісії (ЦВК) Киргизстану. 
Для голосування відкрилися 2474 
виборчі дільниці, з яких 48 розта-
шовані за кордоном. Вони почали 
працювати у о 08:00 (4:00 за Киє-
вом) і закриються о 20:00 (16:00 за 
Києвом). 
За голосуванням стежитимуть по-
над 300 міжнародних спостеріга-
чів з 44 країн світу, які представ-
ляють 35 міжнародних організа-
цій. 
На цих виборах зареєстровано 18 
кандидатів у президенти країни, 
але згодом один з них - Рашид Та-
гай - відмовився від участі у вибо-
рах. Серед кандидатів у президе-
нти є колишній голова парламе-
нту Канат Ісаєв і нинішній викону-
ючий обов'язки президента кра-
їни Садир Жапаров. Останній 
прийшов до влади під час протес-
тів опозиції у жовтні минулого 
року, яка була не згодна з резуль-
татами парламентських виборів. 

Тоді прибічники опозиції захо-
пили офіс президента і будівлю 
парламенту. 
В момент заворушень сам Жапа-
ров був ув'язнений за звинувачен-
ням у захопленні заручника, але 
згодом його звільнили прихиль-
ники. Після цього депутати на екс-
треному засіданні парламенту ви-
сунули Жапарова на посаду прем'-
єра. Утім відповідний указ не під-
писав тодішній президент Соорон-
бай Жеенбеков. Згодом він таки 
подав у відставку і парламент 
знову затвердив Жапарова на по-
саді прем'єра. Потім Жапаров ого-
лосив, що перейняв усі обов'язки 
президента країни, оскільки тоді-
шній голова парламенту Канат 
Ісаєв також подав у відставку. 

ДРУГА СПРОБА ІМПІЧМЕНТУ: 
ЦІНА ПИТАННЯ ДЛЯ ПРЕЗИДЕ-
НТА ТРАМПА 

 
Американські демократи праг-
нуть, щоб чинний президент США 
Дональд Трамп дочасно залишив 
посаду. Незадовго до закінчення 
терміну його повноважень вони 
намагаються провести вже другий 
імпічмент, який гарантував би, що 
Трамп ніколи не зможе потрапити 
у Білий дім. "Імпічмент мав би сер-
йозне символічне значення", - по-
яснює політологиня Шері Берман 
з Барнард-коледж, афілійованого 
з Колумбійським університетом у 
Нью-Йорку. "Демократи хочуть 
дати зрозуміти, що ніхто не стоїть 
вище закону", - сказала вона у ко-
ментарі DW. 
Президент, за словами Берман, 
сприяв крамолі та підбурював до 
насильства. "Ось чому для демок-
ратії важливо притягти його до 
відповідальності". Інша причина - 

14-та поправка до конституції 
США. "Якщо Трампа визнають 
винним у Сенаті, це може зашко-
дити йому балотуватися знову", - 
сказала Берман. Зазвичай прези-
денти США можуть бути при владі 
два терміни. Оскільки ці строки не 
обов'язково мають йти один за од-
ним, Трамп може знову балотува-
тися у 2024 році. 
Минулої середи, 6 січня, натовп 
прихильників Трампа під впливом 
його закликів не приймати нібито 
фальшиву перемогу на виборах 
його опонента штурмував Капіто-
лій. Конгресмени та сенатори 
мали засвідчити перемогу на пре-
зидентських виборах демократа 
Джо Байдена. Загинуло п’ятеро 
людей, у тому числі поліцейський. 
Підбурюючі заяви Трампа викори-
стовуються демократами у Кон-
гресі на чолі зі спікеркою Ненсі Пе-
лосі для ініціювання другого про-
цесу імпічменту проти президента 
США. Сподівання на малоймовірну 
можливість того, що віцепрези-
дент Майк Пенс міг би усунути 
Трампа, розвіялися у понеділок, 11 
січня. Після зустрічі з Трампом 
Пенс заявив, що не хоче викорис-
товувати 25-ту поправку для відс-
тавки президента. Обидва хочуть 
продовжувати "свою роботу на ко-
ристь країни" до кінця свого тер-
міну перебування на посаді, йде-
ться у повідомленні. "Ми будемо 
діяти терміново, щоб захистити 
нашу конституцію і нашу демок-
ратію. Цей президент - пряма за-
гроза", - написала Ненсі Пелосі у 
листі до демократів-членів Кон-
гресу. 
У документі про імпічмент, який 
подали демократи, Трамп обвину-
вачується у "підбурюванні до на-
сильства проти уряду США". Та-
кож є посилання на 14-ту попра-
вку до конституції США, яка гово-
рить, що ніхто, хто брав участь у 
"повстанні чи бунті" проти Сполу-
чених Штатів, немає права більше 
обіймати державні посади. Ніколи. 
Палата представників може 
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проголосувати за імпічмент вже 
цієї середи. 
У грудні 2019 року конгресмени-
демократи проголосували за імпі-
чмент проти Трампа, але у Сенаті 
забракло голосів, щоб усунути 
президента з посади. Підставою 
тоді стала телефонна розмова До-
нальда Трампа з президентом Ук-
раїни Володимиром Зеленським, у 
якій Трамп просив провести розс-
лідування проти сина Джо 
Байдена. Адміністрація Трампа та-
кож затримувала надання війсь-
кової допомоги Україні. Демок-
рати наполягали, що Трамп злов-
живав службовим становищем. 
Якщо процес імпічменту таки буде 
вдалим, це боляче може вдарити 
по Трампу. Закон про колишніх 
президентів, ухвалений 1958 року, 
передбачає, що кожен президент 
США, який залишає Білий дім, 
отримує захист в усіх аспектах до 
своєї смерті. Однак це стосується 
лише президентів, які не були усу-
нуті від влади. Якщо Сенат визнає 
винним Трампа і після 20 січня - 
дня інавгурації нового президе-
нта, Трамп втратить право на це. 
Усі колишні президенти отриму-
ють щорічну пенсію, що дорівнює 
найвищому класу зарплати держа-
вних службовців на федеральному 
рівні. У випадку з Трампом це ста-
новило б 219 тисяч доларів на рік. 
Крім того, колишні президенти 
США мають право на довічне ме-
дичне страхування та право на лі-
кування у військових госпіталях. 
Закон про колишніх президентів 
також гарантує їм офісні примі-
щення та щорічно до 150 тисяч до-
ларів для покриття витрат на пер-
сонал. Експрезиденти також отри-
мують на поїздки 1 мільйон дола-
рів щороку для себе та пів міль-
йона доларів для їхніх дружин. А 
от це Трампу буде дозволено мати 
незалежно від того, чи буде імпіч-
мент - довічна особиста охорона 
від Секретної служби. 
Демократам знову бракує необхід-
ної більшості у дві третини голосів 
сенаторів для завершення 

процедури імпічменту і процедура 
імпічменту не закінчиться до інав-
гурації Джо Байдена 20 січня. Шері 
Берман впевнена, що до голосу-
вання в Сенаті мине кілька міся-
ців. Зрештою, у нового президента 
Байдена спочатку будуть інші 
пріоритети, зокрема підтвер-
дження Сенатом його кандидатур 
на посади в уряді. 
Чи дозволяє конституція США вза-
галі процедуру імпічменту, якщо 
обвинуваченого більше немає у Бі-
лому домі, думки експертів розхо-
дяться. За словами Берман, абсо-
лютно незрозуміло, як буде розви-
ватися ситуація. 

ЄВРОПАРЛАМЕНТ ЗАСУДИВ АГ-
РЕСИВНУ ПОЛІТИКУ РФ ЩОДО 
УКРАЇНИ 

Європарламент занепокоєний 
тим, що великі частини України та 
Грузії досі окуповані військами 
РФ. Про це йдеться у резолюції 
щодо Спільної безпекової та обо-
ронної політики ЄС у 2020 році, ух-
валеній на пленарному засіданні у 
середу, 20 січня. За документ про-
голосували 387 євродепутатів, 
180 - були проти, ще 119 - утрима-
лися, повідомляє кореспондент 
DW. 
У документі говориться, що Євро-
парламент "занепокоєний тим, що 
великі частини України та Грузії 
окуповані військами Російської 
Федерації в порушення 

міжнародного права". Євродепу-
тати занепокоєні й присутністю 
військ РФ у Молдові, а також тим, 
що "Росія продовжує дестабілізо-
вувати мир і безпеку в регіоні". У 
резолюції також підтверджується 
відданість незалежності, суверені-
тету та територіальній цілісності 
України та всіх інших країн "Схід-
ного партнерства". 
Водночас євродепутати ухвалили 
другу резолюцію, де згадується 
Україна. Цей документ присвя-
чено імплементації Спільної зовні-
шньої та безпекової політики ЄС у 
2020 році. За нього проголосували 
340 парламентарів, 100 - вислови-
лися проти, ще 245 - утрималися. 
У цій резолюції Європарламент 
висловив занепокоєння поширен-
ням гарячих зон конфлікту у сусі-
дніх з ЄС країнах, а також "заморо-

женими конфліктами та продов-
женням де-факто окупації Російсь-
кою Федерацією територій, які на-
лежать суверенним державам". 
Також євродепутати засудили "аг-
ресивну політику Росії щодо Укра-
їни, її негативну роль у кількох за-
морожених конфліктах і тиск на 
деяких з сусідів ЄС, на додачу до 
порушення нею прав кримських 
татар, її блокаду Азовського моря, 
продовження захоплення україн-
ських газових родовищ у Чорному 
морі та порушення територіальної 
цілісності Грузії та Молдови". 
Крім того, Європарламент підтве-
рдив відданість політиці 
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невизнання незаконної анексії 
Криму та закликав Росію взяти на 
себе відповідальність та вплинути 
на сепаратистів і цілковито вті-
лити свої зобов'язання за Мінсь-
кими угодами. 

КС МОЛДОВИ ВИЗНАВ НЕКОНС-
ТИТУЦІЙНИМ ЗАКОН ПРО СТА-
ТУС РОСІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
Конституційний суд Молдови ви-
знав неконституційним закон про 
особливий статус російської мови 
як мови міжнаціонального спілку-
вання. Відповідне рішення КС у 
Кишиневі ухвалив у четвер, 21 сі-
чня, розглянувши запит трьох 
опозиційних депутатів. 
Згідно з заявою голови Конститу-
ційного суду країни Домніки Ма-
ноле, стаття 2 закону про функціо-
нування мов у Молдові, ухвале-
ного парламентом 16 грудня 2020 
року, "надає російській мові приві-
лейований статус щодо інших мов 
національних меншин в Респуб-
ліці Молдова", який не передбаче-
ний конституцією країни. 
Опираючись на результати пере-
пису населення 2014 року, КС за-
значив, що в Молдові існують рай-
они, де, приміром, українська мова 
має більше поширення, ніж росій-
ська, а в деяких районах російська 
мова використовується менш ніж 
трьома відсотками населення. 
"Попри це, стаючи на рівень мови 
міжнаціонального спілкування, 
вона (російська мова. - Ред.) набу-
ває статусу квазіофіційної нарівні 
з (державною. - Ред.) румунською 
мовою", - йдеться в тексті заяви 
Маноле. 
У заяві наголошується, що румун-
ська мова є рідною мовою для не 
менше ніж 77,86 відсотка 

громадян, російська - для не 
менше ніж 9,39  громадян, гагау-
зька - для не менше ніж 4,08 відсо-
тка, українська - для не менше ніж 
3,82 відсотка громадян, а болгар-
ська є рідною мовою для не менше 
ніж 1,48 відсотка громадян Мол-
дови. 
Закон про функціонування мов у 
Молдові передбачає надання ро-
сійській мові статусу мови міжна-
ціонального спілкування і можли-
вість звертатися російською мо-
вою в органи державного управ-
ління. Цим законом також перед-
бачається покарання чиновникам, 
які відмовляються відповідати на 
звертання російською. 
Визнавши новий закон таким, що 
суперечить конституції, Консти-
туційний суд погодився з аргумен-
тами депутатів від опозиції, які 
стверджували, що документ пору-
шує права більшості громадян Мо-
лдови і принижує роль державної 
мови. 
Рішення КС є обов'язковим і оска-
рженню не підлягає. Чинність на-
званого закону припиняється з 
моменту ухвалення рішення Кон-
ституційного суду. 

ПРЕЗИДЕНТ ІТАЛІЇ ПРИЙНЯВ ВІ-
ДСТАВКУ УРЯДУ ДЖУЗЕППЕ КО-
НТЕ 

Прем'єр-міністр Джузеппе Ко-
нте у вівторок, 26 січня, подав 
президенту країни Серджо 

Маттареллі прохання про відс-
тавку, яка була прийнята. Як за-
значається у повідомленні ад-
міністрації глави держави, пре-
зидент має намір 27 січня роз-
почати політичні консультації 
про вихід з урядової кризи. 
Маттарелла попросив членів 
уряду до цього часу продов-
жити виконувати свої обов'я-
зки. 
Відставка уряду не обов'язково 
повинна призвести до розпуску 
парламенту і призначення но-
вих виборів, чого домагається 
опозиція. Цей крок лише відк-
риває шлях до формальних кон-
сультацій щодо шляхів виходу з 
політичної кризи. 
Раніше італійські ЗМІ зазна-
чали, що Маттарелла схиля-
ється до того, аби доручити Ко-
нте вже втретє сформувати 
уряд та не оголошувати нові ви-
бори. Однак спочатку прези-
дент має намір переконатися, 
що прем'єр може розраховувати 
на стабільну більшість у парла-
менті, зазначає агенція Reuters. 
Правляча коаліція в Італії роз-
палася близько двох тижнів 
тому, після виходу з неї партії 
"Жива Італія" експрем'єра Мат-
тео Ренці. Через це уряд втра-
тив більшість у верхній палаті 
парламенту - Сенаті. Дві інші 
партії коаліції - Демократична 
партія, "Рух п’ять зірок" та пар-
тія "Вільні і справедливі" - уже 
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заявили про готовність сформу-
вати новий кабінет міністрів 
під керівництвом Джузеппе Ко-
нте.  

СКАНДАЛ У СБУ ДОПОМІГ РОЗ-
ПОЧАТИ РЕФОРМУ СПЕЦСЛУ-
ЖБИ 

 
Верховна Рада підтримала рефо-
рму Служби безпеки України, ух-
валивши у четвер, 28 січня, у пер-
шому читанні внесення змін до за-
кону про СБУ. Запропоновані 
зміни передбачають розмежу-
вання контррозвідувальної та 
оперативно-розшукової діяльно-
сті, посилення контррозвідуваль-
них та антитерористичних функ-
цій спецслужби, а також можливо-
стей протидії інформаційним опе-
раціям проти України. Водночас 
спецслужба має втратити спецпід-
розділи з боротьби з корупцією та 
організованою злочинністю, має 
бути скорочено штат та проведена 
часткова демілітаризація цього 
органу. 
Проєкт закону про реформу СБУ 
депутати ухвалили більшістю в 
285 голосів. Його підтримали на-
віть депутати з фракції проросій-
ської політичної партії "Опози-
ційна платформа - За життя". Спів-
голові цієї фракції Вадиму Рабіно-
вичу найбільше сподобалося пе-
редбачене в законопроєкті позба-
влення спецслужби функцій боро-
тьби з економічними злочинами. 
"Сьогодні, коли до вас приходять 
перевіряючі з корочками СБУ, їм 
вже можна не платити. Тому на од-
ного нахлібника стало менше", - 
зазначив депутат. 
Голова фракції політичної партії 
"Голос" Ярослав Железняк також 
привітав намір позбавити СБУ 

можливості втручатися в еконо-
міку та переслідувати бізнес. "Це 
ненормально, коли СБУ вибиває 
двері у виробника дитячого харчу-
вання, без пояснень вилучає сер-
вери з інформацією", - заявив Же-
лезняк. Він звернув увагу на те, що 
в сфері економічної злочинності 
слідчі СБУ найчастіше розсліду-
ють ухилення від сплати податків. 
Але "до судового рішення дохо-
дить лише один відсоток" відкри-
тих справ, зазначив Железняк. 
Президент України Володимир Зе-
ленський привітав прорив у рефо-
рмі СБУ і назвав його "важливим 
кроком руху держави вперед на 
шляху лібералізації економіки та 
полегшення ведення бізнесу в Ук-
раїні". Ця реформа є однією з най-
важливіших і часто згадуваних за-
хідними дипломатами в контексті 
боротьби з корупцією. Реформо-
вана служба безпеки є однією із 
важливих передумов зближення 
України та НАТО. На необхідності 
реформувати структури націона-
льної безпеки України в Альянсі 
наголошували ще 2018 року. 
Раніше подані депутатами законо-
проєкти з перетворення СБУ на су-
часну спецслужбу блокувалися 
альтернативними ініціативами її 
керівництва, яке переконувало Зе-
ленського вносити в парламенти 
розроблені в надрах спецслужби 
проєкти законів. Цього разу депу-
татів, вірогідно, підштовхнув до 
дій скандал у СБУ, який буквально 
днями спалахнув навколо спецс-
лужби. Йдеться про розбірки все-
редині української спецслужби. 
Кілька днів тому СБУ підтвердила 
поширені в пресі повідомлення 
про затримання одного з полков-
ників спецслужби за підозрою в 
організації вбивства чинного ге-
нерала СБУ. Як повідомляється, в 
ролі замовника начебто виступив 
ексзаступник нинішнього керів-
ника служби безпеки. 
Депутат парламенту минулого 
скликання Леонід Ємець, який був 
першим заступником голови комі-
тету Верховної Ради з правової 

політики та правосуддя, напряму 
пов'язав ухвалення закону про ре-
форму СБУ з цими подіями. "Коли 
з'явилася інформація про замов-
лення вбивства ексзаступником 
голови СБУ, за закон з реформу-
вання служби проголосувала біль-
шість депутатів... Очевидно, що 
структура СБУ прогнила й потре-
бує реформування", - заявив 
Ємець в одному із своїх виступів 
на телебаченні. 
За оцінкою полковника СБУ в за-
пасі, секретаря комітету Верхов-
ної Ради з національної безпеки, 
оборони та розвідки Романа Кос-
тенка, ухвалений у першому чи-
танні законопроєкт став компро-
місом між українськими політи-
ками, громадськими експертами 
та міжнародними організаціями. 
Водночас депутат зазначив, що під 
час підготовки до остаточного ух-
валення проєкт закону потребує 
уточнення багатьох деталей, які 
можуть вплинути на його якість і 
відповідність західним стандар-
там. Костенко нагадав, що чинний 
закон про СБУ був ухвалений ще в 
90-х роках минулого століття й ці-
лком відповідав тодішнім умовам. 
Саме цим депутат пояснив струк-
туру СБУ, до якої був включений 
підрозділ з боротьби з корупцією, 
економічними злочинами та орга-
нізованою злочинністю. 
У новому законопроєкті передба-
чено поетапне позбавлення СБУ 
функцій слідства й передача їх до 
Державного бюро розслідувань. 
Але ексзаступник голови СБУ, ке-
рівник Агентства з реформування 
сектора безпеки Віктор Ягун вва-
жає, що перетворення цього ор-
гану на сучасну спецслужбу має 
передбачати ще й значне скоро-
чення штату регіональних пред-
ставництв і реформу підготовки 
кадрів. 
Але найважливішим у реформі 
СБУ він вважає дотримання конце-
птуальних положень, зокрема з 
перетворення цієї структури з 
правоохоронного на контррозві-
дувальний орган без його 
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відношення до правоохоронної ді-
яльності та Кримінального коде-
ксу. "В законі не має бути жодних 
моментів, пов'язаних з реєстра-
цією кримінального провадження, 
його розслідування і роботи в ра-
мках оперативно-розшукової дія-
льності. СБУ має діяти тільки за 
законом про контррозвідувальну 
діяльність та законом про держа-
вну таємницю", - сказав Ягун. 

ПОРТУГАЛЬСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ЛЕГАЛІЗУВАВ ЕВТАНАЗІЮ 

 
Парламент Португалії більшістю 
голосів ухвалив легалізацію на-
дання медичної допомоги тим по-
внолітнім важкохворим, хто вирі-
шив добровільно піти з життя. Під 
час проведеного у п'ятницю, 29 сі-
чня, голосування законопроєкт за 
легалізацію евтаназії підтримали 
своїми голосами 136 законодав-
ців, проти висловилися 78 парла-
ментарів, а четверо утрималися. 
Згідно з ухваленим португальсь-
ким парламентом законом, неви-
ліковно хворим пацієнтам, віком 
старше 18 років, надаватиметься 
право просити асистований суїцид 
у разі, якщо вони страждають від 
"тривалого нестерпного" болю, 
цитує текст законопроєкту аген-
ція новин Reuters. Особи, котрі не 
вважатимуться при здоровому 
глузді, права на отримання ев-
таназії не матимуть. 
Крім того, під дію закону про асис-
тований суїцид у Португалії підпа-
датимуть лише громадяни країни, 
а також ті, хто має посвідку на по-
стійне проживання в країні. 
Останній пункт покликаний запо-
бігти напливу іноземців, котрі ці-
леспрямовоно їхатимуть до 

Португалії з метою піти з життя за 
допомогою медиків. 
Для набуття чинності законо-
проєкт ще має підписати прези-
дент Португалії Марселу Ребелу де 
Соуза, який може або підписати 
його, або подати на розгляд Кон-
ституційного суду, або заветувати 
його. 
Раніше можливість супроводу в 
добровільному рішенні піти з 
життя легалізували такі країни-
члени ЄС як Бельгія, Нідерланди й 
Люксембург. Крім того, торік Кон-
ституційний суд Німеччини так 
само вирішив, що людина має 
право на смерть за допомогою ев-
таназії. 

У ЖЕНЕВІ ОБРАЛИ ПЕРЕХІДНИЙ 
УРЯД ЛІВІЇ 

Представники сторін, що конфлік-
тують в Лівії, під час зустрічі у 
п'ятницю, 5 лютого у Женеві, об-
рали новий тимчасовий уряд, 
який, як очікується, прокладе 
шлях до припинення громадянсь-
кої війни і проведення загально-
національних виборів у грудні 
цього року, передає агенція AP. 
Президентську раду очолив лівій-
ський дипломат Мухаммед Юніс 
Манфі, який користується підтри-
мкою на сході країни. Прем'єр-мі-
ністром на час перехідного пері-
оду призначений впливовий підп-
риємець Абдель Хамід Мухаммед 

Дбейба, якого підтримують на за-
ході Лівії. 
Голосування відбулось в рамках 
Форуму лівійського політичного 
діалогу за посередництва ООН. 
Нагадаємо, учасники Форуму лі-
війського політичного діалогу під 
егідою ООН погодили план дій 
щодо об'єднання органів держав-
ної влади в країні в середині лис-
топада минулого року. Цим пла-
ном, зокрема, передбачено ство-
рення президентської ради, до 
якої увійдуть представники трьох 
історичних областей Лівії. 
Конфлікт в Лівії 
Після повалення режиму 
Муаммара Каддафі у 2011 році та 
його вбивства в Лівії почалася бо-
ротьба за владу між різними угру-
пованнями і фракціями. У Триполі 
за підтримки ООН був створений 
уряд національної єдності на чолі 
з Фаїзом Сараджем. Між тим у То-
бруку на сході країни проходять 
засідання однопалатного парла-
менту, що вважає себе справж-
ньою владою і не згоден з політи-
кою Сараджа. 
Міжнародно визнаний уряд у Три-
полі, очолюваний Сараджем, конт-
ролює лише невелику частину 
країни. Його суперником є екссо-
ратник Каддафі, генерал Халіфа 
Хафтар, чиї збройні формування 
("Лівійська національна армія") 
підтримують парламент та дедалі 
сильніше тиснуть на уряд 
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національної єдності. Під контро-
лем Хафтара перебуває значна ча-
стина лівійської території, вклю-
чаючи більшість нафтових родо-
вищ. Хафтар намагається захо-
пити Триполі з квітня 2019 року. 
Наприкінці лютого 2020 року сто-
рони домовилися про режим при-
пинення вогню, але потім бойові 
дії відновилися. 
Уряд Сараджа підтримується в 
цьому конфлікті насамперед туре-
цькими військами. Натомість Хаф-
тар отримує допомогу від Об'єдна-
них Арабських Еміратів (ОАЕ), 
Єгипту, Саудівської Аравії та Росії. 

КОРУПЦІЯ ЗАВАЖАЄ РЕФОР-
МАМ: ГОЛОВНЕ У ДОПОВІДІ ЄВ-
РОПАРЛАМЕНТУ ЩОДО УКРА-
ЇНИ 

Єврокомісія щороку оцінює успіхи 
України в імплементації угоди про 
асоціацію. Останній такий "атес-
тат" вона опублікувала у грудні 
минулого року. Європарламент у 
2018 році започаткував таку ж 
практику, але не зміг витриму-
вати темпу на рівні з бюрократами 
- на другу доповідь щодо імплеме-
нтації угоди про асоціацію Укра-
їна-ЄС йому знадобилося більше 
двох років. Документ, підготова-
ний німецьким євродепутатом Мі-
хаелем Ґалером (Michael Gahler), 
ухвалили на пленарному засіданні 

у середу, 10 лютого, а результати 
оголосили 11 лютого. За доповідь 
проголосували 526 євродепутатів, 
79 - були проти, ще 71 єворпарла-
ментар утримався. 
Перспектива членства України в 
ЄС 
Офіційний Євросоюз не визнає пе-
рспективи членства України в ЄС, 
не бажаючи будити сподівань на її 
швидкий вступ до об'єднання. 
Адже найближчим часом ні Укра-
їна, ні ЄС не будуть до цього готові. 
Натомість Європарламент дотри-
мується думки, що українцям пот-
рібно дати мету, до якої можна 
прагнути. 
"Україна має європейську перспе-
ктиву відповідно до статті 49 До-
говору про ЄС і може подати зая-
вку на набуття членства у ЄС за 
умови виконання всіх копенгаген-
ських критеріїв, а також принци-
пів демократії, поваги фундамен-
тальних свобод, прав людини та 
меншин і дотримання верховенс-
тва права", - зазначається у допо-
віді. Деякі євродепутати хотіли 
викреслити цей пункт, але за та-
кий крок проголосували лише 82 
парламентаря, тоді як 575 депута-
тів виступили проти цього. 
Перегляд угоди про асоціацію Ук-
раїна-ЄС 
У Європарламенті відзначають 
"суттєвий прогрес" України в імп-
лементації угоди про асоціацію та 

інтеграції до ЄС, а також заклика-
ють владу в Києві цілковито вті-
лити угоду та використати її поте-
нціал. У доповіді вказується й на 
"необхідності оновити угоду про 
асоціацію, щоб врахувати еволю-
цію нормативної бази економіч-
ного розвитку". 
Україна і ЄС домовилися провести 
всебічну оцінку угоди про асоціа-
цію цього року. Вона стане темою 
Ради асоціації 11 лютого в Брю-
сселі. У Європарламенті ж радять в 
рамках цієї оцінки оновити пун-
кти щодо торгівлі та секторальної 
інтеграції України до ЄС, зокрема, 
у цифровій економіці, енергетиці 
та боротьбі зі змінами клімату. 
Євродепутати також закликали ЄС 
розробити "посилену стратегію 
співпраці щодо реформ та інвести-
цій". При цьому Єврокомісія та 
міжнародні фінансові організації, 
на їхню думку, повинні зробити 
Україні детальну "економічну й ін-
вестиційну пропозицію" для подо-
лання наслідків пандемії COVID-
19. 
Боротьба з корупцією в Україні, 
КСУ та олігархи 
"Україна не повинна забувати той 
факт, що рівень політичної, техні-
чної та фінансової підтримки з 
боку ЄС залежатиме від того, на-
скільки вона виконуватиме зобо-
в'язання, взяті перед ЄС і його дер-
жавами-членами", - застерігається 
у доповіді. 
Ці зобов'язання стосуються пере-
дусім реформ у сфері верховенс-
тва права, ефективного вряду-
вання та боротьби з корупцією. 
"Незважаючи на помітний про-
грес, широко поширена корупція 
продовжує заважати процесу ре-
форм", - зазначається у доповіді. 
Конституційну кризу, яка виникла 
внаслідок рішень Конституцій-
ного суду України (КСУ) щодо ан-
тикорупційних органів, названо 
однією з загроз для спроможності 
президента України Володимира 
Зеленського та Верховної Ради 
проводити реформи. 
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"Європарламент визнає активні 
зусилля, започатковані президен-
том Зеленським і вжиті політич-
ними акторами для відновлення 
законодавства та довіри до анти-
корупційної архітектури в Укра-
їні", - зазначили у доповіді. Ця 
фраза, запропонована литовським 
євродепутатом Пятрасом Ауштря-
вічюсом, виявилася найбільш су-
перечливою в сесійній залі. У під-
сумку її підтримали 334 парламен-
тарі, тоді як 322 - проголосували 
проти. 
Один із найжорсткіших пунктів 
доповіді стосується олігархів: "Єв-
ропарламент висловлює крайнє 
занепокоєння неприкритими 
спробами приватних інтересів пі-
дірвати досягнення країни в боро-
тьбі з корупцією та загалом у де-
мократичних реформах, зокрема, 
шляхом захоплення політичної 
влади деякими українськими олі-
гархами, які ослабили орієнтовану 
на реформи більшість у Верховній 
Раді". 
При цьому євродепутати не за-
були і про позитив. Вони похва-
лили перезапуск Національного 
агентства з запобігання корупції 
(НАЗК) і винесення перших виро-
ків Вищим антикорупційним су-
дом, який, на думку Європарламе-
нту, має "високі професійні стан-
дарти". А Національне антикоруп-
ційне бюро (НАБУ) в доповіді на-
зивають "можливо, найбільш ефе-
ктивною антикорупційною інсти-
туцією у країні". При цьому євро-
депутати закликали привести за-
конодавство про НАБУ у відповід-
ність із Конституцією України та 
рішенням КСУ, але так, щоб дирек-
тора Бюро обирали за "прозорою 
деполітизованою процедурою за 
принципом найбільших заслуг". 
Європарламент шкодує, що судова 
система має один із найнижчих рі-
внів довіри в Україні. І тому закли-
кає українську владу прискорити 
її реформування та боротися з ко-
рупцією серед суддів. Це, на думку 
європарламентарів, має відбува-

тися так, аби не постраждала неза-
лежність судочинства. 
Умови для виборів у ОРДЛО не ви-
конані 
Великий розділ у доповіді приді-
лено питанням безпеки. У ньому 
Європарламент засудив неза-
конну анексію Криму та де-факто 
окупацію окремих районів Дон-
басу (ОРДЛО), а також закликав 
Росію вивести свої війська з тери-
торії України. Євродепутати наго-
лосили, що санкції щодо Росії по-
винні залишатися чинними доти, 
доки мінські угоди не будуть ціл-
ковито виконані, а територіальна 
цілісність України не буде віднов-
лена у її міжнародно визнаних ко-
рдонах. У той же час ЄС варто бути 
готовим посилити санкції, якщо 
ситуація цього потребуватиме, до-
дали у документі. 
Європарламент вказав на важли-
вість створення нових ділянок ро-
зведення сил на Донбасі, а також 
відкриття нових пунктів в'їзду-ви-
їзду на лінії розмежування. Водно-
час у доповіді наголошується, що 
"умови для вільних і чесних вибо-
рів у Донецьку та Луганську відсу-
тні за нинішньої ситуації". На ду-
мку євродепутатів, коли ситуація 
дозволить, ЄС повинен запропону-
вати цивільну місію, яка би допо-
магала у розмінуванні, підготовці 
місцевих виборів і забезпеченні 
доступу для гуманітарних органі-
зацій. 
Доповідь визнає й "унікальний до-
свід і фахові знання України" у без-
пековій і оборонній політиці, че-
рез що вона привітала участь кра-
їни у місіях і операціях ЄС. 
Відреагували у Європарламенті й 
на зміну влади у Молдові, заклика-
вши Київ допомагати Кишиневу в 
"його спробах відновити контроль 
над Придністров'ям, які ґрунту-
ються на територіальній цілісно-
сті Молдови". 
 
 
 
 

НА ДОСТРОКОВИХ ВИБОРАХ У 
КОСОВІ ПЕРЕМОГЛА ОПОЗИЦІЯ 

 
На позачергових парламентських 
виборах, що відбулися 14 лютого в 
Косові, переміг опозиційний лівий 
рух Vetevendosje ("Самовизна-
чення"). За даними виборчої комі-
сії, наданими у понеділок, 15 лю-
того, він здобув 48 відсотків голо-
сів. 
На другому місці з 17 відсотками 
голосів "Демократична партія Ко-
сова", яка є наступницею зброй-
ного формування "армія визво-
лення Косова", яке боролося за 
відкоремлення регіону від Юго-
славії. На третьому місці з 13 від-
сотками голосів - консервативна 
"Демократична ліга Косова", ко-
тра дотепер перебувала при владі. 
"Демократична партія Косова" та 
"Демократична ліга Косова" ви-
знали свою поразку. Голова уряду 
Авдулла Хоті оголосив, що хоче пе-
рейти до "конструктивної опози-
ції" в парламенті. 
Нагадаємо, що центрвиборчком 
країни виключив зі списку канди-
датів лідера руху "Самовизна-
чення" Альбіна Курті через умо-
вне засудження у 2018 році за за-
стосування ним сльозогінного 
газу в парламенті. Курті вже був 
прем'єр-міністром з лютого по че-
рвень 2020 року. Однак потім він 
мав поступитися посадою Авдуллі 
Хоті, який представляє партію 
"Демократична ліга Косова", після 
невдалої спроби політсили Курті 
сформувати стійку урядову коалі-
цію. 
У разі перемоги на виборах руху 
"Самовизначення" зі здобуттям бі-
льшості в парламенті, ця політи-
чна сила може висунути кандида-
туру Курті в прем'єри. Курті 
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націлений на проведення реформ і 
позиціонує себе як політик нового 
покоління, котрий протистоїть 
"старій гвардії". Особливо знач-
ною популярністю 45-річний Ку-
рті користується серед молоді та 
тих вихідців з Косова, котрі про-
живають за кордоном. 
Зі 120 місць у парламенті 20 заре-
зервовано для представників етні-
чних менших, з яких 10 мають пе-
рейти представникам сербської 
меншини. З часу проголошення 
незалежності від Сербії в 2008 
році у Косові ще ніколи не було 
уряду, який залишався б при владі 
до кінця визначеної законодавст-
вом каденції. 

НА ВИБОРАХ У КАТАЛОНІЇ ПЕРЕ-
МАГАЮТЬ ПРИХИЛЬНИКИ НЕ-
ЗАЛЕЖНОСТІ 

 
На виборах до регіонального пар-
ламенту Каталонії, що відбулися в 
неділю, 14 лютого, перемагають 
партії, що виступають за незалеж-
ність регіону. Про це за результа-
тами підрахунку понад 99 відсот-
ків голосів повідомляє агенція 
dpa. За даними агенції, ці партії 
здобувають загалом від 73 до 80 
місць у парламенті, тоді як для аб-
соолютної більшості потрібно 
отримати 68 зі 135 місць. 
Водночас високі результати про-
демонстрували соціалісти, які ви-
ступають проти незалежності Ка-
талонії. Їх підтримали 23 відсотки 
виборців, що дозволило партії по-
сісти перше місце на виборах і 
отримати 33 місця в регіональ-
ному парламенті. 
На другому місці опинилися "Ліві 
республіканці Каталонії", які на-
брали 21 відсоток голосів, проте 
теж отримають 33 місця в 

парламенті. На третьому - партія 
"Разом за Каталонію", яку підтри-
мали 20 відсотків виборців і яка 
отримає 32 місця в парламенті. До 
табору прихильників незалежно-
сті також належить ліва партія 
"Кандидатура народної єдності", 
яка набрала 6,5 відсотка голосів та 
матиме 9 місць у парламенті. 
Нагадаємо, з 2017 року в регіоні 
правив уряд меншості прихильни-
ків незалежності на чолі з "Лівими 
республіканцями Каталонії", до 
якого також належала партія "Ра-
зом за Каталонію" Карлеса Пучде-
мона, який втік до Бельгії. У вере-
сні 2020 року Верховний суд Іспа-
нії постановив, що керівник ката-
лонської автономії Кім Торра по-
винен залишити свою посаду. Та-
кож його на півроку позбавили 
права обіймати посади в держав-
ній адміністрації та засудили до 
штрафу в 30 тисяч євро. Торру об-
винувачували в непокорі центра-
льній виборчій комісії Іспанії: в 
2019 році він відмовився зняти з 
адміністративних будівель в Бар-
селоні символіку руху за незалеж-
ність Каталонії та плакати на під-
тримку каталонських політиків, 
засуджених за спробу відокре-
мити Каталонію від Іспанії в 2017 
році. 

НАБУ: ЗАКОНОПРОЄКТ УРЯДУ 
ЗАГРОЖУЄ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
БЮРО 

 
Законопроект Кабінету міністрів 
України щодо приведення статусу 
Національного антикорупційного 
бюро України (НАБУ) у відповід-
ність з вимогами Конституції Ук-
раїни, що має вирішити проблемні 
моменти через рішення Конститу-
ційного Суду щодо НАБУ, 

насправді відкриває можливості 
для повного перезавантаження ін-
ституції та позбавлення її інститу-
ційної незалежності, заявили у 
НАБУ. 
"Аналіз проєкту закону (...) дозво-
ляє виділити низку ключових за-
гроз, наслідком втілення яких 
стане втрата реальної спроможно-
сті НАБУ протидіяти та викривати 
топкорупцію в Україні", - йдеться у 
заяві НАБУ у четвер, 18 лютого. 
У бюро зазначили, що згідно з цим 
законопроєктом "контрольний 
пакет" голосів у складі конкурсної 
комісії з відбору директора НАБУ 
фактично отримує Кабінет мініст-
рів, який, окрім трьох представни-
ків від себе, призначає ще трьох зі 
списку, поданого донорами. "Од-
нак остаточне рішення - за Кабмі-
ном, вищу ланку якого, нагадаємо, 
становлять особи, підслідні 
НАБУ", - зауважили у відомстві. 
Також остаточне рішення щодо 
складу комісії зовнішнього конт-
ролю з проведення щорічної неза-
лежної оцінки (аудиту - Ред.) пов-
ністю віддається Кабінету мініст-
рів, наголосили у бюро. 
Крім того, у НАБУ звернули увагу 
на те, що зміна статусу бюро - з 
правоохоронного на центральний 
орган виконавчої влади зі спеціа-
льним статусом - тягне за собою 
питання вирішення трудових вза-
ємин зі співробітниками НАБУ, 
яких відібрано на посади за ре-
зультатами відкритого конкурсу. 
"З огляду на реалії останнього 
часу, є ймовірність, що реорганіза-
цію можуть використати як при-
від для зміни кадрового складу, 
який є найціннішим ресурсом у 
протидії та боротьбі з корупцією 
на вищих щаблях влади в дер-
жаві", - зазначили у відомстві. 
У НАБУ вважають, що "замість 
консолідації зусиль у боротьбі з 
топкорупцією, ми вкотре стали 
свідками чергового об'єднання 
владного ресурсу задля боротьби 
з НАБУ". При цьому у відомстві до-
дали, що не полишають надій на 
готовність до конструктивної 
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дискусії у Верховній Раді і готові 
до неї долучитися. 
Нагадаємо, 15 лютого у Верховній 
Раді був зареєстрований законо-
проєкт про внесення змін до де-
яких законів України щодо приве-
дення статусу НАБУ у відповід-
ність до вимог Конституції Укра-
їни. Згідно з інформацією на сайті 
парламенту, ініціатором законо-
проєкту No5070 є прем'єр-міністр 
Денис Шмигаль. 
Міністр юстиції Денис Малюська 
повідомив, що цей законопроєкт 
передбачає звільнення ниніш-
нього директора НАБУ Артема Си-
тника і призначення виконувачем 
обов'язків директора його пер-
шого заступника Гізо Углави. 
При цьому у грудні 2020 року в мі-
н'юсті наголошували, що Ситник 
залишається на своїй посаді попри 
втрату чинності окремими поло-
женнями закону про бюро, які КСУ 
визнав неконституційними. 

НОВИЙ УРЯД ГРУЗІЇ ОБІЦЯЄ ПІД-
ГОТУВАТИ КРАЇНУ ДО ВСТУПУ В 
ЄС 

Парламент Грузії у понеділок, 22 
лютого, на пленарному засіданні 
проголосував за вотум довіри 
уряду на чолі з прем'єр-міністром 
Іраклієм Гарібашвілі. 

Під час виступу на пленарному за-
сіданні перед депутатами Гаріба-
швілі заявив, що одним із пріори-
тетів уряду в найближчі 100 днів 
буде наведення порядку в країні і 
повернення певних деструктив-
них сил у конституційні рамки, по-
відомляє агентство "Інтерфакс". 
При цьому він додав, що влада го-
това до діалогу з опозицією, але не 
з питання призначення нових ви-
борів і не з "її радикальними ліде-
рами, які прагнуть дестабілізу-
вати обстановку в країні для дося-
гнення своїх особистих інтересів". 
У голосуванні не брали участі об-
рані депутати від п'яти опозицій-
них партій, які відмовляються 
увійти в парламент, вважаючи, що 
результати парламентських вибо-
рів 31 жовтня 2020 року були сфа-
льсифіковані владою на користь 
правлячої партії "Грузинська 
мрія". 
Головне завдання оновленого 
уряду Грузії на найближчі чотири 
роки - забезпечити готовність 
економіки для подання країною 
офіційної заявки на членство в Єв-
росоюзі. Про це йдеться в урядовій 

програмі на 2021-2024 роки "Для 
будівництва європейської дер-
жави". Програму також схвалив 
парламент Грузії. 

Згідно з документом, для вико-
нання до 2024 року цього за-
вдання "економічна політика 
уряду буде спрямована на ство-
рення умов для швидкого виходу з 
кризи, обумовленого пандемією 
коронавірусу, відновлення з 2021 
року підйому економіки і скоро-
чення бідності в країні". Програма 
обіцяє, що податкове і митне зако-
нодавство Грузії приведуть у від-
повідність до законодавства ЄС. 
Новий прем'єр-міністр Грузії Гарі-
башвілі народився в 1982 році. За-
кінчив Тбіліський державний уні-
верситет і Університет  Сорбонна 
за фахом міжнародні відносини. З 
2004 до 2012 року працював на рі-
зних посадах у компанії, що нале-
жить мільярдерові Бідзіні Івані-
швілі. У 2012-2013 роках працю-
вав на посаді міністра внутрішніх 
справ Грузії. У 2013-2015 роках 
був прем'єр-міністром Грузії. 

ЗАКОЛОТ У М'ЯНМІ: ГЛАВА 
УРЯДУ ПОСТАЛА ПЕРЕД КОНТ-
РОЛЬОВАНИМ ВІЙСЬКОВИМИ 
СУДОМ 

 
Глава уряду М'янми Аун Сан Су 
Чжі, відсторонена від влади вна-
слідок військового перевороту, 
постала перед судом, де їй вису-
нули нові звинувачення. Про це у 
понеділок, 1 березня, передає аге-
нтство AFP. Слухання проходило в 
закритому режимі. Наступна дата 
суду призначена на 15 березня. 
Демонстрація в суді відеозапису із 
Нобелівською лауреаткою Аун Сан 
Су Чжі стала першою з 1 лютого 
появою прем'єрки на публіці. 
За словами адвокатів прем'єрки, 
їй висунули обвинувачення у 
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"підбурюванні до заворушень" і 
порушенні норм закону "Про теле-
комунікації". Адвокати також по-
відомили, що не знають, скільки 
ще звинувачень висунуть прем'є-
рці. "Все може статися в цій країні 
в такі часи", - зазначили адвокати. 
Як повідомлялося, 1 лютого війсь-
кові М'янми відсторонили від 
влади цивільне керівництво кра-
їни на чолі з Аун Сан Су Чжі та ого-
лосили надзвичайний стан, який 
триватиме протягом року. Також в 
країні продовжують відключати 
інтернет, бо протестувальники 
використовують соцмережі для 
організації нових акцій і заходів. 
Колишній генерал та донині віце-
президент М'їн Све тепер викону-
ватиме роль перехідного глави 
держави. Втім, вся повнота влади 
належатиме керівнику збройних 
сил Мін Аун Хлайну. Поки трива-
тиме надзвичайний стан, саме він 
буде найголовнішою особою дер-
жави. 
Аун Сан Су Чжі та президент кра-
їни Він М'їн перебувають під аре-
штом. Військові обґрунтовували 
свої дії заявами про маніпуляції на 
парламентських виборах в листо-
паді 2020 року, на яких перемогла 
партія Су Чжі. Міжнародні спосте-
рігачі називали вибори вільними і 
чесними. У низці країн світу засу-
дили переворот і вимагають звіль-
нення арештованих політиків. 
З початку військового перевороту 
у М'янмі не вщухають масові акції 
протесту. Під час їх розгону сило-
вики застосовують силу та вогне-
пальну зброю проти демонстран-
тів. За даними управління верхов-
ного комісара ООН з прав людини, 
тільки 28 лютого під час протестів 
загинули 18 людей і ще понад 30 
були поранені.  
Глава дипломатії ЄС Жозеп Бор-
рель вже заявив, що Європейський 
Союз найближчим часом вживе за-
ходів у відповідь на жорстокі дії 
військових у М'янмі проти учасни-
ків протестів. 

ЕКСПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦІЇ НІ-
КОЛЯ САРКОЗІ ЗАСУДИЛИ ЗА КО-
РУПЦІЮ 

 
Колишній президент Франції Ні-
коля Саркозі визнаний винним у 
справі про корупцію. Суд в Парижі 
у понеділок, 1 березня, засудив по-
літика до трьох років позбавлення 
волі, два роки з цього терміну - 
умовно. 
Суд визнав доведеним обвинува-
чення щодо колишнього глави 
французької держави в корупції, 
спробі підкупу судді та викорис-
танні службового становища. Ра-
ніше його також підозрювали в 
тому, що він приймав незаконні 
пожертвування від співвласниці 
косметичної компанії L'Oreal, мі-
льярдерки Ліліан Бетанкур і вико-
ристовував ці гроші для фінансу-
вання своєї виборчої кампанії у 
2007 році. 
У 2013 році Саркозі був виправда-
ний за цим звинуваченням, але 
його телефонні переговори з адво-
катом, перехоплені органами юс-
тиції в рамках розслідування ін-
шої справи, дозволили слідству 
отримати нові докази проти екс-
президента. 
Судовий процес щодо Саркозі, що 
почався наприкінці листопада 
2020 року, пов'язаний з підозрами 
у тому, що політик, вже обіймаючи 
посаду президента, намагався 
вплинути на хід розслідування 
справи про пожертвування Бетан-
кур. За даними слідства, у 2014 
році він запропонував прокурору 
при Касаційному суді Жильбер 
Азіберу підвищення і призна-
чення в Монако в обмін на інфор-
мацію про хід розслідування. Сам 
Саркозі відкидає всі звинува-
чення. Разом з ним на лаві підсуд-
них перебувають його адвокат 

Тьєррі Ерцог і Жильбер Азібер. 
Для останніх прокуратура  про-
сила ту ж міру покарання, що і для 
експрезидента країни. 
Нагадаємо, Ніколя Саркозі обій-
мав пост президента Франції з 
2007 до 2012 року. Процес щодо 
нього вважається в країні унікаль-
ним, оскільки за час існування з 
1958 року П'ятої республіки, жо-
ден колишній глава держави не 
поставав перед судом у зв'язку зі 
звинуваченнями у корупції. 
У 2011 році колишній президент 
Франції Жак Ширак був засудже-
ний до двох років ув'язнення умо-
вно за звинуваченням у переви-
щенні повноважень і розтраті ко-
штів з громадських фондів. Однак 
він не з'явився на жодне засідання 
суду через проблеми зі здоров'ям. 
У 2019 Ширак помер у віці 86 ро-
ків. 
Очікується, що у березні 2021 року 
Саркозі та 13 його соратників та-
кож постануть перед судом у зв'я-
зку з обвинуваченнями в незакон-
ному фінансуванні президентсь-
кої кампанії 2012 року. 

СУДОВА РЕФОРМА 2.0: ЩО ПРО-
ПОНУЄ ЗЕЛЕНСЬКИЙ, АБИ УКРА-
ЇНЦІ ДОВІРЯЛИ СУДАМ 

 
Чимало кризових подій в Україні 
останніх місяців, очевидно, зму-
сили Володимира Зеленського 
невідкладно взятися за судову 
реформу. Починаючи від кризи, 
спровокованої рішенням Кон-
ституційного суду, яке скасу-
вало частину антикорупційних 
норм, і завершуючи нещодавнім 
судовим вироком громадському 
активісту Сергію Стерненку, 
який багато хто в країні 
сприйняв як несправедливий і 
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політично мотивований. Різ-
ними містами прокотилися акції 
протесту з вимогою звільнити 
Стерненка, якого засудили до 
понад сімох років в'язниці. Чи не 
перша масштабна акція відбу-
лася біля будівлі Офісу президе-
нта. Тож що ж саме пропонує Во-
лодимир Зеленський, аби рефо-
рмувати українські суди? 
Очікується, що президент най-
ближчим часом затвердить 
Стратегію розвитку органів пра-
восуддя на 2021-2023 роки, яку 
розробила створена ним Комісія 
з питань правової реформи. Ок-
рім цього, вже у вівторок, 2 бере-
зня, Верховна Рада у першому 
читанні має голосувати за зако-
нопроєкт "Про судоустрій і ста-
тус суддів", покликаний розбло-
кувати роботу Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів (ВККС). Ця 
комісія проводить конкурсні 
відбори суддів до суддівського 
корпусу, займається переведен-
ням суддів з одного суду в ін-
ший, перевіркою їхнього квалі-
фікаційного рівня. 
До листопада 2019 року ВККС 
повноцінно працювала, прово-
дила конкурси на суддівські по-
сади в місцевих судах, всі канди-
дати пройшли перевірку, однак 
їх так і не призначили на посаду, 
оскільки повноваження членів 
ВККС були припинені в резуль-
таті першої спроби Володимира 
Зеленського провести суддів-
ську реформу. І хоча пізніше 
Конституційний суд визнав ух-
валених Радою новий закон не-
конституційним, комісія все 
одно лишилася розформованою, 
а її попередні рішення втратили 
законну силу. 
Як наслідок, у судах утворився 
кадровий голод. Це визнає і сам 
президент. "Через відсутність 
майже третини суддів грома-
дяни змушені місяцями, а іноді й 
роками очікувати розгляду своєї 
справи. У цьому контексті важ-
ливо відновити роботу Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів", - 
каже тепер Зеленський. За но-
вим законопроєктом авторства 
депутатів з пропрезидентської 
фракції "Слуг народу", ВККС має 
складатися з 16 членів, які приз-
начаються Вищою радою право-
суддя (ВРП) на чотири роки. Но-
вий склад ВККС призначати-
меться за результатами конкур-
сного відбору. До першого 
складу конкурсної комісії Зелен-
ський та його команда пропонує 
включити іноземних експертів. 
"Конкурсна комісія має відіб-
рати тільки доброчесних пред-
ставників до ВККС. Всі співбе-
сіди будуть відкритими і відбу-
ватимуться з відеотрансляцією. 
Це принципова позиція президе-
нта", - наголошує співавтор за-
конопроєкту про ВККС, депутат 
фракції "Слуга народу" Андрій 
Костін.  
Після цього, за задумом Володи-
мира Зеленського, мають пере-
завантажити Вищу раду право-
суддя (ВРП). Відповідний прези-
дентський законопроєкт вже че-
кає розгляду в парламенті. ВРП - 
це головний орган в системі су-
дової влади країни. В його руках 
зосереджено фактично повний 
контроль за призначенням і зві-
льненням суддів та притягнен-
ням до відповідальності за пору-
шення. 
Але нині основна проблема кри-
ється у формуванні цього ор-
гану. На даний момент ВРП скла-
дається з 21 члена. Половину з 
них обирають самі судді серед 
своїх, ще по двоє обираються 
з'їздом адвокатів, науковців, 
прокурорів, Верховною Радою і 
президентом. Крім того, до ВРП 
окремо входить голова Верхов-
ного Суду. Таким чином, біль-
шість у ВРП становлять судді, 
обрані суддями. Зараз члени 
ВРП не проходять перевірку на 
доброчесність. Саме тому у цей 
важливий орган потрапляють 
здебільшого лояльні до системи 

чи заангажовані представники, 
які потім призначають за судді-
вські посади таких же кандида-
тів, кажуть експерти. 
Аби ситуація змінилася, законо-
проєкт Зеленського пропонує 
створити так звану етичну раду 
у складі трьох суддів чи суддів у 
відставці, яких делегує Рада суд-
дів, та трьох експертів від між-
народних організацій, з якими 
співпрацює Україна в питанні 
антикорупційної та судової ре-
форми. Завдання ради - оцінити 
доброчесність кандидатів до 
ВРП та подати суб'єктам призна-
чення список рекомендованих. 
"Якщо буде ухвалено законо-
проєкт у тому вигляді, в якому 
пропонує президент, оновлення 
ВРП не буде. Бо він пропонує, 
щоб рішення в етичній раді ух-
валювалися більшістю голосів. 
Тобто будь-якого доброчесного 
кандидата не підтримають, до-
поки за нього не проголосує 
хоча б один суддя. З практики, 
судді не люблять своїх доброче-
сних", - каже DW аналітикиня 
Центру протидії корупції Галина 
Чижик. За її словами, завдяки 
міжнародним експертам до ВРП 
не потраплять і недоброчесні, 
втім, якісно і швидко перезаван-
тажити Вищу раду правосуддя 
таким чином не вдасться, оскі-
льки принцип більшості голосів 
пропонується застосовувати і 
під час звільнення чинних чле-
нів ВРП.  
У рамках судової реформи Воло-
димир Зеленський також анон-
сув запровадження "суду у смар-
фоні", який має стати частиною 
проєкту "Держава у смартфоні". 
Планується, що більшість бюро-
кратичних процедур перейдуть 
в онлайн, і це зможе прискорити 
судовий процес. Голова створе-
ної президентом Комісії з пи-
тань правової реформи Сергій 
Іонушас пояснює, що випробову-
вати "суд у смартфоні" будуть на 
ще не запущеному Суді 
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інтелектуальної власності. Цей 
суд має стати майданчиком для 
впровадження повноцінного 
електронного судочинства на 
базі Єдиної судової інформа-
ційно-телекомунікаційної сис-
теми. 
Окрім цього, за словами 
Іонушаса, Стратегія розвитку 
органів правосуддя передбачає 
запровадження інституту суду 
присяжних, який вирішуватиме 
питання винуватості чи невину-
ватості особи. Також влада хоче 
запровадити механізм перег-
ляду вироків щодо осіб, засудже-
них до довічного чи іншого три-
валого позбавлення волі. Іще 
одна пропонована президентсь-
кою комісією новація - інститут 
скарги на недотримання "розум-
них" строків розгляду справ у 
судах. 
Іонушас наголошує, що перед 
тим, як запроваджувати рефо-
рми, проведуть всебічний аудит 
місцевих судів та суддівської ді-
яльності. "Після цього будуть 
підготовлені висновки щодо 
змін мережі судів з врахуванням 
змін законодавства щодо децен-
тралізації. В аудиті враховува-
тиметься навантаження на кож-
ного суддю та витратити на ут-
римання кожного суду", - пові-
домив Сергій Іонушас.  
Натомість Галина Чижик вва-
жає, що всі ці зніми принесуть 
позитивний результат і судову 
реформу можна буде вважати 
розпочатою лише після того, як 
будуть якісно перезавантажені 
Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів та Вища рада правосуддя. 
"Ці пропозиції хороші, але ні-
чого не зміниться якісно, якщо і 
далі судова система України ко-
нтролюватиметься Вищою ра-
дою правосуддя. Доки там немає 
доброчесності і справедливості, 
то ні інститут присяжних, ні "суд 
у смартфоні" нам не допоможе 
відновити довіру до суддів", - 
переконана аналітикиня Центру 
протидії корупції. 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ВИНІС ЩЕ 
ОДНЕ РІШЕННЯ ЩОДО СУДОВОЇ 
РЕФОРМИ У ПОЛЬЩІ 

 
Європейський суд у вівторок, 2 
березня, схвалив право кандида-
тів на посаду суддів Верховного 
суду Польщі оскаржувати рі-
шення щодо їх непризначення 
польською Радою правосуддя. 
Рада правосуддя Польщі відіграє 
вирішальну роль у призначенні 
суддів, оцінюючи їх та номіну-
ючи на посаду верховних суддів. 
Критики закидали цьому органу 
відсутність незалежності, зок-
рема через вплив на нього прав-
лячої у Польщі партії "Право і 
справедливість". 
Суд в Люксембурзі ухвалив, що 
численні зміни, внесені у законо-
давство про судову систему, уне-
можливили право суддів на оска-
рження рішень Ради правосуддя 
Польщі у адміністративних су-
дах. Це є порушенням законодав-
ства ЄС, постановив Європейсь-
кий суд. Тож остаточне рішення 
щодо оскарження постанов поль-
ської Ради правосуддя має ухва-
лювати суд. Суд ЄС при цьому на-
голосив, що законодавством ЄС 
заборонені такі законодавчі но-
вели, які фактично призводять 
до позбавлення суддів незалеж-
ності. 
Нагадаємо, через запровадження 
польською правлячою партією 
судової реформи Польща опини-
лась під критикою. Уряду в Вар-
шаві закидають позбавлення су-
дової влади незалежності через 
зростання політичного конт-
ролю. Водночас у правлячій пар-
тії "Право і справедливість" від-
кидають закиди критиків судо-
вої реформи, обґрунтовуючи 

законодавчі зміни необхідністю 
підвищення ефективності поль-
ських судів. З 2017 року судді у 
Польщі призначаються Радою 
правосуддя, склад якої відтоді ж 
призначається парламентом, а 
не суддівським корпусом. Водно-
час законодавство практично не 
передбачає механізмів оскар-
ження рішень Ради правосуддя. 
Раніше Європейський суд вже ви-
носив рішення щодо судової ре-
форми у Польщі, які, згідно з рі-
шенням суду, порушує закони ЄС. 

У НІМЕЧЧИНІ ПАРЛАМЕНТСЬ-
КИХ І УРЯДОВИХ ЛОБІСТІВ ЗМУ-
СЯТЬ РЕЄСТРУВАТИСЯ 

 
Урядова коаліція в Німеччині до-
мовилася запровадити в країні 
реєстр лобістів, як працюють із 
депутатами Будестагу, фракці-
ями чи урядом країни. Кожен 
професійний лобіст у майбут-
ньому повинен буде внести у 
спеціальний реєстр при Бундес-
тазі інформацію про себе, вклю-
чно з роботодавцем чи замовни-
ком, числом співробітників та фі-
нансовими витратами на лобіст-
ську діяльність. Лобісти повинні 
будуть вносити цю інформацію 
перед тим, як контактуватимуть 
з представниками влади. При 
цьому в міністерствах відстежу-
ватимуться такі зустрічі аж до 
одного з найнижчих керівних рі-
внів, а саме - керівників груп.  
Зазирнути до реєстру зможе ко-
жен, порушення каратимуться 
штрафами обсягом до 50 тисяч 
євро. Крім того, порушників вно-
ситимуть до "чорного списку", 
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повідомив депутат від Соціал-де-
мократичної партії Німеччини 
(СДПН) Маттіас Бартке (Matthias 
Bartke), що брав участь у перего-
ворах щодо відповідного законо-
проєкту. 
Найближчим часом законо-
проєкт ще має підтримати Бун-
дестаг. Однак з огляду на згоду 
обох фракцій правлячої коаліції - 
СДПН та ХДС/ХСС - ухвалення за-
кону є лише питанням часу. У 
ХДС/ХСС вважають, що завдяки 
реєстру лобістів процес ухва-
лення політичних рішень у Німе-
ччині стане "значно прозорішим 
і зрозумілішим". 
Критичним пунктом нового ре-
єстру лобістів називають те, що 
завдяки ньому не можна буде 
зрозуміти, чия саме лобістська 
робота стоїть за кожним окре-
мим законом. Крім того, лобісти 
не повинні будуть повідомляти, з 
ким саме і як часто вони зустрі-
чалися у парламенті чи уряді. 
Опозиція розкритикувала запла-
нований урядом реєстр лобістів 
у Німеччині як недостатньо суво-
рий. У ліберальній Вільній демо-
кратичній партії звернули увагу, 
зокрема, на велику кількість ви-
нятків, які передбачає новий за-
конопроєкт. У Лівій партії охара-
ктеризували майбутній реєстр 
як "беззубий" та такий, що забез-
печує "псевдотранспарентність". 
Зелені назвали плани урядової 
коаліції щодо реєстру лобістів 
недостатніми. 
Натомість в організації 
Lobbycontrol, яка виступає за бі-
льшу прозорість в ухваленні за-
конів у Німеччині та ЄС, загалом 
привітали плани щодо реєстру 
лобістів у Німеччині. Хоча, як за-
значив експерт організації Тімо 
Ланґе (Timo Lange), "йдеться про 
компроміс, і нам хотілося би на-
багато більшого". 
Заклики запровадити реєстр ло-
бістів у німецьких владних стру-
ктурах лунали вже давно. Остан-
німи днями вони стали 

гучнішими після корупційного 
скандалу навколо заступника го-
лови фракції ХДС/ХСС у Бундес-
тазі Ґеорґа Нюсляйна (Georg 
Nüßlein). Йому закидають хабар-
ництво у зв'язку закупівлями за-
хисник масок під час коронавіру-
сної пандемії. Депутат, за сло-
вами його адвоката, вважає зви-
нувачення на свою адресу необ-
ґрунтованими. 

КИТАЙ ПОСИЛЮЄ КОНТРОЛЬ 
НАД ГОНКОНГОМ ШЛЯХОМ ВИ-
БОРЧОЇ РЕФОРМИ 

 
Пекін посилює контроль над Го-
нконгом. Учасники Всекитайсь-
ких зборів народних представни-
ків у четвер, 11 березня, майже 
одноголосно схвалили зміну ви-
борчої системи в цьому спеціаль-
ному адміністративному районі 
КНР. 
2895 депутатів підтримали 
"проєкт удосконалення виборчої 
системи" у Гонконгу, проти не 
проголосував ніхто, один деле-
гат зборів утримався. 
Зміна виборчого законодавства 
покликана, серед іншого, надати 
Пекіну право ветувати кандида-
тів, які висуваються на виборах у 
Гонконгу, зазначає інформаген-
ція AFP. У Пекіні ж стверджують, 
що ця рефоорма повинна спри-
яти тому, аби Гонконгом "керу-
вали патріоти". 
Це рішення Китаю викликало за-
непокоєння Великобританії і 
США. Держсекретар США Ентоні 
Блінкен попередив, що Вашинг-
тон може "вжити заходів" через 
порушення Пекіном демократич-
них принципів. Лондон додав, що 
зміна виборчої системи Гонконгу 
- ще один замах на права і 

свободи його колишньої колонії, 
повідомляє агентство "Інтер-
факс". 
Нагадаємо, в Гонконгу в 2019 
році розпочалися масові проте-
сти. Мітингарі виступали проти 
посилення впливу Пекіна та рі-
шень, що обмежують громадян-
ські свободи жителів цього адмі-
ністративного району. 
У відповідь на протести у червні 
2020 року в Пекіні ухвалили за-
кон про національну безпеку Го-
нконгу, який надає великі повно-
важення китайським службам 
безпеки. 
Правозахисники вважають, що 
влада КНР використовує цей за-
кон про нацбезпеку для приду-
шення демократичного руху в 
Гонконгу, що ознаменує кінець 
дії принципу "одна країна - дві 
системи", якому в Китаї сліду-
вали з часу набуття суверенітету 
над автономією в 1997 році. 
Ухвалення цього закону викли-
кало критику з боку США, Вели-
кобританії, низки країн Заходу і 
призвело до запровадження сан-
кцій проти Пекіна. 
Крім того, учасники сесії вищого 
органу влади Китаю встановили 
цільовий показник економічного 
зростання на поточний рік на рі-
вні "понад шість відсотків" і схва-
лили новий п'ятирічний план ро-
звитку країни до кінця 2025 
року. Зокрема, влада має намір 
підвищити рівень внутрішнього 
попиту і щорічно збільшувати ін-
вестиції в науково-дослідну дія-
льність на сім відсотків. 
Витрати на оборону цього року 
зростуть на 6,8 відсотка через 
погіршення відносин зі США, Ін-
дією та сусідами в Східно-Китай-
ському і Південно-Китайському 
морях. Голова КНР Сі Цзіньпін за-
кликав військовослужбовців за-
хищати "національні суверені-
тет, безпеку і інтереси" Китаю.  
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МІНІСТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
СЛОВАЧЧИНИ ПОДАВ У ВІДСТА-
ВКУ НА ТЛІ УРЯДОВОЇ КРИЗИ 
ЧЕРЕЗ "СПУТНИК V" 

 
Міністр охорони здоров'я Словач-
чини Марек Крайчі подав у відста-
вку на тлі урядової кризи у країні, 
спричиненої укладенням прем'єр-
міністром Ігорем Матовичем без 
узгодження з партнерами по прав-
лячій коаліції договору з Росією 
про постачання російської вак-
цини від коронавірусу "Спутника 
V". 
"На жаль, два молодші партнери 
по правлячій коаліції умовою збе-
реження у складі уряду назвали 
мою відставку. Я не хочу, щоб це 
стало причиною для розвалу 
уряду, тому я залишаю посаду", - 
заявив Крайчі в п'ятницю, 12 бере-
зня, у коментарі журналістам, пе-
редає агентство dpa. 
Прем'єр Матович подякував 
Крайчі за роботу, назвавши його 
відставку "найбільш абсурдною в 
історії". 
Раніше президентка країни Зузана 
Чапутова і партнери Матовича по 
коаліції розкритикували прем'єра 
за те, що він домовився про поста-
чання двох мільйонів доз вакцини 
з Москвою всупереч волі уряду 
країни, яка входить до Євросоюзу і 
НАТО, а також ще до реєстрації 
препарату в ЄС. 
Наприклад, міністр закордонних 
справ Словаччини Іван Корчок на-
звав вакцину "Спутник V" "інстру-
ментом гібридної війни". А міністр 
економіки країни Ріхард Сулік, 
який очолює другу за кількістю 
депутатів коаліційну партію "Сво-
бода і солідарність" (SaS), заявив, 
що уряд не може далі працювати в 
нинішній формі й потребує 

реорганізації. На його думку, Ма-
тович перетнув усі "червоні лінії". 
На тлі кризи партнери по коаліції 
зажадали перестановок в уряді. Як 
нагадує агентство dpa, Марека 
Крайчі й раніше звинувачували у 
невдачах під час боротьби з епіде-
мією коронавірусу у країні. Ця 
критика ще більше посилилася пі-
сля того, як Крайчі разом з прем'є-
ром Матовичем особисто зустріли 
в аеропорту партію російської ва-
кцини. 
Пізніше до політичної кризи дода-
вся і дипломатичний конфлікт з 
Україною, винуватцем якого 
знову став глава словацького 
уряду. В інтерв'ю Radio Express 3 
березня, відповідаючи на запи-
тання ведучого про те, що він поо-
біцяв Росії за постачання вакцини, 
Матович жартома сказав: "Закар-
патську Україну". Після цього пре-
м'єр, утім, одразу додав, що нічого 
не обіцяв і Росія нічого у нього не 
просила, але висловлювання сло-
вацького прем'єра обурило Київ. 
МЗС України у відповідь опубліку-
вало ноту, в якій засудило слова 
Матовича. Після хвилі обурення з 
Києва за ці слова довелося вибачи-
тися спочатку главі МЗС Словач-
чини Івану Корчку, а згодом і са-
мому Матовичу. 

ІСПАНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ЛЕГА-
ЛІЗУВАВ АКТИВНУ ЕВТАНАЗІЮ 

Парламент Іспанії остаточно ухва-
лив закон, що легалізує активну 
евтаназію. Під час проведеного в 
четвер, 18 березня, голосування 
202 депутати підтримали внесе-
ний лівим урядом країни законо-
проєкт. Проти проголосував 141 
депутат - члени консервативної 
Народної партії (PP) і правої попу-
лістської партії Vox, а також двох 
дрібніших партій. Два члени пар-
ламенту утрималися під час голо-
сування, повідомляє агенція но-
вин dpa. 
Нижня палата парламенту Іспанії 
вже схвалила цей законопроєкт в 
грудні минулого року. Утім, члени 
верхньої палати - Сенату - внесли 
деякі поправки до документа, які 
й були проголосовані 18 березня.  
Міністерка охорони здоров'я Ка-
роліна Даріас підкреслила, що 
мета полягає в тому, аби "уник-
нути страждань" за допомогою 
збалансованого закону, що перед-
бачає всі гарантії, повідомляє га-
зета La Vanguardia. Тим часом пар-
тія Vox оголосила, що вона звер-
неться через цей закон до Консти-
туційного суду Іспанії. 
Ці зміни до законодавства Іспанії 
допускають активну евтаназію лі-
карями для повнолітніх пацієнтів, 
які є невиліковно хворими. У за-
коні згадуються непряма евтана-
зія у вигляді асистованого само-
губства, а також активна евтаназія 
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у вигляді умисного спричинення 
смерті. Загалом для останнього 
передбачена складна процедура 
за участю різних лікарів, адвокатів 
і комісій, де хворий мусить у ці-
лому чотири рази заявити про те, 
що він не хоче більше жити. 
Якщо людина, яка бажає померти, 
вже не є цілком при здоровому 
глузді, то тоді можуть врахувати 
заздалегідь написану цієї особою 
заяву про те, що він або вона бажає 
отримати евтаназію в разі невилі-
ковної хвороби і нестерпних стра-
ждань. Лікарі та медсестри мають 
право не брати участь в евтаназії, 
якщо це суперечить їхньому сум-
лінню, йдеться в документі. 
Таким чином, Іспанія стала п'ятою 
країною в світі, де ухвалили закон 
про евтаназію - раніше це зробили 
в Нідерландах, Бельгії, Люксем-
бургу і Канаді, пише видання El 
País. У Португалії парламент нині 
вносить поправки в аналогічний 
закон, оскільки Конституційний 
суд оголосив деякі його частини 
неконституційними. 
Під час асистованого суїциду паці-
єнт сам приймає препарати для 
скорочення свого життя, а лікар 
йому у цьому лише допомагає. Під 
час евтаназії смертельний препа-
рат в організм хворого вводить 
безпосередньо лікар. 

ВЕНЕЦІАНСЬКА КОМІСІЯ ОПРИ-
ЛЮДНИЛА ВИСНОВКИ ЩОДО 
РЕФОРМИ КСУ 

 
Венеціанська комісія (ВК) опри-
люднила висновки щодо двох за-
конопроєктів, які стосуються дія-
льності Конституційного суду Ук-
раїни. У висновках зазначається, 
що загалом, є багато покращень, 

але також і недоліки, які потрібно 
виправити. 
Висновки схвалені на пленарному 
засіданні ВК у понеділок, 22 бере-
зня, передає агентство "Інтер-
факс-Україна". 
ВК привітала "відкликання прези-
дентом Зеленським законопроє-
кту No4288, що призвело б до при-
пинення повноважень всіх суддів 
Конституційного суду". 
"ВК також вітає той факт, що нині 
парламент розглядає законо-
проєкт No4533 щодо конституцій-
ної процедури, в якому враховані 
багато рекомендацій Венеціансь-
кої комісії, надані в терміновому 
висновку щодо реформи Консти-
туційного суду", - ідеться в доку-
менті. У ВК констатували, що зако-
нопроєкт No4533 "містить багато 
поліпшень" і "ці зміни вітаються". 
Водночас ключовим недоліком 
цього законопроєкту названа від-
сутність положень про нову сис-
тему конкурсного відбору суддів 
за участю міжнародного компоне-
нта, як це рекомендовано в термі-
новому висновку. 
Венеціанська комісія рекомендує 
певні зміни до законопроєкту. 
Одна з основний рекомендацій 
стосується процесуальної еконо-
мії: розгляд конституційних скарг, 
під час яких сенат знаходить не-
конституційне положення закону, 
має бути передано на розгляд Ве-
ликої палати, тільки якщо прези-
дент або парламент запитують 
таку передачу. 
Що стосується дисциплінарних 
проваджень - замість виконавчої 
влади ініціатива порушити дисци-
плінарне провадження повинна 
бути передана в Національне аге-
нтство з боротьби з корупцією в 
межах його компетенції. 
Також у ВК наголосили, що для 
введення в дію "дисциплінарної 
системи, за дисциплінарні просту-
пки нижче порога "серйозного ди-
сциплінарного проступку", по-
винні бути введені інші санкції, 
такі як попередження, догани, 

зниження заробітної плати тощо. І 
ці санкції повинні застосовува-
тися простою більшістю суддів". 
"Неприйняття дисциплінарних 
стягнень протягом шести місяців 
не повинні автоматично приво-
дити до припинення дисциплінар-
ного провадження", - йдеться в ре-
комендаціях. 
Також Суд повинен мати можли-
вість переглянути своє власне рі-
шення у разі, якщо один з суддів-
ських голосів "за" це рішення "був 
засуджений в останній інстанції за 
отримання хабара в зв'язку з 
прийняттям цього рішення". 
У ВК констатували, що в Україні 
"особлива ситуація, яка склалася 
після рішення 13-r/2020 і може 
виправдати тимчасове підви-
щення вимоги про голосування у 
Великій палаті". 
"Однак будь-яке збільшення кіль-
кості необхідних голосів повинно 
бути процентним від кількості фа-
ктично призначених суддів, а не 
фіксованим числом від всіх 18 суд-
дів. Таке збільшення може бути 
виправдане тільки доти, поки пев-
ний відсоток суддів не буде приз-
начений за новою системою кон-
курсного відбору. Зрештою, Кон-
ституційному суду повинна бути 
надана можливість висловити 
свою думку з переглянутого зако-
нопроєкту", - зазначено у виснов-
ках.  

У ВІДПОВІДЬ НА САНКЦІЇ ЄС: КИ-
ТАЙ ЗАБОРОНИВ В'ЇЗД ЄВРОПА-
РЛАМЕНТАРЯМ 

 
У відповідь на запровадження сан-
кцій з боку Європейського Союзу 
уряд в Пекіні у понеділок, 22 бере-
зня, оголосив про заборону на 
в'їзд до Китаю низки 
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євродепутатів і вчених з Німеч-
чини та інших країн ЄС. Як повідо-
мляє агенція AFP, санкції запрова-
джено проти євродепутатів з Ні-
меччини Райнгарда Бютікофера 
(Reinhard Bütikofer) і Міхаеля Ґа-
лера (Michael Gahler). Також під са-
нкції потрапив Німецький Інсти-
тут досліджень Китаю Меркатора 
в Берліні. 
Загалом санкції запроваджено 
проти десятьох політиків і вчених, 
а також чотирьох організацій з ЄС. 
Як повідомили у МЗС Китаю, вони 
"завдають серйозної шкоди суве-
ренітету та інтересам Китаю і на-
вмисно поширюють брехню і не-
правдиву інформацію". 
Тим особам, які опинились під са-
нкціями, а також їхнім родичам 
буде заборонений в'їзд до Китаю, 
а також в спеціальні адміністрати-
вні зони Гонконгу і Макао. Крім 
того, пов'язані з ними компанії та 
організації не повинні вести біз-
нес з Китаєм. 
У МЗС Китаю також зазначили, що 
ЄС повинен утриматися від того, 
щоб "повчати інших щодо прав 
людини" і втручатися у "внутрі-
шні справи Китаю". 
У свою чергу у МЗС Німеччини по-
відомили, що федеральний уряд 
взяв до відома реакцію Китаю. 
Як повідомлялося, вранці 22 бере-
зня Рада Євросоюзу запровадила 
санкції щодо 11 осіб і чотирьох ор-
ганізацій з Росії, Китаю та кількох 
інших країн за їхню причетність 
до грубих порушень прав людини.   
Санкції щодо чотирьох осіб і однієї 
організації з Китаю запровадили 
за порушення прав уйгурів у про-
вінції Сіньцзян. Це, зокрема, пар-
тійні чиновники та високопосадо-
вий очільник силових структур у 
цьому регіоні. 
Як зазначає агенція AFP, це перші 
санкції ЄС проти Китаю за пору-
шення прав людини з часів приду-
шення протестів на площі Тяньа-
ньмень у Пекіні в 1989 році. 
  

У ІЗРАЇЛІ ВІДБУВАЮТЬСЯ ЧЕТ-
ВЕРТІ ПОСПІЛЬ ДОСТРОКОВІ 
ВИБОРИ 

 
Вже четверті за ліком за останні 
два роки дострокові вибори до 
Кнесету відбуваються в Ізраїлі у 
вівторок, 23 березня. Громадяни 
країни обирають новий склад од-
нопалатного парламенту, до 
якого входять 120 депутатів. 
Люди, які хворіють на COVID-19 
або перебувають на карантині, 
також зможуть проголосувати на 
виборах. Для них обладнали ок-
ремі кабіни і мобільні виборчі ді-
льниці. 
Політична криза в Ізраїлі розпо-
чалася в 2019 році, і кожні нові 
вибори праві та ліві політичні 
партії отримували приблизно рі-
вну кількість голосів виборців, 
що перешкоджало створенню 
стабільного уряду в країні. 
Так, останнє, 23-тє, скликання 
Кнесету було розпущено прибли-
зно через дев'ять місяців після 
останніх виборів. Попри те, що у 
травні 2020 року чинний пре-
м'єр-міністр Біньямін Нетаньяху 
з партії "Лікуд" і чинний міністр 
оборони, центристський політик 
Бені Ганц з опозиційного блоку 
"Кахоль-Лаван" утворили коалі-
ційний уряд, вже незабаром в 
них виникли розбіжності, і у гру-
дні депутати Кнесету проголосу-
вали за саморозпуск. 
Нові вибори оголошувалися на 
тлі протестів та різкої критики 
на адресу Нетаньяху, якого зви-
нувачували у провалі боротьби з 
коронавірусом у країні.  
 
 

До того ж, через два тижні має 
відбутися судове засідання за 
звинуваченням прем'єра шах-
райстві та хабарництві. 
Водночас в останні місяці за-
вдяки швидким темпам вакцина-
ції владі країни вдалося змінити 
ситуацію. Так, нещодавно в кра-
їні пом'якшили карантин із біль-
шими преференціями для тих, 
хто вже отримав щеплення від 
COVID-19. Перебувати в примі-
щеннях кафе, ресторанів та нав-
чальних закладів зможуть лише 
власники так званих "зелених 
паспортів". Їх можна отримати 
після двох доз щеплення від ко-
ронавірусу або після одужання 
від COVID-19. 
На момент оголошення послаб-
лень у країні, де проживає понад 
дев'ять мільйонів людей, майже 
п'ятьом мільйонам зробили щеп-
лення першою дозою вакцини, а 
понад 3,7 мільйона отримали 
вже дві дози. 
Опитування громадської думки 
свідчать, що і цього разу пере-
гони будуть напруженими, а кін-
цевий результат знову не дасть 
можливості визначити однозна-
чного переможця. Тому експерти 
не виключають, що вже незаба-
ром на країну можуть очікувати 
вже п'яті поспіль дострокові пар-
ламентські вибори. 
Цього разу явка на виборах є ни-
жчою за голосування минулого 
року. Так, за повідомленням цен-
тральної виборчої комісії країни, 
через п'ять годин після відк-
риття виборчих дільниць вона 
складала 25,4 відсотка. Для порі-
вняння на минулорічних вибо-
рах до цього часу свої глоси від-
дали 27,6 відсотка виборців. 
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УРЯДОВА КРИЗА У СЛОВАЧЧИНІ: 
ЩЕ ДВА МІНІСТРИ ПОДАЛИ У ВІ-
ДСТАВКУ 

 
Міністр закордонних справ Сло-
ваччиниІван Коркок, а також його 
колега по уряду, міністр освіти 
Браніслав Грелінг у середу, 24 бе-
резня, заявили про свою відста-
вку, передає агентство dpa.  
Лише за кілька днів уряд прем'єр-
міністра Ігоря Матовича втратив 
вже шістьох з 16 членів свого Каб-
міну і перебуває на межі розвалу 
через тривалу суперечку щодо об-
раної Матовичем стратегії з боро-
тьби з коронавірусом. 
Урядова криза в Словаччині назрі-
вала вже давно через незадово-
лення молодшими партнерами по 
коалиції "нестерпним", як казали 
критики, стилем правління прем'-
єра Матовича і провалами уряду 
під час боротьби з пандемією ко-
ронавірусу. Але вибухнула вона пі-
сля того, як з'ясувалося, що пре-
м'єр-міністр без узгодження з коа-
ліційними партнерами уклав до-
говір з Росією про постачання вак-
цини проти коронавірусу "Спут-
ник V". 
Президентка країни Зузана Чапу-
това і партнери Матовича по коа-
ліції розкритикували прем'єра за 
те, що він домовився про поста-
чання двох мільйонів доз вакцини 
з Москвою всупереч волі уряду 
країни, яка входить до Євросоюзу і 
НАТО, а також ще до реєстрації 
препарату в ЄС. 
Після цього 12 березня подав у ві-
дставку міністр охорони здоров'я 
країни Марек Крайчий. 
Віцепрем'єр і міністр економіки 
країни Ріхард Сулік, який очолює 
другу за кількістю депутатів коа-
ліційну партію "Свобода і 

солідарність" (SaS), коментуючи ці 
події, заявив, що уряд не може далі 
працювати в нинішній формі й по-
требує реорганізації. На його ду-
мку, Матович перетнув усі "чер-
воні лінії". 
21 березня Матович погодився по-
дати у відставку заради порятунку 
правлячої коаліції і вирішення 
урядової кризи. Але висунув кі-
лька умов, які його партнери по 
коаліції прийняли лише частково. 
Він заявив, що готовий піти зі 
своєї посади, але має намір зали-
шитися членом уряду. 
Матович також порадив "заради 
заспокоєння ситуації" подати у ві-
дставку міністрам економіки та 
юстиції, які представляють партії-
партнери політичної сили прем'-
єра у правлячій коаліції. 
Після цього Сулік подав у відста-
вку і заявив, що тепер свій пост по-
винен залишити і прем'єр-міністр 
Ігор Матович. 
Раніше партнери по коаліції приг-
розили покинути уряд в разі, якщо 
Матович не піде у відставку до 24 
березня. 

СУПЕРЕЧКА НАВКОЛО КСУ: ЗА-
ГРОЗА ПРАВОВОГО ХАОСУ ПІСЛЯ 
УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА? 
Скасування президентом України 
Володимиром Зеленським указу 

експрезидента Віктора Януковича 
про призначення Олександра Ту-
пицького та Олександра Касмініна 
суддею Конституційного суду Ук-
раїни (КСУ) суперечить основному 
закону, вважають експерти з кон-
ституційного права. Вони застері-
гають, що заміщення звільнених 
таким чином суддів іншими суд-
дями може поставити під питання 
легітимність рішень КСУ та приз-
вести до правового хаосу в дер-
жаві. Замість відвернення консти-
туційної кризи подібні дії прези-
дентської сторони можуть спри-
чинити її ескалацію, кажуть прав-
ники. 
Згідно з Конституцією України 
президент, має право призначити 
шість суддів КСУ, так само, як і 
Верховна Рада та з’їзд суддів Укра-
їни. Водночас в основному законі 
наголошується, що звільнення з 
посади будь-якого судді КСУ ухва-
лює виключно сам суд, а не суб’єкт 
призначення судді. Така правова 
оцінка указу Зеленського пролу-
нала від Центру політико-право-
вих реформ. Проаналізувавши 
президентський указ, експерти 
Центру дійшли висновку, що через 
відсутність на сьогодні у президе-
нта повноважень звільняти суддів 
КСУ рішення Зеленського щодо 
звільнення Тупицького та 
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Касмініна "має ознаки неконсти-
туційності". 
У Центрі політико-правових ре-
форм зазначають також, що суддя 
КСУ не може бути звільнений че-
рез скасування акту про його при-
значення, оскільки набуття пов-
новажень судді КСУ пов’язане зі 
складанням ним присяги на спеці-
альному пленарному засіданні 
Суду, а не з його призначення. 
Тому скасування такого акту не 
породжує будь-яких юридичних 
наслідків для суддів КСУ, які вже 
набули повноважень, вважають 
експерти. Виходом із ситуації в 
Центрі політико-правових реформ 
вважають втілення рекомендацій 
Венеційської комісії щодо конкур-
сного відбору суддів КСУ на підс-
таві прозорого конкурсу, що "є за-
порукою відновлення суспільної 
довіри до КСУ як єдиного органу 
конституційної юрисдикції в Ук-
раїні". 
Критика президентського указу 
звучить і від опозиційних політич-
них сил. Депутат Верховної Ради 
від "Батьківщини", юрист за фа-
хом Сергій Власенко назвав указ 
Зеленського "юридичним тре-
шем" і поставив саркастичне запи-
тання: "А якщо зараз ЦВК скасує 
протокол попереднього складу 
ЦВК про результати виборів пре-
зидента України, то президент пе-
рестане бути президентом?" 
Українська ексміністерка юстиції 
часів Януковича Олена Лукаш теж 
не стала приховувати свого обу-
рення рішенням нинішнього пре-
зидента. Вона нагадала, що Зелен-
ський вже намагався скасувати в 
травні 2019 року указ свого попе-
редника Петра Порошенка про 
призначення Володимира Горко-
венка членом Нацради з телераді-
омовлення, але Верховний Суд ух-
валив рішення на користь Горко-
венка і постановив скасувати указ 
Зеленського. 
Коментуючи рішення нинішнього 
президента, експерт з конститу-
ційного права Богдан Бондаренко 
застеріг від правового хаосу. "Ми 

не можемо прогнозувати пода-
льші дії з точки зору праворозу-
міння суб'єктів, які ухвалюють 
такі рішення. Втрачається будь-
яка прогнозованість і передбачу-
ваність державної системи, настає 
правовий безлад і справжня кон-
ституційна криза", - сказав DW Бо-
ндаренко.  
Про неспроможність КСУ вино-
сити рішення та розглядати кон-
ституційні подання говориться 
відколи Володимир Зеленський 
втрутився у роботу Суду і відсто-
ронив Тупицького від посади го-
лови КСУ. Богдан Бондаренко не 
виключив, що цього разу, після 
указу про зміщення Тупицького та 
Касмініна, президентська сторона 
намагатиметься призначити на 
їхні місця інших суддів КСУ. "Тоді 
Суд або й надалі не зможе працю-
вати, або зможе, але буде незрозу-
міло, чи визнавати легітимними 
його рішення. Це означає факти-
чне припинення розгляду будь-
яких конституційних подань", - 
констатував експерт. 

ЄВРОКОМІСІЯ ПОЗИВАЄТЬСЯ 
ПРОТИ ПОЛЬЩІ ЧЕРЕЗ СУДОВУ 
РЕФОРМУ ВАРШАВИ 

 
Суперечка між Європейською ко-
місією та консервативним урядом 
Польщі дедалі більше загострю-
ється. Єврокомісія вважає, що 
польські суди перебувають під за-
грозою, тому подає позов проти 
країни до Європейського суду, зая-
вив у середу, 31 березня, єврокомі-
сар з питань юстиції Дідьє Рейн-
дерс, повідомляє агенція dpa. 
У Брюсселі вважають, що польсь-
кий закон, що передбачає 

покарання суддів, підриває їхню 
незалежність і не відповідає зако-
нодавчим принципам Євросоюзу. 
Крім того, у Єврокомісії вважають, 
що дисциплінарна палата Верхов-
ного суду, не може здійснювати 
свою діяльність, бо, за словами 
представників Єврокомісії, не 
може бути забезпечена її незалеж-
ність. 
"Я глибоко стурбована постій-
ними заходами, які підривають 
незалежність судової влади в 
Польщі", - сказала віцепрезиден-
тка Єврокомісії Вєра Юрова. За її 
словами, уряди країн можуть ві-
льно реформувати свої судові сис-
теми, але вони повинні при цьому 
дотримуватися договорів ЄС.  
Нагадаємо, з лютого 2020 року у 
Польщі діє суперечливий закон, 
що передбачає покарання суддів, 
які ставлять під сумнів законність 
судових рішень та кадрові призна-
чення. Покарання передбачає 
штраф, пониження на посаді або 
звільнення. 
Раніше Юрова припускала, що іс-
нує ризик того, що цей закон 
"може бути використаний, серед 
іншого, для політичного конт-
ролю за змістом судових рішень". 
Європейська Комісія неоднора-
зово критикувала уряд Польщі за 
цю ініціативу. Також відкликати 
законопроєкт закликала Венеціа-
нська комісія. Критикують його і в 
самій Польщі. Несумісність зако-
нопроєкту із законодавством ЄС 
також була підкреслена юридич-
ним бюро Сейму. У Польщі відбу-
лися багатотисячні протести 
проти цього законопроєкту. 
Він є частиною судової реформи, 
яку ініціювала та провела консер-
вативна партія "Право і справед-
ливість" після приходу до влади в 
2015 році. Її представники наполя-
гають на необхідності модерніза-
ції судової системи і звинувачують 
Брюссель у втручанні у внутрішні 
справи. 
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