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1.Під час підготовки цього висновку до уваги бралися не лише Європейська Конвенція та 
її Протоколи, судова практика Європейського суду з прав людини, а й основні міжнародні 
договори про права людини та досвід інших європейських конституційних систем. 
Висновок підготовлений пані Лореною Бахмайєр Вінтер1 на основі англійського 
перекладу тексту Конституції України 1996 року.  Висновок ґрунтується на оцінці  
положень  чинної  Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року з особливою 
увагою до відповідності  їх змісту  принципу верховенства права. 
 
2.Коментарі до окремих положень Конституції надаються у тому ж порядку, що й розділи 
Конституції, і зосереджені, зокрема на тих положеннях, які слід переглянути або 
переформулювати з метою дотримання принципу верховенства права  задля  зміцнення 
незалежності судової гілки влади. 
 
У тексті також наводяться деякі уточнення, які необхідно або доречно зробити для 
уникнення неправильного тлумачення, суперечностей і труднощів у застосуванні 
Конституції. Для зручності кожний коментар щодо конституційних положень 
супроводжується заголовком, що відображає зміст статті, хоча в Конституції України 
статті не мають заголовків. 
 
I. ВСТУП  
 
3. Рада Європи, і Венеційська Комісія, зокрема, наполягають  на необхідності негайного 
проведення всеохоплюючої конституційної реформи в Україні2, особливо після того, як 
внесені у 2004 році зміни до Конституції були визнані неконституційними3. Венеційська 
Комісія Ради Європи «До демократії через право»   закликає Українську владу 
забезпечити, щоб така конституційна реформа була спрямована на ефективне посилення 
стабільності, незалежності та ефективності державних інститутів через чіткий  розподіл  
повноважень та ефективної системи стримувань і противаг4. Європейські інституції також 
зазначили, що такі  реформи покликані сприяти  запровадженню  більш ефективного 
парламентського  контролю над здійсненням  президентської влади та реформуванню 
місцевого  самоврядування. Окрім цього, не менш важливо  надати належної уваги  
повноцінному  реформуванню судової системи, адже  здійсненню такої реформи значним 
чином стоять на заваді декілька конституційних положень. 
 
Цей Висновок фокусує  увагу на  тих положеннях, які стосуються судової системи і 
прокуратури, а також  стосовно змісту  правил щодо основоположних прав, пов’язаних із  
з відправленням правосуддя. 
 

                                            
1 Професор права, Університет Комплутенсе, Мадрид.  
2 Наприклад, див. Висновок Венеціанської Комісії про процедуру внесення змін до Конституції України 
(CDL-AD (2004) 030); Висновок про зміни до Конституції України, прийняті 8 грудня 2004 року (CDL-AD 
(2005) 015; Висновок про конституційну ситуацію в Україні (CDL-AD (2010) 044). 
3 Рішенням Конституційного Суду від 30 вересня 2010 року (справа № 1-45/2010) Закон № 2222 було 
визнано неконституційним «у  зв'язку з порушенням процедури його розгляду та ухвалення». 
4 Див. Висновок Венеціанської Комісії про конституційну ситуацію в Україні (CDL-AD (2010) 044), пункт 
74. 
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II. РОЗДІЛ II – ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І 
ГРОМАДЯНИНА 
 
4.У Статтях з 21 по 68 викладено   зміст  основоположних прав і свобод громадян. Не 
вдаючись у деталі щодо формулювання кожної з цих статей, виділимо деякі питання, варті 
уваги. 
 
5.У Конституції України відсутнє визнання  права на справедливий суд. Тим не менше, 
визначено  більшість процесуальних гарантій та основоположних прав підсудного в 
кримінальному процесі: право на свободу (статті 29 і 33), право на недоторканність житла 
(стаття 30), право на  не втручання у приватне та сімейне життя і таємницю 
кореспонденції (статті 31 і 32), право на судовий захист (стаття 55), право звертатися до 
суду (стаття 55.2), право знати свої права і обов'язки (стаття 57), право на правову 
допомогу (стаття 59), право ne bis in idem (ніхто не понесе покарання двічі за один і той 
самий злочин) (стаття 61), право на презумпцію невинуватості (стаття 62) і право не 
свідчити проти себе (стаття 63). 
 
6.На думку експерта, окрім цього довгого переліку прав щодо доступу до суду та 
процесуальних гарантій, Конституція повинна також чітко визнавати право на 
справедливий судовий розгляд справи неупередженим судом  впродовж розумного 
строку (стаття 6 ЄКПР і стаття 14.3 с) Міжнародного пакту про громадянські і політичні 
права). Поняття права на справедливий суд є широким, це дуже узагальнене визнання 
процесуальних прав, яке потребує подальшого визначення та конкретизації, але 
формальне визнання цього права на конституційному рівні  вже саме по собі надає вищий 
рівень захисту сторонам судових проваджень. У Статті 129 перелічено «основні засади 
судочинства», але цей перелік не включає всі компоненти права на справедливий суд. 
 
7.Окрім цього, на конституційний рівень  має бути піднесено  право  особи на оскарження 
постановленого обвинувального вироку відповідно до статті 14.5  Міжнародного пакту 
про громадянські і політичні права Організації Об’єднаних Націй від 16 грудня 1966 року 
(МПГПП)5. Стаття 129.8 Конституції України  згадує   як засадничий принцип 
судочинства право апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, «крім випадків, 
встановлених законом». 
 
Це не рівноцінно конституційному праву  особи на те, щоб її обвинувальний  вирок було 
переглянуто  вищестоящою судовою інстанцією, а відтак, слід або окремо 
переформулювати це право на оскарження в розділі ІІ , або  відповідно  змінити  текст 
статті 129-8 Конституції. 
 
8.Доцільним було би також відповідно до статті 14.3 (f) МПГПП  чітко визначити право на 
безкоштовну допомогу перекладача, якщо підсудний не розуміє мови, використовуваної в 
суді, або не говорить цією мовою,. 
 
                                            
5 Стаття 14.5 МПГПП: «Кожен, кого засуджено за будь-який злочин, має право на те, щоб його засудження і 
вирок були переглянуті  вищестоящою судовою інстанцією згідно з законом». 
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9.В контексті  права на справедливий суд і права на захист було би доречним чітко 
визначити право бути терміново повідомленим про пред’явлене обвинувачення (стаття 
14.3 МПГПП, наприклад, також Стаття 11 Конституції Італії). Нам відомо, що Стаття 57 
Конституції України визначає право кожного «знати свої права і обов’язки», але 
видається, що ця Стаття стосується переважно інформування про права і обов’язки, 
визначені законами та іншими нормативно-правовими актами, а не конкретно права бути 
поінформованим про причини затримання  чи   підозру або притягнення до кримінальної 
відповідальності. Відтак, слід розглянути можливість зазначення права кожного бути 
негайно поінформованим про обвинувачення, висунуте проти нього, в межах 
основоположних прав підсудного або в межах права на справедливий суд. 
 
10 Статтею 59 визнається основоположне право на правову допомогу та безоплатну 
правову допомогу у випадках, передбачених законом. Формулювання цього правила – 
принаймні в англійській версії, яку ми використовували – може призвести до плутанини, 
оскільки в ньому використовуються терміни «правова допомога», «захисник» і 
«адвокатура». Окрім цього, Стаття 29 Конституції України, в якій йдеться про права 
затриманого, визнає право «користуватися правовою допомогою захисника». У більшості 
країн правова допомога надається юрисконсультами, адвокатами або юристами. 
Конкретні вимоги до того, щоб стати юристом і надавати правову допомогу, в кожній 
країні різні, але загалом положення щодо правової спеціальності визначаються та 
контролюються асоціаціями адвокатів. Зрозуміло, що правова допомога надається 
адвокатом або юристом, допущеним до адвокатської практики. Це слугує гарантією для 
громадян, що особа, яка захищатиме їх інтереси в суді, має належну освітню і практичну 
підготовку  дотримуватися  вимог закону щодо здійснення  юридичної практики. Правила 
щодо адвокатів можуть також дозволяти іншим особам із достатньою кваліфікацією діяти 
в якості  юриста, навіть якщо вони не є членами  асоціації адвокатів. Так відбувається, 
наприклад, в Німеччині або Іспанії, з професорами права, які можуть представляти справи 
в суді, не будучи офіційно зареєстрованими у відповідних асоціаціях адвокатів. Відтак, 
можливим є надання правової допомоги юристами, які формально не є адвокатами. 
 
11.Із формулювання Статті 59 Конституції України незрозуміло, хто надаватиме правову 
допомогу, захисник чи адвокат. Відомо , що існує рішення Конституційного Суду України 
щодо тлумачення цієї Статті і поняття «захисник», яке дозволяє особам, що не є 
адвокатами, надавати правову допомогу. Подібні проблеми виникали також на етапі  
підготовки  проекту Кримінального процесуального кодексу України, де зазначається, що 
правова допомога повинна надаватися виключно  захисниками. Ми розуміємо, що в 
кожній країні є свої особливості стосовно професії юриста, але для ефективного 
гарантування права на правову допомогу в Конституції слід уникати формулювань, які 
можуть викликати плутанину. Використання терміну «захисник» збиває з пантелику, 
оскільки – в англійські мові – це не є еквівалентом терміну «юрист». З іншого боку, в 
абзаці 2 Статті 59 використовується термін «адвокатура», але лише у зв’язку з правовою 
допомогою в кримінальному процесі. Відтак, постає  питання про те, що в кримінальному 
процесі правова допомога може надаватися лише юристами, зареєстрованими як адвокати, 
а  ніяк не іншими захисниками. Таке тлумачення не відповідає Статті 29, в якій йдеться, 
що правова допомога затриманому надається «захисником». Хто може діяти як захисник? 
Чому в абзаці 2 Статті 59 згадується термін «адвокатура»? 
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12.У різних країнах ці питання можуть мати свою специфіку; тут вони можуть бути 
пов’язані з тим, що Україна й досі не має належно організованої адвокатури або 
національної асоціації адвокатів. Попри таку ситуацію, яка не є предметом розгляду в 
межах цього дослідження, задля чіткості в тексті Конституції слід уникати використання 
різних понять щоб уникнути  непорозуміння стосовно  змісту права на  отримання 
правової  допомоги. 
 
13.Відповідно до міжнародних договорів та  зобов’язань України за Європейською 
Конвенцією  захисту прав людини та основоположних свобод  в Конституції слід  
віддзеркалити заборону смертної  кари. 
 
СТАТТЯ 61 –ПОДВІЙНА ЗАГРОЗА АБО ЗАБОРОНА ДВІЧІ ПРИТЯГАТИ ДО 
КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ОДИН І ТОЙ САМИЙ ЗЛОЧИН 
 
14. У цій Статті міститься  заборона двічі притягати до кримінальної відповідальності за 
один і той самий злочин або принцип ne bis in idem. Цей принцип визнається в Статті 14 
(7) МПГПП: «Ніхто не повинен бути вдруге засуджений чи покараний за злочин, за який 
він уже був остаточно засуджений або виправданий відповідно до закону і кримінально-
процесуального права кожної країни». Він не був включений до Європейської конвенції з 
прав людини 1950 р., але його пізніше додали до Статті 4 Протоколу 7 Конвенції, який 
вступив у силу 1 листопада 1988 р. Обидва положення забороняють повторне притягнення 
особи до відповідальності за один і той самий злочин після остаточного винесення 
рішення на підставі тих фактів, за якими  постановлене  рішення набуло сили res judicata. 
Провадження у справі може бути відновлене на користь засудженої особи за виняткових 
обставин за наявності ново виявлених фактів чи в разі виявлення суттєвих недоліків у 
попередньому судовому розгляді. Відповідно до судової практики Європейського суду з 
прав людини, принцип ne bis in idem не забороняє притягати до судової відповідальності 
за два різних правопорушення, що постають із одних і тих самих фактів6. У справі Нілсон 
проти Швеції7 зазначається, що Конвенції не суперечить те, що одна дія містить більше 
одного правопорушення, але судам необхідно ретельно дослідити, чи обидва 
правопорушення мають однакові суттєві складові чи ні, оскільки в Статті 4 Протоколу 7 
згадується не «однакове правопорушення», а притягнення до суду і покарання «вдруге» за 
правопорушення, за яке його вже було остаточно виправдано або засуджено. Однак, це 
правило також виключає можливість притягнення особи до відповідальності за одні й ті ж 
факти в різних юрисдикціях. 
 
15. Усі європейські країни визнають принцип ne bis in idem – але з різним 
формулюванням, – його навіть визнали загальним принципом закону Європейського 
Співтовариства, який не обмежується лише кримінальними справами, хоча він має інший 
обсяг застосування в некримінальному провадженні. З огляду на ці міжнародні правила, 

                                            
6 Див., наприклад, справу Готкен проти Франції (2002), 33402/96), де Суд стосовно одного й того ж випадку 
не виявив порушення Статті 4 Протоколу 7 щодо правопорушення, пов’язаного з наркотиками, за яке раніше 
було призначено покарання, зате виявив порушення митних правил. 
7 Нілсон проти Швеції  (2005), 73661/01. 
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визнані в більшості конституцій Європи, слід розглянути, чи Стаття 61 Конституції 
України відповідає цим стандартам.  
 
Безперечно, метою Статті 61 є визнати принцип ne bis in idem, хоча для уникнення 
непорозумінь можна було би покращити формулювання. Англійська версія цього 
положення звучить так: «Ніхто не може бути притягнений до юридичної відповідальності 
одного виду за одне й те саме правопорушення двічі». У цьому тексті нечітко визначено 
заборону застосовувати санкції за одні й ті самі факти відповідно до різних законів та/або 
в різних юрисдикціях. Використовуючи формулювання «відповідальність одного виду», 
можна відкрити можливість застосовувати санкції двічі за одну й ту саму поведінку, що 
суперечить широкому поняттю res judicata, встановленому в судовій практиці 
ЄСПР8.Невідповідність  цієї норми усталеній практиці Суду  встановлено у справі Салов 
проти України9.  
 
16.Для уникнення такого обмеженого тлумачення і застосування заборони двічі притягати 
до кримінальної відповідальності за один і той самий злочин слід внести відповідні зміни 
до  абзацу 1 Статті 61 Конституції України. 
 
СТАТТЯ 62 – ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ 

 
17.У цій Статті визнаються важливі процесуальні гарантії, такі як презумпція 
невинуватості, принцип in dubio pro reo (всі сумніви трактуються на користь підсудного 
і правило про неприйняття  доказів, отриманих незаконним шляхом. В останньому абзаці 
зазначається про право на відшкодування у випадку необгрунтованого засудження. 
Загалом, це положення відповідає європейським стандартам з прав людини, але його 
формулювання слід покращити. Далі,  в англійській версії абзацу 3 Статті 62 зазначається, 
що «Обвинувачення не повинно ґрунтуватися на незаконно отриманих доказах або 
припущеннях». Це твердження правильне, але могло би бути уточнене. Важливо, щоб 
обвинувачення не ґрунтувалося на доказах, отриманих незаконним шляхом, але ще 
важливіше заборонити, щоб засудження   взагалі не могло ґрунтуватися на такому типі 
доказових матеріалів. Гарантія проти можливих порушень у зборі доказів вимагає 
заборони використання таких доказів для обвинувачення особи. В абзаці 3 Статті 62 
згадується лише поняття «обвинувачення». Можна було би уточнити,  що у разі, коли  
докази, отримані незаконним шляхом, заборонені, то забороняється і їх подальше 
використання для обґрунтування обвинувачення. Було би доцільним уточнити це. З 
іншого боку, необхідність такого уточнення є обґрунтованою і з практичних підстав, 
оскільки в багатьох випадках питання незаконності доказів не постає на початку 
провадження або не може бути обговореним або підтвердженим у момент, коли обвинувач 
оголошує обвинувальний акт або обвинувачення. 
 
18.Останній абзац Статті 62 також викликає занепокоєння стосовно права на 
відшкодування. У цьому абзаці зазначається: «У разі скасування вироку суду як 

                                            
8 Така сама судова практика Конституційного Суду Німеччини в тлумаченні Статті 103.3 Німецького 
Grundgesetz. 
9 Салов проти України,  справа № 65518/01 від 6 вересня 2005 року  
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неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану 
безпідставним засудженням». Відповідно до дослівного формулювання цього положення, 
відшкодування надається лише в разі «безпідставного» засудження. Відтак, несправедливе 
рішення, анульоване через його несправедливість, не гарантує автоматично права на 
відшкодування шкоди. Як випливає з цього абзацу, право на відшкодування, закріплене на 
конституційному  рівні, може так ніколи і не бути визнаним, оскільки зазвичай всі вироки 
і рішення, навіть найбільш несправедливі, можуть не бути визнані «безпідставними». 
Право на відшкодування залежатиме від тлумачення судами поняття «безпідставний». Для 
уникнення надто обмеженого тлумачення, що суперечить меті цієї Статті, слід розглянути 
можливість вилучення терміну «безпідставний». 
 
СТАТТЯ 106 -  ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
 
19.Ці коментарі не мають на меті обговорювати конституційну систему України. Можна 
було би обговорити, чи широкі президентські повноваження, закріплені  Статтею 106 
Конституції, є найкращим способом консолідації молодої демократії, а для системи – 
найкращим варіантом стримувань і противаг, необхідних для забезпечення  верховенства 
права. Глибокі знання політичного, соціологічного, історичного та економічного 
контексту були би невід’ємними для здійснення оцінки наслідків та результатів за  
Статтею 106 Конституції України. У будь-якому разі, будь-який експерт з  
конституційного права зазначив би, що Президент України має надзвичайно широкі 
повноваження. 
 
20.У довгій за змістом  Статті 106 є два пункти, які слід прокоментувати. Перший пункт 
(22) дозволяє Президенту України «призначати та звільняти третину складу 
Конституційного Суду України». Призначення суддів Конституційного Суду часто є 
суперечливим питанням, навіть у міцних демократіях. Конституційний Суд є гарантом 
Конституції і найвищим органом, що надає її тлумачення. Конституційний Суд – не 
звичайний суд, закономірно, що його члени призначаються не так, як судді звичайних 
юрисдикцій. Підходи до цього питання в різних країнах різні, і не можна визначити, яка ж 
система найкраща. Однак, існує свого роду консенсус щодо того, що склад 
Конституційного Суду і правила призначення його суддів повинні визначатися в 
Конституції. Ці правила зазвичай спрямовані на встановлення належного балансу між 
різними державними установами, хоча саме Парламенту в більшості систем надаються 
повноваження призначати або затверджувати більшість членів Конституційного Суду, що 
часто вимагає двох третин голосів Парламенту для забезпечення призначень на основі 
консенсусу. У цьому сенсі слід подумати, чи доцільно  залишати у  Президента 
повноваження призначати третину членів Конституційного Суду10. 
 
21.Окрім цього, Президенту надаються повноваження «утворювати суди» у визначеному 
законом порядку. Це положення не відповідає основоположному принципу, згідно з яким  
суди  мають утворюватися на підставі  закону, а не Президентом, відповідно до порядку, 
встановленого законом. Як зазначається далі   у коментарях до Статті 125 Конституції 

                                            
10 Див. нижче коментарі до Статті 124 Конституції України. 
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України, такий підхід  не може належним чином забезпечити основоположне право на 
розгляд справи суддею, до підсудності якого вона була віднесена законом. 
 
III. РОЗДІЛ VII - ПРОКУРАТУРА 
 
СТАТТЯ 121 – ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ  
 
22.Інститут прокуратури є одним із найбільш значущих для функціонування судової 
системи, зокрема для впровадження принципу верховенства права і гарантування захисту 
прав людини11. Прокуратура відіграє ключову роль в системі кримінального правосуддя, 
але її функції можуть поширюватися за межі висунення обвинувачення в кримінальному 
процесі. Якщо  поглянути  на європейські системи кримінального судочинства, ми 
побачимо, що кожна з них має свої особливості щодо прокуратури. В Європі є країни, де 
служба прокуратури є незалежною (наприклад, Італія), в той час, як в інших державах 
вона підпорядковується виконавчій  владі в особі міністерства юстиції (Великобританія). 
Прокурор може бути наділений більш широкими або вужчими повноваженнями: в деяких 
країнах вони лише працюють в сфері  кримінального переслідування, в той час, як в інших 
країнах вони мають багато інших завдань, що визначаються як дії в державних інтересах, 
такі як, наприклад, повноваження подавати колективний цивільний позов від імені 
споживачів (Іспанія)12. Втім, марно намагатися створити певну модель прокуратури без 
попереднього аналізу того, в якому контексті вона функціонуватиме. Будь-яка оцінка чи 
пропозиція, яка може бути подана стосовно прокуратури повинна враховувати контекст, в 
якому працює прокурор, а також, структуру поліції,  судової системи та того, яким чином 
підсудному забезпечуються право на захист і як регулюється кримінальний процес. 
Зв’язок між прокуратурою і виконавчою владою є також вагомим фактором, що  визначає 
функціонування системи стримувань і противаг і є суттю кожної демократичної системи. 
 
23.У Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи Rec(2000)19 щодо ролі прокуратури в 
системі кримінального судочинства  перелічуються функції, що надаються державному 
прокурору в усіх системах  кримінальної  юстиції, а саме: «1) вирішувати питання про 
відкриття або продовження кримінального переслідування;2) підтримувати 
обвинувачення в суді;3)  оскаржувати або вносити апеляційні подання на всі або деякі 
судові рішення» (пункт 2 Рекомендації РЄ Rec(2000)19). 
 

                                            
11 Для порівняльного огляду див. також національні звіти шести європейських країн, опублікованих за 
редакції Ж.М. Жехле і М. Вайда «Перевантаженість систем кримінального правосуддя. Збільшення 
авторитету органів прокуратури в Європі», Берлін-Хайдельберг 2006; і за редакції П. Така «Завдання і 
повноваження служби прокуратури в країнах-членах ЄС», Наймеґен 2005. 
12 Про державну прокуратуру Іспанії можна детальніше дізнатися з таких джерел: C. CONDE-PUMPIDO 
FERREIRO, “El Ministerio Fiscal en la Constitución” Rev. Legislación y Jurisprudencia, 1981, pp.594 ff.; I. 
FLORES PRADA, El Ministerio Fiscal en España, Valencia 1999; C. CONDE-PUMPIDO FERREIRO, “l modelo 
post-constitucional del Ministerio Fiscal” in Poder Judicial, n.27 (1997), pp. 10 ff.; A. DEL MORAL GARCÍA, “El 
Ministerio Fiscal y reforma de la Justicia” in Jueces para la Democracia, núm. 43, March 2002, pp. 21 ff.; O. 
FUENTES SORIANO, La investigación por el fiscal en el proceso penal abreviado y en los juicios rápidos, 
Valencia 2005. 
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24. Стаття 121 Конституції України визначає  функції державного прокурора. По-перше, 
державний прокурор відповідає за підтримання державного обвинувачення в суді. Також 
на прокурора покладається роль нагляду за додержанням законів при виконанні досудових 
процедур, при виконанні судових рішень у кримінальних справах та застосуванні інших 
заходів, за дотриманням прав людини та інших законів виконавчими органами влади, 
органами місцевого самоврядування та їх посадовцями. 
 
25.Роль прокурора на етапі судового процесу не викликає значних суперечностей, однак  
питання повноважень прокурора на досудовому етапі є предметом палких дискусій13. У 
будь-якому разі, конституційне положення, яке надає прокурору лише повноваження 
нагляду, відповідає європейським стандартам і чітко відповідає Рекомендації РЄ від 2000 
року. Відтак, предметом обговорень є те, якими мають бути структура і повноваження 
прокуратури в Україні для подолання поточних проблем стосовно утвердження 
верховенства права і захисту прав людини, щоб відповідати європейським стандартам. 
 
26.У будь-якому разі, важливо, щоб в Конституції   були виписані   принципи, відповідно 
до яких має бути організована  діяльність прокуратури. У цьому сенсі було би доцільним 
доповнити Розділ  положеннями  про такі принципи, а саме визначити  їх як  (1)принцип 
безсторонності (або об’єктивності, або нейтралітету), (2) діяльність прокуратури 
спрямована виключно в інтересах суспільства і  (3) у своїх діях прокуратура 
підпорядковуватиметься лише закону. 
 
СТАТТЯ 122 –ПРИЗНАЧЕННЯ І СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА  
 
27.У Статті 60 Конституції України зазначається, що ніхто не зобов'язаний «виконувати 
явно злочинні розпорядження чи накази», і за віддання або виконання таких наказів настає 
юридична відповідальність.  В  європейських конституціях  ви не знайдете  схожого 
формулювання, оскільки йому бракує положення  про те,  що власне віддання  та 
виконання незаконних розпоряджень саме по собі  є складом кримінального злочину. 
Відповідно до Статті 60 дозволяється невиконання лише тих наказів, які є «явно 
злочинними». 
 
Відповідно до Статті 122 Конституції України, Генеральний прокурор призначається і 
звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. З метою 
уникнення політичного впливу на службу прокуратури, строк повноважень Генерального 
прокурора не повинен співпадати зі строком повноважень Президента, а підстави для 
звільнення повинні визначатися законом. Наразі Генеральний прокурор призначається 
строком на п’ять років, що дорівнює строку повноважень уряду. 
 
28.Більшість прокуратур в Європі  структуровані за ієрархічним принципом. У 
Конституції України немає положення  про це, але саме за таким принципом 
структурована прокуратура  держави . У зв’язку з цим, було би доречним наголосити на 
тому, що будь-які розпорядження, дані виконавчою владою Генеральному прокурору 

                                            
13 Див. також K. AMBOS, (transl. Manso Porto), “Control de la policía por el fiscal versus dominio policial de la 
instrucción”, Tribunales de Justicia, March 2002. 
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щодо кримінальної політики повинні публікуватися, а розпорядження щодо не порушення 
певної справи слід повністю заборонити. Держава Україна повинна забезпечити 
дотримання Рекомендації Ради Європи Rec(2000)19. Зокрема, в цьому контексті ми 
нагадаємо рекомендацію пункту 13 с), де чітко йдеться  про  те , що «якщо уряд дає 
загальні вказівки, вони повинні бути викладені   в письмовій  формі й бути опубліковані 
відповідним чином»; і 13 d) щодо вказівок про порушення певної справи: «такі вказівки 
повинні містити відповідні гарантії відкритості й справедливості відповідно до 
національного законодавства…». 
 
29.Прокуратура, яка надмірно підпорядковується виконавчій владі, створює можливість 
порушень та руйнує засади демократії. У цьому контексті важливо, щоб у правовій 
системі України були передбачені ефективні процедури для прокурора утримуватися від 
виконання незаконних вказівок його/її керівника. 
 
IV. РОЗДІЛ VIII - ПРАВОСУДДЯ 
 
30.На початку Розділу VIII ми не знайшли положення, відповідно до якого судді повинні 
підпорядковуватися лише закону14. У Статті 129 при визначенні засад судочинства 
зазначається, що судді «незалежні і підкоряються лише закону». Було би доречним 
помістити цей загальний принцип на початку Статті 126 Конституції України.  
 
СТАТТЯ 124 – ЮРИСДИКЦІЯ СУДІВ 
 
31.В абзаці 1 Статті 124 зазначається, що правосуддя здійснюється виключно судами. 
Подібні положення існують в інших європейських конституціях, щоб не дозволити 
адміністративним органам забрати в судової системи повноваження здійснювати 
правосуддя, а відтак, порушити систему стримувань і противаг та принцип розмежування 
гілок влади. Щодо цього абзацу не виникає проблемних питань. 

 
32.Більш проблематичним постає другий абзац, у якому зазначається, що юрисдикція 
судів поширюється на «всі правовідносини, що виникають у державі». Видається, що це 
положення має на меті визначити межі юрисдикції шляхом визначення загального 
правила, відповідно до якого всі питання підпадають під контроль судів. Сумнівно, чи 
таке правило свідчить про те, що не існує сфер поза  юрисдикцією судів, навіть питання 
державної  таємниці, але тлумачення цього має дати Конституційний Суд. Тим не менше, 
здається, що це правило обмежує юрисдикцію судів до конфліктів, які виникають «у 
державі». У цьому випадку воно містить необґрунтоване обмеження територіальних меж 
юрисдикції українських судів. Слід розглянути можливість зміни цієї Статті шляхом 
більш чіткого формулювання. 

 
33. В абзаці 3 Статті 124 згадується Конституційний Суд (окрім Статті 106. 22) і 126, в 
якій йдеться  про обмежений строк повноважень суддів Конституційного Суду). З огляду 
на те, що існує окремий розділ ХІІ  стосовно визначення  функцій, порядку формування  

                                            
14 Як, наприклад, в Статті 97 Німецького Grundgesetz, Статті 101 італійської Конституції або Статті 117 
іспанської Конституції. 
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та повноважень Конституційного Суду  доречно  уникати його згадки в інших розділах 
Конституції  

 
34. Видається доречним  пропонувати розглянути можливість впровадження інституту  та 
права на подання  індивідуальних конституційних скарг  до Конституційного Суду. 
Відповідно до німецького Verfassungsbeschwerde (скарга конституційному суду про 
порушення органами державної влади конституційних положень), ця система довела свою 
ефективність і користь в захисті прав людини і створенні судової практики щодо 
конституційних прав, якою керуються нижчі суди для сприяння кращого розуміння та 
дотримання прав людини. 

 
35. У абзаці 4 Статті 124 Конституції України   йдеться  про  участь народу у здійсненні 
правосуддя через народних засідателів і присяжних. Народні засідателі і присяжні знову 
згадуються в першому абзаці Ст. 127.  

 
Український законодавець має повноваження визначати, якою має бути роль присяжних у 
здійсненні правосуддя, чи вони залучатимуться до всіх видів провадження, чи лише у 
кримінальних справах; яким має бути склад суду присяжних і правила призначення 
присяжного тощо. Конституція України також зобов’язує введення присяжних і народних 
засідателів. З точки зору європейських стандартів, будь-яка система – з або без суду 
присяжних – є прийнятною. ЄКПР не нав’язує певної моделі судочинства, тож кожна 
країна на власний розсуд може вільно приймати рішення щодо того, чи потрібні їй 
присяжні, чи ні. Не личить  європейському експерту  визначати, яка система має бути 
впроваджена в Україні. Але досвід пострадянських перехідних демократій свідчить про 
те, що суд присяжних сприяв би боротьбі з авторитарними традиціями і корупцією. Суд 
присяжних відігравав значну роль у формуванні сучасних систем кримінального 
правосуддя, особливо у сприянні захисту незалежності судової гілки влади та наданні 
вагомості і значення судовому процесу. Таким чином, не виникає жодних сумнівів щодо 
того, що це сприяло б зміцненню процесуальних гарантій обвинуваченим шляхом 
впровадження  змагального судового процесу як моделі. В той же час, це наново укріпило 
принципи усного характеру, негайності, рівності засобів у судовому процесі. Присутність 
присяжних сильно вплинула на формат судопровадження, процедуру подання  фактів,  
застосування правила про неприйнятність доказів, отриманих незаконним шляхом, і 
поваги до права на захист. 

 
36.У системах, де демократія лише започаткована  і потребує підтримки, використання 
суду присяжних може розглядатися як дуже корисний інститут уникнення або зниження 
ризиків для судової системи та її незалежності.  

 
37.Останній абзац Статті 124 встановлює, що рішення, прийняті судами, «є обов'язковими 
до виконання на всій території України». Це положення є дуже доречним, і обов’язковість 
судових рішень повторюється знову в Статті 129.9) Конституції України.  

 
Але беручи до уваги проблеми щодо невиконання численних судових рішень, слід 
розглянути можливість вирішення цього питання на конституційному рівні. Слід 
розглянути можливість надання суддям повноважень забезпечувати ефективне виконання 
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своїх рішень. Іспанська Конституція визначає судову владу як таку, що може приймати 
рішення і «забезпечувати їх виконання»15. Таке положення могло би сприяти розв’язанню 
проблемної ситуації, яка наразі існує, коли більшість рішень, особливо у цивільних  
справах, не виконується, а суддя не має повноважень забезпечити їх виконання. Ця 
проблема постає не з Конституції, де чітко зазначено, що виконання судових рішень 
обов’язкове. Але, можливо, зміни в Конституції, які би посилювали повноваження суддів 
здійснювати нагляд за виконанням їх рішень, могли би допомогти   у вирішенні цієї 
проблеми. 

 
38.У Статті 124 зазначається, що судові рішення ухвалюються судами іменем України. 
Поряд із цією формальністю було би доцільним зазначити, що судові рішення мають бути 
обґрунтованими для посилення принципу справедливості, можливості перегляду 
правильності  постановлених судових рішень, а особливо задля зміцнення підзвітності 
суддів під час застосування закону.  
 
СТАТТЯ 125 – ПРИНЦИП СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
 
39.В абзаці 1 Статті 125 Конституції України зазначається, що «система судів загальної 
юрисдикції в Україні формується  за принципами територіальності і спеціалізації». Далі 
зазначається, що Верховний Суд є «найвищим судовим органом у системі судів загальної 
юрисдикції» і що «вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі 
суди». Останній абзац цієї ж Статті забороняє «створення надзвичайних та особливих 
судів». 

 
40.Існує декілька питань, які слід зясувати у цій  Статті стосовно  принципів організації 
судів. 

 
41.Ця стаття починається зі згадки про «принцип територіальності», який, наскільки ми 
розуміємо, стосується територіальної організації судів, які зазвичай поділяються на судові 
округи. Зазвичай суди, так само, як і органи державної адміністрації, поділяються на 
територіальні одиниці або округи для кращого розподілу судових завдань та належного 
охоплення території держави. Тим не менше, не зрозуміло, що означає поняття «принцип 
територіальності». Територіальний поділ судів зазвичай супроводжується правилами, які 
встановлюють юрисдикцію за внутрішньою компетенцією. Можливо, через переклад не 
ясно, що розуміється під «принципом територіальності», який має вважатися 
конституційним принципом. 

 
42.У Статті 125 згадується також «принцип спеціалізації». Як і у випадку з «принципом 
територіальності», не зрозуміло, що означає цей «принцип» і чому спеціалізація судів 
виноситься на конституційний рівень. Зазвичай спеціалізація не визначається як керівний 
принцип організації судової системи в конституціях Європи. Певний ступінь спеціалізації 
судів вбачається корисним для досягнення більш ефективного відправлення правосуддя, 
                                            
15 Конституція Іспанії, Стаття 117.3: «Здійснення судової влади на всіх стадіях здійснення правосуддя, 
винесення судових рішень та вироків і забезпечення їх виконання відноситься виключно до відання 
суддів і судів, визначених законом, відповідно до положень щодо повноважень та порядку судового 
розгляду, ними ж встановленими».  
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але це не означає, що його слід вважати конституційним принципом, необхідним для 
інституту судової влади. Більше того, розгляд його як «конституційного принципу» може 
спричинити труднощі щодо значення, обсягу і  його застосування. Потреби спеціалізації, з 
огляду на те, що вони можуть мінятися з часом і розширюватися або звужуватися, повинні 
оцінюватися законодавцем із урахуванням судової статистики і людських та економічних 
ресурсів судової системи. 

 
43.У Статті 102 Конституції Італії є посилання на спеціалізацію, після зазначення 
заборони створення особливих судів або суддів вона дозволяє створення спеціалізованих 
відділів у межах звичайних судів. Метою є пояснити, що заборона особливих судів не 
забороняє створення спеціалізованого відділу в межах суду для більш ефективного 
розгляду справ. Відтак, це вважається не «конституційним принципом», а радше 
поясненням меж заборони особливих або надзвичайних судів. 

 
44.Загалом, оскільки це не є важливою ознакою для створення незалежної судової 
системи, не обов’язкового включати таке  в Конституцію через можливість виникнення 
проблем в тлумаченні. Наприклад, чи означає це, що українські суди повинні поділятися 
на судові гілки? Скільки гілок необхідно для того, щоб забезпечити відповідність 
принципу спеціалізації? Чи вважатиметься, що суд першої інстанції з юрисдикцією 
слухати всі види цивільних справ відповідає принципу спеціалізації, чи суд має бути 
більш «спеціалізованим»? Суд, що має юрисдикцію слухати цивільні та кримінальні 
справи вважатиметься «неконституційним»? 

 
45. Третій абзац передбачає створення «вищих судів», які ієрархічно знаходяться під 
Верховним Судом і є найвищими органами спеціалізованих судів. Із якихось причин 
розробники Конституції хотіли, щоб організація судової системи мала спеціалізовані суди, 
а спеціалізовані вищі суди, очевидно, є найвищою інстанцією в питаннях, що знаходяться 
у компетенції цих спеціалізованих судів. Питання точної структури організації судової 
системи повинні вирішувати відповідні органи кожної держави, європейські стандарти не 
встановлюють жодної моделі організації судів і жодного ступеню спеціалізації. Відтак, 
коментарі щодо цієї Статті не мають на меті визначити порушення міжнародних або 
європейських стандартів, а намагаються пояснити, яка причина включення «принципу 
спеціалізації» в текст Конституції і якими є наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з 
цим положенням. 

 
46.Останній абзац Статті 125 забороняє створення «особливих судів». Подібну заборону 
можна знайти, наприклад, в Конституції Італії (ст. 102), Німецькому  Grundgesetz (ст. 101) 
або Конституції Іспанії (ст. 117). З контексту зрозуміло, що Стаття 125 розрізняє поняття 
«особливих судів» і «спеціалізованих судів». 

 
47.Зазвичай особливими судами можуть бути створені іншими засобами звичайні суди, а 
також суди, віднесені до спеціальної юрисдикції з певних питань, суди, що функціонують 
відповідно до спеціальних процесуальних правил. Навіть надто спеціалізований суд може 
бути класифікований як «особливий суд», тому що надмірне обмеження внутрішньої 
компетенції суду може призвести, фактично, до створення особливого суду. У цьому 
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сенсі, може виникнути конфлікт між застосуванням принципу спеціалізації і забороною 
особливих судів. 

 
48.Поняття «особливий суд» – багатогранне: воно може включати військові суди, суди у 
випадку надзвичайного стану або суди, створені для спеціальних цілей або для розгляду 
певних справ. Заборона особливих судів знаходить обґрунтування в уникненні загрози на 
незалежний  і безсторонній суд шляхом створення суду ad hoc. 

 
49.У цьому контексті ми не бачимо  в Конституції вимоги, відповідно до якої суди 
повинні утворюватися лише законом. Через створення або ліквідацію судів можна 
маніпулювати судовою владою та чинити незаконний вплив на її членів. Відтак, як 
гарантія суддівської незалежності, рішення щодо створення і ліквідації судів не повинні 
прийматися наказами або іншими виконавчими актами. Багато європейських конституцій 
також визнають право на «звичайного суддю» або гарантію «на розгляд справи суддею, до 
підсудності якого вона була віднесена законом» (Стаття 101 конституції Німеччини, 
Стаття 24 Конституції Іспанії, Стаття 25 Конституції Італії), гарантуючи не лише те, що 
суди утворюються законом, а також вимагаючи, щоб чіткі та об’єктивні правила 
компетенції та юрисдикції визначали, який суд є компетентним у вирішенні тієї чи іншої 
справи. Для уникнення можливості створення ad hoc судів для розгляду певних справ і 
для зниження ризику, що правила юрисдикції можуть бути використані для перерозподілу 
справ з інших підстав, окрім ефективності, такі правила, що встановлюють компетенцію 
та підсудність повинні бути створені до початку проваджень16. Окрім цього, кожний 
підсудний повинен мати змогу визначити, який суд компетентний слухати його/її справу 
відповідно до об’єктивних застосовних правил, до винесення обвинувачення. 

 
50.Можна було би обговорити, якою мірою Конституція України повинна вдаватися в 
деталі щодо організації судової системи17, але в будь-якому разі, бажано, щоб Конституція 
України включала право на «розгляд справи суддею, до підсудності якого вона була 
віднесена законом». На противагу цьому, у Статті 106.23) Конституції України йдеться  
про те, що утворення судів  відноситься до кола  повноважень Президента, але «у 
визначеному законом порядку». 

 
51.Останнє питання, що видається заплутаним, стосується абзацу 4 Статті 125, де йдеться, 
що «відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди». Можливо, ми щось 
пропустили в розумінні цього абзацу, але з його формулювання не зрозуміло, яка мета 
такого твердження. Якщо вся система заснована на принципі верховенства права, як 
зазначається в Статті 8 Конституції України, очевидно, що суди функціонують відповідно 
до закону. З іншого боку, слід уточнити, чому тут згадуються лише апеляційні та місцеві 
суди. Чи це означає, що інші суди не підпорядковуються закону? Принципи, застосовні до 

                                            
16 У цьому ж сенсі пункт 13 Висновку Венеціанської Комісії про Закон України «Про судоустрій і статус 
суддів» від 18 жовтня 2010, (CDL-AD (2010) 026): «У цьому питанні, повинна існувати впевненість у тому, 
що спеціалізація суддів не стане підставою для обходу цієї системи». 
17 Наприклад, німецький Grundgesetz  дуже детально регулює організацію і структуру судів, встановлюючи 
чіткий розподіл компетенції і функцій між національними судами і федеральними судами, в той час як 
Конституція Іспанії згадує лише Верховний Суд і Конституційний Суд, посилаючись на те, що організація 
судової системи повинна визначатися основним законом. 
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апеляційних і місцевих судів відрізняються від принципів, застосовних до решти судів. З 
англійської версії цього абзацу не було зрозуміло значення цього положення, і водночас, 
його можна було неправильно зрозуміти в тому сенсі, що інші суди не підпорядковуються 
закону. 
 
СТАТТЯ 126 –НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І НЕДОТОРКАННІСТЬ СУДДІВ 
 
52.У Статті 126 зазначається, що незалежність суддів гарантується Конституцією і 
законами України, і що вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. Позитивним є 
те, що Конституція згадує принцип суддівської незалежності і необхідність захищати цей 
принцип, навіть якщо одного лише формального визнання може бути недостатньо.  

 
Ми вважаємо, що Стаття 126 Конституції України повинна була би включати також право 
на безстороннього суддю. Незалежність є передумовою безсторонності, що є одним із 
ключових елементів принципу правосуддя. Судочинство намагається гарантувати, щоб в 
обох сторін у справі були однакові можливості захищати свої позиції, таким чином, щоб 
до обох сторін було однакове ставлення відповідно до принципу рівності. Саме цим  
обґрунтовується   обов’язок  судді  приймати рішення на основі  наданих  сторонами суду 
доказів,  і заборонено  постановляти  рішення на основі  їх особистої обізнаності щодо 
фактів  або доказів, які не були представлені в суді. оскільки це може порушити принцип 
рівності сторін . Задля  гарантування того, що суддя  застосує закон  без урахування інших 
позасудових аспектів, які могли би свідчити на користь однієї зі сторін, суддя повинен 
бути безстороннім. Незалежність не гарантує того, що суддя діятиме безсторонньо в 
кожному випадку. Справедливим є лише зворотне твердження: не можна бути впевненим, 
що залежний суддя вирішуватиме справи безсторонньо, іншими словами, лише 
застосовуючи закон в певній справі. 

 
53. Як гарантія  незалежності, судді не повинні звільнятися з посади за винятком 
вичерпного переліку  підстав, встановлених законом. В Україні в самій Конституцій 
визначено підстави для звільнення суддів із посади. Таке положення є позитивним, 
оскільки підстави для звільнення з посади є чіткими та об’єктивними. У цьому контексті  
викликає  побоювання  така підстава для звільнення судді  як  «порушення суддею 
присяги», що  передбачено  Статтею 126.5) Конституції України. Дуже ймовірно, що  
замість того, щоб слугувати  гарантією незалежності суддів, ця підстава може  обернутися  
загрозою  незалежності судді, тому що це дуже широке поняття, яке може тлумачитися 
по-різному. 

 
54.Зміст «присяги судді» визначено в Статті 55.1 Закону «Про судоустрій і статус суддів»: 

 
«1. Особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після 
складення присяги судді такого змісту:  
«Я, (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю об'єктивно, 
безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, 
підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і 
сумлінно виконувати обов'язки судді, дотримуватися морально-етичних принципів 
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поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді та принижують 
авторитет судової влади.» 
 

55.Подібну присягу можна побачити в багатьох країнах, наприклад, в Законі Іспанії 
(Стаття 38 Закону про судоустрій). Це урочисте публічне  оголошення  обов’язку  
виконувати суддівські функції безсторонньо та чесно, підпорядковуючись лише 
верховенству права та  поводячись так, щоб підтримувати   авторитет  судової влади. 

 
56.Очевидно, що наведений тут зміст присяги дуже широкий, в ньому йдеться про 
необхідні етичні та професійні  обов’язки та базові принципи, які скеровуватимуть суддю 
при виконанні його/її обов’язків.  

 
Як зазначається у Висновку 3-2002 Консультаційної ради європейських суддів, «необхідно 
передбачати  чіткі підстави для притягнення суддів  до дисциплінарної відповідальності», 
навіть якщо неможливо визначити всі такі потенційні підстави18. Слід уникати визначення 
загальних стандартів саморегулювання через підстави для притягнення до дисциплінарної 
відповідальності. Необхідно визначити у положеннях закону чіткі дії або поведінку, які 
можуть розглядатися як порушення суддівських обов’язків, а відтак призвести до 
дисциплінарної відповідальності. Такі формулювання, як «порушенням суддею присяги є: 
… порушення морально-етичних принципів поведінки судді» (Стаття 32.2 Закону «Про 
Вищу раду юстиції»), стосується етичної поведінки, яка сама по собі не є такою, що 
підлягає дисциплінарному покаранню. Таке  визначення порушення присяги, яке може 
призвести до звільнення судді з посади – найтяжчої форми дисциплінарного покарання – є 
дуже узагальненим формулюванням, яке відтак, суперечить принципу чіткості, 
властивому якісному  законодавству. До цього правила можна було би віднести багато 
прикладів поведінки або фактів, таким чином полегшуючи застосування дисциплінарного 
стягнення до судді і подальшого звільнення. Втім такий підхід  не сприятиме зміцненню 
суддівської незалежності. 

 
57.У Статті 126.6) Конституції України серед підстав звільнення судді з посади є: 
«набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього». Слід зазначити, що 
обвинувальний вирок вважається підставою для звільнення в більшості законів про 
судоустрій європейських країн. Але слід розрізняти незначні правопорушення, такі як 
порушення правил дорожнього руху, і серйозні правопорушення, за які засуджено суддю. 
Інакше  завжди існуватиме ризик, що незалежність суддів буде обмежена загрозою 
кримінального обвинувачення  проти нього/неї і  використання факту  засудження  за 
найменші  правопорушення. 

 
58.Насамкінець, щодо процедури звільнення судді з посади, у Статті 126 Конституції 
України говориться, що «суддя звільняється з посади органом, що його обрав або 
призначив». Якщо ми проаналізуємо це положення  у сукупності зі Статтею 128 
Конституції, ми побачимо, що зрештою, рішення щодо звільнення суддів, призначених на 
посаду вперше, приймається Президентом, а рішення щодо звільнення суддів, 
призначених на посаду безстроково, приймаються Верховною Радою. Це підвищує ризик 

                                            
18 Пункт 64, Висновок № 3-2002 КРЄС. 
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політичного втручання в незалежність суддів, а також ризик політизації процесу 
звільнення суддів. Відтак, ми вважаємо, що  відповідно текст  Статті 126  доцільно 
відредагувати   з метою обмеження ролі Верховної Ради в процедурі звільнення судді з 
посади. 

 
59.З іншого боку, з практичних підстав слід переглянути, чи Конституція – саме той 
документ, де треба регулювати вік, по досягненню якого суддю звільняють. Станом на 
сьогодні, вік 65 років видається доцільним, але в подальшому може з’явитися необхідність 
збільшувати або зменшувати цю цифру залежно від багатьох факторів. Більшість 
європейських конституцій не вдаються в такі деталі, оскільки внесення змін до 
конституції повинно здійснюватися лише у виключних випадках. 

 
60.Стосовно недоторканності суддів, у Статті 126 Конституції України йдеться : «Суддя 
не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до 
винесення обвинувального вироку судом». Такий широкий обсяг недоторканність суддів 
складно знайти в європейських конституціях. Венеціанська Комісія також критично 
прокоментувала це положення конституції щодо недоторканності суддів19. Ми не маємо 
змоги оцінити доречність визначення такої широкої суддівської недоторканності, оскільки 
лише маючи глибокі знання про обставини практичної роботи суддів, ми могли би взяти 
на себе сміливість висловити думку щодо цього питання. Гіпотетично, Україні необхідно 
було закріпити цей принцип, якщо в минулому в діяльність суддів втручалися і вони 
піддавалися тиску шляхом свавільних арештів, щоб зашкодити їм виносити рішення в 
певних справах.  

 
За таких обставин недоторканність, як це  викладено  в Статті 126 Конституції України, 
була б виправданою . 

 
61. З іншого боку, той факт, що арешт чи затримання судді вимагає попередньої згоди 
Парламент,у може також викликати занепокоєння з огляду на незалежність суддів. 
Практично, суддя може відчувати себе залежним від політичної більшості в Парламенті, 
коли йдеться про гарантування його/її захисту від арештів чи затримань. І було би 
справедливим припустити, що суддя надасть перевагу заручитися підтримкою 
Парламенту на випадок, якщо судді необхідно буде звернутися до нього щодо 
застосування правила недоторканності.  

 
Іншими словами, така форма  захисту недоторканності має два аспекти, оскільки містить  
свого роду «м’який вплив» на особу судді: розглядаючи справу, в якій висувається 
обвинувачення проти депутата, який належить до політичної більшості, може статися, що 
суддя не зможе вирішувати справу лише на підставі закону, оскільки це спричинить 
напруження між ним/нею і парламентською більшістю з негативними наслідками у 
                                            
19 Див. Спільний Висновок щодо проекту Закону України «Про судоустрій і статус суддів», підготовлений 
Венеціанською комісією та Дирекцією з технічного співробітництва Генеральної Дирекції з прав людини та 
правових питань Ради Європи, прийнятий в березні 2010 року на основі коментарів пана С. Гасса, Д. 
Гамільтогна, М. Пеллонпяа та Г. Сухоцької, пункт 27, переглянутий знову Венеціанською Комісією 
Висновком щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 18 жовтня 2010 року, (CDL-AD (2010) 
026), пункт 38. 
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випадку, якщо суддю необхідно буде затримати. У такому сценарії – описаному лише в 
якості гіпотези – положення про недоторканність не створює найкращі умови для 
звільнення судді від політичного впливу, а відтак, не сприяє створенню кращих гарантій 
суддівської незалежності. Як зазначалося Венеціанською Комісією20: «Імунітет з судді має 
знімати не Парламент, а Вища рада юстиції.  

 
Стаття 126 Конституції має бути відповідним чином змінена, щоби вона передбачала для 
суддів лише імунітет за вчинене при виконанні службових обов’язків, за винятком 
корупції. До внесення в Конституцію такої поправки принаймні в законі має бути гарантія 
того, що суддя позбавляється недоторканності лише в разі надходження такої 
рекомендації від суддів. 
 
СТАТТЯ 127 – СТАТУС СУДДІВ: ОБМЕЖЕННЯ, ВИМОГИ 
 
62.Абзац 2 цієї Статті встановлює систему суворих обмежень для суддів: судді не можуть 
виконувати оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. Система обмежень 
спрямована на уникнення конфліктів інтересу, які можуть знизити гарантію незалежності 
та безсторонності суддів. Але вона також спрямована на сприяння ефективності 
здійснення правосуддя, змушуючи суддів присвячувати свій час лише своїм суддівським 
завданням. Така сувора система обмежень зустрічається і в інших європейських країнах, 
наприклад, Португалії або Іспанії. Але зазвичай це не регулюється в Конституції. 

 
63.Заборону бути членом політичної партії або профспілок також можна знайти в 
іспанській Конституції. Інші правові режими не забороняють цього прямо, але включають 
ці положення в правила поведінки, якої слід уникати, тому що це може позначитися на 
іміджі безсторонності суддів та судової влади. Це типова європейська ознака, оскільки 
судді не мають демократичної легітимності і не прив’язані до політичних партій. Але 
суддям слід дозволити створювати професійні асоціації, що не пов’язані або не входять до 
політичних партій, що дозволить їм захищати свої інтереси незалежним чином. 

 
64.Четвертий абзац Статті 127 дозволяє «особам, які мають фахову підготовку» зі 
спеціалізованих питань ставати суддями спеціалізованих судів. Для нас незрозуміло, чи ці 
особи є суддями, чи ні. Якщо вони є суддями, тоді це положення не обов’язково включати 
до Конституції, оскільки це не надто важливий принцип, а радше раціональна система 
добору суддів до спеціалізованих судів. На нашу думку, було би достатнім включити це 
положення до закону про судоустрій. Однак, якщо такі «особи з фаховою підготовкою» не 
є представниками суддівської спільноти, слід переглянути, чи це положення відповідає 
правилу, встановленому в абзаці 1 цієї ж Статті («Правосуддя здійснюють професійні 
судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні».) 
 
СТАТТЯ 128– ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДІВ 
 
                                            
20 Див. пункт 27 Спільний Висновок щодо проекту Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 
підготовлений Венеціанською комісією та Дирекцією з технічного співробітництва Генеральної Дирекції з 
прав людини та правових питань Ради Європи, прийнятий в березні 2010 року на основі коментарів пана С. 
Гасса, Д. Гамільтогна, М. Пеллонпяа та Г. Сухоцької. 
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65.Це положення стосується призначення суддів, розмежування першого призначення та  
безстрокового призначення. Перше призначення «строком на п'ять років здійснюється 
Президентом України», призначення суддів безстроково перебуває  в межах компетенції 
Верховної Ради.  

 
В обох випадках існує ризик політичного втручання в призначення суддів. Втім така 
система існує і в інших європейських країнах, де має місце  політичне призначення на 
посади суддів. Однак, беручи до уваги особливості ситуації в Україні, видається доречним 
вжити правових заходів для зниження такого політичного впливу. 

 
66.З іншого боку, п’ятирічний строк випробувального періоду для судді є надто великим і 
безпосередньо впливає на незалежність таких призначених суддів. Цей випробувальний 
період повинен бути скасований, або принаймні зменшений. Щоб система функціонувала 
належним чином, важливо ретельно переглянути систему обрання суддів, гарантувати 
об’єктивність такої процедури і впровадити достатні засоби контролю та навчання для 
забезпечення правильності процедури добору кандидатів замість здійснення таких 
призначень, які можуть бути скасовані Президентом держави впродовж наступних п’яти 
років. Обмеженість незалежності цих суддів не потребує подальших пояснень. 
 
СТАТТЯ 129 – ЗАСАДИ СУДОЧИНСТВА 
 
67. Ми вже обговорювали деякі питання щодо цієї Статті, коли коментували потребу 
впровадження положення про право на справедливий суд (див. вище пункти 6 і 7). 

 
68.Щодо Статті 129 Конституції України, слід спершу подумати, чи, з точки зору 
системності, це правильне місце для процесуальних прав і конституційних принципів 
судочинства. Було би більш доречним включити ці права у розділ, присвячений 
основоположним правам і свободам.  

 
У будь-якому разі, оскільки це незначне питання, не слід приділяти значні зусилля для 
визначення місця розташування цього положення. 

 
69.Що стосується змісту, пункт 1) Статті 129 Конституції України визнає принцип 
«законності». Слід пояснити, що цей принцип необхідно розуміти у світлі   Статті 8 
Конституції, в якій зазначається про принцип верховенства права. Законність не слід 
розуміти як предмет лише статутного права, перш за все, судочинство повинне 
відповідати Конституції та Європейській  конвенції з прав людини. Було би доречним 
закріпити цю ідею, детально зазначивши її в цій Статті  як  принцип захисту і поваги прав 
людини. 

 
70.У пункті 3) Статті 129 Конституції України зазначається, що «забезпечення 
доведеності вини» є однією із засад судочинства. Можливо, це через переклад, але 
значення цього пункту потребує уточнень.  

 
Якщо це стосується принципу презумпції невинуватості, то цей принцип вже зазначається 
в Статті 62 Конституції України; якщо ж це має на меті наголосити на правилі 
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доказування in dubio pro reo, відповідно до якого вина повинна бути доведена за 
відсутності обґрунтованого сумніву, формулювання видається неналежним; і насамкінець, 
якщо це має на меті забезпечити активну участь суддів у сприянні ефективності 
правосуддя шляхом перевірки збору доказів, такий принцип недопустимий.  

 
Ми не маємо змоги оцінити належним чином, якими були наміри авторів конституції при 
включенні до засад судочинства словосполучення  «забезпечення доведеності вини». 
Оскільки це твердження, принаймні в англійській версії, може бути суперечливим, слід 
розглянути можливість внесення змін до цього пункту. 

 
71.Що стосується абзацу 7) цієї Статті, слід зазначити, що фіксування технічними 
засобами судового процесу може бути позитивним способом підвищити прозорість і 
справедливість судочинства. Однак, при включенні цього   правила/вимоги в текст 
Конституції може призвести до визнання всіх слухань або інших судових процесів, що не 
фіксувалися технічними засобами, неконституційними.  

 
Якщо модернізація українських судів уже перебуває на стадії, коли в кожному судді 
наявний записуючий пристрій, проблеми можуть виникнути лише у виняткових випадках 
(наприклад, потреба перенести слухання в разі несправності пристрою). Але якщо 
ресурсів для встановлення таких пристроїв в усіх судах і забезпечення належними 
технічними засобами для їх безперебійного функціонування недостатньо, застосування 
цієї вимоги може призвести до збільшення кількості нерозглянутих справ та сумніву 
постановлених у них рішень. 

 
72.Окрім цього, обов’язковий характер судових рішень (Ст. 129.9) вже був зазначений у 
Статті 124 Конституції України: слід уникати повторень в тексті Конституції, оскільки це 
позначається на чіткості  конституційного регулювання. 
 
СТАТТЯ 131 – ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ 
 
73.Поза всякими сумнівами, для утвердження верховенства права і для дотримання прав 
людини та зміцнення демократії, незалежність судової влади є невід’ємною складовою21. 
Незалежність суддів є однією з головних гарантій свободи, поваги прав людини, і вона 
надається в інтересах забезпечення верховенства права і  прав кожного, хто потребує і 
розраховує на правосуддя. Незалежність як умова суддівської безсторонності, відтак, 
пропонує гарантію рівності громадян перед судами. 

 
74.Ради юстиції передбачені в текстах багатьох конституцій для сприяння і захисту 
незалежності суддів та самоврядування судової системи. Для досягнення своєї основної 
цілі, Рада юстиції повинна бути автономним органом судової влади, даючи можливість 
окремим суддям виконувати свої функції поза  незаконним  впливом або контролем  з 
боку виконавчої і законодавчої гілок влади, і без неналежного тиску з боку інших членів 
                                            
21 Консультативна рада європейських суддів (CCJE): Висновок № 10 (2007) «Рада судівництва на службі 
суспільства».Страсбург, 21-23 листопада 2007: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2007)OP10&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackC
olorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3. 
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судової системи. Рада юстиції повинна захищати суддів від будь-якого зовнішнього тиску 
або упередженості політичного, ідеологічного або культурного характеру і сприяти 
необмеженій свободі суддів неупереджено приймати рішення, керуючись своєю совістю, 
власним  тлумаченням фактів і чинними нормами права22. 

 
75.Склад Ради юстиції повинен бути таким, щоби гарантувати її незалежність та давати 
змогу виконувати свої функції ефективно. Рада юстиції може складатися або виключно з 
суддів, або мати змішаний склад із суддів та не суддів. Відповідно до  позиції 
Консультативної ради європейських суддів, коли Рада юстиції складається винятково з 
суддів, це мають бути судді, обрані їх колегами. Якщо це змішаний склад (судді та не 
судді), Консультативна рада європейських суддів вважає, що для запобігання будь-якого 
маніпулювання або незаконного тиску, переважною більшістю членів повинні бути судді, 
обрані їх колегами..23  

 
76.Змішаний склад має  перевагу, оскільки допомагає уникнути враження існування 
особистого інтересу та самозахисту суддів, водночас дозволяючи вислухати думку 
представників інших не судових органів та правових експертів. Це надає  судовій владі 
додаткове джерело легітимності. Але навіть за змішаного складу, у своєму 
функціонуванні Рада юстиції не допускатиме жодних уступок для  неправомірних вимог 
парламентської більшості та тиску з боку виконавчої гілки влади, і буде вільним  органом 
від будь-якого підпорядкування політичним інтересам, зможе зберігати необхідну 
безсторонність для забезпечення цінностей та основоположних засад судочинства. 

 
77.Із цією метою склад Ради юстиції повинен включати більшість або принаймні значну 
частину суддів24, а судді повинні обиратися своїми колегами або бути членами в силу 
своїх обов’язків судді, а не призначатися урядом або парламентом.25 Якщо Рада юстиції не 

                                            
22 Див. Рекомендацію Комітету Міністрів Ради Європи № R(94)12 Країнам-членам «Незалежність, дієвість 
та роль суддів» (1994). 
 
23 Консультативна рада європейських суддів: Висновок № 10 (2007), абзац 18. У цьому ж сенсі Стаття 1.3 
Європейської хартії про статус суддів, Страсбург, 8-10 липня 1998: «Щодо кожного рішення стосовно 
відбору та призначення судді на посаду, підвищення по службі або припинення його повноважень, законом 
має бути передбачено втручання органу, незалежного від виконавчої та законодавчої влади, у складі якого 
щонайменше половина членів - судді, обрані їх колегами, і в якому було б гарантовано якнайширше 
представництво суддівського корпусу». 
 
24 У той час, як склад Рад судівництва дуже відрізняється в різних країнах і залежить від існуючих ризиків 
суддівській незалежності, існує досить широкий консенсус серед суддів, учених та практиків у галузі права 
в тому, що більшість складу Ради судівництва повинна бути суддями, і що Ради з широким представництвом 
можуть функціонувати більш справедливо і незалежно. У цьому сенсі, див. також дослідження В. Аутемана 
і І. Елена, Кращий міжнародний досвід: Ради судівництва. Висновки на основі досвіду Європи та 
Латинської Америки (за ред.. К. Хендерсона), Квітень 2004, IFES Rule of Law White Paper Series. 

25 Міжнародна асоціація суддів: Загальний звіт і висновки першого дослідження Комісії «Роль і функції 
Вищої ради юстиції або подібних органів в організації та управлінні національною судовою системою», 
Відень 2003.Див:  http://www.iaj-uim.org/site/modules/mastop_publish/?tac=43 . Вища рада юстиції повинна 
бути структурована таким чином, щоб захищати судову систему від незаконного впливу з боку уряду, а не 
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структурована таким чином, завжди є загроза, що вона не слугуватиме захисту  
суддівської незалежності і навіть може підривати таку незалежність. 

 
78.Статтею 131.2 Конституції України передбачається, що Вища рада юстиції складається 
з двадцяти членів. Парламент (Верховна Рада) України, Президент України, з’їзд суддів 
України, з'їзд адвокатів України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних 
закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени. 
Всеукраїнська конференція працівників прокуратури призначає двох членів. Голова 
Верховного Суду України, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України 
входять до складу Вищої ради юстиції за посадою. 

 
79.Такий склад Вищої ради юстиції не відповідає європейським стандартам. Із 20 членів 
лише троє є суддями, що обираються колегами, один суддя є членом за посадою (Голова 
Верховного Суду України), а відтак, лише 1/5 членів Вищої ради юстиції є суддями. 6 
членів призначаються Парламентом і Президентом України, а два члени - Всеукраїнською 
конференцією працівників прокуратури. Разом із міністром юстиції та прокурором понад 
50% членів належать або призначаються виконавчою або законодавчою гілкою влади. 

 
80.У багатьох європейських країнах передбачається, що міністр юстиції є членом Ради 
юстиції за посадою (наприклад, у Польщі, Франції або Угорщині), а інші країни навіть 
включають президента держави до складу членів Ради юстиції (Італія або Франція), що 
може бути не найкращим рішенням для зміцнення незалежності судової гілки влади. Але в 
усіх зазначених вище правових режимах судді складають більшість членів Ради юстиції. 

 
81.Загалом, навіть значна частина складу Вищої ради юстиції не є суддями. Такий склад 
Вищої ради юстиції становить загрозу для незалежності суддів, оскільки може 
практикувати  здійснення певного впливу з боку парламентської більшості та/або  тиску з 
боку виконавчої влади. Цей орган не пропонує достатньо гарантій для забезпечення 
захисту від будь-якого підпорядкування інтересам політичних партій. Склад Вищої ради 
юстиції викликає занепокоєння з огляду на її роль щодо забезпечення цінностей та 
основоположних засад правосуддя та незалежності суддів. 

 
82.Склад Вищої ради юстиції необхідно змінити таким чином, щоб цей орган складався з 
більшості або принаймні значної частини суддів, і щоб ці судді обиралися своїми 
колегами або були членами в силу своїх обов’язків судді, а не призначалися урядом або 
парламентом. 
 
V. РЕКОМЕНДАЦІЇ  
 

1. Стаття 61 Конституції України: для уникнення обмеженого тлумачення й 
застосування заборони двічі притягати до кримінальної відповідальності за один і 
той самий злочин слід розглянути можливість внесення змін до абзацу 1 цієї Статті. 

                                                                                                                                             
бути її інструментом. Більше того, вона повинна відігравати провідну роль в призначенні, підвищенні, 
притягненні до дисциплінарної відповідальності або навчанні суддів. 
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2. Стаття 129 Конституції України: включити детальне визнання права на 

справедливий суд без невиправданої затримки, право на оскарження засудження і 
вироку, право на безкоштовну допомогу перекладача і право бути терміново 
повідомленим про висунуте  обвинувачення.  

 
3. Стаття 59 Конституції України: уточнити, хто є суб’єктом  надання правової 

допомоги з тим, щоб дійсно гарантувати її якість  через  належну професійну 
кваліфікацію. 

 
4. Розглянути можливість включення заборони смертної кари, найкраще всього в 

контексті права на життя. 
 

5. Стаття 121 Конституції України: включити визнання принципу нейтралітету, 
захисту прав людини, законності і прозорості як основних принципів, якими  має 
керуватися діяльність державної прокуратури. 

 
6. Стаття 122 Конституції України: розглянути можливість перегляду строку 

повноважень Генерального прокурора з тим, щоб він не співпадав зі строком 
повноважень уряду. 

 
7. Стаття 124 Конституції України: включити правила щодо складу, структури і 

функцій Конституційного Суду і ввести право подавати індивідуальні 
конституційні скарги  до Конституційного Суду. 

 
8. Стаття 124 Конституції України: розширити повноваження судді в забезпеченні 

виконання судових рішень. 
 

9. Стаття 125.2 Конституції України: вилучити або принаймні уточнити обсяг 
принципу спеціалізації. 

 
10. Стаття 125 Конституції України: впровадити чітке визнання основоположного 

права на розгляд справи суддею, до підсудності якого вона була віднесена законом 
 

11. Стаття 125.4 Конституції України: потребує уточнення; інакше слід вилучити. 
 

12. Стаття 126 Конституції України: впровадити чітке визнання права на розгляд 
справи безстороннім суддею. 

 
13. Стаття 126 Конституції України: внести зміни до цього положення для покращення 

гарантій суддівської незалежності: «порушення присяги» – надто широка підстава 
для звільнення; рішення про звільнення не повинно прийматися Президентом або 
Парламентом; змінити правило щодо зняття недоторканності суддів з тим, щоб  
зняти  політичне втручання в незалежність суддів. 
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14. Стаття 128 Конституції України: п’ятирічний строк випробного періоду – надто 
довгий термін. 

 
15. Стаття 129.7 Конституції України: слід розглянути, чи доцільно включати до 

«конституційних принципів» фіксування технічними засобами судового процесу. 
 

16. Стаття 131 Конституції України: більшість складу Вищої ради юстиції повинні 
бути суддями, що обрані своїми колегами . 

 


