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Анотація  

 

Бондаренко Б.О. Конституційно-правове забезпечення незалежності 

конституційного суду (європейський та український досвід). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

права за спеціальністю 081 – Право. – Львівський національний університет 

імені Івана Франка, Львів, 2021. 

Дисертація є першим в українській науці конституційного права 

монографічним дослідженням конституційно-правового забезпечення 

незалежності конституційного суду на основі аналізу українського та 

європейського досвіду. В роботі проведено комплексний аналіз механізму 

забезпечення незалежності конституційного суду, класифіковано засоби її 

забезпечення; визначено системи засобів, якими конституційний суд може 

забезпечувати власну незалежність та які мають реалізовуватися іншими 

суб’єктами.  

Встановлено, що поняття незалежність конституційного суду є 

багатоаспектним та може розглядатися як конституційна цінність, принцип та 

як властивість конституційного суду, що відображає такий його стан, за якого 

відсутній неправомірний вплив на Суд з боку інших суб’єктів. Доведено, що 

стан незалежності конституційного суду є передумовою його неупередженості 

при здійсненні повноважень, а його досягнення можливе за рахунок 

повноцінного функціонування механізму конституційно-правового 

забезпечення.  

Обґрунтовано, що правовий механізм конституційно-правового 

забезпечення незалежності конституційного суду є системою правових норм, 

які формують гарантії, та інших засобів юридичного і неюридичного характеру, 

що реалізуються задля уникнення неправомірного впливу на конституційний 

суд та забезпечення його неупередженості при здійсненні повноважень.  
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Проведено класифікацію засобів із забезпечення незалежності 

конституційного суду за відповідними критеріями: (1) за характером: на засоби 

юридичного та неюридичного характеру; (2) за суб’єктом: на засоби, що 

реалізуються конституційним судом самостійно та засоби, що реалізуються 

іншими суб’єктами. Засоби неюридичного характеру реалізуються суб’єктами, 

ще не мають владних повноважень, на основі правових норм, найчастіше 

диспозитивного характеру 

В дисертаційній роботі проаналізовано способи формування 

конституційних судів європейських держав та зроблено висновок, що серед них 

переважає змішаний спосіб. Встановлено відсутність прямої кореляції між 

способом формування конституційного суду та формою правління чи 

державно-територіальним устроєм.  

З’ясовано, що ключовою проблемою при формуванні персонального 

складу органу конституційної юрисдикції в Україні є надмірна дискреція 

суб’єктів призначення суддів Конституційного Суду. Зроблено висновок, що 

процедура призначення суддів має бути приведена у відповідність до 

Конституції України для запровадження реального конкурсного відбору 

кандидатів. 

Доведено, що процедура припинення повноважень судді 

конституційного суду є важливим елементом механізму конституційно-

правового забезпечення незалежності конституційного суду, а чіткі підстави 

припинення повноважень судді є гарантіями незалежності суддів 

конституційного суду. Процедура припинення повноважень судді 

конституційного суду має виконувати дві функції – обмежувати політичний 

тиск і можливість свавільного припинення повноважень судді та передбачати 

реальну можливість звільнення судді у встановлених законом випадках, 

зокрема при вчиненні дисциплінарного проступку.  

В контексті національного органу конституційної юрисдикції, зроблено 

висновок, що дії суб’єктів призначення суддів Конституційного Суду України 
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зі спробами припинення повноважень суддів в неконституційний спосіб 

свідчать про глибоку кризу конституційної культури. 

Наголошено, що серед суб’єктів, які реалізують засоби забезпечення 

незалежності конституційного суду, конституційний суд займає ключове місце. 

Конституційним судом реалізуються як юридичні, так і неюридичні засоби 

забезпечення незалежності, такі як: формування сталої практики, уникнення 

випадків затягування строків розгляду конституційних проваджень, підтримка 

високого рівня публічності і прозорості у своїй діяльності, інституційного 

посилення секретаріату, робота над забезпеченням інституційної пам’яті, 

проведення засідань органу самоврядування конституційних суддів, належна 

робота очільника конституційного суду. Акцентовано увагу на тому, що навіть 

абсолютна реалізація усіх засобів забезпечення незалежності конституційного 

суду самостійно судом не може гарантувати незалежність органу, оскільки 

остання потребує добросовісної та належної реалізації відповідних засобів 

іншими суб’єктами. 

Зроблено висновок, що якісне мотивування рішень конституційними 

судами – один із найважливіших засобів забезпечення власної незалежності, 

оскільки рішення конституційного суду є одночасно і остаточним продуктом їх 

діяльності і основною формою комунікації з іншими суб’єктами. Зрозумілі та 

аргументовані рішення посилюють повагу та авторитет до конституційного 

суду і , як наслідок, сприяють посиленню його незалежності. Наголошено на 

можливості похитнути власний авторитет непослідовною практикою 

конституційного суду.  

Окрему увагу присвячено окремій думці судді конституційного суду, як 

засобу забезпечення його індивідуальної незалежності, особливо у випадку 

незгоди судді з рішенням по-суті справи.  

Встановлено, що засобами забезпечення незалежності конституційного 

суду неюридичного характеру, зокрема, є діяльність засобів масової інформації, 

реалізація громадянами права на мирні зібрання та діяльність громадських 

організацій. Зроблено висновок про те, що ці засоби на практиці можуть мати 
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як позитивний для забезпечення незалежності конституційного суду ефект, так 

і можуть бути навпаки використані задля тиску на нього. 

Ключові слова: конституційний суд, незалежність, конституційна 

юрисдикція, механізм забезпечення незалежності, засіб забезпечення 

незалежності, неупередженість, безсторонність. 

  



 

Summary 

 

Bondarenko B.О. Constitutional insurance of the independence of the 

constitutional court (European and Ukrainian experience). –  Manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in Law in specialty 081 – 

Law. – Ivan Franko National University of Lviv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Lviv, 2021. 

The dissertation is the first in the Ukrainian science of constitutional law 

monographic study of ensuring the constitutional and legal independence of the 

constitutional court based on the analysis of Ukrainian and European experience. The 

paper covers a comprehensive analysis of the mechanism for ensuring the 

independence of the constitutional court, classifies the means for its ensuring; the study 

defines the system of means, with which the constitutional court can ensure its own 

independence, and which shall be realized by other subjects of law.   

It has been established that the concept of the independence of the constitutional 

court is multifaceted and can be considered as a constitutional value, principle, and as 

a property of the constitutional court which reflects such a status of it, in which there 

is no undue influence on the Court by other subjects of law. It has been proven that the 

state of the independence of the constitutional court is a prerequisite for its impartiality 

in exercising its powers, and it is possible to achieve it given the full operation of the 

mechanism of the constitutional and legal guarantee.  

It is substantiated that the legal mechanism of constitutional and legal ensuring 

of the independence of the constitutional court is a system of legal norms that form 

guarantees and other legal and non-legal means implemented to prevent the undue 

influence on the constitutional court and ensure its impartiality in exercising its powers. 

The classification of means to ensure the independence of the constitutional 

court has been carried out according to the relevant criteria: (1) by nature: legal and 

non-legal means; (2) by subject: for means which are used by the Constitutional Court 

independently and means which are used by other subjects. Non-legal means are 
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are realized by subjects that do not yet have the authoritative powers, based on legal 

norms, mainly of dispositive nature.  

In the dissertation, the ways of formation of constitutional courts of the 

European states are analyzed and the conclusion is drawn that the mixed way 

prevails. There is no direct correlation between the way of forming the constitutional 

court and the form of government or a state and territorial structure. 

It has been found that the key issue in the formation of the personnel of the 

body of constitutional jurisdiction in Ukraine is the excessive discretion of the 

subjects of appointment of judges of the Constitutional Court. It has been concluded 

that the procedure for appointing judges should be aligned with the Constitution of 

Ukraine for the introduction of a real competitive selection of candidates. 

It has been proven that the procedure of termination of the powers of a judge of 

a constitutional court is an important element of the mechanism of a constitutional 

and legal ensuring of the independence of the constitutional court, and clear grounds 

for the termination of the powers of a judge are guarantees of independence of judges 

of the constitutional court. The procedure for terminating the powers of a judge of the 

Constitutional Court should fulfill the two functions, i.e., it should limit political 

pressure and the possibility of arbitrary termination of a judge and to provide a real 

possibility of dismissal of a judge in cases established by law, including the cases of 

disciplinary misconduct. 

In the context of the national body of constitutional jurisdiction, it has been 

concluded that the actions of the subjects of appointment of judges of the 

Constitutional Court of Ukraine with attempts to terminate the powers of judges in an 

unconstitutional manner indicate a deep crisis of constitutional culture. 

It has been emphasized that among the subjects which use the means of 

ensuring the independence of the constitutional court, the constitutional court 

performs a key role. The Constitutional Court uses both legal and non-legal means of 

ensuring independence, such as establishing sustainable practices, avoiding delays in 

reviewing constitutional proceedings, maintaining a high level of publicity and 

transparency in its activities, institutional strengthening of the secretariat, working on 
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institutional memory, holding meetings of the body of self-government of 

constitutional judges, proper work of the head of the constitutional court. The 

emphasis is placed on the fact that even the absolute implementation of all means of 

ensuring the independence of the constitutional court by the court alone cannot 

guarantee the independence of the body, as the latter requires fair and proper 

implementation of relevant means by other subjects. 

It has been concluded that careful reasoning of the decisions by constitutional 

courts constitutes one of the most important means of ensuring their independence 

since the decisions of the constitutional court are both the final product of their 

activities and the main form of communication with other actors. Clear and reasoned 

decisions strengthen respect and authority for the Constitutional Court and, as a 

result, facilitate strengthening its independence. Special emphasis has been placed on 

the possibility of undermining one's own authority by the inconsistent practice of the 

constitutional court. 

Particular attention is paid to the separate opinion of a judge of the 

Constitutional Court as a means of ensuring his individual independence, especially 

in the event of a judge's disagreement with the decision on the merits. 

It has been established that the means of ensuring the independence of the 

constitutional court of a non-legal nature include particularly the activities of the 

media, the exercise of citizens' right to peaceful assembly, and the activities of public 

organizations. It has been concluded that these means in practice can, on the one 

hand, have a positive effect on ensuring the independence of the constitutional court 

and, on the other hand, be used to exert leverage over it. 

Keywords: constitutional court, independence, constitutional jurisdiction, a 

mechanism for ensuring independence, means for ensuring independence, 

impartiality, neutrality. 
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Вступ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Перебільшити роль 

конституційного суду в процесі забезпечення верховенства конституції та 

функціонування системи поділу державної влади досить складно. На цей орган 

зазвичай покладено повноваження з перевірки конституційності актів 

парламенту, виконавчої влади, глави держави (в деяких державах – також і 

судових рішень), інтерпретації тексту конституції, вирішення конституційних 

конфліктів, захисту прав людини (через інститут конституційної скарги) тощо. 

Саме тому забезпечення незалежності конституційного суду є однією з 

ключових умов, необхідних для функціонування конституційної демократії. 

Поряд із цим, зважаючи на його роль як арбітра між найвищими органами 

державної влади, передбачуваними є спроби зазіхання на незалежність 

конституційного суду, як і бажання вплинути на діяльність цієї інституції. З 

огляду на це, забезпечення незалежності конституційного суду є важливим 

завданням, що стоїть як перед ним самим, так і перед іншими органами 

державної влади та суспільством загалом. 

Однак створення та функціонування належного конституційно-правового 

механізму забезпечення незалежності конституційного суду є завданням 

непростим. Це зумовлено, передусім, тим, що реалізація частини засобів в 

межах вказаного механізму має здійснюватися тими ж суб’єктами, що 

потенційно зацікавлені в збереженні можливостей неправомірного впливу на 

конституційний суд. Крім того, функціонування даного механізму не 

відбувається у «вакуумі» - на нього впливають як загальний стан політичної і 

правової культури, так і рівень розвитку суспільних інституцій. Відтак, 

вирішення цієї проблеми на практиці потребує відповідних наукових розробок 

та формування цілісної концепції конституційно-правового забезпечення 

незалежності конституційного суду. 

Проблеми незалежності конституційного суду перебували у полі зору як 

українських, так і зарубіжних науковців. У низці праць, що склали теоретичну 
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основу цього дослідження, розглядалися різноманітні аспекти забезпечення 

незалежності органів конституційної юрисдикції. Однак комплексного 

дослідження конституційно-правового забезпечення незалежності 

конституційного суду на основі порівняльно-правового аналізу європейського 

та українського досвіду досі проведено не було. З огляду на це, заснована вже 

на наявних теоретичних розробках, проведеному науковому дослідженні та 

аналізі емпіричного матеріалу (українського та європейського досвіду у 

відповідній сфері), ця дисертаційна робота спрямована на розробку концепції 

конституційно-правового забезпечення незалежності конституційного суду. 

Теоретичною основою дисертації є праці таких вчених, як Г.-Г. Генріх, 

Ю. Барабаш, О. Бориславська, О. Васильченко, С. Головатий, В. Городовенко, 

В. Кампо, К. Келемен, М. Козюбра, В. Колісник, П. Мартиненко, О. 

Мироненко, С. Рабінович, С. Різник, М. Савенко, М. Савчин, І. Сліденко, П. 

Стецюк, В. Шаповал, С. Шевчук та інших. 

Емпіричною основою дисертації є досвід України та низки 

Європейських держав (Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини, Литви, Грузії) 

щодо забезпечення незалежності конституційних судів, проблем, які при цьому 

виникали, напрямів та способів їх вирішення та попередження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі конституційного права Львівського 

національного університету імені Івана Франка у межах наукової теми кафедри 

«Теоретичні та практичні проблеми забезпечення розвитку української держави, 

конституційно-правових інститутів в умовах реформи децентралізації публічної 

влади» (0121U110203). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає в комплексному 

дослідженні конституційно-правового забезпечення незалежності 

конституційного суду. 

Визначена мета дисертаційної роботи зумовила необхідність вирішення 

таких завдань: 
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 з’ясувати сутність поняття незалежність конституційного суду та 

обґрунтувати його структуру як правової категорії; 

 дослідити сутність категорії конституційно-правове забезпечення 

незалежності конституційного суду, визначити її структуру; 

 проаналізувати способи формування конституційних судів у 

європейських державах та кореляцію між способом формування 

конституційного суду та рівнем забезпечення його незалежності; 

 з’ясувати природу проблем формування персонального складу органу 

конституційної юрисдикції, розробити пропозиції щодо вдосконалення порядку 

призначення суддів Конституційного Суду України; 

 дослідити значення процедури припинення повноважень судді 

конституційного суду як засобу конституційно-правового забезпечення його 

незалежності; 

 виокремити та провести дослідження засобів забезпечення 

незалежності конституційного суду, що реалізуються іншими суб’єктами; 

 обґрунтувати систему засобів конституційно-правового забезпечення 

незалежності конституційного суду, яку він реалізує самостійно; 

 довести роль якісної мотивації рішень конституційних судів як засобу 

конституційно-правового забезпечення їхньої незалежності; 

 виокремити та проаналізувати неюридичні засоби забезпечення 

незалежності конституційного суду. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини, пов’язані з 

функціонуванням конституційного суду та його місцем у системі поділу 

державної влади. 

Предметом дослідження є конституційно-правове забезпечення 

незалежності конституційного суду. 

Методологія дослідження. Для досягнення поставленої мети у процесі 

дисертаційного дослідження було використано загальнонаукові та спеціальні 

методи наукового пізнання. Діалектичний метод застосовувався для 
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дослідження сутності незалежності конституційного суду; метод індукції було 

використано для з’ясування проблем забезпечення незалежності 

конституційних судів, спільних для низки європейських держав. Метод дедукції 

дав змогу проаналізувати вплив застосовуваних способів формування 

конституційних судів на виникнення проблем їхньої незалежності.  

За допомогою методу системно-структурного аналізу ми визначали 

елементи механізму забезпечення незалежності конституційного суду. 

Використання порівняльно-правового методу дозволило дослідити гарантії та 

засоби забезпечення незалежності конституційних судів різних європейських 

держав. За допомогою формально-юридичного методу було проаналізовано 

положення зарубіжного та національного законодавства, міжнародно-правових 

актів. 

Важливим методологічним підходом, використаним в дослідженні, є 

структурно-функціональний, в межах якого основним методом виступив метод 

теоретичного моделювання. Аналізуючи інструменти тиску на конституційний 

суд, що вже існують на практиці, ми визначаємо засоби забезпечення його 

незалежності, які в кінцевому результаті формують механізм конституційно-

правового забезпечення незалежності конституційного суду.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в українській науці конституційного права монографічним 

дослідженням конституційно-правового забезпечення незалежності 

конституційного суду на основі аналізу українського та європейського досвіду.  

Вперше: 

- Здійснено комплексний аналіз механізму конституційно-правового 

забезпечення незалежності конституційного суду, визначено його структуру. 

Механізм конституційно-правового забезпечення незалежності 

конституційного суду є системою правових норм, що формують гарантії, та 

інших засобів юридичного і неюридичного характеру, що реалізуються задля 

уникнення неправомірного впливу на конституційний суд та забезпечення його 

неупередженості при здійсненні повноважень. 
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- Проведено класифікацію засобів забезпечення незалежності 

конституційного суду: (1) за їхньою природою: засоби юридичного та 

неюридичного характеру; (2) за суб’єктом: засоби, що реалізуються 

конституційним судом самостійно та засоби, що реалізуються іншими 

суб’єктами. Засоби неюридичного характеру реалізуються суб’єктами, що не 

мають владних повноважень, на основі правових норм, найчастіше 

диспозитивного характеру. 

- Доведено взаємозв’язок між авторитетом конституційного суду та 

його незалежністю; на цій основі визначено систему засобів, якими 

конституційний суд може забезпечувати власну незалежність. Такими є: 

належна аргументація рішень; формування сталої практики; уникнення 

випадків затягування строків розгляду конституційних проваджень; 

підтримання високого рівня публічності і прозорості у своїй діяльності; 

інституційне посилення секретаріату конституційного суду; забезпечення 

інституційної пам’яті конституційного суду. 

- Обґрунтовано систему засобів конституційно-правового 

забезпечення незалежності конституційного суду, що мають реалізовуватися 

іншими суб’єктами, яка охоплює: призначення суддів конституційного суду 

відповідно до конституційних вимог; дотримання конституційних приписів 

щодо припинення повноважень суддів конституційного суду; належне 

фінансування конституційного суду; утримання від підриву авторитету 

конституційного суду суб’єктами політичної діяльності. 

Удосконалено розуміння: 

- Сутності поняття незалежність конституційного суду; 

обґрунтовано його структуру як правової категорії. Незалежність 

конституційного суду може розглядатися як конституційна цінність, як 

принцип та як властивість конституційного суду, що є необхідною 

передумовою його нормального функціонування в конституційній демократії. В 

останньому розумінні сутність незалежності конституційного суду полягає в 

тому, що це такий його стан, за якого відсутній неправомірний вплив на нього з 
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боку інших суб’єктів. Стан незалежності конституційного суду є передумовою 

його неупередженості при здійсненні повноважень; більше того, така 

неупередженість вимагає, щоб конституційний суд підпорядковувався закону, 

що відповідає Конституції, а його незалежність не повинна призводити до 

«корпоратизації» конституційного суду. 

- Співвідношення загальної категорії судової незалежності (що 

стосується судів загальної юрисдикції) та незалежності конституційного суду. 

Встановлено, що окрім спільних для забезпечення судової незалежності та 

незалежності конституційного суду конституційних гарантій, існують також 

особливі засоби забезпечення незалежності конституційного суду, притаманні 

лише йому. Це зумовлено особливою природою конституційного суду як 

органу конституційної юрисдикції та його місцем в системі поділу державної 

влади. 

Набули подальшого розвитку положення стосовно: 

- Розмежування незалежності конституційного суду як певного 

стану, конституційної цінності та конституційного принципу, який передбачає 

обов’язок усіх інших суб’єктів не порушувати стан незалежності 

конституційного суду; встановлено взаємозв’язок між цими розуміннями 

категорії незалежність конституційного суду. 

- Відсутності прямої кореляції між способом формування 

конституційного суду та рівнем забезпечення його незалежності в європейських 

державах. 

- Напрямів удосконалення законодавчого регулювання процедури 

призначення суддів Конституційного Суду України. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дисертації 

можуть бути використані у: 

 у законотворчій діяльності – при розробці законопроектів, 

спрямованих на посилення незалежності Конституційного Суду України; 

 у правозастосовній діяльності, зокрема в практиці Конституційного 

Суду України, в контексті питань, що стосуються його власної незалежності; 
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 у науковій діяльності в процесі подальших наукових розробок 

питань статусу конституційного суду;  

 у навчальному процесі – при викладанні курсів конституційно-

правового циклу. 

Особистий внесок здобувача в одержанні наукових результатів. 

Дисертаційне дослідження виконано дисертантом самостійно. Щодо 

використаних автором джерел у роботі містяться відповідні посилання.  

Апробація матеріалів дисертації. Дисертація обговорена на науковому 

семінарі юридичного факультету Львівського національного університету імені 

Івана Франка.  

Основні положення і результати дисертаційного дослідження було 

оприлюднено у доповідях на науково-практичних конференціях, зокрема: ХXVІ 

звітна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і захисту 

прав людини в Україні» (м. Львів, 6–7 лютого 2020 р.); ХXVІI звітна науково-

практична конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в 

Україні: матеріали звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 5–6 

лютого 2021 р.); Х Тодиківські читання (м. Харків, 2017); ХІ Тодиківські 

читання (м. Харків, 2018); ХXIV звітна науково-практична конференція 

«Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 7–8 

лютого 2018 р.); Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція 

«Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» (м. Львів, 18-

19 квітня 2019 року). 

Результати дисертаційного дослідження було покладено в основу 

підготовки конституційного подання щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень другого речення абзацу першого частини третьої, 

частини четвертої статті 208-4 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 

України» від 10 лютого 2010 року № 1861-VI, яке було внесене до 

Конституційного Суду України 47 народними депутатами 28 листопада 2018 

року. 
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Публікації. Основні наукові результати дисертації висвітлені в 6 наукових 

публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, 3 розділів, які містять 9 підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 218 сторінок, у тому 

числі основного тексту - 162 сторінки. Список використаних джерел налічує 

363 найменування. 
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РОЗДІЛ І. ДОКТРИНАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ  
 

1.1. Незалежність конституційного суду як необхідна умова функціонування 

держави конституційної демократії  

 

Незалежний та професійний орган конституційної юрисдикції традиційно 

вважається атрибутом сучасної держави конституційної демократії. Водночас, 

такі держави так чи інакше зіштовхуються з проблемою забезпечення його 

незалежності. Безумовно, періодичність виникнення таких проблем, як і їх 

серйозність, залежать від багатьох факторів, зокрема історичних передумов 

формування таких держав, рівня розвитку громадянського суспільства, 

наявності сформованого середнього класу, сталості функціонування державних 

інституцій, а також обраної моделі конституційного контролю. 

Серед європейських держав представлені різноманітні варіанти 

організації конституційного контролю, частина з яких взагалі не передбачає 

перевірки конституційності актів парламенту. Окремі моделі характеризуються 

існуванням конституційного контролю за актами парламенту, однак 

спеціалізовані органи конституційної юрисдикції в них відсутні. Проте, 

більшість європейських держав мають спеціалізовані органи конституційної 

юрисдикції, якими зазвичай є конституційні суди. 

У Великій Британії та Нідерландах відсутній конституційний контроль 

актів парламенту як такий. У випадку Великої Британії це пов’язано з 

конституційними принципами верховенства права та парламентського 

суверенітету. Суверенітет у цій країні походить від парламенту, діяльність 

якого не обмежується верховенством права, тому суди не можуть перевіряти 

закони на предмет їх відповідності верховенству права, конституційності чи 

можливого порушення прав людини[1, с. 204]. В Нідерландах відсутні 

спеціалізовані органи конституційної юрисдикції, як децентралізований 

конституційний контроль. Так, відповідно до ст. 120 Конституції Нідерландів, 

конституційність актів Парламенту та міжнародних угод не може бути 
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переглянута судами[2]. Забезпечення ухвалення законодавства, що не 

суперечить Конституції, - насамперед відповідальність обох палат Парламенту 

(Генеральних штатів) та Уряду (Ради міністрів)[3, с. 263]. Проте, розглядаючи 

механізм забезпечення верховенства конституції в Нідерландах, варто брати до 

уваги, що цю країну вважають «країною компромісу» через високу політичну 

культуру та вміння домовлятися, що за словами Узмана, Бархуйсена та Ван 

Еммеріка характеризує її як є «дивака» в Європі[4, 5]. 

Конституція Швейцарії також не передбачає існування конституційного 

контролю над актами федерального законодавства, проте передбачає 

можливість здійснення судового контролю за конституційністю актів 

адміністративно-територіальних одиниць - кантонів. Існує позиція, що це 

обумовлено блокуванням Парламентом змін до Конституції, які б могли 

започаткувати контроль над його актами[6, с. 620]. Є частково альтернативна 

позиція, відповідно до якої відсутність конституційного контролю за 

федеральним законодавством обумовлена (1) історичним підґрунтям (після 

поразки консервативних кантонів у міжкантональному військовому конфлікті в 

1847 р. та на виборах 1874 р. здійснення конституційного контролю лише щодо 

кантональних законів стало засобом, за допомогою якого консервативні 

кантони були позбавлені можливості гальмувати процес централізації) та (2) 

доктриною народного суверенітету (закони і постанови, прийняті 

Федеральними Зборами, могли бути винесені на референдум, проте референдум 

з приводу скасування законів мав факультативний характер)[7, с. 86]. 

Децентралізована модель конституційного контролю передбачає 

наявність конституційного контролю за актами парламенту, проте такий 

контроль здійснюється судами загальної юрисдикції. До європейських країн, де 

впроваджена така модель, належать: Норвегія, Данія, Ісландія, Швеція, 

Фінляндія. Як зазначає О. Бориславська, конституції Швеції та Фінляндії 

містять положення щодо судового контролю за конституційністю законодавчих 

актів, а у конституціях Данії, Ісландії, Норвегії таких положень немає, проте 

судовий конституційний контроль вважається неписаним конституційним 
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принципом[1, с. 200]. В Естонії конституційний контроль віднесений до 

компетенції спеціалізованої палати Верховного Суду. Наявна позиція, 

відповідно до якої естонський варіант має деякі суттєві переваги порівняно з 

іншими європейськими країнами. Окрім зменшення адміністративних витрат, 

система забезпечує однаковість судової практики, виключає можливі конфлікти 

між вищою інстанцією судової системи і конституційним судом при тлумаченні 

конституції, та зменшує можливість політизації перегляду конституції 

(інстанція перегляду конституції належить вищому суду державної судової 

системи, члени якого призначаються з числа суддів самим вищим судом)[8].  

Досвід успішних європейських держав свідчить про те, що конституційну 

юрисдикцію може належно здійснювати лише той орган державної влади, який 

є незалежним. У переважній більшості європейських держав це все-таки 

конституційний суд, а самі ці держави зафіксували його незалежність на рівні 

конституційного принципу. Проте це не означає, що європейські держави не 

мали проблем з кризою органів конституційної юрисдикції. Серед прикладів 

останніх можна виділити кризи в низці країн Центральної та Східної Європи.  

Конституційна криза змішаної форми правління в Румунії (в широкому 

сенсі - 2009-2014 років) відобразилася на Конституційному Суді. Основною 

проблемою та предметом спроб здійснення конституційних реформ Румунії був 

баланс повноважень між Парламентом та Президентом, що і спричинило 

тривалу конституційну кризу. В ході її розвитку можна було спостерігати 

імпічмент Президенту, усунення парламентською більшістю з посад голів 

Сенату та Палати депутатів, Омбудсмана, видання Урядом надзвичайних 

декретів, змін референдумного законодавства та негативних процесів навколо 

Конституційного Суду (протягом 2008-2013 років він був задіяний у вирішенні 

політичних конфліктів 16 разів)[9, с. 33-34]. Такі процеси полягали в 

наступному: 

- невиконанні рішень Конституційного Суду; 

- перешкодах в опублікуванні рішень Конституційного Суду; 
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- заявах публічних осіб із неповагою до Конституційного Суду та 

його суддів; 

- ініціюванні проектів конституційних змін, що звужували 

компетенцію Конституційного Суду, зокрема вилучення з під конституційного 

контролю: (1) проектів внесення змін до Конституції після його прийняття 

парламентом; (2) резолюцій пленарних засідань Палати депутатів та Сенату; (3) 

резолюцій спільних засідань обох палат Парламенту[10]. 

Описана вище кризова ситуація фактично нічим не завершилася, оскільки 

передумови для конституційної кризи лишаються, а ефективний запобіжник їх 

виникненню - Конституційний Суд - не є достатньо потужним для виконання 

поставлених завдань. 

Показовим взірцем проблеми функціонування органу конституційної 

юрисдикції, при наступі на його незалежність з боку інших органів влади, є 

приклад Конституційного Трибуналу Польщі[11, 12]. Прецеденти тиску на 

Конституційний Трибунал, як і на Конституційний Суд Угорщини, варто 

розглядати в умовах загальної кризи державного механізму країн 

парламентської форми правління. 

За 2015 рік парламентська коаліція та Уряд, спільно з Президентом 

Польщі, здійснили декілька спроб (в основному успішних) втручання в 

незалежність Конституційного Трибуналу Польщі, що полягали у внесенні змін 

до профільного законодавства, щодо: 

- позапланової зупинки повноважень Президента та Віце-президента 

Трибуналу, шляхом застосування положень закону, що за своєю суттю був 

актом індивідуальної дії[13];  

- встановлення необхідності складення присяги перед Президентом, 

що породжувало дві проблеми: (1) можливість блокування вступу на посаду 

судді Конституційного Трибуналу Президентом та (2) запровадження 

символізму підзвітності та відповідальності судді Конституційного Трибуналу 

більше перед органами державної влади (в цьому випадку одноособовим - 

Президентом) ніж перед Конституцією та суспільством[13]; 
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- збільшення мінімального числа суддів Конституційного Трибуналу 

для досягнення кворуму, необхідного для розгляду справ, що уповільнювало 

його роботу[13]; 

- встановлення черговості розгляду справ, в порядку їх надходження, 

що могло затримувати ухвалення рішень за окремими категоріями справ[13]; 

- рішення Конституційного Трибуналу, якими визнавалися 

неконституційними такі законодавчі зміни просто не публікувалися 

Урядом[13], що так само є порушенням гарантій незалежності Конституційного 

Трибуналу. 

Варто наголосити, що приводом для початку «баталій» навколо 

Конституційного Трибуналу були законодавчі рішення попередньої каденції 

Сейму, якими було призначено суддів Конституційного Трибуналу на посади, 

що вивільнялися вже після ухвалення такого рішення (дві з п’яти посад ставали 

вакантними вже після закінчення каденції відповідного скликання Парламенту).  

В період з 2010 року і до сьогодні в Угорщині тривають процеси, які 

важко віднести до нормального функціонування конституційної демократії. Це, 

з одного боку, позначається на незалежності органу конституційної юрисдикції, 

а з іншого - є наслідком неспроможності органу конституційної юрисдикції 

належним чином вплинути на політичних суб’єктів та забезпечити 

верховенство Конституції.  

Тиск на Конституційний Суд Угорщини проявлявся в: обмеженні 

повноважень Конституційного Суду Угорщини щодо звуження допустимого 

об’єкта конституційного контролю[14]; анулюванні всіх рішень 

Конституційного Суду Угорщини до 2012 року, що було встановлено пунктом 

5 Прикінцевих положень Конституції Угорщини[15]. 

Наслідком таких процесів стало створення умов, за якими парламентська 

більшість, маючи всю повноту законодавчої влади, здійснюючи керівництво 

виконавчою владою, має всі можливості для встановлення контролю над 

судовою владою. Таким чином, деформується вся конституційна система 

правління, яка уже не є відображенням конституціоналізму, попри зовнішню 
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відповідність формальним вимогам конституції[1, с. 305]. Можливо, однією з 

причин такого політичного тиску на Конституційний Суд були наслідки 

діяльності Суду, адже Конституційний Суд Угорщини скасував майже третину 

всіх законодавчих актів (273 із 905 національних законів), які були предметом 

конституційного контролю лише протягом перших шести років[16]. Цікаво, що 

у 2000 році його розглядали як один з найсильніших конституційних судів 

Східної Європи[17]. Власне, знищення Конституційного Суду було як і 

наслідком так і передумовою для руйнування конституційної демократії в 

Угорщині. 

Суттєві проблеми з призначенням суддів конституційних судів 

спостерігалися у Хорватії[18] в 2016 році та Словаччині в 2019 році[19]. Обидва 

випадки конституційної кризи були обумовлені не призначенням суддів 

конституційних судів з політичних мотивів. В інших європейських державах 

також виникали проблеми щодо повноважень конституційних судів, проте у 

більшості випадків це не призводило до кризи їхньої діяльності[20, с. 23]. 

Ці приклади є особливо актуальними для України, не стільки через 

географічну близькість чи, місцями подібність форм правління, а через стан 

розвитку конституційної демократії, що полягає «в умовах, коли ідеї 

конституціоналізму акцептовані на рівні правосвідомості та відображені у 

правовій культурі суспільства і його представників у державній владі»[21, с. 

320]. В. Кампо слушно зазначив, що «сучасна практика України та багатьох 

країн Центральної та Східної Європи, при якій гілки влади «воюють» між 

собою з’явилася не через недоліки конституційного розмежування їх функцій 

чи повноважень, а тому, що неможливо виключно юридичними методами 

забезпечити дотримання гілками влади конституційних норм та принципів»[22, 

с. 14]. 

Цікавим спостереженням є також наступне: всі описані вище політичні 

кризи в європейських державах так чи інакше спричиняли кризу діяльності 

органів конституційної юрисдикції. Така особливість, безумовно, є актуальною 

і для України. Проте, Україні відомі випадки кризи діяльності Конституційного 
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Суду, яка не була напряму спричинена боротьбою різних гілок влади, проте 

саме вони створювали передумови для кризових процесів всередині 

Конституційного Суду. Зокрема, непризначення суддів Конституційного Суду, 

відсутність протягом тривалого проміжку часу законодавчого регулювання 

нового конституційно-правового статусу, внутрішні кризи в Конституційному 

Суду України у 2017 році та конституційна ситуація 2020-2021 років є 

відповідними ілюстраціями. Це свідчить, зокрема, і про стан розвитку 

конституційної демократії в Україні. 

Визнання законів та інших правових актів неконституційними, офіційне 

тлумачення конституції, надання висновків щодо відповідності Конституції 

міжнародних договорів, питань які виносяться на всеукраїнський референдум - 

ці та інші[23] повноваження Конституційного Суду потенційно пов’язані із 

забезпеченням балансу в системі поділу державної влади, вирішенням або 

запобіганням виникненню конституційних конфліктів. Як зазначає М. Савчин 

цей «орган визначає правовий порядок набуття та реалізації прав і обов’язків їх 

учасниками на предмет відповідності конституції і в цьому полягає суть 

«юридизації» політики конституційним судом»[24, с. 126]. Саме тому 

діяльність органу конституційної юрисдикції має бути незалежною, політично 

нейтральною та професійною. На думку П. Стецюка, «успішне виконання 

органами конституційної юстиції своїх завдань та функцій залежить від 

створених державою належних умов для їх діяльності, реального стану їх 

незалежності»[25, с. 65]. В цьому ключі також важливо згадати влучну позицію 

І. Сліденка, відповідно до якої, «створенням демократії, заснованої на праві, є 

не тільки і навіть не стільки створення конституції, що відповідає цим цілям, 

але є створення відповідних умов і гарантій для реалізації принципів демократії 

і права»[26, с. 78]. 

На думку М. Мельника та С. Різника, ідея конституційного контролю в 

Україні не спрацювала повною мірою, не в останню чергу, «через ставлення до 

Конституційного Суду України як до одного з об’єктів політичної боротьби, 

контроль над яким забезпечує вплив на політичні процеси найвищого рівня» 
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[27, с. 150]. І саме тому, важливим є забезпечення незалежності 

Конституційного Суду від політичного впливу, зокрема, у дотриманні та 

відображенні на рівні Закону конституційних норм щодо конкурсних засад 

відбору суддів Конституційного Суду. 

Отже, можемо зробити висновок, що функціонування незалежного 

конституційного суду є необхідною умовою нормальної реалізації системи 

поділу влади, а криза конституційної юрисдикції часто провокує конституційну 

кризу і навпаки, політичне протистояння, що спричиняє конституційну кризу, з 

високою ймовірністю приведе до проблем у забезпеченні незалежності 

конституційного суду. Важливо розуміти, що реалізація мети впливу на орган 

конституційної юрисдикції можлива лише у випадку відсутності дієвих 

гарантій незалежності органу конституційної юрисдикції та традиції існування 

відокремлених незалежних інституцій в системі органів державної влади. 

Спроба реалізації одноразових форм тиску на орган конституційної юрисдикції, 

що існує в умовах дієвих гарантій його незалежності, навряд чи матиме успіх. 
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1.2. Незалежність конституційного суду та її види 

 

З огляду на описані в розділі вище роль та статус органу конституційної 

юрисдикції в державному механізмі[28, с. 36], абсолютно прогнозованими 

видаються спроби різноманітних суб’єктів здійснювати неправомірний вплив 

на органи конституційної юрисдикції. Особливо, якщо мова йде про нестабільні 

перехідні демократії[29], якою є Україна. Варто зауважити, що в країнах 

постсоціалістичного табору такі випадки траплялися також неодноразово.  

Відповідно до ст. 149 Конституції України, вплив на суддю 

Конституційного Суду у будь-який спосіб забороняється, але на практиці, цей 

принцип дотримується далеко не завжди. Схожі положення мають місце і в 

конституціях інших європейських держав, проте, як і в українських реаліях, 

наявності виключно такого тексту в конституції недостатньо для 

функціонування справді незалежного конституційного суду. Тому варто 

відмітити, що проблеми забезпечення незалежності органів конституційної 

юрисдикції спостерігаються і в інших державах, що, в першу чергу, залежить 

від рівня поваги до судової влади загалом та сталості демократичних інституцій 

та процедур. 

Досліджуючи питання конституційно-правового забезпечення 

незалежності конституційного суду, насамперед, необхідно визначити, що саме 

ми розуміємо під поняттям незалежності конституційного суду. Загалом, 

відсутнє єдине визначення «незалежності», як занадто складної філософської та 

достатньо суб’єктивної[30] категорії. Оскільки цей термін вживається в 

різноманітних сферах нашого життя, то й необхідності в одностайності його 

розуміння немає. Разом з тим, зважаючи, що наукове дослідження відбувається 

в розрізі «незалежності конституційного суду», необхідно визначитися із 

термінологічним апаратом, який використовуватиметься в ході наукового 

пошуку.  

У зв’язку із актуальністю теми незалежності судів та суддів в Україні, 

питання гарантій їх незалежності було предметом неодноразового наукового 
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дослідження[31, с. 258; 32; 33; 34], що мало наслідком створення різних за 

юридичним змістом визначень досліджуваного поняття. П. Мартиненко, суддя 

Конституційного Суду України у відставці, ще в 1998 році проводив аналіз 

суддівської незалежності. Так, він вважав, що:  

«По-перше, судова незалежність у міжнародно-правовому аспекті - це не 

тільки право людини на незалежний суд, а й право та обов’язок судді бути 

незалежним у процесі прийняття рішень, як від зовнішнього впливу, так «від 

своїх колег-суддів та керівників», а також право суддів «виступати разом з 

метою захисту їх судової незалежності». 

По-друге, судова незалежність - це незалежність судової системи в 

цілому від виконавчої та законодавчої гілок влади. Згідно з міжнародно-

правовими документами, жодна влада не може втручатися у судовий процес, 

повинна утримуватися від будь-яких дій, які можуть мати попередній вплив на 

рішення суду або здатні зашкодити нормальному процесу ухвалення рішення. 

По-третє, судова незалежність - це матеріальна та фінансова незалежність 

суду. Бюджетні витрати на утримання та роботу суду визначаються 

компетентними організаціями спільно з органами судової системи.  

По-четверте, судова незалежність - це певні стандарти особистого статусу 

судді: відповідна оплата праці та її умови мають гарантуватися законом і 

можуть бути змінені; заробітна плата суддів не може зменшуватися під час їх 

перебування на посаді, має відповідати їх статусу, ступеню відповідності 

посаді, постійно індексуватися залежно від росту цін; зарплати суддів не 

повинні зменшуватися протягом перебування судді на посаді, за винятком 

загального економічного спаду»[35, с. 86]. 

З огляду на вищенаведене широке визначення П. Мартиненка, можемо 

констатувати, що вчений розглядає незалежність як гарантію, як певний стан, 

як принцип та стандарт. 

На думку В. Городовенка, поняття незалежності можна визначити як 

«межу, до котрої суб’єкти соціальної дійсності можуть втручатися в діяльність 

інших суб’єктів, сфера, в межах якої суб’єкт може діяти без перешкод з боку 
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інших. Таке розуміння незалежності звільняється від змістовного різноманіття і 

зосереджене на наявності чи відсутності зовнішнього впливу. Іншими словами, 

незалежність - міра свободи, до якої суб’єкти соціальної дійсності можуть 

діяти, не зазнаючи при цьому зовнішнього впливу»[36, с. 44]. Своєю чергою М. 

Василевич вказує, що незалежність суддів «полягає в їхній самостійності, 

непов’язаності під час здійснення правосуддя будь-якими обставинами та 

іншою, крім закону, волею»[37, с. 9]. 

Т. Бірмонтієнє розглядає незалежність судів як важливий конституційний 

принцип, що є складовою принципів правової держави і поділу влади. Вони 

тісно пов’язані між собою та не можуть діяти один без одного»[38, с. 44]. На 

думку П. Стецюка, незалежність Конституційного Суду, як правило, 

«розглядається в широкому сенсі як незалежність певного органу державної 

(судової) влади насамперед від органів законодавчої та виконавчої влади, 

політичних партій, а також як його повна, ніким не обмежена самостійність у 

власних діях»[39, с. 118]. 

Досить близьке до нашого розуміння визначення незалежності суддів 

було запропоноване М. Савенком, який розглядає її як «систему соціально-

економічних, ідеологічних, правових засобів, що забезпечують самостійне, 

неупереджене і справедливе вирішення ними питань, віднесених до 

повноважень конституційної юстиції, за своїм внутрішнім переконанням, на 

підставі Конституції та законів України, без будь-якого стороннього втручання 

у здійснення конституційного правосуддя, надійну правову охорону 

Конституції, ефективний захист прав і свобод людини і громадянина, прав та 

законних інтересів суспільства і держави»[40, с. 47]. 

На думку А. Колодія, «принцип незалежності у діяльності 

Конституційного Суду України означає, що при здійсненні своїх повноважень 

Конституційний Суд України зобов’язаний керуватися тільки законом, і ніхто 

не має права безпосередньо чи опосередковано впливати на нього»[41, с. 101]. 

Підтримуючи думку вченого, зазначимо, що на наше переконання, 

конституційний суд має керуватися в першу чергу не законом, а конституцією, 
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що витікає з його ролі та статусу. Крім того, досвід зарубіжних країн (у тому 

числі, про який ішлося вище) засвідчує, що в деяких випадках закон може 

слугувати засобом тиску на орган конституційної юрисдикції. Тому вважаємо 

за необхідне додати застереження, що конституційний суд зобов’язаний 

керуватися тільки законом, що відповідає конституції, задля уникнення 

випадків тиску з боку парламенту.  

Окремі науковці як Т. Бірмонтієнє, А. Колодій та інші[42, с. 120] 

розглядають незалежність як принцип, П. Мартиненко одночасно як гарантію, 

як певний стан, так і як певний принцип та стандарт, а В. Городовенко, П. 

Стецюк, М. Савенко та інші - як певний стан. Безумовно, що принцип 

незалежності є одним із засадничих у діяльності конституційного суду, 

дотримання якого водночас має забезпечувати стан незалежності 

конституційного суду. Також важливо наголосити на тому, що незалежність 

конституційною юрисдикції розглядається також і як цінність, зокрема С. 

Рабіновичем[43, с. 222].  

Підсумовуючи зауважимо, що незалежність конституційного суду може 

розглядатися як конституційна цінність, як принцип та як властивість 

конституційного суду, що є необхідною передумовою його нормального 

функціонування в конституційній демократії. Для цілей нашого дослідження, 

незалежність передусім розглядається як певний стан суб’єкта, а не принцип 

його діяльності. Хоча, безумовно, цей стан досягається шляхом реалізації 

відповідного принципу. Важливо зауважити, що ми досліджуємо саме 

реальний, а не певний ідеальний стан незалежності конституційного суду. 

Адже, як доречно зазначає К. Келемен, незалежність судової влади не є 

абсолютною концепцією. Це не функція, яка існує або не існує. Незалежність є 

складним поняттям, що має кілька градацій і відтінків[44]. І саме ці градації та 

відтінки знаходяться у фокусі нашого дослідження. 

Для визначення складного як з юридичної, так і з філософської точки зору 

поняття «незалежність», пропонуємо використовувати (з певними 

застереженнями) поняття з Оксфордського словника, за яким незалежність – 
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це відсутність зовнішнього впливу, свобода від підпорядкування чи іншої 

форми впливу від інших, індивідуальна свобода думки чи дії[45]. Б. Ебзєєв 

сформував його схожим чином: «судді Конституційного Суду вирішують 

справи і надають висновки в умовах, що виключають сторонній вплив на 

свободу їх волевиявлення»[46, с. 134]. 

Поряд із цим, у стосунку конституційного суду визначення поняття 

незалежності потребує низки уточнень і застережень. Передусім, «відсутність 

будь-якого впливу» не виключає підпорядкованості конституційного суду 

конституції та законам, які відповідають конституції. Ухвалення законів є 

функцією законодавчої влади, від неправомірного впливу з боку якої необхідно 

убезпечити конституційний суд. Водночас, такі випадки є екстраординарними 

та нечастими, тому назагал діяльність органу конституційної юрисдикції 

обмежена законом, у тому числі й про процедуру його діяльності. 

Другим аспектом, на якому необхідно зупинитися, є співвідношення 

понять незалежність та самостійність. На думку М. Савчина, незалежність та 

самостійність є окремими принципами юрисдикції Конституційного Суду[24, с. 

145]. На думку, В. Городовенка, «самостійність судів передбачає їх зовнішню 

автономію з можливостями самодостатності організації й діяльності її як гілки 

влади, а незалежність суддів означає, що суддя відправляє правосуддя 

безсторонньо, будь-яким органам, посадовим особам і громадянам 

забороняється здійснювати вплив на суддю (і суд у цілому)»[47, с. 215]. Ця теза 

була сформована при дослідженні статусу судів загальної юрисдикції, але вона 

може стосуватися і конституційних судів.  

В багатьох джерелах можна зустріти формулювання незалежності 

конституційного суду через відсутність впливу. У зв’язку із цим важливо 

акцентувати, що незалежність - це той стан, який характеризується відсутністю 

зовнішнього неправомірного впливу. Такий неправомірний вплив може досягти 

мети, підпорядкувати конституційний суд зовнішній волі і зруйнувати 

(повністю або частково) його незалежність, а може і не досягти. Незважаючи на 

положення ст. 24 Закону України «Про Конституційний Суд України» та схожі 
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положення в законодавстві інших країн, уникнути спроб впливу на 

конституційний суд практично неможливо, зважаючи на його роль в системі 

органів державної влади. Тому незалежністю варто вважати не відсутність 

будь-яких спроб впливу, а відсутність саме неправомірного впливу, який досяг 

успіху. В той же час, забезпечуватись незалежність має комплексом гарантій, 

які направлені не лише на протидію реальному впливу, але й самій можливості 

такий вплив здійснювати[48].  

О. Кучинська та Ю. Циганюк слушно зазначають, що системність поняття 

«незалежність суду» полягає в тому, що виокремити один єдино правильний 

підхід до його розуміння неможливо, а тому «незалежність суду» слід 

розглядати як єдине та в той же час багатогранне явище[49, с. 99]. 

Як відмічає К. Келемен, ціною повної незалежності є відсутність 

підзвітності. Вирішення конфлікту між цими двома цінностями є складним 

завданням[44]. Тому незалежність конституційного суду, як відсутність будь-

якого неправомірного впливу на конституційний суд, має відповідати 

наступним застереженням: 1) конституційний суд має підпорядковуватися 

закону, що відповідає конституції (про що вже йшлося вище); 2) незалежність 

не повинна призводити до «корпоративізації» конституційного суду. Під 

останньою ми розуміємо слідування Суду власним інтересам, а не меті захисту 

Конституції, в процесі його діяльності. В ординарних умовах функціонування 

органу конституційної юрисдикції такого «власного інтересу» суду просто не 

існує, є єдина мета його існування – захист конституції та відображених у ній 

конституційних цінностей. Невідповідність хоча б одному з вищенаведених 

критеріїв, на наш погляд, як і відсутність незалежності конституційного суду, 

зводить мету його існування нанівець та лише збільшує загрозу для 

конституційного устрою. 

Ще одним важливим питанням є виокремлення тих засобів забезпечення 

незалежності суддів системи загальної юрисдикції, які можуть бути 

релевантними для суддів конституційних судів. Важливо звернути увагу, що до 

конституційної реформи правосуддя у 2016 році конституційні гарантії 
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забезпечення незалежності суддів загальної юрисдикції та суддів 

Конституційного Суду були практично тотожними. Наприклад, положення 

статі 126 (незалежність та недоторканість), як і статті 127 (вимоги щодо 

несумісності) в редакції Конституції до 30 вересня 2016 року 

розповсюджувалися як на суддів загальної юрисдикції та суддів 

Конституційного Суду України. Отже, і засоби забезпечення їх незалежності в 

науковій доктрині часом розглядалися як аналогічні. Варто зазначити, що мета 

забезпечення незалежності суддів загальної юрисдикції та суддів 

конституційного суду є однаковою - уникнення неправомірного впливу та 

забезпечення неупередженої роботи органу та його суддів. Тому окремі підходи 

до забезпечення незалежності судів загальної юрисдикції можуть бути 

використані в питанні забезпечення як індивідуальної, так і інституційної 

незалежності конституційного суду. Проте, далеко не всі. Наприклад, 

спільними засобами неправомірного впливу на суди загальної юрисдикції і 

конституційний суд, може бути ухвалення парламентом неконституційних 

законів, які унеможливлюватимуть нормальну роботу цих органів, але стосовно 

конституційного суду, парламент також може використати і свої кадрові 

повноваження. Таким чином, засоби забезпечення незалежності та гарантії 

незалежності щодо судів загальної юрисдикції і конституційного суду будуть 

відрізнятися. 

Виходячи з цього, розглянемо окремі класифікаційні критерії щодо 

незалежності судів, що наявні в науковій літературі. В першу чергу, варто 

наголосити, що в науковій літературі відсутній єдиний підхід до здійснення 

такої класифікації. Відповідно до «Коментарів щодо європейських стандартів 

незалежності судової системи: судді»[50], судова незалежність передбачає 

свободу від неправомірних впливів, як зовнішніх, так і внутрішніх.  

М. Савенко виділяє дві форми незалежності судді конституційного суду: 

внутрішню та зовнішню[51, с. 76]. Ю. Грошевий та І. Марочкін також 

розрізняють зовнішню і внутрішню незалежність судової влади[52, с. 6]. 

Власне, як і В. Городовенко, який зазначає, що «до зовнішньої незалежності 
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слід відносити: відокремлення судової влади від законодавчої влади та 

виконавчої влади; визнання незалежності (самостійності) судової влади всіма 

іншими гілками державної влади; незалежність (самостійність) судової влади, 

як основну і обов’язкову її ознаку, що полягає у неможливості існування у 

державі будь-яких форм стороннього впливу, політичними партіями й іншими 

об’єднаннями громадян, а також громадянами; законодавче закріплення 

незалежності суду і суддів, як її носії; підкорення суддів тільки закону; єдність 

і цілісність структури судових органів; стабільний характер формування 

судової системи; безстроковість повноважень суддів; їх незмінність; повнота 

судової влади у сфері здійснення правосуддя; виконання судових рішень всіма 

без винятку посадовими особами держави. Внутрішню незалежність судової 

влади забезпечують: бездоганні особистісні якості суддів; високий 

професіоналізм, виключення із практики неправосудних судових рішень; 

соціально-побутові, матеріальні умови життя суддів, авторитет кожного судді 

як суб’єкта судової влади»[36, с. 45]. Проте, не повністю зрозуміло, чи одне й 

те саме під ідентичними термінам розуміють вищезазначені науковці. 

У доповіді Президента Конституційного суду Молдови[53, с. 194] 

виділяються індивідуальна та інституційна категорії судової незалежності. 

Подібна позиція притаманна і українському органу конституційної юрисдикції. 

Так, в контексті незалежності судів загальної юрисдикції Конституційний Суд 

України зазначав, що «незалежність суддів є невід’ємною складовою їхнього 

статусу. Вона є конституційним принципом організації та функціонування 

судів, а також професійної діяльності суддів, які при здійсненні правосуддя 

підкоряються лише закону»[54]. Таким чином, Конституційний Суд так само 

проводить відповідний розподіл між незалежністю суду та суддів. 

Цікавими є міркування Д. Грімма, який наголошує, що зовнішня 

незалежність повинна супроводжуватися внутрішньою незалежністю. Разом з 

тим, уточнює, що «оскільки внутрішня незалежність в основному є питанням 

професійної етики та індивідуального характеру, можливості закону обмежені. 

Грубі порушення поведінки, такі як корупція, звичайно, можуть бути 
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заборонені та криміналізовані. Однак досвід показує, що боротися з корупцією 

важко в судовій системі, коли корупція звична серед політиків, а також у 

суспільстві. Здається, це є проблемою в ряді нових демократій». Також, вчений 

звертає увагу на окремі проблеми забезпечення внутрішньої незалежності в 

контексті внутрішніх загроз, які виходить від самих суддів. Одна з яких є 

«схильність добровільно слідувати з яких-небудь причин політичним 

очікуванням чи навіть партійним лініям». Інша - це «спокуса винести рішення 

відповідно до власних політичних уподобань чи уявлень про те, що є 

справедливим і несправедливим, замість того, щоб слідувати конституційним 

стандартам. Конституційна гарантія незалежності суддів захищає суддів від 

політики, але вона не захищає конституційну систему та суспільство від суддів, 

які з інших причин, крім прямого політичного тиску, готові не слухатись або 

спотворювати закон»[55]. Схожою, в цьому контексті, є позиція С. Шевчука, 

який переконаний, що найголовнішою гарантією незалежності судді 

Конституційного Суду є його здатність чинити опір зовнішньому тиску[56]. 

Безумовним є те, що забезпечення незалежності органу конституційної 

юрисдикції можливе лише у випадку одночасного забезпечення незалежності 

органу, як інституції, так і незалежності суддів, які формують склад органу. 

Тому, в даному випадку, вважаємо що розподіл незалежності на індивідуальну 

(внутрішню) та інституційну (зовнішню) є цілком аргументованим. З іншого 

боку, коли мова йде про конкретні гарантії та засоби забезпечення 

незалежності, виявляється, що відмежувати гарантії, направлені на 

забезпечення індивідуальної незалежності від гарантій інституційної 

незалежності досить складно. Наприклад, особливий порядок звільнення суддів 

конституційного суду чи заборона на скорочення видатків на фінансове 

забезпечення діяльності конституційного суду стосуються і першого, і другого.  

Так само в літературі можна знайти позиції щодо видів чи компонентів 

суддівської незалежності. Зокрема, В. Скомороха, як і М. Савенко виділяють 

організаційну, кадрову, матеріально-фінансову незалежності[57, с. 72; 58, с. 18-

19]. П. Стецюк, розглядаючи питання незалежності суддів Конституційного 
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Суду України, через призму гарантій, приходить до висновку, що «систему 

гарантій незалежності Конституційного Суду України складають матеріально-

фінансові, правові, організаційні та політичні гарантії»[25, с. 67]. Можна 

припустити, що спрямованість цих гарантій направлена на забезпечення 

матеріально-фінансової, правової, організаційної та політичної незалежності.  

На наш погляд, виокремлення в складі незалежності конституційного 

суду наведених вище елементів носить достатньо умовний характер. Адже з 

точки зору практики складно, а іноді й неможливо, відмежувати правові 

гарантії незалежності від організаційних чи політичних, так само як і 

встановити чітку відмінність між організаційною та кадровою незалежністю 

конституційного суду. Застосовуючи прагматичний підхід у дослідженні 

проблеми, що становить предмет цієї праці, ми не застосовуємо у ній наведену 

вище класифікацію, а концентруємось на поділі засобів забезпечення 

незалежності конституційного суду за суб’єктом, що їх реалізує. Про це 

йтиметься в наступному підрозділі роботи, а тут важливо наголосити на ще 

одному методологічно важливому питанні - взаємозв’язку між незалежністю 

органу конституційної юрисдикції та його неупередженістю. 

Це питання суттєво актуалізувалося після конституційної реформи[59, с. 

97-101] 2016 року, в результаті якої відбулося посилення гарантій незалежності 

Конституційного Суду України на рівні Конституції України, що частково було 

відображено в Законі України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня 

2017 року. Загалом такі конституційні та законодавчі зміни мали цілком 

позитивну мету - убезпечити Конституційний Суд від політичних впливів. 

Проте, разом із цим, з’явилася інша проблема - певний ризик «корпоратизації» 

Конституційного Суду України, особливо зважаючи на його відокремлений від 

інших органів державної влади статус, тривалий строк повноважень суддів та 

можливість звільнення суддів лише самими суддями Конституційного Суду 

України. 

Розмірковуючи гіпотетично, можна припустити можливість виникнення 

ситуації, за якої Конституційний Суд України (вплив на який здійснити 
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непросто), може провадити свою «політичну гру» і не виконувати тих завдань, 

що стоять перед ним. За вищеописаної сконструйованої ситуації, 

Конституційний Суд України не буде залежним від інших суб’єктів і 

підпадатиме під формальну характеристику незалежного. Проте його рішення 

будуть залежні від внутрішніх бажань та мотивацій суддів і не 

корелюватимуться із завданнями конституційної юрисдикції. В цьому контексті 

С. Шевчук абсолютно слушно зазначив, що для конституційного правосуддя, як 

правосуддя неупередженого та політично незаангажованого, необхідно мати як 

гарантії незалежності суддів, так і гарантії щодо зовнішнього обмеження і 

внутрішнього самообмеження конституційних судів[60, с. 255].  

Зазначимо, що є позиція, відповідно до якої незалежність разом з такими 

категоріями як безсторонність, добросовісність, рівноправність, розглядається 

як елемент неупередженості[61, с. 168]. На нашу думку, співвідношення 

наведених категорій в контексті органу конституційної юрисдикції набуває 

зовсім іншого змісту. Тут варто погодитись із думкою К. Келемен, яка звертає 

увагу на важливу відмінність між змістом неупередженості в судах загальної 

юрисдикції та конституційною юрисдикцією.  

На думку вченої, «…важливо відрізняти незалежність від 

неупередженості. У цьому відношенні існує принципова різниця між звичайним 

та конституційним судами. У звичайних (кримінальних, цивільних, 

адміністративних та ін.) судових процесах сторони стикаються одна з одною. У 

цьому контексті неупередженість означає, що суддя не може бути упередженим 

або якимсь чином пов’язаний з будь-якою із сторін. В конституційній 

юрисдикції поняття неупередженості набуває іншого значення, якщо суд 

здійснює абстрактний перегляд, оскільки в цій справі сторони відсутні. 

Заявника не можна вважати стороною в традиційному процесуальному 

розумінні. Конфлікт відбувається не між двома сторонами, а між двома 

нормами. У цьому контексті неупередженість вимагається не щодо сторін, а 

щодо інших гілок влади, законодавця та виконавчої влади»[44]. 
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Переконані, що вищеописане твердження є актуальним, проте мова йде 

скоріше про безсторонність, ніж про неупередженість. Як зазначено в п. 104 

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Олександр Волков проти 

України», безсторонність означає відсутність упередженості та 

необ’єктивності, що аналізується за: (і) суб’єктивним критерієм, врахувавши 

особисті переконання та поведінку конкретного судді, тобто чи мав суддя 

особисту упередженість або чи був він об’єктивним у цій справі, та (іі) 

об’єктивним критерієм, іншими словами, шляхом встановлення того, чи 

забезпечував сам суд та, серед інших аспектів, його склад, достатні гарантії для 

того, щоб виключити будь-який обґрунтований сумнів у його 

безсторонності[62]. 

Неупередженістю конституційного суду все-таки є не ставлення до 

конкретного суб’єкта, залученого чи заінтересованого в результаті розгляду 

справи, а внутрішнє ставлення саме до предмету справи. Такий підхід 

прослідковується і в практиці національної конституційної юрисдикції, яка 

розділяє поняття неупередженості та безсторонності (Пункт 1.1. Рішення 

Конституційного Суду від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004)[54]. Тому ми 

погоджуємося з тим, що розуміння безсторонності конституційного суду має 

певні відмінності у порівнянні з судами загальної юрисдикції, проте цей 

принцип також має місце, оскільки конституційний суд має залишатися 

безстороннім по відношенню до всіх суб’єктів конституційного провадження. 

Тому неупередженість конституційного суду, як видається, полягає в 

тому, що його рішення є справедливими, прийнятими на підставі конституції та 

спрямованими на її захист, а не на забезпечення інтересів політичних сил (що 

так чи інакше впливають на орган конституційної юрисдикції) чи власного 

«корпоративного» інтересу. 

Питання забезпечення незалежності конституційного суду неможливо 

розглядати без окремих аспектів стану як держави, так і суспільства, в якому 

він функціонує. Як зазначає Л. Гарліцкі, типовою рисою сучасної демократії є 

збільшення ролі залучення судів до процесу вирішення політичних спорів. І 
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аналізуючи процеси в Польщі та Україні, він наголошує: «…не варто забувати, 

що ми маємо вчитися всьому (політичній та правовій культурі) з самого 

початку»[63, с. 19]. В контексті національного досвіду, важливо наголосити, що 

Україна є державою молодої демократії, що впливає і на розвиток 

національного органу конституційної юрисдикції. Серед проблем 

конституційної стабільності України, окремими авторами виділяються: (1) 

повторюваний інституційний конфлікт між Президентом, Парламентом[64, с. 

47] та Урядом[65, с. 115], який загнав політичну систему в глухий кут та 

заважає розвитку ефективного парламентаризму; (2) тяжіння інституту 

президентства до автократичних тенденцій; (3) фрагментарна та слабка система 

політичних партій, яка підриває можливість злагодженої роботи парламенту; 

(4) низька конституційна культура та слабкий Конституційний Суд, що 

проявляється через політично-мотивовані та односторонні зміни 

Конституції[66]. Виокремлюються також інші фактори[67, с. 30]. 

Проблеми функціонування української держави не можуть бути відділені 

від проблем, які існують в українському суспільстві. В цьому ключі варто 

згадати висловлювання Ф. Рузвельта, відповідно до якого, навчальний курс 

конституційного права у відриві від інших дисциплін нагадує електричну лампу 

без шнура[68, с. 55]. Тож, за умов великої кількості недоліків функціонування 

системи публічної влади в Україні, значна частина проблем демократичного 

розвитку лежать в громадянському суспільстві, які не можна оминути увагою. 

По-перше, це проблема залученості громадян до політики: 60% українців не 

дуже або взагалі не цікавляться політикою[69]. По-друге, це низька обізнаність 

громадян щодо конституційних процесів в Україні: практично половина (45 %) 

громадян не обізнана з тим, яка форма правління існує в Україні; більше 

половини громадян (56 %) не знає, які саме положення Конституції України 

були відновлені на початку 2014 року[70]. Цю невтішну статистику можна 

підтверджувати різними соціологічними дослідженнями[71]. Разом з тим, 

зважаючи на високе невдоволення громадянами станом розвитку справ в країні, 

можемо констатувати, що в Україні існує перманентний конфліктний стан, як у 
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системі публічної влади (Президент-Парламент), так і між політичною елітою і 

громадянським суспільством, який і призводив до суспільних потрясінь 2004 та 

2014 року. 

Окремою важливою проблемою є низька правова культура українців. 

Підтвердженням цьому можуть слугувати результати соціологічного 

опитування червня 2019 року, за якими лише 42,3 % українців читали 

Конституцію повністю, або окремі її частини, проте 67 % впевнені, що її треба 

змінювати[72]. З огляду на вищеописане, ми погоджуємося з тезою, відповідно 

до якої говорити про те, що Україні вдалося сформувати ефективну і водночас 

конституційно обмежену систему публічної влади, вочевидь, зарано[1, с. 324].  

Варто відмітити ще одну неймовірно важливу характерну особливість 

сучасного розвитку української державності. Це тотальна недовіра українців до 

державних та політичних інституцій[73; 74]. Така суспільно-політична 

ситуація, негативно впливає і на Конституційний Суд, який є похідним від 

основних політичних інститутів (в контексті формування складу Суду), та є 

однією із ключових проблем, що впливають на його авторитет та незалежність. 

Для підтвердження надзвичайної ваги довіри, наведемо слова Конфуція в 

перекладі А. Камєнєва: «У кожній державі мусить бути вдосталь їжі та зброї і 

народ мусить довіряти правителям. Чим із цих трьох речей можна знехтувати, 

якщо виникне така необхідність?» - «Можна відмовитися від зброї. Можна 

відмовитися навіть від їжі. Але без довіри з боку народу жодна держава не 

зможе існувати»[75].  

Проте дослідження цього питання і, як наслідок, пошук шляхів його 

вирішення лежить поза межами цього дослідження. Але ми вважаємо за 

необхідне брати до уваги наведені явища та процеси в контексті дослідження 

незалежності Конституційного Суду, адже саме в такій «системі координат» 

перебуває орган конституційної юрисдикції. Іншими словами, конституція та 

покликаний її захищати конституційний суд в змозі виконати своє призначення 

лише в умовах широкого суспільного розуміння соціальної значущості 

конституції і діяльності з її захисту. В іншому випадку, конституція 
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перетворюється на «ікону, поставлену в кутку, якій поклоняються, перед якою 

хрестяться, але яка не є універсальним регулятором соціальної та 

індивідуальної поведінки. Своєю чергою, конституційний суд з важливого 

елементу конституційного ладу стає прикрасою державного фасаду, що не несе 

будь-якої корисної соціальної функції»[46, с. 135].  

Отже, зважаючи на слабкість інституцій та відсутність поваги суспільства 

до правил і процедур, якими характеризується конституційна демократія, 

абсолютно логічними є спроби тиску на Конституційний Суд. В Україні гостро 

стоїть проблема авторитету Конституційного Суду України, яка тісно пов’язана 

з його діяльністю, політичною неупередженістю та незалежністю. Авторитет 

Конституційного Суду України достатньо низький, як і довіра до нього[76; 77; 

78; 79; 80; 81; 82]. Це зумовлено, з одного боку, низкою прийнятих ним рішень, 

які викликали сумніви в неупередженості Суду і досі є дискутуються в 

професійному середовищі. Мова, зокрема, йде про рішення щодо можливості 

окремих народних депутатів України брати безпосередню участь у формуванні 

коаліції депутатських фракцій в парламенті[83], стосовно фактичної зміни 

форми правління та скасування конституційної реформи 2004 року у 2010 

році[84], про офіційне тлумачення положення «на наступній черговій сесії 

Верховної Ради України»[85, с. 12-19; 86] та ін. Поширеною є думка, що 

Конституційному Суду України вдавалося уникати ухвалення політичних 

рішень лише протягом перших років його функціонування, проте надалі він все 

частіше ставав заручником політичних протистоянь[87, с. 465]. 

Неспроможність протягом тривалого проміжку часу прийняти рішення із 

низки важливих питань (зокрема, щодо мовного закону[88], всеукраїнського 

референдуму[89], декомунізації[90], люстрації[91]), як і неефективна діяльність 

Суду в окремі періоди, також не додають авторитету і не піднімають довіру до 

Конституційного Суду України[92; 93]. Заради справедливості слід зауважити, 

що з подібними проблемами стикалися більшість постсоціалістичних держав.  

В цьому контексті Г.-Г. Генріх відзначає, що конституційним судам, щоб 

бути ефективними, необхідно мати довіру як політичних лідерів, так і 
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населення. Це створює специфічні залежності. Конституційний суд втратить 

довіру, якщо він спробує змінити існуючий порядок шляхом «правової 

революції», або якщо він буде поводитися як обрана правова каста, яка не 

зважає на практику політичного процесу чи «реальне життя» на місцях. Іншими 

словами, якщо він хоче досягти успіху, то повинен враховувати очікуваний 

вплив своїх рішень[94]. 

Стосовно недовіри громадян до Конституційного Суду України важливо 

зробити окрему ремарку: практично неможливо довіряти органу про завдання, 

мету існування і діяльність якого українцям практично нічого не відомо. 

Соціологічні опитування літа 2019 року продемонстрували цю невтішну 

тенденцію:  

- 62,3 % українців не знають про існування превентивного 

конституційного контролю в Україні; 

- 81,1 % українців не знають про можливість реалізувати право на 

подання конституційної скарги; 

- 76,6 % українців не знають, що питання, яке виноситься на 

всеукраїнський референдум за народною ініціативою, може бути визнано 

неконституційним, і 57,9 % українців не знають, що це повноваження 

Конституційного Суду України[95].  

Отже, говорити про обізнаність громадян про мету функціонування 

Конституційного Суду України не доводиться. Можна зробити припущення, що 

низький рівень довіри частково обумовлений екстраполяцією на 

Конституційний Суд України ставлення громадян до судів загальної 

юрисдикції. Разом з тим, можна зробити висновок, що недовіра до 

Конституційного Суду України частково зумовлена відсутністю в громадян 

розуміння завдань і призначення Конституційного Суду, що є проявом 

загального низького рівня правової культури. 

Підсумовуючи, зауважимо, що незалежність конституційного суду може 

розглядатися як конституційна цінність, як принцип та як властивість 

конституційного суду, що є необхідною передумовою його нормального 
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функціонування в конституційній демократії. В останньому розумінні сутність 

незалежності конституційного суду полягає в тому, що це такий його стан, за 

якого відсутній неправомірний вплив на нього з боку інших суб’єктів. Стан 

незалежності конституційного суду є передумовою його неупередженості при 

здійсненні повноважень; причому така неупередженість вимагає, щоб 

конституційний суд підпорядковувався закону, що відповідає Конституції, а 

його незалежність не повинна призводити до «корпоратизації» конституційного 

суду. 
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1.3. Сутність конституційно-правового забезпечення незалежності 

конституційного суду  
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конституційного суду  

 

Неможливо досягти стану незалежності конституційного суду виключно 

шляхом закріплення принципу незалежності конституційного суду на 

конституційному рівні. Як слушно зазначає М. Савенко, «визнання 

незалежності і недоторканості суддів Конституційного Суду України 

конституційним принципом потребує створення дієвого механізму реального 

втілення його в життя»[40, с. 36]. Усі суб’єкти владних повноважень мають 

дотримуватися у своїй діяльності цього принципу шляхом виконання 

передбачених законом дій для забезпечення незалежності конституційного суду 

та шляхом утримання від дій, які можуть порушити його незалежність. Для 

досягнення необхідного результату потрібен чіткий механізм, функціонування 

якого і забезпечить незалежність органу конституційної юрисдикції.  

Як зазначає І. Сліденко «жодна з влад в динаміці відносин не може 

симетрично впливати на орган конституційного контролю, тому й впливають, 

як правило, асиметрично. Саме тому суть попередження та запобігання таким 

негативним явищам, як політизація або узурпація влади (в будь-якому сенсі), 

полягає в створенні відповідного механізму, який би протидіяв цим 

явищам»[26, с. 200]. Тож сутністю забезпечення незалежності 

конституційного суду є належне функціонування конституційно-правового 

механізму, наслідком чого є незалежний орган конституційної юрисдикції.  

Згаданий механізм охоплює систему засобів, спрямованих на 

забезпечення незалежності конституційного суду, а основою їхньої реалізації є 

система правових норм, що формують гарантії незалежності органу 

конституційної юрисдикції. Ядром такої системи є конституція.  

У ХІІ Розділі Конституції України передбачена більшість конституційних 

гарантій, направлених на забезпечення незалежності Конституційного Суду 
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України. Проте, такі гарантії не обмежуються виключно ХІІ Розділом 

Конституції, вони так само передбачені іншими положеннями, що на перший 

погляд не пов’язані з незалежністю органу конституційної юрисдикції: 

- статті 106 Конституції України, які передбачають вичерпний перелік 

повноважень Президента України, що не дозволяє йому втручатися в діяльність 

Конституційного Суду України; 

- статті 8 Конституції України, які встановлюють обов’язкову 

відповідність усіх законодавчих актів Конституції України, що дає можливість 

Конституційному Суду України захищатися від неконституційних актів 

парламенту, направлених на підрив його незалежності; 

- частини другої статті 6 та частини другої статті 19 Конституції України, 

які встановлюють підпорядкованість усіх органів державної влади Конституції 

України та обмежують можливість здійснення тиску на Конституційний Суд 

України тощо.  

Окремі гарантії діяльності органів конституційної юрисдикції закріплені 

на міжнародному рівні. Частина положень міжнародних актів стосуються судів 

загальної юрисдикції, включно з органами конституційної юрисдикції. На 

думку М. Савенка, обсяг гарантій незалежності та недоторканості суддів 

конституційної юрисдикції має бути вищим ніж у судів загальної 

юрисдикції[40, С.36]. 

Вимоги щодо розгляду справ незалежним і неупередженим судом (що 

може бути актуально в контексті індивідуального доступу до конституційного 

правосуддя) встановлено в: 

- статті 10 Загальної декларації прав людини проголошеної 

Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. (кожна особа для визначення 

її прав і обов’язків та для встановлення обґрунтованості пред’явленого їй 

кримінального звинувачення має право на підставі повної рівності на те, щоб 

її справу було розглянуто гласно і з додержанням всіх вимог справедливості 

незалежним і неупередженим судом);  

- статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 
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(1966 р.) (право кожного на розгляд справи компетентним, незалежним і 

безстороннім судом); 

- статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і 

основних свобод 1950 р. (кожен має право на справедливий і публічний 

розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім 

судом, встановленим законом). 

Міжнародні документи, які встановлюють гарантії незалежності суддів 

загальної юрисдикції можуть бути застосовані лише в релевантній для 

конституційних судів частині. Такими, зокрема, є:  

- Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя, 

яка була прийнята на Всесвітній конференції з питань незалежності 

судочинства (Монреаль, Канада, 1983 р.)[96];  

- Основні принципи незалежності судових органів (Мілан, Італія, 1985 

р.)[97]; 

- Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № R (94) 12 щодо 

незалежності, дієвості та ролі суддів[98];  

- Європейська хартія про статус суддів (Страсбург, 1998 р.)[99]. 

Окремо наголосимо, що до конституційної реформи правосуддя 2016 

року гарантії незалежності суддів Конституційного Суду в багатьох випадках 

були ототожнені з гарантіями суддів судів загальних юрисдикцій.  

В розрізі «soft law» (м’яке право) також варто виділити акти 

Венеційської комісії, які, в силу об’єктивних і суб’єктивних чинників, є 

важливими для України. Серед них можна виділити три групи актів: 1) що 

формують загальні стандарти незалежності конституційних судів; 2) акти, які 

стосуються окремих держав, проте одночасно формують позиції, що можуть 

бути враховані і іншими державами [100, 101, 102,103] та 3) акти, котрі 

безпосередньо стосуються України[104]. 

Окремої уваги потребує практика Європейського Суду з прав людини в 

частині незалежності та неупередженості конституційного правосуддя, 

зокрема справи «Meznaric проти Хорватії» (№ 71615/01)[105] та «A.K. проти 
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Ліхтенштейну» (№ 38191/12)[106]. В першій справі ЄСПЛ постановив 

порушення ст.6 Конвенції через наявність в складі Конституційного Суду, 

який розглядав конституційну скаргу, судді, який за 9 років до цього як 

адвокат брав участь в процесі. В другій – розглядалося питання порядку 

відводу суддів Конституційного Суду, зокрема щодо можливості суддів 

розглядати заяви про відводи їх колег, при тому що колеги розглядають 

ідентичні відводи щодо них самих. 

На основі положень Конституції України ухвалюються законодавчі акти, 

що містять правові гарантії нижчого за конституційний рівень. Такі гарантії 

передбачені як профільним законодавством (Закон України «Про 

Конституційний Суд України), так і актами інших галузей законодавства: 

- положення частини четвертої статті 382 Кримінального кодексу 

передбачають відповідальність за умисне невиконання службовою особою 

рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку 

Конституційного Суду України; 

- положення статті 185-3 Кодексу про адміністративні 

правопорушення України передбачає відповідальність за неповагу до 

Конституційного Суду України з боку учасників конституційного провадження, 

перекладача, свідка, спеціаліста, експерта, інших учасників конституційного 

провадження, залучених Конституційним Судом України до участі у справі; 

- положення статті 188-49 Кодексу про адміністративні 

правопорушення України передбачає відповідальність за ненадання інформації 

або надання завідомо недостовірних документів, матеріалів, іншої 

недостовірної інформації на запит судді Конституційного Суду України, 

Колегії суддів, Сенату, Великої палати Конституційного Суду України тощо. 

Також, окремі правові норми мають диспозитивний характер: 

- стаття 315 Цивільного кодексу України, яка закріплює особисте 

немайнове право фізичних осіб щодо участі у мирних зібрань, наприклад, щодо 

захисту Конституційного Суду України від тиску з боку інших гілок влади; 
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- відповідні положення законів України «Про інформацію», «Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформаційні 

агентства» та інших, які регулюють діяльність засобів масової інформації тощо.  

Ці законодавчі положення створюють відповідне, або імперативне або 

диспозитивне, підґрунтя для реалізації засобів із забезпечення незалежності 

Конституційного Суду України.  

Такі засоби можуть бути як юридичного так і неюридичного характеру. 

Юридичними засобами є діяння, що здійснюються уповноваженими суб’єктами 

з метою забезпечення незалежності конституційного суду. Наприклад, 

реалізація кадрових повноважень суб’єктами призначення суддів 

конституційного суду у відповідності до конституційної процедури, 

дотримання фінансових гарантій з боку уряду або належна діяльність органів 

правопорядку у випадку порушень охоронюваних кримінальним законом 

відносин, пов’язаних з діяльністю конституційного суду. Основою реалізації 

таких засобів є відповідні норми – гарантії незалежності конституційного суду. 

Своєю чергою, неюридичними засобами є діяння різноманітних суб’єктів, 

які не є уповноваженими на виконання функцій держави чи органів місцевого 

самоврядування, проте реалізують, в основному, диспозитивні, норми 

законодавства з метою забезпечення незалежності конституційного суду. 

Наприклад, об’єктивне висвітлення діяльності конституційного суду з боку 

засобів масової інформації, підтримка конституційного суду суспільством 

тощо. Наведений вище термін «діяння» охоплює собою як дії, так і 

бездіяльність згаданих суб’єктів. Засоби неюридичного характеру реалізуються 

суб’єктами, ще не мають владних повноважень, на основі правових норм, 

найчастіше диспозитивного характеру 

Важливим, на наш погляд, критерієм класифікації засобів забезпечення 

незалежності конституційного суду є суб’єкт, що їх здійснює. Більшість засобів 

мають здійснюватися різноманітними державно-владними суб’єктами, від 

парламенту до поліції, та не менш важливими є засоби, що реалізуються 

конституційним судом самостійно. Тож пропонуємо розділити засоби 
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забезпечення незалежності конституційного суду на засоби, що реалізуються 

конституційним судом самостійно, та засоби, що реалізуються іншими 

суб’єктами. Даний поділ є важливим з огляду на наступну обставину: значна 

частина засобів забезпечення незалежності конституційного здійснюється ним 

самостійно, і успішна реалізація цих засобів має важливе значення для 

досягнення кінцевої мети, якою є справедливі та неупереджені рішення органу 

конституційної юрисдикції. Тож другий розділ даного дослідження буде 

присвячений засобам забезпечення незалежності, які реалізуються іншими 

суб’єктами, а третій – тим, що реалізуються конституційним судом самостійно.  

Відповідно до «Коментарів щодо європейських стандартів незалежності 

судової системи: судді»[50], зовнішніми факторами, що перешкоджають 

незалежності суддів, на рівні з неналежним впливом законодавчої та виконавчої 

влади є неналежний вплив партій та громадськості, у тому числі засобів масової 

інформації (ЗМІ). Діяльність ЗМІ, об’єктивність та неупередженість 

висвітлення ними інформації, функціонування аналітичних центрів та інших 

громадських організацій є предметом дослідження інших наукових розробок, 

проте їх діяльність є важливою в контексті забезпечення незалежності 

конституційного суду[107, с.7]. Актуальність попередньої тези підтверджується 

характером висвітлення діяльності національного органу конституційної 

юрисдикції, зокрема, протягом 2021 року та прикладами тиску на 

конституційний суд, наведеними в підрозділі 1.2. 

Ця актуальність обумовлена низкою причин: (1) загальною кризою довіри 

українців то інститутів публічної влади; (2) низькою довірою саме до органу 

національної конституційної юрисдикції, що обумовлено низькою обізнаністю 

громадян щодо ролі Конституційного Суду України та окремою 

контраверсійною практикою самого Суду (3) суперечливими процесами 

всередині Конституційного Суду України (зокрема, впродовж 2017 та 2020-

2021 років). Враховуючи, що така характеристика конституційної демократії, як 

«акцептованість ідей конституціоналізму на рівні правосвідомості та їх 

відображення в правовій культурі суспільства і його представників у державній 
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владі», поки не притаманна Україні, стабільність конституційного ладу 

залежить від багатьох факторів, зокрема і діяльності ЗМІ.  

Іншими словами, концепція «рішення має говорити саме за себе», в 

умовах сьогодення, не працює. В таких умовах навіть ідеальне рішення може 

мати низький рівень легітимності. Інформація про ухвалення Конституційним 

Судом України рішення в резонансній справі, з високою долею імовірності 

буде опубліковане в засобах масової інформації та може мати абсолютно різні 

трактування. Прикладом цього можуть бути дискусії навколо Рішення у справі 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 

Кримінального кодексу України та Рішення у справі щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України 

«Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України. 

Отже, авторитет як рішень Конституційного Суду України, так і самої 

інституції, в умовах сьогодення, значною мірою формується в результаті їх 

висвітлення засобами масової інформації, наслідком чого є рівень довіри 

суспільства, а, отже, і можливість забезпечення незалежності Суду. Тому дане 

питання потребує детального висвітлення, що здійснено в третьому розділі 

дослідження.  

Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що невиконання 

хоча б одного із засобів із забезпечення незалежності конституційного суду, 

особливо юридичних, може мати наслідком недосягнення мети із забезпечення 

його незалежності. Це обумовлено, в першу чергу, тим, що забезпечення 

незалежності є комплексним механізмом, а не простою сукупністю різних 

засобів.  

Загалом, метою впливу на орган конституційної юрисдикції може бути 

або блокування реалізації ним своїх повноважень або спонукання до їхньої 

реалізації на користь суб’єкта, що здійснює тиск, або третіх осіб. І. Сліденко 

наголошує, що «вплив інших елементів державного механізму на орган 

конституційного контролю обмежений з точки зору існуючих компетенцій. Як 

правило, він здійснюється на етапі формування персонального складу таких 
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органів, з подальшим впливом на його членів. Інший варіант впливу полягає в 

зловживанні існуючою компетенцією, коли абсолютно легальні повноваження 

використовуються для неналежного впливу на такого роду органи»[26, с. 200]. 

Такими прикладами можуть бути: 

(1) тиск на орган конституційної юрисдикції суб’єктом, що знаходиться 

поза системою органів державної влади, наприклад, фінансово-промисловою 

групою, медіа, окремими лідерами думок тощо. Наприклад, заява колишнього 

Голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України М. 

Саакашвілі щодо необхідності ліквідації Конституційного Суду України після 

визнання неконституційною статті 375 Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності суддів за ухвалення завідомо неправосудного рішення (доречі, 

за часів його президентства в Грузії, парламент скасував аналогічну норму в 

грузинському законодавстві)[108]. Або заяви окремих громадських організацій 

щодо недопустимості ухвалення Конституційним Судом України певних 

рішень щодо неконституційності окремих законодавчих положень, з 

мотивацією наслідків цих рішень для антикорупційних органів, а не 

аргументацією щодо конституційності цих положень[109]. Сам 

Конституційний Суд України розглядає як тиск поширення ЗМІ інформації 

щодо підготовки повідомлень про підозру суддям Конституційного Суду 

України за ухвалення Рішення від 30 вересня 2010 року в період розгляду низки 

справ, що викликають суспільний резонанс[110]. Загалом, існує дуже тонка 

межа між реалізацією права на мирні зібрання чи публікаціями в засобах 

масової інформації та тиском на конституційний суд[111, 112]. 

(2) Спроби тиску з боку органів державної влади, особливо політичних, 

таких як парламент чи президент, в умовах конституційно-правового 

конфлікту[113](звинувачення суддів Конституційного Суду України в 

заангажованості, погрози щодо їх кримінального переслідування та заклики до 

громадян збиратися на мітинг біля стін Конституційного Суду України в день 

початку розгляду справи щодо люстрації[114]; необґрунтовані звинувачення 

щодо кулуарних зустрічей Голови Конституційного Суду України та 
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Президента України, які можуть бути спрямовані на формування у суспільстві 

упередженої думки про Конституційний Суд України, зокрема в контексті 

розгляду ним справи щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) Указу Президента України «Про дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових 

виборів»[115]. 

(3) Спроби впливу на орган конституційної юрисдикції зсередини (як з 

боку голови конституційного суду чи окремих суддів)[116, 117,118]. 

Примітно, що Регламент Конституційного Суду Литви деталізує етичні 

вимоги до суддів Конституційного Суду, серед яких згадані обов’язок судді, 

розглядаючи справу конституційного правосуддя, не підкорятися впливу 

інститутів влади, чиновників, ЗМІ, громадськості чи окремих громадян[107, 

с.11]. Тобто навіть на рівні внутрішніх актів конституційних судів 

деталізуються різноманітні суб’єкти, які можуть впливати на конституційний 

суд.  

Доречно також звернути увагу на приклади впливу на орган 

конституційної юрисдикції, які наводить М. Савенко, зокрема: «через 

нормативно-правове регулювання (визначення вимог до судді, строку його 

повноважень, матеріальне, соціальне, пенсійне забезпечення, обсяг та порядок 

фінансування Конституційного Суду України), через засоби зв’язку (телефонне, 

мегафонне право), пресу (критика судді, висловлення позиції з питання, що 

розглядається в Конституційному Суді України, вищими посадовими особами, 

провідними ученими до прийняття рішення; проведення мітингів біля 

Конституційного Суду України до прийняття ним рішення); неправомірне 

втручання у вирішення справи; схилення (спонукання), тиск, погроза, прохання, 

вказівка, вимога… нагородження відзнаками, нагородами; направлення у 

закордонні відрядження, забезпечення участі у конференціях, семінарах, 

формування громадської думки щодо справи, яка розглядається, рівень, 

правової культури, нігілізму, стан безпеки судді та його сім’ї, матеріально-

побутове заохочення тощо»[51, с.75].  
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Тому наступні розділи наукового дослідження побудовані з 

використанням методу моделювання. Аналізуючи різноманітні інструменти 

тиску на конституційний суд, ми визначаємо засоби забезпечення незалежності, 

які в кінцевому результаті сформують конституційно-правовий механізм 

забезпечення незалежності конституційного суду. Наприклад, суб’єкти 

призначення мають вчасно заповнювати вакантні посади в конституційному 

суді, уряд - забезпечувати належне фінансування, окремі представники 

громадянського суспільства не повинні зловживати правом на мирні зібрання 

задля тиску на конституційний суд та абсолютно всі мають виконувати рішення 

конституційного суду. Конституційний суд також може самостійно 

реалізовувати низку засобів із забезпечення своєї незалежності, зокрема 

завдяки: формуванню сталої практики, уникненню випадків затягування 

строків розгляду конституційних проваджень, підтримання високого рівня 

публічності і прозорості тощо. Ці та інші засоби забезпечення незалежності 

конституційного суду будуть досліджені в наступних розділах дослідження. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Дослідження забезпечення незалежності конституційного суду 

потребує застосування системного підходу та врахування в його ході стану й 

загальних проблем становлення конституційної демократії, у тому числі рівня 

розвитку правової культури суспільства. 

2. Незалежність конституційного суду може розглядатися як 

конституційна цінність, як принцип та як властивість конституційного суду, що 

є необхідною передумовою його нормального функціонування в 

конституційній демократії. Базовим із цих аспектів незалежності є його 

розуміння як певного стану, за якого відсутній неправомірний вплив на нього з 

боку інших суб’єктів. Стан незалежності конституційного суду є передумовою 

його неупередженості при здійсненні повноважень. Досягнення певного стану 

незалежності можливе лише шляхом повноцінного функціонування механізму 

конституційно-правового забезпечення незалежності. 

3. Підтримуємо розподіл незалежності конституційного суду на 

індивідуальну (внутрішню) та інституційну (зовнішню), в яких перша 

стосується незалежності членів органу конституційної юрисдикції, а друга - 

власне органу. 

4. Окремі засоби забезпечення незалежності судів загальної 

юрисдикції можуть бути використані в питанні забезпечення як індивідуальної, 

так і інституційної незалежності конституційного суду. Такими є: додержання 

уповноваженими суб’єктами конституційних приписів при формуванні складу 

суду; виконання рішень суду; належне фінансування діяльності тощо. 

Засобами, властивими лише для забезпечення незалежності конституційного 

суду є належна мотивація та послідовна практика конституційного суду; 

уникнення випадків затягування строків розгляду конституційних проваджень; 

високий рівень публічності в діяльності тощо. 

5. Сутністю забезпечення незалежності конституційного суду є 

належне функціонування правового механізму, наслідком якого є незалежний 
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орган конституційної юрисдикції. Даний правовий механізм є системою 

правових норм, які формують гарантії, та інших засобів як юридичного так і 

неюридичного характеру, що реалізуються задля уникнення неправомірного 

впливу на конституційний суд та забезпечення його неупередженості при 

здійсненні повноважень.  

6. Засоби забезпечення незалежності конституційного суду можна 

класифікувати таким чином: (1) за їхньою природою: засоби юридичного та 

неюридичного характеру; (2) за суб’єктом: засоби, що реалізуються 

конституційним судом самостійно та засоби, що реалізуються іншими 

суб’єктами. Засоби неюридичного характеру реалізуються суб’єктами, що не 

мають владних повноважень, на основі правових норм, найчастіше 

диспозитивного характеру. 
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РОЗДІЛ ІІ. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ СУБ’ЄКТАМИ, 

ВІДМІННИМИ ВІД САМОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ 

2.1. Процедура призначення суддів конституційного суду як складова механізму 

забезпечення його незалежності 

 

Формування складу конституційного суду (призначення суддів 

конституційного суду, як основна частина цього процесу) є однією з 

найважливіших складових механізму забезпечення незалежності 

конституційного суду. Адже саме від індивідуальної незалежності та 

неупередженості суддів конституційного суду, їх професійності залежить 

рівновіддаленість суду від усіх політичних процесів та здатність реалізовувати 

завдання, що стоять перед органом конституційної юрисдикції. Формування 

складу конституційного суду є складовою механізму конституційно-правового 

забезпечення незалежності конституційного суду. Як показує практика, 

найбільше спроб впливу на незалежність конституційного суду здійснюється 

саме суб’єктами з прямим електоральним мандатом (парламентом чи 

президентом) на етапі формування складу конституційного суду. 

В Україні такі приклади мали місце у 2005-2006 році та 2017 році, у 

Польщі у 2015[11], у Хорватії у 2016 році[18], у Словаччині у 2019 році[19]. 

Корінь цієї проблеми лежить не в самому органі спеціалізованого 

конституційного контролю, а в суб’єктах призначення, природа яких є 

політичною. Іншими словами, ці проблеми притаманні не лише 

конституційним судам, а й практично усім органам, що наділені важливою 

компетенцією та формуються політичними органами. 

Схожі ситуації мали місце в Сполучених Штатах Америки. При 

призначенні суддів Верховного Суду (який також має функцію 

конституційного контролю) політичні суперечки виникають неодноразово. 

Нещодавно колишній Президент США Дональд Трамп оголосив про номінацію 

пані Емі Барретт на посаду судді Верховного Суду, яку мав затвердити Сенат. 

На момент призначення проблема набула серйозних масштабів в політичному 
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дискурсі та полягала в тому, що (1) у випадку призначення Барретт, Верховний 

Суд отримав у своєму складі 6 консервативних суддів з 9, (2) в схожій ситуації, 

представники республіканської партії критикували попереднього Президента 

Барака Обаму за номінування кандидата на посаду судді Верховного Суду 

перед самим закінченням терміну його каденції. Пані Барретт було призначено 

26 жовтня 2020 року. Безумовно, цей приклад не може бути стовідсотково 

релевантним (як мінімум, через різні моделі конституціоналізму), проте він є 

достатньо ілюстративним щодо тенденцій сьогодення і чудово відображає 

основну причину проблем при формуванні органів державної влади 

політичними суб’єктами, якою є боротьба за політичну владу зі спробою 

встановити контроль над іншими інституціями. 

Оскільки наша наукова робота стосується органів конституційної 

юрисдикції, що перебувають в полі представницької демократії, іншого 

порядку формування конституційних судів - без домінуючої ролі політичних 

суб’єктів, яким була делегована влада від народу, - уявити практично 

неможливо. 

Окремі питання функціонування і формування органів конституційного 

контролю, в основному - неспеціалізованих органів конституційної юрисдикції, 

на прикладах Норвегії, Данії, Естонії, Ісландії, Швеції, Фінляндії, Швейцарії, 

ми розглядали в підрозділі 1.1. Також окрема специфіка здійснення 

конституційного контролю є в Греції, Кіпрі та Боснії і Герцеговині. 

В Греції, відповідно до ст. 100 Конституції[119], може бути створений 

Спеціальний вищий суд (суб’єкт здійснення конституційного контрою), який 

складається з Голови Вищого адміністративного суду, Голови Вищого 

цивільного та кримінального суду та Голови Слідчої палати, чотирьох радників 

Вищого адміністративного суду та чотирьох членів Вищого цивільного та 

кримінального суду, обраних жеребкуванням на дворічний термін. В окремих 

випадках склад Суду розширюється, включаючи двох професорів юридичних 

шкіл університетів країни, обраних за жеребкуванням. 
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На функціонування конституційної юрисдикції в Кіпрі та Боснії і 

Герцеговині вплинули історичні обставини формування цих держав. Відповідно 

до ст. 133 Конституції Кіпру[120] до Вищого конституційного суду республіки 

має входити грек, турок і нейтральний суддя, який і є Головою Суду, які 

призначаються спільно Президентом та Віце-Президентом Республіки. 

Відповідно до Конституції Боснії і Герцеговини[121], яка є додатком до 

Дейтонських угод, до органу конституційної юрисдикції входять 9 суддів, 4 

судді призначаються палатою Парламенту, 2 – Парламентом Республіки 

Сербської, а 3 – за пропозицією Голови ЄСПЛ (при чому серед кандидатур 

мають бути представлені національності сербів, боснійців та хорватів). 

Такі екстраординарні моделі формування є радше виключеннями, проте 

також мають місце серед європейських держав. 

Французький орган конституційної юрисдикції також має свою 

специфіку, оскільки початковим завданням Конституційної Ради, задуманої 

більше як політичного органу, підпорядкованого Президентові, ніж суду, було 

дотримання жорстких обмежень, встановлених конституцією, щодо 

законодавчих повноважень парламенту[122]. Проте зміни статусу 

Конституційної Ради у 2008 році (перед цим у 1974 році), з певними 

застереженнями, дозволяють відносити її до спеціалізованих органів 

конституційної юрисдикції. Порядок формування Конституційної Ради, 

відповідно до ст. 56 Конституції Франції[123], наступний: трьох членів 

Конституційної Ради призначає Президент Республіки, трьох – Голова 

Національних зборів, трьох – Голова Сенату (третина складу оновлюється що 

три роки), колишні Президенти Республіки входять до її складу довічно. 

Як згадувалося вище, більшість європейських держав мають 

спеціалізовані органи конституційної юрисдикції, що було обумовлено 

процесом становлення європейської моделі конституціоналізму. Нижче 

розглянемо моделі формування конституційних судів, які представлені в даних 

державах. 
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О. Бориславська запропонувала підхід[1, с. 347], відповідно до якого, 

способи формування конституційних судів поділяються на три категорії: 

(1) формуються президентом (церемоніальне повноваження), за поданням 

законодавчої, виконавчої чи судової гілки влади. До таких країн відносяться: 

Австрія (ст. 147 Конституції)[124], Бельгія (ст. 31-33 Конституції, 

призначається Королем, при цьому в складі суду мають бути шість суддів, які 

утворюють голландську мовну групу Суду, та шість франкомовних суддів, які 

утворюють французьку мовну групу Суду)[125], Іспанія (ст. 159.1 

Конституції)[126], Мальта (ст. 96 Конституції)[127], Словаччина (ст. 134 

Конституції)[128], Чехія[129] (ст. 84 Конституції)[130]. 

(2) формуються парламентом. До таких країн відносяться: Латвія (ст. 85 

Конституції)[131], Литва (ст. 135 Конституції)[132], Ліхтенштейн(ст. 105-1 

Конституції)[133], Македонія(ст. 109 Конституції)[134], Німеччина (ст.94 

Конституції)[135], Польща (ст. 194 Конституції)[136], Словенія (ст. 163 

Конституції)[137], Угорщина (ст. 24 Конституції)[138], Хорватія (ст. 122 

Конституції)[139], Чорногорія(ст. 153 Конституції)[140]. 

(3) формуються у змішаний спосіб (Президентом, законодавчою, 

виконавчою чи судовою гілками влади). До таких країн відносяться: Албанія 

(ст. 125 Конституції)[141], Болгарія (ст. 147 Конституції)[142], Італія[143], 

Молдова(ст. 136 Конституції) [144], Португалія (ст. 122 Конституції)[145], 

Румунія (ст. 142 Конституції)[146], Сербія (ст. 172 Конституції)[147], Україна. 

Отже, порядок формування конституційних судів в європейських країнах 

є різноманітним, хоча і може бути класифікований на певні моделі, наведені 

вище.  

Окремо вважаємо за необхідне детально зупинитися на ролі політичних 

суб’єктів у формуванні конституційного суду. В ході цього процесу 

вирішується відразу декілька завдань, які полягають у формуванні: 

(1) суддівського корпусу як такого, що буде достатнім для роботи 

конституційного суду; 
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(2) складу конституційного суду, який буде незалежним від інших 

гілок влади та фінансово-промислових груп; 

(3) суддівського корпусу з професійних та неупереджених суддів. 

Для реалізації останнього завдання в конституціях чи профільних законах 

встановлюються певні вимоги, яким мають відповідати як кандидати на посаду 

судді, так і діючі судді конституційного суду. В законодавстві багатьох 

європейських держав акцент робиться саме на професійних якостях. Так, суддів 

Конституційного Суду Хорватії обирають серед «видатних юристів, особливо 

суддів, державних адвокатів, адвокатів та університетських викладачів права» 

(ст. 122 Конституції)[139]. В Португалії шість суддів, які призначаються 

Асамблеєю Республіки або кооптуються, обов’язково повинні бути обрані з 

числа суддів загальних судів, а інші з числа усіх юристів (ст. 122 

Конституції)[145]. Суддею Конституційного Суду України може бути 

громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення 

досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у 

сфері права щонайменше п’ятнадцять років, високі моральні якості та є 

правником із визнаним рівнем компетентності (ст. 148 Конституції України). 

Співвідношення між доброчесністю та професійністю, як вимогами до суддів 

конституційного суду так само є питанням, що буде досліджено нижче. 

При вирішення питання про спосіб призначення та вимоги до кандидатів 

на посади суддів конституційного суду виникає важливе питання в контексті 

забезпечення його незалежності: як мінімізувати потенційну політичну 

залежність від суб’єкта призначення, природа якого є завідомо політичною? 

По-перше, відповідь на це питання залежить від загального рівня 

політичної культури, поваги до Конституції, сталості функціонування 

державних інституцій тощо. Важко уявити, щоб в країнах сталої демократії на 

посаду судді конституційного суду було призначено юриста з підробленим 

дипломом, про що відомо широкій громадськості, виключно через особисту 

відданість Президенту чи лідеру парламентської більшості. Втім, і країни сталої 

демократії перебувають в процесі суттєвих коливань. 
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Оскільки такі політичні суб’єкти, як парламент та президент, обираються 

народом для реалізації влади, що йому належить, в класичній системі 

представницької демократії, у якій всі органи державної влади прямо чи 

опосередковано формуються саме цими суб’єктами, уявити формування 

конституційного суду без політичних суб’єктів складно. Проте, 

використовуючи метод моделювання, можна спробувати сконструювати таку 

модель.  

Безумовним, на нашу думку, є твердження, що судді конституційних 

судів не зобов’язані подобатися широким колам суспільства, а їх основне 

завдання полягає у гарантуванні верховенства конституції. Крім того, з 

усталених доктрин, на яких заснований інститут конституційної юрисдикції, 

безпосередньо не випливає вимога щодо обов’язкового призначення суддів 

представницькими органами. Тож спробуємо розглянути можливі варіанти 

формування конституційного суду з меншою роллю політичних суб’єктів.  

В першу чергу, формування третини складу конституційного суду 

судовою владою, як передбачено в Україні, не є розповсюдженою моделлю 

серед європейських держав. Таким чином, формально, в нашій моделі частково 

зменшена роль таких політичних суб’єктів як Парламент та Президент. В 

Іспанії за пропозицією судової влади призначаються 2 з 12 суддів 

конституційного суду, в Португалії – 3 з 12 суддів конституційного суду, в 

Італії – 5 з 15 суддів конституційного суду. Цей варіант частково дозволяє 

балансувати Парламент та Президента в процесі формування складу 

конституційного суду, проте може викликати певні проблеми при розгляді 

конституційним судом питань, що стосуються статусу та діяльності суддів 

загальної юрисдикції.  

Для зменшення ролі політичних суб’єктів формування конституційного 

суду можуть бути розглянуті варіанти з формуванням допоміжних органів, 

завданням яких є відбір та номінування кандидатів на посади суддів 

конституційного суду для подальшого призначення парламентом чи 

президентом. Ступінь участі таких органів у призначенні суддів 
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конституційного суду та рівень дискреції політичних суб’єктів може 

варіюватися. 

(1) Формування конкурсної комісії суб’єктом призначення. В 

межах даної концепції, орган який має здійснювати призначення, самостійно 

формує конкурсну комісію, до якої входять спеціалісти, здатні самостійно 

оцінити кандидатів на посаду судді конституційного суду на відповідність 

встановленим вимогам та мають організаційну самостійність в процесі такого 

конкурсного відбору. В межах цієї концепції можливий варіант, за якого така 

конкурсна комісія пропонує лише одного кандидата на посаду судді 

конституційного суду, чим зводить дискрецію суб’єкта призначення практично 

до нуля, або формує список кандидатів, з яких парламент чи президент можуть 

обирати кандидата, що на їх думку найбільше відповідає посаді. При цьому, 

сам склад конкурсної комісії формується політичним органом, тому це лише 

частково обмежує політичний вплив в даному процесі. Проте дозволяє більш 

ґрунтовно оцінити професійні характеристики кандидатів. 

(2)  Одноразове формування конкурсної комісії спільно 

парламентом та президентом з подальшою кооптацією (введення до її 

складу нових членів за власним рішенням комісії). За такої моделі політичні 

суб’єкти здійснюєть одноразове формування конкурсної комісії на паритетних 

умовах. Даною комісією проводиться відбір кандидатів, за результатами якого 

може бути запропоновано як список з декількох кандидатур, так і лише один 

кандидат на посаду судді конституційного суду для призначення парламентом 

чи президентом. У випадку смерті або нездатності виконувати свої обов’язки 

членом конкурсної комісії, вакантне місце в комісії заповнюється в порядку 

кооптації. Таким чином, з часом вплив політичних суб’єктів буде нівелюватися. 

Важливою умовою для функціонування цієї моделі мають бути високі вимоги 

до членів конкурсної комісії. 

(3) Формування конкурсної комісії з іноземним елементом. Така 

модель, з певними видозмінами, була задіяна при формуванні Вищого 

антикорупційного Суду і наразі запропонована законодавцем для формування 
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Вищої ради правосуддя. Безумовно, вона зменшує вплив парламенту та 

президента на формування складу конституційного суду, проте передбачає 

участь іноземного елементу у формування органу конституційної юрисдикції, 

що є сумнівним з точки зору конституційності. 

(4) Формування конституційного суду з вирішальною участю 

представників юридичних професій (адвокатів, прокурорів, суддів, 

представників вищих навчальних закладів). 

(5) Формування конституційного суду самим конституційним 

судом. В межах даної моделі також буде застосовуватися кооптація, у випадку 

припинення повноважень чи звільнення судді конституційного суду. 

Останні дві моделі суттєво зменшують рівень політичної складової в 

процесі призначення, проте є ризиковими з точки зору можливої 

«корпоративізації» органу конституційної юрисдикції, чого ми намагаємось 

уникнути шляхом пошуку оптимальної моделі забезпечення незалежності 

конституційного суду. 

Поряд із цим, варто брати до уваги, що обмеження повноважень 

політичних суб’єктів у формуванні конституційного суду може розглядатися як 

обмеження влади народу, оскільки саме через представницьку демократію, 

народ повсякденно реалізовує свою владу. З іншого боку, завдання та роль 

конституційного суду в системі органів влади є настільки специфічними, що й 

церемоніальної участі політичних суб’єктів у призначенні їх суддів видається 

достатнім для усунення можливого конфлікту з доктриною представницької 

демократії. Так, лише за церемоніальної участі Президента в Україні 

здійснюється формування корпусу судів загальної юрисдикції, а до складу 

Вищої ради правосуддя входять лише 4 з 21 члени за квотою Парламенту та 

Президента.  

Збільшення ролі представників юридичних професій може розглядатися 

як рух в напрямі меритократії. За всієї його дискусійності, видається, що він 

уже триває певний час, зокрема, в Україні це стосується різноманітних 

новостворених інституцій, процесу відбору державних службовців тощо[148].  
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Окремим важливим питанням забезпечення незалежності 

конституційного суду є строк, на який призначаються судді конституційного 

суду. М. Савенко зазначає, що встановлений строк перебування на посаді судді 

є оптимальним і забезпечує можливість набуття професійного досвіду та 

практичного його використання. На його думку, «значний проміжок часу 

перебування на посаді нівелює відчуття тимчасовості виконання обов’язків 

судді. Призначення на більш тривалий строк чи безстроково ускладнює 

можливість оновлення складу суддів і може призвести до появи у судді 

відчуття самовпевненості, непогрішності, амбіційності, втрати почуття 

відповідальності. Призначення суддів на повторний строк послаблює їх 

незалежність і спричиняє можливість впливу на них. Вирішення питання щодо 

призначення на повторний строк належить до виключної компетенції 

конституційно визначених органів, від яких залежатиме, буде чи не буде 

обраним суддя на повторний строк. Намагання залишитись на повторний строк 

змушуватиме суддю враховувати позицію цього органу щодо конкретної 

справи. Для самого органу створюється перспектива впливу на суддю у 

відповідній формі»[40, с.38].  

Повністю погоджуємося з вищевикладеними аргументами. При цьому 

зазначимо, що опція з призначенням суддів безстроково гіпотетично може бути 

розглянута, та потребуватиме послаблення інших гарантій незалежності 

Конституційного Суду України, наприклад, надання повноважень щодо 

звільнення суддів суб’єктам призначення. 

В контексті національного досвіду, формування Конституційного Суду 

України є надважливим питанням і має бути досліджено окремо. Національна 

модель формування конституційного суду відноситься до змішаних моделей, 

оскільки суб’єктами призначення суддів конституційного суду є парламент, 

президент та з’їзд суддів. 

В результаті конституційної реформи від 02 червня 2016 року, поряд зі 

змінами щодо судів загальної юрисдикції, реформи зазнав і статус органу 

конституційної юрисдикції. Було запроваджено конституційну скаргу[149], 
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змінено повноваження Конституційного Суду України, а також порядок 

призначення та звільнення суддів. На конституційному рівні відбулося 

розмежування гарантій незалежності та недоторканності, а також підстав 

звільнення з посад та вимоги щодо несумісності суддів загальної юрисдикції та 

суддів Конституційного Суду України. Вищевказані зміни, поза іншим, мали на 

меті підвищення рівня незалежності органу конституційної юрисдикції. 

Найперше це стосується закріплення у Конституції України вимоги щодо 

конкурсних засад відбору суддів Конституційного Суду України. 

Конституційні зміни щодо встановлення конкурсних засад відбору суддів 

Конституційного Суду України були підтримані Венеційською комісією, 

зокрема у п.п. 24 та 40 Висновку щодо змін до Конституції в частині 

правосуддя, запропонованих Конституційною комісією (№ 803/2015 від 26 

жовтня 2015 року)[150].  

Така конституційна новела мала бути конкретизована у законі, відтак 13 

липня 2017 року було прийнято новий Закон України «Про Конституційний 

Суд України», який встановив нову процедуру призначення суддів 

Конституційного Суду України. Проте визначена Законом процедура навряд чи 

може розцінюватися як така, що за змістом відповідає конституційній вимозі 

щодо конкурсних засад відбору суддів Конституційного Суду України та 

потребує дослідження на предмет її конституційності. 

Відповідно до статті 148 Конституції України, відбір кандидатур на 

посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних 

засадах у визначеному законом порядку. Використовуючи мовний 

(лінгвістичний, граматичний) спосіб тлумачення, можна зробити висновок, що 

процедура відбору кандидатур має бути визначена юридичним актом у формі 

закону, а відбір має відбуватися на конкурсних засадах. В цьому контексті 

необхідним є дослідження змісту поняття «конкурсні засади». Виходячи з 

визначення «конкурсу», що міститься у Юридичній енциклопедії, конкурс (лат. 

сoncursus – збіг, зіткнення, сутичка) – змагання, яке має на меті виявлення 

кращих з учасників (кандидатів, здобувачів, претендентів)[150, с. 264]. Поняття 
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«засади» визначено у Великому тлумачному словнику сучасної української 

мови як: 1) спосіб здійснення або створення чогось; 2) правило, яким керуються 

в житті[151, с. 45]. Отже, можна стверджувати, що під словосполученням 

«конкурсні засади» слід розуміти правило, спосіб, принцип здійснення процесу, 

метою якого є виявлення кращих з учасників. 

Проаналізуємо детальніше встановлену Законом України «Про 

Конституційний Суд України» від 13 липня 2017 № 2136-VIII процедуру 

відбору суддів.  

Відповідно до статті 12 Закону України «Про Конституційний Суд 

України», відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на 

конкурсних засадах щодо осіб, яких призначає Президент України, здійснює 

конкурсна комісія, яку створює Президент України; щодо осіб, яких призначає 

Верховна Рада України, підготовку здійснює комітет, до предмета відання 

якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України; 

щодо осіб, яких призначає з’їзд суддів України таку підготовку проводить Рада 

суддів України. 

Таким чином, слід розрізняти суб’єктів призначення суддів 

Конституційного Суду України, суб’єктів, які здійснюють відбір кандидатур на 

посаду судді на конкурсних засадах, а також суб’єктів, які здійснюють 

підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду 

судді органу конституційної юрисдикції. 

Відповідно до положень ст. 12 Закону України «Про Конституційний Суд 

України», конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України, приймають заяви, 

разом із супроводжуючою документацією, від осіб, які виявили намір обійняти 

посаду судді Конституційного Суду України, встановлюють відповідність 

таких осіб встановленим Конституцією України та цим Законом вимогам, 

оприлюднюють їх автобіографії та мотиваційні листи, організовують 

проведення щодо них спеціальної перевірки. Відповідно до ч. 5 вказаної статті, 

за результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, та 

співбесіди з ними конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України ухвалюють 
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рекомендацію щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду, 

конкурсна комісія та Рада суддів України складають списки кандидатів (які 

щонайменше втричі перевищують кількість вакансій), рекомендованих на 

посаду судді Конституційного Суду, на підставі яких суб’єкти призначення 

приймають відповідні рішення. 

Вищеописана процедура свідчить про зведення «конкурсних засад 

відбору» до формального опрацювання інформації щодо кандидатур та 

проведення з ними співбесід. Головне юридичне управління Верховної Ради 

України у висновку до проекту Закону (друге читання) зазначає, що механізм 

здійснення конкурсу, передбачений законопроектом, та оформлення його 

результатів не здатні забезпечити якісний відбір учасників (в проекті відсутні 

відповідні положення щодо тестування кандидатів чи проведення відбіркового 

іспиту, положення щодо визначення їх рейтингу, написання практичної роботи 

та проходження психологічного тестування тощо)[152]. 

Розглянемо детальніше процедури відбору кандидатур на посаду судді 

Конституційного Суду для кожного з суб’єктів призначення окремо. 

Відповідно до ч. 3 ст. 12, склад конкурсної комісії, створеної 

Президентом України, формується з числа правників із визнаним рівнем 

компетентності, які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді 

Конституційного Суду України. Вимоги до складу конкурсної комісії законом 

не встановлені, оскільки критерій «визнаний рівень компетентності» є 

дискреційним для суб’єкта формування такої комісії. Відповідно, конкурсна 

комісія, склад якої визначається Президентом України, встановлює формальну 

відповідність кандидатів законодавчим вимогам і складає списки кандидатур, 

рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду України. Звідси можна 

зробити проміжний висновок, що положення, які регулюють процедуру відбору 

суддів Конституційного Суду України за квотою Президента України не 

відповідають ст. 148 Конституції України в частині забезпечення «конкурсних 

засад», з огляду на вищеописаний зміст даного поняття.  
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Підготовку до відбору кандидатів (формальна оцінка документів), яких 

призначає Верховна Рада України, на посаду судді Конституційного Суду 

України, здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання 

правового статусу Конституційного Суду України. Безпосередній відбір 

здійснює власне Верховна Рада України, яка одночасно є і суб’єктом 

призначення. Комітет Верховної Ради України, відповідно до ст. 1 Закону 

України «Про комітети Верховної Ради України», – це орган Верховної Ради 

України, який утворюється з числа народних депутатів України, пропорційно 

від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) до фактичної 

чисельності народних депутатів (ст. 81 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України»). Відповідно, такий орган є залежним від суб’єкта 

призначення. Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, 

кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України 

дев’ятого скликання» від 29.08.2019 № 19-IX таким комітетом, станом на 

сьогодні, є Комітет з питань правової політики. 

Відповідно до ст. 208-4 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 

України», відбір суддів Конституційного Суду України Верховною Радою 

України відбувається шляхом проведення рейтингового голосування. По-

перше, поняття рейтингового голосування не визначено Регламентом Верховної 

Ради України і є предметом дискусій з точки зору його змісту та ролі в 

парламентських процедурах. По-друге, проведення рейтингового голосування 

суб’єктом призначення не може вважатися відбором кандидатур на 

«конкурсних засадах», оскільки таке голосування встановлює градацію 

кандидатів залежно від ступеня їхньої політичної підтримки, а не залежно від 

професійних якостей. 

Частиною 3 статті ст. 208-4 Закону України «Про Регламент Верховної 

Ради України», передбачено, що окрім кандидатів на посади суддів 

Конституційного Суду, пропозиції щодо таких кандидатур можуть подавати 

депутатські фракції, депутатські групи та групи позафракційних народних 

депутатів. Після проведення співбесід, Комітет ухвалює рекомендацію щодо 
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кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду України, яка не має 

імперативного характеру для Верховної Ради України. Варто такожзауважити, 

що статус групи позафракційних народних депутатів не закріплений в Законуі 

України «Про Регламент Верховної Ради України» чи інших законодавчих 

актах. Крім того, вищеперелічені суб’єкти можуть надати свої пропозиції до 

Комітету по одному кандидату на кожну вакантну посаду, що суперечить 

частині 4 статті 12 Закону України «Про Конституційний Суд України», в якій 

зазначено, що Комітет приймає заяви від осіб, які виявили намір обійняти 

посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією 

України вимогам. Тобто Закон не передбачає можливості подання кандидатур 

на посади судді Конституційного Суду України іншими суб’єктами.  

Зважаючи на такий стан справ, ми маємо колізію між двома нормами 

рівної юридичної сили, прийнятими одночасно (внесення змін до Закону «Про 

Регламент Верховної Ради України» відбулося шляхом закріплення такої норми 

в Прикінцевих положеннях Закону України «Про Конституційний Суд 

України»). Виходячи з презумпції розумності законодавця, можна лише 

припускати, що дана колізія має бути вирішена на користь ч. 4 ст. 12 Закону 

України «Про Конституційний Суд України», оскільки виходячи з логіки усієї 

статті 12 лише кандидати подають свої кандидатури як до Ради суддів, так і до 

конкурсної комісії при Президенті України. Крім того, можливість 

депутатських фракцій, депутатських груп та груп позафракційних народних 

депутатів подавати власні кандидатури на посаду суддів Конституційного Суду 

України є сумнівною з точки зору забезпечення незалежності суддів. 

Отже, приходимо до висновку, що положення ст. 12 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» та ст. ст. 208-4 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України» не передбачають конкурсних засад відбору суддів 

Конституційного Суду, адже фактично Комітет самостійно проводить лише 

підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур, а 

Верховна Рада України - розгляд кандидатур. Після цього, рішення про 

призначення на посади суддів Конституційного Суду України оформлюється 
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постановою Верховної Ради України. Відповідно, порядок призначення суддів 

Конституційного Суду України, відображений в ст. 2084 Закону України «Про 

Регламент Верховної Ради України», не відповідає ст. 148 Конституції України 

в частині забезпечення конкурсних засад, оскільки відмежування політичного 

суб’єкта призначення від органу, який проводить конкурс, не відбулося.  

Підготовку до відбору кандидатур на посади суддів Конституційного 

Суду України (формальна оцінка документів), яких призначає З’їзд суддів, 

здійснює Рада суддів. З’їзд суддів, відповідно до ст. 15 Закону України «Про 

Конституційний Суд України», за результатами конкурсного відбору, здійснює 

призначення кандидатур шляхом таємного голосування.  

Відповідно до ч. 6 ст. 133 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», Рада суддів України, яку обирає З’їзд суддів України, є вищим органом 

суддівського самоврядування у період між З’їздами суддів України. Отже, 

такий орган є залежним від суб’єкта призначення. Шляхом системного аналізу 

положень Закону «Про Конституційний Суд України» та Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», приходимо до висновку, що суб’єкт проведення 

конкурсного відбору суддів Конституційного Суду України за квотою З’їзду 

суддів не встановлений, що є порушенням ст. 148 Конституції України.  

Оскільки процедура відбору кандидатур на посаду судді Конституційного 

Суду України детально не визначена у Законі, а окремо встановлена 

Регламентом Верховної Ради України лише щодо призначення суддів за її 

квотою , відповідно відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду 

України за квотами Президента України та з’їзду суддів України або 

врегульовуватиметься актами суб’єктів призначення самостійно або 

залишиться неврегульованою взагалі[153, 154, 155, 156].  

Описаний підхід до визначення і проведення процедури відбору 

кандидатів та призначення суддів Конституційного Суду України є сумнівним 

не тільки з точки зору конституційності, але й відповідності європейським 

стандартам. Це випливає з висновку Венеційської комісії, який вона надавала 

щодо Законопроекту Про Конституційний Суд України № 870/2016 від 12 
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грудня 2016 року. І хоча прийнятим був законопроект № 6427-д, який за 

наслідками голосування 13 липня 2017 року, став Законом України, проте 

процедура призначення суддів у цих двох законопроектах була схожою. 

Так, в ст. 12 законопроекту передбачалося, що відбір кандидатур на 

посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах 

здійснюють конкурсні комісії, які створюють, відповідно, Президент України, 

Верховна Рада України, з’їзд суддів України, а в період між з’їздами суддів 

України – Рада суддів України створення трьох конкурсних комісій, кожним 

суб’єктом призначення. Процедура відбору, так само, як і в законопроекті, не 

була належним чином встановлена на законодавчому рівні.  

Венеційська комісія у своєму Висновку щодо Законопроекту Про 

Конституційний Суд України № 870/2016 від 12 грудня 2016 року, вказала на 

необхідність максимальної деталізації основних засад проведення конкурсу аж 

на рівні Конституції України; висловила критику щодо відсутності в ст. 12 

Законопроекту кількісного складу конкурсної комісії (що відсутнє і в діючому 

Законі), нечіткості положень про результати конкурсного відбору (що, на 

сьогодні відображено в статтях 13, 15 Закону); наголосила на ризику того, що 

кандидатури будуть обрані за іншим критерієм, ніж рівень професійності, а всі 

засоби, пов’язані з конкурсним відбором, можуть бути безглуздими[157]. 

Необхідно наголосити, що майже всі положення, що регулюють відбір суддів 

Конституційного Суду України, що піддавалися критиці Венеційської комісії, 

знайшли своє відображення в прийнятому 13 липня 2017 року Законі. 

На наш погляд, загальні принципи конкурсу та порядок його проведення 

мають бути відображені у Законі України «Про Конституційний Суд України», 

а процедура призначення суддів має відповідати конкурсним засадам, як цього 

вимагає Конституція України. Це, своєю чергою, є одним із засобів 

забезпечення незалежності Конституційного Суду[158].  

В аналітичному звіті міжнародної організації Democracy Reporting 

International та Центру політико-правових реформ, зазначено, що 

«конституційні зміни від 2 червня 2016 року спрямовані на зменшення 
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політичної залежності Конституційного Суду України та дають шанс рухатися 

в бік побудови незалежного конституційного судочинства. Основним 

недоліком цих змін, проте, варто назвати значною мірою той самий, що й 

раніше, порядок формування Суду. При цьому явний позитив – поява в 

Конституції України положень про обов’язковий конкурсний відбір кандидатів 

на посади суддів Конституційного Суду»[159].  

Ще одним важливим аспектом є затягування суб’єктами призначення 

реалізації своїх кадрових повноважень, що негативно впливає на можливість 

конституційного суду ухвалювати рішення і на його незалежність. В контексті 

вітчизняних реалій важливо зазначити, що така негативна практика, хоч і 

отримала своє широке розповсюдження в останні роки, проте зустрічалася ще 

25 років тому. Так, Верховна Рада України свого часу не призначала необхідну 

кількість суддів, і питання про призначення суддями П. Євграфова та М. 

Корнієнка вирішувалося майже протягом року[160, c.17]. 

К. Келемен, досліджуючи питання формування Конституційного Суду в 

Угорщині, прийшла до висновку, що конституційні та законодавчі положення 

пропонують лише основи для процедури призначення. ЇЇ практичне 

застосування значною мірою залежить від політичної культури країни[44]. На 

нашу думку, він релевантний і до українських реалій. 

З огляду на вищевикладене, є достатні підстави стверджувати про 

невідповідність процедури відбору суддів Конституційного Суду України, 

встановленої ст. 12 Закону України «Про Конституційний Суд України» та ст. 

2084 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» абзацу 2 ст. 148 

Конституції України. Це, вочевидь, негативно позначиться на забезпеченні 

незалежності Конституційного Суду України, створюючи передумови для 

політичного впливу як на окремих суддів так і на суд загалом. 
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2.2. Інститут припинення повноважень суддів конституційного суду як засіб 

забезпечення його незалежності 

 

Окремою складовою конституційно-правового забезпечення незалежності 

органів конституційної юрисдикції та гарантією незалежності суддів 

конституційного суду є процедура та підстави звільнення суддів органу 

конституційної юрисдикції. Більше того, вона відіграє надважливу роль у 

механізмі конституційно-правового забезпечення незалежності 

конституційного суду. Адже навіть ідеальна процедура призначення суддів 

конституційного суду, за умови можливості свавільного звільнення суддів, не 

здатна забезпечити його незалежність. 

Підтвердження цьому стали події навколо Конституційного Суду України 

2020-2021 років[161]. Відсторонення Голови Конституційного Суду України, 

скасування указів про призначення двох суддів та інші процеси, які мали і 

продовжують мати місце в Україні, вкотре поставили питання про неналежний 

рівень забезпечення незалежності суддів конституційної юрисдикції в Україні 

та необхідність подальшого детального дослідження процедури та підстав 

припинення повноважень судді конституційного суду, як складової механізму 

забезпечення його незалежності.  

Це не єдиний приклад подібних дій. Тут можна згадати і 

переформатування складу Конституційного Суду після серйозних суспільних 

потрясінь (Україна 2014 рік та Вірменія 2015 рік), і спроби здійснити такі дії 

безвідносно до революцій (Україна 2010 рік). Після подій на Майдані 

Незалежності листопада 2013 року – лютого 2014 року, Верховною Радою 

України було звільнено 5 суддів за порушення присяги[162]. Цей випадок є 

екстраординарним з огляду на революцію, яка йому передувала та кількість 

суддів, звільнених однією постановою. Зазначимо, що відповідно до Рішення 

зборів суддів Конституційного Суду України про підстави для припинення 

повноважень та звільнення з посад суддів за порушення присяги судді від 1 
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квітня 2014 року[163, 164],ознак порушення присяги суддями Конституційного 

Суду України не встановлено. 

У Вірменії постреволюційні процеси характеризувалися спробами 

встановлення додаткових підстав для звільнення суддів конституційного суду з 

подальшим застосуванням в ретроспективі до діючих суддів. Ці спроби 

включали як намагання внести зміни до Конституції, організувати референдум 

з цього питання, так і ухвалення ординарних законів[165]. Частково аналогічні 

процеси спостерігалися нещодавно і в Україні, у вигляді реєстрації 

Президентом України проекту Закону «Про відновлення суспільної довіри до 

конституційного судочинства» № 4288[166].  

Запобіжником від свавільних припинень повноважень суддів 

конституційного суду є належна процедура припинень повноважень. Чітке та 

недвозначне конституційне та законодавче регулювання, нарівні з належним 

рівнем правової і політичної культури та високим авторитетом конституційного 

суду в суспільстві (іншими словами, наявною конституційної демократією) 

стоятиме на заваді встановленню контролю з боку політиків над органом 

конституційної юрисдикції, і, як наслідок, зменшуватиме ймовірність 

повалення конституційного ладу в державі. 

Після конституційної реформи 2016 року, процедура припинення 

повноважень суддів Конституційного Суду України була суттєво змінена. Так, 

відповідно до статті 149-1 Конституції України, були розмежовані підстави 

припинення повноважень суддів (фіксується розпорядженням Голови Суду) та 

звільнення суддів. До внесення відповідних змін до Конституції України, таке 

розмежування було відсутнє, що мало наслідком дискрецію суб’єкта 

призначення. Автоматичне припинення повноважень судді Конституційного 

Суду України наставало лише у випадку його смерті. Іншими словами, навіть у 

випадках закінчення строку, на який було призначено суддю, досягнення 

суддею шістдесяти п’яти років, набрання законної сили обвинувальним 

вироком щодо нього, припинення громадянства необхідно було очікувати 

рішення відповідного суб’єкта призначення. І юридичним фактом звільнення 
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судді було не настання однієї з обставин, які автоматично мали б припиняти 

повноваження судді, а виключно рішення суб’єкта призначення про його 

звільнення. В умовах трансформаційних суспільств та нестабільних демократій 

така дискреція є надто ризикованою, оскільки можливі ситуації, в яких 

парламент не може знайти достатню кількість голосів депутатів для звільнення 

судді, а суддя продовжує перебувати на посаді, що може задовольняти частину 

політичних сил. Поза політичними наслідками, в таких умовах є ще один вкрай 

негативний результат – підрив легітимності ухвалених судом рішень. Тому 

розподіл підстав для автоматичного припинення повноважень та підстав для 

звільнення на конституційному рівні є логічним та правильним кроком. Крім 

того, це відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії[167]. 

Суб’єктів призначення суддів Конституційного Суду України 

(Парламент, Президент та з’їзд суддів) було позбавлено права звільнення суддів 

та, відповідно, це право надано самому Конституційному Суду України. 

Рішення про звільнення з посади судді Суд ухвалює щонайменше двома 

третинами від його конституційного складу. Це суттєво збільшило гарантії 

незалежності суддів Конституційного Суду України, оскільки раніше можливо 

було звільнення судді суб’єктом призначення за порушення присяги (що було 

надмірно оціночною категорією, як для підстави звільнення судді 

Конституційного Суду України). 

Відповідно до частини п’ятої ст. 126 Конституції України, в редакції до 

30 вересня 2016 року, суддя звільнявся з посади органом, що його обрав або 

призначив, у разі:  

1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено; 

2) досягнення суддею шістдесяти п’яти років; 

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; 

4) порушення суддею вимог щодо несумісності; 

5) порушення суддею присяги; 

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 

7) припинення його громадянства; 
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8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; 

9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за 

власним бажанням. 

Венеційська комісія у своїх рекомендаціях виходила з того, що підстави 

звільнення суддів Конституційного Суду України мають бути дуже чіткими. 

Наприклад, в п. 21 висновку стосовно проекту про внесення змін до 

Конституції щодо посилення незалежності суддів (2013 рік), зазначено, що 

пропоновані «формулювання статті 126, стосуються звільнення суддів 

Конституційного Суду України, зокрема, підстави для звільнення, не дуже чіткі 

і викликають деякі сумніви, зокрема, чи умови для звільнення суддів, також 

можуть бути застосовні до суддів Конституційного Суду України або тільки до 

суддів судів загальної юрисдикції. Звільнення суддів Конституційного Суду 

України має регулюватися в окремому розділі стосовно цього суду»[168].  

В результаті конституційної реформи 2016 року така підстава звільнення 

як «порушення присяги» була виключена. Венеційська комісія неодноразово 

вказувала на те, що порушення присяги є дуже розпливчатим в якості стандарту 

для звільнення суддів[169, 170]. Зокрема, це є актуальним в контексті Рішення 

Європейський суду з прав людини у зв’язку з справою Олександр Волков проти 

України(параграфи 163, 181 та 185)[62]. 

Так, непоодинокими випадками було звільнення суддів Конституційного 

Суду України за порушення присяги без будь-якого обґрунтування, в чому таке 

полягало. Яскравим прикладом може слугувати справа судді Конституційного 

Суду України В. Іващенка. Так, Указом Президента України від 10 травня 2007 

р. № 390/2007 суддю було звільнено на підставі порушення ним присяги. Але 

вже 14 червня 2007 р. Указом Президента № 527/2007 попередній акт був 

скасований та того ж дня Указом Президента України № 529/2007 В. Іващенка 

було звільнено у зв’язку з поданням заяви про відставку. Проте вже невдовзі 

був виданий Указ Президента України від 01 листопада 2007 р. № 1040/2007, 

яким попередню підставу звільнення було доповнено словами «через 

неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров’я». Таким 
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чином, протягом 2007 року В. Іващенка було звільнено за трьома різними 

підставами, що свідчить про політичні мотиви такого звільнення[159]. 

Практично ідентична ситуація трапилася із суддею Конституційного Суду 

України у відставці В. Пшеничним[171, 172, 173].  

Схожі випадки траплялися і раніше. Наприклад, суддя Конституційного 

Суду України у відставці С. Станік Указом Президента №370/2007[174] була 

звільнена з посади судді Конституційного Суду України у зв’язку з 

порушенням присяги 1 травня 2007 року. 25 березня 2008 року Постановою 

колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду 

України[175] Указ №370/2007 було остаточно визнано протиправним і його 

було скасовано. Указом Президента №294/2008[176] її було поновлено на 

посаді, при тому, що така форма набуття повноважень не була передбачена ні 

Законом ні Конституцією України. Вже наступного дня Президент України 

постановив Указ № 297/2008[177], яким скасував Указ про поновлення судді С. 

Станік на посаді, виданий за день до того.  

27 січня 2010 року Ухвалою Вищого адміністративного суду України № 

К-31177/09 Указ № 297/2008 було остаточно визнано протиправним і його було 

скасовано[178]. Лише 29 квітня 2010 року (після поновлення на посаді судді 

Конституційного Суду України Указом № 585/2010[179]), Указом Президента 

№ 587/2010[180] її було звільнено з посади судді Конституційного Суду 

України у зв’язку з поданням заяви про відставку. 

Варто зазначити, що Конституційним Судом України було прийнято 

низку рішень[181], якими було відмовлено в розгляді Судом таких 

президентських рішень (з мотивів необґрунтованості подань та неналежності до 

повноважень Конституційного Суду України оцінки даних указів на предмет 

законності). На жаль, вищенаведені позиції Конституційного Суду України 

свідчать про нездатність Суду самостійно захистити себе.  

27 березня 2021 року Президентом України було видано Указ №124/2021 

«Про деякі питання забезпечення національної безпеки України», яким було 

скасовано попередні Укази про призначення суддів Конституційного Суду 
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України О. Тупицького та О. Касмініна. 5 квітня 2021 року, Верховний Суд у 

складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відкрив провадження 

у справі щодо про визнання протиправним та скасування вищевказаного 

Указу[182]. Як і у ситуації навколо судді Конституційного Суду України у 

відставці С. Станік, суб’єкт призначення в спосіб, не передбачений 

законодавством, фактично звільняє суддів Конституційного Суду України. Як 

слушно зазначають автори конституційного подання, в якому даний Указ 

оскаржується як неконституційний, укази Президента України про призначення 

суддів Конституційного Суду України є актами індивідуальної дії, а відтак 

вичерпують свою дію фактом їх виконання, тобто після складення суддями 

присяги та набуття ними повноважень[183]. О. Марусяк доречно зазначає, що 

«скасування акта про призначення особи на посаду саме по собі є абсурдною 

дією, яка породжує юридичну невизначеність, оскільки тільки звільнення є 

легітимним антиподом до призначення»[184]. Необхідно наголосити на тому, 

що така практика не є виключно українським надбанням, адже 24 квітня 2021 

року в Молдові відбулися схожі події[185]. 

14 липня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі 

Верховного Суду задовольнив позов О. Тупицького до Президента України, 

визнав протиправним та скасував Указ Президента України від 27 березня 2021 

року № 124/2021, з огляду на те, що такого способу реалізації Президентом 

України конституційних повноважень, пов’язаних із формуванням 

Конституційного Суду України, зокрема шляхом скасування раніше виданих 

актів з кадрових питань (у конкретному випадку щодо призначення судді 

Конституційного Суду України на цю посаду), Основним Законом України не 

передбачено. Також було зазначено, що видання Президентом України на цій 

підставі акта про скасування Указу щодо призначення особи на посаду судді 

Конституційного Суду України є порушенням встановлених Конституцією і 

законами України гарантій незалежності та недоторканності судді 

Конституційного Суду України, якого не може бути притягнуто до 

відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень і надання 
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ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного 

проступку[186]. 

Реакція Президента України на ухвалене рішення була не надто сумісною 

з повагою до судових рішень, оскільки на сайті офіційного інтернет-

представництва глави держави були висловлені наступні тези: «Немає жодних 

сумнівів у тому, що Верховний Суд практично очолив спротив частини 

суддівського корпусу фундаментальній судовій реформі. Звертаємо увагу на те, 

що це рішення Верховного Суду з особливим цинізмом ухвалено у день 

ухвалення Верховною Радою України законопроекту № 5068 про очищення 

Вищої ради правосуддя, а також після голосування за пропозиції Президента 

України до законопроекту № 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів…Вважаємо це рішення, ухвалене в інтересах О. Тупицького, 

підготовкою до спроби знищення судової реформи в Україні через важелі 

Конституційного Суду України»[187]. 

Вже 15 липня Державне бюро розслідувань зареєструвало провадження 

щодо зловживання владою суддями Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду у зв’язку зі скасуванням указу Президента 

№124/2021[188]. Верховний Суд у відповідь на дану інформацію зазначив, що 

«з метою повного і всебічного обґрунтування позиції Суду та уникнення 

маніпуляції свідомістю громадян під час судового засідання у цій справі 

публічно проголошено повний текст рішення, а також оперативно підготовлено 

і оприлюднено на офіційному веб-сайті Верховного Суду прес-реліз із 

висвітленням висновків суду…розгляд справи відбувався відкрито і прозоро, на 

веб-сайті Верховного Суду анонсувалися судові засідання, а також 

повідомлялося про всі етапи розгляду справи»[189]. Враховуючи, що 

апеляційною інстанцією у цьому провадженні виступає Велика палата 

Верховного Суду, реєстрація такого кримінального провадження може бути 

розцінена як тиск на суд. 

На наш погляд, суб’єкти призначення мають відмовитися від сумнівної, з 

точки зору Конституції України, практики припинення повноважень суддів 
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Конституційного Суду України, оскільки такими діями вони здійснюють 

прямий тиск на суддів Конституційного Суду України, і, як наслідок, негативно 

впливають на його незалежність. 

Ще одним питанням, що потребує детального дослідження, є практика 

відсторонення судді Конституційного Суду. 29 грудня 2020 року 

Президентом було постановлено Указ № 607/2020, відповідно до якого О. 

Тупицького було відсторонено від посади судді Конституційного Суду України 

строком на два місяці[190]. Мотивація даного Указу практично відсутня, за 

виключенням посилання на частину третю статті 154 Кримінального 

процесуального кодексу (далі – КПК), відповідно до якої питання про 

відсторонення від посади осіб, що призначаються Президентом України, 

вирішується Президентом України на підставі клопотання прокурора в порядку, 

встановленому законодавством. Такий акт Президента України потребує 

детально дослідження.  

Згадане положення КПК з’явилося в грудні 2016 року та жодного разу не 

було застосовано до грудня 2020 року. Відповідно до частини першої статті 154 

КПК, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка 

підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Отож, ключовим 

питанням є статус О. Тупицького в кримінальному провадженні за частиною 

другою ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі 

штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі 

показань), що розслідується Державним бюро розслідувань. Відповідно до 

позиції Державного бюро розслідувань, О. Тупицькому було повідомлено про 

підозру[191] (варто наголосити, що 28 грудня О. Тупицький не прийшов для 

вручення підозри через «сімейні обставини», тож в подальшому вона була 

відправлена йому поштою)[192]. Та сам О. Тупицький має протилежну 

позицію. Об’єктивна істина може бути досліджена виключно в межах судового 

процесу, проте в аспекті теми роботи зазначимо, що у випадку встановлення 

судом станом на 29 грудня відсутності в О. Тупицького статусу підозрюваного, 

Указ № 607/2020 є очевидно незаконнним. 
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Другим питанням є порядок виконання даного Указу. Відповідно до 

вищезгаданої позиції Державного бюро розслідувань, «слідчими Державного 

бюро розслідувань з суворим дотриманням вимог чинного законодавства 

України вживаються вичерпні заходи для забезпечення виконання Указу». 

Проте характер таких заходів залишається під питанням, оскільки ні в Указі, ні 

в профільному законодавстві немає переліку заходів, які мають бути вжиті на 

виконання такого виду забезпечення кримінального провадження як 

«відсторонення від посади судді Конституційного Суду України».  

На даний момент актуальним є питання неможливості доступу О. 

Тупицького до будівлі Конституційного Суду України. Відповідно до позиції 

Управління державної охорони, яка здійснює охорону приміщення 

Конституційного Суду України та підпорядковується Президенту України, у 

зв’язку зі зверненням до Управління державної охорони України Державного 

бюро розслідувань, О. Тупицького не було допущено до приміщень Суду. В 

даному випадку є низка питань, на які, в силу відсутності достатньої 

законодавчої бази, складно дати однозначну відповідь. Наприклад, чи включає 

відсторонення судді Конституційного Суду України від займаної посади 

необхідність та можливість недопущення його до приміщень Суду? Чи має 

бути в даному випадку чітке розмежування між «місцем роботи» та «робочим 

місцем»? Як дані заходи корелюються з внутрішніми актами Конституційного 

Суду України, що регулюють порядок доступу до будівлі Суду? Чи може 

виплачуватися заробітна плата? Чи не буде вважатися не поява на робочому 

місці прогулом, що тягне за собою відповідні негативні наслідки? На жаль, дані 

питання не мають чітких відповідей.  

Третім питанням, яке має бути досліджено, є питання належної мотивації 

Указу № 607/2020. Загальноприйнятим принципом правозастосування є 

належне мотивування своїх рішень органами державної влади, незалежно від 

того чи це суд, Президент чи органи публічної адміністрації. Як було зазначено 

вище, Указ Президента України № 607/2020 не містить такої мотивації, за 

виключенням посилання на статтю КПК. Проте в таких випадках мотивація є 
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дуже важливою, оскільки вона дозволяє оцінити наскільки необхідним є 

застосування того чи іншого виду заходів забезпечення кримінального 

провадження, які ризики для цілей кримінального провадження можуть нести 

потенційні дії підозрюваного та які саме обмеження мають бути накладені на 

суб’єкта, що відстороняється від займаної посади. Відповідно до позиції 

Президента України, Указ підписаний з метою «відновлення справедливості та 

вирішення конституційної кризи»[193]. З огляду на дану мотивацію Президента 

України, Указ № 607/2020 був постановлений не з метою досягнення цілей 

кримінального провадження, а з метою продовження негативних для діяльності 

Конституційного Суду України процесів, які розпочалися в листопаді 2020 

року. Разом з тим, відповідно до вищевказаної позиції Державного бюро 

розслідувань, іншим чином, ніж шляхом відсторонення від посади судді 

Конституційного Суду України й одночасно його Голови, неможливо було 

запобігти ризикам впливу останнього на інших свідків у цьому кримінальному 

провадженні – співробітників Суду, перешкоджанню надання ними документів 

на запит слідчого, явці на допит тощо.  

Постановлення даного Указу Президента України викликало досить 

багато критичних оцінок щодо його потенційної неконституційності. 8 квітня 

2021 року до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 

49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) Указів Президента України «Про відсторонення від посади 

судді Конституційного Суду України» від 29 грудня 2020 року № 607/2020, 

«Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» від 26 

лютого 2021 року № 79/2021, «Про деякі питання забезпечення національної 

безпеки України» від 27 березня 2021 року № 124/2021[183]. Оскільки 

неконституційність правових актів в Україні встановлюється виключно 

Конституційним Судом України, а такого рішення, на даний момент немає, 

нижче спробуємо оцінити аргументи щодо неконституційності Указу № 

607/2020.  
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30 грудня 2020 року, на офіційному веб-сайті Конституційного Суду 

України з’явилася публікація під назвою «Щодо Указу Президента України 

«Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» від 29 

грудня 2020 року № 607/2020»[194]. Даний текст розміщений від імені 

Правового Департаменту Суду та містить оцінку Указу № 607/2020 на предмет 

його конституційності. Перед тим як оцінити окремі аргументи за їх змістом, 

зазначимо, що публікація матеріалів на офіційній сторінці Конституційного 

Суду України в мережі з висновками щодо Указу Президента України як 

такого, що «є юридично нікчемним і не може підлягати виконанню, оскільки 

він виданий Президентом України з перевищенням його конституційних 

повноважень, суперечить конституційним засадам організації державної влади 

в Україні, конституційним принципам діяльності Конституційного Суду 

України, посягає на конституційно-правовий статус судді Конституційного 

Суду України» є дискусійним з точки зору статусу як Конституційного Суду 

України, так і окремого структурного підрозділу його Секретаріату.  

Ну думку Правового Департаменту Суду, даний акт є неконституційним з 

огляду на:  

(1) Вичерпний характер конституційних повноважень Президента 

України, який не передбачає такого повноваження як відсторонення судді 

Конституційного Суду України.  

В даному аспекті, важливо зазначити наступне: дійсно, серед 

повноважень Президента України, встановлених Конституцією України, 

відсутнє повноваження щодо відсторонення судді Конституційного Суду 

України. Так, само як і відсутнє з 2016 року повноваження звільняти суддів із 

займаної посади. Проте до даних обставин не може бути безальтернативно та з 

повною аналогією застосована правова позиція викладена Конституційним 

Судом України у Рішенні від 16 вересня 2020 року № 11-р/2020[195], оскільки в 

межах вказаного рішення Суд фактично прийшов до висновку, що 

повноваження Президента України, оскаржувані в ході конституційного 

провадження, взагалі не відносяться до сфери його компетенції та мають бути 
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передані іншому органу (наприклад, Кабінету Міністрів України). В даному 

випадку, Президент України наділений окремими повноваженнями щодо 

призначення суддів Конституційного Суду України, які впливають на їх статус. 

Тому такий аргумент Правового Департаменту Суду не є безапеляційним. 

Іншими словами, якщо в КПК Верховна Рада України буде наділена 

повноваженням відстороняти суддю Конституційного Суду України від 

займаної посади, чи означатиме це, що таке положення є конституційним? 

Напевне, що ні. 

(2) Неможливість застосування частини третьої статті 154 КПК до 

суддів Конституційного Суду України.  

На думку Правового Департаменту Суду, «Конституція України взагалі 

не передбачає можливості відсторонення судді Конституційного Суду України 

від посади. На відміну від суддів судів загальної юрисдикції, стосовно яких 

може бути ухвалено рішення про тимчасове відсторонення від здійснення 

правосуддя (пункт 6 частини першої статті 131 Конституції України), 

Конституція України встановлює лише підстави та порядок звільнення судді 

Конституційного Суду України з посади, припинення його повноважень, 

затримання його або утримання під вартою чи арештом (статті 149, 149-1 

Конституції України)»[194].  

Контраргументом може бути наступне: відповідно до статті 24 Закону 

України «Про Конституційний Суд України», відсторонення судді 

Конституційного Суду України не віднесене до таких виключень як 

затримання, утримування під вартою чи арешт судді, що мають особливий 

порядок застосування до судді Конституційного Суду України, відповідно 

може бути застосовано в загальному порядку. 

У випадку якщо допустити можливість застосування частини третьої 

статті 154 КПК до суддів Конституційного Суду України, за аналогією вона 

може бути застосована і до Генерального прокурора, половини складу Ради 

Національного банку України, Національної ради України з питань телебачення 
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і радіомовлення, наслідком чого може бути суттєве зміщення балансу в системі 

стримувань і противаг в сторону Президента України. 

Зазначене питання, як видається, має бути досліджено Конституційним 

Судом в межах конституційного провадження та, відповідно, має бути 

сформована правова позиція.  

(3) Можливість відсторонення судді Конституційного Суду України 

Президентом України, порушує принцип єдності статусу суддів 

Конституційного Суду України, призначених різними суб’єктами. 

На думку Правового Департаменту Суду, «наділення одного з таких 

суб’єктів призначення (у даному разі – Президента України) правом 

«відсторонення судді Конституційного Суду України від посади» та відсутність 

такого права у двох інших суб’єктів призначення (Верховної Ради України та 

з’їзду суддів України) означало б грубе порушення єдиного для усіх суддів 

Конституційного Суду України конституційно-правового статусу»[194]. На 

нашу думку, такий аргумент є самодостатнім та логічним. 

О. Водянніков доцільно звертає увагу на ще один аспект, що може 

свідчити про потенційну неконституційність положень частини третьої статті 

154 КПК. На його переконання, це положення «встановлює спеціальну 

процедуру застосування відсторонення від посади як заходу забезпечення 

кримінального провадження у відношенні окремої категорії посадових осіб, 

визначених статтею 106 Конституції України, поза судовим контролем. Якщо у 

випадку всіх інших осіб, саме слідчий суддя чи суд за участі слідчого, 

дізнавача, прокурора і сторони захисту, в межах змагальної процедури приймає 

рішення про відсторонення особи від посади, то у випадку суддів 

Конституційного Суду України цього не відбувається, а рішення приймається 

Президентом України одноосібно та дискреційно»[196]. 

Отже, застосування такого заходу забезпечення кримінального 

провадження має позасудовий характер та не дозволяє стороні захисту 

використати засоби захисту та гарантії, передбачені КПК. 
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З огляду на вищенаведені аргументи, Указ Президента України № 

607/2020 «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» 

від 29 грудня 2020 року є сумнівним з точки зору його конституційності. Проте, 

до ухвалення відповідних рішень судом загальної юрисдикції чи 

Конституційним Судом, він є чинним та таким, що підлягає виконанню. 

Посилання в даному випадку на частину першу статті 60 Конституції 

України[194] (ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження 

чи накази), є нерелевантним, оскільки Указ ухвалено на підставі діючого 

положення Закону, яке тривалий час не викликало ні в кого сумнівів щодо 

неконституційності, тому, як мінімум з огляду на це, категорія «явно 

злочинного» (в розумінні ст. 60) до даного Указу застосована бути не може.  

Ми підтримуємо тезу О. Кучинської, відповідно до якої необхідно на 

законодавчому рівні узгодити між собою положення ст. 149 Конституції 

України, ст. 24 Закону «Про Конституційний Суд України» та ч.3 ст. 154 

КПК[197], з єдиним уточненням, що відповідні законодавчі положення мають 

бути узгоджені та саме приведені у відповідність до ст. 149 Конституції 

України.  

Додатково зазначимо, що при відстороненні судді Конституційного Суду 

України, він не може здійснювати повноваження Голови Суду[198]. Зумовлено 

це тим, що відповідно до частини четвертої статті 33 Закону України «Про 

Конституційний Суд України», Головою Суду може бути лише особа зі 

статусом та на посаді судді. Також відсутність Голови Конституційного Суду 

України не «блокує» роботу Суду, оскільки відповідно до частини сьомої 

зазначеної статті, за відсутності Голови Суду його обов’язки виконує заступник 

Голови Суду, а за відсутності обох – старший за віком суддя.  

Окремим питанням, що потребує детального дослідження є підстави 

припинення повноважень суддів Конституційного Суду України. Відповідно 

до статті 149-1 Конституції України, підставами для автоматичного припинення 

повноважень судді Конституційного Суду є:  

1) закінчення строку його повноважень; 
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2) досягнення ним сімдесяти років (граничний вік був збільшений на 5 

років); 

3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої 

держави (з’явилася додаткова підстава); 

4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно 

відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено 

дієздатним (з’явилася додаткова підстава); 

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за 

вчинення ним злочину; 

6) смерті судді Конституційного Суду України. 

Щодо підстав для звільнення судді Конституційного Суду України з 

посади. Такими є наступні. 

1)  Неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я. 

Відповідно до пункту 1 частини першої статті21 Закону України «Про 

Конституційний Суд України», дана обставина має бути підтверджена 

медичним висновком, який надає медична комісія, створена центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров’я, за зверненням Голови Суду, в разі його 

відсутності – заступника Голови Суду, а в разі відсутності обох – судді, який 

виконує обов’язки Голови Суду. У випадку, якщо даний висновок буде 

недостатнім для 12 суддів Конституційного Суду, суддя, який має проблеми зі 

здоров’ям, все одно перебуватиме на посаді.  

2) Порушення суддею вимог щодо несумісності.  

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 21 Закону України «Про 

Конституційний Суд України», питання порушення суддею вимог щодо 

несумісності розглядається на спеціальному пленарному засіданні Суду за 

наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду. У разі 

підтвердження наявності обставин, що свідчать про порушення суддею вимог 

щодо несумісності, суддю попереджають про необхідність усунення таких 

обставин упродовж строку, встановленого Судом. Якщо суддя не усунув 
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обставин, що свідчать про порушення вимог несумісності, упродовж строку, 

встановленого Судом, Суд ухвалює рішення про його звільнення.  

Та чи можуть кваліфікаційні та інші вимоги до судді Конституційного 

Суду України вважатися гарантіями його незалежності? Для того, щоб 

відповісти на це питання, необхідно з’ясувати правову природу вимоги до судді 

Конституційного Суду України, яка стосується як кандидатів на посаду судді, 

так і діючих суддів.  

На перший погляд, це питання носить виключно теоретичний характер, 

але якщо звернутися до нещодавньої практики Конституційного Суду України, 

зокрема до Рішення № 2-р/2017 від 20 грудня 2017 року[199], стає зрозумілим 

його прикладний характер. Зокрема, друга частина окремої думки судді М. 

Мельника[200] присвячена аналізу співвідношення кваліфікаційної вимоги та 

сутності юридичної відповідальності. З огляду на відсутність в науковій 

доктрині усталеного розуміння правової природи кваліфікаційної вимоги та на 

відмінність позицій суддів Конституційного Суду України з даного питання, 

одностайної відповіді на питання чи є кваліфікаційна вимога гарантією 

незалежності немає. Але абсолютно іншою є природа вимоги до діючих суддів 

Конституційного Суду України. 

На думку М. Савенка, встановлені Конституцією України і Законом 

України «Про Конституційний Суд України» вимоги до суддів спрямовані на 

забезпечення незалежності суддів і Конституційного Суду України[51, c. 76]. 

Окремі вимоги до суддів у розрізі незалежності суддів Конституційного Суду 

України згадує і П. Стецюк[25, c. 70]. 

Вважаємо, що вимоги до суддів можна розглядати як гарантії 

незалежності суддів, оскільки невідповідність цим вимогам є підставою для 

звільнення судді Конституційного Суду України. Вимоги до судді 

Конституційного Суду України, закріплені в ст. 11 Закону України «Про 

Конституційний Суд України», визначають критерії, яким повинен відповідати 

кандидат на посаду судді та вже діючий суддя. Ці вимоги спрямовані на те, щоб 
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суддя Конституційного Суду України мав високий професійний рівень, високі 

моральні якості та був незалежним.  

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Конституційний Суд України», 

порушення суддею вимог ч.3. ч. 4 ст.11 Закону є підставою для звільнення. В 

той же час, порушення вимог ч. 2 ст.11 (дотримання стандартів професійної 

етики) не є безумовною підставою для звільнення судді Конституційного Суду 

України. Але оскільки поняття істотного дисциплінарного проступку не 

визначено частиною першою статті 21 Закону, порушення стандартів 

професійної етики може підпадати під категорію істотного дисциплінарного 

проступку і бути підставою для звільнення. Відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 21 Закон, таке рішення приймається на спеціальному пленарному 

засіданні за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики 

Суду. Безумовно, не будь яке порушення цих стандартів має призводити до 

звільнення. Невідповідність частині інших вимог, закріплених в ч.1 ст.11 

Закону (ідентичні абзацу четвертому статті 148 Конституції України), 

призводить до припинення повноважень судді Конституційного Суду України 

(втрата громадянства, досягнення граничного віку тощо). Невідповідність судді 

вимогам високих моральних якостей, правника із визнаним рівнем 

компетентності виявляє його невідповідність займаній посаді, що знову таки є 

підставою для звільнення.  

З огляду на вищенаведене, можна стверджувати, що невідповідність судді 

Конституційного Суду України вимогам, встановленим до його посади, є 

підставою для звільнення або припинення повноважень. Оскільки підстава для 

звільнення судді Конституційного Суду України за своєю суттю є гарантією 

його незалежності (гарантує, що суддя буде професійним, та презюмує, що його 

неможливо вести в оману і таким чином вплинути на рішення Суду, він не 

підпадатиме під інший зовнішній вплив), можемо стверджувати, що вимоги до 

діючого судді Конституційного Суду України можна вважати гарантіями його 

незалежності. 
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Важливим питанням, що потребує окремого дослідження, є проблема 

політичної нейтральності. Відповідно до положень Закону України «Про 

Конституційний Суд України», вимоги щодо несумісності, недотримання яких 

може бути підставою для звільнення, визначені у частинах третій та четвертій 

статті 11 цього Закону. Суддя Конституційного Суду України має відповідати 

критерію політичної нейтральності, зокрема на конституційному рівні 

зафіксовано, що суддя не може брати участі у будь-якій політичній діяльності. 

Дане конституційне положенням деталізується на законодавчому рівні. Так, 

відповідно до частини 3 ст. 11 Закону, суддя не може належати до політичних 

партій чи професійних спілок, публічно виявляти прихильність до них, брати 

участь у будь-якій політичній діяльності. А на момент призначення, кандидат 

на посаду судді не може бути членом або обіймати посаду в політичній партії, 

іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній 

діяльності; бути обраним на виборну посаду в органі державної влади чи органі 

місцевого самоврядування, мати представницький мандат; брати участь в 

організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.  

У зв’язку з цим, постають наступні питання: чи всі вище перелічені 

обставини є політичною діяльністю чи публічним виявом прихильності до 

політичної партії? Якщо так, чи можуть бути ці обставини бути усунені самим 

суддею?  

Уявімо, що суддя Конституційного Суду України профінансував 

політичну партію. З одного боку, сам факт такого фінансування може 

вважатися виявленням прихильності до такої політичної партії, і, до певної 

міри, публічним, оскільки дана інформація міститься на офіційному веб-сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції. Проте, з іншого боку, 

чи можна бути впевненим, що такий внесок на користь політичної партії був 

здійснений ним самостійно, а не уявімо членом його родини з рахунку судді? 

Наскільки факт здійснення такого внеску міг вплинути на авторитет 

Конституційного Суду України? Чи достатньо наступної заяви судді про 
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непідтримку ним жодної політичної партії для того, щоб усунути такі 

обставини?  

Всі ці питання, разом з поясненнями самого судді Конституційного Суду 

України, (не лише щодо фінансування партій, оскільки це одиничний приклад з 

різноманітних вимог щодо несумісності) мають бути досліджені комісією з 

питань регламенту та етики Суду та встановлені подальшою практикою 

Конституційного Суду України (у випадку виникнення схожих ситуацій). На 

даний момент в практиці комісії з питань регламенту та етики Конституційного 

Суду України є лише один випадок дослідження нею невідповідності діяльності 

судді вимогам політичної нейтральності. Мова йде про заяву колишнього судді 

Конституційного Суду України С. Шевчука «я никогда не приведу к присяге 

президента, если выборы будут сфальсифицированы»[201], яка Рішенням 

Постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного Суду України 

(Протокол від 17 квітня 2019 року)[202], була розцінена як політична заява, 

втручання у політичний процес та було встановлено, що вона дискредитувала 

посаду Голови Конституційного Суду України й завдала істотної шкоди 

авторитету Суду.  

Разом з цим, заява Української асоціації міжнародного права[203], 

членом правління якої був колишній суддя С. Шевчук, в якій пропонувалося 

підтримати кандидатуру чинного на той момент глави держави на чергових 

виборах президента, не досліджувалася Постійною комісією з питань 

регламенту та етики Конституційного Суду України. Хоча, відповідно до заяви 

судді І. Сліденка[204], таке питання ставилося на розгляд суддів. Надалі 

колишнім суддею С. Шевчуком була спростована його причетність до даної 

заяви[205]. На нашу думку, такі обставини мали бути досліджені Постійною 

комісією з питань регламенту та етики Конституційного Суду України для 

розширення практики застосування положень частин 3 та 4 ст. 11 Закону 

України «Про Конституційний Суд України».  

Проектом Закону про Конституційний Суд України № 5336-1[206] 

пропонувалося введення обмежень щодо будь-якої політичної діяльності 
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протягом 3 років до зайняття посади суддею Конституційного Суду України, 

але в чинному Законі таке положення відсутнє. Венеційська комісія мала 

застереження[207] до такого формулювання як занадто суворого, але, на нашу 

думку, таке обмеження може мати сенс. Як слушно зазначає М. Савенко, 

«заборонити судді мати якісь політичні чи інші переконання або бути 

прихильником певної партії чи профспілки практично неможливо. Однак свої 

погляди, прихильність чи переконання він не повинен виявляти ні зовні, ні 

своїми діями чи зробленими висновками. З метою уникнення надмірної 

політизації Конституційного Суду України, на посаду судді мають 

призначатися переважно особи, які певний час, щонайменше три роки, не 

перебували в жодній політичній партії»[51, c. 77]. Встановлення таких 

обмежень з відповідним перехідним періодом може бути підтримано, оскільки 

в Україні гостро стоїть питання потенційної політичної залежності суддів 

Конституційного Суду України, а такі обмеження, хоч і не вирішують усіх 

проблем, але ускладнюють вибір політично залежного кандидата для суб’єкта 

призначення.  

Можливість здійснення суддею Конституційного Суду України виключно 

викладацької, наукової або творчої діяльності є ще однією вимогою щодо 

несумісності, яка має подвійну мету: (1) не відволікати його від здійснення 

безпосередніх обов’язків та (2) уникнути конфлікту інтересів між 

професійними обов’язками судді та іншими видами діяльності. Дозволені 

позасудові види діяльності пов’язані із характером основної роботи[51, c. 77]. 

3. Вчинення суддею Конституційного Суду України істотного 

дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми 

обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його 

невідповідність займаній посаді. 

Венеційська комісія у Висновку щодо пропонованих конституційних змін 

зазначала: «рекомендувалося уточнити, що тільки грубі дисциплінарні 

проступки [не звичайні – автор] можуть потягнути за собою звільнення суддів 

Конституційного Суду України». У переглянутому проекті змін нечітке 
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формулювання «вчинення дій, несумісних зі статусом судді Конституційного 

Суду України» замінили більш визначеним: «вчинення ним дисциплінарного 

проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов’язками, що є 

несумісним зі статусом судді Суду або виявило його явну невідповідність 

займаній посаді»[208], проте наразі і щодо даного положення тривають 

дискусії. Станом на сьогодні за даною підставою було звільнено лише одного 

суддю. 

Проектом Закону № 4533 також пропонується доповнити Закон України 

«Про Конституційний Суд України» статтею 21-1, змістом якої є розкриття 

поняття істотного дисциплінарного проступку та деталізація на законодавчому 

рівні процедури дисциплінарного провадження. Не зупиняючись окремо на 

питаннях щодо суб’єктів, які можуть ініціювати дисциплінарне провадження, 

процедури такого провадження, зазначимо, що, на нашу думку, на рівні Закону 

України «Про Конституційний Суд України» має бути запропоновано критерій, 

який передбачає розмежування різних дисциплінарних проступків, що можуть 

тягнути за собою різні види дисциплінарної відповідальності.  

4. Подання суддею Конституційного Суду України заяви про відставку 

або про звільнення з посади за власним бажанням. 

Події навколо Конституційного Суду України листопада 2020 року, 

підняли низку цікавих запитань. Одним з них є питання щодо можливості 

звільнення судді Конституційного Суду України в разі подання ним заяви про 

відставку бо про звільнення з посади за власним бажанням. 3 листопада 2020 

року народні депутати оголосили заяву, відповідно до якої закликали 11 суддів 

Конституційного Суду України «скласти з себе повноваження … за власним 

бажанням або ж подати у відставку невідкладно»[209]. Парадокс цієї заяви 

полягає в тому, що навіть за наявності такого бажання, це неможливо 

здійснити, оскільки рішення про звільнення з посади судді Суд ухвалює 

щонайменше двома третинами від його конституційного складу. Таким чином, 

з одного боку, у випадку виникнення у низки суддів бажання скласти з себе 

повноваження – це неможливо зробити (навіть якщо судді будуть неспроможні 
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виконувати свої повноваження за станом здоров’я), а з іншого – це не дозволяє 

різко переформовувати склад органу конституційної юрисдикції під впливом 

політичних чинників[210]. 

Важливою проблемою також є те, що у випадку відсутності підтримки 

більшості колег, суддя Конституційного Суду України, який подав у відставку, 

може бути вимушений здійснювати повноваження судді доти, поки не 

закінчиться строк його повноважень. 
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2.3. Інші складові механізму забезпечення незалежності конституційного суду 

суб’єктами, відмінними від самого конституційного суду 

 

Вище ми розглянули ключові засоби забезпечення незалежності суддів 

конституційного суду, які реалізується при формуванні складу конституційного 

суду. Проте це далеко не всі засоби забезпечення незалежності конституційного 

суду, які реалізуються суб’єктами, відмінними від самого конституційного суду 

(зовнішніми суб’єктами).  

Наприклад, фінансування конституційного суду є надважливим 

питанням, і пов’язані з ним засоби забезпечення незалежності реалізуються як 

урядом (формування і виконання бюджету), так і парламентом (ухвалення 

бюджету). При нормотворчій діяльності також можуть реалізовуватися засоби 

забезпечення незалежності конституційного суду шляхом вчасного ухвалення 

відповідного законодавства та відсутності тиску на конституційний суд через 

ухвалення законів тощо. Врахування та дотримання юридичних позицій 

конституційного суду в указах президента так само є засобом із забезпечення 

функціонування незалежного конституційного суду в частині виконання рішень 

конституційного суду. Нижче розглянемо окремі засоби забезпечення 

незалежності, які реалізуються суб’єктами, відмінними від самого 

конституційного суду, та які не пов’язані з формуванням його складу.  

Варто наголосити на необхідності парламенту оперативно реагувати на 

правовий вакуум, який може виникати внаслідок визнання неконституційними 

окремих законодавчих положень. В національному вимірі моніторинг 

виконання рішень Конституційного Суду України Верховною Радою України 

свідчить про неефективну роботу законодавця у цій сфері[211, c. 81; 212, c. 75; 

213, c. 98]. Нижче наведемо один із таких прикладів, який, на нашу думку, є 

актуальним, з огляду на увагу суспільства до нього. 

За наслідками конституційного конфлікту 2020 року (ситуація, яка 

склалася навколо Конституційного Суду України, після ухвалення останнім 

Рішення № 13-р/2020), на виконання відповідного рішення Конституційного 
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Суду України, 24 грудня 2020 року Президентом України було підписано 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та 

неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування № 4460-д[214]. 

Парламент проголосував проект Закону, яким доповнив Кримінальний 

кодекс України новими статтями 366-2 «Декларування недостовірної 

інформації» та 366-3 «Неподання суб’єктом декларування декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». 

З одного боку, є ризики визнання неконституційними даних положень, оскільки 

відповідно до абзаців 10-11 пункту 17 Рішення Конституційного Суду № 13-

р/2020[215], дане діяння не може бути криміналізоване. З іншого боку, 

відповідно до п. 18 Рішення, по відношенню до попередньої редакції даної 

статті була сформована позиція, за якою «законодавець не дотримав принципів 

справедливості та пропорційності як елементів принципу верховенства права, а 

отже, стаття 366-1 КК України суперечить частині першій статті 8 Основного 

Закону України». 

Оскільки в проекті Закону № 4460-д, за неподання декларації або 

декларування недостовірної інформації відсутня санкція у вигляді позбавлення 

волі та була частково змінена диспозиція статті, можна припускати, що 

Рішення Конституційного Суду України було виконано, як мінімум в частині 

дотримання принципу пропорційності. Проте наголосимо, що для покращення 

законодавчої роботи, направленої на виконання Рішення, учасникам 

конституційного провадження, а саме народним депутатам від парламентської 

більшості, варто було використати право, закріплене частиною другою ст. 95 

Закону України «Про Конституційний Суд України», на направлення 

клопотання до Суду щодо роз’яснення порядку виконання рішення. Таке 

клопотання надійшло[216] до Конституційного Суду України лише 21 грудня 

2020 року з переліком запитань для роз’яснення, які видаються занадто 

розпливчастими для використання у законотворчій роботі.  
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На жаль, 26 січня 2021 року Президент України підписав Указ, яким увів 

у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про проект 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення 

відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання 

суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування» (що саме по собі є цікавою формою 

реалізації права законодавчої ініціативи), який передбачає повернення 

покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за недостовірне 

декларування та неподання декларації[217]. Законодавча пропозиція глави 

держави була підтримана Верховною Радою України, що суперечить позиції 

Конституційного Суду України.  

Реалізація Верховною Радою України своїх законодавчих повноважень 

суттєво впливає на забезпечення незалежності конституційного суду не лише в 

контексті виконання його рішень, а і в питанні законодавчого забезпечення 

його конституційного статусу. Парламент має своєчасно ухвалювати відповідні 

законодавчі зміни, зокрема на виконання конституційних приписів. 

2 червня 2016 року Верховна Рада України ухвалила Закон № 1401-VIII 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)»[218], яким 

змінила правовий статус Конституційного Суду України. Відповідно до пункту 

1 Прикінцевих та Перехідних положень Закону № 1401-VIII , він набирав 

чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування. 

Відповідно, протягом даного проміжку часу мали б бути ухвалені відповідні 

зміни до діючого на той момент Закону України «Про Конституційний Суд 

України». Такі зміни були ухвалені лише 13 липня 2017 року, коли був 

рийнятий діючий на даний момент Закон України «Про Конституційний Суд 

України». Практично, протягом 10 місяців (за які Парламент встиг провалити 

голосування за проект Закону № 5336-1)[206], правовий статус 

Конституційного Суду України, закріплений на конституційному рівні, не був 

еталізований на рівні закону.  
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Також прикладом втручання в незалежність Конституційного Суду 

України може вважатися голосування Парламентом Закону № 79-V Про 

внесення зміни до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про Конституційний Суд України». У 2006 році даним Законом з 

повноважень Конституційного Суду України вилучалося повноваження щодо 

перевірки на предмет конституційності законів про внесення змін до 

Конституції України, які набрали чинності. Рішенням Конституційного Суду 

України від 26 червня 2008 року № 13-рп/2008[219] дані законодавчі 

положення були визнані неконституційними. 

Ще одним прикладом спроби звуження конституційних повноважень 

Конституційного Суду України був проект Закону № 3300. Проектом 

передбачалося внести зміни до статті 28 Закону України «Про Конституційний 

Суд України», якими пропонувалося вилучити юридичних осіб з числа 

суб’єктів, що мають право звернення до Суду із конституційною скаргою. В 

цьому контексті, ключовим є наступне питанням: чи передбачено на 

конституційному рівні повноваження Конституційного Суду України 

розглядати конституційні скарги, суб’єктами подання яких є юридичні особи? 

Відповідно до ст. 151-1 Конституції України, Конституційний Суд України 

вирішує питання про відповідність Конституції України (конституційність) 

закону України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований 

в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить 

Конституції України. Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі 

інші національні засоби юридичного захисту вичерпано. До суб’єктів права на 

конституційну скаргу не належать юридичні особи публічного права. 

Відповідно до позиції суб’єкта законодавчої ініціативи, незважаючи на 

те, що право на конституційну скаргу закріплено в Розділі ІІ Основного Закону 

України «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», Законом 

України «Про Конституційний Суд України» це право надано і юридичним 

особам приватного права. Однак, як свідчить аналіз змісту конституційних 

скарг, поданих юридичними особами приватного права, наведена в них 
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юридична аргументація полягає саме в обґрунтуванні факту порушення прав і 

свобод фізичних осіб, які можуть реалізувати це право самостійно, на що, 

власне, і було спрямовано запровадження цього інституту[220]. 

Експерти Центру політико-правових реформ наголошують, що 

Конституція України гарантує право на звернення до Конституційного Суду 

України із конституційною скаргою кожній особі і не містить винятків чи 

обмежень з цього правила щодо фізичних чи юридичних осіб. Тому внесення 

змін до ст. 55 і 56 Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо 

скасування для юридичних осіб права на конституційну скаргу), а також 

положення п. 2 «Прикінцевих положень» законопроекту («З моменту набрання 

чинності цим Законом конституційні провадження, відкриті Судом за 

конституційними скаргами юридичних осіб підлягають закриттю») не 

відповідають Конституції України[221].  

Концептуально питання стосується тлумачення терміну «кожен» в абзаці 

четвертому статті 55 Конституції України та терміну «особа» використаного в 

статті 151-1 Конституції України. Відповідно до правової позиції, сформованої 

Конституційним Судом України в абзацах першому-четвертому пункту 3 

Рішення від 9 лютого 1999 року № 1-рп/99, права, передбачені Розділом ІІ 

Конституції України стосуються лише фізичних осіб. Проте не виключають 

можливість наділення таких прав юридичних осіб, за умови «прямої вказівки 

про це в законі або іншому нормативно-правовому акті»[222].  

З іншого боку, якщо використати підвид логічного тлумачення «висновок 

від протилежного» (два протилежних судження про зміст певної норми права 

не можуть бути одночасно істинними, адже одне із них обов’язково хибне)[223, 

c.10] щодо даної правової позиції, висновком буде відсутність у юридичних 

осіб будь-яких прав, оскільки на них не розповсюджуватиметься положення ІІ 

Розділу Конституції. А такий підхід не може бути підтриманий. 

Звуження на законодавчому рівні повноважень Конституційного Суду 

України є втручанням в його незалежність. Безумовно, в контексті 

повноваження з розгляду конституційних скарг, спроба парламентарів тиску на 
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орган конституційної юрисдикції не виглядає настільки очевидною, як в інших 

випадках, оскільки це начебто напряму не стосується парламенту, а питань 

індивідуального доступу до конституційного правосуддя фізичними та 

юридичними особами. Проте в такому разі, на наш погляд, ідеться саме про 

втручанням в незалежність органу конституційної юрисдикції. 

В контексті реалізації парламентом законодавчої функції з потенційним 

втручанням у незалежність Конституційного Суду України, неможливо 

оминути увагою питання місцезнаходження Суду. Проектом Закону України № 

3300 пропонується внести зміни до статті 4 Закону України «Про 

Конституційний Суд України», якими змінити місцезнаходження 

Конституційного Суду України на місто Харків. Відповідно до позиції авторів 

законопроекту, висловленій в Пояснювальній записці, територіальне 

дистанціювання від інших вищих органів державної влади є важливою 

складовою інституційної незалежності органу конституційної юрисдикції, на 

рівні з паритетним порядком формування, вимогою до високої юридичної 

кваліфікації суддів, терміном їх повноважень. Практика такого дистанціювання 

має місце в розвинутих європейських державах, органи конституційного 

судочинства в яких характеризуються як такі, чия діяльність відповідає 

високим стандартам верховенства права[220]. Власне, ідентичну позицію 

відстоює Представник Парламенту в Конституційному Суді О. Совгиря[224].Як 

приклади наведені органи конституційної юрисдикції: 

- у Німеччині Федеральний Конституційний Суд - знаходиться у місті 

Карлсруе (а не у Берліні); 

- у Словаччині Конституційний Суд знаходиться не у Братиславі, а у 

місті Кошице; 

- у Чехії – у Брно (замість Праги); 

- в Естонії Державний Суд знаходиться у місті Тарту (а не у 

Таллінні).[220] 

На думку Представника Президента України в Конституційному Суді 

України Ф. Веніславського таке перенесення сприятиме посиленню 
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незалежності Суду, оскільки йому «із достовірних джерел постійно надходить 

інформація, що напередодні ухвалення Судом важливих рішень деякі судді 

чомусь систематично їздять на аудієнції і до колишніх урядовців, за часів яких 

їх призначали на посади, і до олігархів, а також до відомих кримінальних 

авторитетів»[225]. 

Ідея щодо зміни розташування Конституційного Суду України є далеко 

не новою. Наприклад, 10 лютого 2006 року було зареєстровано проект Закону 

про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» 

(щодо зміни місцезнаходження) № 9088, яким було запропоновано змінити 

місцезнаходження Суду на місто Харків[226]. 

Наступна спроба була 26 січня 2012 року, коли було зареєстровано проект 

Закону про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про Конституційний 

Суд України» (щодо місцезнаходження Конституційного Суду України) № 

9752, яким було запропоновано змінити місцезнаходження Конституційного 

Суду України на місто Жашків[227]. Комітет з питань правової політики не 

погодився із твердженням автора законопроекту про те, що перенесення 

місцезнаходження Конституційного Суду України унеможливить політичний 

тиск на суддів і забезпечить його неупередженість та об’єктивність[228]. Схожу 

позицію відстоює і Головне науково-експертне управління Верховної Ради 

України у своєму Висновку від 17 лютого 2012 року, за якою, неупередженість 

та об’єктивність діяльності будь-якого державного органу (в тому числі 

єдиного органу конституційної юрисдикції) досягається не його географічною 

віддаленістю від інших органів влади, а гарантіями як правового, так і 

політичного, ідеологічного характеру тощо. Не останню роль тут відіграє стан 

загальної, правової та політичної культури суспільства[229]. 

При цьому, як слушно зазначає С. Різник, ініціатори законопроекту № 

3300 зовсім не згадали про десятки конституційних судів та інших суб’єктів 

судового конституційного контролю, які знаходяться саме в столицях своїх 

держав і є не менш впливовими та авторитетними (Австрія, Іспанія, Італія, 

США, Франція та ін.)[230].  
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Щодо прикладів розташування органів конституційної юрисдикції, 

наведених у Пояснювальній записці, необхідно зазначити наступне. 

Конституційний Суд Німеччини весь час свого існування знаходився в 

Карлсруе (як і вітчизняний орган конституційно юрисдикції, виключно 

змінював розташування в межах міста, оскільки спочатку розташовувався в 

Палаці принца Макса), а в Естонії взагалі відсутній спеціалізований орган 

конституційної юрисдикції (конституційний контроль здійснює палата 

Верховного Суду). Загалом, розташування органів конституційної юрисдикції в 

різних країнах обумовлено, в першу чергу, історичними особливостями 

розвитку держав, а не бажанням забезпечити незалежність органів 

конституційної юрисдикції. 

Як доречно зазначає Головне науково-експертне управління Верховної 

Ради України у своєму Висновку від 17 лютого 2012 року, «навряд чи можна 

стверджувати, що цей орган конституційної юрисдикції [Федеральний 

конституційний суд Німеччини- Б.Б.] з 60-ти річним досвідом роботи своєю 

ефективною діяльністю завдячує місцезнаходженню. Очевидно, що високий 

моральний авторитет та фахова компетентність органів конституційної юстиції 

у зарубіжних країнах ґрунтується, передусім, на сталих демократичних 

традиціях»[229]. Схожої позиції притримуються також і експерти Центру 

політико-правових реформ[221]. 

Задля забезпечення цілісності логіки суб’єкта законодавчої ініціативи 

проекту Закону № 3300 (територіальне дистанціювання від інших вищих 

органів державної влади), необхідно запропонувати на вибір перенесення 

Конституційного Суду України до міст (1) Чоп Закарпатської області – відстань 

від міста Києва 790 км., (2) Татарбунари Одеської області – відстань від міста 

Києва 627 км., (3) Маріуполь Донецької області – відстань від міста Києва 784 

км.  

Можливо, певні позитивні наслідки віддаленого від центру 

місцезнаходження конституційного суду могли би бути. Та, водночас, 

видається, що це створить більше проблем, ніж вирішить. Без ініціативи щодо 
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зміни місцезнаходження від самого Суду такі законодавчі пропозиції більшою 

мірою видаються спробою тиску на нього. Адже в умовах розвитку 

інформаційних технологій необхідність фізичного розташування в одному місці 

задля здійснення прихованої комунікації не є критично необхідною. На думку 

судді Конституційного Суду України у відставці П. Стецюка, «перенесення 

Конституційного Суду України з Києва до Харкова внесе чехарду в його 

діяльність, а на якийсь період взагалі її припинить... Всі ці речі – це банальна 

спроба опонувати незалежній гілці влади, якою за Конституцією є суди»[231]. 

З огляду на вищеописане, можемо зробити висновок, що: 

- територіальне дистанціювання від інших вищих органів державної 

влади не може вважатися ключовою складовою інституційної незалежності; 

- зміна місцезнаходження органу конституційної юрисдикції без 

об’єктивних підстав може розглядатися як тиск на нього. 

В межах дискусії навколо Проекту Закону № 3300 було зачеплене ще 

одне цікаве питання. Так, законопроектом було запропоновано внести зміни до 

статті 28 Закону України «Про Конституційний Суд України», відповідно до 

яких, щорічна оплачувана відпустка повної тривалості надається усім суддям 

Конституційного Суду України одночасно. Відповідно до Пояснювальної 

записки, «вкрай важливим є забезпечення присутності на його засіданнях 

максимальної кількості суддів. Задля цього законопроєктом також 

пропонується закріпити одночасне надання щорічних основних оплачуваних 

відпусток усім суддям Конституційного Суду України одночасно, тобто в один 

проміжок часу»[220]. Представник Президента України в Конституційному 

Суді України Ф. Веніславський підтримує таку ініціативу, оскільки, «по-перше, 

у зв’язку з надзвичайною політико-правовою значимістю рішень суду важливо, 

щоб у їх ухваленні брала участь максимальна кількість суддів, в ідеалі – всі, а 

по-друге, щоб ніколи не виникало проблем із кворумом, що, на жаль, іноді 

буває»[225]. 

На думку експертів Центру політико-правових реформ, «недоцільно 

надавати всім суддям Конституційного Суду України відпустку в один і той 
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самий час, оскільки Суд має бути постійно діючим органом, який повинен 

адекватно і своєчасно реагувати на будь-які загрози стабільності 

конституційного ладу та забезпечувати верховенство Конституції України й 

захист прав і свобод людини та громадянина. Одночасна відсутність на 

робочому місці всіх суддів Конституційного Суду України паралізує діяльність 

Суду протягом тривалого періоду (місяць і більше), що неприпустимо в 

демократичній державі»[221]. Проте, проектом Закону № 3300 не заборонена 

можливість виходу з відпустки за необхідності чи поділу Конституційним 

Судом України відпустки на декілька періодів, що де-факто і відбувається 

станом на сьогодні. Вважаємо, що ці питання можуть бути врегульовані на 

рівні Регламенту Конституційного Суду України. На нашу думку, за умови 

збереження неоплачуваної відпустки для суддів, така законодавча ініціатива не 

викликає критичних зауважень. Проте, як свідчить неоднорідна практика 

Конституційного Суду України, проблеми відсутності кворуму лежать не в 

площині неодночасної відпустки суддів Конституційного Суду України, а, 

скоріше, затримки із заміщенням вакантних посад суддів суб’єктами 

призначення. 

На окрему увагу заслуговує також проект Закону № 4533 «Про 

конституційну процедуру» № 4533[232], розроблений Робочою групою 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення ефективної 

діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого 

регулювання окремих аспектів роботи Конституційного Суду України. 

Відповідно до Пояснювальної записки, він має на меті «вирішити низку питань 

в діяльності Конституційного Суду України, зокрема щодо зміни мінімальної 

необхідної кількості суддів для ухвалення рішень, встановлення пріоритетної 

форми провадження, закріплення додаткових положень щодо дисциплінарних 

проваджень відносно суддів, формування порядку денного Суду, вимог до 

мотивування рішень» тощо. В межах даного законопроекту, ініціатори 

торкаються окремих питань незалежності Конституційного Суду України, 

зокрема питань мінімальної кількості голосів суддів, необхідних для ухвалення 
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рішення, питання формування порядку денного. Інші аспекти, такі як вимоги до 

мотивування рішень, конфлікт інтересів суддів та їх дисциплінарна 

відповідальність розглянуті у відповідних підрозділах дослідження.  

Мінімальна кількість голосів суддів. Відповідно до частини одинадцятої 

статті 38 проекту Закону № 4533, Рішення Суду є ухваленим Великою палатою, 

а його висновок – наданим, якщо за це проголосували щонайменше 12 суддів 

Конституційного Суду України. Збільшення мінімальної кількості голосів 

суддів для ухвалення рішення з 10 до 12, на перший погляд, не виглядає 

суттєвим. Особливо, якщо порівнювати з пропозиціями щодо збільшення такої 

кількості, чи навіть кворуму, до 15 і більше. Так само погоджуємося з тезою, 

що таке збільшення підвищить рівень консолідації суддів навколо ухваленого 

рішення та зменшення рівня полярності серед позицій суддів. Проте вважаємо 

за необхідне звернути увагу, що з огляду на вже наявну складність пошуку 10 

голосів для ухвалення рішень, особливо які стосуються питань статусу чи 

повноважень органів державної влади, та з огляду на практику 

неконституційної бездіяльності парламенту, президента та З’їзду суддів, які 

досить часто не виконують свої повноваження щодо доукомплектування 

вакантних посад в Конституційному Суді України, такі законодавчі новели 

несуть більше ризиків для блокування роботи Суду, ніж потенційної користі. 

Як відмічають М. Гранат та О. Бориславська, помітні різні позиції 

Венеціанської комісії в подібних ситуаціях, що мали місце в Україні та Польщі 

та стосувалися збільшення кворуму в органах конституційної юрисдикції. Якщо 

збільшення кворуму для прийняття рішення в органі конституційного 

правосуддя в Польщі Венеційська Комісія вважала порушенням встановлених 

стандартів незалежності, то в Україні – крайнім, але допустимим заходом. На 

погляд вчених, причиною таких відмінних підходів є різний ступінь 

легітимності рішень органів конституційного правосуддя. Рішення 

Конституційного Суду України щодо електронного декларування підірвало 

його легітимність та негативно вплинуло на гарантії його незалежності[12, c. 

16]. 
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Загалом, питання необхідної кількості голосів суддів Конституційного 

Суду України для ухвалення рішення має окремі проблемні аспекти, пов’язані з 

легітимністю його рішень, які знаходяться і дещо в іншій площині. Проектом 

Закону № 3300 було запропоновано внести зміни до статті 67 Закону України 

«Про Конституційний Суд України», якими встановити, що Рішення Суду у 

справі за конституційною скаргою є ухваленим, якщо за це проголосували 

щонайменше п’ять суддів від складу Сенату.  

На думку експертів, зміна кількості суддів, необхідна для ухвалення 

рішення у справі за конституційною скаргою з щонайменше двох третин суддів 

у складі Сенату – шести суддів - до п’яти спрощує ухвалення Сенатом цих 

рішень, а отже, збільшує ризики ухвалення несправедливих чи політично 

вмотивованих рішень[221]. Важко погодитися з настільки однозначним і 

критичним твердженням, оскільки чинна редакція Закону взагалі допускає 

ухвалення рішення за конституційною скаргою голосами чотирьох суддів 

Конституційного Суду. Тому вищенаведений аргумент не є обґрунтованим. 

Якщо Конституційний Суд України функціонує не у повному складі, а кількість 

суддів у Сенаті становитиме 6 осіб, то в такому разі, необхідна кількість голосів 

для ухвалення рішення, відповідно до змісту законопроєкту, буде 

збільшуватися із 4 голосів (наразі), до 5. Враховуючи зазначене, запропоновані 

зміни в одному випадку направлені на зменшення кількості голосів, необхідних 

для ухвалення рішення, а в іншому (якщо Суд працює не у повному складі 

суддів) – на збільшення[233]. 

На цю проблему ще раніше зверталася увага у дослідженні Центру 

конституційних ініціатив, в якому наголошувалося, що «один і той же закон 

може бути визнаний неконституційним в одному випадку 10-ма, в іншому 4-ма 

суддями. І критерій такої різниці - не важливість справи, не наявність усталеної 

практики, не відмінність в юридичних наслідках прийняття рішення чи колі 

осіб, на яке поширюється його дія, а лише суб’єкт звернення до 

Конституційного Суду України. Було зроблено критичний висновок, що такого 

порядку визнання законів неконституційними немає в жодному 
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конституційному суді Європи. Український законодавець обрав модель, яку 

неможливо ефективно використовувати та яка містить в собі великі ризики для 

національної демократії, визнання і дії в Україні принципу верховенства 

права[234].  

З огляду на вищезазначене, положення щодо мінімальної необхідної 

кількості голосів суддів Конституційного Суду України, необхідних для 

ухвалення рішення за конституційною скаргою, є проблемою легітимності його 

рішень, і як наслідок - забезпечення незалежності Суду.  

Порядок денний. Відповідно до статті 36 проекту Закону № 4533, 

встановлюються додаткові процедури щодо формування порядку денного, які 

збільшують роль судді-доповідача у справі та інших суддів Конституційного 

Суду України, в порівнянні з діючим законодавством. Такі новели є 

доцільними, оскільки у випадку наявності бажання суддів розглядати певну 

справу та відсутність такого бажання у Голови Суду, ініціювати її розгляд є 

складним завданням для суддів.  

Зважаючи на таку обставину, можемо зробити висновок, що парламент 

володіє широким арсеналом засобів забезпечення незалежності 

конституційного суду, які проявляються як в певних активних діях, зокрема 

виконанні рішень конституційного суду в процесі законотворчої діяльності, 

деталізації статусу суду на законодавчому рівні, так і в утриманні від ухвалення 

неконституційних актів, які направлені на порушення незалежноств 

конституційного суду. 

Недотримання гарантій незалежності Конституційного Суду України 

парламентом та президентом протягом тривалого часу, відсутність розуміння 

суспільством ролі Конституційного Суду України призвели до конфліктної 

ситуації» 2020-2021 років. Зважаючи на критичну кількість порушень гарантій 

незалежності Конституційного Суду України депутатами, Верховною Радою 

України уцілому та Президентом України, вважаємо за необхідне окремо 

зупинитися на даній проблемі. Частково, ми її вже зачіпали в підрозділі 2.1. 
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даного дослідження, проте проблема є набагато ширшою за питання 

припинення повноважень судді Конституційного Суду України.  

27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України ухвалив Рішення № 

13-р/2020[215], яким окремі положення Закону України «Про запобігання 

корупції» та Кримінального кодексу України були визнані неконституційними. 

За результатами суспільно-політичних процесів що розпочалися після 

ухвалення вказаного рішення постала низка запитань щодо ролі, процедур 

діяльності та незалежності Конституційного Суду України. Питання належної 

вмотивованості та обґрунтованості рішень Конституційного Суду України, 

засобів забезпечення власної незалежності, тиску на Суд з боку політичних 

суб’єктів та необхідності законодавчого вдосконалення окремих аспектів його 

діяльності стали очевидними протягом вказаного періоду. Розглянемо їх більш 

детально.  

В кінці 2020 та на початку 2021 року в Україні тривали процеси, які мали 

різноманітну інтерпретацію, характеристики та оцінки. В чому сходяться думки 

більшості науковців – в даних процесах ключову роль відіграють президент, 

Конституційний Суд України та парламент. Найчастіше приходиться чути 

термін «конституційна криза»[235], який, на нашу думку, є некоректним. 

Відповідно до позиції О. Бориславської, яку ми повністю розділяємо, 

конституційною кризою є стан, в якому «із ситуації неможливо вийти в межах 

діючої Конституції»[236]. Венеційська комісія також не кваліфікує це як 

конституційну кризу, використовуючи термін «конституційна ситуація». 

Натомість ці події цілком підпадають під визначення «державно-

правового конфлікту», запропонованого Ю. Барабашем, відповідно до якого це 

«конфронтація, яка виникає між декількома владними інститутами, владним 

інститутом (інститутами) та інститутами суспільства, соціальними спільнотами 

через загрозу завдання шкоди авторитету влади, порушення нормального 

функціонування державного механізму, суттєве відхилення в діях (актах) від 

існуючої конституційної системи організації публічної влади, ухвалення рішень 

із порушенням процедури, а також у зв’язку з прагненням недержавних 
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суб’єктів розширити (змінити) свій політико-правовий статус та яка може бути 

подолана за допомогою конституційно визначених засобів (форм), 

використання яких можливе за ініціативи одного з учасників конфлікту»[237].  

Тож 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України ухвалив Рішення 

№ 13-р/2020 (далі – Рішення), яким визнав неконституційними: 

- окремі положення Закону України «Про запобігання корупції» щодо 

повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції, далі – 

НАЗК, (пункти 6, 8 частини першої статті 11, пункти 1, 2, 6-10-1, 12, 12-1 

частини першої, частини другу - п’яту статті 12, частину другу статті 13, 

частину другу статті 13-1, статтю 35, абзаци другий, третій частини першої 

статті 47, статті 48-51, частини другу, третю статті 52, статтю 65 Закону); 

- статтю 366-1 Кримінального кодексу України. 

Дане рішення викликало широке обговорення в суспільстві, реакцію 

органів державної влади та різноманітні оцінки від політиків, яка полягала в 

наступному: 

- Президент України: «Роботу Конституційного Суду України 

оцінюю як руйнівний ураган, і ми говоримо про наслідки цього урагану»[238], 

«певні особи працюють на підрив національної безпеки та оборони держави. 

Правоохоронці мають отримати деталі, які призвели до прийняття відповідних 

рішень»[239]; 

- Представник Президента в Конституційному Суді: «…в 

Конституційному Суді є група суддів, які відверто симпатизують Російській 

Федерації. Очолює цю групу голова Конституційного Суду»[240]; 

- Секретар Ради національної безпеки і оборони: «Рішення 

Конституційного Суду України дає вагомі причини вважати, що існує цілісний 

план, спрямований проти основ української державності»[241] «Ми 

відслідковуємо чіткі дії групи осіб, які спрямовані на знищення української 

державності... Більш того, в те, що в цьому брала участь країна-агресор – в мене 

немає сумнівів»[242]; 
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- Керівник Офісу Президента України: «…антиконституційне 

рішення Конституційного Суду, незважаючи на зусилля внутрішніх та 

зовнішніх ворожих сил, не змогло зруйнувати нашу антикорупційну систему та 

посварити Україну із західними партнерами, а затримка у співпраці з 

міжнародними донорами не призвела до фінансової катастрофи, як 

пророкували любителі шукати «зраду»[243]; 

- Радник Керівника Офісу Президента України: «в случае с 

затянувшимся кризисом в Конституционном Суде речь идёт исключительно о 

«людях и уродах»[244]. 

Наведені формулювання свідчать, з одного боку про відверту зневагу, а з 

іншого - порушення презумпції невинуватості. Адже, не говорячи навіть про 

обвинувальні вироки, що набули законної сили, доказів незаконних дій суддів 

Конституційного Суду України, направлених на «підрив національної безпеки 

та оборони» надано не було[245]. На нашу думку, тут доречною буде цитата О. 

Мироненка, «у червні 2008 року на зустрічі з новими суддями, які щойно 

склали присягу і вступили на посаду, Президент України наголосив, що 

Конституційний Суд України тільки тоді матиме (!) статус «найвищого органу 

конституційної юрисдикції», коли відстоюватиме виключно національний 

інтерес, а судді насамперед будуть патріотами[246]. У зв’язку з цим, нагадаємо, 

що в таких закликах В. Ющенко не став новатором, свідомо чи не свідомо він 

відтворив гасло 30-40х років ХХ ст., яке належить М. Калініну: «Судья, прежде 

всего, должен быть коммунистом»[113, c. 689].  

Прийнятому Рішенню також було присвячено засідання Ради 

національної безпеки і оборони, за результатами якого було ухвалено Рішення 

РНБО України від 29 жовтня 2020 року «Про вжиття заходів для відновлення 

нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та 

довіри до конституційного судочинства»[247]. Зазначимо, що з відомих назагал 

випадків раніше РНБО збиралося щодо судових рішень чи рішень органу 

конституційної юрисдикції лише одного разу, і тоді також за результатами 
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засідання главою держави було продемонстроване нівелювання принципу 

стримувань і противаг[248]. 

За результатами засідання РНБО, 29 жовтня 2020 року Президентом 

України було зареєстровано Проект Закону про відновлення суспільної довіри 

до конституційного судочинства № 4288[166]. В Преамбулі даного 

законопроекту була констатована «спроба повалення конституційного ладу і 

захоплення державної влади в Україні» з боку Конституційного Суду України. 

В статті 1 законопроекту пропонувалося визнати Рішення «нікчемним (таким, 

що не створює правових наслідків)». А в статті 2 - встановити, що 

«повноваження складу Конституційного Суду України, діючого на момент 

прийняття Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 

13-р/2020 у справі № 1-24/2020(393/20), припиняються з дня набрання чинності 

цим Законом».  

Окрім очевидних вад юридичної техніки, вважаємо, що проект Закону № 

4288 потенційно порушує частину третю ст. 5, частину другу ст. 19, частину 

першу ст. 62, частину першу ст. 149 та частину першу ст. 149-1 Конституції 

України. 27 лютого 2021 року проект Закону № 4288 було відкликано. 

3 листопада понад 200 народних депутатів підписали заяву, в 

подальшому озвучену[249] з трибуни парламенту та передану[250] до 

Конституційного Суду України, із закликом щодо добровільної відставки 11 

суддів, які проголосували за Рішення № 13-р/2020. Протягом листопада 2020 

року відбувалося своєрідне змагання серед народних депутатів щодо реєстрації 

законопроектів «направлених на розв’язання конституційної кризи». Нижче 

наводимо перелік окремих законодавчих ініціатив, сама кількість яких свідчить 

про екстраординарність ситуації[251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 

261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274]. 

Частина з вказаних законопроектів була направлена на регулювання 

діяльності Конституційного Суду України, частина – на відновлення дії 

положеннями антикорупційного законодавства, ще одна – суто проявом 

популізму. Окремі з них були відвертими спробами здійснити тиск на Суд. 
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Як слушно зазначав ще у 2013 році С. Різник, безмежна критика 

Конституційного Суду України є «об’єктивно зумовленою сильною спокусою, 

що, однак, не вирішує наявних конституційно-юрисдикційних проблем, а лише 

поглиблює їх. Вона допустима до тієї межі, поки не шкодить стратегічним 

національним інтересам, майбутньому України»[275]. На жаль, вимушені 

констатувати, що дана конституційна ситуація завдала суттєвої шкоди 

авторитету Конституційного Суду України. Це стало можливим, з одного боку, 

через слабку вмотивованість Рішення 13-р/2020, з іншого - через заяви та дії 

окремих політиків і органів державної влади. Питання підвищення 

конституційної культури, як і зменшення впливу правового нігілізму та 

правового ідеалізму, є ключовим у вирішенні існуючої та недопущенні 

майбутньому подібних ситуацій, та, на жаль, роботи в даному напрямку ще 

дуже багато.  

З боку Кабінету Міністрів України в частині забезпечення 

функціонування незалежного Конституційного Суду важливим є формування 

проекту Закону про бюджет на поточний та наступні роки з урахуванням усіх 

потреб Конституційного Суду України. В. Скомороха взагалі вважає бюджетне 

фінансування найважливішою гарантією незалежності Конституційного Суду 

України[276, c. 10]. Положеннями статті 26 Закону врегульовано питання 

винагороди суддів, а статтею 27 Закону - питання щомісячного довічного 

грошового утримання судді Конституційного Суду України у відставці. 

Зокрема, в цьому контексті варто відмітити положення статті 42 Закону, 

відповідно до яких видатки на фінансове забезпечення діяльності 

Конституційного Суду України не можуть бути скорочені в поточному 

бюджетному періоді та обсяг видатків на фінансування діяльності Суду в 

наступному році не може бути меншим за обсяг видатків у попередньому 

фінансовому році. 

Окремі проблеми можуть виникнути з другою частиною, оскільки, як і 

економічна ситуація, так і практика бюджетного процесу можуть ускладнити 

процес виконання цієї норми. Якщо Конституційний Суд України 
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потребуватиме суттєвих капітальних видатків в межах бюджетного року, їх 

буде важко отримати, адже Міністерство фінансів розумітиме, що наступного 

року фінансування бюджетної програми діяльності Конституційного Суду 

України не може бути зменшено. До речі, Верховна Рада України в цьому 

процесі відіграє найважливішу роль, оскільки, як зазначав П. Мартиненко, вона 

має виключне «право гаманця»[35, c. 82]. 

Окремо наголосимо, що останнім часом більшість дискусій щодо 

правового статусу Конституційного Суду України, на жаль, зводяться до 

видатків на утримання органу конституційної юрисдикції. Такі заяви 

оголошуються і народними депутатами[277]. Подібна практика протистояння 

різних гілок влади Конституційному Суду України не є новою, наприклад, 

суддя Конституційного Суду у відставці О. Мироненко згадує період 2008 року, 

коли на адресу Суду почала висловлюватися урядова преса, вдаючись навіть до 

образливих чи бездоказових висновків: «конституційні дармоїди», «судді не 

розуміють, чому повинні працювати», «судді дуже продумано косять під 

необізнаність», «судді підконтрольні президенту і отримують доплати від 

багатеньких «регіоналів»[113, c. 688]. Або до прикладу: «Сьогодні можна 

впевнено стверджувати, що свого часу Конституційний Суд України 

створювався для того, щоб узаконювати незаконні рішення виконавчої влади», 

— слова О. Березюка, в майбутньому голови парламентської фракції[278]. 

На думку М. Савенка, незалежності судді сприятиме «встановлення йому 

гарантованого розміру соціального забезпечення: пенсії або щомісячного 

довічного грошового утримання. За відсутності такої гарантії суддя 

перебуватиме під власним психологічним тиском, думаючи про матеріальне 

забезпечення себе і своєї сім’ї та майбутнє працевлаштування. Закріплення в 

законі права на попередню роботу не можна розглядати як надійну гарантію, 

адже не можна виключати того, що під час перебування судді на посаді не 

будуть ліквідовані чи реорганізовані підприємство, установа, організація, де він 

працював до призначення або не буде скорочена його попередня посада»[279, c. 

128]. 
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З огляду на досліджувану тематику, необхідно звернути увагу на окремі 

питання фінансового забезпечення суддів Конституційного Суду України. Так, 

06 травня 2020 року суддя Конституційного Суду у відставці М. Гультай 

звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною 

заявою до Конституційного Суду України про стягнення невиплаченої частини 

вихідної допомоги та середнього заробітку за час затримки розрахунку при 

звільненні. Відповідно до тексту Ухвали про відкриття провадження від 28 

травня 2020 року[280], позивач зазначив, що не проведення повного розрахунку 

при звільненні у відставку є протиправним, адже кошти на виплату вихідної 

допомоги суддям Конституційного Суду України при виході у відставку 

передбачені кошторисом на 2020 рік. Видається, що в даному випадку позивач 

посилається на положення п. 7 Прикінцевих положень Закону України «Про 

Конституційний Суд України» та Закону України «Про Конституційний Суд 

України» 1996 року. Зі схожими позовними вимогами 30 квітня до відповідного 

суду звернулася і суддя Конституційного Суду України у відставці Н. 

Шаптала[281]. Поки дана справа перебуває на розгляді в суді першої інстанції. 

Дотримання законодавчих гарантій в аспекті фінансування 

Конституційного Суду України є обов’язковим і для самого Суду, зокрема у 

випадку виплати щомісячного довічного грошового утримання судді 

Конституційного Суду України у відставці. Якщо судом буде встановлено 

порушення вимог закону у наведених вище справах, необхідно буде 

констатувати порушення індивідуальних гарантій незалежності самим 

Конституційним Судом України. На жаль, такі випадки є непоодинокими[282].  

Також, з останніх прикладів впливу на незалежність Конституційного 

Суду України Верховною Радою України можна згадати голосування в 

Парламенті за проект Закону № 9241 (проект передбачав внесення змін до 

додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 

з метою виділення надлишкових коштів державного бюджету з фінансування 

Верховного Суду на фінансування діяльності Конституційного Суду 

України)[283]. Верховна Рада України за півтора місяці 8 разів провалила 
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голосування за включення проекту Закону № 9241 до порядку денного, що 

створило окремі проблеми з фінансуванням діяльності Конституційного Суду 

України у 2018 році. У 2019 році обсяг бюджетних асигнувань становив 267 

769,3 тис. грн, проте фактичне фінансування по системі Конституційного Суду 

України здійснено на рівні 264 158,8 тис. грн, або 98,7% річного плану[211, c. 

114]. Протягом 2020 року фінансове забезпечення діяльності Конституційного 

Суду України в цілому відповідало визначеним законодавством вимогам. Та як 

зазначає сам Конституційний Суд України, нерівномірність фінансування 

протягом бюджетного року, високий рівень невизначеності з обсягами 

доступних ресурсів в останньому кварталі 2020 року разом з іншими 

обставинами негативно позначилися на обсягах фактичного фінансування 

системи Конституційного Суду України порівняно з плановими 

показниками[212, c. 138]. 

В контексті фінансового забезпечення[284], цілком резонно постає ще 

одне питання: яка межа між забезпеченням незалежності та отриманням 

надмірних коштів з державного бюджету для винагород суддів та суддів 

Конституційного Суду України у відставці? Як забезпечити цей баланс? 

Гарантії суддів Конституційного Суду України в аспекті його 

фінансування до конституційної реформи 2016 року були взаємопов’язані із 

гарантіями судів загальної юрисдикції, а після 2016 року, відповідно до частини 

другої статті 26 Закону, встановлено, що винагорода судді складається з 

посадового окладу та доплат, встановлених для судді Верховного Суду, з 

урахуванням положень цього Закону. Таким чином, практика Конституційного 

Суду України відносно незалежності судів загальної юрисдикції в аспекті їх 

фінансування є цілком релевантною для суддів Конституційного Суду України.  

Нижче наведемо практику Конституційного Суду України з цього 

питання. Відповідно до абзацу третього пункту 2 мотивувальної частини 

Рішення № 6-рп/1999[285], особливий порядок фінансування судів є однією з 

конституційних гарантій незалежності суддів. Важливим механізмом 

забезпечення такої гарантії є … обов’язок держави забезпечувати фінансування 
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та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів шляхом 

окремого визначення у Державному бюджеті України видатків на утримання 

судів. Централізований порядок фінансування судових органів з Державного 

бюджету України в обсягах, які мають забезпечувати належні економічні умови 

для має обмежити будь-який вплив на суд і спрямований на гарантування 

судової діяльності на основі принципів і приписів Конституції України. 

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 4 мотивувальної частини Рішення № 

12-рп/2001[286], стале забезпечення фінансування судів з метою створення 

належних умов для їх функціонування та діяльності суддів, а також органів 

дізнання, попереднього (досудового) слідства і прокуратури, робота яких тісно 

пов’язана з діяльністю судів, є однією з конституційних гарантій реалізації прав 

і свобод громадян, їх судового захисту.  

В абзаці четвертому пункту 5 мотивувальної частини Рішення № 5-

рп/2002[287], зазначено, що зменшення (в тому числі шляхом зупинення дії 

окремих нормативних актів) видатків Державного бюджету на фінансування 

судів і суддів не забезпечує повного і незалежного здійснення правосуддя, 

нормального функціонування судової системи, що може призвести до зниження 

довіри громадян до державної влади, загрожувати реалізації гарантованого 

Конституцією України права людини і громадянина на судовий захист. 

У абзаці восьмому пункту 7 мотивувальної частини Рішення № 8-

рп/2005[288], Конституційний Суд України дійшов висновку, що фінансування 

щомісячного довічного грошового утримання суддів за рахунок Державного 

бюджету України, а не Пенсійного фонду України є гарантією незалежності 

суддів. Схожий висновок міститься і в абзаці п’ятому підпункту 3.3 пункту 3 

мотивувальної частини Рішення № 4-рп/2007[289]. 

У Рішенні № 7-рп/2010[290], Конституційний Суд України сформував 

правову позицію, відповідно до якої, положення частини першої статті 130 

Конституції України, а саме: «Держава забезпечує фінансування та належні 

умови для функціонування судів і діяльності суддів», необхідно розуміти так, 

що:  
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– фінансування всіх судів в Україні повинне забезпечуватися державою 

виключно за рахунок коштів Державного бюджету України; 

– від імені держави забезпечення фінансування судів здійснюють Кабінет 

Міністрів України шляхом розроблення та подання до Верховної Ради України 

проекту закону про Державний бюджет України та Верховна Рада України 

шляхом затвердження Державного бюджету України виключно законом 

України, здійснення контролю за його виконанням і прийняття рішення щодо 

звіту про його виконання; 

– у Державному бюджеті України мають визначатися окремо для всіх 

судів України видатки на їх утримання не нижче рівня, що надає можливість 

незалежного здійснення правосуддя, з подальшим забезпеченням повного і 

своєчасного виділення таких видатків; 

 – органи виконавчої влади беруть участь в організаційному забезпеченні 

функціонування судів і діяльності суддів у випадках та в порядку, 

передбачених Конституцією України та законами України. 

В абзаці п’ятому підпункту 2.3 пункту 2 мотивувальної частини Рішення 

№ 5-рп/2016[291] Конституційний Суд України прийшов до висновку, що 

надання Кабінету Міністрів України повноважень застосовувати норми і 

положення закону у порядку та розмірах виходячи з наявних фінансових 

ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального 

страхування України є звуженням гарантій незалежності суддів, зокрема щодо 

фінансування, що не відповідає частині першій статті 129 Основного Закону 

України, оскільки це не може бути повноваженням Кабінету Міністрів України, 

а відноситься до виключних повноважень Верховної Ради України.  

Відповідно до вищеописаних правових позицій Конституційного Суду 

України можна зробити декілька висновків:  

1. Всі конституційні подання щодо захисту незалежності суддів в 

аспекті фінансування носились або Верховним судом, або Верховним судом 

України, або Вищим господарським судом України (окремі провадження були 

об’єднані з провадженнями, відкритими за конституційними поданнями 
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народних депутатів). Це логічно, оскільки саме судді, в першу чергу, 

зацікавлені в захисті своєї незалежності. 

2. В окремих провадженнях щодо незалежності суддів в аспекті 

фінансування порушується принцип «не бути суддею у власній справі». 

Наприклад, у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень 

законів України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 

1402-VIII, «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського 

врядування" від 16 жовтня 2019 року № 193-IX, «Про Вищу раду правосуддя» 

від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII, досліджувалося питання зменшення 

базового розміру посадового окладу судді Верховного Суду з 75 до 55 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 

січня календарного року, а отже, і питання винагород суддів Конституційного 

Суду України, оскільки винагорода Судді складається з посадового окладу та 

доплат, встановлених для судді Верховного Суду. Представник Президента Ф. 

Веніславський зазначав, що «Національне агентство по запобіганню корупції 

(НАЗК) має дослідити, діють або не діють судді Конституційного Суду України 

в умовах потенційного або реального конфлікту інтересів». На його думку, 

коли судді приймають рішення, які опосередковано стосуються їх правового 

статусу, то тут є конфлікт інтересів[292]. Наголосимо, що такі рішення справді 

стосувалися винагород суддів Конституційного Суду України, проте це 

обумовлено роллю самого Суду як органу конституційної юрисдикції. Іншими 

словами, альтернативного Конституційного Суду України в системі органів 

державної влади не передбачено, а вирішувати питання про конституційність 

(неконституційність) закону інший орган влади не може.  

3. В усіх вищезазначених рішеннях Конституційного Суду України 

була сформована однозначна позиція стосовно неможливості «свавільно 

встановлювати або змінювати розмір винагороди судді, використовуючи свої 

повноваження як інструмент впливу на судову владу» (абзац восьмий пункту 
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четвертого Рішення від 11 березня 2020 року № 4-р/2020[293]). Проте жодне з 

рішень Конституційного Суду України протягом двадцятирічної практики з 

цього приводу не містило в собі відповідь на питання: а яке зменшення 

винагороди суддів не буде вважатися свавільним та за яких умов?  

Зазначимо, що порушення гарантій незалежності суддів Конституційного 

Суду України в аспекті їх фінансування є неприпустимим. Одночасно, ми 

розуміємо, що можуть виникнути обставини, наприклад критичний дефіцит 

державного бюджету, за яких фінансування багатьох бюджетних програм є 

неможливим. Чи допускається в такому разі зменшення винагороди суддів 

Конституційного Суду України? Безумовно, повинні існувати застереження 

щодо граничних розмірів такого зменшення, критеріїв пропорційності та 

співвідношення зі зменшенням винагород представників виборних посад, 

політичних посад, державної служби та служби органів місцевого 

самоврядування. Проте на нашу думку, такі обмеження цілком можливі, проте 

практика Конституційного Суду України такого обмеження не допускає.  

У судовій практиці Конституційного Суду Литви стверджується, що для 

забезпечення незалежності судді та судів від законодавчої та виконавчої влади 

заборонено зменшити заробітну плату чи інші соціальні гарантії судді під час 

його перебування на посаді та що будь-які спроби зменшити винагороду судді 

чи інші його соціальні гарантії або обмеження фінансування судів 

розцінюються як посягання на незалежність суддів та судів, за винятком 

випадків, коли в державі виникає особливо важка економічно-фінансова 

ситуація та об’єктивно не вистачає коштів у державному бюджеті[294, c.11]. 

У 2020 році Конституційним Судом України розглядалася справа за 

конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції 

України окремих положень постанови Кабінету Міністрів України «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», положень частин 

першої, третьої статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 
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2020 рік», абзацу дев’ятого пункту 2 розділу 11 «Прикінцеві положення» 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2020 рік». Позиція Верховного Суду[295], щодо порушення 

незалежності суддів не передбачала «неможливості» зменшення суддівської 

винагороди, а ґрунтується на непропорційності та порушенні принципу 

встановлення виключно законом». Тому, в межах даного конституційного 

провадження, Конституційний Суд України міг частково відповісти на питання 

меж обмежень суддівської винагород та винагороди суддів Конституційного 

Суду України і встановити допустимість обмежень як таких. Конституційним 

Судом України в пунктах 4.2 та 4.3 Рішення № 10-р/2020 була висловлена 

позиція, відповідно до якої обмеження суддівської винагороди є посяганням на 

гарантії незалежності суддів. Обмеження відповідних виплат є допустимим за 

умов воєнного або надзвичайного стану. Однак такого роду обмеження має 

запроваджуватися пропорційно, із встановленням чітких часових строків та в 

жорсткій відповідності до Конституції та законів України. Таке обмеження 

також може застосовуватися й до суддів, однак після закінчення терміну його 

дії втрачені у зв’язку з цим обмеженням кошти необхідно компенсувати 

відповідними виплатами, оскільки суддівська винагорода є складовим 

елементом статусу судді, визначеного Конституцією України. Зазначимо, що 

критерії жорсткої відповідності Конституції України за умов такого обмеження 

(окрім спеціальних правових режимів воєнного та надзвичайного стану), 

Конституційним Судом України окреслені не були.  

Станом на 08 липня 2020 року[296], посадовий оклад судді 

Конституційного Суду України, без доплат за вислугу років, зайняття 

адміністративних посад та наукового ступеня складав 170 250 гривень. З 

урахуванням таких доплат, наприклад, стаж більше 35 років, науковий ступінь 

доктора наук та зайняття посади секретаря колегії, винагорода суддів 

Конституційного Суду України може становити 522 100 гривень і більше. 

Відповідно до даних Державної служби статистики[297], середньою заробітною 

платою в Україні є 10 542 гривень. 
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Неможливо встановити яка саме винагорода для судді буде 

«правильною», хоча такі спроби є[298], чи передбачити єдиний коефіцієнт 

співвідношення з прожитковим мінімум. Безумовно, пропорційність з 

середньою заробітною платою в державі має зберігатися[299], проте якою вона 

має бути - станом на сьогодні це питання не лише розсуду законодавця, але й 

самого Конституційного Суду України. Конституційному Суду України 

важливо розуміти, що його незалежність, яка частково базується на авторитеті в 

суспільстві, залежить і від того, чи у суспільстві немає відчуття 

несправедливості від різниці в 50 разів між середньою зарплатою і 

винагородою судді Конституційного Суду України.  

Також варто виділити діяльність правоохоронних органів як засобу, що 

впливає на незалежність конституційного суду. Відповідно до положень статті 

149 Конституції України, вплив на суддю Конституційного Суду України у 

будь-який спосіб забороняється, а держава забезпечує особисту безпеку судді 

Конституційного Суду України та членів його сім’ї. Ці конституційні гарантії 

знаходять своє відображення в положеннях статей 112, 344, 346 Кримінального 

Кодексу України. Таким чином, будь-яка особа має утримуватися від вчинення 

таких кримінально караних діянь, а органи прокуратури та досудового 

розслідування мають здійснювати усі необхідні процесуальні дії для 

притягнення до відповідальності тих, хто таки вчинив такі злочини, що 

перешкоджає функціонуванню незалежного Конституційного Суду України.  

Щодо неюридичних засобів забезпечення незалежності конституційного 

суду, варто зауважити, що важливим питанням є співвідношення права на 

мирні зібрання і уникнення тиску на конституційний суд. На думку В. 

Скоморохи, з метою унеможливлення зовнішніх впливів на Конституційний 

Суд України чи суддю з боку мітингуючих, пікетників тощо варто встановити 

заборону цих заходів поблизу приміщення Конституційного Суду України[300, 

c. 18]. У якості прикладу він приводить положення Закону про Конституційний 

Суд Литовської Республіки, якими заборонено проведення мітингів, пікетів і 

подібних дій на відстані менше 75 метрів до приміщення суду та в суді, якщо 
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вони переслідують мету здійснити вплив на суддю чи суд, що вважається 

втручанням у їхню діяльність. Схожі питання мали місце і у функціонуванні 

Конституційного Суду Грузії[301]. 

Розуміючи мету такої пропозиції та її раціональність, звернемо увагу на 

декілька важливих обставин. По-перше, безальтернативна заборона проведення 

мирних зібрань поблизу приміщення Конституційного Суду України може 

обмежувати право, гарантоване статтею 39 Конституції України. По-друге, 

введення в українське правове поле норми на кшталт вищеописаної, жодним 

чином не вирішить проблему можливого тиску на Конституційний Суд 

України, оскільки чинне законодавство, що регулює організацію і проведення 

мирних зібрань не дозволяє забороняти їх в адміністративному порядку, 

можлива лише заборона в судовому порядку. А саме під час судового розгляду, 

за наявності мети здійснити вплив на суддю Конституційного Суду України чи 

сам Суд, суд загальної юрисдикції може прямо застосовувати частину другу 

статті 39 Конституції України і таким чином запобігти впливу на 

Конституційний Суд України. 

М. Середа, в свою чергу зазначає, що «під кутом зору Європейського 

суду, у тих випадках, коли демонстранти явно і зумисне ігнорують вимоги 

національного законодавства, а влада проявила достатній ступінь 

толерантності, припинення мирного зібрання і наступне покарання його 

учасників може бути допустимим. Цю позицію Європейський суд сформулював 

виходячи з того, що асоціації та інші особи, які організовують демонстрації є 

гравцями демократичного процесу, а тому важливо, щоб вони поважали і 

підкорялись правилам, які регулюють даний процес»[302]. Саме тому у 

випадках явного зловживання правом на мирні зібрання і законодавством, яке 

регулює порядок його реалізації, учасники можуть бути піддані певним 

санкціям[303, c. 120]. На нашу думку, недопустимими є спроби проникнути до 

житла суддів Конституційного Суду України, при здійснення мирного 

зібрання[304].  
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Окремим неюридичним засобом забезпечення незалежності 

конституційного суду є діяльність різноманітних профільних асоціацій. 

Зокрема, в Україні діє Асоціація суддів Конституційного Суду України до якої 

входять як діючі судді, так і судді Конституційного Суду у відставці[305]. 

Метою діяльності асоціації є участь у громадському і суспільному житті 

держави, сприяння органам державної влади і місцевого самоврядування в 

реалізації їх повноважень у сфері правотворення та правозастосування та 

сприяння суддям Конституційного Суду України у відставці (на пенсії), діючим 

суддям Конституційного Суду України як громадянам України у здійсненні і 

захисті їх конституційних прав і свобод, а також прав і свобод та законних 

інтересів, передбачених законодавством України, іншими нормативно-

правовими актами. 

Також варто згадати про Асоціацію конституційного правосуддя країн 

регіонів Балтійського та Чорного морів[306]. До її складу входять 

конституційні суди Литви, Молдови, Польщі, Грузії та України. Діяльність 

Асоціації спрямована на сприяння захисту прав людини та основних свобод, а 

також незалежності конституційних судів, реалізації принципів верховенства 

права та посилення обміну досвідом між своїми членами. 

З огляду на вищевикладене, можемо зробити висновок, що забезпечення 

незалежності конституційного суду критично залежить від таких суб’єктів, як 

парламент, президент, уряд, а також перебуває в залежності від органів 

правопорядку, громадських організацій та засобів масової інформації, з огляду 

на різноманітність засобів забезпечення незалежності конституційного суду, які 

мають цими суб’єктами реалізовуватися. 
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Висновки до розділу 

 

(1) Серед моделей формування конституційних судів європейських 

держав превалює змішаний спосіб призначення суддів конституційного суду, 

оскільки навіть церемоніальне повноваження Президента передбачає 

необхідність враховувати його побажання при номінуванні кандидатів на 

посади суддів конституційного суду іншими гілками влади (звісно, за умови, 

що Президент не обирається в Парламенті, тоді таке повноваження буде дійсно 

виключно церемоніальним). 

(2) Відсутня пряма кореляція між способом формування 

конституційного суду та географічним розташування держави, формою 

правління чи державно-територіальним устроєм. 

(3) Жодна з наведених моделей формування конституційних судів не 

дає стовідсоткових гарантій від втручання в незалежність конституційного 

суду. Словаччина, Польща та Угорщина, Україна, Румунія мають різні моделі 

формування конституційних судів, проте усі держави мають досвід проблем із 

забезпеченням їх незалежності. Втручання в незалежність конституційного 

суду стає можливим за комплексу причин, та жодна модель формування суду 

не може бути «вакциною» від такого втручання. 

(4) З огляду на роль та статус конституційного суду в системі органів 

державної влади, при вдосконаленні законодавства необхідно розглянути один 

із описаних варіантів зменшення дискреції політичних суб’єктів при 

формуванні конституційного суду. 

(5) Процедура конкурсного відбору суддів Конституційного Суду 

України, встановлена на законодавчому рівні, має бути приведена у 

відповідність до Конституції України, з метою запровадження реального, а не 

фіктивного конкурсного відбору кандидатів на посади суддів Конституційного 

Суду України. 

(6) Процедура припинення повноважень судді конституційного суду 

відіграє важливу роль у механізмі забезпечення незалежності конституційного 
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суду, а належна процедура та чіткі підстави припинення повноважень судді 

конституційного суду є відповідним гарантіями незалежності суддів 

конституційного суду. 

(7) Зважаючи на особливу компетенцію органів конституційної 

юрисдикції, важливим є забезпечення незалежності органу конституційної 

юрисдикції від інших гілок влади, які впливають на формування таких органів. 

Загалом, процедура припинення повноважень судді конституційного суду має 

виконувати дві функції – обмежувати політичний тиск і можливість свавільного 

припинення повноважень судді та передбачати реальну можливість звільнення 

судді у встановлених випадках. Наявність процедури припинення повноважень 

судді конституційного суду, яка забезпечує реалізацію двох вищенаведених 

завдань, є необхідною складовою механізму забезпечення незалежності 

конституційного суду.  

(8) В ході конституційної реформи 2016 року були значно посилені 

гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України в частині зміни 

процедури звільнення суддів, розмежування та встановлення чітких підстав 

припинення їх повноважень. Окремі, підстави для звільнення (зокрема, 

дисциплінарні проступки) потребують доопрацювання на законодавчому рівні. 

На жаль, вимушені констатувати, що навіть відсутність повноважень 

припиняти повноваження суддів Конституційного Суду України, не заважає 

суб’єктам призначення робити це в спосіб, не передбачений Конституцією 

України. Якщо допускається можливість свавільного розпуску 

Конституційного Суду України Президентом України, це свідчить про глибоку 

кризу конституційної культури, яка не може бути вирішена виключно змінами 

до українського законодавства.  

(9) Парламент має значні засоби забезпечення незалежності 

конституційного суду, які проявляються як в активних діях, зокрема виконанні 

рішень конституційного суду в законотворчій діяльності, деталізації статусу 

конституційного суду на законодавчому рівні, так і в утриманні від ухвалення 
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неконституційних актів, які направлені на порушення незалежності 

конституційного суду. 

(10) Конституційний конфлікт 2020-2021 років завдав суттєвої шкоди 

авторитету Конституційного Суду України. Це стало можливим через слабку 

вмотивованість Рішення 13-р/2020, та дії окремих політиків і органів державної 

влади.  

(11) Додержання законодавчих гарантій незалежності суддів 

конституційного суду в аспекті його фінансування є обов’язковим як для уряду, 

при формуванні бюджету, для парламенту, при ухваленні останнього, так і для 

самого Конституційного Суду України, зокрема у випадку розпорядження 

бюджетними коштами. 

(12) В контексті неюридичних засобів забезпечення незалежності 

конституційного суду окремо варто виділити діяльність засобів масової 

інформації, реалізацію права на мирні зібрання та діяльність профільних 

громадських організацій. Їх діяльність може мати як позитивний ефект для 

забезпечення незалежності конституційного суду, так і, навпаки, бути 

використана задля тиску на останній. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ 

КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ САМОСТІЙНО 

3.1. Загальні засоби забезпечення конституційним судом власної незалежності  

 

Конституційний cуд самостійно може реалізовувати низку засобів із 

забезпечення своєї незалежності: формування сталої практики, уникнення 

випадків затягування строків розгляду конституційних проваджень, 

підтримання високого рівня публічності і прозорості у своїй діяльності, 

інституційного посилення секретаріату, який забезпечує його діяльність, робота 

над забезпеченням інституційної пам’яті (передання практики роботи органу 

при зміні поколінь службовців) конституційного суду тощо.  

В межах даного підрозділу досліджено окремі загальні засоби 

забезпечення незалежності конституційного суду, які реалізуються ним 

самостійно, а таким засобам як належне мотивування та забезпечення сталої 

практики конституційного суду і публічності діяльності конституційного суду 

буде присвячено окремі наступні підрозділи. 

Важливим засобом забезпечення незалежності конституційного суду, що 

здійснюється судом є дотримання строків конституційного провадження. В 

умовах, якщо окрема категорія справ чи деякі конституційні провадження 

розглядаються тривалий строк, що перевищує передбачені законом часові 

рамки, можуть виникнути передумови для недовіри до органу конституційної 

юрисдикції. Протягом останніх років діяльності Конституційного Суду України 

неодноразово траплялася критика органу конституційної юрисдикції як від 

засобів масової інформації так і від представників юридичної спільноти, щодо 

недотримання строків при розгляді конституційних проваджень. Така ситуація 

склалася з окремими резонансними конституційними поданнями, проте 

важливо враховувати кризу в діяльності Конституційного Суду України у 2017 

році, що також вплинуло на затримку їх розгляду. 

Таких прикладів, на жаль занадто багато:  
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 справа щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

Закону України «Про засади державної мовної політики»[88]; 

 справа щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

Закону України «Про всеукраїнський референдум»[89]; 

 справа щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки»[90]; 

 справа щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13 частини другої, частини 

третьої статті 3 Закону України «Про очищення влади»[91];  

 більшість конституційних проваджень, відкритих за 

конституційними скаргами та інші. 

Тривалий розгляд конституційних проваджень, особливо тих, що мають 

яскраво виражений політичний характер, не сприяє забезпеченню незалежності 

Конституційного Суду України. 

Відповідно до частин другої та третьої статті 75 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» (далі – Закон), строк конституційного 

провадження не повинен перевищувати шість місяців, якщо інше не 

встановлено цим Законом. Строк конституційного провадження не може 

перевищувати один календарний місяць для справ: (1) про надання висновку 

щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України 

вимогам статей 157 і 158 Конституції України; (2) за зверненням Президента 

України щодо конституційності актів Кабінету Міністрів України відповідно до 

пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України; (3) щодо яких Сенат, 

Велика палата визнали конституційне провадження невідкладним. 

Експертами Центру політико-правових реформ висловлювалася позиція, 

відповідно до якої, «встановлення максимально можливого строку 

конституційного провадження може призвести до того, що не буде забезпечено 

повноту та об’єктивність розгляду конституційного провадження та не будуть 
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здійснені усі необхідні для цього засоби. Крім того, Законом не визначено 

правові наслідки недотримання цих строків. Аналогічні зауваження є 

актуальними і для одномісячного строку, визначеного у ч. 3 ст. 75 цього 

Закону. Крім того, п. 3 ч. 3 ст. 75 Закону передбачає, що одномісячний строк 

конституційного провадження не може бути перевищений у провадженні, яке 

Сенатом, Великою палатою визначене невідкладним. Водночас, Закон не 

встановлює, які провадження можуть бути визнані невідкладними, за наявності 

яких ознак чи обставин, що створює невиправдано широку дискрецію при 

визначенні невідкладних конституційних проваджень»[307]. 

З іншого боку, встановлення наслідків недотримання строків 

конституційного провадження як автоматичне закриття останнього чи будь-

яких інших, не виглядає можливим. Щодо встановлення критеріїв для визнання 

проваджень невідкладними не вбачається можливим визначення вимог, що 

були б конкретніше за оціночні поняття для самого Конституційного Суду 

України. Добросовісність виконання таких положень покладається на сам орган 

конституційної юрисдикції, що має бути відображено сталою практикою 

Конституційного Суду України. 

Ідея, щодо встановлення на рівні закону принципу, за яким прострочення 

строків конституційного провадження, має наслідком автоматичне визнання 

неконституційності чи навіть навпаки – конституційності, на перший погляд, 

виглядає привабливо, проте в результаті здатна привести до низької якості 

рішень конституційного суду, зловживань з боку суб’єктів права на 

конституційні подання та скарги. Тому, на нашу думку, такий варіант 

вирішення проблеми недотримання строків конституційного провадження є 

занадто радикальним та за наслідками, може створити ще більші проблеми. 

Додержання строків конституційного провадження залежить виключно від 

правосвідомості суддів конституційного суду. Тотожний висновок щодо ідеї 

встановити на рівні закону автоматичну конституційність акту, у випадку трьох 

неуспішних голосувань суддями конституційного суду за визнання такого акту 

неконституційним.  
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Проектом Закону № 3300 було запропоновано внести зміни до статті 28 

Закону України «Про Конституційний Суд України», якими встановити, що 

якщо Сенат чи Велика палата виходить за межі строків конституційного 

провадження визначених цим Законом, Сенат чи Велика палата на розгляді 

яких перебуває справа, постановляють умотивовану ухвалу про продовження 

строку конституційного провадження. На думку Представника Президента 

України в Конституційному Суді України Ф. Веніславського це 

«дисциплінуватиме суд, стане своєрідним психологічним запобіжником від 

надмірного та не завжди обґрунтованого затягування термінів розгляду 

справ»[308].  

Наведена законодавча пропозиція, навряд вирішить проблему 

недотримання Конституційним Судом України строків конституційного 

провадження, проте створює додаткові перешкоди для порушення строків 

конституційного провадження. В цьому контексті, варто звернути увагу на 

раціональне зауваження Асоціації правників України, відповідно до якого, 

продовження строку конституційного провадження автор законопроекту не 

обмежує в часі, оскільки не зазначає на який саме строк може бути продовжено 

конституційне провадження, що, у свою чергу, може призвести до порушення 

принципу розумності строків[233]. 

Були навіть спроби оскаржувати порушення строків конституційного 

провадження Конституційним Судом України до Окружного адміністративного 

суду міста Києва. У справі № 640/10185/20, були заявлені позивні вимоги щодо 

визнання протиправною бездіяльності Конституційного Суду України, яка 

полягає в не дотриманні розумного 6-ти місячного строку розгляду справи 

щодо відповідності Конституції (конституційності) Закону України «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (від 

19.10.2017 року №2168-VIII); та щодо зобов’язання Конституційного Суду 

України завершити протягом 2-х місяців розгляд даної справи. Окружним 

адміністративним судом міста Києва було ухвалено абсолютно логічне 

відмовне рішення[309], оскільки позов не належить розглядати за правилами 
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адміністративного судочинства та в адміністративного суду відсутні 

повноваження розглядати справи щодо недотримання Конституційним Судом 

України строків розгляду конституційних подань народних депутатів України. 

Звернення до адміністративного суду щодо недотримання Конституційним 

Судом України строків розгляду конституційних проваджень мали місце і щодо 

інших конституційних проваджень[310].  

Окремо зазначимо, що визначити певний однозначний причинно-

наслідковий зв’язок між порушення строків конституційного провадження та 

обставинами, які можуть спричиняти таке порушення не видається можливим. 

Всупереч украй несприятливим зовнішнім обставинам саме у 2009 році Суд 

напрацював найбільшу [на той момент – Б.Б.] кількість рішень і ухвал , ніж у 

будь-який з років його попередньої 13-річної діяльності. При цьому, за словами 

А. Стрижака, не було жодного порушення строків розгляду[113, c. 748]. На 

жаль, практика діяльності Конституційного Суду України 2010 року свідчить, 

що виключно вищеописаної позитивної практики недостатньо для забезпечення 

незалежності Конституційного Суду України. 

Загалом, питання додержання строків конституційного провадження – це 

відповідальність самого конституційного суду. Лише усвідомлення суддями 

важливості даного засобу забезпечення своєї незалежності здатне вирішити цю 

проблему, оскільки засоби із примусу дотримання конституційним судом 

строків або неможливі з точки зору його статусу, або не матимуть жодного 

ефекту. 

В контексті підвищення незалежності конституційного суду науковцями 

неодноразово вносилися різноманітні пропозиції щодо його посилення (зміна 

кворуму, наділення правом законодавчої ініціативи, відкриття конституційних 

проваджень за власною ініціативою). Кожна з наведених пропозицій покликана 

вирішити різні проблеми законодавчого регулювання діяльності 

конституційного суду. Проте, пропонуємо звернути увагу і на випадки, 

неконституційної практики реалізацій законодавчих положень самим 
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конституційним судом, оскільки це також негативно впливає на забезпечення 

його незалежності. 

Зокрема, в Рішенні № 6-р/2018 Конституційний Суд України встановив 

порядок його виконання. Фактично, Суд зазначив що після визнання 

неконституційними деяких положень закону, відновлюють дію попередні, котрі 

були чинні до внесення змін, що були згодом визнані неконституційними. По-

перше, така позиція була де факто використана в сумнозвісному «Рішенні щодо 

закону № 2222» та серйозно критикується самими суддями Конституційного 

Суду України. По-друге, Конституційний Суд України, видається, займає 

позицію, відповідно до якої відновлення дії положеннями, що були змінені чи 

скасовані тими нормами закону, що в подальшому були визнані 

неконституційними, можливе у випадку вказівки на це у самому рішенні Суду. 

З огляду на це, Конституційний Суд України перетворює себе на позитивного 

законодавця, що може містити ознаки порушення частини другої статті 19 

Конституції України. При цьому змушуючи всіх інших суб’єктів своїм 

Рішенням застосовувати не чинні норми, що є сумнівним. В контексті 

дослідження незалежності конституційного суду різнопланова практика, 

сформована у рішеннях № 3-р/2018, № 4-р/2018 з одного боку, та рішенні № 6-

р/2018 – з іншого, є негативним явищем.  

Відповідно до статті 91 Закону України «Про Конституційний Суд 

України», закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані 

неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним 

Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено 

самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення. Така можливість 

передбачена для запобігання створенню прогалин в праві.  

Проектом Закону «Про конституційне провадження» № 6427[311] 

пропонувалося розширити ці законодавчі положення і передбачити, наступні 

випадки: 

1. Якщо негайна втрата чинності актом (його окремими положеннями), 

що визнаний неконституційним, унеможливить функціонування органів 
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державної влади або реалізацію прав і свобод людини, Суд у своєму рішенні 

визначає інший строк втрати чинності таким актом (його окремими 

положеннями), але при цьому такий строк не може перевищувати шість місяців 

із дня ухвалення рішення. 

2. У разі визнання акта неконституційним у зв’язку з порушенням 

встановленої Конституцією України процедури його розгляду, ухвалення або 

набрання ним чинності Суд у своєму рішенні може визначити строк втрати ним 

чинності, який не повинен перевищувати строку, необхідного для ухвалення 

такого акта із дотриманням встановлено Конституцією України процедури його 

розгляду, ухвалення та набрання ним чинності. Такий строк не може 

перевищувати одного року з дня ухвалення рішення. 

Загалом, це питання може та і визначається практикою самого 

Конституційного Суду України і не потребує обов’язкового законодавчого 

закріплення.  

Проте зазначимо, що окрема така практика є неоднозначною. 

В даному контексті необхідно звернути увагу на ще одне рішення 

Конституційного Суду України, а саме, у справі щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) статті 375 Кримінального кодексу 

України від 11 червня 2020 року № 7-р/2020. В пункті другому резолютивної 

частини даного Рішення встановлено, що стаття 375 Кримінального кодексу 

України, визнана неконституційною, втрачає чинність через шість місяців з дня 

ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення. На думку С. 

Шевчука: «застосуванню підлягає той кримінальний закон, що діяв на момент 

скоєння злочину. І якщо редакція статті змінюється, її не можна застосувати до 

діяння, що мало місце раніше. Тобто всі провадження, що були або ще будуть 

відкриті за ст.375 КК, підлягають закриттю. А нова редакція, коли вона буде 

схвалена парламентом, не матиме ретроспективної дії. Отже, ні практичного, ні 

теоретичного сенсу в збереженні чинності ст. 375 КК немає»[312]. Повністю 

підтримуємо дане твердження. Якби відтермінування втрати чинності 

стосувалося (1) інших законодавчих актів, а не кримінального закону, які б 
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встановлювали, наприклад, регулятивні норми, та (2) порушення 

конституційної процедури ухвалення такого акту, а не відповідності змісту акту 

Конституції України, таке б відтермінування мало б сенс. За цей час Парламент 

мав би можливість ухвалити нове законодавство і це б не спричиняло вакууму 

правового регулювання. Це було б доцільно зробити, наприклад, у вже згаданих 

рішеннях № 3-р/2018, № 4-р/2018. 

Окремим важливим аспектом щодо здійснення засобів із забезпечення 

власної незалежності Конституційним Судом України є діяльність його Голови. 

Статтею 33 Закону України «Про Конституційний Суд України» врегульовано 

статус Голови Конституційного Суду України. Вона, зокрема передбачає, що 

він здійснює загальне керівництво організацією роботи Суду та Секретаріату 

Суду, представляє Суд у відносинах з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також 

з органами іноземних держав і міжнародних організацій. На думку С. Шевчука, 

«Голова Конституційного Суду має бути таким, що задає напрямок розвитку 

суду, а не той, що лише здійснює адміністративну діяльність. З іншого боку, 

зрозуміло, що не можна нав’язувати суддям як приймати рішення, але їх треба 

захоплювати інтелектуальними ідеями і баченням загального процесу – як має 

розвиватися Україна, утверджуватися конституційні права і Конституційний 

Суд України»[313, c. 7]. 

Діяльність та особистість Голови Конституційного Суду України важлива 

не лише з огляду на його законодавчі повноваження, а і на сприйняття 

суспільством Конституційного Суду України саме через постать Голови. 

Іншими словами, якщо «перший серед рівних» має максимально відповідати 

критеріям високих моральних якостей та професіоналізму, оскільки досить 

часто саме через призму його постаті частково оцінюється весь суд. І саме 

тому, у випадку невідповідності його певним критеріям, має бути передбачена 

можливість звільнення його із займаної адміністративної посади.  

Національне законодавство не допускає повторного зайняття 

адміністративної посади Голови Конституційного Суду України. Відповідні 
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положення містяться також в частині четвертій статті 10 Закону Республіки 

Польща «Про організацію Конституційного трибуналу та спосіб провадження у 

Конституційному трибуналі»[314]. Також національний закон не передбачає 

можливість звільнення Голови Суду із займаної посади лише у випадку 

подання ним заяви про звільнення. Відповідно до параграфу 19 Регламенту 

Конституційного Суду України, рішення про дострокове звільнення з посади 

Голови Суду, заступника Голови Суду вважається ухваленим, якщо за це 

проголосувала більшість суддів Конституційного Суду України від його 

конституційного складу[315].  

Хоча, як доречно зазначає М. Савенко, «доцільно було б за недбале 

виконання своїх обов’язків, невиконання рішень із організаційних питань і з 

тих, що стосуються суддів, зловживання своїми правами Головою 

Конституційного Суду України та його заступниками встановити 

відповідальність у вигляді дострокового припинення їх повноважень»[40, c. 46]. 

Схожа позиція висловлюється Л. Байрачною, відповідно до якої, «варто 

передбачити перелік дій, які є неприйнятними для голови суду, порушують 

порядок адміністративного управління судовою установою, і мають бути 

кваліфіковані як підстава для усунення голови суду з адміністративної посади. 

Закон також має передбачати можливість звільнення голови суду з 

адміністративної посади за ініціативи суддівського колективу, за аналогією із 

статтею 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»[316, c. 15].  

Щодо інституційної пам’яті конституційного суду, варто відмітити, що 

даний аспект не може бути предметом нормативно-правового регулювання, а 

виключно будується на взаємовідносинах між працівниками секретаріату та 

патронатної служби (за умови наявності такого розділу) в конституційному 

суді. Безумовно, частково на це можуть впливати умови праці, законодавство 

про державну службу, проте питання забезпечення інституційної пам’яті 

конституційного суду є значно ширшим. Зазначимо, що в Конституційному 

Суді України, така інституційна пам’ять зберігається, що є безумовно 

позитивним явищем. 
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Цікавою особливістю даного засобу забезпечення незалежності є те, що в 

залежності від форми його реалізації він може бути віднесений як і до 

юридичних, так і до неюридичних засобів. Відсутність практики реорганізації 

окремих структурних підрозділів секретаріату після зміни голови суду чи 

керівника секретаріату, вчасні виплати заробітних плат тощо є, безумовно, 

юридичними засобами. Та повага суддів до працівників секретаріату, створення 

умов, в яких працівники секретаріату відчувають важливість своєї роботи тощо 

є засобами неюридичного характеру, важливість яких не має бути недооцінена. 

Тож для забезпечення незалежності конституційного суду важливою є 

повага до працівників секретаріату конституційного суду, відсутність різких 

кадрових перестановок при зміні очільника конституційного суду, забезпечення 

належних умов праці та вчасна виплата заробітної плати працівникам 

секретаріату.  

Також не варто недооцінювати такий юридичний засіб забезпечення 

незалежності конституційного суду як збори суддів конституційного суду. Як 

зазначає М. Савенко, вирішення питань внутрішньої діяльності Суду, а також 

тих, що зачіпають інтереси судді, органами суддівського самоврядування, а не 

суддями з адміністративними функціями чи посадовими особами апарату суду, 

зміцнює незалежність судді[40, c. 38]. На нашу думку за посилює не лише 

індивідуальну, а також і інституційну незалежність конституційного суду.  

Відповідно до статті 22 Закону, Збори суддів Конституційного Суду 

України вирішують питання, які безпосередньо не пов’язані зі здійсненням 

конституційного провадження та не належать до питань, що їх вирішує Суд на 

своїх засіданнях. Таким чином, Збори суддів Конституційного Суду можуть 

вирішувати питання, пов’язані з незалежністю Конституційного Суду України, 

наприклад, звертатися з пропозиціями щодо питань діяльності Суду до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, оскільки інші форми 

роботи суду як засідання, спеціальні пленарні засідання Суду, засідання, 

пленарні засідання Великої палати, не можуть бути використані для такої мети. 

Прикладами реалізації такого юридичного засобу забезпечення незалежності 
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можуть бути заяви Зборів суддів Конституційного Суду України, пов’язані з 

конституційною ситуацією 2020-2021 років[317, 318]. 

В контексті згаданої конституційної ситуації, неможливо обійти увагою 

питання конфлікту інтересів суддів Конституційного Суду України. Рішення, 

ухвалене в умовах конфлікту інтересів буде поставлене під сумнів, як наслідок 

матиме слабку легітимність, що підриватиме незалежність самого Суду. Тому 

Конституційний Суд України має самостійно використовувати такий засіб 

забезпечення власної незалежності як дотримання вимог щодо неупередженого 

ухвалення рішень. Проте конфлікт інтересів є дуже не простою категорією. 

25 листопада 2020 року Президент України звернувся до Венеційської 

комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, викликаної 

рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року, надати 

висновок щодо стану антикорупційного законодавства після його ухвалення та 

щодо ухвалення рішення суддями Конституційного Суду України за наявності 

можливого конфлікту інтересів, щодо додержання Судом процедури розгляду 

справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та 

дотримання меж конституційного подання[319].  

11 грудня 2020 року Венеційською комісією було ухвалено два термінові 

висновки[320, 321]. Пункти 48-81 Висновку Венеційської комісії CDL-

AD(2020)039-e присвячені випадкам виникнення конфлікту інтересів у суддів 

Конституційного Суду при ухваленні рішення в межах певного 

конституційного провадження. На думку Венеційської комісії, необхідно 

забезпечити краще і більш детальне визначення поняття «конфлікт інтересів», 

для прикладу, при виділенні фінансового конфлікту інтересів, особливо, коли 

це є встановленим результатом у протоколах Національного агентства з питань 

запобігання корупції або після відкриття розслідування Національним 

антикорупційним бюро України.  

Відповідно до абзацу 13 частини першої статті 1 Закону України «Про 

запобігання корупції», реальний конфлікт інтересів – суперечність між 

приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими 
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повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття 

рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених 

повноважень. Відповідно до положень статті 172-7 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, неповідомлення особою у встановлених 

законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів 

тягне за собою адміністративну відповідальність. Відповідно до частини першої 

статті 35-1 Закону України «Про запобігання корупції», правила врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності суддів Конституційного Суду України 

визначаються Законом «Про Конституційний Суд України». 

Відповідно до абзацу 3 частини другої статті 35-1 Закону України «Про 

запобігання корупції», у разі якщо неучасть судді Конституційного Суду 

України у прийнятті рішень Конституційного Суду України призведе до втрати 

правомочності цього органу, участь судді в ухваленні рішення має 

здійснюватися під зовнішнім контролем. Зовнішній контроль забезпечує один із 

суб’єктів, визначених частиною другою статті 35-1 Закону України «Про 

запобігання корупції»[322]. 

Загалом, відповідно до положень статті 60 Закону України «Про 

Конституційний Суд України», сам Конституційний Суд України встановлює 

наявність чи відсутність конфлікту інтересів у судді за наслідками розгляду 

клопотання про його відвід. Дана норма є спеціальною, і саме їй має надаватися 

перевага навіть з огляду на положення статті 35-1 Закону України «Про 

запобігання корупції». Реалізація зовнішнього контролю при ухваленні рішення 

суддями Конституційного Суду України неможлива з огляду на положення 

частин дев’ятої-десятої статті 67 Закону України «Про Конституційний Суд 

України» та з огляду на здоровий глузд. 

Концептуальна проблема полягає в наступному: оскільки іншого органу, 

який може перебрати на себе функції конституційного контролю не 

передбачено, дане питання має вирішуватися в межах Конституційного Суду 

України. З одного боку, якщо НАЗК складе адміністративні протоколи щодо 

певної кількості суддів, або НАБУ буде розслідувати щодо них справи роками, 
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це може заблокувати роботу Конституційного Суду України, що неприпустимо. 

З іншого боку, дійсно, для підвищення легітимності ухваленого рішення, 

необхідно щоб судді, щодо яких може бути надана суспільством оцінка про 

наявність конфлікту інтересів, брали відводи у справі. 

Якщо мова йде про ухвалення рішення Конституційним Судом України, 

яке стосується його повноважень, чи питання статусу суддів чи будь-якого 

іншого питання, що прямо чи опосередковано стосується усіх суддів 

Конституційного Суду України, в даних умовах об’єктивно не може діяти 

принцип «ніхто не може бути суддею у власній справі», оскільки іншого органу 

конституційної юрисдикції не існує.  

В умовах, якщо у судді Конституційного Суду України є реальний 

конфлікт інтересів, і його відвід не блокує можливість ухвалення Судом 

рішень, Конституційний Суд України має прийняти рішення про відвід такого 

судді.  

В умовах, якщо у судді Конституційного Суду України є потенційний 

конфлікт інтересів, і його відвід блокує можливість ухвалення Судом рішень, 

мають бути реалізовані дії, які не дозволять заблокувати роботу органу 

конституційної юрисдикції. 

Питання законодавчого регулювання поняття конфлікту інтересів не є 

предметом даного наукового дослідження, проте ми звертаємо увагу на окремі 

застереження щодо формального застосування окремих положень 

«антикорупційного» законодавства.  

У Висновку Венеційської комісії CDL-AD(2020)039-e, також є цікавим 

питання обмеження виходу за межі конституційного подання. Відповідно до 

позиції Венеційської комісії, викладеної в пунктах 79-81 Висновку, Парламент 

повинен розглянути можливість забезпечення більшого уточнення щодо свого 

імовірного наміру обмежити рамки рішень Конституційного Суду України до 

конкретних питань, котрі порушуються перед Судом авторами звернень. 

Відповідно до частини третьої статті 61 Закону України «Про Конституційний 

Суд України» від 1996 року, у разі якщо в процесі розгляду справи за 
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конституційним поданням чи конституційним зверненням виявлено 

невідповідність Конституції України інших правових актів (їх окремих 

положень), крім тих, щодо яких відкрито провадження у справі, і які впливають 

на прийняття рішення чи дачу висновку у справі, Конституційний Суд України 

визнає такі правові акти (їх окремі положення) неконституційними. Позиція 

Венеційської комісії є абсолютно слушною, з огляду на посилення статусу 

Конституційного Суду України після 2016 року.  

Отже, можна підсумувати, що конституційний суд має достатній 

«арсенал» засобів із забезпечення своєї незалежності, які зобов’язаний 

реалізовувати. Їх повна реалізація не здатна забезпечити незалежність органу, 

оскільки багато чого залежить від інших суб’єктів, проте якщо сам 

конституційний суд буде підривати свій авторитет зсередини – це іноді може 

нашкодити незалежності органу навіть більше ніж зовнішні втручання. 
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3.2. Належна мотивація рішень та послідовність практики як засоби 

забезпечення незалежності конституційного суду 

 

Сталість практики конституційного суду є одним із найважливіших 

засобів із забезпечення незалежності конституційного суду, який здійснюється 

ним самостійно. Належна аргументація, послідовність юридичних позицій 

конституційного суду та зрозумілий зміст рішення є необхідними складовими в 

реалізації засобу забезпечення його незалежності через ухвалені ним рішення. 

Як зазначає С. Різник, треба враховувати, що, на «відміну від загальної 

юрисдикції «читачами» рішення Конституційного Суду України є далеко не 

лише сторони спору, адвокати, фахово зацікавлені правники, а в більшій мірі – 

громадяни України, представники політичної спільноти, експерти, громадські 

діячі національного та місцевого рівнів тощо. Позбавлений галузевої фаховості 

ступінь їх підготовленості до коректного сприйняття тексту рішення слід 

враховувати і поважати, пам’ятаючи про його юридичний характер, все ж не 

перевантажувати рішення аргументами, переконливими хіба що для вузького 

кола конституціоналістів. Іншими словами, рішення Конституційного Суду 

України має аргументуватися юридично фахово і логічно, але при цьому, 

мовою, без додаткових роз’яснень зрозумілою кожному освіченому 

громадянину»[323, c. 329]. 

Дійсно, рішення національного органу конституційної юрисдикції досить 

часто містять об’ємні цитування Конституції України чи міжнародних актів, 

без вибудови конкретних причинно-наслідкових зв’язків між деякими 

цитованими положеннями та висновками, до яких приходить Конституційний 

Суд України. Застосування такого підходу в підготовці рішень не сприяє 

поширенню їх змістовного наповнення серед широких верств суспільства. 

Проте, будемо відверті, це не ключова причина того, що більшість громадян не 

мають бажання знати і розуміти практику конституційного суду, адже вони не 

бачать в цьому необхідності.  
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Відповідно до частини другої ст. 147 Конституції України, одним із 

принципів, на яких ґрунтується діяльність Конституційного Суду України є 

принцип обґрунтованості ухвалених ним рішень i висновків. Відповідно до ст. 

ст. 89, 90 Закону України «Про Конституційний Суд України», однією із вимог 

до рішення чи висновку Конституційного Суду України є мотивувальна 

частина із зазначенням положень Конституції України, відповідно до яких Суд 

обґрунтовує своє рішення.  

За проміжними результатами конституційної ситуації 2020 року, знову 

активно дискутувалося питання мотивування рішень Конституційного Суду 

України. В зареєстрованому проекті Закону № 4533, відповідно до положень 

статей 56, 57 запропоновані додаткові, у порівнянні з діючим законодавством, 

вимоги до рішень та висновків Конституційного Суду України. Загалом, дані 

положення деталізують частину другу статті 147 Конституції України, яка 

містить вимогу обґрунтованості ухвалених рішень Конституційним Судом 

України. Та в силу статусу Суду і загальнообов’язковості ухвалених ним 

рішень, недотримання даних вимог не матиме жодних наслідків. З огляду на це, 

вважаємо, що додаткові вимоги до обґрунтування рішень можуть бути 

передбачені законодавчими новелами, та ключовим «двигуном» належного 

обґрунтування своїх рішень має бути сам Конституційний Суд України, 

оскільки зрозумілі, чіткі та послідовні рішення – це єдиний шлях для 

встановлення власного авторитету, забезпечення власної незалежності і , як 

наслідок, виконання ключового завдання – забезпечення верховенства 

Конституції України.  

Питання сталості та обґрунтованості змін позицій конституційного суду 

тісну межує з питанням належної мотивації його рішень. Позиції 

Конституційного Суду України з однакових питань, встановлені різними 

рішеннями не можуть суперечити одна одній. Відповідно до частини другої 

статті 92 Закону «Про Конституційний Суд України», Конституційний Суд 

може розвивати і конкретизувати юридичну позицію Суду у своїх наступних 

актах, змінювати юридичну позицію Суду в разі суттєвої зміни нормативного 
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регулювання, яким керувався Суд при висловленні такої позиції, або за 

наявності об’єктивних підстав необхідності покращення захисту 

конституційних прав і свобод з урахуванням міжнародних зобов’язань України 

та за умови обґрунтування такої зміни в акті Суду. Відсутність аргументації 

щодо відходу від попередньої юридичної позиції створює непослідовну 

практику. Непослідовна практика, з одного боку, ускладнює застосування 

рішень Конституційного Суду України, що негативно впливає на його 

авторитет, з іншого боку – викликає сумніви щодо неупередженості чи 

компетентності. Зокрема, низка висновків і рішень Конституційного Суду 

України неоднозначно вплинула на процес українського державотворення та 

правотворення в 2010-2013 рр., призвели до часткової втрати авторитету 

конституційного судочинства в Україні[324]. Як зазначає О. Первомайський, 

необґрунтовані або недостатньо обґрунтовані рішення або висновки 

Конституційного Суду України максимально жорстко дезорієнтують основних 

адресатів у їх подальших діях на виконання ухваленого рішення або 

висновку[325]. Як констатує С. Різник, «за час становлення національної 

системи забезпечення конституційності нормативних актів словосполучення 

«зміна юридичних позицій Конституційного Суду України» набула негативного 

смислового навантаження. Адже Конституційний Суд України неодноразово 

відступав від своїх попередніх висновків, хоча, практично, ніколи не робив 

цього відкрито та обґрунтовано. Такі випадки, як видається, були не стільки 

ознакою прагнення удосконалити власну практику, скільки проявом 

непослідовності, не завжди зумовленої методологічними, доктринальними чи 

соціальними чинниками»[323, c. 333]. Є окремі хрестоматійні приклади такої 

непослідовності[323, c. 335]. В першу чергу мова йде про так звану «Справу 

закону 2222». 

5 лютого 2008 року Конституційний Суд постановив Ухвалу про відмову 

у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 

102 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції 
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України», Закону України «Про внесення зміни до розділу IV «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про Конституційний Суд України» № 

6-у/2008. Відмова у відкритті провадження базувалася на порушенні вимог 

суб’єктом права на конституційне подання (не дотримання вимог статей 39, 71 

Закону України «Про Конституційний Суд України» від 1996 року). На думку 

(на той момент) Конституційного Суду України, з набуттям чинності Законом 

№ 2222-IV його положення, оскаржені суб’єктом права на конституційне 

подання, є фактично положеннями Конституції України, яка діє в редакції 

Закону № 2222-IV (2222-15). У конституційному поданні неправильно вказано 

повне найменування, номер і дату прийняття правового акта, положення якого 

оспорюються.  

Вже 2010 року, підставою для розгляду справи, у якій було винесено 

Рішення щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону 

України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 

2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції 

України) від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010, стало твердження суб’єкта 

права на конституційне подання про невідповідність Конституції України 

(неконституційність) Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV. Фактично оскаржувалися той 

самий акт. В Ухвалі Третьої колегії суддів Конституційного Суду України від 

19 липня 2010 року[326], було просто проігноровано попередню юридичну 

позицію, встановлену, і провадження було відкрито. Наслідки Рішення № 20-

рп/2010 добре відомі не лише юридичній спільноті, а і широкій громадськості.  

Другим хрестоматійним прикладом може вважатися так звана справа 

«тушок». У Рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення 

положень частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої 

статті 59 Регламенту Верховної Ради України стосовно можливості окремих 

народних депутатів України брати безпосередню участь у формуванні коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді України від 6 квітня 2010 року № 11-
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рп/2010 встановлено, що окремі народні депутати України, зокрема ті, які не 

перебувають у складі депутатських фракцій, що ініціювали створення коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді України, мають право брати участь у 

формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. При 

цьому, У Рішенні у справі про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді 

України від 17 вересня 2008 року № 16-рп/2008 Суд чітко зазначив, що 

«словосполучення «коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України», 

що міститься у частинах шостій, сьомій, дев'ятій статті 83 Конституції України, 

слід розуміти як сформоване на встановлених Конституцією України та 

Регламентом Верховної Ради України засадах об'єднання за результатами 

виборів кількох депутатських фракцій, кількість народних депутатів України в 

яких становить більшість від конституційного складу Верховної Ради України, 

які (депутатські фракції) на основі узгодження політичних позицій погодились 

на спільну парламентську діяльність (пункт 1 резолютивної частини). При 

цьому у мотивувальній частині цього ж рішення Суд прямо зазначив, що «до 

складу коаліції депутатських фракцій можуть увійти лише ті народні депутати 

України, які є у складі депутатських фракцій, що сформували коаліцію» та що 

суб'єктами формування коаліції депутатських фракцій є депутатські фракції 

(абзаци другий, четвертий підпункту 3.2.1 пункту 3 мотивувальної 

частини)[327]. Конституційний Суд України так само проігнорував власні 

попередні позиції. Поза зрозумілими негативними наслідками[328, c. 96], 

опосередкованим наслідком такої двозначної практики стало Рішення у справі 

за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента 

України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та 

призначення позачергових виборів» від 20 червня 2019 року № 6-р/2019.  

В контексті питань належного мотивування рішень конституційних судів, 

не можемо також обійти увагою Рішення № 13-р/2020. Так, щодо його 

мотивації, М. Гранат та О. Бориславська слушно зазначили, що «хоча і з точки 

зору конституційного права, оголошений антиконституційний закон все ж 



147 
 

порушував низку проблемних питань щодо його конституційності, але 

відсутність детальних аргументів рішення у поєднанні з негайною втратою 

неконституційних положень призвело до його категоричного відхилення 

суспільством, а також позбавив Конституційний Суд України підтримки з боку 

міжнародних органів»[12]. Це свідчить про існування зв’язку між легітимністю 

рішень органів конституційного судочинства та гарантіями їх незалежності. 

Аналіз Венеційської комісії також показує, що аргументація 

Конституційного Суду України має недоліки у багатьох аспектах[320]. В 

даному Рішенні, обґрунтовуючи неконституційність окремих положень Закону 

України «Про запобігання корупції» щодо повноважень НАЗК, Конституційний 

Суд України виходив з позиції щодо неможливості здійснення контролю за 

судовою гілкою влади з боку виконавчої. Проте прикладів такого контролю, 

чіткого розмежування між тим які повноваження НАЗК направлені на 

моніторинг чи нагляд, а які – саме на контроль, дослідження питання статусу 

НАЗК в системі органів державної влади та його впливу на систему стримувань 

і противаг тощо Судом не було надано. З плином часу, окремі проблеми з 

мотивуванням даного Рішення були взяті Судом до уваги[330].  

В даному контексті важливо згадати про окрему думку до згаданого 

рішення судді О. Первомайського: «Виходячи з того, що мінімальність у 

мотивації Рішення в окремих його частинах є суттєвим недоліком цього 

Рішення, він зазначає, що, у Рішенні акцентовано увагу на проблемах 

здійснення органом виконавчої влади контролю та моніторингу винятково 

щодо суддів системи судоустрою та суддів Конституційного Суду та 

проігноровано те, що конституційне подання та формально саме Рішення 

стосувалося усіх «чиновників», тобто осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави та місцевого самоврядування»[329]. 

Як зазначає Венеційська комісія, в пункті 44 Висновку № 1012/2020[320], 

Рішення повинно бути достатньо зрозумілим, щоб дозволити громадськості і, 

зокрема законодавчому органу реагувати відповідним чином для виконання 

цього рішення. 
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Ще одним негативним прикладом є Рішення щодо офіційного тлумачення 

положення «на наступній черговій сесії Верховної Ради України», яке міститься 

у статті 155 Конституції України від 15 березня 2016 року № 1-рп/2016, яким 

було встановлено, що наступною черговою сесією є будь-яка наступна сесія, 

проте даний приклад скоріше не про непослідовність практики, а про її 

неадекватність, тому не може бути використаний для ілюстрування негативних 

прикладів реалізації такого засобу забезпечення незалежності Конституційного 

Суду України.  

Отже, Конституційний Суд України має встановлювати виключно 

послідовні юридичні позиції у свої рішеннях, що є реалізацією засобу із 

забезпечення власної незалежності. На нашу думку, вищеописані приклади 

можуть слугувати ілюстрацією можливості Конституційного Суду України 

самостійно похитнути свій авторитет, шляхом створення непослідовної 

практики, що матиме наслідком негативний вплив на стан його незалежності. 

Змінювати практику та юридичні позиції конституційного суду за плином часу 

– це абсолютно нормальне явище, що може свідчити як про суттєву зміну 

суспільних відносин, зміну підходу конституційного суду чи навіть визнання 

попередніх помилок. Проте ухвалення нового рішення, частково або повністю 

протилежного попередній юридичній позиції, без зміни чи уточнення 

попередньої, лише погіршує ситуацію та зменшує авторитет конституційного 

суду, оскільки свідчить про його непослідовність. Можемо зробити проміжний 

висновок, що непослідовна практика, з одного боку, ускладнює застосування 

рішень конституційного суду, що негативно впливає на його авторитет, з 

іншого боку – викликає сумніви щодо неупередженості чи компетентності. 

В розрізі поставленого питання необхідним є дослідження інституту 

окремої думки судді конституційного суду. Чи є використання конституційним 

суддею окремої думки засобом забезпечення індивідуальної незалежності? Як 

використання окремої думки може вплинути на інституційну незалежність? Ці 

та інші питання потребують детальнішого дослідження. 
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Публікуючи окрему думку, суддя конституційного суду може 

використовувати її як засіб забезпечення індивідуальної незалежності[331, c. 

66]. Якщо мова йде про незгоду судді з мотивацією рішення – це може стати 

приводом для дискусії та позитивно вплинути на мотивування рішень 

конституційного суду в майбутньому і на розвиток доктрини загалом. У 

випадку незгоди судді з рішенням по-суті справи, особливо, якщо 

конституційний суддя вважає його різко негативним для усієї правової системи, 

написання та опублікування такої окремої думки, є засобом забезпечення 

індивідуальної незалежності. Прикладом застосування такого засобу є добре 

відомі окремі думки суддів П. Стецюка[332] та В. Шишкіна[333] у справі щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222–IV 

(справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України). 

О. Хотинська-Нор, досліджуючи вказаний інститут в контексті судів 

загальної юрисдикції, зазначає, що «спроможність окремого судді не просто 

словесно дискутувати, а публічно висловити свою незгоду з більшістю, 

наражаючись на можливі несприятливі для себе наслідки, дає змогу судді 

позиціонувати себе як суверенного суб’єкта, носія судової влади, а саме це є 

першоосновою її інституціональної незалежності»[334, c. 35]. Щодо судів 

конституційних, така позиція може бути застосована лише частково, оскільки, 

якщо в загальній юрисдикції поняття незалежності судової влади і незалежності 

суду, як органу, розділяються, то у випадку спеціалізованої конституційної 

юрисдикції, вони об’єднані в інституційній незалежності. Тому висловлення 

окремої думки конституційним суддею може негативно вплинути на 

конституційну юрисдикцію загалом, оскільки рішення конституційного суду 

буде критикуватися зсередини. 

Проте це ні в якому разі не означає безумовного негативного впливу 

окремої думки конституційних суддів на незалежність конституційного суду. 

Критика рішення зсередини не сприяє його безапеляційному схваленню за 

межами конституційного суду. Водночас, у випадку ухвалення судом чи 
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помилкового рішення, чи слабко аргументованого чи навіть свавільного 

рішення, обґрунтована критика в довгостроковій перспективі може сприяти 

посиленню інституційній незалежності суду. Як слушно зазначає М. Сподарик, 

окрема думка судді конституційного суду може бути фактором, що вказує на 

відсутність єдності в колегіальному органі (чи у колегії суддів), і водночас 

свідчити про незалежність певного конкретного судді та на недоліки самого 

рішення[335, c. 56]. 

Ми погоджуємося із С. Шевчуком, який критикує позицію, відповідно до 

якої «Окрема думка судді Конституційного Суду України – це прояв слабкості 

судді, який не зміг переконати своїх колег, що не підтримували його думку, 

тоді він викладає окрему думку», і називає це нерозумінням складності 

розвитку конституційного права і не тільки[313]. Водночас, важливо 

наголосити, що ситуація, в якій до рішення конституційного суду написано 

окремих думок, більше ніж половина конституційного складу суду[336], 

викликають подив. В таких випадках, дійсно може бути незгода більшості 

суддів з мотивацією рішення, але концептуальна згода з ідеєю, проте може бути 

і інша ситуація: судді голосують «за» ухвалення рішення, проте публічно 

висловлюють свою незгоду, оскільки розуміють сумнівність останнього. 

Другий варіант жодним чином не сприяє ані індивідуальній, ні інституційній 

незалежності конституційного суду. 

Також, на жаль, існують випадки, коли Конституційний Суд України 

фактично відмовляється від реалізації ним своїх конституційних повноважень.  

У справі за конституційним поданням Президента України П. Порошенка 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України 

«Про позбавлення В. Януковича звання Президента України» Ухвалою від 29 

березня 2016 року колегія суддів Конституційного Суду України відкрила 

конституційне провадження. Практично за два з половиною роки, Велика 

Палата Конституційного Суду України постановила Ухвалу про закриття 

конституційного провадження від 10 грудня 2019 року № 12-уп/2019[337], 

зважаючи на те, що порушене у конституційному поданні питання має 
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політичний характер, воно не належить до повноважень Конституційного Суду 

України, що є підставою для закриття конституційного провадження у цій 

справі. 

По-перше, для мотивації такого рішення Конституційний Суд України 

вдався до суб’єктивної теорії тлумачення, а саме «Зі змісту пояснювальної 

записки до проекту Закону України «Про позбавлення В. Януковича звання 

Президента України» (реєстр. № 1883) вбачається, що метою ухвалення Закону 

була «необхідність вирішення питання позбавлення звання Президента України 

В. Януковича, який у неконституційний спосіб самоусунувся від виконання 

повноважень Президента України, що загрожувало керованості держави, 

територіальній цілісності і суверенітету України, та призвело до масового 

порушення прав і свобод громадян». Такі прояви суб’єктивної теорії 

тлумачення норм права, так ще і з використанням пояснювальної записки з 

метою виявлення «волі законодавця» є екстраординарним заходом в практиці 

Конституційного Суду України. Зазначений підхід має неймовірно серйозні 

логічні вади[223, c.80-83], тому широко і не застосовується. Як мінімум, лише 

цей аспект свідчить про винятковість даного рішення. 

По-друге, Велика палата Конституційного Суду України вважає, що зміст 

оспорюваного акта є вираженням політичної волі парламенту за виняткової для 

держави ситуації, що створилася у зв’язку з самоусуненням В. Януковича від 

виконання повноважень Президента України, встановлених Конституцією 

України, як глави держави. Конституційний Суд України зазначав, що 

Верховна Рада України може приймати рішення політичного характеру для 

висловлення своєї позиції та оцінки тих чи інших подій, фактів, обставин; до 

юрисдикції Конституційного Суду України належить вирішення питань, які 

мають юридичний (а не політичний) характер[338, 339]. З огляду на 

вищевикладене, Велика палата прийшла до висновку про відсутність у 

Конституційного Суду України компетенції вирішувати питання щодо 

конституційності такого акту.  

З огляду на дану мотивацію, важливо наголосити на наступному. 
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Застосування так званої «політичної доктрини»[340] про самообмеження 

конституційних повноважень мало б бути здійснено або на етапі вирішення 

питання про відкриття провадження, шляхом ухвалення ухвали про відмову 

відкриття провадження колегією, або одразу після відкриття колегією, 

закриттям такого провадження Великою палатою. Тривалий розгляд даної 

справи і ухвалене кінцеве рішення про закриття провадження викликає 

запитання на які практично не можна дати однозначні відповіді. Практика 

Конституційного Суду України, на яку він посилається в даному рішенні[338, 

339] як раз і є відмовними ухвалами у відкритті провадження, що виглядає 

логічним, на відміну від закриття такого провадження через два з половиною 

роки. На думку судді Первомайського, така практика Конституційного Суду 

України захищає його, з одного боку, від ризиків політизації, a з другого – може 

негативним чином вплинути на його авторитет. Конституційний Суд України 

мав можливість скористатися цією справою та в Ухвалі зазначити хоча б у 

загальних рисах зміст доктрини «політичного питання», ознаки цього поняття і 

запропонувати формулу тесту для визначення того, яке питання може бути 

кваліфіковане як політичне[341]. 

Застосування політичної доктрини до даної справи і незастосування 

тотожного підходу до проваджень щодо Закону України «Про очищення 

влади»[342, 343, 344, 345] так само викликає здивування, оскільки відповідно 

до значної кількості заяв парламентарів того часу цей проект також 

ухвалювався «з огляду на події, які відбувалися в Україні під час Революції 

Гідності» (абзац четвертий пункту третього Ухвали про закриття 

конституційного провадження від 10 грудня 2019 року № 12-уп/2019)[337]. 

Пояснювальна записка до Проекту Закону про очищення влади № 4359а[346] 

також містить відповідну політичну оцінку: «Влада як на центральному рівні, 

так і на місцевому, повністю знівелювала себе, оскільки асоціюється 

нерозривно з порушенням прав та законних інтересів громадян, вчиненням 

корупційних діянь, недотриманням у своїй діяльності положень Конституції 

України та законів». З огляду на застосовану в Ухвалі № 12-уп/2019 
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суб’єктивну теорію тлумачення, цих елементів достатньо Конституційному 

Суду Конституційного Суду України для встановлення «волі законодавця» і 

ухвалення тотожних рішень. Але цього так само не було здійснено. 

Посилання Конституційним Судом України на Ухвалу від 12 січня 2005 

року № 2-у/2005 та Ухвалу Великої палати від 7 березня 2019 року № 8-у/2019 

не є цілком коректним, оскільки у вищевизначених випадках, предметом 

оскарження в були постанови Верховної Ради України, які дійсно мали 

політичний характер та не містили норм права. В даному випадку, об’єктом 

конституційного контролю став закон, який створює відповідні правові 

наслідки. На це, зокрема, звертається увага суддею О. Касмініним у його 

окремій думці[347]. 

Безумовно, питання конституційності позбавлення В. Януковича звання 

Президента України не є виключно питанням конституційності даного закону 

на одне речення. І критику викликає не сам факт застосування такого підходу (в 

даному випадку немає однозначної і простої відповіді на це питання, а його 

пошук виходить за межі даного наукового дослідження), а його мотивація. 

Адже випадки застосування політичної доктрини траплялися і раніше[348, 

c.35]. 

Хоча межі судового активізму з одного боку і самообмеження – з іншого, 

є питання набагато ширшої дискусії, ніж предмет даного дослідження, в 

контексті заданої теми важливо зробити декілька ремарок. Г.-Г. Генріх в своєму 

дослідженні «Гарантії незалежності конституційної юрисдикції та втручання 

конституційних судів у публічно-правову практику»[94, c. 6], звертає увагу на 

не розповсюдженість судового активізму серед конституційних судів 

континентальної Європи, на відміну від тих самих Сполучених Штатів 

Америки. Він пов’язує це як з різними моделями конституціоналізму, так і з 

рівнем довіри до органів конституційного контролю. Досліджуючи розвиток 

судового активізму в Конституційному Суді Угорщини, він робить висновок, 

що попри всю критику, якої зазнав Конституційний Суд Угорщини (часом 

абсолютно обґрунтовану), яка стосувалася як і позицій суду, так і персональних 
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якостей суддів, з часом така політика органу угорської конституційної 

юрисдикції допомогла відкрити шлях до посилення інституції та посилила його 

роль в політиці. Це сталося, незважаючи на те, що кілька, багато або навіть усі 

його рішення могли бути помилковими або хибними. Під керівництвом свого 

нового голови, Суд прийняв набагато більш оборонну лінію і підійшов до 

моделі «опікуна». Останнє речення є також важливим з огляду на роль голови в 

діяльності конституційного суду.  

Вищеописаний приклад свідчить про те, що межі судового активізму, як і 

політика суттєвого самообмеження може бути застосована абсолютно в різних 

пропорціях та межах[349]. Як зазначає М. Савчин, «самообмеження у 

юрисдикції органів конституційної юстиції полягає у відмові від втручання у 

політику, і саме в цьому розумінні принцип зв’язаності правом у юрисдикції 

КСУ насамперед обумовлено принцип верховенства права»[24, c. 159]. А 

оскільки складовою цього принципу є юридична визначеність, в контексті 

забезпечення незалежності конституційного суду такі підходи конституційного 

суду мають бути послідовними та обґрунтованими. 

Непоодинокими є випадки, в яких Конституційний Суд України 

відмовляє у відкритті конституційних проваджень з мотивацією недостатньої 

аргументованості. Зокрема, 47 народних депутатів зареєстрували 

Конституційному Суді України конституційне подання щодо перевірки на 

відповідність Конституції України ст. 208-4 Регламенту Верховної Ради 

України (про подання пропозиції щодо кандидата на посаду судді 

Конституційного Суду України депутатською фракцією (депутатською 

групою). Основна ідея конституційного подання полягала в тому, що 

положення ст. 208-4 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» 

є сумнівними з точки зору конституційності, зокрема відповідності ст. 148 

Конституції України, яка не встановлює у вимогах до суддів їх підтримку 

депутатськими фракціями та групами. 29 листопада 2018 року таке подання 

було внесене до Конституційного Суду України, а вже в січні 2019 року 

Ухвалою Третьої колегії Першого сенату Конституційного Суду України у 
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відкритті конституційного провадження було відмовлено, як у 

необґрунтованому. Така позиція колегії Суду, відверто викликала подив, 

оскільки належне обґрунтування в даному поданні містилося, на що в своїй 

окремій думці звернув увагу суддя С. Головатий. На жаль, таку позицію колегії 

підтримала Велика палата Конституційного Суду України, при тому, що 

предметом конституційного подання були питання незалежності самого 

Конституційного Суду України.  

Крім того, варто зосередити увагу на ще одному рішенні 

Конституційного Суду України, зокрема на Ухвалі про відмову у відкритті 

конституційного провадження[350] у справі за конституційним поданням 55 

народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) пунктів 14, 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного 

кодексу України № 4-у/2018 від 14 лютого 2018 року. Конституційний Суд 

України відмовився відкривати провадження у справі за неконституційністю 

мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, мотивуючи 

відсутністю обґрунтування щодо взаємозв’язку між встановленням 

законодавчої заборони на відчуження земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення і порушенням прав на здійснення 

підприємницької діяльності та достатній життєвий рівень, закріплених у 

статтях 42, 48 Конституції України, і, як наслідок, відсутністю аргументів щодо 

неконституційності пунктів 14, 15 розділу X «Перехідні положення» Кодексу в 

частині відтермінування можливості реалізації права власності щодо земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення. На жаль, Конституційний Суд 

України зайняв формальну позицію щодо відсутності обґрунтування суб’єктом 

подання і не здійснив свою основоположну функцію щодо захисту 

конституційних прав людей. Ідентичну мотивацію було використано для 

відмови у відкритті конституційного провадження за другим конституційним 

поданням[351]. 1 листопада 2018 року Велика палата Конституційного Суду 

України постановила Ухвалу про відмову у відкритті конституційного 

провадження у справі за конституційним поданням 69 народних депутатів 
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України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень 

пунктів 14, 15 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України. 

В цьому контексті також варто виділити Ухвалу Конституційного Суду 

України[352] про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за 

конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) окремих положень Указу Президента 

України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 

квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та 

інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 15 травня 2017 року № 133 в 

частині введення в дію пунктів 271, 272, 273, 274, 275, 276, 287, 422, 423, 424, 

425, 434, 435 додатка 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони 

України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій)» від 28 квітня 2017 року (Ухвала №27-y/2018 

від 31 травня 2018 року) (питання блокування російських ресурсів в мережі 

Інтернет). На жаль, Суд також зайняв формальну позицію щодо відсутності 

обґрунтування суб’єктом подання порушення Указом Президента України 

положень Конституції України, опосередкованим наслідком чого стала 

практика Ради національної безпеки і оборони України у 2021 році. 

В контексті досліджуваного аспекту відмов від розгляду конституційних 

проваджень варто наголосити на відмовних ухвалах щодо конституційних 

скарг. Найпоширенішими підставами для відмови у відкритті проваджень 

Конституційним Судом України за конституційними скаргам, є відсутність 

належних аргументів суб’єктів права на конституційне подання, які можна було 

б вважати належним обґрунтуванням конституційної скарги. На жаль, тексти 

конституційних скарг не публікуються Судом, тому оцінити достовірність та 

належність такого підходу є неможливим.  

На завершення аналізу даного питання, вважаємо за необхідне лише 

надати широке цитування окремої думки судді О. Первомайського, яке 

повністю збігається з позицією автора: «Перефразовуючи відомий вислів 

Президента України Л. Кравчука, можна стверджувати, що Конституційний 
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Суд України не повинен виявляти свою здатність проходження «між 

краплинами політичного дощу». Насправді, Конституційний Суд України має 

виявити мудрість та взагалі не опинятись під таким «дощем». Однак 

суддівський мінімалізм у практиці Конституційного Суду України може мати й 

негативний наслідок – поступова втрата Конституційним Судом України свого 

авторитету та гідного місця у системі стримувань та противаг як органу 

охорони та захисту прав і свобод людини і громадянина, верховенства права і 

конституційної демократії у цілому від сваволі органів державної влади 

внаслідок перманентного ухвалення останніми політичних або квазіполітичних 

рішень»[341]. Отже, відсутність реалізації засобів забезпечення власної 

незалежності конституційним судом, особливо таких важливих як належне 

мотивування, послідовність практики, або взагалі самоусунення 

конституційним судом від виконання покладених на нього завдань може 

завдати не меншої шкоди його незалежності ніж тиск з боку інших суб’єктів. 
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3.3. Публічність діяльності як засіб забезпечення конституційним судом власної 

незалежності  

 

Окремо важливо наголосити на такому аспекті діяльності 

конституційного суду як публічність. Стаття 2 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» виокремлює відкритість, як одну із засад 

діяльності Конституційного Суду, що на нашу думку, в даному випадку є 

синонімом до публічності. Даний принцип діяльності частково знаходить своє 

відображення в статтях 42, 43 Закону України «Про Конституційний Суд 

України», проте має і інші форми реалізації. Зокрема, це стосується питання 

коментування ухвалених Судом рішень. 

На думку М. Савенка, принцип гласності «треба розглядати не тільки як 

відкритість засідань суду і поширення інформації про діяльність 

Конституційного Суду України, а й як засіб контролю з боку суспільства за ним 

і суддями, за спробами втручання в здійснення судочинства, самостійного, 

неупередженого вирішення справ»[40, c.40]. 

Це необхідно для розуміння суспільством ролі та мети існування 

Конституційного Суду України в механізмі державної влади, з чим зараз, на 

нашу суб’єктивну думку, є проблеми в українському суспільстві. Станом на 

сьогодні, в більшості випадків таке коментування здійснюється Головою 

Конституційного Суду України, або взагалі не здійснюється. Раніше більш 

поширеною була практика коментування рішень суддями-доповідачами. Обидві 

моделі мають як свої переваги, так і недоліки, проте важливо, щоб як судді, так 

і відповідні структурні підрозділи Секретаріату, усвідомлюючи важливість 

донесення до суспільства суті та значення ухвалених рішень, працювали в 

даному напрямку. Це питання не потребує змін законодавства, оскільки 

регулюється на рівні постанов Конституційного Суду України або взагалі може 

не бути предметом правового регулювання.  

Щодо засобів забезпечення незалежності Конституційного Суду України 

в контексті висвітлення діяльності Суду, можна виділити наступні:  
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1. Коментування рішень Конституційного Суду України відповідним 

підрозділом Секретаріату, Головою Суду, суддею-доповідачем, іншими 

суддями. Важливо, щоб як судді, так і відповідні структурні підрозділи 

Секретаріату, усвідомлюючи важливість донесення до суспільства суті та 

значення ухвалених рішень, працювали в даному напрямку. Для зменшення 

спекуляцій навколо рішень Конституційного Суду України, його позиція має 

бути сформована та опублікована на офіційному веб-сайті (за можливості, 

донесена до суспільства з використанням ширшого кола інструментів).  

2. Практика застосування Закону України «Про Конституційний Суд 

України», має встановити конкретні стандарти професійної етики судді 

Конституційного Суду України, зокрема, щодо меж висловлювань Голови та 

суддів Конституційного Суду України щодо різноманітних аспектів його 

діяльності. Вироблення таких стандартів є необхідним, зважаючи на 

непоодинокі заяви суддів (Лист суддів М. Мельника, С. Саса, І. Сліденка і С. 

Шевчука від 28 квітня 2017 року; Лист суддів М. Мельника, С. Саса, І. Сліденка 

від 13 березня 2019 року)[353] та невелику практику діяльності постійної 

комісії з питань регламенту та етики Конституційного Суду України.  

У 2018 році суттєво покращилася комунікаційна діяльність 

Конституційного Суду України. Були створені сторінки в соціальних мережах 

Фейсбук та Твіттер, затверджена Комунікаційна стратегія , збільшилася 

кількість контактів зі ЗМІ тощо. Окремо варто відмітити діяльність 

Секретаріату, яка полягає в тому, що ще до офіційного оприлюднення рішення 

Суду, на сайті можна отримати тезову інформацію щодо змісту такого рішення, 

що є надважливим для комунікації Конституційного Суду України в умовах 

сучасного інформаційного простору. Така діяльність сприяла підвищенню 

довіри до Конституційного Суду України як інституції до загалом 23,2%. У 

грудні 2015 року показник становив лише 9,9% . При продовженні активної 

діяльності в комунікаційному напрямку, можливо очікувати збільшення 

поінформованості громадян про діяльність Конституційного Суду України, що 

зможе стати передумовою для розуміння громадянами його ролі в суспільстві. 
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Як зазначалося раніше О. Євсеєвим, Конституційному Суду України бажано 

систематично підвищувати свою відкритість, тісніше взаємодіяти зі ЗМІ, 

пам’ятаючи при цьому, що ефективна інформаційна політика судової влади 

багато в чому перебуває в її руках[354, c. 64]. Та важливо знати і про зворотню 

сторону медалі, адже як зазначає Г.-Г. Генріх, негативний вплив жовтої преси 

на суспільства з перехідною економікою ставить конкретну проблему: у 

суспільствах, які ніколи не знали про свободу преси, існує велика фактична 

імпульсивна свобода дії для таблоїдів та електронних ЗМІ[94, c. 5]. 

Постійне дотримання принципу публічності в діяльності національного 

органу конституційної юрисдикції є необхідною передумовою для об’єктивного 

висвітлення його діяльності. Зважаючи на вищевикладене, наголошуємо, що в 

умовах трансформації українського суспільства, кризи довіри до державних 

інституцій та, певною мірою, нового етапу діяльності Конституційного Суду 

України, діяльність засобів масової інформації є критично важливою для 

забезпечення його незалежності. Безумовно, що потужностей конституційних 

судів недостатньо для посилення конституційної культури громадян, цим 

мають, в першу чергу, займатися інші органи – зокрема, представники 

виконавчої влади. Та враховуючи можливі потенційні конфлікти між органами 

конституційної юрисдикції та іншими гілками влади, зокрема виконавчою, 

конституційний суд повинен мати змогу донести свою позицію до суспільства 

таким чином, щоб його почули. 

Остання теза є релевантною для громадських організацій. Громадські 

організації в Україні мають ідентичні базові проблеми, що і ЗМІ, оскільки так 

само є інститутом громадянського суспільства. Зокрема, станом на 2019 рік, 

лише 7,5% громадян відповіли, що залучені до активної громадської діяльності 

– фактично стільки ж, як і в 2013 році (8%); у 2019 році не належали до жодної 

з організацій, об’єднань чи партій 90% громадян, у 2013 р. – 85,5%; протягом 

2019 року 25% громадян надавали якусь благодійну або матеріальну допомогу 

людям або громадським організаціям (у 2018 році (38,5%), 2017 (41%), 2016 

(42%) та 2015 (47%) роках, у 2012 році (29%). Загалом, всі ці обставини є 
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передумовою того, що найактивніші громадські організації в Україні 

фінансуються за кошти міжнародної фінансової допомоги[355, 356, 357] чи 

взагалі їх джерела фінансування не відомі[358], що може мати наслідком 

сумніви у реальній меті діяльності таких організацій. І як ми вже зазначали[50], 

неналежний вплив партій та громадськості є зовнішніми факторами, що 

перешкоджають незалежності суддів. Діяльність громадських організацій може 

бути направлена як на підтримку конституційного суду (напрацювання 

комунікаційної стратегії для Конституційного Суду України[359], 

аналітика[360]), так і на тиск на нього[109]. Станом на сьогодні, відмежувати 

реалізацію права на свободу слова у формі критичних публікацій та втручання 

у діяльність державного діяча практично неможливо.  

Ще одним цікавим та дискусійним засобом щодо забезпечення 

незалежності конституційного суду, що реалізовується ним самостійно є 

можливість публічної реакції на законодавчі ініціативи, які, на думку 

конституційного суду, можуть підірвати його незалежність. В цьому контексті 

варто згадати проект Закону № 3300[361]. 

Цікавою особливістю цього проекту Закону є наявна реакція 

Конституційного Суду України, який зазначив, що «в цьому законопроекті не 

враховано комплексного підходу щодо пропозицій Конституційного Суду 

України, наданих до парламенту, натомість передбачено суттєві обмеження 

певних конституційних прав»[362]. 

В першу чергу, необхідно проаналізувати сам факт такої реакції на проект 

закону Конституційним Судом України. В заяві варто виділити, як мінімум два 

компоненти, зокрема, (1) «Конституційний Суд України не схвалює спроб 

необґрунтованих законодавчих змін, які можуть погіршити права людини в 

Україні, і наполягає, що такі зміни повинні ухвалюватися виважено, 

аргументовано, після проведення фахових дискусій із залученням експертів, у 

тому числі Венеційської комісії, про що неодноразово наголошувала Рада 

Європи» та (2) «питання про внесення змін до Закону України «Про 

Конституційний Суд України» повинен, перш за все, ініціювати Комітет 
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Верховної Ради України з питань правової політики з відповідними 

напрацюваннями»[362].  

Висловлена позиція щодо необхідності ініціювання питання внесення 

відповідних профільних законодавчих змін відповідним комітетом, при всій 

обґрунтованості такої думки, не може бути сприйнята, оскільки, по-перше, 

комітет Верховної Ради України не є суб’єктом законодавчої ініціативи, по-

друге, право законодавчої ініціативи народного депутата, закріплене частиною 

1 статті 93 Конституції України, який входить до складу іншого комітету, не 

може бути обмеженим. При цьому наголосимо, що така позиція є 

раціональною, обґрунтованою та доцільною, проте залишається в межах 

дискреції та здорового глузду народних депутатів. 

Позиція Конституційного Суду України щодо факту реєстрації проекту 

Закону № 3300, що наведена вище, може бути розцінена як порушення 

положень статей 6, частини 2 статті 19, 75 Конституції України, оскільки 

можуть вважатися втручання в діяльність Парламенту. З іншого боку, 

Конституційним Судом України висловлено позицію, яка містить обґрунтовані 

аргументи, відповідно до яких проект Закону № 3300 містить положення, що 

порушують гарантії його незалежності (обмеження повноважень, порушення 

правового статусу). В таких умовах, дана заява може вважатися такою, що 

направлена на забезпечення незалежності Конституційним Судом України, та є 

одним із засобів, що ним використовується для забезпечення власної 

незалежності та направлена на реалізацію положень статей 6, ч.2 147, 149 

Конституції України.  

Важливо розуміти, що потенційне збільшення кількості таких заяв щодо 

різноманітних законодавчих ініціатив може відкрити певну «скриньку 

Пандори». Наприклад, потенційне висловлення Конституційним Судом 

України позиції щодо уявного законопроекту, який на його думку не враховує 

певну правову позицію Суду і є таким, що порушує Конституцію України. Така 

заява може бути формально спрямована на реалізацію положень ст.ст. 2, ч. 5 ст. 

88 Закону України «Про Конституційний Суд України» (обов’язковості 
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ухвалених Конституційним Судом України рішень і висновків). Проте це буде 

втручанням в діяльність позитивного законодавця і порушенням балансу гілок 

влади (статті 6, частини 2 статті 19, 75 Конституції України). В контексті теми 

даного дослідження, пропонуємо наступний проміжний висновок: 

висловлювання публічної позиції Конституційним Судом України щодо 

потенційних рішень органів державної влади допустиме лише у випадку, якщо 

такі рішення можуть бути сприйняті Судом як тиск та порушення його 

незалежності.  

В контексті даної заяви також важливим аспектом є те, що до публічного 

оприлюднення такої заяви, Конституційним Судом України було здійснено 

непублічну спробу надати відповідні законодавчі пропозиції Парламенту, про 

що йдеться зокрема у заяві: «Усвідомлюючи необхідність удосконалення 

профільного законодавчого забезпечення, Конституційний Суд України у 2019 

році із власної ініціативи передав до Верховної Ради України для використання 

при ухваленні змін до законодавства пакет системних напрацювань, 

спрямованих на покращення реалізації ухваленої реформи на практиці».  

Окремо зазначимо, що в даному випадку така заява не може свідчити про 

попереднє формування суддями Конституційного Суду України свого 

ставлення до потенційного предмету конституційного контролю, що може бути 

підставою для застосування статті 60 Закону України «Про Конституційний 

Суд України». Така заява була оприлюднена на офіційному веб-сайті 

Конституційного Суду України, як повідомлення відділу комунікацій та 

правового моніторингу Секретаріату та не містить інформації про ухвалення 

такого рішення суддями Конституційного Суду України, що не дозволяє 

стверджувати що така заява є формою висловлювання суддів.  

Щодо висвітлення Конституційним Судом України чи його окремими 

суддями позицій щодо об’єктів конституційного контролю, діє загальне 

правило, яке забороняє таке коментування. Як зазначає М. Савенко, «суддя не 

може наперед висловлювати своє ставлення не тільки до питань, що 

знаходяться на розгляді, а й до тих, які можуть бути предметом вирішення 
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органом конституційної юрисдикції. При цьому не має значення, висловлено 

воно ним як громадянином, науковцем чи викладачем. Зокрема, судді бажано 

уникати оцінок щодо конституційності нормативних та інших актів, 

компетенції органів державної влади або органу місцевого самоврядування»[40, 

c.41]. В іншій своїй праці, суддя Конституційного Суду України у відставці 

висловлює позицію, відповідно до якої «судді не можуть брати участь і бути 

членами консультативних комісій, комітетів, координаційних рад, інших 

органів, метою яких є участь у реалізації політики держави, проведення реформ 

(в тому числі й правових), розробка або експертиза нормативно-правових актів, 

які є об'єктами судового конституційного контролю … виключається участь 

суддів у комісіях, створюваних для розробки законопроектів, щодо яких 

встановлено обов'язковий судовий конституційний контроль незалежно від 

підстав їх утворення (законопроекти про внесення змін до Конституції 

України). Участь судді в подібних комісіях, на наш погляд, необхідно 

розцінювати як порушення присяги»[51, c.78-79]. Загалом, підтримуємо 

позицію автора, з урахуванням того, що кожна ситуація має бути досліджена 

окремо, і не обов’язково, що кожен з перелічених випадків має бути підставою 

для звільнення судді Конституційного Суду України.  

Також може виникнути ситуація в якій проект певного нормативно-

правового акту, конституційність якого перевіряється конституційним судом 

було написано суддею Конституційного Суду України в той момент, коли він 

мав такого високого статусу, або він був народним депутатом в момент 

ухвалення закону, щодо якого здійснюється конституційний контроль. В 

такому випадку, на нашу думку, суддя має заявити про конфлікт інтересів.  

У 2020 році Конституційний Суд України розмістив на офіційному веб-

сайті близько 600 інформаційних повідомлень про діяльність, а також 

використовував соціальні мережі «Фейсбук» і «Твіттер»[211]. Усвідомлюючи 

специфіку такого документу як Щорічна інформаційна доповідь 

Конституційного Суду України, зазначимо, робота з громадянським 

суспільством не може зводитися виключно до певної кількості публікацій на 
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сайті та соціальних мережах разом з проведенням оглядових екскурсій в Суді. 

Справді позитивним та назрілим кроком було створення каналу 

Конституційного Суду України на відеохостингу «Ютуб», оскільки попередні 

трансляції на офіційному веб-сайті були вкрай незручними для користування. 

Цікавою є практика Конституційного Трибуналу Республіки Польща, 

відповідно до якої, Голова Трибуналу надає Сейму та Сенату щорічний звіт, що 

містить інформацію про суттєві питання, що випливають із діяльності та 

судової практики трибуналу. Відповідно до ст. 13 профільного закону[363], цей 

звіт надсилається Президенту Республіки Польща, Прем’єр-міністру, Першому 

Голові Верховного Суду, Голові Вищого адміністративного суду , Голова 

Національної ради судової влади Польщі, Генеральний прокурор та Міністр 

юстиції, Уповноважений з прав людини, Уповноважений з прав дитини, 

Президент Вищої ревізійної служби, Голова Національної ради радіо і 

телебачення Мовлення, а також Президент Національного банку Польщі. 

Безумовно, представники вищезазначених органів самостійно можуть 

відслідкувати усю потрібну для їх роботи практику Конституційного 

Трибуналу, та такі дії містять в собі необхідний символізм, пов'язаний як із 

підтримкою комунікації з іншими органами, так і з акцентуванням на 

необхідності неухильно дотримуватися рішень Конституційного Трибуналу у 

своїй діяльності. 
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Висновки до розділу 

 

1. Серед суб’єктів, які реалізують засоби забезпечення незалежності 

конституційного суду, конституційний суд займає ключове місце. Він може та 

має реалізовувати як юридичні, так і неюридичні засоби забезпечення 

незалежності, такі як: формування сталої практики, уникнення випадків 

затягування строків розгляду конституційних проваджень, підтримка високого 

рівня публічності і прозорості у своїй діяльності, інституційного посилення 

секретаріату, робота над забезпеченням інституційної пам’яті, проведення 

засідань органу самоврядування конституційних суддів, належна робота 

очільника конституційного суду. Конституційний суд має достатній «арсенал» 

засобів із забезпечення своєї незалежності, які зобов’язаний реалізовувати. 

Безумовно, що навіть абсолютна реалізація усіх засобів забезпечення 

незалежності конституційного суду самостійно судом не може гарантувати 

незалежність органу, оскільки багато чого залежить від добросовісної та 

належної реалізації таких засобів іншими суб’єктами, проте якщо сам 

конституційний суд буде підривати свій авторитет зсередини – це часом може 

нашкодити незалежності органу навіть більше ніж зовнішні втручання. 

2. Якісне мотивування своїх рішень конституційними судами – це 

один із найважливіших засобів забезпечення власної незалежності, оскільки 

рішення конституційного суду є одночасно і остаточним продуктом їх 

діяльності і основної формою комунікації з іншими суб’єктами. Зрозумілі та 

аргументовані рішення посилюють повагу та авторитет до конституційного 

суду і , як наслідок, сприяють посиленню його незалежності. 

3. Непослідовна практика, з одного боку, ускладнює застосування 

рішень конституційного суду, що негативно впливає на його авторитет, з 

іншого боку – викликає сумніви щодо неупередженості чи компетентності. 

Конституційні суди можуть як сильно проявляти судовий активізм, так і піти 

іншим шляхом – сильним самообмеженням, та ключове в аспекті забезпеченні 

їх незалежності є послідовність застосування того чи іншого підходу. В умовах 
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посиленого статусу Конституційного Суду України, вихід останнім за межі 

конституційного подання при ухваленні рішень чи більше того, допустимість 

ідеї щодо ініціювання розгляду ним самостійно конституційних проваджень, є 

шкідливим, оскільки в такому разі це може створити занадто сильного суб’єкта, 

наслідком чого може стати упередженість суддів, що негативно вплине на його 

незалежність. 

4. Публікуючи окрему думку, суддя конституційного суду може 

використовувати її як засіб забезпечення індивідуальної незалежності, особливо 

у випадку незгоди судді з рішенням по-суті справи. Висловлення окремої думки 

конституційним суддею може негативно вплинути на конституційну 

юрисдикцію загалом, оскільки рішення конституційного суду буде 

критикуватися зсередини, проте у випадку ухвалення судом чи помилкового 

рішення, чи слабко аргументованого чи навіть свавільного рішення, 

обґрунтована критика в довгостроковій перспективі може сприяти посиленню 

інституційній незалежності суду. 

5. Реалізація таких неюридичних засобів забезпечення незалежності 

конституційного суду як коментування своїх рішень, постійна комунікація з 

суспільством через роботу із засобами масової інформації є критично 

важливою зважаючи на необхідність донесення до суспільства суті та значення 

ухвалених рішень. Належна реалізація таких засобів не потребує змін 

законодавства, оскільки регулюється на рівні постанов Конституційного Суду 

України або взагалі може не бути предметом правового регулювання.  
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ВИСНОВКИ 

 

Підсумовуючи, зазначимо, що одним із найважливіших аспектів статусу 

та водночас передумовою ефективної діяльності конституційного суду є його 

незалежність. Проведене на основі аналізу досвіду європейських держав та 

України дослідження конституційно-правового забезпечення незалежності 

конституційного суду дає підстави зробити наступні висновки. 

1. Незалежність конституційного суду є багатоаспектним поняттям, 

що може розглядатися як конституційна цінність, як принцип та як властивість 

конституційного суду, що є необхідною передумовою його нормального 

функціонування в конституційній демократії. В останньому розумінні сутність 

незалежності конституційного суду полягає в тому, що це такий його стан, за 

якого відсутній неправомірний вплив на нього з боку інших суб’єктів. Стан 

незалежності конституційного суду є передумовою його неупередженості при 

здійсненні повноважень. 

Саме стан незалежності конституційного суду є центральним 

питанням у цій роботі, оскільки і цінність, і принцип незалежності 

конституційного суду досягаються та реалізуються відповідно лише за умови та 

за рахунок його досягнення, що уможливлюється шляхом функціонування 

механізму конституційно-правового забезпечення незалежності 

конституційного суду. 

Незалежність конституційного суду охоплює її індивідуальну 

(внутрішню) та інституційну (зовнішню) складові. Перша стосується 

незалежності членів органу конституційної юрисдикції, а друга – власне 

органу.  

2. Конституційно-правове забезпечення незалежності конституційного 

суду полягає у функціонуванні правового механізму, наслідком якого є 

незалежний орган конституційної юрисдикції. Такий правовий механізм 

конституційно-правового забезпечення незалежності конституційного суду є 

системою правових норм, що формують гарантії, та інших засобів юридичного 
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і неюридичного характеру, що реалізуються задля уникнення неправомірного 

впливу на конституційний суд та забезпечення його неупередженості при 

здійсненні повноважень.  

Основою реалізації будь-яких засобів із забезпечення незалежності 

конституційного суду є система правових норм, що формують гарантії 

незалежності конституційного суду. В той же час, гарантії незалежності 

реалізуються шляхом застосування засобів забезпечення незалежності 

конституційного суду різноманітними суб’єктами.  

За відповідними критеріями засоби із забезпечення незалежності 

конституційного суду можна класифікувати на: (1) за їхньою природою: засоби 

юридичного та неюридичного характеру; (2) за суб’єктом: засоби, що 

реалізуються конституційним судом самостійно та засоби, що реалізуються 

іншими суб’єктами. Засоби неюридичного характеру реалізуються суб’єктами, 

що не мають владних повноважень, на основі правових норм, найчастіше 

диспозитивного характеру. 

3. Найбільш поширеними способами формування конституційних 

судів у європейських державах є наступні: (1) формуються президентом 

(церемоніальне повноваження), за поданням законодавчої, виконавчої чи 

судової гілки влади; (2) формуються парламентом; (3) формуються у змішаний 

спосіб (Президентом, законодавчою, виконавчою чи судовою гілками влади). 

У європейських державах превалює змішаний спосіб формування 

конституційного суду, оскільки навіть церемоніальне повноваження 

президента передбачає необхідність враховувати його побажання при 

номінуванні кандидатів на посади суддів іншими гілками влади (звісно, за 

умови, що Президент не обирається в Парламенті, тоді таке повноваження 

буде дійсно виключно церемоніальним).  

В результаті проведеного дослідження встановлено відсутність прямої 

кореляції між способом формування конституційного суду та формою 

правління чи державно-територіальним устроєм. Жодна із проаналізованих 

моделей не дає стовідсоткових гарантій від втручання в незалежність 
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конституційного суду. Словаччина, Польща, Угорщина, Україна, Румунія 

мають різні моделі формування конституційних судів, проте усі держави 

мають досвід проблем із забезпеченням їх незалежності.  

4. З’ясовано, що ключовою проблемою при формуванні 

персонального складу органу конституційної юрисдикції в Україні є надмірна 

дискреція суб’єктів призначення суддів Конституційного Суду України. З 

огляду на статус Конституційного Суду України, його роль в системі поділу 

державної влади, запропоновано зменшити таку дискрецію через 

вдосконалення процедури конкурсного відбору суддів Конституційного Суду 

України. Ця процедура має бути приведена у відповідність до Конституції 

України з метою запровадження реального конкурсного відбору кандидатів на 

посади суддів. В Законі України «Про Конституційний Суд України» має бути 

перебачено створення єдиної для усіх суб’єктів призначення конкурсної комісії, 

до якої кожен із суб’єктів призначення має делегувати рівну кількість членів 

комісії. Результатом роботи конкурсної комісії має бути єдиний список 

кандидатів, з-поміж яких суб’єкти призначення зможуть обирати кандидатури 

для призначення на посади суддів Конституційного Суду України. 

5. Процедура припинення повноважень судді конституційного суду є 

важливим елементом механізму конституційно-правового забезпечення 

незалежності конституційного суду, а чіткі підстави припинення повноважень 

судді є гарантіями незалежності суддів конституційного суду.  

Процедура припинення повноважень судді конституційного суду має 

виконувати дві функції: по-перше, обмежувати політичний тиск і можливість 

свавільного припинення повноважень судді; по-друге, передбачати реальну 

можливість звільнення судді у встановлених законом випадках, зокрема при 

вчиненні дисциплінарного проступку.  

В ході конституційної реформи 2016 року були значно посилені 

гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України в частині зміни 

процедури звільнення суддів, а також встановлення чітких підстав припинення 

їх повноважень. Поряд із цим, законодавче регулювання такої підстави 
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звільнення як дисциплінарні проступки потребує вдосконалення. Зокрема, в 

Законі України «Про Конституційний Суд України» має бути передбачено 

критерій розмежування дисциплінарних проступків, які можуть тягнути за 

собою різні види дисциплінарної відповідальності.  

В результаті проведеного дослідження також зроблено висновок, що 

дії суб’єктів призначення суддів Конституційного Суду України зі спробами 

припинення повноважень суддів в неконституційний спосіб свідчать про 

глибоку кризу конституційної культури. На жаль, ця проблема не може бути 

вирішена виключно змінами до українського законодавства. 

6. Засоби забезпечення незалежності конституційного суду, окрім 

самого суду, здійснюються передусім главою держави, парламентом та урядом. 

Проблеми реалізації таких засобів зумовлені тим, що названі органи публічної 

влади водночас є суб’єктами політичної діяльності, які часто зацікавлені в 

протилежному до незалежності органу конституційної юрисдикції результаті. 

В дисертаційній роботі проаналізовано конфлікт Президента України 

з Конституційним Судом України 2020-2021 років, до якого були залучені й 

низка інших суб’єктів. Зроблено висновок, що ця ситуація завдала суттєвої 

шкоди авторитету Конституційного Суду. З’ясовано причини конфлікту, якими 

є, з одного боку, недостатня вмотивованість рішення КСУ № 13-р/2020, а з 

іншого – сумнівні з точки зору конституційності дії та акти Президента 

України, Ради національної безпеки і оборони та інших суб’єктів. 

Проаналізований конфлікт є прикладом того, як органи та посадові особи, що 

мають реалізовувати засоби забезпечення незалежності конституційного суду, 

фактично діють для підриву його незалежності.  

Парламент володіє широким арсеналом засобів забезпечення 

незалежності конституційного суду. Вони проявляються: по-перше, в активних 

діях, зокрема - виконанні рішень конституційного суду в ході законотворчої 

діяльності; законодавчому закріпленню гарантій незалежності органу 

конституційної юрисдикції; по-друге, в пасивній поведінці - утриманні від 

ухвалення неконституційних актів, які направлені на порушення 
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конституційного статусу конституційного суду, вчинення інших 

неконституційних за характером дій, спрямованих на порушення незалежності 

конституційного суду. 

Додержання законодавчих гарантій незалежності суддів 

конституційного суду в аспекті його фінансування є обов’язковим для уряду, 

при формуванні державного бюджету, для парламенту - при його ухваленні, так 

і для самого Конституційного Суду, зокрема, при розпорядженні бюджетними 

коштами.  

7. Конституційний суд має достатній арсенал засобів забезпечення 

власної незалежності. Їхню систему складають засоби юридичного та 

неюридичного характеру, такі як: належна аргументація рішень; формування 

сталої практики; уникнення випадків затягування строків розгляду 

конституційних проваджень; підтримка високого рівня публічності і прозорості 

у своїй діяльності; інституційне посилення секретаріату конституційного суду; 

робота над забезпеченням інституційної пам’яті; проведення засідань органу 

самоврядування конституційних суддів; належна робота очільника 

конституційного суду.  

Зроблено висновок про те, що навіть абсолютної реалізації усіх засобів 

забезпечення незалежності конституційного суду, що реалізуються ним 

самостійно, недостатньо для гарантування його реальної незалежності. 

Остання потребує добросовісної та належної реалізації відповідних засобів 

іншими суб’єктами. З іншого боку, якщо сам конституційний суд буде 

підривати свій авторитет зсередини, часом це може нашкодити незалежності 

органу конституційної юрисдикції навіть більше, ніж зовнішні втручання. 

8. Якісне мотивування рішень конституційними судами – один із 

найважливіших засобів забезпечення власної незалежності, оскільки рішення 

конституційного суду є одночасно і остаточним продуктом їх діяльності, і 

основної формою комунікації з іншими суб’єктами. Зрозумілі та аргументовані 

рішення посилюють повагу та авторитет до конституційного суду і, як наслідок, 

сприяють посиленню його незалежності. Непослідовна практика, з одного боку, 
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ускладнює застосування рішень конституційного суду, що негативно впливає 

на його авторитет, з іншого боку – викликає сумніви щодо неупередженості чи 

компетентності. Конституційні суди можуть проявляти судовий активізм чи 

піти протилежним шляхом – сильного самообмеження, та ключовим в аспекті 

забезпеченні їхньої незалежності є послідовність у застосуванні того чи іншого 

підходу.  

9. Засобами забезпечення незалежності конституційного суду 

неюридичного характеру, зокрема, є діяльність засобів масової інформації, 

реалізація громадянами права на мирні зібрання та діяльність громадських 

організацій. Зроблено висновок про те, що ці засоби на практиці можуть мати 

як позитивний для забезпечення незалежності конституційного суду ефект, так 

і навпаки можуть бути використані задля тиску на нього. 

Реалізація таких неюридичних засобів забезпечення незалежності 

конституційного суду як коментування своїх рішень, постійна комунікація з 

суспільством через роботу із засобами масової інформації є критично 

важливими, зважаючи на необхідність донесення до суспільства суті та 

значення ухвалених рішень. Належна реалізація таких засобів не потребує змін 

законодавства, оскільки регулюється на рівні постанов Конституційного Суду 

або взагалі може не бути предметом правового регулювання. 
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