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Вступне слово

написання книги – непроста річ, хоча й процес писання приносить задо-
волення. утім це не тільки процес... усе починається з ідеї чи зі слова (як 
сказано у книзі книг, «спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово 
було Бог»). нічого не відбувається без Божої підтримки. і в цьому випадку 
теж. тож я дякую Богові за все, а передусім – за людей, якими він мене ото-
чив, яких послав мені, кожного зі своєю місією, які були і є у моєму житті, 
і за тих, які залишилися осторонь.

отож, ідея. ідея дослідження європейської моделі конституціоналізму 
належить людині, яку я глибоко шаную і поважаю, – моєму науковому кон-
сультанту, істинному вченому, глибокій і щирій Людині – юрію Барабашу. 
уражена науковим вірусом, заінтригована та зацікавлена цією ідеєю, я сприй-
няла її як виклик для себе. водночас була змушена повірити в те, що зможу, 
справлюся, подолаю. Я безмежно вдячна за підтримку, розуміння, толерант-
ність, мотивацію, допомогу...

висловлюю щиру вдячність рецензентам цієї книги, шановним докторам 
юридичних наук, професорам, справжнім професіоналам своєї справи ользі 
совгирі, Михайлові Баймуратову, Петрові стецюку, Михайлові савчину.

Я дуже вдячна кафедрі конституційного права національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, особливо – тетяні слінько, всеволоду 
речицькому, Федору веніславському – за предметні та змістовні обговорення, 
конструктивну критику і справді цінні зауваження. це той різновид критики, 
який не обрізає крила, а, навпаки, мотивує та дає натхнення до праці.

Я дякую своїм колегам з кафедри конституційного права юридичного 
факультету Львівського національного університету імені івана Франка, особ-
ливо – Любомиру Бориславському (котрому я також дякую і у двох інших 
якостях, яким присвячені наступні два абзаци), сергію різнику, ігореві Заяцю, 
володимиру кобрину, сергію рабіновичу, віталію чорненькому – за цікаві 
дискусії, вчасно підставлене плече, поради та підтримку.

особливі слова вдячності хочу висловити своїм вчителям – провідникам 
у науку конституційного права, які вже відійшли у вічність, – віталію чушен-
кові та юрію тодиці. ваші настанови пам’ятаються донині, надихають та 
стимулюють до праці.

Безмежно вдячна своїй сім’ї за розуміння і підтримку, любов і турботу, 
які мене оточують. Без вас ця робота ніколи би не з’явилась.

не переоцінюючи значення цієї праці, сподіваюся, що вона стане у при-
годі тим, хто цікавиться проблемами конституціоналізму і шукає шляхів для 
впровадження конституційних цінностей у буденність україни.
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Передмова

Починаючи з кінця XVIII ст. у конституційно-правову науку міцно вкорі-
нилося поняття конституціоналізм. воно було відоме і раніше, проте після 
революційних подій на Європейському та Північноамериканському конти-
нентах набуло нового, практичного значення, ознаменувавши утворення 
держав нового змісту – конституційного. За класичним підходом, конститу-
ційними вважаються держави несвавільні, обмежені у своїх діях верховен-
ством права, рівністю перед законом, основоположними правами людини.

Ще у кінці ХіХ ст. відомий британський вчений алберт дайсі, який осо-
бисто ознайомився із режимами сШа, Бельгії, Франції, Швейцарії та німеч-
чини під час подорожей до цих країн1, зауважив, що всі вони є конституцій-
ними, проте водночас відмінними за сутністю від англійської конституції2. 
сьогодні такі відмінності між конституціоналізмом у сполученому королів-
стві, сШа та в континентальній Європі є ще більш помітними. Більше того, 
вони стосуються не лише питань організації державної влади та механізмів 
її поділу, а є більш системними, зумовленими глибинними ідеологічними та 
концептуальними особливостями, що дає підстави ставити питання про іс-
нування кількох моделей конституціоналізму.

сьогодні в політичному сенсі світ фактично розділений на три табори: 
конституційні держави, у яких державна влада обмежена задля гарантування 
фундаментальних прав особи (приблизно одна четверта від усіх держав світу), 
неконституційні держави із свавільною владою (приблизно така ж кількість) 
та держави перехідні (які перебувають у транзиті від свавільного до консти-
туційно обмеженого правління (близько половини держав світу)). конститу-
ціоналізм є ідеологічною та доктринальною основою функціонування кон-
ституційних та перехідних держав, проте, якщо першим вдалося реалізувати 

1  Michener Roger. Foreword to the «Introduction to the Study of the Law of the 
Constitution» A. V. Dicey. Indianapolis : Liberty Classics, 1982. P. XI–XXIV.

2  Dicey A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Indianapolis : 
Liberty Classics, 1982. P. 110–117.
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Передмова

його на практиці, другі лише перебувають у процесі формування конститу-
ційно обмеженого правління.

варто зауважити, що ми розглядаємо конституціоналізм як продукт за-
хідної правової думки, політико-правової культури, як її обґрунтував гарольд 
Берман – цілісної західної правової традиції1. виходячи із неї, конституціо-
налізм є доктриною та практикою обмеженого правління, протилежного за 
змістом державному свавіллю2; в його основі лежать ідеї свободи людини, 
поваги до її гідності, гарантованості фундаментальних прав, верховенства 
права, демократії, конституційного обмеження державної влади. реалізація 
вказаних засад має забезпечити існування людиноцентричної політико-право-
вої системи, у якій фундаментальні права людини мають пріоритетне зна-
чення по відношенню до держави. сама держава в такому разі не може бути 
свавільною, а має функціонувати у визначених правових межах. найважли-
вішою гарантією існування такої системи є конституція, яка, з одного боку, 
гарантує основоположні права, з другого – встановлює юридичні обмеження 
для держави, її органів та посадових осіб. однак сам факт наявності консти-
туції не є гарантією того, що держава за змістом її правління буде конститу-
ційною, відтак конституціоналізм є заснованою на відповідній ідеології сис-
темою конституційних засобів забезпечення обмеженості державної влади.

Якщо розглядати конституціоналізм не як суто теоретичну конструкцію, 
а як практичну модель функціонування політичної системи, можна прослід-
кувати, що поряд із універсальними засадами в його структурі присутні 
елементи, які носять суто національний характер. універсальності вихідним 
засадам конституціоналізму надає їхнє загальне визнання з боку конституцій-
них держав, які на цій основі формують власні конституційні системи. сприй-
няття фундаментальних конституційних цінностей різними державами зумов-
лює деякі спільні риси в їхньому законодавстві та на практиці. Поряд із цим 
реалізація універсальних конституційних засад супроводжується низкою 
доктрин, концепцій, підходів до розуміння їхнього змісту.

так, сьогодні існують щонайменше дві реалізовані на практиці відмінні 
ідеології конституціоналізму – лібералізм (сШа, об’єднане королівство) та 
ліберальна демократія (держави континентальної Європи), а також кілька 
концепцій – формальної законності (сШа), матеріальної конституції 

1  Berman Harold J. Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. 
Harvard University Press Cambridge. Massachusetts and London, England, 1983. P. 2–5.

2  McIlwain Charles Howard. сonstitutionalism Ancient and Modern. Ithaca, New York : 
Cornell University Press, 1940. 162 p.; Sajo A. Limiting Government. An Introduction to 
Constitutionalism. Budapest, 1999. P. 14.
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(об’єднане королівство) та інституційної системи обмеженого правління 
(континентальна Європа). Звичайно, є суттєві відмінності і між національни-
ми конституційними системами, які зумовлені історичними та національно-
культурними чинниками. Проте, попри особливості національних конститу-
ційних правопорядків, можна виокремити деякі спільні риси та характерні 
елементи конституціоналізму окремих держав, які засновані на згаданих 
концепціях.

виходячи із цього, можна стверджувати, що сьогодні існують три моделі 
конституціоналіму: американська, англійська (британська) та європейська 
(континентальна). кожна із них передбачає своєрідне втілення універсальних 
засад конституціоналізму посередництвом власних інструментів та механізмів 
із відповідним доктринальним супроводом. окрім відмінних ідеологічних 
основ, концептуальних особливостей, згадані моделі конституціоналізму 
володіють певними властивими їм рисами, специфічною структурою та різним 
практичним втіленням у вигляді відповідних конституційних систем: консти-
туційного президенталізму, монархічного чи республіканського парламента-
ризму, змішаного президентського чи парламентського правління.

Європейська модель конституціоналізму є унікальним явищем, адже, по-
перше, територіально вона поширюється на понад сорок держав континен-
тальної Європи. При цьому рівень уніфікованості та інтегрованості деяких її 
елементів є настільки високим, що навіть привів до постановки питання про 
виникнення європейської конституційної ідентичності. По-друге, значну роль 
у формуванні та розвитку цієї моделі відіграла рада Європи, система стан-
дартів якої суттєво вплинула на зміст європейської моделі конституціоналізму, 
а також Європейський союз, що вимагає певної уніфікованості підходів 
у питаннях демократії та прав людини.

Проголосивши незалежність, україна зробила свій цивілізаційний вибір 
та фактично розпочала шлях формування конституційної держави. Почина-
ючи із перших політико-правових документів, що проголошували державний 
суверенітет, та завершуючи конституцією 1996 р., в україні поступово утвер-
джувалася ліберально-демократична ідеологія, що й мала стати основою 
цього процесу (саме вона відображена в основному Законі). Проте конститу-
ційний розвиток україни (у широкому розумінні цього поняття, як рух, спря-
мований на формування конституційно-обмеженого правління) не можна 
назвати лінійним. кількаразова зміна форм правління (1996, 2004, 2010, 
2014 рр.), сумнівні, з точки зору легітимності, процедури внесення змін до 
конституції (2004, 2010, 2014 рр.), концентрація повноважень главою дер-
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жави (2010–2013 рр.), кризи в діяльності конституційного суду (2005–2006, 
2016–2017 рр.) свідчать про серйозні проблеми конституційної системи 
правління.

на її розвиток впливає ціла низка чинників, передусім – національно-
історичного та суспільно-політичного характеру. Поряд із цим не можна 
ігнорувати загальних закономірностей розвитку європейської моделі кон-
ституціоналізму, що, до певної міри, визначають напрям розвитку консти-
туційної системи правління україни. адже, ставши членом ради Європи, 
україна взяла на себе зобов’язання імплементувати європейські стандарти 
прав людини, верховенства права і демократії, фактично сприйнявши євро-
пейську модель конституціоналізму. відтак, дослідження особливостей та 
закономірностей розвитку європейської моделі конституціоналізму сприя-
тиме кращому розумінню національної конституційної системи правління 
україни, з’ясуванню природи існуючих проблем, дасть можливість спрог-
нозувати розвиток цієї системи та її окремих елементів, розробити шляхи 
вдосконалення як механізму поділу влади, так і інших складових національ-
ного конституціоналізму.

обґрунтовуючи актуальність компаративістських досліджень, автори 
часто посилаються на можливість запозичення позитивного досвіду зару-
біжних країн при вирішенні тих чи інших політико-правових проблем 
у державі, вдосконаленні тих чи інших конституційно-правових інститутів. 
Проте, накладені на національні особливості, одні і ті ж інститути по-
різному себе проявляють у різних правопорядках. тому варто усвідомлюва-
ти, що окремі інститути не функціонують ізольовано, вони вплетені у за-
гальну канву конституційної системи правління, що функціонує за законами 
тієї чи іншої моделі конституціоналізму. відтак, лише комплексне розумін-
ня ідеології, концепції конституціоналізму та існуючої конституційної 
системи правління дають можливість всебічно з’ясувати сутність того чи 
іншого конституційно-правового інституту в його взаємозв’язках з іншими 
та спрогнозувати перспективи його застосування і розвитку в умовах пев-
ного національного правопорядку.

крім того, аналіз конституційних систем правління держав із європей-
ською моделлю конституціоналізму свідчить про наявність спільних тенден-
цій, зумовлених закономірностями її розвитку. З одного боку, важливо враху-
вати позитивні тенденції (наприклад, поширення різних форм «демократії 
участі» як відповідь на сучасні проблеми представницького правління, за-
стосування соціальних мереж для комунікації суспільства з владою і т. ін.). 
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З другого – врахувати помилки інших країн та не допустити їхнього повто-
рення в україні. особливий інтерес для нас викликає досвід постсоціалістич-
них держав Європи, які випередили україну в запровадженні конституціона-
лізму європейського зразка на десяток років. ті події, що відбуваються в де-
яких із них протягом останнього десятиріччя (тиск на конституційні суди, 
втручання в незалежність судової влади, надмірна концентрація повноважень 
парламентською більшістю та главою уряду тощо), свідчать про існування 
спільних причин таких «збоїв» у функціонуванні конституційних систем 
правління, вивчення яких має важливе значення для україни.

ця монографія присвячена дослідженню феномену європейської моделі 
конституціоналізму. Передусім доводиться, що європейська модель консти-
туціоналізму існує як конвергенція рис національних систем конституціона-
лізму; їй притаманні особливості, що характеризують її та водночас відрізня-
ють від інших моделей конституціоналізму (американської та англійської), 
а також відповідна структура. специфічний набір елементів системи робить 
європейську модель конституціоналізму унікальною та визначає як законо-
мірності її розвитку, так і особливості розвитку національних систем прав-
ління в її рамках.

робота побудована на певній методології, застосування якої приводить 
нас до висновку, що конституціоналізм існує лише за умови наявності всіх 
трьох його елементів: ідеології, доктрини та практики (конституційно обме-
женої системи правління). це виключає існування «уявного» конституціона-
лізму, «соціалістичного» конституціоналізму, «тоталітарного» конституціо-
налізму і т. д.

риси європейської моделі конституціоналізму не з’явилися водночас, вони 
є результатом тривалого процесу її розвитку, викристалізовувалися під впли-
вом різноманітних обставин як національного, так і наднаціонального харак-
теру. тому другий розділ цієї праці присвячено формуванню європейської 
моделі конституціоналізму від найдавніших часів та її розвитку до сучасного 
періоду. саме в історії можна знайти відповіді на питання, чому система 
конституціоналізму європейського зразка має саме такий вигляд, яким чином 
наповнювалися її ідеологічні, доктринальні та практичні компоненти.

Європейська модель конституціоналізму охоплює низку обов’язкових 
елементів із набором притаманних їм рис, аналізу яких присвячено третій 
розділ роботи. це: писана конституція як акт установчої влади (із відповідним 
порядком прийняття та зміни, особливостями деконституціоналізаційних 
процесів і т. ін.); права та свободи людини і громадянина як мета обмеження 
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державної влади конституційними засобами (з особливостями захисту соці-
альних прав, позитивними обов’язками держави тощо); переважно – спеціа-
лізований орган конституційної юрисдикції, що є центральним елементом 
конституційної системи правління, який гарантує її існування; парламента-
ризм (у вузькому значенні поняття, що передбачає парламентський спосіб 
формування уряду та контроль за діяльністю уряду з боку парламенту); неза-
лежність судової влади; децентралізованість влади (як варіант – федералізм, 
регіоналізм) та її вертикальна організація за принципом субсидіарності.

останній розділ присвячено тенденціям розвитку європейської моделі 
конституціоналізму із наголосом на ключові виклики, проблеми, які визна-
чають напрями його розвитку та водночас які прогнозовано можуть з’явитися 
в україні. Проблеми представницького правління, що призводять до втрати 
довіри з боку суспільства до національних урядів, надмірна концентрація 
повноважень парламентською більшістю та створеним нею урядом, конфлікт-
ність змішаної форми правління, зазіхання на незалежність судової влади, 
спроби тиску на органи конституційної юрисдикції – серйозні виклики кон-
ституціоналізму в рамках європейської моделі.

Поряд із цим є й позитивні тенденції – поширення різних форм демокра-
тії участі (патисипативної демократії), застосування методу краудсорсингу 
з метою реалізації народовладдя (у цій праці проаналізовано досвід ісландії 
щодо розробки з його допомогою проекту конституції), ефективна правоза-
хисна діяльність. у своїй сукупності вони свідчать про те, що в майбутньому, 
принаймні у корткостроковій кількадесятирічній перспективі, альтернативи 
конституціоналізмові як способу справедливого співіснування людини, сус-
пільства та держави немає.
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Розділ 1

Методологічні основи 

дослідження євРопейської 

Моделі конституціоналізМу

1.1. сучасні концепції конституціоналізму

Безспірним надбанням сучасної цивілізації вважається конститу-
ціоналізм – явище, що уособлює певну сукупність цінностей західної 
цивілізації, з якою пов’язується належний рівень захищеності прав 
людини, свобода та демократія, гарантовані конституцією. Протягом 
двадцятого століття цей термін міцно укорінився як у конституційно-
правовій, так і в історичній та політичній науках. Більше того, в кон-
ституційному праві це поняття стало одним із фундаментальних. Поряд 
із цим говорити про загальноприйняту визначеність його змісту чи 
усталені чіткі його межі не доводиться. у цій сфері наукової думки 
панує різноманіття точок зору. це, очевидно, можна пояснити різними 
гносеологічними та аксіологічними установками дослідників, з одно-
го боку, а з другого – історичними особливостями конституційного 
розвитку, сучасними реаліями функціонування політичної влади тієї 
чи іншої країни.

Проблемам конституціоналізму присвячено чимало праць відомих 
вчених – філософів, істориків, політологів, теоретиків права, консти-
туціоналістів. у них відображені різні погляди на природу, особливос-
ті виникнення та існування конституціоналізму у різних країнах. 
Прикметно, що думки вчених не просто розходяться, а часом є діа-
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метрально протилежними, і це стосується не другорядних питань іс-
нування конституціоналізму, а його сутності, що дає різні відповіді на 
питання «наявності – відсутності» конституціоналізму в певній країні 
чи групі країн, та часом деформує уявлення про сутність конституцій-
ної демократії. на практиці це відображається в еклектичних парадиг-
мах суспільного розвитку, що пропонуються елітами окремих держав 
та не заперечуються наукою.

так, одні вчені стверджують про обов’язковий зв’язок консти-
туціоналізму з лібералізмом, інші наголошують на його спорідне-
ності із демократією, повагою до гідності людини, захищеністю її 
прав, треті вважають, що для існування конституціоналізму достат-
ньо факту наявності конституції як основного закону держави. від-
повідно, якщо одна група науковців виокремлює дві моделі консти-
туціоналізму – американську та європейську, то інша – схильна 
визнавати західну (ліберальну), а також мусульманську, соціаліс-
тичну та інші моделі. отже, для визначення моделей конституціо-
налізму та обґрунтування особливостей європейської моделі пере-
дусім потрібно з’ясувати сутність конституціоналізму. а це вимагає 
аналізу основних точок зору на це питання в сучасній науці консти-
туційного права.

За усталеною думкою, феномен конституціоналізму з’явився у кін-
ці XVIII – на початку XIX ст. в сполучених Штатах америки, англії, 
Франції, а згодом – і в інших державах Західної Європи. Зрозуміло, що 
на розвиток цього поняття суттєво впливали політико-правові реалії 
відповідних держав, особливості їхньої історії, культури, а також по-
треби політичних еліт. Під впливом цих та низки інших чинників 
формувалися різні концепції конституціоналізму. до прикладу, англій-
ська політико-правова думка пов’язує конституціоналізм із верховен-
ством права, що виникло тут ще у Хііі ст., американські філософи та 
правники наголошують на значенні конституції, що є основою для 
конституціоналізму (а в сШа – ще й основою державності), вчені 
континентальної Європи роблять наголос не тільки на писаній консти-
туції, але й на існуванні відповідних механізмів стримування держав-
ного свавілля.

Як уже зазначалося вище, існує велика кількість думок стосовно 
основної ідеї конституціоналізму й, відповідно, його сутності. Проте, 
якщо взяти до уваги доктринальні джерела, а також і політико-право-
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ву практику сучасних держав у їх сукупності, можна виокремити три 
основні концепції конституціоналізму, які ми умовно назвемо формаль-
ною, матеріальною та інституційною.

Формальна концепція конституціоналізму завдячує своїм виник-
ненням американській політико-правовій думці, у якій вперше й було 
обґрунтоване існування такого явища, як конституціоналізм. Зрештою, 
і сам термін конституціоналізм був уведений у науковий обіг 
у XVIII ст. американськими державними діячами – «батьками консти-
туції» для позначення верховенства писаної конституції над іншими 
законодавчими актами1. За їхнім задумом конституція мала важливе 
призначення – гарантувати головні здобутки війни за незалежність – 
свободу людини, невтручання держави у приватне життя індивіда, 
свободу економічної діяльності, суверенітет та, водночас, недопущен-
ня державного свавілля, поділ державної влади. саме з цією метою 
виникла ідея наділити конституцію особливими рисами, що мали ви-
різняти її з-поміж інших актів, – юридичним верховенством та стабіль-
ністю. такий, заснований на писаній конституції (що на найвищому 
юридичному рівні на постійній основі закріплює вихідні засади орга-
нізації держави), спосіб організації державно-політичного буття було 
названо конституціоналізмом.

обґрунтовуючи необхідність ратифікації конституції штатами, 
у статтях «Федераліст» александр гамільтон, джеймс Медісон та 
джон джей розмірковують про шляхи забезпечення її верховенства. 
Зокрема зазначається, що верховенство конституції втратить силу, 
якщо законодавчі норми, які їй суперечать, не буде проголошено не-
дійсними. гамільтон зазначає: «Під зв’язаною обмеженнями консти-
туцією я маю на увазі таку, що містить певні конкретизовані винятки 
у повноваженнях законодавчої влади. ...такі обмеження на практиці 
не можуть виконуватися жодним іншим чином, аніж через посеред-
ництво судів, обов’язком для яких має бути проголошення недійсними 
усіх актів і рішень, які суперечать конституції»2. Згодом ця ідея була 
втілена у відомому рішенні верховного суду сШа під головуванням 

1  Берман г. дж. Западная традиция права: эпоха формирования : пер. с англ. 
2-е изд. М. : изд-во Мгу : изд. группа инфра – М, 1998. с. 370.

2  гамильтон александр. Федералист № 78. Теория и практика демократии : избр. 
тексты / пер. с англ. под ред. в. Л. иноземцева, Б. г. капустина. М. : Ладомир, 2006. 
с. 172.
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джона Маршала про відповідність конституції судового контролю 
(справа Мербері проти Медісона), попри те, що в самому тексті кон-
ституції про це не згадується.

таким чином, американська політико-правова система, відображе-
на у конституції 1787 р., була вибудувана таким чином, що вихідні 
засади нового суспільно-державного устрою були піднесені на найви-
щий юридичний рівень (конституційний), а відтак, для її гарантування 
необхідно було виконати три завдання – забезпечити: по-перше, від-
повідність конституції федеральних законів; по-друге, відповідність 
конституції діяльності державних органів (іншими словами – забез-
печити їхню зв’язаність конституційними положеннями); по-третє, 
незмінність протягом порівняно тривалого проміжку часу тих ідей, 
стосовно яких у ході складних переговорів представників тринадцяти 
штатів було досягнуто компромісу, та які стали засадами конституцій-
ного устрою Федерації.

необхідність виконання першого завдання привела з часом до ви-
никнення інституту конституційного контролю; друге – було досяг-
нуто через реалізацію принципу прямої дії норм конституції, якими 
мали керуватися усі державні органи та їх посадовці; для виконання 
третього було передбачено надзвичайно складну процедуру внесення 
поправок до конституційного тексту, що зробило американську кон-
ституцію однією із найжорсткіших у світі.

варто зауважити, що, з точки зору змісту правління, конституція 
сШа мала гарантувати певний тип владарювання, спрямований на за-
хист індивідуальної свободи. він охоплював кілька вимог: передусім – 
перевага представницької демократії, яка, на відміну від безпосередньої, 
дає можливість приймати виважені і «мудрі» закони; друге – поділ 
державної влади для забезпечення стримування однією владою іншої – 
горизонтальний (на законодавчу, виконавчу і судову) та вертикальний 
(федеральний рівень і уряди штатів); і, врешті, третє – судовий контроль, 
про який згадувалося вище. Проте у визначенні сутності конституціо-
налізму автори цієї доктрини виходили саме із формальних рис консти-
туції, які й мали гарантувати існування конституційної системи правлін-
ня, а не її інституційної структури.

такою систему американського конституціоналізму бачили батьки-
засновники, погляди яких отримали подальший розвиток як у самій 
америці, так і далеко за її межами. Проте такі уявлення про конститу-
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ціоналізм заклали підхід до його розуміння через наявність формальних 
ознак, таких як присутність писаної конституції як акта вищої юри-
дичної сили, складного порядку внесення змін, що гарантує стабіль-
ність конституційного устрою, юридичного верховенства конституції, 
що й вважалося умовою існування конституціоналізму.

Під впливом формально-нормативної концепції писана конституція 
набула значного поширення у світі. Причому конституції перестали 
бути атрибутом виключно ліберальної чи демократичної систем, по-
чали прийматися у державах з різними формами правління та політич-
ними режимами, характер та порядок здійснення державної влади 
в яких суттєво відрізнявся. такі риси конституції, як стабільність 
і верховенство, зробили її привабливою і для авторитарних (тоталітар-
них) режимів, що отримали можливість закріпити за її допомогою своє 
панування у суспільстві. таким чином, у процесі поширення писаної 
конституції вона поступово перестала розглядатися тільки у контексті 
мети її виникнення, як її вбачали автори американської конституції. 
конституціоналізм стало важко відмежувати від інших видів політико-
правового порядку суто за формальними ознаками. це спричинило 
переосмислення змісту конституціоналізму та відхід від формально-
нормативних установок при його тлумаченні у багатьох країнах світу1, 
проте формальна концепція конституціоналізму сьогодні все ще актив-
но застосовується.

Матеріальна концепція конституціоналізму його сутність визначає 
через телеологічний підхід, виходячи із мети його існування. Зароди-
лася вона в англії, де, за відсутності писаної конституції, дотримання 
формальних вимог було недостатньо для досягнення цілей, подібних 
до тих, що існували в америці (гарантування свободи людини, її осно-
воположних прав, свободи економічної діяльності, недопущення дер-
жавного свавілля). Поряд із цим в англії існувала давня традиція об-
меження державної влади, об’єктивована у великій Хартії вольностей 
та найважливіших статутах: актах про престолонаслідування (врегу-
льовував відносини між монархом і парламентом), про парламент 
(визначав періодичну змінність парламенту), про недоторканність осо-
би (гарантував невтручання держави у сферу особистої свободи). крім 

1  Бориславська о. сучасні концепції конституціоналізму. Наук. вісн. Міжнар. 
гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція. одеса, 2014. с. 64–67.
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того, тут існував (і продовжує існувати) значний масив норм загально-
го права, які спираються на комплекс уявлень і понять про право і дер-
жавну владу. таким чином, на кінець XVIII ст., коли у сШа прийма-
лася конституція та формувався конституціоналізм, в англії уже був 
сформований правопорядок, за якого повноваження монарха та зако-
нодавця були обмежені. у такому сенсі тут уже існувала матеріальна 
конституція та конституціоналізм «як функціональний еквівалент 
писаної конституції сШа»1.

варто зауважити, що в англії конституціоналізм ототожнювався із 
верховенством права; таке ж розуміння конституціоналізму притаман-
не і сучасній британській конституційній доктрині. один із найвідо-
міших дослідників конституціоналізму чарльз Маклвейн розглядає 
його як верховенство права, розуміючи під конституціоналізмом юри-
дичне обмеження держави та повну протилежність свавільному прав-
лінню2. Подібної позиції дотримуються й інші англійські автори, зо-
крема Х. Барнетт та дж. олдер, які конституціоналізм пов’язують із 
обмеженням «влади правлячих».

Феномен британського конституціоналізму полягає у тому, що він 
позбавлений таких важливих обмежувальних інструментів, як стабіль-
ні писані норми вищої юридичної сили. Попри це правило «державна 
влада обмежена правом» незмінно діє у сполученому королівстві 
протягом кількох століть. Як зазначає Браян таманага, секрет існуван-
ня конституціоналізму в цій країні полягає у «загальнопрйнятому пере-
конанні і громадян, і державних посадовців у тому, що державна влада 
діє в межах закону... а отже, править закон». таким чином, верховенство 
права існує завдяки поширеній і незаперечній переконаності у верхо-
венстві права, у непорушності певних фундаментальних обмежень, 
накладених правом на державну владу, а не через функціонування 
конкретних правових механізмів3.

отже, у британському розумінні в сутності конституціоналізму 
акцент переноситься із юридичного верховенства конституції на її 
головне призначення – обмеження державного свавілля, що свідчить 

1  Stoner James R. Common Law and Liberal Theory: Coke, Hobbes, and the Origins 
of American Constitutionalism. Lawrence : University Press of Kansas, 1992. P. 84–85.

2  McIlwain Charles Howard. сonstitutionalism Ancient and Modern. P. 21.
3  таманага Браян. верховенство права. історія. Політика. теорія / пер. з англ. 

а. іщенка. київ : вид. дім «києво-Могилян. акад.», 2007. с. 68–69.



18

розділ 1. Методологічні основи дослідження європейської моделі конституціоналізму

про телеологічну спрямованість матеріальної концепції конститу-
ціоналізму.

крім того, слід наголосити, що британський матеріальний консти-
туціоналізм спирається на правотворчі повноваження судів у поєднан-
ні із їхньою ексклюзивною прерогативою застосовувати й тлумачити 
правові акти. тому «...якою б великою не була влада законодавців щодо 
ухвалення загальних рішень, конкретне їх використання все одно за-
лежатиме від судової влади; а оскільки йдеться про застосування за-
кону в тому чи іншому випадку, то лише тоді ми можемо вияснити 
справжню правову “інтенцію” постанови – як вона буде вплетена 
у складний гобелен попередніх законів та інших постанов, котрі ви-
ступають єдиним цілим»1. відповідно, застосовуючи закон (правовий 
акт), здійснюючи його тлумачення та творячи право у ході вирішення 
конкретних судових справ, суди мають серйозні можливості обмежува-
ти законодавчу та виконавчу владу, а їхня діяльність складає практич-
ну основу матеріальної концепції конституціоналізму.

варто зауважити, що під впливом англійської доктрини конститу-
ціоналізму телеологічний підхід набув суттєвого поширення у світі. 
досвід застосування писаної конституції для утвердження авторитар-
них та тоталітарних режимів привів до переосмислення формальної 
концепції конституціоналізму навіть в америці, де вона сформувалася 
вперше, саме у напрямі переходу від формально-нормативної до фор-
мально-телеологічної концепції. до прикладу, відомий американський 
правознавець та економіст волтон гамільтон терміном конституціо-
налізм позначає «довіру народу до влади слів, викладених на аркуші 
паперу (конституції. – О. Б.) з метою впорядкування (обмеження) 
державної влади2, відходячи від формально-нормативного підходу та 
поєднуючи у визначенні конституціоналізму верховенство конституції, 
як її головну рису, з метою її існування – встановлення юридичних меж 
функціонування державної влади.

третя концепція конституціоналізму – інституційна – виникла на 
основі політико-правової практики держав континентальної Європи. 

1  аллан т. р. с. конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства 
права / пер. з англ. р. семків. київ : вид. дім «києво-Могилян. акад.», 2008. с. 24.

2  Walton H. Hamilton. Constitutionalism. Encyclopedia of the Social Sciences. URL: 
https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/
hamilton-walton-h.
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на відміну від америки, яка формувалася як нова держава, де були всі 
передумови для реалізації ідей лібералізму, у Європі досвід середньо-
вічного абсолютизму висував зовсім інші пріоритети1. Якщо у сШа 
гарантування індивідуальної свободи потребувало накладення консти-
туційних обмежень на державу, яка лише створювалася, з метою не-
втручання її органів у сферу приватного життя, непорушення осно-
воположних прав людини, то в континентальній Європі досягнення 
цих цілей потребувало, перш за все, знищення абсолютизму, тиранії 
та формування системи демократії. Якщо в америці на першому етапі 
існування конституціоналізму достатнім було прописати основні пра-
вила функціонування держави у ліберальному суспільстві та досягти 
принципової домовленості про дотримання цих правил і їхню незмін-
ність протягом певного часу у майбутньому, то у континентальній 
Європі кінця XVIII ст. важливо було змінити вже існуючі системи 
правління таким чином, щоб обмежити державу, побороти урядову 
тиранію. таким чином, основний акцент тут робився на створенні 
такої інституційної системи, яка б гарантувала відповідну систему 
правління.

головна ідея обмеженого правління в державах континентальної 
Європи була спрямована не на захист індивідуальної свободи, а стри-
мування урядової тиранії2. «де закінчується закон, там починається 
тиранія», – вказував джон Локк3 та пропонував створити таку систему 
правління, у якій влада буде розділена та обмежена законом. «абсо-
лютна свавільна влада чи правління без постійного чинного законо-
давства не може відповідати цілям суспільства і уряду... зв’язаними 
вимогами закону мають бути також і правителі...», – стверджував фі-
лософ4. на необхідності створення такої системи правління, за якої 
одна влада буде врівноважувати іншу, наголошував і Монтеск’є, який 
вважав, що за своєю природою демократія невільна не менш, ніж мо-
нархія чи аристократична олігархія, а тому потребує відповідної вну-
трішньообмежувальної системи: «Якщо законодавча і виконавча влада 

1  гаєк Ф. а. Принципи ліберального соціального порядку. Лібералізм. Лібераль-
на традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза : антологія. 
2-ге вид., перероб. / упоряд.: о. Проценко, в. Лісовий. київ : вид. дім «Простір», 
«смолоскип», 2009. с. 20–34.

2  там само. 
3  Locke John. Second Treatise of Government. Indianapolis : Hachett, 1980. р. 103.
4  там само. р. 72–73.
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будуть поєднані в одній особі чи установі, свободи не буде, бо можна 
побоюватись, що такий монарх чи сенат створюватимуть тиранічні 
закони для того, щоб так само тиранічно їх застосовувати. не буде 
свободи і в разі, якщо судову владу не відділено від законодавчої і ви-
конавчої... тоді вона буде свавільною...»1.

інституційний підхід до розуміння сутності конституціоналізму 
застосовують такі відомі вчені, як андраш Шайо, Луїс генкін, джон 
роулз та ін. розглядаючи зміст конституціоналізму, основну увагу вони 
приділяють інституційним механізмам, які застосовуються для обме-
ження державної влади в умовах демократії. саме такі механізми 
у сукупності із відповідними принципами та порядком діяльності 
складають зміст конституціоналізму, на думку андраша Шайо2.

американський дослідник конституціоналізму Луїс генкін його 
сутність розкриває через сукупність таких «принципових вимог»: 
1) суверенітет народу, втілений в конституції (воля народу є джерелом 
влади і основою легітимності уряду); 2) нормативність конституції, що 
є найвищим правом (уряд має діяти в рамках встановлених конститу-
цією обмежень); 3) представницьке правління, засноване на владі на-
роду (навіть надзвичайна ситуація виключає створення «уряду за 
указом», а не на основі народного волевиявлення); 4) гарантованість 
обмеженого правління, поділу влади, громадського контролю за зброй-
ними силами, контролю за діяльністю уряду з боку демократичних 
інститутів, діяльність поліції на підставі права та під конт ролем з боку 
суду, незалежність судової влади; 5) забезпечення урядом прав людини; 
6) наявність у конституційній системі правління інституцій, що здій-
снюють нагляд та забезпечують повагу до конституції, до конститу-
ційних обмежень уряду та до прав людини; 7) повага до «самовизна-
чення» – права народів обирати, змінювати чи припиняти їх політич-
ну приналежність3. варто звернути увагу на те, що лише одна із 
перелічених принципових вимог до конституціоналізму стосується 
формальних ознак – нормативність конституції, яка володіє юридичним 
верховенством. усі інші передбачають змістовні акценти на «інститу-

1  Монтескье Ш. Л. о духе законов. М. : Мысль, 1999. с. 138–139.
2  Sajo A. Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism. P. 14.
3  Henkin L. A new Birth of Constitutionalism: Genetic Influence and Genetic Defects. 

Cardozo Law Review, 1992. р. 535–536.
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ціях» – відповідних структурних елементах системи правління, що 
у сукупності мають забезпечити його конституційний характер.

вихідними засадами конституціоналізму, як вважає джон роулз, є, 
по-перше, розрізнення «установчої влади народу засновувати новий 
режим» і «звичайної влади урядовців та електорату, здійснюваної в по-
всякденній політиці»; по-друге, відмінність між вищим правом (кон-
ституцією, що є виразом установчої влади народу) та звичайним (яке 
є відображенням влади парламенту та електорату); по-третє, демокра-
тична конституція, що є «принциповим вираженням у вищому законі 
політичного ідеалу народу: самоуправлятися в певний спосіб»; по-
четверте, наявність стабільних конституційних процедур, через які 
реалізуються основоположні права людини; по-п’яте, поділ влади на 
три гілки (державна влада не може бути сконцентрована в парламенті 
чи суді)1. таким чином, система конституціоналізму, за роулзом, ґрун-
тується на розрізненні установчої влади та звичайної, які втілюються 
в конституції та законах відповідно, поділі державної влади, а також на 
конституційних процедурах, що є гарантіями обмеженості державних 
органів.

Як бачимо, інституційна концепція також не позбавлена телеоло-
гічної складової, що є своєрідною «точкою дотику» сучасних концеп-
цій конституціоналізму. Більше того, саме мета – формування системи 
обмеженого демократичного правління – визначає зміст та призна-
чення конституціоналізму. Французький вчений Жан Марі денквін 
конституціоналізм розглядає як рух до ідеї демократії через право 
засобами конституційного права, причому демократію він вважає 
ціллю конституціоналізму, що визначає його змістове наповнення та 
протиставляє демократичний конституціоналізм ліберальному2. інші 
французькі автори П. амон та М. тропе зазначають, що ідеологія 
конституціоналізму «розуміє свободу та владу як антиномії», та ви-
сувають на перший план мету обмеження цієї влади за допомогою 
таких засобів, як конституція та конституціоналізм3. натомість інший 

1  ролз джон. Політичний лібералізм / пер. з англ. о. Мокровольський. київ : 
основи, 2000. с. 227–228.

2  Denquin Jean-Marie. Situation présente du constitutionnalisme. Quel- ques réflexions 
sur l’idée de démocratie par le droit. URL: http://www.juspoliticum.com/IMG/pdf/JP.
Denquin.6.pdf.

3  конституция в ХХі веке: сравнительно-правовое исследование : монография / 
отв. ред. в. е. чиркин. М. : норма : инфра-М, 2011. с. 77.
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французький вчений Марсель Прело розглядає конституціоналізм 
з позицій формальної концепції, як рух до встановлення конституцій-
ного режиму, в основі якого лежать три поняття: писаної конституції, 
її жорсткості та верховенства1.

у сучасній німецькій доктрині конституційного права, незалежно 
від прихильності до класично-ліберальної, соціалістичної чи христи-
янсько-природничої правових традицій, спільною тезою конституціо-
налізму є намагання забезпечити антитоталітарний конституційний 
лад через надання конституційних гарантій правам індивіда природно-
правового походження2. При цьому вчені також наголошують на кон-
ституційних механізмах обмеженого правління. е. кляйн вказує на 
необхідність дотримуватися певних умов, що становлять основу ні-
мецького конституціоналізму: 1) вільне формування волі більшості, 
що є єдиним критерієм її істинності, та можливість меншості створи-
ти політичну опозицію і мати потенційний шанс стати більшістю; 
2) вимога щодо більшості поважати свободу людей та права меншості; 
це пояснюється тим, що ні держава загалом, ні парламентська більшість 
не можуть претендувати на необмежену владу; навпаки, вони підляга-
ють обмеженням, установленим основним законом; 3) необхідність 
передбачених основоположним Законом інституційних гарантій для 
запобігання централізації та зловживанню владою (поділ влади, феде-
ралізм, автономія муніципальних органів влади); 4) статус норм осно-
воположного закону як найвищого права, що зв’язує навіть діяльність 
законодавчого органу; 5) судовий конституційний контроль Федераль-
ного конституційного суду, покликаний гарантувати верховенство 
конституції3.

Представник італійської конституційної доктрини чезаре Пінел-
лі розглядає конституціоналізм як інституційну систему, що сфор-
мувалася в результаті боротьби з антидемократичними проявами. він 
зазначає, що європейський конституціоналізм є результатом транс-
формацій на основі досвіду тоталітарних держав, а демократичні 
інститути, такі як референдум, федералізм тощо, запроваджувалися 

1  Прело Марсель. конституционное право Франции / пер. с фр. Ф. а. кублицкого ; 
под ред. и с предисл. а. З. Манфреда. М. : изд-во иностр. лит., 1957. с. 44–45.

2  Шевчук с. основи конституційної юриспруденції. Харків : консум, 2002. с. 142.
3  там само.
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з метою збалансування можливих ексцесів чистої представницької 
демократії1.

Подібну думку висловлює і нідерландський вчений воутер вернер, 
який наголошує на діалектичному зв’язку між демократією та консти-
туціоналізмом і формування останнього пов’язує із своєрідними «від-
повідями» на недемократичні прояви. конституціоналізм він визначає 
як механізм обмеженого правління, який охоплює низку інструментів: 
змішану конституцію (баланс різних суспільних груп), поділ влади, 
стримування і противаги, права людини тощо2.

таким чином, можна зауважити, що державам Західної Європи 
(континентальної), які пройшли шлях формування конституціоналіз-
му раніше, ніж інші країни цього континенту, загалом притаманна 
інституційна концепція конституціоналізму, що зовсім не передбачає 
повної уніфікації підходів до розуміння сутності конституціоналізму, 
але все-таки має певні спільні риси, зумовлені спільними світогляд-
но-цівілізаційними установками, історичними, економічними та ін-
шими передумовами. у межах цієї концепції поширені наукові під-
ходи, які ґрунтуються не тільки на різних типах праворозуміння, але 
й на особливостях політико-правових реалій відповідних країн. Зви-
чайно, наукові підходи до розуміння сутності конституціоналізму 
еволюціонували, зазнаючи впливів різноманітних модерних рухів та 
ідей, суспільних та політичних потрясінь, воєн і т. ін. Проте все-таки 
вони заклали основи для кількох моделей конституціоналізму, що іс-
нують сьогодні – англійської, американської та континентально-євро-
пейської (далі – європейської).

варто зауважити, що підходи до розуміння сутності конституціо-
налізму, поширені на пострадянському просторі, за незначними ви-
нятками, суттєво відрізняються від тих, що сформувалися на заході. 
Зрозуміло, що це пов’язано із загальними проблемами розвитку юри-
дичної науки в період радянської доби. із переліку таких пострадян-
ських країн слід викреслити прибалтійські держави, які є членами 
Європейського союзу та практично цілком сприйняли цінності захід-
ної традиції права, у тому числі й конституціоналізму.

1  Pinelli Cesare. The Combination of Negative with Positive Constitutionalism in 
Europe. European Journal of Law Reform Issue. 2011. № 1. 

2  Wouter G. Werner. Democracy, Constitutionalism and the Question of Authority. 
Netherlands Journal of Legal Philosophe. 2010. № 3. 
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Що ж стосується колишнього радянського простору, то одне із 
перших досліджень конституціоналізму, яке познайомило із цим фе-
номеном, була монографія «история буржуазного конституционализ-
ма ХVII–XVIII вв.», видана у 1983 р. колективом авторів під редак- 
цією професора в. с. нерсесянца. конституціоналізм розглядався 
ними «перш за все, як сам факт наявності конституції і її активного 
впливу на політичне життя країни, верховенство і визначальну роль 
конституції (писаної чи неписаної) як основного закону в системі  
діючого законодавства, опосередкованість політичних відносин  
конституційно-правовими нормами, конституційну регламентацію 
державного ладу і політичного режиму, правового характеру взаємо-
відносин громадянина і держави»1. авторський колектив також за-
пропонував розглядати конституціоналізм у трьох аспектах – як  
теоретичне знання, ідейно-політичний рух та державно-правову прак-
тику. такий підхід фактично поклав початок пострадянської формаль-
но-нормативної концепції «конституціоналізму». у сучасній доктри-
ні конституційного права пострадянських країн вона має ще один 
напрям – формально-ціннісний.

Формально-нормативна концепція у розумінні конституціоналізму 
акцент переносить на вчення про конституцію як особливий норматив-
но-правовий акт, на розкриття онтологічного статусу конституції, її 
складових елементів, на конституційний розвиток окремих держав. 
саме із наявністю конституції, її верховенством та визначальною рол-
лю в правовій системі пов’язують конституціоналізм прихильники 
такого підходу, хоча вказують, що самої конституції як правового акта 
недостатньо, щоб конституціоналізм став фактом дійсності.

Формально-ціннісний аспект орієнтує конституціоналізм на певні 
вихідні засади державної організації, пов’язуючи його з уявленнями 
про справедливу, демократичну державу, що відповідає природі люди-
ни. конституціоналізм розглядається як сукупність загальнолюдських 
цінностей; ідей та поглядів про устрій держави, організації в ній влади 
та взаємовідносини держави з громадянами, що відповідають принци-
пам демократичного розвитку; як система уявлень про загальнодемо-
кратичні, загальноцивілізаційні політико-правові цінності державно 
організованого суспільства; як система знань про фундаментальні 

1  история буржуазного конституционализма ХVII–XVIII вв. / редкол.: П. с. гра-
цианский, в. г. каленский, в. с. нерсесянц (отв. ред.). М. : наука, 1983. с. 4.



25

1.1. сучасні концепції конституціоналізму

цінності демократичного устрою суспільства і правової держави, яки-
ми є народовладдя, права і свободи людини і громадянина, парламен-
таризм, розподіл влади, верховенство права, конституції і законів, 
визнання і захист приватної та інших форм власності, ідеологічна 
багатоманітність і політичний плюралізм.

Пострадянська формальна концепція конституціоналізму пов’язана 
із застосуванням структурно-інтегративного підходу, що передбачає 
аналіз конституціоналізму як складного багатоелементного феномену. 
він може охоплювати сукупність різноманітних елементів у різному 
поєднанні, таких як конституція та інші джерела конституційного 
права, конституційні ідеї та цінності, конституційна ідеологія та док-
трина, конституційний порядок, конституційно-правова практика тощо.

окремо зупинимося на поглядах українських вчених щодо цього 
питання. в одному із перших в україні монографічних досліджень 
конституціоналізму володимир Шаповал вказує, що конституціона-
лізм – це «передусім політико-правова ідеологія, інтелектуальні уза-
гальнення, притаманні певному етапу історичного розвитку»; та вод-
ночас «це й суспільно-політичний рух, спрямований на реалізацію 
відповідних ідей, державне правління у широкому сенсі (управління 
державними справами), обмежене за змістом конституції, а також 
практика конституційного регулювання суспільних відносин»1.

всеволод речицький сутність конституціоналізму безпосередньо 
пов’язує із «нормативним захистом свободи в її найширшому розумін-
ні», причому в умовах конституціоналізму «економічна, політична 
і особиста свобода спираються на демократію, не будучи її безпосеред-
нім продуктом»2. варто зауважити, що такий підхід цілком кореспондує 
західному розумінню конституціоналізму, якщо бути ще більш точною – 
його американському варіанту. конституціоналізм старого світу все-
волод речицький вважає «більш поміркованим», ніж американський 
варіант, де принцип свободи прийнято захищати більш послідовно3.

Проте переважно у сучасній доктрині конституційного права укра-
їни конституціоналізм розглядають у широкому та вузькому значеннях. 

1  Шаповал в. М. сучасний конституціоналізм : монографія. київ : юрид. фірма 
«салком» : юрінком інтер, 2005. с. 17.

2  речицький в. конституційне аБв. Харків : Права людини, 2016. с. 19.
3  речицький в. в. конституціоналізм. коротка версія. читанка з конституціо-

налізму для зацікавлених. Харків : Харків. правозахис. група : Права людини, 2014.  
с. 25, 27.
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Як зазначає анжеліка крусян, в науці склалися три основних підходи 
до визначення конституціоналізму: політичний, філософсько-історич-
ний та юридичний. останній існує у двох сенсах: вузькому – як особ-
ливий режим функціонування державної влади на основі конституцій-
них методів, та широкому – як складна політико-правова система1.

на погляд юрія тодики, конституціоналізм є об’ємним політико-
правовим явищем, складові якого тісно взаємопов’язані та являють 
собою поєднання об’єктивного і суб’єктивного, ідей, норм, конститу-
ційної практики2. Прихильником широкого розуміння конституціона-
лізму є і віктор Мелащенко, який розглядає його як складне системне 
утворення, елементами якого є фактична і юридична конституція, 
конституційна теорія, конституційні відносини, конституційна право-
свідомість, конституційна законність і правопорядок3.

указуючи на те, що явище конституціоналізму має складний, бага-
товимірний характер, володимир Шаповал виділяє два головних «век-
тори» визначення конституціоналізму – насамперед як режиму, у яко-
му функціонують держава та її інститути, що водночас є режимом 
взаємостосунків держави і людини, а також як правової (конституцій-
ної) ідеології, яка відображає і водночас прогнозує розвиток відповід-
ної нормотворчості і нормозастосування4.

Загалом підхід щодо розуміння конституціоналізму як певного 
«режиму» – «політико-правового», «функціонування держави та її 
інститутів», «здійснення публічної влади», «функціонування державної 
влади» – є найбільш поширеним в українській науці конституційного 
права. так, юрій Барабаш вважає, що найбільш оптимальне значення 
конституціоналізму полягає в його розумінні як режиму здійснення 
публічної влади, котрий характеризується спрямованістю діяльності 
владних суб’єктів на утвердження та забезпечення визначених консти-
туцією безумовних моральних, гуманістичних та демократичних цін-
ностей (верховенство права, захист людської гідності, право на розви-

1  крусян а. р. сучасний український конституціоналізм : монографія. київ : 
юрінком інтер, 2010. с. 72.

2  тодика ю. М. конституція україни: проблеми теорії і практики : монографія. 
Харків : Факт, 2000. с. 126–127.

3  конституційне право україни / за ред. в. Ф. Погорілка. київ : наук. думка, 1999. 
с. 104.

4  Шаповал в. становлення конституціоналізму в україні: проблеми теорії. Право 
України. 1998. № 5. с. 25–27.
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ток особистості, народовладдя, поділ влади, парламентаризм, неза-
лежне правосуддя та ін.), а також гарантуванням обмеженості владних 
дій конституційно закріпленою сферою автономії особистості1.

Петро стецюк розглядає категорію «сучасний український консти-
туціоналізм» як різновид сучасного політико-правового режиму, 
в основу якого покладено органічну єдність у своїй взаємодії консти-
туційної теорії, національного конституційного законодавства і прак-
тики його застосування в частині функціонування основних інститутів 
конституційної держави (прав і свобод людини, демократії, поділу 
влади, парламентаризму, конституційної юстиції, місцевого самовря-
дування та ін.) з метою забезпечення її гармонійного розвитку2.

наталя Мішина3 та станіслав Шевчук визначають конституціона-
лізм як особливий режим функціонування державної влади відповідно 
до конституції. Причому термін «конституція» пропонується розуміти 
у широкому сенсі як конституція, що заснована на доктрині конститу-
ціоналізму, що існує за умов конституційної держави (діяльність дер-
жави спрямовується тільки на забезпечення певних нормативно визна-
чених суспільних цілей згідно із загальновизнаними та визначеними 
правовими принципам та нормами)4.

Проте, здійснюючи тлумачення конституціоналізму як режиму, 
автори, як правило, уникають визначення поняття «режим», що за-
лишає відкритим питання, до якої категорії явищ слід відносити кон-
ституціоналізм. Загальна теорія права та держави термін «режим» 
застосовує для позначення способів здійснення державної влади, ви-
окремлюючи переважно такі його основні види, як демократичний, 
авторитарний та тоталітарний. чи означає визначення конституціона-
лізму через поняття «режим», що перелік таких способів здійснення 
державної влади має охопити і конституціоналізм як окремий вид 

1  Барабаш ю. г. український конституціоналізм як пріоритетний об’єкт наукових 
досліджень. Наука конституційного права України: сучасний стан на напрямки роз-
витку. Харків : Право, 2009. с. 93–94.

2  стецюк П. конституційний суд україни як суб’єкт формування сучасного 
українського конституціоналізму (до постановки проблеми). Право України. 2010. 
№ 6. с. 71.

3  Мішина н. Принципи українського конституціоналізму (на матеріалах 
конституційного реформування місцевого самоврядування). URL: http://www.info- 
pressa.com/article-582.html.

4  Шевчук с. в. доктрина верховенства права та конституціоналізму: історична 
генеза. Право України. 2010. № 3. с. 56.



28

розділ 1. Методологічні основи дослідження європейської моделі конституціоналізму

державного режиму? спробуємо з’ясувати це питання через тлумачен-
ня змісту цього поняття.

великий тлумачний словник сучасної української мови дає декіль-
ка значень слова «режим», із яких три можуть розглядатися у зв’язку 
із конституціоналізмом: 1) державний лад, спосіб правління; 2) певні 
умови, реально існуючі або необхідні для забезпечення роботи, функ-
ціонування, існування чого-небудь; 3) сукупність правил, заходів, норм 
для досягнення якої-небудь мети1. Як бачимо, лише одне із значень 
терміна «режим» пов’язане із його тлумаченням як способу здійснен-
ня влади, проте в наведених вище визначеннях українських вчених, 
скоріш за все, у це поняття вкладено різний зміст, що свідчить про 
відсутність єдиного бачення сутності конституціоналізму.

Поряд із цим можна зробити висновок, що, по-перше, вищенаведе-
ні визначення конституціоналізму перебувають у площині інституційної 
концепції конституціоналізму, тобто розглядають його крізь призму тих 
умов (інститутів), які необхідні для формування системи обмеженого 
правління та конституційної держави; по-друге, тяжіють до телеоло-
гічного напряму цієї концепції, оскільки орієнтовані на досягнення 
відповідної мети. анжеліка крусян виводить визначення конститу-
ціоналізму, прямо спираючись на засади телеології, маючи за відправ-
ну точку його основну мету – обмежене правління, як теорію, ідеоло-
гію та практику обмеження (самообмеження) публічної влади на ко-
ристь громадянського суспільства, прав, свобод та інте ресів особи2.

варто також зауважити, що серед відомих представників сучасної 
української конституційно-правової доктрини є також прихильники 
формальної концепції. владислав Федоренко під конституціоналізмом 
розуміє впорядковану сукупність (систему) історично сформованих 
ідеологічно-правових світоглядних поглядів на способи й методи 
ефективного регулювання конституційних правовідносин, об’єктивно 
сформовану систему конституційного права, систему конституційного 
законодавства, стрижнем якої виступає основний Закон, систему кон-
ституційно-правової науки і освіти, а також усталену конституційну 
правотворчу та правозастосовну практику3. ольга совгиря та наталя 

1  великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. 
і голов. ред. в. т. Бусел. київ ; ірпінь : втФ «Перун», 2005. 1728 с.

2  крусян а. р. сучасний український конституціоналізм : монографія. с. 73.
3  Погорілко в. Ф., Федоренко в. Л. конституційне право україни : підручник / за 

заг. ред. в. Л. Федоренка. 4-те вид., перероб. і доопрац. київ : Ліра-к, 2012. с. 115.
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Шукліна конституціоналізм розглядають як політико-правову катего-
рію, що опосередковує місце і роль конституції у правовій системі, 
суспільстві і державі, що знаходять вияв у її верховенстві та характері 
впливу на суспільні відносини1.

узагальнюючи викладене, можна зробити кілька висновків. у кон-
ституційно-правовій доктрині сформувалися три основні концепції 
конституціоналізму: формальна, матеріальна та інституційна, які за-
клали основи для існування відповідних моделей конституціоналізму – 
американської, англійської та європейської. суть формальної концепції 
конституціоналізму полягає у визнанні ключової ролі конституції як 
основного закону держави, наділеного рисами верховенства та стабіль-
ності. Формальна концепція конституціоналізму існує у вигляді трьох 
течій – формально-нормативної (була поширена у сШа в кінці XVIII – 
на початку ХіХ ст., нині поширена у соціалістичних державах), фор-
мально-телеологічної (притаманна сучасній політико-правовій прак-
тиці сШа на низці інших країн) та формально-ціннісної (притаманна 
деяким пострадянським державам).

Матеріальна концепція конституціоналізму сформована на основі 
ідей лібералізму, ґрунтується на політико-правовій практиці сполуче-
ного королівства великобританії, де існує неписана конституція, 
конституціоналізм розглядається як обмежене правління та ототожню-
ється із верховенством права і спирається на потужні правотворчі, 
інтерпретаційні та контрольні повноваження судів, що розглядаються 
як засіб обмеження законодавчої влади.

інституційна концепція конституціоналізму сформувалася на осно-
ві політико-правової практики держав континентальної Європи щодо 
обмеження державного свавілля та виходить із ідей обмеженого прав-
ління і демократії. відповідно до неї конституціоналізм розглядається 
крізь призму інституційних механізмів, які застосовуються для обме-
ження державної влади в умовах демократії. інституційна концепція 
містить телеологічну складову, метою конституціоналізму вважається 
формування демократичної системи обмеженого правління.

Пострадянська наука ґрунтується на формальній та інституційній 
концепціях конституціоналізму. сучасна українська конституційно-

1  совгиря о. в., Шукліна н. г. конституційне право україни : навч. посіб. київ : 
юрінком інтер, 2008. с. 54.
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правова доктрина також представлена поглядами прихильників фор-
мальної та інституційної концепцій конституціоналізму із суттєвою 
перевагою другої.

1.2. Методологічні підходи  
до розуміння сутності конституціоналізму

З попереднього підрозділу роботи зрозуміло, що конституціоналізм 
належить до розряду тих явищ, стосовно змісту яких тривають непри-
миренні дискусії. у ньому ми дослідили лише основні концепції кон-
ституціоналізму, їх витоки, зміст та поширення в сучасному світі. 
Проте, окрім них, існує низка інших ідей щодо сутності та призначен-
ня конституціоналізму, які поширені меншою мірою, але, тим не мен-
ше, є спробами дати відповідь на ключове питання: що таке конститу-
ціоналізм і для чого він існує?

відповіді на це питання є не просто різними, часом вони діаме-
трально протилежні. так, конституціоналізм пов’язують із верховен-
ством і стабільністю писаної конституції або із конституційним устро-
єм та обмеженим правлінням за відсутності такої; обмежують його 
рамками конституційного тексту, шукають в інтерпретаційних актах 
чи взагалі виводять із конституційних цінностей, які не завжди міс-
тяться у тексті основного закону; «прив’язують» до конституційного 
правління, обмеженого правами і свободами людини або ж розглядають 
його в реаліях авторитарних режимів. очевидно, що причини таких 
протилежних висновків криються у використанні різних методологіч-
них підходів.

тут варто погодитись із думкою наталії варламової, яка зазначає, 
що поняття конституціоналізм є «ціннісно-залежним» та «сутнісно 
оспорюваним», та пов’язує це із різними гносеологічними та аксіоло-
гічними установками дослідників, кожен із яких розмірковує у межах 
обраної ним наукової, а часто ще й ідеологічної, парадигми. в юри-
спруденції функцію наукової парадигми виконує відповідний тип 
праворозуміння як найбільш загальне і концентроване уявлення про 
сутність і призначення права, що передбачає тлумачення та розуміння 
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практично кожної юридичної категорії1. Звичайно, класифікація кон-
цептуально-методологічних підходів до розуміння юридичних явищ 
лише на основі традиційної типології праворозуміння не є повною2, 
однак у цьому дослідженні дає можливість з’ясувати природу існуючих 
позицій щодо сутності конституціоналізму.

сучасна юридична наука характеризується багатоманітністю під-
ходів до розуміння правових явищ, що зумовлюється різноманітними 
чинниками. серед них можна виокремити: застосування різних спо-
собів пізнання (гносеологічні чинники), інтерпретацією крізь призму 
тих чи інших суспільно-політичних реалій (онтологічні чинники), 
відмінні ідеологічні переконання дослідників. до них варто додати 
і світоглядно-цивілізаційні відмінності між соціумами, а також націо-
нально-культурні та історичні особливості життя суспільств (так, 
суспільства, історично схильні до тоталітаризму, більш прихильні до 
одних підходів, ліберальні, демократичні – до інших).

Поряд із існуванням низки теорій права – позитивістських, мета-
фізичних, соціологічних, психологічних та інших – загальновизнано, 
що головними напрямами у розумінні права є юснатуралізм та юспо-
зитивізм, саме вони «задають тон» у розумінні природи, сутності та 
призначення конституціоналізму.

Потрібно зауважити, що виникнення конституціоналізму як явища, 
формування його політико-правового феномену було пов’язане із ос-
нов ними засадами юснатуралізму. натуралістичний тип праворозумін-
ня заснований на ідеї існування вищих, постійно діючих, незалежних 
від держави норм та принципів, що уособлюють розум, справедливість 
та які, незалежно від їхнього походження (Бога, природи людини, при-
роди тощо), обмежують державу у її діяльності та творенні позитив-
ного права. Як вказує георг еллінек, з першого моменту, коли взагалі 
почали замислюватись над природою права, виникло переконання 
в існуванні природного права, дійсна сила якого не випливає із жодно-
го людського встановлення, а яке, навпаки, саме є вищою нормою для 
оцінки діючого права3. саме ідея обмеженості держави була покладе-

1  варламова н. конституционализм: вариативность понятия. Сравнит. консти-
туц. обозрение. 2001. № 5 (84). с. 48.

2  рабінович с. П. Природно-правові підходи в юридичному регулюванні : моно-
графія. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. с. 55.

3  еллинекъ г. декларація правъ человека и гражданина / пер. с нем. под ред. 
а. Э. вормса. М., 1905. 104 с.
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на в основу формування конституціоналізму, що свідчить про його 
спорідненість із юснатуралізмом.

Представники теологічного (аврелій августин, тома аквінський), 
а також світського (гуго гроцій, томас гоббс, Бенедикт спіноза, джон 
Локк та ін.) напрямів теорії природного права розглядали державні 
закони з точки зору пріоритету над ними природного права. томас 
гоббс, зокрема, пов’язував необхідність існування позитивного права 
із забезпеченням права природного. він вказував: «...Природні закони 
(такі як справедливість, неупередженість, скромність, милосердя...) 
самі по собі, без страху перед якою-небудь силою, що примушує до-
тримуватись їх, суперечать природнім бажанням, що тягнуть нас до 
гордості, помсти і т. д. а угоди без меча – лише слова, які не в змозі 
гарантувати людині безпеку. саме тому, незважаючи на наявність при-
родних законів (яких дотримується кожна людина, що бажає їх дотри-
муватися, коли вона може робити це без будь-якої небезпеки для себе), 
кожен буде і може законно застосовувати свою фізичну силу і вміння, 
щоб убезпечити себе від усіх інших людей, якщо немає встановленої 
влади чи влади достатньо сильної, щоб забезпечити нам безпеку»1.

витоки юснатуралізму шукають у вченні про справедливість, що 
з’явилося ще до сократа, було розвинене арістотелем та покладене 
в основу філософії права, в теорії ціцерона і римських юристів про jus 
naturale. але потужного розвитку ідея природного права набула в пе-
ріод середніх віків, а згодом, розвинена гуго гроцієм та іншими мис-
лителями нового часу, розроблена під впливом гуманітарних ідей, 
отримала характер системної доктрини і, врешті-решт, революційного 
вчення. кульмінацією розвитку природничо-правових ідей були часи 
буржуазних революцій, спрямовані проти феодального свавілля та 
беззаконня, яке часто оформлялося владою у вигляді закону. саме не-
допущення державного свавілля, обмеження державної влади є метою 
та водночас змістом конституціоналізму з точки зору юснатуралізму2.

Природничо-правовий підхід, який заклав основи філософського 
напряму в юриспруденції і філософський підхід до права, у розумінні 
державно-правових явищ та інститутів виходить із їх сутності, порів-

1  гоббс т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и граж-
данского. Антология мировой политической мысли : в 5 т. т. 1. М., 1997. с. 319.

2  Бориславська о. Методологічні підходи до розуміння сутності конституціона-
лізму. Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. 2014. вип. 6-1, т. 1. с. 70–74.
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нюючи її із певним ідеальним началом. у період нового часу (XVII – 
XVIII ст.) з’явилась індивідуалістична інтерпретація природного пра-
ва, яке ототожнене із правами та свободами людини, а концепція не-
відчужуваних прав людини склала основу ідеології сучасного 
ліберального конституціоналізму.

становлення конституціоналізму як учення та його реалізація у ви-
гляді відповідної політико-правової практики відбулось в епоху бо-
ротьби з абсолютизмом, коли філософи та політичні діячі апелювали 
до природних прав людини як до природних меж влади монарха. таким 
чином, уявлення про обмеження державної влади природним правом, 
передусім – правами людини, є первинним у змісті конституціоналізму.

це яскраво виражено у досвіді англії – країни, яка ніколи не мала 
писаної конституції. конституціоналізм, який тут ототожнюється із 
верховенством права, зародився із ідеї обмеження королівської влади 
правами підданих. така доктрина і політична система ґрунтуються не 
на писаній конституції, а на правозастосовній діяльності судів, що 
є гарантією обмеженості державної влади. Право тут сприймається 
як результат судових рішень, які визначають права людини в окремих 
ситуаціях, що були предметом судового розгляду. таким чином, як 
стверджує алберт дайсі, англійська конституція не була встановлена, 
а «виросла», тобто є результатом не законодавства, а тих спорів, які 
розглядалися в судах для захисту прав окремих осіб1.

видатний діяч Французької революції та водночас один із співав-
торів декларації прав людини і громадянина 1789 р. аббат емануель 
Жозе сійєс виходив із того, що будь-який політичний союз може мати 
предметом лише «проголошення, поширення та забезпечення прав 
людини і громадянина». тому, на його погляд, закріплення прав та 
свобод людини і громадянина має передувати плану конституції, 
оскільки складає предмет і мету будь-якого політичного утворення. 
а конституція, як вказує сійес, визначає внутрішню організацію та 
устрій різних публічних влад, їхню необхідну співпрацю та взаємну 
незалежність, і, врешті, політичні запобіжники, якими їх потрібно 
оточити, щоб, «залишаючись корисними, вони ніколи не стали 
небезпечними»2. у найбільш чіткій лаконічній формі згадані ідеї були 

1  дайси а. основы государственного права англии: введение в изучение англий-
ской конституции. М., 1907. с. 222–223.

2  сийес Э. Ж. Признание и доказательное изложение прав человека и гражданина. 
ФЭМИС : ежегодник истории права и правоведения. 2005. вып. 6. М., 2006. с. 207–213.
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втілені у ст. 16 французької декларації прав людини і громадянина 
1789 р.: «суспільство, в якому не забезпечено гарантій прав людини 
і не проведено поділу влади, не має конституції»1.

незалежно від різноманітних напрямів у межах юснатуралістич-
ного підходу, його суть у розумінні конституціоналізму полягає в тому, 
що конституція цінна не сама по собі, а як ефективний засіб обмежен-
ня державної влади, гарантія індивідуальної свободи, свободи грома-
дянського суспільства, недопущення державного свавілля та тиранії. 
юснатуралізм акцентує на реальній обмеженості державної влади, 
тобто не допускає відмінності в існуванні конституціоналізму фор-
мального і фактичного. виходячи із такого підходу, конституціоналізм 
не може існувати тільки у доктринальній площині, умовою його на-
явності є реальна система обмеженого правління. Якщо державна 
влада реально обмежена – конституціоналізм існує, якщо ні – консти-
туціоналізм відсутній. такий тип праворозуміння заперечує існування 
уявного, номінального чи імітаційного конституціоналізму2, які існу-
ють тільки як плід теоретичної конструкції та не пов’язані із реальним 
обмеженням державної влади.

Зміна акцентів у розумінні сутності конституціоналізму із змістов-
них до формальних відбулася у період панування у суспільних науках, 
в тому числі і в юриспруденції позитивізму (кінець ХіХ – початок  
ХХ ст.). конституціоналізм поступово еволюціонував від вчення про 
способи і форми обмеження державної влади з метою забезпечення 
індивідуальної свободи до вчення про конституцію і встановлений нею 
порядок здійснення державної влади.

розвиток конституціоналізму у другій половині ХХ ст. був пов’я-
заний із кристалізацією його ціннісної основи, утвердженням базових 
конституційних цінностей (людської гідності, свободи, рівності, прав 
людини), які застосовуються як критерії обмеження державної влади. 
Проте, на відміну від юснатуралізму, юридичний позитивізм досить 
скептично ставиться до можливостей застосування таких критеріїв. 
адже цінності багатоманітні, вони можуть суперечити одні одним, 
а об’єктивні принципи, до яких можна апелювати у разі виникнення 

1  Declaration of Human and Civic Rights of 26 august 1789. URL: http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/anglais/cst2.pdf.

2  такі види «конституціоналізму» виокремлюють деякі російські автори, зокрема: 
Медушевский а. н. размышления о современном российском конституционализме. 
М. : рос. полит. энцикл. (россПЭн), 2007. с. 47.
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внутрішньої суперечності між ними, відсутні. вважаючи, що абсолют-
на моральна цінність відсутня, юридичні позитивісти вбачають у цін-
ностях джерело контроверсійності, неузгодженості, в той час як при-
значення права – чітка визначеність поведінки.

в основі нормативно-позитивістського підходу лежить методоло-
гія наукового позитивізму, що передбачає відмову від оперування 
знан нями, що не можуть бути перевірені на предмет їхньої істинності 
дослідним шляхом. наукові знання можуть бути лише позитивними, 
заснованими на фактах, відомих з досвіду. на теорії права це відобра-
зилося у звуженні предмета цієї науки до сукупності знань про вста-
новлені державою правові норми та їхні зв’язки між собою, адже все 
інше не могло бути перевірене чи підтверджене емпірично.

у своєму класичному вигляді позитивізм розглядає право як про-
дукт державної волі, діяльності держави, відображеної в нормативних 
актах. найяскравішим прикладом нормативно-позитивістського розу-
міння сутності конституціоналізму є теорія чистого права ганса кель-
зена, відповідно до якої право є ієрархічною системою норм та на-
стільки залежне від держави, що розглядається як встановлений нею 
правопорядок. «Порядок – це система норм, єдність яких установлюєть-
ся тим, що всі вони мають спільну основу чинності, а основою чиннос-
ті нормативного устрою є ...та засаднича норма, з якої виводиться й чин-
ність усіх норм, що належать до цього устрою»1, – вказує він.

Правовий порядок, за кельзеном, існує у вигляді ступінчатої піра-
міди різних рівнів норм, на вершині якої перебуває конституція. слі-
дуючи концепції «чистого» правознавства, відкидаючи будь-які питан-
ня, що виходять за межі предмета права, кельзен розглядає конститу-
цію як вищу норму, яка встановлюється та змінюється за особливою 
процедурою, проте не відрізняє її природу від звичайного закону, об-
межуючись лише припущенням, що «писана конституція має характер 
об’єктивно зобов’язливої норми, якщо прийняті відповідно до неї за-
кони й постанови розглядаються як зобов’язливі правові норми», та 
робить висновок, що «конституція в юридично-логічному розумінні 
установлює не тільки акт законодавця, а й звичай, конституйований 
через поведінку суб’єктів, підпорядкованих конституційно створеному 
правовому порядку»2.

1  кельзен г. чисте правознавство. З дод.: Проблеми справедливості / пер. з нім. 
о. Мокровольського. київ : юніверс, 2004. с. 43.

2  там само. с. 249.
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нормативістський підхід виходить із головної риси права – його 
нормативності, відповідно конституція розглядається виключно як 
найвища норма, а конституціоналізм пов’язується із її юридичним 
верховенством. виходячи із позитивістських підходів, конституціона-
лізм похідний від конституції, а отже, існує у кожній державі, що має 
писану конституцію у її нормативному значенні. доктрина конститу-
ціоналізму у такому разі ототожнюється із вченням про конституцію – 
її характерні риси, забезпечення її верховенства, порядок прийняття 
і зміни, об’єкти конституційного регулювання тощо. При цьому для 
визнання існування конституціоналізму достатньо лише факту наяв-
ності конституції, незалежно від змісту конституційних норм чи то 
характеру встановленого ними публічного порядку. використання 
такої гносеологічної установки дає підстави стверджувати про існу-
вання «радянського» конституціоналізму, «уявного» та «номінального» 
конституціоналізму1.

досвід фашистських систем німеччини та італії початку ХХ ст., 
які ґрунтувалися на позитивістському трактуванні права і закону та 
функціонували загалом у відповідності до продукованих ними ж за-
конів, з одного боку, сприяв відродженню природничо-правових ідей, 
а з другого, стимулював дослідників до пошуку надійніших гарантій 
та нових парадигм у праві. це стало новим поштовхом для розвитку 
соціологічних, психологічних шкіл права, а також інтегративної теорії.

Соціологічний підхід до права передбачає пошук у сфері існуючих 
відносин, у самій життєвій матерії та ґрунтується на ідеях прагматиз-
му – провідного напряму філософії сШа початку ХХ ст., в основі 
якого судження про те, що будь-які теоретичні конструкції потрібно 
оцінювати з точки зору їх практичного значення. в «основах соціо-
логії права» (1913) Євген ерліх зазначив, що право корениться не 
в текстах законів, а в житті: «центр ваги розвитку права в наш час, як 
і у всі часи, – не в законодавстві, не в юриспруденції, не в судовій 
практиці, а в самому суспільстві»2. найбільшого поширення соціоло-
гічна юриспруденція набула в сШа, де вона ґрунтувалася на інстру-
ментальному прагматичному підході до розуміння права. соціологія 

1  такий підхід притаманний деяким російським вченим, зокрема: Медушев-
ский а. н. размышления о современном российском конституционализме. с. 27, 47; 
кравец и. а. Формирование российского конституционализма (проблемы теории 
и практики). М. ; новосибирск, 2002. с. 16.

2  ерліх Є. основи соціології права XX.I. дослідження живого права. Проблеми 
філософії права. 2005. т. III. с. 211–220.
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права роско Паунда, що є методологічною основою більшості соціо-
логічних теорій, право виводить із співвідношення трьох груп інте ресів 
(публічних, індивідуальних та суспільних) та розглядає його у трьох 
аспектах: як режим упорядкованих людьми відносин шляхом застосу-
вання сили політично організованого суспільства, як сукупність право-
вих приписів та нормативних матеріалів та як процес здійснення 
правосуддя. виходячи із цього, виокремлюються право «книжне» та 
право «практичне», останнє може включати відхилення від норм за-
конів з метою захисту вищезгаданих інтересів1.

із соціологічним підходом до права, а ще точніше – із заснованою 
на ньому теорією вільного права, пов’язане поняття «живої» консти-
туції, поширене у сШа. конституція розглядається як динамічне 
явище, що розвивається під впливом соціальних змін, а тому потребує 
постійного оновлення її змісту через тлумачення її норм. При цьому 
необхідно враховувати сучасний стан розвитку суспільства, його особ-
ливості, як стверджував суддя верховного суду сШа олівер венделл 
Холмс молодший, такі справи слід розглядати «в світлі всього нашого 
досвіду, а не тільки зважаючи на те, що було сказано сто років тому».

відомий американський вчений Макбейн говард Лі у своїй праці, 
присвяченій живій конституції, під нею розуміє писану конституцію 
із усією сукупністю офіційних поправок та тлумачень на сучасний 
момент, що охоплює вплив звичаїв, практики політичних партій, дій 
чи бездіяльності конгресу і Президента, та особливо судової інтер-
претації2. При цьому автор вказує, що термін «жива» – це метафора, 
адже «закони живуть тільки тому, що живе людина», яка їх інтерпре-
тує3. сутність конституції розглядається виходячи із мети її існування, 
що є характерною рисою американського конституціоналізму. так, 
розглядаючи сутність живої конституції, автор звертається до ідеї об-
меженого правління, стверджуючи, що «уряд обмежений правом, 
оскільки може здійснювати тільки владу, якою наділений прямо чи 
опосередковано», крім того, «конституція охоплює (особливо у перших 
восьми поправках) прямі заборони уряду стосовно прав людини»4.

1  Pound Roscoe. An Introduction to the Philosophy of Law. New Haven : Yale University 
press, 1930. URL: http://oll.libertyfund.org/titles/pound-an-introduction-to-the-philosophy-
of-law.

2  McBain Howard Lee. The Living constitution, a consideration of the realities and 
legends of our fundamental law. The McMillian Company. New York, 1937. P. 11.

3  там само. P. 3.
4  там само. P. 12.
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Соціолого-позитивістське розуміння конституціоналізму ототож-
нює його із принципами суспільного устрою, втіленими у правовій 
культурі та правопорядку відповідного соціуму1. відображені в сус-
пільній свідомості, згадані принципи закріплюються у відповідних 
політико-правових інститутах і нормах, що у сукупності складають 
зміст поняття «конституціоналізм». такий підхід передбачає, що кон-
ституціоналізм існує у будь-якому суспільстві незалежно від принципів 
його організації і функціонування, ототожнюється із будь-якою (за 
формою і змістом) політичною організацією.

Подальший пошук підходів до розуміння сутності правових явищ 
пов’язаний із виникненням правового поліцентризму, що заснований 
на визнанні неуніверсальності права та цінностей всередині правової 
системи. цей рух відкинув позицію єдиних цінностей у питаннях мо-
ралі та права, натомість виходить із їхньої багатоманітності та відкри-
ває шлях для легітимації різноманітних нормативних систем, що 
ґрунтуються на відмінних ціннісних основах. із правовим поліцентриз-
мом пов’язана інтегративна теорія права, яка об’єднує різні методоло-
гії, ідеали та реалії різних теорій та яка обґрунтовується синтетичним 
характером правових явищ.

термін «інтегративна юриспруденція» вперше вжитий джеромом 
Холом, який поєднував два філософсько-правові підходи: традицій-
ний природно-правовий та аксіологічний2. на відміну від нього, га-
рольд Берман розглядає інтегративну юриспруденцію як філософію 
права, що об’єднує три класичні школи: юридичний позитивізм, 
природничо-правову теорію та історичну школу3. окрім інтегратив-
ної, виокремлюють також інтегральну теорію права, яка покликана 
зняти нескінченну та безрезультатною боротьбу між юснатуралізмом 
та юридичним позитивізмом.

вирішення цієї проблеми пропонується через збереження відносної 
«істиності» як за одним, так і за іншим підходом, але перевага нада-
ється третій теорії, яка знімає суперечності між природним та пози-
тивним правом та «примиряє» їх між собою. на відміну від теорій 
інтегративних, які передбачають теоретико-правовий синтез на основі 

1  варламова н. конституционализм: вариативность понятия. с. 48.
2  Hall Jerom. From Legal Theory to Integrative Jurisprudence. University of Cincinnati 

Law Review. Spring 1964. Vol. 33. № 2. р. 153–205.
3  Berman Harold J. Toward an Integrative Jurisprudence: Politics, Morality, History. 

California Law Review. Jul., 1988. Vol. 76. № 4. P. 779.
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класичної наукової парадигми, інтегральна теорія – посткласична. вона 
виходить із того, що право є не абстрактною метафізичною ідеєю, 
символічно-текстуальним приписом, за яким стоїть чиясь воля, а «жи-
вим» (цілісним, синтетичним, інтегральним, таким, що розвивається) 
соціальним явищем.

Подібних поглядів дотримується і Михайло савчин, який зазна-
чає, що в сучасних умовах ми не можемо трактувати конституцію ні 
з погляду юридичного позитивізму, ні з позицій природно-правової 
концепції, а дослідження конституційних явищ і процесів має мета-
юридичний, міждисциплінарний характер. він пропонує розглядати 
конституцію з погляду синтетичного підходу, за яким конституція має 
метаюридичну природу, оскільки ґрунтується на соціальних ціннос-
тях конкретно-історичного типу суспільства та забезпечується на-
лежними правовими засобами як акт установчої влади народу в ді-
яльності суб’єктів права1.

синтетичну теорію права розробив у ХіХ ст. відомий український 
правознавець та філософ Богдан кістяківський, який вказував, що пра-
во є багатоаспектним явищем, розуміння та дослідження якого потребує 
методологічного плюралізму. він виокремлював чотири теоретичні 
визначення права (державно-організаційне, що спирається на позити-
вістський підхід; соціологічне – право як сукупність правових відносин; 
психологічне поняття права – як сукупність імперативно-атрибутивних 
душевних переживань членів суспільної групи, що об’єктивуються 
у нормах права; етико-нормативне – право як сукупність норм, що ви-
значають взаємовідносини людей) та два технічні (юридико-догматич-
не і юридико-політичне). незважаючи на таку багатоаспектність, право, 
на погляд Б. кістяківського, є єдиним, а тому йому має відповідати 
єдина теорія – синтетична, що охоплює елементи усіх згаданих підходів, 
та яка, водночас, мала би уникнути їхніх недоліків2.

синтетична теорія конституції Михайла савчина ґрунтується на 
визнанні пріоритету цінностей, що складають певну ієрархію, із ви-
користанням соціологічного підходу. так, автор наголошує, що кон-

1  савчин М. Право на справедливий суд і конституційна юрисдикція: окремі ас-
пекти згідно з синтетичною теорією конституції. Вісн. Конституц. Суду України. 2013. 
№ 2. с. 96–97. 

2  кистяковскій Б. а. соціальныя науки и право. очерки по методологіи 
соціальныхъ наукъ и общей теоріи права. М. : изд. М. и. с. сабашниковыхъ, 1916.  
с. 321–333.
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ституція є продуктом розвитку суспільства, що відображає правосві-
домість носія установчої влади (народу україни), суспільний консенсус 
щодо соціальних цінностей, які забезпечуються правовим захистом, 
усталену практику застосування правових норм та соціально значущу 
поведінку. елементами цієї теорії він вважає: а) розуміння конституції 
як втілення ідей конституціоналізму, що відбивають національну кон-
ституційну традицію, як основи національної правової системи, яка 
однаковою мірою визначає зміст публічного і приватного права (гори-
зонтальний ефект конституції), а отже, структуру правового захисту; 
б) конституція як інструмент забезпечення участі держави у прийнят-
ті владних рішень і реалізації народного суверенітету на наднаціональ-
ному рівні публічної влади, транскордонного співробітництва через 
мережу горизонтальних і вертикальних зв’язків на міжнародній арені; 
в) система соціальних цінностей, які забезпечуються правовим захис-
том і з огляду на це набувають характеру конституційних цінностей та 
становлять сутнісне ядро розуміння конституції відповідно до їх ієрар-
хії у конкретно історичному типі суспільства; г) механізм дії консти-
туції, що містить її установчий характер, верховенство і пряму дію, 
інтерпретацію та правовий захист1.

у розумінні конституціоналізму інтегративна теорія права перед-
бачає поєднання елементів юснатуралізму, юридичного позитивізму, 
соціологічного та інших підходів. З одного боку, сутність конститу- 
ціоналізму пов’язується із такими категоріями, як справедливе та об-
межене правління, верховенство права як верховенство розуму, спра-
ведливе правосуддя, обмеженість державної влади правами людини 
тощо, які неможливо вкласти у чіткі нормативні межі позитивістсько-
го підходу. З другого боку, конституція як акт, що забезпечує обмеже-
ність державної влади, та є ядром конституціоналізму, у переважній 
більшості сучасних держав є нормативно-правовим актом із прита-
манними йому ознаками, які підлягають аналізу з точки зору норма-
тивної теорії. водночас реалії функціонування сучасних держав та 
практика конституціоналізму свідчать, що конституція є нівіддільною 
від суспільства та, більше того, є відображенням суспільного розвитку.

наукове пізнання конституціоналізму, як і будь-якого іншого юри-
дичного явища, потребує ретельного добору відповідного інструмен-

1  савчин М. Право на справедливий суд і конституційна юрисдикція: окремі ас-
пекти згідно з синтетичною теорією конституції. с. 97–98. 
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тарію – принципів, засобів та способів дослідження, що становлять його 
методологію. в основі нашого дослідження лежить уявлення про кон-
ституціоналізм як про філософсько-правову категорію, що унеможлив-
лює її однобічне осмислення з позицій однієї із юридичних шкіл. сут-
нісна складність категорії конституціоналізм передбачає використання 
для її дослідження відповідного рівню її складності комплексного науко-
вого інструментарію. Перш за все, зауважимо, що у цій праці конститу-
ціоналізм досліджується з позицій як онтологічного, так і гносеологіч-
ного підходів. З одного боку, в основу дослідження покладено аналіз 
практики функціонування конституціоналізму європейських держав, що 
виявляє деякі спільні ознаки. Проте, з другого боку, виявляється, що 
інколи подібні інститути та норми в різних країнах реалізуються по-
різному, що можна пояснити особливостями соціального сприйняття 
конституціоналізму, різним ідеологічним трактуванням понять, соціаль-
но-історичними та національно-культурними передумовами їхньої ре-
цепції. окрім цього, дослідження конституціоналізму як теорії та прак-
тики обмеженого правління потребує аналізу конституції не як чисто 
юридичного явища, а її розуміння у ширшому соціальному контексті.

власне, ідеологічна парадигма, прихильником якої є дослідник, має 
не менш важливе, ніж тип праворозуміння, значення для самого дослі-
дження та його результатів. Загалом світоглядно-цивілізаційні принци-
пи складають основу пізнання будь-якого юридичного явища, і саме вони 
є визначальними при виборі тих чи інших методологічних підходів. так, 
ліберально-демократичні принципи сприйняття суспільства і держави, 
їхнього взаємозв’язку із людиною призводять до плюралістичної мето-
дології1, оскільки процес пізнання потребує аналізу різних елементів та 
зв’язків у межах суспільства, рівно ж як і юридичних норм, що, з одно-
го боку, є їх результатом, а з другого – їх головним регулятором.

ідеї людської гідності, свободи людини, гарантованості її прав, 
верховенства права та демократії складають ідеологічну парадигму 
ліберальної демократії, що водночас слугує основою для виникнення 
та функціонування конституціоналізму в умовах європейської моделі. 
таким чином, дослідження європейської моделі конституціоналізму 
спирається на принципи ліберальної демократії та є органічним поєд-
нанням догматичного вивчення нормативно-правової складової консти-

1  селіванов в. М. до проблеми розроблення концепції розвитку вітчизняної 
юридичної науки. Право України. 2001. № 7. с. 16.
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туціоналізму із соціологічними, історичними, філософсько-світогляд-
ними аспектами дослідження, комплексне використання яких може 
забезпечити об’єктивну оцінку сутності та особливостей європейської 
моделі конституціоналізму.

1.3. сутність конституціоналізму. 
конституціоналізм як ідеологія, доктрина 

і практика обмеженого правління

розглядаючи основні концепції конституціоналізму, ми уже згаду-
вали про те, що в українській науці конституційного права конститу-
ціоналізм традиційно розглядають у широкому та вузькому значеннях. 

володимир Шаповал вважає конституціоналізм «смисловою три-
єдністю, яку становлять політико-правова ідеологія... відповідне 
правове регулювання і правозастосування, що спиралися і спирають-
ся на цю ідеологію»1. Передусім він розглядає конституціоналізм як 
політико-правову ідеологію, інтелектуальні узагальнення, притаман-
ні певному етапу історичного розвитку, а також як державне правлін-
ня, обмежене за змістом конституції2. указуючи на те, що явище 
конституціоналізму має складний, багатовимірний характер, профе-
сор Шаповал виділяє два головних «вектори» визначення конститу-
ціоналізму – насамперед як режиму, у якому функціонують держава 
та її інститути, що водночас є режимом взаємостосунків держави 
і людини, а також як правової (конституційної) ідеології, яка відо-
бражає і водночас прогнозує розвиток відповідної нормотворчості 
і нормозастосування3.

Петро стецюк вказує, що у широкому (політико-правовому, полі-
тологічному) розумінні конституціоналізм розглядають у трьох аспек-
тах: як ідейно-політичну доктрину, ідейно-політичний рух та держав-

1  Шаповал в. М. Феномен конституційного права : монографія. київ : ін-т зако-
нодавства верхов. ради україни, 2017. с. 55.

2  Шаповал в. М. сучасний конституціоналізм : монографія. київ : юрид. фірма 
«салком» : юрінком інтер, 2005. с. 17.

3  Шаповал в. становлення конституціоналізму в україні: проблеми теорії. Право 
України. 1998. № 5. с. 25, 27.
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но-правову практику. а у вузькому (юридичному) розумінні – як дер-
жавне правління, обмежене конституцією; вчення про конституцію як 
основний закон держави, закон, який визначає відносини держави 
і суспільства; політичні системи, в основі яких лежать конституційні 
методи правління1.

Подібний підхід застосовує анжеліка крусян, яка виокремлює три 
основні підходи до визначення конституціоналізму: політичний, філо-
софсько-історичний та юридичний. у політичному контексті консти-
туціоналізм розглядається як «скарбниця національної ідейно-політич-
ної думки і державно-правової практики, що ...спрямована на консти-
туційну регламентацію державного устрою, політичного режиму, прав 
і свобод людини, взаємовідносин людини, громадян, суспільства 
і держави»2. у філософсько-історичному контексті – як вчення про 
конституцію, починаючи із міфологічних форм світорозуміння (пара-
політології 4–3 тис. до н. е.) до раціонально-логічних форм мислення, 
виникнення політико-правової науки3. При юридичному підході автор 
розглядає конституціоналізм у широкому – як складну політико-право-
ву систему, та вузькому – як особливий режим функціонування дер-
жавної влади на основі конституційних методів, – значеннях4.

Михайло савчин вказує, що конституціоналізм є багатовимірним 
політико-правовим феноменом і складною структурою та розглядає 
його як соціальне явище, що відображає еволюцію поглядів, ідей, 
доктрин про природу конституції та політичної практики втілення 
таких ідей в життя5.

із сказаного випливає, що конституціоналізм – багатогранний фе-
номен, який можна розглядати як соціальну, філософсько-правову, 
політико-правову, ідейно-політичну категорію. категорія «конститу-
ціоналізм» настільки багатогранна та універсальна, що своїм змістом 
здатна охопити цілий комплекс явищ як юридичного, так і соціально-
го, економічного, політичного, культурного характеру. Як філософсько-

1  стецюк П. Б. конституційний суд україни як суб’єкт формування сучасного 
українського конституціоналізму (до постановки проблеми). с. 70–71.

2  українське державотворення: невитребуваний потенціал : словник-довідник / 
за ред. о. М. Мироненка. київ, 1997. с. 498.

3  орзих М., крусян а. современный конституционализм в украине. введение 
в украинское конституционное право. киев : алерта, 2006. с. 96.

4  крусян а. р. сучасний український конституціоналізм : монографія. с. 72.
5  савчин М. в. конституціоналізм і природа конституції : монографія. ужгород : 

Поліграфцентр «Ліра», 2009. с. 19.
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правова категорія конституціоналізм є втіленням цивілізаційних цін-
ностей, що реалізуються за посередництвом демократичної держави 
та її інституцій. а тому в цій якості вона охоплює відповідну ідеологію 
(систему цінностей та ідей), філософсько-правову теорію (доктрину), 
систему правових норм (у якій відображена ідеологія), а також відпо-
відну практику (реалізацію цінностей, ідей, норм у житті людини, 
суспільства та держави). При цьому роль ідеологічної складової є ви-
значальною, адже реалізація саме ідей свободи людини, людської 
гідності, гарантованості прав людини, рівності за посередництвом 
демократичної системи правління є метою конституціоналізму як 
явища. відтак важливими складовими конституціоналізму як філо-
софсько-правової категорії є конституційна культура, що втілює згада-
ну ідеологію, та конституційна правосвідомість.

отже, українські вчені переважно використовують широкий підхід 
до аналізу змісту поняття конституціоналізм. натомість переважна 
більшість західних дослідників розглядають конституціоналізм із по-
зицій вузького підходу, акцентуючи на його головній меті – обмеженні 
державної влади, недопущення державного свавілля. так, на погляд 
андраша Шайо, «конституціоналізм – це сукупність принципів, по-
рядку діяльності та інституційних механізмів, які традиційно викорис-
товуються з метою обмеження державної влади»1, тобто те, що не 
виходить за межі права. Подібної позиції дотримуються й інші західні 
автори (чарльз Маклвейн2, Хіларі Барнетт3, Луїс генкін4, андраш 
Шайо5, джон ролз6), про що йшлося у попередньому підрозділі, а також 
низка українських вчених конституціоналістів, зокрема, станіслав 
Шевчук7, юрій Барабаш8, наталя Мішина9, які розглядають конститу-

1  Sajo A. Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism. P. 14.
2  McIlwain Charles Howard. сonstitutionalism Ancient and Modern. P. 21.
3  Barnett Hilaire. Constitutional and Administrative Law. London : Cavendish Publishing 

Limited, 3rd ed., 2000 (1995). р. 5.
4  Henkin L. A new Birth of Constitutionalism: Genetic Influence and Genetic Defects. 

р. 535–536.
5  Sajo A. Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism. P. 14.
6  ролз джон. Політичний лібералізм. с. 227–228.
7  Шевчук с. в. доктрина верховенства права та конституціоналізму: історична 

генеза. с. 56.
8  Барабаш ю. г. український конституціоналізм як пріоритетний об’єкт наукових 

досліджень. с. 93–94.
9  Мішина н. Принципи українського конституціоналізму (на матеріалах консти-

туційного реформування місцевого самоврядування). URL: http://www.info- 
pressa.com/article-582.html.
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ціоналізм як режим функціонування державної влади відповідно до 
конституції.

інші автори, використовуючи вузький підхід, сутність конституціо-
налізму фактично зводять до вчення про конституцію, способи і мето-
ди ефективного регулювання конституційних правовідносин, об’єк-
тивно сформовану систему конституційного права, систему конститу-
ційного законодавства, стрижнем якої виступає конституція, систему 
конституційно-правової науки, конституційну правотворчу та право-
застосовчу практику1. тобто конституціоналізм розглядається як явище, 
похідне від конституції, як встановлений нею публічний порядок, та 
існує усюди, де є акт із назвою «конституція», незалежно від характе-
ру і змісту його приписів та норм. такий підхід ґрунтується на юри-
дично-позитивістській концепції ганса кельзена, за якою будь-яку 
конституцію, як і заснований на ній публічний порядок, не варто оці-
нювати з точки зору неформалізованих у юридичній нормі властивос-
тей, зокрема справедливості, оскільки усі вони матимуть відносний 
характер, а кожна конституція, незалежно від її змісту, є основою 
чинності такого порядку2. таким чином, конституціоналізм розгляда-
ється як вчення про конституцію та встановлений нею порядок.

Проте історично конституціоналізм пов’язувався не просто з тією 
чи іншою організацією державної влади, а такою її організацією, при 
якій забезпечується її обмеженість на благо певним цінностям. не ви-
падково становлення конституціоналізму у вигляді цілісного вчення 
та адекватної йому практики відносять до епохи боротьби з абсолю-
тизмом. При цьому філософи та політичні діячі апелювали до прав 
людини, які є невіддільними від людини та виражають її природу, 
творять природні межі влади монарха, рівно ж як і будь-якої іншої по-
літичної влади. таким чином, у теорії конституціоналізму первинним 
є саме уявлення про обмеженість державної влади свободою підвлад-
них, а вчення про конституцію як основний закон держави, який вста-
новлює порядок здійснення державної влади і тим самим вводить 
державне свавілля у певні межі – вторинне3.

1  Погорілко в. Ф., Федоренко в. Л. конституційне право україни : підручник / за 
заг. ред. в. Л. Федоренка. 4-те вид., перероб. і доопрац. с. 115; совгиря о. в., Шуклі-
на н. г. конституційне право україни : навч. посіб. с. 54.

2  кельзен г. чисте правознавство. З дод.: Проблеми справедливості. с. 63, 248.
3  Бориславська о. сутність конституціоналізму: конституціоналізм як ідеологія, 

доктрина та практика обмеженого правління. Вісн. Львів. ун-ту. Серія юрид. 2015. 
вип. 61. с. 247–256.
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вихідною ідеєю конституціоналізму, що визначає мету його існу-
вання, є забезпечення свободи людини, гарантування її прав, а засобом 
досягнення цієї мети є обмеження свавілля держави, введення держав-
ної влади у певні юридичні рамки її функціонування, що убезпечать її 
від надмірного втручання у сферу свободи індивіда. йдеться про фор-
мування та існування такої системи правління, яка відповідає згаданим 
критеріям та ґрунтується на системі ідей та відповідній концептуально-
теоретичній конструкції. існування останніх виходить за межі суто 
правознавства та охоплює низку сфер соціального буття.

відтак, при аналізі сутності конституціоналізму з’являється науко-
ва дилема. З одного боку, безспірним є той факт, що конституціоналізм 
ґрунтується на певних універсальних ідеях, які є його опорою, а жит-
тєздатність цих ідей, їх втілення у практику залежить від таких кате-
горій, як суспільна свідомість, психологія, культура, менталітет тощо, 
що виходять за межі права. так само, зміст конституціоналізму важко 
осягнути без його філософсько-правових основ, якими є способи світо-
сприйняття, типи праворозуміння тощо. важливим елементом є також 
політико-правова практика тих держав, у яких існує система обмеже-
ного правління, без неї говорити про існування конституціоналізму не 
доводиться. а тому всі згадані неюридичні чинники не можна ігнору-
вати. але, з другого боку, це може призвести до перевантаження зміс-
ту поняття конституціоналізм, ускладнення його сприйняття та, від-
повідно, застосування.

на наш погляд, конституціоналізм слід розглядати як складний 
феномен, що охоплює заснований на універсальних принципах (по-
ваги до людської гідності, індивідуальної свободи, гарантованості прав 
людини, верховенства права, поділу влади) комплекс відносин та вза-
ємодій у трикутнику «людина – суспільство – держава», що охоплює 
низку філософських, соціальних, політичних та юридичних компонен-
тів у їхньому взаємозв’язку. Поряд із цим важливо, щоб у ході дослі-
дження філософсько-правового змісту категорії конституціоналізм не 
втрачалося його первинне призначення – юридичне обмеження дер-
жавної влади. тому ми розглядаємо конституціоналізм як філософсько-
правову категорію, яка, однак, наповнена реальним юридичним зміс-
том, і не є практикою реалізації конституційно-правових норм будь-
якого змісту, а має наслідком існування конституційно обмеженої 
системи правління у державі. саме наявність на практиці конституцій-
но обмеженої системи правління свідчить про існування у державі 
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конституціоналізму. такий підхід, як видається, дозволяє відмежову-
вати системи та держави, конституційні за змістом, від неконституцій-
них. З цією метою, до прикладу, всеволод речицький вводить поняття 
неформального конституціоналізму, що позначає реальний і ефектив-
ний конституціоналізм (справжній, органічний)1.

конституціоналізм як феномен має складну філософсько-політико-
соціально-правову природу та охоплює три основні зрізи: ідеологію, 
філософсько-правову доктрину та конституційний механізм владарю-
вання (конституційну систему правління). у широкому значенні він 
є системою взаємовідносин між людиною, суспільством та державою, 
у яких реально забезпечені права та свободи людини і громадянина, 
суспільство є вільним, а державна влада реально обмежена конститу-
ційними засобами.

у вузькому значенні він зводиться до конституційної системи прав-
ління (механізму владарювання), що є системою суб’єктів, інститутів, 
форм, засобів та методів правління у державі, заснованих на ідеях 
свободи, верховенства права, демократії та обмеженого правління. 
у той час як ідеологічні та доктринальні основи конституціоналізму 
мають універсальний характер, конституційна система правління 
є явищем національним. кожній державі притаманний власний кон-
ституційний механізм владарювання, що охоплює своєрідний набір 
елементів, таких як жорсткий чи гнучкий розподіл влади, парламента-
ризм чи президенталізм, федералізм чи унітаризм, референдум як ак-
тивна чи пасивна форма народовладдя і прийняття рішень тощо. такий 
набір елементів не є випадковим, він має бути збалансованим та забез-
печувати функціонування відповідної системи відповідно до вказаних 
засад, враховуючи національно-культурні та ментальні особливості 
кожного народу.

Ідеологія конституціоналізму. Формування феномену конституціо-
налізму пов’язане із ідеологічною парадигмою лібералізму. централь-
ною ідеєю ліберальної філософії є пріоритет індивідуальної свободи. 
на противагу ідеалам прямої чи партисипативної демократії антично-
го зразка, відображеним в ідеях Жан-Жака руссо, лібералізм перед-
бачає захист приватної сфери життя індивідів від надмірних зазіхань 
та є своєрідним оборонцем суверенітету індивіда. епістемологічна база 

1  речицький в. в. неформальний конституціоналізм. Харків : Права людини, 
2018. с. 15.
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лібералізму, успадкована від Локка і переосмислена кантом, Мілем, 
а згодом і Поппером, полягає в утвердженні глибокого внутрішнього 
зв’язку між цінністю істини і цінністю індивідуальної свободи1. Мо-
ральна основа лібералізму міститься в успадкованій від канта концеп-
ції особи та її невід’ємних прав, яка перетворює справедливість та 
права людини на осердя лібералізму: «кожна особа володіє недотор-
канністю, заснованою на справедливості, яка, навіть в ім’я добробуту 
усього суспільства, не може бути порушена… ось чому в справедли-
вому суспільстві рівність громадянських прав та свобод для усіх слід 
розглядати як остаточну…»2.

головними ідеями ідейно-політичної течії лібералізму, яка зароди-
лася в англії у кінці XVII ст. та набула розквіту у західних державах 
у ХіХ ст., є: абсолютна цінність людської особистості, особиста сво-
бода, автономія індивіда, юридична рівність людей, плюралізм полі-
тичних цінностей, приватна власність на засоби виробництва, чіткі 
межі діяльності держави, якими є: забезпечення миру, життя, здоров’я, 
свободи і приватної власності3. такі ідеї відстоювали відомі вчені та 
філософи – девід г’юм, адам сміт, едмунд Берк, томас Маколей 
(англія), алексіс де токвіль (Франція), Бенджамін констан (Швейца-
рія – Франція), іммануїл кант (німеччина), джеймс Медісон, джон 
Маршал (сШа) та ін.

З практичної точки зору лібералізм є ідеологією та доктриною 
взаємовідносин між членами суспільства, метою якого є благо всіх 
індивідів, а не окремої групи. саме ця ідея втілена у відомій форму-
лі англійських утилітаристів «найбільше щастя для найбільшої кіль-
кості людей» (висунута Бентамом у його першій праці «уривок про 
врядування» 1776 р.). варто наголосити, що саме ідеї лібералізму 
були покладені в основу докорінних суспільно-політичних змін 
XVIII–ХіХ ст. – заміни феодального ладу капіталістичним, абсолют-
ної монархічної форми правління конституційною або республікан-

1  Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей : пер. з фр. т. 1. 
вид. 2-ге, випр. київ : дух і Літера, 2011. с. 313.

2  ролз джон. теория справедливости. новосибирск : изд-во новосибир. ун-та, 
1995. с. 25–27.

3  Мізес Людвіґ фон. Лібералізм у класичній традиції. Лібералізм. Ліберальна 
традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза : антологія. 2-ге 
вид., перероб. / упоряд.: о. Проценко, в. Лісовий. київ : вид. дім «Простір», «смо-
лоскип», 2009. с. 3–7; волдрон дж. теоретичні засади лібералізму. Там само. с. 68–70.
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ською, звільнення від колоніальної залежності та утворення неза-
лежних держав (сШа).

Як політична програма лібералізм уперше був реалізований в анг-
лії та сШа, а згодом – у континентальній Європі, в результаті чого 
були сформовані відповідні конституційні системи правління, засно-
вані на принципах автономії індивіда, особистої свободи, рівності, 
плюралізму політичних цінностей, приватної власності на засоби ви-
робництва та чітких меж діяльності держави. Проте Європі та амери-
ці притаманні дві різні традиції лібералізму, існування яких обґрунту-
вав відомий австрійський вчений Фрідріх август фон гаєк.

Перша традиція – англоамериканська – виходить із концепції інди-
відуальної свободи в межах закону (liberty under the law). сформована 
ще у кінці XVII – на початку XVIII ст. в англії, вона згодом стала 
основою американської політичної традиції та надихнула ліберальні 
рухи на Європейському континенті. Як вказує гаєк, ця традиція є ре-
зультатом не теоретичної конструкції, а «відкриття спонтанного (само-
народжуваного) порядку...», який виник з бажання закріпити та по-
ширити накладені на уряд обмеження, а принципи лібералізму були 
виведені унаслідок спроб пояснити вже існуючий порядок1. такими 
принципами є справедливість, верховенство права та врядування 
в межах закону, при якому «...примусові функції уряду суворо обме-
жені запровадженням однакового для всіх верховенства права, тобто 
однакових правил справедливої поведінки у відносинах зі своїми 
ближніми»2. така концепція ліберального порядку сформувалася в тих 
країнах, де справедливість розуміли як ідеал, який відкривається зу-
силлями суддів та вчених, а не як те, що визначене сваволею будь-якої 
влади, в країнах англосаксонського типу.

друга традиція лібералізму – континентально-європейська – на 
відміну від першої, є результатом теоретичної конструкції, яка втілю-
ється у життя владою, що організовує відповідний порядок через 
певні «команди», та виходить із концепції демократії як необмеженої 
влади більшості. За влучним висловом німецько-американського по-

1  гаєк Ф. а. Принципи ліберального соціального порядку. Лібералізм. Лібе-
ральна традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза : антологія. 
2-ге вид., перероб. с. 20–21.

2  там само. с. 24.
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літичного філософа Френсіса (Франца) Лібера, її прихильники шука-
ють свободу в уряді (державній владі), тобто, з американської точки 
зору, не там, де вона може бути. розвиток цієї традиції лібералізму 
пов’язаний із самообмеженням державної влади, що, з одного боку, 
гарантує індивідуальну свободу, а з другого – слугує гарантією існу-
вання самої влади та водночас посилює її, що стівен Холмс називає 
«парадоксом конституціоналізму»1.

англоамериканська традиція лібералізму заснована на емпіричній 
концепції свободи, континентально-європейська – на раціональній. 
Перша виходить із спонтанності формування суспільних інститутів та 
їх подальшого осмислення, а друга – із раціонального осмислення та 
побудови своєрідної «ідеальної моделі» суспільного устрою, засно-
ваного на свободі. вихідними ідеями англоамериканської традиції були 
свобода та рівність, що передбачало панування індивідуалізму; конти-
нентально-європейської – народний суверенітет, загальна воля народу, 
що передбачало перевагу колективістських засад. таким чином, лібе-
ралізм у його трактуванні англоамериканською традицією суперечив 
вихідним засадам демократії, яка (у значенні пануючої в той період 
концепції суверенної демократії) передбачала відмову від індивідуа-
лізму на користь колективного, суспільного – так званої «загальної волі 
народу», яка лежить в основі його «верховної влади» («народного 
суверенітету» за Жан-Жаком руссо), та формується в результаті від-
мови індивіда від частини свободи.

Проте спільною для двох традицій є ідея обмеження свавілля дер-
жави як єдино можливого шляху для гарантування свободи, визнання 
та забезпечення природних невідчужуваних прав людини. Певне «узго-
дження» суперечностей лібералізму та демократії відобразилося у кон-
цепції ліберальної демократії, головною ідеєю якої є запровадження 
такого типу урядування, при якому основоположні права людини 
і громадянина та вимоги верховенства права обмежують сферу демо-
кратичного ухвалення рішень.

Як вказує роберт алексі, «і демократичному законодавцю не мож-
на довіряти необмежено; історія вчить, що для безмежної довіри немає 
жодних підстав», адже у будь-якій реальній демократії неминуче ви-

1  Холмс с. конституции и конституционализм (глава восьмая из книги «оксфорд-
ский справочник по сравнительному конституционному праву»). Сравнит. конституц. 
обозрение. 2012. № 3 (88). с. 64.
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никає напруження між основними правами та демократією. основні 
права у ній відіграють подвійну роль: з одного боку, вони виступають 
передумовою демократичного процесу, а з другого – зв’язуючи зако-
нодавця, вони відбирають певні повноваження у демократично легі-
тимізованої більшості1.

Фактично йдеться про формування конституційної системи прав-
ління, за якої правління волею більшості не є абсолютним, воно об-
межене індивідуальними правами людини, необхідністю їх забезпе-
чення та гарантування. За такої системи демократія є «всезагальним 
правом всіх громадян на частку політичної влади, тобто право голо-
сувати та право брати участь у політичному процесі»2, а прикметник 
«ліберальний» має силу обмеження3, позначає «демократію вільних 
людей».

Принципами ліберальної демократії є: свобода і рівність, періодич-
ні вибори, «відкрите» суспільство, верховенство права, представниць-
ка демократія, народний суверенітет. необхідною умовою ліберальної 
демократії є забезпечення прав та свобод людини і громадянина. реа-
лізація цієї мети, як і «самозабезпечення» існування демократії, пере-
бувають поза межами її можливостей, натомість забезпечуються на-
явністю конституційної системи правління. тільки вона, на думку 
джона Локка, Шарля Монтеск’є та американських федералістів, об-
межуючи та розділяючи тимчасову владу більшості, може забезпечити 
особисту свободу4.

варто зауважити, що суспільно-політичні передумови формування 
конституційних систем та реалізації ліберальної ідеології в америці 
та західно-європейських державах були різними. так, америка не мала 
досвіду феодального абсолютизму, на момент проголошення сШа як 

1  алексі роберт. інституціалізація прав людини в демократичній конституційній 
державі. Філософія прав людини / за ред. Ш. Ґосепата та Ґ. Ламанна ; пер. з нім. 
о. юдіна та Л. доронічевої. 2-ге вид. київ : ніка-центр, 2012. C. 188.

2  Фукуяма Ф. всесвітня ліберальна революція. Лібералізм. Ліберальна традиція 
політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза : антологія. 2-ге вид., пере-
роб. с. 1065.

3  Ґвідо ді руджеро. Лібералізм і демократія. Лібералізм. Ліберальна традиція 
політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза : антологія. 2-ге вид., пере-
роб. с. 1059.

4  даймонд Л. определение и развитие демократии. Теория и практика демокра-
тии. Избранные тексты / пер. с англ. под ред. в. Л. иноземцева, Б. г. капустина. М. : 
Ладомир, 2006. с. 25.
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незалежної держави учасниками Філадельфійського конвенту влада 
вже належала народу, система державної влади вибудовувалась по-
ступово за принципом «знизу – вверх», тобто починаючи з громад, 
далі – на рівні штату, і лише потім – на рівні федерації. Практика сШа 
є втіленням емпіричної концепції свободи вже у кінці XVIII – на по-
чатку ХіХ ст.

у той же час у Європі, яка була обтяжена досвідом феодального 
абсолютизму, формування конституціоналізму відбувалось шляхом 
обмеження свавільної державної влади та гарантування за рахунок 
цього свободи людини, її невідчужуваних прав. у низці країн існували 
проблеми побудови національних держав шляхом об’єднання відокрем-
лених земель (німеччина, італія) чи звільнення від залежності (угор-
щина, чехія, Польща, Болгарія). ідеологічною основою цих процесів 
були саме принципи ліберальної демократії. таким чином, концепту-
альні розбіжності у трактуванні свободи, а також реальні можливості 
втілення у життя ліберальних ідей привели до формування різних 
моделей конституціоналізму – заснованих на класичному лібералізмі 
англійської та американської і континентально-європейської (далі – 
європейська). ідеологічною основою європейської моделі конституціо-
налізму стали ідеї ліберальної демократії, заснованої на континенталь-
но-європейській традиції лібералізму та раціональній концепції сво-
боди1.

відмінності між американською та європейською моделями кон-
ституціоналізму проявились вже на момент формування перших кон-
ституційних систем, проте з часом вони тільки посилились. у конти-
нентально-європейському лібералізмі акцентувалося на природних 
і невідчужуваних правах людини, головна роль у забезпеченні, гаран-
туванні та охороні яких відводилась державі. таким чином, розвиток 
конституціоналізму ставився у залежність від самої держави, її здат-
ності розширювати сферу індивідуальної свободи та переліку гаран-
тованих прав. Формування конституціоналізму європейського зразка 
відбувалося за формулою «свобода через демократію», що заснована 
на ідеї руссо, що громадянин, підкорюючись «загальній волі», корить-
ся лише самому собі. ця ідея була втілена в декларації 1789 р., а згодом 
і в інших документах, що зафіксували принцип народного суверенітету.

1  Бориславська о. демократичний лібералізм як ідеологічна основа формування 
європейської моделі конституціоналізму. Порівн.-аналіт. право. 2013. № 3–2. с. 72–74.
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ідеї громадянських прав та існуюча традиція етатизму були по-
єднані в доктрині правової держави, що була сформована в німеччині, 
та у якій поняття індивідуальної свободи розглядається нерозривно 
від спільноти, держави, лише у якій людина може бути насправді 
вільною. Зміст правової держави проявляється у її самообмеженні 
правом, яке ототожнюється із законом, та гарантуванні прав людини 
і громадянина. Правовий порядок у державі має ґрунтуватися на кон-
ституції, розподілі влади та рівності всіх перед законом. ці принципи 
є спільними з ідеями ліберальної демократії. так, ліберальні філософи 
(Макс вебер, джон роллз, Фрідріх гаєк) зробили суттєвий внесок 
у розвиток доктрини правової держави поряд із позитивістами (гансом 
кельзеном, раймоном карре де Мальбергом та ін.).

слід додати, що континентально-європейська ідеологія конститу-
ціоналізму упродовж XVIII–ХіХ ст. перебувала під впливом ідей со-
ціалізму, ще не могло не позначитися на його змісті. соціалізм заро-
дився як реакція проти лібералізму французької революції. Фактично 
це був спосіб припинення революції «шляхом свідомої реорганізації 
суспільства по ієрархічних лініях і нав’язуванням примусової духовної 
сили»1. алексіс де токвіль висловився про відмінність між ліберальною 
демократією і соціалізмом таким чином: «демократія розширює сфе-
ру особистої свободи; соціалізм її обмежує. демократія цінує кожну 
людину як найвищу цінність; соціалізм розглядає кожну людину як 
агента, інструмент, число. демократія та соціалізм мають лише одне 
спільне – рівність. але зверніть увагу на різницю. демократія прагне 
до рівності у свободі. соціалізм прагне до рівності в умовах обмежен-
ня та у служінні»2.

ідеологія соціалізму була втілена у кількох політичних течіях 
ХХ ст.: екстремальній (комуністичні уряди) та поміркованій (соціал-
демократичні уряди). обидві вони вплинули суттєво на європейську 
модель конституціоналізму, з одного боку, відкоригувавши та допов-
нивши її ідеологію, з другого – віддаливши момент запровадження 
конституційного правління у низці держав.

1  Hayek F. A. The Road to Serfdom: Text and Documents. University of Chicago Press, 
2009. р. 76.

2  Tocqueville Alexis de. Critique of Socialism. New Individualist Review. 1848. 
Vol. 1, No. 2.
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соціал-демократичний напрям був втілений у практиці більшості 
західноєвропейських держав, де монархії були замінені правлінням 
«держав добробуту». на відміну від ліберальних сШа, орієнтованих 
на індивідуалізм та вільний ринок (основа американської ідеології 
конституціоналізму)1, держави соціальної демократії під впливом со-
ціалістів (причому не обов’язково марксистів) вважали лібералізм 
небезпечним: надто індивідуалістичним і неконтрольованим. ринок 
тут перебував під контролем урядів, що формально було необхідно для 
забезпечення соціальної справедливості. відтак, ідеї соціальної дер-
жави, конституційне закріплення, поряд із особистими та політичними, 
соціально-економічних прав, стали характерними відмінними рисами 
європейської моделі конституціоналізму. а сама ліберально-демокра-
тична ідеологія, що є її основою, була доповнена згаданими ідеями.

Протягом ХХ ст. європейська модель конституціоналізму терито-
ріально була поширена на схід – на низку постсоціалістичних держав. 
ідейною основою конституційних реформ, що в них відбувалися, були 
засади рівності, гарантування прав людини і громадянина, верховен-
ства права та демократії, тобто ідеї демократичного лібералізму, що 
поступово набули універсального характеру. Як влучно зауважив відо-
мий американський філософ Френсіс Фукуяма: «для чималої частини 
планети сьогодні не існує жодної ідеології з претензіями на універсаль-
ність, що була б здатна кинути виклик ліберальній демократії, і жод-
ного універсального принципу легітимності, окрім принципу суверен-
ності народу»2.

таким чином, вихідні засади ліберальної демократії (свобода, рів-
ність, права людини, періодичні вибори, «відкрите» суспільство, верхо-
венство права, представницька демократія, народний суверенітет), 
доповнені ідеями соціальної справедливості та соціальної держави, 
склали ідеологічну основу європейської моделі конституціоналізму.

Доктрина обмеженого правління. Формування конституціоналізму 
пов’язане із поєднанням засад ліберальної демократії з теорією об-
меженого правління. суть такого правління полягає у накладенні на 

1  речицький в. в. неформальний конституціоналізм. Харків : Права людини, 
2018. с. 15.

2  Фукуяма Ф. всесвітня ліберальна революція. Лібералізм. Ліберальна традиція 
політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза : антологія. 2-ге вид., пере-
роб. с. 1066.
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державну владу обмежень, породжених суспільством і його політич-
ними інститутами. суспільства накладають правові обмеження на дії 
державних посадовців відповідно до своїх соціально-культурних 
установок, які суттєво різняться між собою. так, у мусульманських 
державах, де значну роль відіграє релігія, вони мають принципово 
інший характер, ніж у державах західних.

у державах західної демократії можна виокремити дві концепції 
обмеженого правління, що знайшли реалізацію на практиці. Перша 
зародилася ще в античні часи з ідей Платона, арістотеля, ціцерона та 
інших мислителів про необхідність обмеження влади правлячих (мо-
нарха, більшості) та була згодом втілена в державах континентальної 
Європи. Її змістом є обмежене правління задля стримування урядової 
тиранії, що досягалося за рахунок обмеження державної влади зако-
ном. такі обмеження носять двоякий характер та передбачають їх на-
кладення: по-перше, на діяльність державних органів через їх обов’язок 
діяти відповідно до закону (що не виключає можливості цих органів 
змінювати закон); по-друге, на законодавчу владу (роль таких обмежень 
у різні періоди виконували божественне, природне, звичаєве право, 
згодом – права людини).

виконання обов’язку діяти відповідно до закону забезпечується 
різними способами як юридичного, так і неюридичного характеру. 
так, алберт дайсі вважав, що основою верховенства права є можли-
вість громадян притягнути урядовців до звичайного суду1. такий 
підхід пов’язаний із відсутністю чіткої межі між публічним та при-
ватним правом і вимагає існування окремої незалежної судової влади. 
Проте для реального обмеження державної влади вимоги діяти на 
підставі закону недостатньо, що було очевидним ще досить давно. 
Проблема полягає в тому, що влада, яка сама створює закони, не може 
цими ж законами обмежуватись. на цьому наголошував ще томас 
гоббс у своїй праці «Левіафан»2. у минулому ця проблема вирішу-
валась трьома способами: 1) монарх публічно визнавав, що він 
зобов’язується виконувати вимоги закону (звідси випливає інститут 
прийняття присяги перед вступом на престол); 2) діяло загальне пере-

1  Dicey A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Indianapolis : 
Liberty Classics, 1982. P. 114–117.

2  гоббс томас. Левіафан або суть, будова і повноваження держави церковної та 
світської : пер. з англ. київ : дух і Літера, 2007. с. 190–203.
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конання, що монарх та урядовці діють у межах тих самих законів, що 
і всі інші (німецьке звичаєве право); 3) поширена була повсякденна 
поведінка, коли монархи і державні посадовці діяли в межах законних 
обмежень1.

друга концепція обмеженого правління завдячує своєю появою 
лібералізму із його піднесенням індивідуальної свободи як головної 
цінності. сутність цієї концепції полягає в обмеженні державного 
правління задля захисту індивідуальної свободи. вона була прита-
манна англії середини ХіХ ст., а також втілена в державно-правовій 
практиці сШа. оскільки гарантування та захист свободи людини 
водночас є правообмежуючим засобом щодо держави та її органів, 
то для досягнення цілі обмеженого правління значення має не стіль-
ки діяльність законодавчих органів щодо накладення таких обмежень, 
а діяльність судів щодо захисту прав людини, з одного боку, та ви-
роблення механізмів визнання законів неконституційними і накла-
дення обмежень на законодавчу владу – з другого.

гарантування належного захисту від авторитарності влади по-
в’язане з ідеалом «природної справедливості», який у державах ан-
глосаксонського типу ототожнюється з ідеалом справедливого судо-
чинства. у сукупності із «рівністю», що накладає на державну владу 
серйозні обмеження (через запевнення, що у відповідні моменти 
ставлення закону до кожного з громадян буде однаковим), вони скла-
дають зміст верховенства права2. водночас справедливе судочинство 
можливе лише за умови незалежності судової влади. тревор аллан 
звертає увагу на могутність інтерпретаційних повноважень судів, 
доповнену їхньою ексклюзивною прерогативою застосовувати й тлу-
мачити ті чи інші постанови в конкретних випадках, що є ключовою 
відмінною рисою конституціоналізму англійського зразка. Якою 
б великою не була влада законодавців щодо ухвалення загальних 
рішень, конкретне їх використання все одно залежатиме від судової 
влади; а оскільки йдеться про застосування закону в тому чи іншому 
випадку, то справжня правова інтенція постанови може бути з’ясована 
лише після того, як вона буде вплетена у складний гобелен попередніх 

1  таманага Браян. верховенство права. історія. Політика. теорія. с. 134.
2  аллан т. р. с. конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства 

права. с. 10.
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законів та інших постанов у їхній судовій інтерпретації, що виступа-
ють єдиним цілим1.

окрім згаданих концепцій обмеженого правління, варто звернути 
увагу і на теорію самообмеження державної влади, яку розвивали 
рудольф ієрінг, георг еллінек та ін. так, Микола Палієнко вказував, 
що в конституційній державі законами пов’язані не лише органи ви-
конавчої та судової влади, але й органи законодавчої влади є «адреса-
тами законодавчих приписів, якими визначаються їх компетенція, зміст 
і форми діяльності»2. юрій Шемшученко юридичне самообмеження 
держави вважає «показником його політичного режиму»3.

аналізуючи сутність конституціоналізму, стівен Холмс також 
розглядає його крізь призму ідеї самообмеження державного правлін-
ня. в основі його теорії лежать реалістичні погляди, які він проти-
ставляє ідеалізму XVIII ст., коли були сформовані принципи консти-
туціоналізму, що передбачали певну ідеальну форму організації по-
літичного життя і підпорядковували політиків, які займали найвищі 
державні посади, вищому закону, що їм категорично було заборонено 
змінювати в односторонньому порядку4. автор зазначає, що досі жод-
на конституція «...не відповідала обіцянкам демократичного консти-
туціоналізму і не пристосовувала інтереси правителів до інтересів тих, 
ким управляють», а тому пропонує розглядати її як інструмент конт-
ролю за домінуючими і самодостатніми елітами. Проте політичні 
еліти добровільно йдуть на самообмеження своєї влади, отримуючи 
в кінцевому результаті із цього користь. стійкість конституційних 
обмежень у випадку, якщо їхня мета – вигода для слабих за рахунок 
ослаблення сильних – зрозуміти важко, натомість якщо конституції 
дають можливість владним структурам відмовитись від невигідних, 
ризикових чи «самовбивчих» форм правління і тим самим спростити 
досягнення головних цілей, авторитет конституцій стає більш зрозу-
мілим. дослідник пропонує зосереджуватися не на самих конститу-

1  аллан т. р. с. конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства 
права. с. 24.

2  Палиенко н. и. учение о существе права и правовой связанности государства. 
Антологія української юридичної думки. київ, 2002. т. 1. с. 376–377.

3  Шемшученко ю. с. Що є право? Антологія української юридичної думки. київ, 
2005. с. 32.

4  Klein C., Sajó A. Constitution-Making: Process and Substance. The Oxford Handbook 
of Comparative Constitutional Law / edited by M. Rosenfeld, A. Sajó. Oxford Univercity 
Press, 2012. р. 419–425.
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ційних обмеженнях, а на тому просторі для маневру, який вони зали-
шають, і на тій користі, яку вони приносять. окрім цього, автор фор-
мулює так званий «парадокс конституціоналізму», відповідно до 
якого обмежена влада може бути значно могутнішою, ніж влада необ-
межена. це пояснює добровільне підкорення конституційним обме-
женням політичних еліт навіть тоді, коли їм не загрожують народні 
рухи, повстання чи масові безпорядки1.

слід зауважити, що сформульована стівеном Холмсом теорія  
має застосування стосовно обидвох згаданих концепцій обмеженого 
правління – англо-американського та континентально-європейського 
варіантів, що випливає із тверджень самого автора про користь само-
обмеження як для ліберальних, так і для демократичних суспільств2. 
важливо те, що незалежно від природи та мети самообмеження (га-
рантування свободи, недопущення тиранії, державного свавілля, за-
ручення політичних еліт підтримкою більшості населення) таке  
обмеження державної влади не послаблює її (що є одним із контрар-
гументів обмеженого правління), а часто, навпаки, посилює.

Конституційна система правління. розглянуті концепції обмеже-
ного правління знайшли своє відображення у конституційних системах 
тих чи інших держав. Їхнє формування відбувалось на фоні конкретно-
національної специфіки, сукупності національно-культурних, істори-
ко-політичних, соціально-економічних особливостей відповідних 
суспільств. тому, якщо ідеологічний та доктринальний рівні консти-
туціоналізму мають наднаціональний характер, то конституційна 
система правління є результатом втілення певних спільних ідей та 
підходів, проте має яскраво виражений національний характер. відтак, 
розглядаючи конституційні системи правління окремих держав, мож-
на виокремлювати їхні спільні риси, використовуючи методологію 
компаративістики.

на підтвердження цього розглянемо приклад двох держав, які мали 
спільні ідеологічні та концептуальні основи конституціоналізму, про-
те формування конституційних систем правління у них відбувалося 
різними шляхами – сШа та англія. в америці був створений інсти-
туційний механізм, покликаний забезпечувати обмеженість державної 

1  Холмс с. конституции и конституционализм (глава восьмая из книги «оксфорд-
ский справочник по сравнительному конституционному праву»). с. 59–64.

2  там само. с. 60.
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влади для гарантування індивідуальної свободи. до нього входили: 
1) писана конституція, наділена верховенством та стабільністю, яка 
накладала обмеження на законодавчу владу (закон не міг суперечити 
конституції); 2) розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову 
(гілки влади мали стримувати одна одну від зловживань); 3) розподіл 
влади по вертикалі – на федеральний і рівень штатів; 4) судовий конт-
роль (передусім за законодавчою владою); 5) чітко закріплені індиві-
дуальні права (Білль про права); 6) демократичні вибори.

в англії такого механізму не було, проте верховенство права у сен-
сі обмеженості державної влади правом існувало. За відсутності писа-
ної конституції, в англії, однак, існувала (й існує до сьогодні) консти-
туція в розумінні встановлення структури державної влади, прав 
і свобод громадян, гарантованої правом. Як слушно зазначає Браян 
таманага, в англії верховенство права існує завдяки поширеній і не-
заперечній переконаності у верховенстві права, у непорушності певних 
фундаментальних обмежень, накладених правом на державну владу, 
а не через функціонування конкретних правових механізмів1.

у державах континентальної Європи, як і в америці, створювались 
інституційні механізми обмеження державної влади, проте принципо-
вими відмінностями американського та європейського розуміння 
конституціоналізму є, по-перше, різні традиції лібералізму, по-друге, 
різні концепції обмеженого правління.

у сучасній юридичній літературі виокремлюються такі елементи 
конституціоналізму європейського зразка:

1) конституціоналізм ґрунтується на суверенітеті народу, його має 
проголошувати конституція; її найвища юридична сила походить із волі 
народу; воля народу є основою легітимації діяльності держави; тільки 
народ приймає конституцію, створює систему правління та відповідає 
за її належне функціонування (демократичне самоврядування);

2) конституція є найвищим правом (мати найвищу юридичну силу), 
а не програмним політичним документом; будь-які дії держави повинні 
відповідати конституції та здійснюватись у межах конституційних об-
межень;

3) конституція має передбачати представницьке правління, яке від-
повідальне перед народом на підставі загального всенародного періо-
дичного волевиявлення;

1  таманага Браян. верховенство права. історія. Політика. теорія. с. 69.
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4) народний суверенітет не є виключною основою конституціо-
налізму; разом із ним юридично гарантованими мають бути верхо-
венство права, демократія, а також принципи обмеженого правління, 
поділу влади з системою стримувань та противаг, цивільний конт- 
роль за військовими силами, поліція здійснює свою діяльність на 
підставі закону та судовий контроль за її діяльністю, незалежність 
суддів, делегування законодавчих повноважень має уповноважува-
тися конституцією, контроль за урядом з боку демократичних інсти-
тутів;

5) функціонування інституту конституційного контролю як судової 
гарантії конституції, що має здійснювати суд або інший незалежний 
орган із спеціальними повноваженнями щодо нагляду за здійсненням 
державної влади згідно із конституцією та ефективними юридичними 
санкціями за можливе порушення;

6) дію конституції не може бути припинено, її не може бути скасо-
вано або витлумачено політичними органами та партіями; вона також 
може бути змінена тільки за певною процедурою, яка відповідає об-
раній конкретним суспільством конституційній моделі та забезпечує 
її жорсткість та верховенство щодо інших правових актів;

7) конституції повинні гарантувати можливість «певного маневру» 
(принцип «відкритості» конституційного тексту, що потребує суддів-
ського тлумачення), який є необхідним для врахування конституційної 
традиції країни з метою конституціоналізації фундаментальних цін-
ностей суспільства;

8) конституціоналізм вимагає від держави гарантії та захисту кон-
ституційних прав та свобод, захищає особисті свободи від державного 
або іншого примусу1.

узагальнюючи викладене, можна зробити кілька висновків. кон-
ституціоналізм як феномен має складну філософсько-політико-соці-
ально-правову природу та охоплює три основні зрізи: ідеологію, філо-
софсько-правову доктрину та конституційний механізм владарювання 
(конституційну систему правління). у широкому значенні він є систе-
мою взаємовідносин між людиною, суспільством та державою, у яких 
реально забезпечені права та свободи людини і громадянина, суспіль-

1  Henkin L. A New Birth of Constitutionalism: Genetic Influence and Genetic Defects. 
Cardozo Law Review. 1991. р. 40–41.
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ство є вільним, а державна влада реально обмежена конституційними 
засобами1.

у вузькому значенні він зводиться до конституційної системи прав-
ління (механізму владарювання), що є системою суб’єктів, інститутів, 
форм, засобів та методів правління у державі, заснованих на ідеях 
свободи, верховенства права, демократії та обмеженого правління. 
у той час як ідеологічні та доктринальні основи конституціоналізму 
мають універсальний характер, конституційна система правління 
є явищем національним. кожній державі притаманний власний кон-
ституційний механізм владарювання, що охоплює своєрідний набір 
елементів, таких як жорсткий чи гнучкий розподіл влади, парламента-
ризм чи президенталізм, федералізм чи унітаризм, референдум як ак-
тивна чи пасивна форма народовладдя і прийняття рішень тощо. такий 
набір елементів не є випадковим, він має бути збалансованим та забез-
печувати функціонування відповідної системи відповідно до вказаних 
засад, враховуючи національно-культурні та ментальні особливості 
кожного народу.

конституціоналізм означає певну якість буття держави, яка пере-
буває у відповідних відносинах із суспільством. За умови його наяв-
ності держава є конституційною, суспільство – громадянським. кон-
ституціоналізм охоплює не тільки режим здійснення державної влади, 
оскільки є не тільки способом правління, а його змістом. Поняття 
кон ституційного (обмеженого) правління охоплює державну владу, її 
систему, спосіб взаємодії всередині цієї системи, а також взаємодію 
з людиною та суспільством.

відмінності між європейською та іншими моделями конституціо-
налізму закладені вже на рівні ідеології. так, в основі англійської та 
американської моделей лежить ідеологія лібералізму, в той час як єв-
ропейської – ідеологія ліберальної демократії, доповнена ідеями со-
ціальної справедливості та соціальної держави. відмінними є і док-
трини обмеження державної влади: «задля гарантування індивідуаль-
ної свободи» в умовах лібералізму (американська модель) та «задля 
стримування державного свавілля» в умовах європейської моделі 
конституціоналізму.

1  Бориславська о. демократія та конституціоналізм: питання взаємозв’язку. 
Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. Львів : Львдувс, 2013. 
вип. 4. с. 31–40.



62

розділ 1. Методологічні основи дослідження європейської моделі конституціоналізму

1.4. універсальні принципи конституціоналізму 
та методологічні передумови виокремлення 

європейської моделі конституціоналізму

конституціоналізм як доктрина і практика обмеженого правління 
у своїй основі має ідеї, що визначають його природу, призначення та 
сутність. такими засадами є свобода людини, повага до її гідності та 
гарантованість фундаментальних прав, верховенство права, демократія, 
поділ влади. сьогодні можна вважати, що такі ідеї є універсальними, 
вони декларуються більшістю сучасних держав та відображені у низ-
ці міжнародно-правових актів. у декларації наради на високому рівні 
генеральної асамблеї оон з питань верховенства права на національ-
ному та міжнародному рівнях (24.09.2012 р.) вказано, що «права лю-
дини, верховенство права і демократія взаємопов’язані та підкріплю-
ють один одного та належать до універсальних і неподільних цінностей 
та принципів організації об’єднаних націй»1. відповідно до преам-
були Загальної декларації прав людини 1948 р. «...визнання гідності, 
яка властива всім членам людської сім’ї, і рівних та невід’ємних їх прав 
є основою свободи, справедливості та загального миру». Принципи 
поваги до прав людини, людської гідності відображені в статуті оон 
(преамбула), а розвиток поваги до прав людини та основоположних 
свобод визначено одним із завдань організації (ч. 3 ст. 1).

Загальновизнаною у світі є і засада демократії, яка випливає зі ст. 21 
Загальної декларації прав людини («кожна людина має право брати 
участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно 
обраних представників; воля народу повинна бути основою влади 
уряду; ...ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікова-
них виборах») та Міжнародного пакту про громадянські і політичні 
права. Її практичному впровадженню у життя присвячено Загальну 
декларацію про демократію, ухвалену Міжпарламентським союзом. 
Принцип верховенства права, як справедливо зазначає Микола козю-
бра, став чи не найпопулярнішим у всьому світі, причому не лише на 
Заході, де він традиційно є однією із найвищих демократичних ціннос-

1  декларація наради на високому рівні генеральної асамблеї оон з питань вер-
ховенства права на національному та міжнародному рівнях (24.09.2012). URL: http://
daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/478/66/PDF/N1247866.pdf?OpenElement.
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тей, але й на сході1. на запровадження поділу державної влади також 
спрямовано низку міжнародно-правових документів2.

у зв’язку із цим виникає питання: чи має такий же універсальний 
характер конституціоналізм, чи, навпаки, він є явищем національним, 
чи може він набувати наднаціонального характеру? відповідь на це 
дискусійне питання має методологічне значення для виокремлення 
європейської моделі конституціоналізму. адже модель є певним «збір-
ним образом» того чи іншого явища, що існує у різних державах, або 
зразком чи еталоном для низки країн. тобто модель конституціоналіз-
му пов’язана з існуванням певних національних систем та конверген-
цією їх елементів на основі визнання спільних фундаментальних 
цінностей, що складають її основу.

володимир Шаповал трактує конституціоналізм як універсальне 
явище, котре водночас має конкретні прояви за умов різних країн3. на 
думку Петра стецюка, відносити конституціоналізм до надбань однієї 
нації чи народу було б методологічно неправильним; з одного боку, він 
є загальносвітовим явищем та має певною мірою універсальний харак-
тер, з другого – може набувати деяких особливостей (національних рис)4. 
у той же час всеволод речицький зазначає, що хоча окремі конституції 
можуть суттєво відрізнятися одна від одної за своїми мовними, світо-
глядними, культурними та іншими параметрами, фактично в основі 
конституціоналізму лежить англосаксонська ідея обмеженого правління 
(верховенства права), що склалася як універсальна вимога індивідуаль-
ної свободи, виборності керманичів і права народу контролювати хід 
державних і громадських справ. крім того, він зауважує, що англійська 
неписана конституція, що першою втілила в собі цю ідею, була згодом 
лише формалізована у писаній конституції сШа5.

дійсно, слід погодитись із тим, що ідея обмеження державної вла-
ди поступово реалізовувалася в англії (у вигляді верховенства права), 

1  козюбра М. і. верховенство права і україна. Право України. 2012. № 1–2. с. 30.
2  основні принципи незалежності судових органів : схвал. резолюціями 40/32 та 

40/146 ген. асамблеї від 29 листоп. та 13 груд. 1985 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/995_201.

3  Шаповал в. М. сучасний конституціоналізм : монографія. 560 с. 
4  стецюк П. Б. конституційний суд україни як суб’єкт формування сучасного 

українського конституціоналізму (до постановки проблеми). Право України. 2010. № 6. 
с. 71.

5  речицький в. в. конституціоналізм. коротка версія. читанка з конституціо-
налізму для зацікавлених. с. 11.
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починаючи із Хііі ст., згодом була втілена в конституціях американ-
ських штатів та у конституції сШа 1787 р. Проте вона ж, тільки 
у дещо іншому вигляді, отримала поширення в континентальній Єв-
ропі та була втілена в життя у результаті буржуазних революцій, про 
що детальніше йтиметься у наступному розділі цієї праці. у результа-
ті тривалого процесу еволюції конституціоналізм поширився на значну 
кількість країн – держав конституційної демократії.

відтак, за рахунок тих засад, які лежать в його основі, та за умови 
їх реалізації забезпечують конституційний характер держави, консти-
туціоналізм має універсальний характер. у той же час реалії існування 
конституційних держав свідчать, що практичні механізми реалізації 
цих ідей можуть суттєво різнитися, що проявляється у самобутніх на-
ціональних конституційних системах. тут варто погодитись із Петром 
стецюком, який виокремлює чинники, що можуть впливати на особ-
ливості національного конституціоналізму: історичні традиції народу 
у сфері державотворення, належність країни до тієї чи іншої системи 
(родини) права, рівень правової культури народу, розвиток демократії, 
особливості національного менталітету (світосприйняття) тощо1. та 
варто додати, що «належність країни до тієї чи іншої системи (родини) 
права» водночас впливає і на існуючу у ній модель конституціоналізму.

розглянемо ті ідеї, що є спільними для усіх національних консти-
туційних систем та різних моделей конституціоналізму, і можуть пре-
тендувати на універсальний характер.

Як уже згадувалося у цій праці, виникнення конституціоналізму 
було пов’язане із потребою гарантувати свободу людини та її права. 
це – вихідна ідея конституціоналізму, що зумовила необхідність об-
меження державної влади та пошуку оптимальної для досягнення цієї 
мети форми правління, як вказував Жан-Жак руссо, такої «форми 
асоціації, яка захищає всією загальною силою індивіда та власність 
кожного члена асоціації, і завдяки якій кожен, об’єднуючись з усіма, 
підкорюється, однак, тільки самому собі і залишається таким же віль-
ним, як і раніше». так, руссо основний акцент робив на політичній 
свободі, тобто можливості реальної участі в ухваленні колективних 
рішень відповідно до наявної політичної і правової структури суспіль-
ства: «додержання закону, який людина сама собі встановлює, є сво-

1  стецюк П. Б. конституційний суд україни як суб’єкт формування сучасного 
українського конституціоналізму (до постановки проблеми). с. 71.
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бодою» й «...оскільки народ підкоряється законам, він має бути їхнім 
автором»1.

у той же час Монтеск’є акцентував на свободі правовій, за якою 
громадяни є вільними, оскільки підкоряються закону, а не волі іншої 
людини, а представники влади зобов’язані діяти відповідно до за-
кону: «свобода – право робити все, що дозволяє закон»2. З вимоги 
політичної свободи випливає принцип демократії, а свободи право-
вої – верховенство права. Причому правова свобода (верховенство 
права) може існувати без політичної свободи (демократії), але не 
навпаки, адже демократія без верховенства права (у матеріальному 
значенні) неможлива3.

не менш важливе значення має особиста свобода індивіда – сфера 
його автономії, яку він зберігає за собою, погоджуючись підкорятися 
закону, яка охоплює свободу совісті, слова, політичних переконань 
тощо. це так зване сучасне розуміння свободи, яке, на відміну від 
давнього (можливість брати активну і постійну участь у колективному 
здійсненні влади), передбачає право користуватися індивідуальною 
незалежністю4. індивідуальну свободу юридично опосередковують 
(але не вичерпують) особисті права і свободи5, які пов’язані із самим 
існуванням людини, її приватним життям та самоідентифікацією як 
особистості. Метою особистої свободи є обмеження застосування 
державної влади проти індивідів, вона спрямована проти тиранії над 
людиною6.

Забезпечення свободи людини у всіх її проявах (особистої, полі-
тичної, правової) потребує певного інституційного механізму захисту, 
який забезпечується поділом влади, як по горизонталі (на законодавчу, 
виконавчу і судову), так і по вертикалі (федерація і її суб’єкти, загаль-
нодержавні органи влади і місцеві – в умовах децентралізованої уні-
тарної держави). Поділ влади забезпечує збалансованість системи 

1  руссо Жан-Жак. об общественном договоре. Теория и практика демократии. 
Избранные тексты / пер. с англ. под ред. в. Л. иноземцева, Б. г. капустина. М. : 
науч.-изд. центр «Ладомир», 2006. с. 91.

2  Монтескье Ш. Л. о духе законов. с. 137.
3  таманага Браян. верховенство права. історія. Політика. теорія. 205 с.
4  Погребняк с. генезис ідеї свободи як основоположного принципу права. Вісн. 

Акад. прав. наук України. 2010. № 2 (61). с. 9.
5  Шаповал в. М. сучасний конституціоналізм : монографія. с. 21.
6  Berlin Isaiah. Two Concepts of Liberty. Four Essays on Liberty I. Berlin. London : 

Oxford Univ. Press, 1969. р. 121–134, 162–172.
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державного правління, убезпечує її від узурпації влади, гарантує під-
контрольність одних органів (гілок, систем) влади іншим та в сукуп-
ності створює гарантії особистої, політичної та правової свободи.

слід зауважити, що сучасне трактування згаданих засад у різних 
державах відрізняється, що, зокрема, і призводить на практиці до іс-
нування відмінних варіантів обмеженого правління, різноманітних 
національних конституційних систем. Більше того, як слушно вказує 
Михайло савчин, досягнення суспільного консенсусу щодо базових 
цінностей, універсальних засад є передумовою конституціоналізації 
будь-якого суспільства, що відбувається на основі певних національних 
конституційних традицій1. Проте, незалежно від того чи іншого варі-
анту реалізації принципів свободи людини, поваги до її гідності та 
фундаментальних прав, верховенства права, демократії, поділу влади, 
у сукупності ці ідеї відтворюють основне призначення конституціона-
лізму та творять його концепт як доктрини і практики обмеженого 
правління.

Звичайно, національні особливості розуміння ключових змістових 
елементів конституціоналізму відображаються на його конкретно-на-
ціональній системі. для прикладу, зміст та обсяг свободи людини, 
каталогу прав та свобод, захисної функції держави, визначають ступінь 
її обмеженості правами та свободами людини і громадянина. ця від-
мінність яскраво виражена в характері та змісті свободи слова, яка 
в америці має абсолютний, а у Європі – відносний характер. тут її 
реалізація пов’язана із законодавчими обмеженнями, що випливають 
із заборон расової ворожнечі та нацистської пропаганди, тобто на ви-
словлювання, які можуть бути протрактовані як такі, свобода слова не 
поширюється. Згадані обмеження встановлені національним законо-
давством низки європейських держав, а також випливають із рішень 
Європейського суду з прав людини2. натомість верховний суд сШа 
різко відкинув «дискримінацію поглядів» як обмеження свободи слова, 
а тому hate speach (висловлювання, що розпалюють ворожнечу) охоп-
люються свободою слова та, відповідно, потрапляють під конститу-

1  савчин М. в. конституціоналізм і природа конституції : монографія. с. 69.
2  наприклад: «Jersild v. Denmark» (медіа можуть бути обмежені, якщо інформа-

ція носить расистський чи інший подібний характер); «Lehideux v. France» (запере-
чення голокосту і пропаганда нацизму можуть каратися і є поза межами свободи 
висловлювань).
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ційний захист. тож обсяг свободи слова різниться суттєво, а разом із 
ним – і ступінь «обмеженості» держави такою свободою.

відмінним у Європі та сШа є і ставлення до концепту людської 
гідності. незважаючи на універсальність ідеї людської гідності1 та її 
відображення в документах оон, різними є підходи до її гарантуван-
ня та балансування з іншими конституційними цінностями. варто 
згадати хоча б те, що поняття людської гідності в конституції сШа 
відсутнє, а сам термін не набув поширення (лише 8-ма поправка до 
конституції згадує про «жорсткі і нелюдські покарання»). у той же 
час термін людська гідність згадується в багатьох повоєнних консти-
туціях європейських держав (найбільшого поширення це поняття 
набуло у німеччині)2, у конвенції про захист прав людини та осно-
воположних свобод (ст. 3), що є наслідком боротьби із фашизмом, 
нацизмом та злочинами проти людства. Людська гідність наділяєть-
ся тут більшою цінністю, ніж класичні «життя, свобода, власність», 
та потребує не меншого захисту. Європейський суд з прав людини 
застосовує це поняття переважно у контексті заборони катування або 
нелюдського поводження чи покарання, проте загалом концепція 
людської гідності в Європі має більше значення, ніж в америці.

різні підходи притаманні державам і у питаннях змісту та обсягу 
обов’язку держави щодо захисту прав людини (так званої захисної 
функції держави). в америці фундаментальні права були призначені 
для захисту людини від свавільних дій держави, а ніяк не для зобо-
в’язання держави діяти і забезпечувати захист, у тому числі від при-
ватних осіб. Звідси випливає трактування прав людини як негативних, 
які існують внаслідок невтручання держави, а бездіяльність органів 
державної влади порушенням прав людини не вважається. у Європі, 
навпаки, фундаментальні права охоплюють і позитивні обов’язки дер-
жави захищати носіїв цих прав від порушень з боку приватних осіб, 
а конституції, як правило, містять низку позитивних прав, що перед-
бачає активну захисну функцію держави.

такий підхід підтверджується і судовою практикою, наприклад, 
Федеральний конституційний суд німеччини у своєму рішенні вста-

1  грищук о. в. Людська гідність у праві: філософські проблеми. Львів : Львів. 
держ. ун-т внутр. справ, 2007. с. 6.

2  Перша стаття основоположного Закону Фрн починається з положення про не-
доторканність людської гідності (див.: Bundestag, Deutscher. Basic law for the Federal 
Republic of Germany. Retrieved February 28 (2010): 2011).
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новив правило «право на життя покладає на державу обов’язок захи-
щати життя кримінальним законом»1. Європейський суд з прав людини 
також визнав захисну функцію держави, що випливає зі змісту та об-
сягу фундаментальних прав. відповідно до його рішень право на жит-
тя і недоторканність породжує обов’язок держави щодо забезпечення 
кримінального переслідування за зґвалтування2, захист від надмірних 
тілесних покарань у школах3, захист особистого і сімейного життя4.

отже, держави сповідують різні підходи у питаннях свободи лю-
дини, людської гідності, змісту та обсягу фундаментальних прав, але 
вимога їхньої гарантованості і захищеності є однаковою і спільною 
для всіх конституційних держав, що свідчить про універсальний ха-
рактер цього принципу. Проте слід наголосити, що для конституціона-
лізму важливий не сам факт визнання фундаментальних прав, а їхній 
обмежувальний (стосовно держави) характер. це означає, що якщо 
конституція включає конституційні права, то вони повинні, як вказано 
у ст. 1 (3) основоположного Закону Фрн, «обмежувати законодавчу, 
виконавчу і судову владу як безпосередньо діюче право»5, і ця обме-
жувальна сила повинна бути гарантована певним інституційним конт-
ролем, здійснюваним конституційним судом чи іншим органом.

не має однакового трактування у конституційних державах і прин-
цип верховенства права, який походить від англійського rule of law, 
а сьогодні існує у вигляді низки формальних та матеріальних інтер-
претацій. Проте його зв’язок із конституціоналізмом є незаперечним, 
що, очевидно, зумовлюється спільними причинами виникнення цих 
явищ «як реакції на сваволю, деспотію і тиранію з боку монархічних 
режимів»6. у його класичному розумінні, запропонованому албертом 
дайсі, верховенство права охоплює три складові. По-перше, верхо-

1  German Constitutional Court Abortion Judjment. URL: http://groups.csail.mit.edu/
mac/users/rauch/nvp/german/german_abortion_decision2.html.

2  X. and Y. v. The Netherlands, ECHR, № 8978/80. рara 27. URL: https://hudoc. 
echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-73792 %22]}.

3  Tyrer v. The United Kingdom, ECHR, № 5856/72. URL: https://hudoc.echr.coe.int/
eng#{%22dmdocnumber%22:[%22695464 %22],%22itemid%22:[%22001-57587 %22]}.

4  Yildiz v. Turkey, ECHR, № 28308/95. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22ite
mid%22:[%22001-61047 %22]}.

5  Basic law for the Federal Republic of Germany, 1949. URL: https://www. 
bundesregierung.de/Content/EN/StatischeSeiten/breg/basic-law-for-the-federal-republic-of-
germany.html.

6  козюбра М. і. верховенство права і україна. с. 31.
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венство права заперечує свавілля влади, що проявляється у правилі: 
«нікого не може бути покарано чи законно засуджено особисто чи 
у майновому сенсі, крім як за певне порушення закону, встановлене 
звичайним правовим порядком у звичайних судах держави. у цьому 
сенсі верховенство права відрізняється від усіх систем державного 
устрою, що спираються на реалізацію особами при владі широких, сва-
вільних чи дискреційних повноважень здійснення примусу»1. По-друге, 
верховенство права передбачає рівність усіх перед законом, тобто від-
сутність будь-яких привілеїв чи імунітетів у державних посадовців (за 
винятком монарха), які мають нести відповідальність за звичайними 
позовами у звичайних судах за дії, вчинені при виконанні службових 
обов’язків. По-третє, верховенство права є результатом усієї сукупності 
«судових рішень, що визначають права приватних осіб в окремих спра-
вах, які розглядали суди»2. на відміну від континентальної конституцій-
ної традиції, де права людини випливають із норм та принципів консти-
туції, в англії принципи конституції є узагальненнями, заснованими на 
окремих судових рішеннях щодо захисту прав людини, що, на погляд 
дайсі, створює більш ефективну систему захисту прав людини.

сьогодні у світі поширені різні формальні та матеріальні теорії 
верховенства права. Браян таманага виокремлює три формальні (прав-
ління на основі закону, формальна законність та демократія + закон-
ність) і три матеріальні (індивідуальні права, право гідності і/або 
правосуддя та держава загального добробуту) теорії3. Формальні кон-
цепції верховенства права акцентують на обмеженості держави зако-
ном, а тому значну увагу приділяють способу його прийняття, чіткос-
ті норми та її дії у часі, в той час як матеріальні – звертають увагу на 
зміст закону, його справедливий чи несправедливий характер. у най-
більш загальному та лаконічному вигляді верховенство права у фор-
мальному значенні визначив джозеф рац як «правління закону, а не 
людини»4. Проте якщо розглядати верховенство права як правління на 
основі закону, то дійдемо висновку, що кожна сучасна держава має 
верховенство права у такому значенні, у тому числі держави з необме-
женою авторитарною чи тоталітарною владою. Подібне трактування 

1  Dicey A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. P. 110.
2  там само.
3  таманага Браян. верховенство права. історія. Політика. теорія. с. 106.
4  Raz Josef. The Rule of Law and its Virtue. Oxford : Clarendon Press ; New York : 

Oxford University Press, 1979. P. 212.



70

розділ 1. Методологічні основи дослідження європейської моделі конституціоналізму

було притаманне німецькій концепції Rechtsstaat («правова держава») 
початку ХХ ст., проте в сучасній доктрині німецького конституційно-
го права спостерігається вплив англосаксонської традиції та напов-
нення колись формальних теорій матеріальним змістом, що й лежить 
в основі сучасного основоположного Закону німеччини 1949 р.1

концепція формальної законності, яка близька за трактуванням до 
теорії правління на основі закону, була реалізована у сШа та до пев-
ного часу співіснувала із такими явищами, як рабство, расова сегрегація, 
що були закріплені законом. стосовно такої ситуації слушно висловив-
ся джозеф рац, який вказав, що «недемократична правова система, що 
ґрунтується на запереченні прав людини, на масовій бідності, расовій 
сегрегації, сексуальній нерівності і расових переслідуваннях, може, 
в принципі, узгоджуватися з вимогами верховенства права краще, ніж 
будь-яка із правових систем найосвіченіших західних демократій... це 
буде набагато гірша правова система, але вона перевершуватиме інші 
в одному: у своїй відповідності принципу верховенства права»2.

За теорією демократії і формальної законності, влада закону ґрун-
тується на згоді тих, хто йому підпорядкований, а забезпечити такий 
стан речей, на думку юрґена габермаса, можливо тільки якщо право-
вий устрій «...базується на ідеї самовизначення: громадяни завжди 
мають бути здатними вважати себе творцями закону, об’єктом якого 
вони є»3. демократичне походження закону робить його справедливим: 
«справедливість закону гарантується процедурою його створення і на-
буття ним чинності»4. таким чином, формальна законність, із її ви-
могами однозначності і рівності в застосуванні, отримує владу від 
демократії і служить їй. демократія і формальна законність взаємно 
доповнюють одна одну: демократія є основою легітимності формаль-
ної законності, а остання – гарантією існування демократії. такий 
устрій габермас вважає єдиним легітимним у сучасних умовах.

Матеріальні теорії верховенства права виходять із обмеженості 
держави явищами, що виходять за межі позитивного права – індивіду-

1  головатий с. П. верховенство права: ідея, доктрина, принцип : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. київ, 2009. 44 с.

2  Josef Raz. The Rule of Law and its Virtue. Oxford : Clarendon Press ; New York : 
Oxford University Press, 1979. P. 213–214.

3  Habermas Jurgen. Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory 
of Law and Democracy / translated by William Rehg. The MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1996. р. 449.

4  там само. р. 138.
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альними правами (рональд дворкін)1, людською гідністю2, вимогами 
соціального добробуту.

незважаючи на відмінності у трактуванні змісту верховенства пра-
ва, цей принцип має універсальний характер, його тлумаченню і розу-
мінню присвячено низку світових міждержавних заходів, а також між-
народних документів, не кажучи вже про інтеграцію поглядів на верхо-
венство права у рамках Європи. так, 24 вересня 2012 р. генеральна 
асамблея оон прийняла декларацію наради на високому рівні з питань 
верховенства права на національному та міжнародному рівнях, якою 
було підтверджено відданість принципу верховенства права та визнано 
його «фундаментом дружніх і рівноправних відносин між державами 
та основою побудови справедливого та чесного суспільства», а також, 
разом із правами людини та демократією, – «універсальними та непо-
дільними основними цінностями та принципами оон»3.

З декларації випливає універсальне бачення змісту верховенства 
права: воно у рівній мірі стосується всіх держав та міжнародних орга-
нізацій, має забезпечувати передбачуваність та легітимність дій держав 
та міжнародних організацій, усі особи, установи та організації, як 
приватні, так і публічні, у тому числі й держава, зобов’язані дотриму-
ватись справедливих, неупереджених та заснованих на рівноправнос-
ті законів та водночас мати право на рівний захист законом.

Подібний підхід до розуміння верховенства права був виражений 
у доповіді генерального секретаря оон у 2004 р.: «верховенство права 
передбачає таку організацію управління, при якій усі люди, інститути, 
організації, як приватні, так і публічні, у тому числі й сама держава, під-
порядковуються законам, що підлягають офіційному оприлюдненню, 
застосовуються однаково до усіх і застосовуються незалежним судом, 
а також відповідають міжнародним стандартам прав людини»4.

1  Dworkin Ronald. Political Judges and the Rule of Law. Proceedings of the British 
Academy. London, Volume LXIV (1978). P. 268–269.

2  Ranier Grote. Rule of Law, Rechtsstaat and Etat de droit / Christian Starck, ed. 
Constitutionalism, Universalism and Democracy – Comparative Analysis, Nomos 
Verlagsgesellschaft, 1999. P. 288.

3  Declaration of the high-level meeting of the General Assembly on the rule of law at 
the national and international levels, adoptet on 24 September 2012. URL: http://daccess- 
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/478/66/PDF/N1247866.pdf?OpenElement.

4  The rule of law and transitional justice in conflict and postconflict societies. Report 
of the Secretary General, Doc. S/2004/616, August 2004. рara. 6. URL: http://archive.ipu.org/
splz-e/unga07/law.pdf.
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цікавим з точки зору універсального підходу до розуміння верховен-
ства права є проект «World Justice Project», у межах якого не тільки уза-
гальнено підходи до розуміння верховенства права, але й розроблено 
критерії, за якими визначається так званий індекс верховенства права 
(своєрідний рейтинг держав за рівнем верховенства права)1. на основі 
аналізу особливостей функціонування різноманітних держав із різними 
соціальними, культурними, політичними та економічними системами, 
враховуючи матеріальні та процесуальні аспекти, в межах цього проекту 
було виокремлено чотири універсальні принципи, які охоплює верховен-
ство права: 1) державна влада, її органи та посадові особи, а також при-
ватні суб’єкти підпорядковані праву; 2) закони є чіткими, стабільними, 
справедливими, захищають основні права, включаючи недоторканність 
особи та власності, та є опублікованими; 3) процес прийняття, забезпе-
чення реалізації та виконання законів є відкритим, справедливим та ефек-
тивним; 4) правосуддя здійснюється своєчасно компетентними, високо-
моральними та незалежними представниками або нейтральними особами, 
кількість яких у державі є достатньою, які володіють достатніми ресур-
сами та відображають склад суспільства, якому вони служать2.

Зв’язок між верховенством права та конституціоналізмом досить 
складний та багатогранний. цікаву думку з приводу їх співвідношення 
висловив Майкл розенфельд, який наголошує, що достеменно невідо-
мо, якими характеристиками має володіти верховенство права, щоб 
забезпечити функціонування конституційної демократії, її дієвість та 
легітимність. верховенство права є однією з обов’язкових характерних 
рис конституціоналізму поряд із обмеженням державного правління 
(government) та захистом фундаментальних прав. у той же час верхо-
венство права має відповідати таким вимогам: по-перше, держава 
підпорядковує громадян тільки публічно промульгованим законам; 
по-друге, державна законодавча функція має бути відокремлена від 
виконавчої влади; по-третє, ніхто, у тому числі держава, не може бути 
понад правом3.

1  наприклад: The Rule of Law Index 2017–2018 Report. The World Justice Project. 
URL: https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-
index-2017 %E2 %80 %932018.

2  The Four Universal Principles. The World Justice Project. URL: http:// 
worldjusticeproject.org/what-rule-law.

3  Rosenfeld Michel. The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy. 
Southern Califonia Law Rewiew. 2001. Vol. 74:1307. P. 1308.
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верховенство права як принцип конституціоналізму потребує роз-
поділу повноважень між гілками державної влади, що забезпечує їх 
стримування від авторитарних дій. Причому така мета його існування 
є однаковою для усіх держав, незалежно від запровадженої моделі по-
ділу влади (жорстка, як у сШа, чи гнучка, як у європейських держа-
вах). саме вона забезпечує універсальний характер цього принципу, 
який дозволяє закону слугувати своєрідним бар’єром між наділеними 
владою й тими, над ким ця влада здійснюється1.

держави англосаксонського типу основний акцент у механізмі по-
ділу влади роблять на незалежній судовій владі, яка є гарантом верхо-
венства права та водночас його творцем. саме судова влада забезпечує 
обмежувальну дію фундаментальних прав, а її роль у тих державах, де 
такі права не об’єктивовані у писаних конституціях, є беззаперечно 
вирішальною. суди є тими органами, які здатні втрутитися, коли дії 
влади щодо певної особи виходять за межі закону, а тому вони мають 
бути незалежними від органів виконавчої та законодавчої влади. крім 
того, суди виконують роль інституційної гарантії конституційних 
принципів, у тому числі й поділу влади.

у сШа система поділу державної влади сконструйована таким 
чином, що гілки державної влади постійно конкурують між собою, 
стримуючи тим самим одна одну і формуючи систему стримувань 
і противаг; між ними присутня, як вказує ігор сліденко, постійна на-
пруга, зумовлена конфронтацією між законодавчою і виконавчою 
«владами» та арбітражною функцією судової влади2. в об’єднаному 
королівстві механізм поділу влади заснований на верховенстві парла-
менту, але роль суду тут не менша, ніж в америці. Щоправда, в Бри-
танії, де законодавча і виконавча влади працюють у тандемі, його 
основне призначення – стримування парламентського верховенства, 
недопущення свавілля парламентської більшості, яка, окрім прийнят-
тя законів, формує уряд та контролює його діяльність.

у державах романо-германського типу роль принципу поділу 
влади не менша. Поширені у німеччині та Франції концепції Rechtstaat 

1  аллан т. р. с. конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства 
права. с. 11.

2  сліденко і. д. Щодо особливостей місця інституту конституційної юстиції 
в механізмі здійснення публічної влади сШа. Актуальні проблеми держави і права. 
2004. вип. 22. с. 198.
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та Etat de droit, відповідно, спиралися на нього. так, перша перед-
бачала захист від абсолютної виконавчої влади, що мала необмежений 
характер, з боку законодавчої і судової влад (роберт фон Моль), 
а друга – обмеження законодавчої влади через діяльність спеціалізо-
ваного органу конституційного контролю, що мав гарантувати права 
і свободи людини та виступав своєрідною противагою законодавцю 
(карре де Мальберг).

так чи інакше, поділ державної влади є не просто засадою, але 
й водночас інституційною гарантією конституціоналізму. сьогодні, 
на відміну від його первісного тлумачення у XVIII–XIX ст., поділ 
влади вважається тим інструментом, інституційним механізмом (єд-
ністю функції, структури та процесу), завдяки якому забезпечується 
охорона важливих конституційних цінностей1. його роль у функціо-
нуванні конституційних систем є двоякою. Перш за все поділ влади 
забезпечує інституційну самообмеженість державного правління, 
тобто виконує функцію внутрішнього обмеження державної влади 
всередині самої системи. Поряд із цим через захист конституційних 
прав та свобод людини і громадянина незалежна судова влада забез-
печує обмеженість виконавчої влади, а конституційна юрисдикція – 
також і законодавчої.

Ще одним універсальним принципом конституціоналізму є демо-
кратія. Щоправда, співвідношення цих феноменів є досить складним, 
адже, з одного боку, демократія є засадою конституціоналізму, а з 
другого – конституціоналізм є гарантією існування демократії. Більше 
того, під впливом конституціоналізму і саме поняття демократії зазна-
ло суттєвих змін, пройшовши шлях від ототожнення із прямим народо-
владдям, що протиставлялося системі представницького правління – 
республіці (XVII ст.), суверенної демократії Жан-Жака руссо та його 
ідеального архетипу демократичної держави, заснованої на загальній 
волі народу (XVIII ст.) до концепцій виборної, патисипативної, про-
цедурної, плюралістичної, консенсуальної, елітарної демократії, по-
ліархії тощо.

Як зауважив юрій Барабаш, демократія є торжеством народного 
суверенітету, найбільш досконалою формою управління державою, 
коли народ вирішує ключові питання і може в будь-який момент змі-

1  Vile M. J. C. сonstitutionalism and the Separation of Powers. 2nd ed. Indianapolis : 
Liberty Fund, 1998. P. 2, 346.
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нити персональний склад вищих органів влади та обрати нові вектори 
конституційного розвитку1. у сучасних державах реальної демократії 
система народовладдя є невід’ємним складовим елементом та основою 
конституційного механізму владарювання, атрибутом якого є застосу-
вання конституційних методів правління.

у вказаних державах конституціоналізм – це передусім заснований 
на відповідній ідеології тип владарювання, при якому «свавілля дер-
жави» (її всевладдя) обмежене існуванням відповідних конституційних 
механізмів. таким чином, демократія, яка передбачає панування на-
родного суверенітету (загальної волі більшості громадян), обмежуєть-
ся свободами та правами людини (верховенство яких є змістом кон-
ституціоналізму), і через таку «парадоксальну єдність протилежних 
засад»2 утворюється і функціонує система конституційної демократії. 
такі контраверсійні принципи, тим не менш, становлять подвійне 
джерело легітимності конституційної демократії. Питання «що має 
пріоритет – індивідуальна свобода та права людини чи право громадян 
волею більшості приймати рішення» – в умовах конституційної демо-
кратії вирішується таким чином: демократія обмежується конститу-
ційними засобами з метою гарантування прав людини. іншими слова-
ми, навіть демократично прийнятий закон не може мати своїм змістом 
скасування, обмеження чи інше зазіхання на основоположні права 
людини.

конституційна демократія в західноєвропейських державах фор-
мувалася під впливом ліберально-демократичних революцій та перед-
бачала одночасне запровадження демократичних форм правління та 
конституційних інструментів здійснення публічної влади, конститу-
ційних механізмів її функціонування. у той же час постсоціалістичні 
держави східної Європи у становленні конституціоналізму проходять 
інший шлях. визнавши ідеологію конституціоналізму, закріпивши 
базові конституційні цінності та ідеали у конституціях, лише тоді вони 
приступили до створення збалансованих конституційних систем прав-
ління, які б не допускали надмірної концентрації влади «в руках» одно-
го владного суб’єкта. відтак, тут нерідко допускається використання 

1  Барабаш ю. Питання демократії в правових позиціях конституційного суду 
україни. Вісн. Конституц. Суду України. 2011. № 4–5. с. 83.

2  Habermas Jürgen. Constitutional Democracy: A Paradoxical Union of Contradictory 
Princoples? Political Theory/ December 2001/ Vol. 29, № 6. р. 766.
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неконституційних методів правління, що неминуче призводить до 
обмеження демократії.

такий зв’язок між демократією і конституціоналізмом можна про-
стежити за даними міжнародних рейтингів демократичних держав. для 
прикладу, аналіз даних індексу демократії країн світу (The Democracy 
Index)1 вказує на певну закономірність: найвищим індексом демократії 
володіють держави конституційні (такими є близько 45 сучасних дер-
жав із 194 існуючих у світі)2, натомість держави перехідні (за змістом 
правління) у цьому рейтингу помітно відстають від конституційних 
держав. очевидно, що останні позиції «розділили» між собою держа-
ви з необмеженою владою.

крім того, становлення та використання у державній практиці 
окремих елементів (інститутів) демократії не свідчить про керованість 
державної влади волею народу, тобто про реальне народовладдя, а такі 
держави не можуть вважатися демократичними. тому існування у дер-
жаві конституційного механізму владарювання (правління), а також 
ідеології та філософії конституціоналізму, що сприйняті як самим 
суспільством, так і державною владою, є водночас гарантією народо-
владдя, як і свободи людини, реалізації та захисту її прав.

таким чином, зв’язок між демократією та конституціоналізмом 
є двохстороннім та багаторівневим. він передбачає взаємозалежність 
одного феномену від іншого та присутній на всіх рівнях конституціона-
лізму – ідеології, філософсько-правової доктрини та правління. З одно-
го боку, демократія є джерелом легітимності конституційного правління, 
з другого – конституціоналізм забезпечує обмеження влади більшості. 
наявність конституціоналізму у всіх його проявах є необхідною умовою 
існування демократії, тільки у такому випадку народовладдя є реальним, 

1  глобальне дослідження, яке проводиться за методикою британського 
дослідницького центру The Economist Intelligence Unit (аналітичний підрозділ бри-
танського журналу Economist), що охоплює експертні оцінки та результати опитувань 
громадської думки відповідних країн, у результаті якого формується рейтинг країн 
світу за показником рівня демократії. індекс складається із 60 ключових показників, 
згрупованих у 5 головних категорій: виборчий процес та плюралізм, діяльність 
уряду, політична участь, політична культура, громадянські свободи. у кінцевому 
результаті всі держави класифікуються на 4 категорії: повна демократія, недостатня 
демократія, гібридний режим, авторитарний режим.

2  Бориславська о. М., різник с. в. організація державної влади в сучасному 
світі: конституційно-правова енциклопедія. вид. 2-ге, стер. Львів : Паіс, 2013. с. 424.
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у той час як відсутність конституціоналізму призводить до виникнення 
«обмеженої демократії» або ж до авторитаризму.

узагальнюючи, зауважимо, що засади конституціоналізму розкри-
вають його природу та призначення, а універсальності їм надає їхнє 
загальне визнання з боку конституційних держав, які на цій основі 
формують власні конституційні системи. сприйняття фундаменталь-
них конституційних цінностей державами приводить до наявності 
деяких спільних рис як у їхньому законодавстві, так і у практиці функ-
ціонування публічної влади. Проте існування універсальних консти-
туційних засад супроводжується низкою різноманітних доктрин, кон-
цепцій, підходів до розуміння шляхів їх співіснування та втілення 
у практику функціонування сучасної держави. на сьогодні західна 
конституційна думка успадкувала низку різних традицій, що умовно 
поєднуються лише згаданими принципами, проте єдиної узгодженої 
теорії конституційної держави та конституціоналізму не складають.

Звичайно, є і суттєві відмінності конституційних систем, зумовле-
ні історичними та національно-культурними чинниками, які й визна-
чили особливості формування тих чи інших конституційних інститутів. 
Проте, попри особливості національних конституційних правопоряд-
ків, можна виокремити певні спільні риси та характеристики консти-
туціоналізму таких держав, засновані на згаданих традиціях, що дає 
підстави ставити питання про існування кількох моделей конститу-
ціоналізму. наголосимо, що відмінності та особливості, притаманні 
окремим державам у межах виокремлюваної моделі, нами не ігнору-
ються, їх існування пов’язане із національною конституційною систе-
мою, яка, однак, функціонує в межах єдиних правил та підходів, що 
виконують роль своєрідного спільного конституційного ядра.

у компаративному конституційному праві підхід щодо виділення 
моделей тих чи інших інститутів є традиційним. для прикладу, звичним 
уже є виокремлення моделей конституційного контролю1, місцевого 
самоврядування2 тощо. Щоправда, у даному випадку йдеться про 
окремі конституційно-правові інститути, в той же час протягом остан-

1  Steinberger Helmut. Models of Constitutional Jurisdiction. European Commission 
for Democracy through Law, Council of Europe, 1993. 47 p.

2  Батанов о. в. Муніципальна влада в україні: проблеми теорії та практики : 
монографія / відп. ред. М. о. Баймуратов. київ : юрид. думка, 2010. 653 с.; Баймура-
тов М. до питання про вибір національної моделі місцевого самоврядування (частина 
перша). Публiчне право. 2015. № 3 (19). с. 57–65.



78

розділ 1. Методологічні основи дослідження європейської моделі конституціоналізму

ніх років порушується також і питання про існування конституційних 
моделей1. Під ними, зокрема, розуміють такі схеми регулювання сус-
пільних відносин, що виникають на певному етапі розвитку людства 
та характеризують відповідний соціально-політичний підхід до об’єкта, 
змісту та способів конституційного регулювання. у такому сенсі термін 
конституційна модель більше спрямований на відображення того чи 
іншого типу конституційного регулювання суспільних відносин, 
в основі якого також лежать певні спільні ідеї та цінності. у той же час 
поняття модель конституціоналізму охоплює не тільки і не стільки 
сферу конституційного регулювання, а передусім спільні риси консти-
туційних систем правління різних держав у їх взаємозв’язку із відпо-
відною ідеологією та доктриною2.

окрім моделей конституціоналізму, виокремлюють також його 
типи. Зокрема, Михайло савчин розрізняє доктринальні (ліберальний, 
ліберально-демократичний, соцієтальний, перехідні) та компаратив-
ні типи конституціоналізму (американський, британський, французь-
кий, німецький, російський, ісламський, латиноамериканський, да-
лекосхідний, перехідний), які він об’єднує у західні (класичні) та 
перехідні і некласичні типи конституціоналізму3. у межах лібераль-
ного конституціоналізму автор розрізняє американський (класична 
модель конституціоналізму) та британський конституціоналізм4, 
у межах конституціоналізму ліберально-демократичного – французь-
ку та німецьку моделі5.

Марк орзіх згадує про існування американського та західноєвро-
пейського конституціоналізму, проте водночас зазначає, що кожна 
держава відрізняється певною специфікою, особливостями (націо-
нального, історичного, політичного, ідеологічного, культурологічно-
го, економічного та іншого характеру), котрі, на його погляд, детер-

1  Quermonne J.-L. Existe-t-il un modéle politique européen? Revue franҁaise de science 
politique. 1990. 40e année. № 2. р. 192–211; Lavaux Ph. Existe-t-il un modéle constitutionnel 
européen? Droits. 1991. № 14. P. 49–60. 

2  Бориславська о. Європейська модель конституціоналізму як зразок для 
конституційного розвитку україни. Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. 2015. № 6. 
S. 73–86.

3  савчин М. в. конституціоналізм і природа конституції: теорія і практика реа-
лізації : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02. київ, 2013. с. 11.

4  савчин М. в. конституціоналізм і природа конституції : монографія. с. 30–32.
5  там само. с. 37–41.
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мінують необхідність і можливість утворення власної моделі консти-
туціоналізму1.

існування моделей конституціоналізму, на наш погляд, зумовле-
не тенденцією до уніфікації конституційних правопорядків. сама 
категорія модель передбачає наявність певних визначальних рис 
конституціоналізму, що становлять певний зразок, еталон і які на-
слідуються групою країн2. для прикладу, англійська модель консти-
туціоналізму свого часу стала зразком для низки британських колоній, 
американська – для країн Латинської америки (зокрема, Мексики, 
Бразилії, аргентини). сформована у Західній Європі континенталь-
на (європейська) – для східноєвропейських держав у ході формуван-
ня їхньої конституційної державності у другій половині ХХ ст. Як 
правило, спільними для країн у межах відповідної моделі конститу-
ціоналізму є ідеологічна та доктринальна складові, а відмінними (чи 
схожими) – їхні конституційні системи. ураховуючи це, навряд чи 
доцільно конституціоналізм кожної окремої країни вважати моделлю 
конституціоналізму, у таких випадках скоріш ідеться про конститу-
ційні системи правління у межах тієї чи іншої моделі конституціо-
налізму.

розглядаючи конституціоналізм як доктрину і практику обмежено-
го правління, можна виокремити три моделі конституціоналізму: аме-
риканську, англійську та європейську (континентальну). кожна із них 
передбачає своєрідне втілення універсальних засад конституціоналіз-
му посередництвом власних інструментів та механізмів із відповідним 
доктринальним супроводом. окрім розглядуваних вище відмінних 
ідеологічних основ, доктринальних особливостей, згадані моделі кон-
ституціоналізму володіють певними властивими їм рисами, специфіч-
ною структурою та різним практичним втіленням у вигляді відповідних 
конституційних систем: конституційного президенталізму, монархіч-
ного чи республіканського парламентаризму, змішаного президент-
ського чи парламентського правління.

1  орзих М., крусян а. современный конституционализм в украине. введение 
в украинское конституционное право : монография. киев : алерта, 2006. с. 91.

2  Модель – уявний чи умовний образ якого-небудь об’єкта, процесу або явища, 
що використовується як його представник. З гносеологічної точки зору модель є від-
творенням, відображенням досліджуваного об’єкта у вигляді наукових теорій (див.: 
великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. в. т. Бусел. 
київ ; ірпінь : втФ «Перун», 2004. с. 535). 
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1.5. Характерні риси  
європейської моделі конституціоналізму

на сьогоднішній день на території Європи налічується понад 40 
національних правових систем, що відрізняються своїми юридични-
ми параметрами і традиціями1. Поряд із цим тут сформувалась само-
бутня «правова цивілізація», котра здобула поширення на низку 
країн по всьому світу. сучасна політична карта Європи зазнала сут-
тєвих змін у ХХ ст. під впливом двох світових воєн та в результаті 
розпаду системи соціалізму. Проте прийняті у цей період національ-
ні конституції, а також міждержавні декларації та інші міжнародні 
акти посилалися на єдині цінності, що поступово формували загаль-
ноєвропейську концепцію свободи та демократії. саме спільні кон-
ституційні цінності (людська гідність, права людини, верховенство 
права тощо) стали тією відправною точкою, з якої розпочалася уні-
фікація конституційних правопорядків європейських держав, яка 
відсунула на задній план існуючі відмінності та вплинула на зміст 
їхнього конституціоналізму2.

виокремлення європейської моделі конституціоналізму пов’язане 
із виявленням у конституційних правопорядках різних держав схожих 
рис, характеристик, що зумовлені спільними ціннісно-ідеологічними 
основами, та поширенням позитивного досвіду конституціоналізму на 
інші держави. окрім цього, в європейських державах чітко простежу-
ється тенденція до уніфікації конституційних правопорядків, що дає 
підстави ставити питання про формування європейської конституцій-
ної ідентичності. це зовсім інший рівень ідентичності, аніж національ-
ний, що є важливою рисою сучасної політичної нації. національна 

1  12 країн Західної Європи (Австрія, Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Ірлан-
дія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Франція, Швейцарія), 9 – схід-
ної (Білорусь, Болгарія, Угорщина, Молдова, Польща, Румунія, Україна, Чехія, Словач-
чина), 8 – Північної (Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Естонія, 
Швеція), 15 – Південної (Албанія, Андорра, Боснія і Герцеговина, Ватикан, Греція, 
Іспанія, Італія, Македонія, Мальта, Португалія, Сан-Марино, Сербія, Словенія, Хор-
ватія, Чорногорія), без урахування тих держав, які частково знаходяться у Європі 
(Азербайджан, Грузія, Казахстан, Росія, Туреччина).

2  Бориславська о. Загальноєвропейські конституційні цінності як основа євро-
пейської моделі конституціоналізму. Часопис Київ. ун-ту права. 2015. № 2. с. 54–58.
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ідентичність, за визначенням Монсеррат Ґібернау, – це колективне 
чуття, зіперте на віру в належність до однієї нації і спільність біль-
шості атрибутів, які роблять її відмінною від інших націй1. націо-
нальна конституційна ідентичність формується як результат відчуття 
спільності індивідів на основі загального визнання конституційних 
принципів, формування спільних конституційних цінностей, що 
складають «дух» конституції. саме із цього загального визнання ви-
пливає обо в’язковість принципів конституції та особлива роль орга-
нів конституційної юрисдикції у їхньому захисті. національна кон-
ституційна ідентичність проявляється у відповідній національній 
системі конституціоналізму, тоді як окремі спільні риси та особли-
вості конституціоналізму групи держав, об’єднані єдиними ціннос-
тями, ідеологією та доктринальними особливостями, становлять 
модель конституціоналізму.

держави Західної Європи сформували свою конституційну іден-
тичність у процесі тривалого (подекуди більш ніж двохсотлітнього) 
конституційного розвитку. цьому сприяло утворення національних 
держав, визнання сувереном політичної нації (причому як у республі-
ках, так і в монархіях). адже саме нація як політичний суб’єкт є дже-
релом та водночас носієм конституційних цінностей та ідеології, яка 
за посередництвом політико-правових інструментів та механізмів 
втілюється в конституційну систему правління. американський кон-
ституціоналіст джон елі джерелами конституційних цінностей, зо-
крема, вважає природне право, суспільну злагоду, республіканську 
традицію та наступність демократії2. Передумовою утворення євро-
пейської моделі конституціоналізму стало формування єдиної ціннісної 
основи та узгодження ідеологічної її складової. відтак, характерною 
рисою європейської моделі конституціоналізму є наявність єдиної 
системи конституційних цінностей.

Єдина система конституційних цінностей. на відміну від тих 
держав, які сформували власну конституційну ідентичність у XVIII–
ХіХ ст. (Франція, німеччина, данія, нідерланди, Люксембург та ін.) 
та які могли слугувати зразком для інших держав, такі країни, як нор-
вегія, Швеція, ірландія (початок ХХ ст.), частково виступали реципі-

1  Ґібернау М. ідентичність націй. київ : темпора, 2012. с. 20.
2  Ely John Hart. Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review. Valparaiso 

University Law Review. 1981. Vol. 15, No. 3. Art. 6. р. 639–641.
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єнтом тих конституційних цінностей та механізмів, які вже функціо-
нували у сусідніх державах, адже з виникненням європейської моделі 
конституціоналізму з’явилася потреба узгоджувати з нею національні 
демократичні стандарти1. Після становлення національних систем 
конституціоналізму у цих державах, вони приєдналися до європей-
ських інтеграційних процесів, заснованих на спільному визнанні вер-
ховенства права і демократії, що в результаті призвело до утворення 
у 1949 р. ради Європи (перелічені держави увійшли в десятку її заснов-
ників). а держави так званого постсоціалістичного табору, які долу-
чилися до цих процесів у кінці ХХ ст., ще далі територіально поши-
рили європейську модель конституціоналізму.

на існуванні спільних цінностей європейських держав наголошу-
ється у преамбулі статуту ради Європи: «...підтверджуючи свою від-
даність духовним та моральним цінностям, які є спільним надбанням 
їхніх народів і справжнім джерелом особистої свободи, політичної 
свободи та верховенства права, принципам, які становлять підвалини 
кожної справжньої демократії», та з урахуванням того, що «інтереси 
збереження та подальшого втілення в життя цих ідеалів... потребують 
більш тісного єднання між всіма європейськими країнами, які сповне-
ні одними й тими ж ідеалами»2, уряди держав-засновниць вирішили 
створити раду Європи.

із спільними конституційними цінностями пов’язане ще одне по-
няття, що часто застосовується у документах ради Європи та її орга-
нів, – конституційна спадщина. так, у преамбулі конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 1950 р. сказано, що європейські 
країни мають спільну спадщину в політичних традиціях, ідеалах, сво-
боді і верховенстві права3. Більший розвиток це поняття отримало 
у діяльності та актах Європейської комісії ради Європи за демократію 
через право (венеційської комісії), яка, власне кажучи, й спрямована 
на збереження європейської конституційної спадщини.

венеційська комісія як орган ради Європи свою діяльність скеровує 
на підтримку та поширення європейських стандартів у сфері функці-

1  Lavaux Ph. Existe-t-il un modèle constitutionnel europèen? P. 56.
2  статут ради Європи (Лондон, 5 трав. 1949 р.). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/994_001.
3  конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. Голос 

України. 2001. 10 січ. (№ 3).
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онування демократичних інститутів, захисту прав людини, виборчого 
права і конституційного судочинства. За роки свого існування вона 
надала понад 500 висновків для понад 40 країн, Європейський суд 
з прав людини посилався на венеційську комісію більш як у 50 спра-
вах1. свої висновки та рекомендації комісія розробляє на основі за-
гальновизнаних європейських принципів, що відображені у докумен-
тах ради Європи. у статуті комісії вказується, що її діяльність спря-
мована на поширення фундаментальних цінностей – верховенства 
права, прав людини та демократії, а пріоритетними питаннями, з яки-
ми пов’язана її діяльність, відповідно, є: конституційні, законодавчі та 
адміністративні принципи та техніки, що служать ефективності демо-
кратичних інститутів, верховенству права та їхньому посиленню; 
фундаментальні права та свободи, у тому числі ті, що забезпечують 
участь громадян у політичному житті; внесок місцевого та регіональ-
ного самоврядування у зміцнення демократії2.

у той же час зміст окремих загальноєвропейських конституційних 
цінностей конкретизовано у низці документів ради Європи та її орга-
нів. так, у доповіді про верховенство права венеційської комісії ска-
зано, що верховенство права є основоположною цінністю, яка охоплює 
сукупність таких формальних та матеріальних ознак, які передбачають 
консенсус верховенства права і правової держави: 1) законність (що 
включає прозорий, підзвітний і демократичний процес прийняття за-
конів); 2) юридична визначеність; 3) заборона свавілля; 4) доступ до 
правосуддя (яке здійснюється незалежними і неупередженими судами, 
у тому числі судовий перегляд адміністративних актів); 5) дотримання 
прав людини; 6) недискримінація і рівність перед законом3.

у резолюції Парламентської асамблеї ради Європи від 1 липня 
1983 р. про принципи демократії серед таких визначено: управління 
народу народом, верховенство права та поділ влади, обмеження дій 

1  речицький в. Європейський конституціоналізм та його властивості. Вісн. Кон-
ституц. Асамблеї. 2013. № 1. с. 73.

2  European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission). Resolution 
RES (2002) 3 adopting the Revised Statute of the European Commission for Democracy 
Through Law. Strasbourg, 27 February 2002. CDL (2002) 27. аrticle 1. URL: 
http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/?pdf=CDL(2002)027-e.

3  European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission). Report 
on the Rule of Law Adopted by the Venice Commission at its 86th plenary session (Venice, 
25–26 March 2011), CDL-AD(2011)003rev. аrticle 41. URL: http://www.venice.coe.int/
webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e.
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уряду нормами права із судовим контролем за дотриманням цього 
правила, вільні вибори на основі загального виборчого права та таєм-
ного голосування, пропорційність між ефективністю діяльності уряду 
та захищеністю прав і свобод людини і громадянина, повага більшос-
ті до прав меншості, баланс між публічними інтересами та індивіду-
альними правами людини тощо1.

важливе положення з точки зору загальноєвропейських конститу-
ційних цінностей міститься у преамбулі конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод, де підтверджено «глибоку віру в ті 
основоположні свободи, які становлять підвалини справедливості та 
миру в усьому світі і які найкращим чином забезпечуються, з одного 
боку, завдяки дієвій політичній демократії, а з іншого боку, завдяки 
спільному розумінню і додержанню прав людини, від яких вони 
залежать»2. таким чином, основоположні свободи не просто розгляда-
ються як конституційна цінність поряд із справедливістю та миром, 
а визначені як їхня основа, фундамент, а демократія є інституційною 
гарантією їхнього забезпечення.

у документі копенгагенської наради конференції з людського 
виміру оБсЄ сказано, що захист прав людини і основоположних сво-
бод є одним із головних завдань правління, а визнання таких прав 
є основою свободи, справедливості та миру. Більше того, в документі 
визначено основні елементи «справедливості», що необхідні для за-
безпечення людської гідності, рівних та невід’ємних прав усіх людей: 
вільні вибори, що проводяться через розумні проміжки часу шляхом 
таємного голосування чи рівноцінної процедури вільного голосування 
в умовах, що гарантують вільне вираження думки виборців; представ-
ницька за своїм змістом форма правління, при якій виконавча влада 
відповідальна перед виборним законодавчим органом або виборцями; 
обов’язок уряду і державної влади дотримуватись конституції і діяти 
у відповідності до закону; чіткий поділ між державою та політичними 
партіями (які не повинні зливатися із державою); діяльність влади та 
адміністрації, а також судових органів здійснюється у відповідності із 
системою, встановленою законом (повага до такої системи має бути 

1  Parliamentary Assembly. Resolution 800 (1983) on the principles of democracy. URL: 
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta83/ERES800.htm.

2  конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. Голос 
України. 2001. 10 січ. (№ 3).
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гарантованою); збройні сили та поліція перебувають під контролем 
цивільної влади і підзвітні перед нею; права людини та основополож-
ні свободи гарантовані законом і відповідають зобов’язанням за між-
народним правом; право на справедливий і відкритий розгляд компе-
тентним, незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі 
закону при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення або при 
визначенні прав і обов’язків у будь-якому цивільному процесі; право 
захищати себе особисто чи через посередництво захисника; ніхто не 
буде звинувачений, засуджений за будь-який кримінальний злочин, 
якщо він не передбачений законом, який чітко визначає елементи 
цього злочину; кожен вважається невинуватим, поки його винуватість 
не буде доведена згідно із законом, та ін.1

Соціальна справедливість. Характерною відмінною рисою євро-
пейської моделі конституціоналізму є широке трактування справед-
ливості, яке охоплює і її соціальний аспект.

у попередніх підрозділах цієї праці уже згадувалося про особли-
вості ідеології, що лежить в основі європейської моделі конституціо-
налізму. так, ліберально-демократична ідеологія, що сформувалася 
у ХVііі ст., упродовж ХіХ ст. втілювалась у життя у вигляді конститу-
ційних систем правління, що виникали в результаті буржуазних рево-
люцій, а протягом ХХ ст., зазнавши впливу соціалізму, була суттєво 
доповнена ідеями соціальної справедливості та соціальної держави. 
відтак, якщо американська модель конституціоналізму є втіленням 
ідеології лібералізму, європейська модель від неї суттєво відрізняється. 
це зовсім не означає, що в сШа відсутні гарантії соціального захисту, 
проте їх природа, а також межі втручання держави в економічну сво-
боду, ринок та саморегульовані суспільні процеси є зовсім іншими. 
особливою у цьому сенсі є англійська модель конституціоналізму, 
заснована на ідеології лібералізму, яку вона, власне, і започаткувала, 
проте під впливом євроінтеграційних процесів об’єднане королівство 
сприйняло деякі соціальні ідеї2.

1  детальніше див.: Document of the Copenhagen meeting of the Conference on the 
Human Dimension of the CSCE, Copenhagen, 29 June 1990. URL: http://www.oscepa.org/
publications/reports/special-reports/election-observation-reports/documents/1344-osce-
copenhagen-document-1990-eng/file.

2  об’єднане королівство підписало Європейську соціальну хартію у 1961 р., 
у 1965 р. вона набрала чинності; у 1997 р. об’єднане королівство підписало Європей-
ську соціальну хартію (переглянуту), проте вона так і не була ратифікована. 
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Зовнішній вираз згадані ідеї отримали в низці міжнародних до-
кументів, зокрема Європейській соціальній хартії (1961 р.) та Євро-
пейській соціальній хартії (переглянутій) (1996 р.). у преамбулі 
останньої міститься посилання на конференцію з прав людини на 
рівні міністрів (5 листопада 1990 р.), де було наголошено на необхід-
ності збереження невід’ємного характеру всіх прав людини, як гро-
мадянських, політичних (які гарантовані у тому числі й конвенцією 
1950 р.), так і економічних, соціальних та культурних1. сама Хартія 
містить положення, спрямовані на гарантування соціальної справед-
ливості, зокрема, слово «справедливий» зустрічається у контексті 
права на справедливі умови праці (п. 2 ч. і; ст. 2) та на справедливу 
винагороду (п. 4 ч. і).

Поряд із цим цією засадою проникнутий увесь документ, у якому 
відображено досить широкий перелік соціальних та економічних 
прав: право на працю, на справедливі, безпечні та здорові умови 
праці, на справедливу винагороду, соціальне забезпечення, охорону 
здоров’я, соціальну та медичну допомогу, право дітей та підлітків на 
захист, право працюючих жінок на охорону материнства, право інва-
лідів на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті сус-
пільства та ін.

конституціоналізм у його європейському варіанті характеризуєть-
ся й тим, що окрім національних гарантій та інструментів обмеження 
державного правління на користь прав та свобод людини і громадяни-
на, існують наднаціональні механізми, які досить дієво захищають 
права та основоположні свободи, а також гарантують соціальні та 
економічні права, чим ставлять державу у певні юридичні рамки, тим 
самим реально обмежуючи її. варто лише ознайомитися із кількістю 
прийнятих Європейським судом з прав людини рішень, щоб перекона-
тись у цьому. так, за період з 1959 (рік заснування ЄсПЛ) до кінця 
2017 р. судом було прийнято понад 20 600 рішень, близько 40 % із яких 
стосувалися трьох держав: туреччини, італії та російської Федерації. 
З усієї кількості рішень, що були постановлені судом з 1959 р., у 84 % 
із них було виявлено порушення щонайменше однієї статті конвенції2.

1  Європейська соціальна хартія (переглянута), страсбург, 3 трав. 1996 р. Відом. 
Верхов. Ради України. 2007. № 51.

2  Overview 1959-2017 ECHR, European Court of Human Rights, March 2018. URL: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592017_ENG.pdf.
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Фактично сьогодні у Європі одночасно функціонують кілька типів 
правопорядків, які частково накладаються один на одного. По-перше, 
це національний тип правопорядку (національні правопорядки), із 
верховенством національної конституції кожної держави, що вважа-
ється актом установчої влади та містить набір конституційних прин-
ципів та норм. По-друге, це правопорядок Єс, що включає відповідне 
правове регулювання, яке імплементується не тільки на наднаціональ-
ному рівні, але й на рівні національних правових систем. По-третє, 
юриспруденція ЄсПЛ, яка впроваджує принципи та норми ЄкПЛ, 
а національні суди мають право прямо їх застосовувати, не застосову-
ючи при цьому норми національного законодавства, у випадку їх 
конкуренції1.

відображені в документах ради Європи принципи зазвичай апро-
бовані окремими європейськими державами у їхніх конституційних 
практиках, відтак визнанню їх загальноєвропейськими передувало 
успішне впровадження цих засад у національних конституціях та кон-
ституційних правопорядках окремих держав. Більше того, деякі кон-
ституційні принципи не відображені у конвенційних актах, проте 
є загальновизнаними європейським співтовариством. Зокрема, принцип 
рівності безпосередньо не передбачений конвенцією про захист прав 
людини та основоположних свобод, проте проголошений у більшості 
національних конституцій держав Європи.

отже, передумовою формування європейської моделі конституціо-
налізму стало виникнення на основі досвіду функціонування консти-
туційних правопорядків окремих держав Західної Європи уніфікованої 
системи конституційних цінностей, які відображені як у національних 
конституціях, так і в документах ради Європи. Передусім це людська 
гідність, свобода людини та її права, верховенство права, демократія, 
справедливість, рівність, мир. Поширення цих цінностей на держави 
центральної та східної Європи суттєво вплинуло на формування їхньої 
конституційної ідентичності та визначило напрям їхнього конститу-
ційного розвитку на основі європейської моделі конституціоналізму.

1  для прикладу, у Франції суди отримали таке право з 1975 р. (див.: Pasquale 
Pasquino. The New Constitutional Adjudication in France: The Reform of the Referral to 
the French Constitutional Council in Light of the Italian Model. Indian Journal of 
Constitutional Law. 2009. № 7. P. 105–117).
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Про існування європейської моделі конституціоналізму свідчать 
спільні риси конституціоналізму окремих європейських держав, які 
спочатку з’явилися у Західній Європі, а згодом були поширені на схід. 
такими рисами, зокрема, є: наявність кодифікованої жорсткої кон-
ституції, наявність спеціалізованого органу конституційної юрисдик-
ції (у переважній більшості держав), парламентаризм (із реальною 
владою парламентської більшості у сфері виконавчої влади), терито-
ріальна організація влади на основі принципу субсидіарності, децен-
тралізація влади.

Поряд із цим у національних конституційних правопорядках іс-
нують серйозні відмінності, наприклад, у ставленні до національних 
референдумів (така практика не характерна для Фрн, але притаман-
на Франції, італії, іспанії, данії); у взаємовідносинах глави держави, 
законодавчої та виконавчої влади (реальна влада глави держави 
у Франції та переважно представницькі і церемоніальні функції – 
в Бельгії, данії, іспанії, нідерландах, норвегії, Швеції); в організації 
децентралізованої територіальної системи влади (федерації – австрія, 
Бельгія, Боснія і герцеговина, німеччина, Швейцарія та унітарні 
децентралізовані держави – Болгарія, ірландія, іспанія, італія, Литва, 
нідерланди, Польща, словаччина та ін.). утім сукупність спільних 
принципів та ознак конституціоналізму формують, так би мовити, 
певну «ідеальну» його модель у європейському розумінні, до якої 
прагнуть усі європейські держави, а в першу чергу – так званої «мо-
лодої демократії».

виявлення характерних рис досліджуваного об’єкта найпростіше 
проводити через його співставлення із іншими однорідними явищами – 
у нашому випадку – іншими моделями конституціоналізму.

досліджуючи проблематику конституціоналізму, вчені переважно 
згадують про його американський та європейський варіанти. всеволод 
речицький наголошує на існуванні двох типологічних підходів у ви-
значенні органічного конституційного дизайну: американського (із 
пріоритетом свободи) та європейського (із пріоритетом порядку 
(в сенсі стабільності)). Проте вважаючи сенсом органічного конститу-
ціоналізму свободу та ринок, він доходить висновку, що «європейських 
конституційних стандартів насправді не існує, натомість можна гово-
рити лише про європейський рівень конституціоналізму – міру соці-
альної динаміки, ступінь ефективності людського капіталу, рівень ін-
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дивідуальних викликів і реальність демократизму»1. Погоджуючись із 
всеволодом речицьким у тому, що свобода є основоположною цінніс-
тю та передумовою демократії в сШа, на чому й будується американ-
ський конституціоналізм, водночас вважаємо, що європейський кон-
ституціоналізм існує у сенсі доктрини та практики конституційно 
обмеженого правління. Причому, якщо розглядати конституціоналізм 
під таким кутом зору, не як ідею, а як політичну дійсність, безвідносно 
до ідеологічних передумов його виникнення, проте відповідно до його 
головного призначення – недопущення державного свавілля, то можна 
говорити про європейську модель конституціоналізму.

Мета американського конституціоналізму – захист індивідуальної 
свободи, та європейського – стримування державного свавілля задля 
прав і свобод людини й громадянина – досягається за допомогою 
різних конституційних інструментів, котрі в обох випадках станов-
лять конституційно обмежену систему правління. Мета та засоби її 
досягнення складають нерозривну єдність, що охоплює ідеологічну, 
доктринальну та практичну складові. тут варто наголосити, що, го-
ворячи про європейську модель конституціоналізму, ми маємо на 
увазі спільні риси систем конституціоналізму держав Європи, а не 
конституціоналізм Європейського союзу, що виходить за межі пред-
мета цього дослідження.

відомий німецький правознавець георг нольте вказує на такі від-
мінності американського та європейського конституціоналізму: по-
перше, обсяг свободи слова (абсолютний в американському та обме-
жений в європейському конституціоналізмі); по-друге, ставлення до 
проблеми людської гідності (особливе в Європі, на відміну від амери-
ки); по-третє, так званий «обов’язок захисту», тобто обсяг захисної 
функції держави (позитивний обов’язок держави захищати права лю-
дини у Європі та обов’язок «невтручання» в американському консти-
туціоналізмі); по-четверте, судовий перегляд законів (американська 
модель конституційного контролю та європейська модель спеціалізо-
ваного конституційного судочинства), по-п’яте, межі впливу міжна-
родного права (пріоритет міжнародного права над національним в умо-
вах європейської моделі конституціоналізму)2.

1  речицький в. Прості цінності конституціоналізму. Вісн. Конституц. Асамблеї. 
2013. № 1. с. 190–191.

2  Nolte Georg. European and US Constitutionalism. Cambridge univer. Press. р. 6–77.



90

розділ 1. Методологічні основи дослідження європейської моделі конституціоналізму

ці досить влучні акценти дають можливість зосередитися на кон-
кретних найбільш видимих та, вочевидь, вагомих для автора консти-
туційно-правових розбіжностях, які, на наш погляд, охоплюються 
більш загальними відмінностями американського та європейського 
конституціоналізму. так, обсяг свободи слова, як і свободи загалом, 
в америці визначається загальноприйнятою ідеологією лібералізму, 
відповідно до якої індивідуальна свобода має бути гарантованою, 
а держава має утримуватися від невиправданого втручання у неї; люд-
ська гідність – конституційна цінність, що походить з німецького 
конституціоналізму, зумовлена відомими подіями першої половини 
ХХ ст.; обов’язок захисту (позитивні обов’язки держави) – складова 
доктрини взаємовідносин людини і держави; судовий перегляд зако-
нів – особливість практичної складової конституціоналізму тощо.

Що ж стосується відмінностей між європейською та англійською 
моделями конституціоналізму, ключові із них зумовлені наявністю 
в об’єднаному королівстві неписаної (матеріальної) конституції та 
відточеної століттями системи забезпечення незалежними судами 
верховенства права. незважаючи на євроінтеграційні процеси та деяке 
зближення англосаксонської та континентальної правових систем, 
англійська модель конституціоналізму настільки самодостатня та ста-
більна, що вона віддала європейській моделі значно більше, аніж 
узяла від неї. чого вартує тільки поширення на Європейський конти-
нент доктрини верховенства права в її матеріальному сенсі, що фак-
тично спричинило переворот у повоєнній системі взаємовідносин між 
людиною, суспільством і державою.

натомість на об’єднане королівство до певної міри поширились 
ідеї захисту соціально-економічних прав. Ще у 1966 р. королівство 
підписало Пакт про економічні, соціальні та культурні права, раніше, 
у 1961-му, – Європейську соціальну хартію, згодом – низку інших 
міжнародних документів. Проте у національну правову систему со-
ціальні права, у їх континентальноєвропейському розумінні, так і не 
були включені. незважаючи на те, що у великобританії відсутній 
юридичний захист більшості економічних та соціальних можливостей 
як прав, це не означає, що їх сутність є цілком незахищеною. відпо-
відно до чинного законодавства стосовно житла, охорони здоров’я, 
трудових відносин та дискримінації, важливі аспекти цих прав є пред-
метом обов’язків державних органів, невиконання яких може бути 
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розглянуто судом1. незважаючи на це, згадані можливості та гарантії 
за змістом правами людини не вважаються та не мають такого ж кон-
ституційного рівня захисту, як громадянські чи політичні права.

Проте упродовж членства об’єднаного королівства у Євросоюзі 
його громадяни користувалися низкою соціальних прав, що випли-
вали із права Єс. до прикладу, британські закони, що захищають 
працівників від дискримінації та гарантують права на щорічну та 
декретну відпустку, походять із директив Єс. Європейський суд 
справедливості розвинув такі права, як: на рівну оплату за однакову 
роботу; рівний доступ до державних пенсій; компенсацію у разі по-
рушення прав працівників за правом Єс тощо. відтак, за відсутнос-
ті національних законодавчих гарантій, вихід об’єднаного королів-
ства із Єс ставить захист соціальних прав під загрозу2.

При з’ясуванні характерних рис європейської моделі конститу-
ціоналізму та відмежовуючи її від двох інших (американської та 
англійської), ми виходимо із сутності конституціоналізму, яку ми 
визначили як ідеологію, доктрину та практику обмеженого правлін-
ня. При цьому відмінності між європейською та іншими моделями 
конституціоналізму існують на усіх його рівнях: ідеологічному, 
доктринальному та практичному. Їх можна відобразити у вигляді 
таблиці (див. с. 92).

таким чином, характерними рисами європейської моделі консти-
туціоналізму є такі:

по-перше, вона ґрунтується на загальноєвропейських конститу-
ційних цінностях свободи, справедливості, миру, верховенства пра-
ва, людської гідності, прав людини, рівності, демократії;

по-друге, в її основі лежить ідеологія ліберальної демократії, за 
якою демократичне правління обмежується конституційними засо-
бами задля прав та свобод людини, доповнена ідеями соціальної 
справедливості та соціальної держави;

1  House of Lords House of Commons, Joint Committee On Human Rights. Twenty-First 
Report, 20 October 2004. URL: https://publications.parliament.uk/pa/jt200304/jtselect/
jtrights/183/18302.htm.

2  The UK must commit to social rights for its citizens after Brexit, The Conversation, 
December 7, 2017. URL: https://theconversation.com/the-uk-must-commit-to-social-rights-
for-its-citizens-after-brexit-88270.
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РІВНІ  
КОНСТИТУ-

ЦІОНАЛІЗМУ

МОДЕЛІ  
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Американська Англійська Європейська

ідеологічний Лібералізм
(свобода)

Лібералізм
(свобода)

Ліберальна демократія 
(свобода + демократія)
+ соціальна справедли-

вість

доктри- 
нальний

Формальна кон-
цепція (верхо-

венство писаної 
конституції) та 
доктрина обме-
женого правлін-
ня задля захисту 
індивідуальної 

свободи

Матеріальна 
концепція 

та доктрина 
обмеженого 

правління за-
для захисту 
індивідуаль-
ної свободи

інституційна концепція 
та доктрина обмеженого 
правління задля недопу-
щення державного сва-

вілля і забезпечення прав 
та свобод особи

Практичний y  писана жор-
стка конститу-
ція;
y  ключова роль 
судів;
y  жорсткий по-
діл державної 
влади;
y  президента-
лізм;
y  федералізм

y  неписана 
конституція;
y  ключова 
роль судів;
y  гнучкий по-
діл державної 
влади;
y  парламента-
ризм;
y  децентра-
лізованість 
і політична 
автономія

y  писана жорстка кон-
ституція;
y  ключова роль органу 
конституційної юрис-
дикції;
y  гнучкий поділ держав-
ної влади;
y  парламентаризм;
y  децентралізованість 
(федералізм, регіона-
лізм);
y  розподіл компетенції 
на основі принципу суб-
сидіарності;
y  соціальна держава;
y  наднаціональні (єв-
ропейські) механізми 
захисту прав людини та 
основоположних свобод

по-третє, їй притаманний інституційний підхід (акцент на інститу-
ційних механізмах обмеження державної влади в умовах демократії) 
та доктрина обмеженого правління задля стримування державного 
свавілля;
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по-четверте, на практичному рівні її ознаками є писана жорстка 
конституція як акт установчої влади народу, ключова роль органу кон-
ституційної юрисдикції, гнучкий поділ державної влади, парламента-
ризм, децентралізованість влади, розподіл компетенції на основі прин-
ципу субсидіарності, соціальна функція держави, а також наявність 
наднаціональних (європейських) механізмів обмеження державної 
влади через захист прав людини та основоположних свобод (Європей-
ським судом з прав людини).

Як уже зазначалося вище, у межах ліберально-демократичного 
(європейського) конституціоналізму Михайло савчин виокремлює дві 
моделі: французьку та німецьку із такими характерними рисами, як 
«сильна президентська влада, раціоналізований парламентаризм та 
обмежена роль конституційної юстиції» для першої та «трьох ціннос-
тей-ідей: класичного лібералізму, соціалізму та християнського при-
родного права», а також «спеціалізації конституційної юрисдикції» – 
для другої1.

очевидно, що особливостями німецького конституціоналізму є та-
кож парламентаризм та федералізм, щоправда при цьому йдеться про 
такий аспект конституціоналізму, як конституційна система правління. 
Звичайно, і німецький, і французький конституціоналізм володіють 
такими відмінними особливостями, що виходять за рамки суто систе-
ми правління частково на ідеологічний рівень конституціоналізму та 
доктринальну його складову. Проте поряд із цим не можна заперечу-
вати суттєве зближення французької та німецької систем власне на 
ідеологічному рівні упродовж останніх десятиліть, не кажучи вже про 
спільні цінності, що стали основою євроінтеграційних процесів, та 
елементи конституційної практики, зумовленої юрисдикційною ді-
яльністю європейських органів та установ.

уперше ці елементи були поєднані в конституції іспанії 1978 р., 
низка положень якої подібні до конституцій німеччини, Франції, 
а також італії та Португалії. варто також зауважити, що географічно 
європейська модель конституціоналізму поширюється як на країни 
Західної, так і центральної та, частково, східної Європи. При цьому 
останні дві групи держав долучилися до неї відносно недавно – у кін-
ці ХХ ст. – після заміни колишнього соціалістичного типу суспіль-

1  савчин М. в. конституціоналізм і природа конституції : монографія. с. 37–42.
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ного устрою. так, Прибалтійські держави, а також Польща, угорщи-
на, чехія, словаччина, словенія в 1990-х рр. активно формували 
власні конституційні системи, використовуючи при цьому досвід 
західноєвропейських держав та поклавши в основу цих змін європей-
ську ідеологію конституціоналізму. При цьому згадані держави запо-
зичували окремі елементи французького та німецького конституціо-
налізму, зокрема німецьку модель сильної конституційної юрисдикції, 
а також елементи арбітражних функцій французького президента.

Формування конституціоналізму в цих державах відбувалося одно-
часно із процесами європейської інтеграції (перелічені держави 
у 2004 р. стали членами Європейського союзу). З точки зору функці-
онування державної влади це означало реформування системи взаємо-
відносин передусім із людиною, суспільством, а також внутрішньої 
організації самої системи публічної влади. суттєву роль у згаданих 
процесах відіграли органи ради Європи, зокрема венеційська комісія 
та конгрес місцевих та регіональних влад Європи. Їхні рекомендації 
та резолюції виконували роль дороговказів щодо імплементації загаль-
ноєвропейських цінностей у національну державну практику (деталь-
ніше про це – в підрозділі 2.5).

тож, якщо пробувати знайти відмінності всередині європейської 
моделі конституціоналізму, звичайно, це можна зробити, проте це не 
заперечує факту наявності значного ступеня інтегрованості окремих 
елементів національних систем конституціоналізму та їхньої відповід-
ної системної єдності, зумовленої спільними ціннісними, ідеологічни-
ми та доктринальними основами, що, власне кажучи, і є ознакою на-
явності єдиної моделі.
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єВРоПейської Моделі 

конституціоналіЗМу:  
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систеМи ПРаВління

2.1. Зародження ідей конституціоналізму 
(період античності) та періодизація розвитку 

європейської моделі конституціоналізму

Питання генези конституціоналізму традиційно пов’язують із ви-
никненням терміна конституція та формуванням відповідного понят-
тя, що цілком справедливо для американської моделі конституціона-
лізму, яка заснована на ідеї верховенства та стабільності писаної кон-
ституції. так, один із найвідоміших дослідників конституціоналізму 
американський історик та професор політичних наук чарльз Маклвейн 
дослідження історії конституціоналізму розпочинає з аналізу похо-
дження терміна конституція. Загалом він виокремлює дві форми 
раннього конституціоналізму, відображені в грецькій politeia та в ла-
тинському constitutio1, що дали поштовх для розвитку сучасного по-
няття конституція. римський constitutio, пов’язаний із доктриною jus 
publicum regni (публічного права) та публічним законом lex, став осно-

1  McIlwain Charles Howard. сonstitutionalism Ancient and Modern. P. 25–28.
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вою доктрини писаного права, у якій згодом виокремився акт із вищою 
юридичною силою та підвищеною стабільністю.

сутність конституціоналізму у його континентально-європейсько-
му розумінні, як ми з’ясували у попередньому розділі, зводиться до 
доктрини та практики конституційно обмеженого правління, а писана 
конституція є одним із найважливіших засобів забезпечення його іс-
нування. у той же час, очевидно, що конституціоналізм у його конти-
нентально-європейському розумінні не є похідним від конституції, до 
певної міри передує їй. витоки європейської моделі конституціоналіз-
му пов’язані із зародженням та розвитком ідеї обмеженого правління, 
що бере початок від грецького politeia, який охоплює численні еконо-
мічні, соціальні, управлінські характеристики, що визначають природу 
держави, та позначає її устрій, організацію.

із античної греції походить не тільки цей термін і принцип обме-
женого правління. виникнення ідей конституціоналізму пов’язане із 
загальною історією формування західної правової традиції, а вона, як 
відомо, бере свій початок із античної греції. саме тут зародилися ідеї 
осмислення природи людини, її місця в порядку речей, характеру люд-
ського суспільства, а також кращих способів управління ним1.

теоретична думка давніх греків спиралася на унікальну історичну 
та культурну основу. Місто та держава не були винаходом греків, про-
те саме міста-держави (поліси) стали унікальною формою тогочасної 
організації суспільства і держави. на відміну від більшості інших 
цивілізацій, грецька являла собою множину «малих світів» з різно-
манітними формами внутрішнього устрою, ідейно-релігійними уяв-
леннями та особливостями менталітету. така багатоманітність стала 
ґрунтом для розвитку невідомих раніше принципів особистої свободи, 
демократії, політичної багатоманітності2. особливості політичної 
структури античної греції, яка протягом кількох століть існувала у ви-
гляді самостійних поселень – полісів, сприяли накопиченню емпірич-
ного досвіду пошуку «добрих», «кращих», «справедливих» форм та 
способів правління.

1  Kelly J. M. A Short History of Western Legal Theory. Clarendon Press, Oxford, 
1992. р. 1.

2  курт Фриц фон. теория смешаной конституции в античности: критический 
анализ политических взглядов Полибия / пер. с англ. а. Б. егорова, г. а. Лапис ; отв. 
ред. в. а. гуторов. сПб. : изд-во с.-Петерб. ун-та, 2007. с. 4.
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давні греки, які мали досвід демократичного правління, чітко усві-
домлювали, що демократії можуть бути так само тиранічними, як 
і абсолютні монархії1. Захист від такої тиранії вони вбачали в законі, 
який віддзеркалює певний вищий порядок і має священний статус, 
а також в такій системі правління, яка поділена на окремі частини, що 
урівноважують одна одну2. саме наявністю законів афінська демокра-
тія вирізнялася з-поміж інших полісів. афінська демократія V ст. 
вбачала в існуванні законів свою визначальну відмінність від інших 
грецьких полісів, а також від інших сусідів, які управлялися тиранами, 
що керувалися лише власним свавільним розсудом.

дискусії щодо сутності закону в стародавній греції V–іV ст. до н. е., 
головним чином, зводилися до контрасту між правлінням на підставі 
визначених законів, з одного боку, та необмеженої влади короля чи 
державного діяча – з другого. корисність закону випливала із його 
загального характеру, що розглядався як його ключова особливість. 
афінські nomos (закони, розумні встановлення, прийняті усіма жите-
лями полісу і рівнообов’язкові для усіх) були загальними та не могли 
прийматися щодо окремих індивідів, за винятком прийняття рішення 
про видворення із полісу. до речі, головний недолік демократії, за 
арістотелем, полягав у її схильності заміщати nomos (загальні прави-
ла) народними декретами psephismata, що містили особливі правила 
щодо окремих ситуацій3.

крім загального характеру, ідея закону передбачала також його 
передбачуваність. Зокрема, Платон визначав закон як рішення на май-
бутнє4, а арістотель називав його «проспективним та загальним»5. 
демосфен різко засудив зворотну силу закону, вказавши, що це безза-
конне рішення олігархів6. Загальні та передбачувані закони традиційно 
пов’язувалися грецькими філософами та ораторами з обмеженням 
влади правлячих та протиставлялися необмеженій владі.

1  аристотель. Политика. Сочинения : в 4 т. т. 3. М. : Мысль, 1983. с. 457–461.
2  таманага Браян. верховенство права. історія. Політика. теорія. с. 15.
3  аристотель. Политика. Сочинения : в 4 т. т. 3. с. 457–461.
4  Plato, Laws, IV. р. 644.
5  аристотель. риторика. гл. Хііі. URL: http://www.lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/

ritoriki.txt_with-big-pictures.html.
6  демосфен. Проти тимократа. Речи : в 3 т. т. 1 / пер. с греч. в. г. Боруховича, 

М. н. Ботвинника и др. ; отв. ред.: е. с. голубцова, Л. П. Маринович, Э. д. Фролов. 
М. : Памятники истор. мысли, 1994. с. 233.
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Платон послідовно відстоював ідеї обмеження абсолютної влади, 
недопущення концентрації влади всередині політичної спільноти. При 
цьому філософ чітко усвідомлював недоліки обмеженої влади, а саме 
обмежене правління він вважав не найкращою, а лише другою після 
«ідеальної держави» формою правління. ідеальна держава Платона 
була своєрідною теоретичною конструкцією, заснованою на дискреції 
керівника, необмеженій владі ідеального правителя-філософа, який 
мав перфектно володіти мистецтвом правління та при цьому керува-
тися виключно інтересами держави. на думку філософа, тільки таке 
правління здатне оперативно реагувати на виклики, суспільні зміни та 
потреби, скеровувати державу у потрібному напрямку подібно до ка-
пітана корабля. Проте, з іншого боку, знайти такого правителя немож-
ливо, а сама «ідеальна держава» більше нагадує неземне, божествене 
творіння.

оскільки смертна людина за її сутністю не здатна утримати вер-
ховну владу, не піддавшись спокусі, не «наповнившись нерозумністю», 
Платон обґрунтовував необхідність обмеження верховної влади. він 
був переконаний, що абсолютна політична влада є небезпечною, а тому 
щодо кожної політичної влади має існувати стримування за рахунок 
розподілу влади серед кількох урядових структур, що мають урівно-
важувати одна одну. Філософ наводить приклад спарти, вказуючи, що 
Бог дав спартанцям подвійну царську владу, щоб підвести владу кож-
ного царя ближче до правильних меж; потім людина, яка мала всере-
дині «іскру Божу», усвідомивши, що верховна влада все ще «википає 
через край», змішала її з владою ради старійшин; і зрештою, коли 
навіть після цього царська влада не була позбавлена «високомірності», 
як додаткові «пута» були додані ефори.

Межі влади монарха, на думку Платона, мають бути встановлені 
законом. він зазначав: «там, де закон підкоряється якійсь іншій владі, 
не маючи своєї власної, там недалеко до падіння держави; але коли 
закон є господарем уряду, а уряд – його рабом, тоді становище дозволяє 
очікувати доброго, а люди мають усі блага, якими боги осипають 
державу»1. в існуванні одного чи кількох законодавців, які забезпечу-
ють обмеженість влади правителя законом, Платон вбачає систему, 
максимально наближену до «мистецтва правління ідеального деспота», 

1  Plato, Laws, IV. р. 715.
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що є внутрішньо вразливою, проте реальною. Подібної позиції дотри-
мувався і його учень арістотель, який вказував: «...краще, щоб влада-
рював закон, а не хтось один із громадян. ...навіть якщо буде визнано, 
щоб владу мали кілька людей, цих останніх слід призначити охорон-
цями закону і його слугами»1.

стримувати владу, на думку Платона, можна шляхом недопущення 
її концентрації. це досягається її розподілом між різними установами, 
а також дією спеціальних механізмів, призначених для забезпечення 
розподілу влади. у третій книзі «Законів» наводиться приклад такої 
системи, коли розповідається про угоду між трьома царствами, роз-
ташованими в Пелопоннесі (аргосом, Мессенією та Лакедемоном), 
відповідно до якої, «якщо коли-небудь в одному із них цар спробує 
вийти за межі влади, встановлені законом, чи народ спробує відсторо-
нити царя від його легітимної влади, то дві інші держави прийдуть на 
допомогу тій стороні, яка перебуває у небезпеці»2.

Проте не менш небезпечною, ніж необмежена влада монарха, вва-
жалася тиранія народу, тому ідеї щодо її обмеження були також по-
ширеними та відіграли вагому роль у зародженні конституціоналізму. 
для недопущення такої арістотель пропонує політичним елітам на-
кладати самообмеження, за допомогою яких вони насправді тільки 
зміцнюють своє правління, заручаючись підтримкою простого народу. 
до таких самообмежень, на його думку, належать: організація народних 
зборів, право участі у яких надається усім, причому на багатих у разі 
ухилення від участі в зборах накладається великий штраф; порядок 
заміщення посад – багаті не вправі відмовлятися від запропонованої 
посади, а бідні таким правом володіють; участь у виконанні суддівських 
повноважень – за ухилення від їх виконання на багатих накладається 
штраф, бідні від нього звільняються3.

греки були свідомі того, що зловживання політичною владою, 
тривале існування тиранії призводять до революцій чи переворотів, 
в результаті чого існуючий політичний режим руйнується. Їхні спо-
стереження були відображені у найдавніших із тих політичних доку-
ментів, що збереглися, у вигляді своєрідних попереджень, відповідно 
до яких держава, заснована на беззаконні чи соціальній несправедли-

1  аристотель. Политика. Сочинения : в 4 т. т. 3. с. 78.
2  Plato, Laws, Iіі. р. 717.
3  аристотель. Политика. Сочинения : в 4 т. т. 4. с. 511–512.
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вості, легко може прийти до революції, в результаті якої часто встанов-
люється тиранічний режим1.

на необхідності обмеження влади монарха та зрівноваження влади 
еліти наголошували і давні римляни. ціцерон у праці «Про державу», 
яка до 1821 р. вважалася втраченою, засуджує царя, що не дотриму-
ється закону, як деспота: «Як можна назвати людиною того, хто від-
кидає будь-яке законне зобов’язання...?». він стверджує, що сенатор-
ський клас мав мудрість обмежити свої природні пориви до монопо-
лізації влади, створив інститут трибуналу, тим самим розділивши 
частину влади з плебосом і забезпечивши собі підтримку народу2.

відповідно, античні філософи перебували у постійному пошуку 
оптимального правління, яке було би справедливим, стабільним, тобто 
«кращим». «ідеальна держава» Платона – це аристократія, де наймудрі-
ші люди правлять без особистої зацікавленості на благо всього народу. 
інші типи державного правління – недосконалі, неправильні, до них 
належать тимократія (за зразком криту чи спарти), за якої правителі 
бачать в населенні країни своїх підданих і рабів, замість «друзів, що 
дають хліб»; олігархія, при якій правлять багаті, а бідні в управлінні не 
представлені; демократія, яка виникає в результаті деградації олігархіч-
ного режиму, що призводить до революції; тиранія, що формується на 
основі надання надзвичайних повноважень та контролю за армією одно-
му із лідерів демократичного правління з метою забезпечення ним іс-
нування режиму перерозподілу багатства між багатими і бідними3.

Починаючи з аристократії, розвиток держави за Платоном перед-
бачає поступовий перехід із однієї форми правління в іншу (у поданій 
вище черговості), що по суті є прогресуючим рухом вниз і завершу-
ється найгіршою формою, яка, на думку Платона, не варта навіть назви 
«держава» чи «правління» – тиранією. у той же час філософ не дав 
відповіді на питання, що є наступним етапом після тиранії, за що його 
критикував учень арістотель, вказуючи на можливість повернення до 
першої із згаданих форм та натякаючи на можливість безперервності 
і циклічності цього руху.

1  курт Фриц фон. теория смешаной конституции в античности: критический 
анализ политических взглядов Полибия. с. 85.

2  цицерон. диалоги: о государстве. о законах. М. : Ладомир : наука, 1994.  
с. 85, 145.

3  Платон. держава / пер. з давньогрец. та комент. дзвінки коваль. київ, 2000. XVI.
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у той час як Платон кращим вважає правління мудрих, арістотель 
у пошуках загального щастя просувається далі і пропонує інституцій-
ну модель змішаної конституції – правління середнього між монархією, 
аристократією та демократією1. Значного розвитку ця теорія отримала 
у праці Полібія, який запропонував свою точку зору не як чисто тео-
ретичну розробку, а як результат історичного дослідження досвіду 
функціонування спарти та риму. а він, на погляд філософа, засвідчив 
перевагу змішаної конституції, що передбачала рівномірне поєднання 
монархії, олігархії та демократії.

варто зауважити, що застосовуване античними філософами по-
няття «конституція» походить від дієслова constituere (з латинської – 
конституювати, утворювати, встановлювати), первісне значення якого 
не пов’язане з обмеженням політичної влади заради індивідуальних 
свобод, чи відповідністю правління загальним моральним нормам. Як 
вказує стівен Холмс, для латинських письменників класичної епохи 
встановлювати (constituere) республіку означало засновувати і органі-
зовувати державу для збереження, процвітання, взаємодопомоги, за-
гальної оборони і територіального росту, тобто первинною функцією 
конституції було не обмеження існуючої влади, а створення влади із 
безвладдя2.

у той же час чарльз Маклвейн зазначає, що слова ціцерона «haec 
constitutio» («це встановлення») є першою згадкою поняття консти-
туція стосовно форми правління. йшлося про утворення римського 
республіканського правління з усіма його елементами: системою 
судів і магістратів, діяльністю сенату, народного схвалення окремих 
рішень, угодою про розподіл влади між більшістю та меншістю і т. д. 
арістотель терміном конституція позначав устрій афін, вважаючи 
його змішаною конституцією, та політичний устрій чи режим зага-
лом3. тобто будь-який режим, навіть тиранія, мав свій устрій – кон-
ституцію. у подібному значенні застосовував слово constituzione 
Макіавеллі, який порівнював і протиставляв форми правління афін, 
спарти та риму.

1  курт Фриц фон. теория смешаной конституции в античности: критический 
анализ политических взглядов Полибия. с. 24.

2  Холмс стивен. конституции и конституционализм (глава восьмая из книги 
«оксфордский справочник по сравнительному конституционному праву»). с. 61–62.

3  аристотель. Политика. Сочинения : в 4 т. т. 4. с. 511–512.
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уперше про змішану конституцію в «Законах» згадує Платон, який 
зазначає, що процвітаюча держава має дотримуватися середнього 
шляху між монархією та демократією. теорія змішаної конституції 
арістотеля є більш цілісною та обґрунтованою. він зазначає, що цен-
тристська конституція може бути досягнута найкращим чином в ре-
зультаті змішування елементів двох і більше конституцій. При цьому 
суміш більш ніж двох форм чи типів є кращим варіантом, ніж суміш 
лише двох компонентів1. арістотель значну увагу присвячує соціально-
економічним основам різних видів конституцій, вказуючи, що стабіль-
на центристська конституція не може існувати у суспільстві, де є ви-
разна майнова диференціація між бідними і багатими, такі соціальні 
умови призведуть до переваги олігархічних елементів чи демократії, 
що в обох випадках спричинить тиранію.

обґрунтовуючи теорію змішаної конституції, арістотель формулює 
чотири ключові проблеми: 1) яким чином можна попередити класову 
боротьбу, що виникає в результаті поділу суспільства на групу надмірно 
багатих та величезну кількість вкрай бідних людей; 2) як забезпечити 
широку суспільну підтримку уряду, не потрапивши у залежність від 
кожної примхи неосвіченого натовпу; 3) як попередити надмірну кон-
центрацію влади в руках будь-якого владного інституту чи правлячого 
класу; 4) на підставі яких принципів та критеріїв слід розподіляти владу 
в державі2. для формування ідей конституціоналізму вкрай важливими 
є останні два питання. сам факт їх осмислення свідчить про розуміння 
негативних наслідків свавільного державного правління та про пошук 
шляхів його обмеження інституційними засобами.

цікавою з точки зору формування витоків конституціоналізму 
є теорія циклічності державного правління Полібія. Загалом філософ 
виокремлює шість форм політичного устрою, з яких три є добрими 
(царська влада, аристократія, демократія), і три – поганими (тиранія, 
олігархія, охлократія)3. Полібій зазначає, що виокремлення лише трьох 
простих форм – царської влади, аристократії та демократії – не відпо-
відає дійсності, оскільки поряд із ними існують подібні, проте відмін-
ні політичні форми. так, від царської влади, яка «встановлюється ро-
зумом, а не страхом чи силою» (VI, 4, 1), відрізняються монархія та 

1  аристотель. Политика. Сочинения : в 4 т. т. 4. с. 365.
2  Sinclair T. A. A History of Greek Political Thought. London, 1951. р. 214–220.
3  Полибий. всеобщая история. кн. VI / пер. Ф. Мищенко. М. : наука, 2007. с. 3–4.
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тиранія. справжня аристократія заснована на виборності та управля-
ється справедливими і мудрими людьми (VI, 4, 3). олігархія передбачає 
відсутність виборності та корисливість політичних лідерів. демократію 
Полібій визначає як панування волі більшості, від якої відрізняється 
охлократія, за якої «чернь може робити те, що хоче і бажає для себе» 
(VI, 4, 4).

відповідно до теорії циклічності форм політичного устрою, три 
добрі і три погані форми поступово змінюють одна одну, утворюючи 
певну послідовність, що, з точки зору Полібія, є природною. Поява 
спадкової монархії була пов’язана із вірою людей у те, що діти спра-
ведливого правителя, очевидно, також будуть такими ж правителями. 
допоки першопричина походження монархії та її істинна мета ще не 
забуті, ця система добре служить суспільству. Проте з часом нащадки 
монарха сприймають успадкований престол як належне їм по праву 
і зосереджують свою владу на задоволенні власних потреб та бажань. 
так вони стають «нестерпними», посягають на законні права підданих, 
і царська влада перетворюється на тиранію. коли така система стає 
нестерпною, найбільш «звеличені, благородні та хоробрі» за підтрим-
ки народу повалюють монархію, яка змінюється аристократією.

новий режим діє в інтересах народу, править для блага усього 
суспільства, допоки правління знову не стає спадковим, а нащадки 
перших вождів, нехтуючи походженням та цілями існуючої політичної 
системи, починають зловживати владою, перетворюючи правління 
в олігархію. у результаті такої трансформації наступна революція уже 
є народною, після чого запроваджується демократія. Перший час цей 
політичний порядок, заснований на свободі та рівності, функціонує 
добре, проте згодом окремі особи та групи починають боротися один 
з одним за вплив і владу. у результаті з’являються демагоги, які здо-
бувають прихильників за рахунок зменшення податків і надання пільг, 
поки цей режим не приходить до повної анархії і знищення. урешті-
решт, колесо повертається востаннє, повертаючи суспільство до мо-
нархії в силу потреби того, хто відновить закон і порядок1.

вирватись із цього замкнутого кола можна тільки за рахунок змі-
шаної конституції, яку Полібій розглядав як такий синтез кращих 
елементів різних форм політичного устрою, за якого жоден із них не 

1  курт Фриц фон. теория смешаной конституции в античности: критический 
анализ политических взглядов Полибия. с. 84–85.
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міг бути непропорційно могутнім, оскільки його влада врівноважува-
лась іншими. Змішана конституція є системою, при якій влада розді-
лена між трьома елементами суспільства: однією особою (як при 
монархії), невеликою групою людей (як при олігархії) та народом, 
змінною більшістю (як при демократії). ці елементи політичної сис-
теми неминуче створюватимуть один для одного обмеження, форму-
ючи тим самим систему стримувань та противаг та надаючи їй загаль-
ної збалансованості.

найбільш показовим прикладом змішаної конституції була римська 
республіка кінця ііі – початку іі ст. до н. е. Її характерною рисою було 
те, що вона виникла природним шляхом, на відміну від конституції 
спарти, створеної в результаті раціональних дій правителя Лікурга. 
аналізуючи римську конституцію, Полібій детально описує повнова-
ження консулів, сенату і народу та намагається продемонструвати, яким 
чином кожен із цих трьох елементів стримується іншими двома1. таким 
чином, теорія змішаної конституції античності дала поштовх для роз-
витку ідей обмеженого правління, стримувань та противаг у системі 
політичної влади.

на відміну від грецьких мислителів, римські філософи та юристи 
чітко розрізняли публічне та приватне право, а започатковані тут теорії 
дали поштовх для розвитку у майбутньому концепцій писаного права, 
у тому числі конституції як його невід’ємної частини. Під законом lex 
у іі ст. римляни розуміли те, що наказує народ, те, що встановлено 
народом2. конституції римського імператора були еквівалентом lex, 
який ніхто не міг поставити під сумнів, адже імператор отримав свою 
імперію відповідно до закону.

Проте головним здобутком римського права у контексті розвитку 
конституціоналізму став, на погляд чарльза Маклвейна, глибинний 
принцип, за яким тільки народ, а не будь-хто інший, може бути єдиним 
джерелом державної влади. Поява цього принципу пов’язана із ото-
тожненням природи публічного та приватного права. держава як носій 
прав не розглядалася римлянами як відокремлена від людей абстракція, 
а навпаки, як сукупність усіх громадян civitas. саме тому публічне 
право походить від людей так само, як і право приватне, більше того, 
не від народу загалом, а від кожного громадянина зокрема. спільним 

1  Полибий. всеобщая история. кн. VI. с. 12–18.
2  McIlwain Charles Howard. сonstitutionalism Ancient and Modern. P. 46, 48.
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принципом як приватного, так і публічного права вважалась незалеж-
ність індивіда, допоки вона не була остаточно поглинута домінуванням 
держави.

ідея визнання народу легітимним джерелом публічної влади збе-
рігалася в римських правових джерелах до VI ст., незважаючи на те, 
що вони зазнавали доповнень, змін та оновлення відповідно до режи-
му імперії. цього вдалося досягнути завдяки таким особливостям 
системи римського права, як правові звичаї та фікції, а також загально-
му принципу наступності. Значна роль тут належала магістратам, які 
не могли змінити закон, але могли тлумачити його таким чином, щоб 
охопити його дією нові особливості, поширюючи на них неправдиве 
припущення факту, який, однак, нікому не було дозволено спростову-
вати. відтак, загальноприйнятими ставали юридичні та політичні 
фікції, найбільшою із яких була свята римська імперія, яка, за висло-
вом вольтера, не була ані святою, ані римською, ані імперією1.

таким чином, для розвитку конституціоналізму суттєве значення 
мав не тільки внесок римських юристів і філософів у пошук оптималь-
ного варіанта обмеженого правління, а й доктрин публічного права, 
писаного закону, ідей незалежності (свободи) людини, визнання на-
роду джерелом публічної легітимності.

римська держава, на відміну від грецьких полісів, мала досвід як 
республіканського, так і імператорського правління. римська рес-
публіка (V ст. до н. е. – 27 р. н. е.) була відкрита до ідей обмеження 
верховної влади, в той час як римська імперія (27 р. – V ст. н. е.) ґрун-
тувалася на принципі абсолютної та необмеженої влади імператора.

Переломним з точки зору розвитку ідей обмеженого правління 
моментом можна вважати прийняття Lex Regia – закону, яким легіти-
мувався перехід від республіканського до імператорського правління. 
у ньому, з метою збереження держави, римський народ прямо надавав 
імператорові абсолютну владу, яку ставив над законом. саме цей до-
кумент, а також кодекс юстиніана (Corpus Iuris Civilis), часто цитува-
лися юристами та філософами періоду середньовіччя. до речі, Браян 
таманага згадує про те, що на lex regia в епоху середньовіччя часто 
посилалися протилежні сили – і демократи, і абсолютисти або при-
хильники абсолютистської та конституційної традицій. Причому аб-

1  McIlwain Charles Howard. сonstitutionalism Ancient and Modern. P. 56–59.
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солютисти наголошують на тому, що lex regia ставив абсолютну владу 
імператора над законом, а демократи (конституційники) – на тому, що 
він містив ідею «початкового народовладдя»1.

кодекс юстиніана містив два важливих з точки зору впливу на 
формування традиції обмеженого правління положення: 1) «Що бажає 
господар, те має силу закону»; 2) «государ законами не зв’язаний»2. ці 
положення кодексу, який діяв спочатку у східній римській імперії, 
а згодом поширив свою дію далі, мали значний вплив на укорінення 
думки про панування абсолютного монарха над законом у середні віки. 
до цього ще варто додати, що в часи свого розквіту римська імперія 
територіально поширювалася на все середземномор’я і значну части-
ну сучасної Європи, відтак, її вплив на історію розвитку континенталь-
но-європейського конститу ціоналізму є незаперечним.

незважаючи на суттєвий вплив античної філософії та права на роз-
виток ідей обмеження державної влади, єдності щодо пошуку витоків 
конституціоналізму саме у цьому періоді історії людства серед вчених- 
конституціоналістів немає. для прикладу, станіслав Шевчук зазначає, 
що, хоча сама ідея обмеження державної влади, заборони урядового 
свавілля датується часами Платона та арістотеля, проте витоки сучас-
ного конституціоналізму все ж таки слід шукати у середньовіччі, коли 
вперше ідеї божественного, а згодом і природного права були викорис-
тані для обґрунтування концепцій обмеження королівської влади пра-
вом, яке б унеможливило державне свавілля3.

Проведене дослідження дає підстави вважати, що витоки доктрини 
конституціоналізму походять саме із античних часів. для розвитку 
конституціоналізму у майбутньому значення мало не стільки запро-
вадження терміна конституція у суспільно-політичну матерію, скіль-
ки запропонований мислителями поділ на добрі та погані види прав-
ління, їх співвідношення із справедливістю та вищим розумом. і хоча 
говорити про існування у стародавній греції чи римі концепції об-
меження держави наперед відомими, загальними, несвавільними за-
конами не доводиться, проте з упевненістю можна сказати, що різні 
аспекти цієї ідеї частково відображалися у творах та працях античних 
філософів, істориків, ораторів, літературних і громадських діячів.

1  таманага Браян. верховенство права. історія. Політика. теорія. 2007. с. 20.
2  там само. с. 21.
3  Шевчук с. історія конституціоналізму: від святого Письма до конституційного 

тексту. елементи конституціоналізму. Юрид. журн. 2008. № 10. с. 51–56.
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2.1. Зародження ідей конституціоналізму (період античності) та періодизація…

По-перше, ідеї обмеженого правління були досить поширеними 
в античній греції та римі; окремі аспекти розроблялися Платоном, 
арістотелем, ціцероном, демосфеном, Полібієм.

По-друге, засобами обмеження політичної влади вважалися закони, 
яким приписувались такі риси, як загальність та передбачуваність.

По-третє, відбувався постійний пошук кращих конституцій – по-
літичних устроїв, форм правління.

По-четверте, висновок про те, що необмежена державна влада при-
зводить до занепаду політичного устрою, став поштовхом для розроб-
ки теорії циклічності правління.

По-п’яте, обґрунтовувались різні варіанти забезпечення обмежен-
ня влади, одним із запропонованих інструментів був поділ влади.

По-шосте, пошук різних модифікацій системи стримувань і про-
тиваг у політичній системі привів до розробки теорії змішаної кон-
ституції.

По-сьоме, була обґрунтована ідея незалежності (свободи) людини 
та визнання народу джерелом публічної влади.

таким чином, сформовані у цей період ідеї обмеження влади за-
конами, справедливого правління, самообмеження еліт, змішаної кон-
ституції, циклічності форм політичного устрою слід вважати витоками 
доктрини конституціоналізму. розвиток конституціоналізму в період 
середньовіччя, який відбувався у формі боротьби аристократії за стри-
мування монарха від загрози стати тираном, ґрунтувався на тих осно-
вах, що були закладені в греції та римі. він бере свій початок з ідеї, 
що легітимним є уряд, який базується на законі. у той же час у період 
середньовіччя з’явились перші спроби формування інституційного 
впливу на абсолютну владу, виникли окремі засоби та інститути, що 
згодом в окремих європейських державах були об’єднані в інституцій-
ні системи обмеженого правління.

античні часи (до V ст.) та період середньовіччя (V–ХV ст.) є пер-
шими етапами, коли відбулося зародження ідей та інституційних засо-
бів обмеженого правління відповідно. у період середньовіччя завер-
шилось становлення історичних, соціально-культурних, політичних та 
правових передумов формування європейської моделі конституціона-
лізму. цей час характеризується розвитком ідеї обмеження влади ко-
роля правом, його відповідальності перед народом (право на опір) та 
принципу народного представництва.
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розділ 2. Формування європейської моделі конституціоналізму: від ідеї…

Подальший розвиток конституціоналізму припадає на ранній но-
вий (1492–1789) та новий час (1789–1914). Період Просвітництва та 
ліберально-демократичних революцій привів до формування ідеології 
конституціоналізму як системного явища, становлення режимів пар-
ламентських демократій; саме у цей період відбувається оформлення 
європейської моделі конституціоналізму. новітній час (1914–1945) та 
сучасний період (після 1945 р.) розвитку європейської моделі консти-
туціоналізму пов’язані із боротьбою з парламентським суверенітетом 
(запобігання парламентському свавіллю), обмеженням влади більшос-
ті (представленої певними політичними партіями), формуванням єв-
ропейської конституційної ідентичності, а також пошуком відповідей 
на нові виклики, що принесло ХХі ст.

2.2. історичні, соціально-культурні,  
політичні та правові передумови  
формування європейської моделі 

конституціоналізму (період середньовіччя)

Падіння римської імперії, яка проіснувала до V ст., ознаменувало 
собою перехід до нового періоду історії людства – середніх віків, що 
тривав до виникнення модерної Європи (XVіі ст.). у цей час на тери-
торії сучасної Європи існувало близько 150 дрібних держав, які змі-
нювали свої території, форми правління, зникали з політичної карти 
світу, розвивалися, примножуючи свої володіння. За соціально-еконо-
мічною сутністю вони були феодальними державами із великими та 
дрібними землевласниками, духовенством та кріпаками як соціальни-
ми класами (станами). Лише у ХIV–XV ст. з’явилося капіталістичне 
виробництво, а із ним – і новий прошарок у суспільстві зі своїми інте-
ресами. Проте до цього часу панував феодалізм із економічною і по-
літичною домінантою дворян, наділення їх як панівного стану, числен-
ними привілеями, належністю їм основного масиву земель, особистим 
підданством селянства1.

1  тищик Б. й. історія держави і права зарубіжних країн. новий час (XVіі ст. – 
1918 р.) : навч. посіб. Львів : світ, 2013. с. 6.
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2.2. історичні, соціально-культурні, політичні та правові передумови…

За типом правління середньовічні держави були феодальними  
(V–Хіі ст.), станово-представницькими (Хііі–ХV ст.) та абсолютними 
монархіями (ХV–ХVіі ст.)1. в основі політичного функціонування цих 
держав лежала римська доктрина абсолютизму, проте ідеї обмеженого 
правління, що зародилися в античний період, не зникли, а набули ново-
го змісту та подальшого розвитку. Звичайно, вони були суттєво онов-
лені відповідно до середньовічних умов, які радикально відрізнялися 
від умов стародавнього світу.

Процес формування конституціоналізму продовжується, зокрема 
поширюються ідеї, що згодом ляжуть в основу його ідеології. Під 
впливом цих ідей, а також римського публічного права поступово роз-
вивається доктрина, запроваджуються окремі інструменти, що на 
практиці обмежують владу монарха. Проте про існування сформованої 
системи конституціоналізму із його трьома складовими (ідеологія, 
доктрина, конституційна система обмеженого правління) говорити ще 
рано. тим більше неможливо виокремити його моделі: ідеї, що лягли 
в основу конституціоналізму, були спільними і впливали на формуван-
ня європейської моделі конституціоналізму незалежно від їх геогра-
фічного походження.

важливе значення для формування конституціоналізму як явища 
відіграла англійська доктрина та практика, що досить детально до-
сліджено чарльзом Маклвейном у його праці «конституціоналізм: 
стародавній та сучасний». Значну увагу в ній він присвячує аналізу 
книги середньовічного англійського юриста генрі Бректона, який, на 
його погляд, ще у Хііі ст. заклав основи англійського конституціона-
лізму. найважливішою, з огляду на це, була антична ідея походження 
влади короля від народу.

Маклвейн вказує на тонку межу, яка відрізняє свавільну владу 
від обмеженої, протиставляючи при цьому тлумачення законів юс-
тиніаном та Бректоном. За юстиніаном, воля короля має силу за-
кону, бо народ наклав на нього всю свою владу. таким чином, влада 
короля є необмеженою (звідси походить доктрина «практичного 
абсолютизму»). на відміну від такого розуміння, за Бректоном, воля 
короля має силу закону, але при цьому він зв’язаний своєю священ-
ною присягою, яка для нього є аналогом lex regia, за посередництвом 

1  історія держави і права зарубіжних країн (середні віки та ранній новий час) : 
навч. посіб. / за ред. Б. й. тищика. Львів : світ, 2006. с. 7–15.
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розділ 2. Формування європейської моделі конституціоналізму: від ідеї…

якого він здобуває своє правління та свою владу. у цьому разі вла-
да короля є обмеженою (звідси, за визначенням Маклвейна, похо-
дить доктрина конституціоналізму)1.

таке тлумачення обмеженості влади монарха пов’язане із загальним 
розумінням права (law) англійською філософсько-правовою думкою. 
тут під ним розуміли не lex (писаний закон), який випливає із суверен-
ної волі короля, його абсолютної влади, а уособлення давніх звичаїв. 
відтак, даючи урочисту присягу, король зобов’язувався дотримувати-
ся права, не зазіхаючи на його зміну чи скасування. слід зауважити, 
що такий обов’язок короля був скоріш моральним, але не юридичним, 
жодних юридичних чи політичних засобів забезпечення виконання 
цього обов’язку монархом не існувало.

крім того, у праці Бректона чітко розмежовано дві сфери відання 
короля, дві складові його влади – управління (gubernaculum) та юрис-
дикція (jurisdictio). король має абсолютну, нічим і ніким не обмежену 
адміністративну владу – gubernaculum, здійснюючи яку, він видає за-
кони, які, відповідно, не можуть ставитись під сумнів ніким, навіть 
суддею. Поряд із цим король – не тільки адміністратор, його влада 
значно ширша, зокрема, він має забезпечувати мир і добробут, право-
суддя, що охоплюються поняттям jurisdictio. в юрисдикції, на відміну 
від управління, існують межі королівської влади, встановлені правом, 
акти корони відносно нього мають нижчу силу. сферою юрисдикції, 
зокрема, вважалося видання хартій, які могли бути анульовані судом 
у разі, якщо вони порушували права, надані актами теперішнього чи 
попередніх королів. крім того, судді, хоча й призначалися королем 
і діяли від його імені, проте відповідно до права.

таким чином, у середньовічній англійській філософській та право-
вій думці абсолютна та обмежена королівська влада не вважалися 
взаємовиключними явищами. Більше того, вони могли співіснувати 
в межах змішаної монархії (такою вважалася англія), у якій абсолют-
на адміністративна (управлінська) влада короля і похідний від неї уряд 
видавали акти, що не могли ставитись під сумнів жодним суб’єктом, 
навіть судом, з іншого боку, саме правління монарха (jurisdictio) під-
лягало обмеженню. такі обмеження випливали із прав, яких король 
урочисто заприсяг дотримуватися і не міг ані скасувати, ані змінити 

1  McIlwain Charles Howard. сonstitutionalism Ancient and Modern. P. 71–74.
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2.2. історичні, соціально-культурні, політичні та правові передумови…

у легальний спосіб. Проте згадані обмеження носили характер мораль-
ного обов’язку і не забезпечувались іншими засобами. Як слушно за-
уважив Маклвейн, для того щоб додати політичний контроль за урядом 
до середньовічних правових обмежень, бракувало революції, яка до-
сягла англії лише у ХVіI ст., Франції – у кінці ХVIіі ст. і коштувала 
обом країнам багато пролитої крові1.

важливим актом періоду середньовіччя, із яким традиційно 
пов’язують зародження принципу верховенства права, є велика Хартія 
вольностей, укладена між королем іоаном Безземельним та повстали-
ми проти нього англійськими баронами 15 червня 1215 р. Підписання 
Хартії королем було поступкою, на яку його змусили піти барони, не-
вдоволені значними фінансовими стягненнями на користь казни, що 
були зумовлені фінансуванням війни з Францією. документ містить 
перелік вольностей (привілеїв) великих землевласників, одним із най-
важливіших із яких було положення: «Жодну вільну людину не буде 
заарештовано чи ув’язнено, чи позбавлено володіння, чи оголошено 
поза законом, чи вигнано, чи якимось іншим чином знедолено, і ми не 
підемо на неї і не пошлемо на неї інакше, як за законним вироком їй 
рівних і за законом країни»2. Хартія зобов’язала короля дотримуватись 
законів. З часом король відмовився від Хартії, проте вона стала сим-
волом боротьби з абсолютизмом, а утворена іоаном для контролю за 
дотриманням Хартії рада баронів (складалася із 25 членів) заклала 
основи англійського парламентаризму.

велика Хартія вольностей має двояке значення. З одного боку, це 
документ, у якому було втілено принцип обмеженості абсолютної вла-
ди монарха, а з другого – важливе джерело англійської конституції. 
англійська доктрина конституціоналізму виходить із концепції непи-
саної конституції, що ґрунтується на звичаєвому праві. Хартія стала 
писаним відображенням цієї традиції, авторитетним джерелом консти-
туції, на який посилалися у різні періоди розвитку англійського кон-
ституціоналізму, та поштовхом для розвитку традиції і доктрини об-
меженого правління.

так, уже у ХіV ст. англійський юрист джон Фортеск’ю розрізняв 
необмежену владу dominium regale та владу обмежену (конституційну) 

1  McIlwain Charles Howard. сonstitutionalism Ancient and Modern. P. 93.
2  Arthur E. Dick Howard: Magna Charta. Text and Commentary. revised edition, 

University Press of Virginia, Charlottesville. London, 1998. 58 p.



112

розділ 2. Формування європейської моделі конституціоналізму: від ідеї…

dominium politium et regale. Перша заснована на тому, що правитель 
править через закони, які сам встановлює (тодішня Франція), при дру-
гій – правління здійснюється лише через закони, на які дав згоду народ, 
це так звана політична монархія, яка асоціювалася в автора із англією1. 
Фактично Фортеск’ю вперше розмежував англійську та континенталь-
ну моделі обмеження влади монарха, виокремивши те, що в сучасних 
умовах ми назвали б моделями конституціоналізму.

Якщо говорити про континентальну традицію конституціоналізму, 
то вона значною мірою формувалася під впливом германського звича-
євого права, в умовах функціонування християнського королівства, 
боротьби королів і пап за верховну владу в державі.

вплив германського звичаєвого права на розвиток політико-право-
вої думки континентальної Європи був визначальним. серед великої 
кількості монархій, що існували на її території, найбільшим та най-
тривалішим було королівство Франків. Франки походили із території 
сучасної центральної та західної німеччини та поступово розселилися 
на південний захід від рейнського кордону, давши назву Франції. Про-
тягом тривалого часу вони жили під владою численних королів, що 
сприяло формуванню традицій королівської влади та її взаємин із під-
даними. у період його розквіту (768–814 рр.) Франкське королівство 
охоплювало всю сучасну Францію, Бельгію, голландію, Західну ні-
меччину, Швейцарію, австрію і більшу частину італії, що зумовило 
поширення германських правових звичаїв на досить широкий простір. 
східнофранкський король оттон і заснував у 962 р. священну римську 
імперію як продовження римської імперії античного періоду та франк-
ського королівства карла і (великого), що у період її найбільшого 
розквіту охоплювала, окрім згаданих вище, також території сучасних 
чехії, словенії та Західної Польщі.

Питання про форму правління германських королівств є дискусій-
ним. одні вчені вважають її абсолютною монархією, інші вказують на 
існування специфічної форми правління, заснованої на народних ви-
борах, – народного королівства. так, німецькі історики ХіХ ст. роз-
робили теорію, відповідно до якої влада в германських спільнотах 
походила не від монарха, а від народу. таке правління, оскільки воно 

1  Fortescue John. The difference between an Absolute and a Limited Monarchy / introd. 
Charles Plurimer, M. A. Oxford University Press. London : Humphrey Milford, 1926.  
P. 109–111.
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походило від людей, було обмеженим і відповідальним перед народною 
асамблеєю1. Згадана теорія спиралася на вислів відомого римського 
історика Публія корнелія тацита, який стверджував, що «германці 
обирали королів за їхню шляхетність, а військових командирів – за 
їхню мужність, влада королів не була необмеженою чи свавільною»2.

З іншого боку, все ще залишався вплив римського права, який про-
явився у концепції теократичного правління, що зовсім по-іншому 
трактувала взаємовідносини між правителем і підданими. вважалося, 
що король отримував свою владу від Бога та був намісником Бога на 
Землі. Люди, якими він правив, таким чином, не були джерелом його 
влади, а навпаки – були віддані Богом під опіку короля, відповідно не 
мали права на опір владі монарха3.

таким чином, на території сучасної континентальної Європи у пері-
од раннього середньовіччя були поширеними дві протилежні концепції 
джерела влади монарха та, відповідно, її обмеженості – низхідна та ви-
східна4. Перша походить із римського права, відповідно до неї, влада 
зосереджена в правителі, який і є її джерелом, а відтак, він не відпові-
дальний ні перед ким, а його воля є законом. тому ставити питання про 
можливість обмеження влади монарха за цією концепцією цілком не-
логічно. висхідна теорія походить із германської правової традиції, за 
якою джерелом влади є народ, саме від нього влада делегується прави-
телю, який має поважати закони, що випливають із джерела його влади5.

Потрібно зауважити, що обов’язок короля виконувати закон був 
одним із положень германського звичаєвого права. у період середньо-
віччя більшість актів належали до звичаєвого права, а не до статутно-
го (позитивного). вважалося, що закон (неписаний) є діючим, оскіль-
ки він має давнє походження і загальне визнання, а відтак є справед-
ливим. саме тому монарх повинен не тільки йому підкорятися, але 
забезпечувати його охорону6.

1  Canning J. A History of Medieval Political Thought (300–1450). London ; New York, 
2003. P. 16.

2  Tacitus с. Dialogs, Agricola, Germania. London ; New York. MCMXIV. P. 275. URL: 
https://ryanfb.github.io/loebolus-data/L035.pdf.

3  Canning J. A History of Medieval Political Thought (300–1450). P. 18.
4  Kelly J. M. A Short History of Western Legal Theory. Clarendon Press, Oxford, 

1992. р. 92.
5  там само.
6  Fritz Kern. Kingship and Law in the Middle Ages / Translated by S. B. Chrimes. 

Clarc, New Jersey : The Lawbook Exechange, LTD, 2005. р. 70–78.
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давня ідея германського звичаєвого права полягала в тому, що 
король править у межах законів свого народу та обмежений ними. це 
свого роду моральний обов’язок правителя поважати закони. крім того, 
королі не мали необмеженої, свавільної влади на встановлення нових 
законів, адже саме поняття закону позначало cтародавній звичай нації, 
який не встановлений королем, а, навпаки, є встановленням, в межах 
якого король має діяти1. Звичайно, з плином часу закони потребували 
зміни, але у такому разі вони мали бути погоджені іншими суб’єктами 
(щось на зразок ради найповажніших представників нації) і не могли 
прийматися одноосібно королем. таке схвалення легітимувалося за-
гальним сприйняттям закону народом.

германське звичаєве право, таким чином, висунуло дві головні ви-
моги обмеженого правління: необхідність правителя діяти в межах 
закону та неможливість довільної зміни закону правителем. Прикладом 
крайнього тлумачення обмеженості влади монарха було сформульова-
не германською правовою традицією «право на опір», відповідно до 
якого народ міг відсторонити від влади короля, який порушував закон. 
німецький медієвіст Фріц керн виокремлює три головних принципи 
середньовічного конституціоналізму: 1) принцип обмеження влади 
короля правом; 2) принцип народного представництва (обов’язок ко-
роля отримати згоду підвладних); 3) принцип відповідальності (право 
народу на опір владі короля)2. саме вони згодом суттєво вплинули на 
формування європейської моделі конституціоналізму.

важливе значення для формування ідей та доктрини обмеженого 
правління мало поширення християнства, яке зародилося на сході 
римської імперії (в Палестині) у і ст. імператор констянтин, який вірив, 
що саме завдяки Христу він виграв битву на Мульвійському мості, 
в результаті якої став правителем західної частини римської імперії, 
запровадив християнство як офіційну релігію.

Після того, як Західна римська імперія була знищена німецькими 
завойовниками, в інтелектуальному світі домінувала саме Християн-
ська церква, яка сформувала власну філософію на основі вчення 
Христа та його апостолів. Перших кілька століть середньовіччя 
після колапсу Західної римської імперії були періодом інтелектуаль-
ної стагнації, і саме церква та монастирі були єдиними центрами 

1  Kelly J. M. A Short History of Western Legal Theory. P. 101.
2  Fritz Kern. Kingship and Law in the Middle Ages. р. 181–196.
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освіти. З іншого боку, посилення католицької церкви та її керівників 
привело до їхньої конкуренції із монархами за верховну владу в дер-
жаві та обмеження влади останніх. відтак, змагання королів і пап за 
верховну владу вважають одним із джерел традиції верховенства пра-
ва1, обмеженого правління і конституціоналізму.

церква, яка також зазнала впливу римських політичних та правових 
ідей, мала власну концепцію влади монарха, що вважалася похідною 
від Бога, а тому – верховною та обмеженою законами не людськими, 
а Божими. таким чином, у період раннього середньовіччя було вста-
новлено і загальноприйнято, по-перше, поняття суверенітету народу, 
а звідси – й легітимності народного законодавства та влади, по-друге, 
походження цього суверенітету від Бога2.

в умовах існування феодального суспільства, слабкої держави 
(в особі монарха) та порівняно сильної церковної (католицької) ієрар-
хії відбувалась боротьба між світською та духовною владами за пер-
шість (вищість). Проявлялась вона, з одного боку, в проголошенні 
монархами божественної природи їхньої влади та намаганнями очоли-
ти церковні ієрархії чи хоча би взяти їх під контроль (до Хі ст.), з дру-
гого – у вибудовуванні сильної папської влади та спробами підкорити 
світську владу церковній (Хі–Хіі ст.).

Претензії пап на найвищу владу чітко прослідковуються у «Пап-
ському диктаті», виданому папою григорієм VII у 1073 р.: «лише 
папська влада є універсальною і необмеженою, тоді як уся інша влада 
у світі, чи то імператорська, чи королівська, чи єпископська, є обмеже-
ною і від неї залежною»3. ці події, що отримали назву григоріанської 
реформації чи Боротьби за інвеституру, на погляд відомого американ-
ського вченого гарольда Бермена, в результаті привели до формування 
першої західної правової системи у сучасному її розумінні – нового 
канонічного права римської католицької церкви і врешті – нових 
світських правових систем4.

така логічна конструкція вибудовувалася на основі того, що папи 
є наступниками святого апостола Петра. саме у ході цієї боротьби від-

1  таманага Браян. верховенство права. історія. Політика. теорія. 2007. с. 22.
2  Kelly J. M. A Short History of Western Legal Theory. р. 95.
3  Ernest F. Henderson. Select Historical Documents of the Middle Ages. London : 

George Bell and Sons, 1910. р. 366–367.
4  Berman Harold J. Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. 

Harvard University Press Cambridge, Massachusetts and London, England, 1983. P. 113.
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булось зародження інституту присяги: при коронації, яка здійснюва-
лася за участю та під контролем церковної влади, монархи давали 
обіцянку дотримуватись церковних і світських законів. таким чином, 
поступово закріпилось усвідомлення того, що монарх підпорядкову-
ється вищій владі і має діяти в межах закону.

теократична концепція влади також містила окремі елементи об-
меження свавілля правителя. Хоча король не був відповідальний перед 
своїми підданими, він був зобов’язаний правити в їхніх інтересах, 
принаймні теоретично. інтереси тих, ким управляють, – найвищий 
стандарт для влади – був встановлений святим ісідором севільським 
у розробленому рецепті правильного закону, який став канонічним: 
тепер закон буде шанований (достойний), якщо він здатний бути до-
тримуваним, у відповідності з природою та спадковою практикою, 
прийнятий у відповідний час і у відповідному місці, і забезпечує за-
гальний інтерес громадян, а не окремого індивіда1.

коронація відбувалась за чітко визначеними церковними правила-
ми у ході спеціальної літургії, що сприяло сприйняттю монарха як 
підвладного, а не всемогутнього необмеженого правителя. окрім цьо-
го, особиста присяга короля, яку він приймав під час коронації, перед-
бачала своєрідні взаємовідносини між ним та його підданими. у ній 
король обіцяв діяти справедливо і поважати закони. Піддані, своєю 
чергою, присягали на відданість королю. така взаємна згода, що за-
звичай є елементом будь-якого договору, давала підстави вважати саме 
правління своєрідним контрактом, за яким піддані були зобов’язані 
бути відданими правителю, що мав їх підтримувати і захищати, у разі 
ж невиконання монархом цих функцій вони могли відмовитися від 
своєї відданості2. такий контрактний зміст взаємовідносин сприяв 
укоріненню ідей «доброго», справедливого правління відповідно до 
звичаїв та церковних законів.

ідеї справедливого (доброго) та несправедливого (поганого) прав-
ління є ключовими у політичній теорії томи аквінського – святого 
католицької церкви, засновника відповідної філософської школи. слід 
зауважити, що філософ та богослов творив у період, коли папство до-
сягло вершини своєї політичної могутності. у той же час його полі-
тична філософія ґрунтувалася на християнських цінностях та ідеях, 

1  Kelly J. M. A Short History of Western Legal Theory. р. 96.
2  там само. р. 97.
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серед яких – духовна свобода. Метою існування держави аквінат 
вважав досягнення загального блага, щастя. відтак, тома аквінський 
поділяв владу на справедливу, якщо правитель спрямовує її на досяг-
нення спільного блага, та несправедливу, якщо вона використовується 
для особистого блага правителя.

різновидами несправедливого правління є тиранія (коли влада 
здійснюється однією особою, що намагається «отримати з правління 
свій інтерес»), олігархія (при якій влада здійснюється певною кількіс-
тю людей заради їхнього збагачення, отже, відрізняється від тиранії 
тільки колективністю правління), демократія (коли «люди із простого 
народу пригнічують багатих, і весь народ діє як один тиран»). спра-
ведливе правління, на думку філософа, існує у формах політії (коли 
влада здійснюється якоюсь більшістю, наприклад, воїнів), аристократії 
(правління кращими людьми, людьми з особливими якостями) та мо-
нархії (правління однієї особи заради досягнення загального блага». 
найкращою формою правління тома аквінський вважав монархію, 
оскільки «...один править краще, ніж багато, адже вони тільки набли-
жаються до того, щоб стати одним цілим». крім того, те, що існує 
в природі, влаштоване найкращим чином, а в природі управління 
здійснюється одним1.

цікаво, що аквінат виокремлював різні види демократії: 1) коли 
всі у державі рівноправні, і заможні, і злидарі однаковою мірою ко-
ристуються свободою; 2) коли особи із невеликими статками обі-
ймають державні посади й користуються почестями (охлократія); 
3) коли всі користуються почестями, крім тих, хто підлягає покаран-
ню, і коли панують закони; 4) коли всі в державі користуються пра-
вами громадянина і панує закон; 5) коли всі мають громадянські 
права, проте верховенство над законами мають постанови народу, 
в державі велику роль відіграють окремі впливові особи, які керують 
народом завдяки прихильності й лестощам (при такій системі народ 
уподібнюється до тирана). Філософ зрештою робить висновок, що 
останній вид, як і охлократія, не можуть вважатися устроєм, бо «при 
цьому не править закон, тоді як у вирішенні основних питань треба 

1  аквинский Фома. о правлении государей. Политические структуры эпохи 
феодализма в Западной Европе (VI–XVII вв.) / пер. с лат. н. срединской ; под ред. 
в. и. рутенберга. Л. : наука, 1990. с. 233–236.
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керуватися саме законами»1. Політія, як різновид справедливого 
правління, на думку томи аквінського, є певним поєднанням елемен-
тів демократії та олігархії. досконалою політією є та, за якої управ-
ління здійснюють найкращі мужі та найкращі закони.

тома аквінський виокремлює три умови, яких мають дотримува-
тись правителі, для «розквіту державного устрою»: по-перше, підтри-
мувати існуючий устрій; по-друге, урядовці повинні мати повноважен-
ня для виконання відповідних завдань; по-третє, правитель повинен 
«виявляти чесноти і керуватися законами та правильними прагнення-
ми на підставі моралі»2. тут варто згадати про те, що філософ розробив 
власну теорію законів, виокремивши чотири види законів (вічний, 
природний, людський та божественний), які становлять ієрархію на 
чолі із вічним законом.

Починаючи з Хі ст. відбувається поступовий розвиток світської 
науки, який пов’язаний із появою перших університетів (Болонсько-
го, Паризького). розвиток наукової думки поза церквою став по-
штовхом для переосмислення проблем обмеження влади як монархів, 
так і пап.

своєрідним проривом у політичній думці епохи середньовіччя 
можна вважати книгу італійського вченого Марсіліуса з Падуї «За-
хисник миру» (1324 р.). народився Марсіліус у північноіталійському 
місті, яке мало досвід функціонування як полісу, що суттєво вплинуло 
на його погляди в політичній науці, у 1312–1313 рр. він був ректором 
Паризького університету3.

найважливішим здобутком автора було чітке розрізнення держав-
ної влади (світської) і духовної (церковної), обґрунтування їх різної 
природи. Марсіліус не просто відокремлював світську владу, але 
й відстоював ієрархічне підпорядкування церкви державі. Більше 
того, претендування церкви на світську владу він прямо назвав при-
чиною усіх лих та воєн, що мали місце в його країні4. джерелом світ-

1  аквінський Фома. коментарі до арістотелевої «Політики». Філософія полі-
тики : хрестоматія : у 4 т. / авт.-упоряд.: в. П. андрущенко. київ : Знання україни, 
2003. т. 1. с. 142.

2  там само. с. 154.
3  Nederman Cary J. Community and Consent: The Secular Political Theory of Marsiglio 

of Padua’s Defensor pacis. Rowman&Littlefield Publishers, inc., 1995. р. 10.
4  Булдакова е. в. «Defensor pacis»: путь к десакрализации власти. Древности. 

2014–2015. вып. 13. с. 77–84. 
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ської влади та, відповідно, сувереном Марсіліус вважав народ, який 
встановлює правителя для виконання функцій управління. Правителя 
він вважав підконтрольним народові й таким, що міг бути ним же по-
валений1. такі погляди були не просто революційними, вони були не-
припустимими з точки зору церкви, відтак, Марсіліус був визнаний 
єретиком, відлучений від церкви та засуджений до спалення.

свою теорію Марсіліус побудував на двох ключових тезах: 1) дер-
жава є результатом природної еволюції людської спільноти заради 
досягнення загального блага; 2) в основі існування держави лежить 
загальна згода такої спільноти. автор розрізняв два види правління – 
правильне, спрямоване на досягнення загального блага, та неправиль-
не, зорієнтоване на особисті вигоди правителя. Беручи за основу 
вчення арістотеля, до правильних форм правління Марсіліус відносив 
монархію, аристократію та політію, до неправильних – тиранію, демо-
кратію та олігархію. Проте будь-яке правління, на погляд автора, має 
бути обмежене законом, зміст якого пов’язаний із справедливістю. 
Законодавцем, на погляд автора, є народ, спільнота громадян чи її ак-
тивна частина, яка виражає свою волю стосовно різних громадських 
питань. Лише законодавець може створювати, змінювати, тлумачити 
та скасовувати закони, щоправда як безпосередньо, так і через «мудрих 
людей», законодавча влада делегується на певний строк2.

Значним внеском університетської науки (передусім університетів 
Франції та італії) була також доктрина взаємного (зовнішнього) суве-
ренітету монархів: монарх розглядається сувереном не тільки у від-
ношенні до інших претендентів на цей пост всередині держави, але 
й у відносинах з іншими монархами. він мав своєрідний імунітет від 
юрисдикції інших королів, навіть у межах єдиної святої римської ім-
перії. обґрунтування цієї концепції було зумовлене тенденцією до 
розширення земельних володінь королями за рахунок захоплення су-
сідніх земель (наприклад, протягом 1310–1313 рр. король генрі Vіі 
намагався захопити італію; у 1327–1330 рр. такі ж спроби повторив 
баварський король Льюіс іV)3. З іншого боку, зростало значення пап-

1  Marsilius of Padua. The defender of the peace / edited and translated by Annabel 
Brett. Cambridge University press, 2005. P. 123–124.

2  там само. P. 14–17, 40–65.
3  Canning J. A History of Medieval Political Thought (300–1450). P. 140–145.
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ської влади, яка часом набувала необмеженого (абсолютного) характе-
ру. у результаті з’явилася низка праць представників університетської 
науки (зокрема таких, як егідій римський, джеймс вітербо, джон 
Паризький, Птоломей з Лукки, реміджіо героламі), що були присвяче-
ні питанням універсального та територіального суверенітету, їхнього 
співвідношення, а також меж влади королів і пап.

Якщо засоби обмеження світської влади існували та застосовува-
лись уже протягом кількох століть, то абсолютна папська влада стала 
однією із ключових проблем Європи пізнього середньовіччя. універ-
ситетська наука обґрунтовувала необхідність встановлення чітких 
обмежень на будь-яку владу, у тому числі й церковну, оскільки в ін-
шому випадку кожна влада рано чи пізно стає свавільною. у резуль-
таті виник рух консіліаризму – коли вищим органом церковної влади, 
уповноваженим приймати доленосні рішення, пропонувалося вважа-
ти церковну раду (церковний собор), влада якої мала бути вищою від 
влади папи. церковні ради мали створюватись за аналогією із фео-
дальними представницькими асамблеями, які традиційно брали 
участь в ухваленні законів (Парламент в англії, генеральні штати 
у Франції, імператорський сейм у німеччині). і хоча згаданий рух не 
був успішним, він вплинув на поширення ідей конституціоналізму 
та вкорінення ідеї згоди як необхідного елементу та передумови прий-
няття закону.

варто зауважити, що на час абсолютизації папської влади європей-
ським державам уже була відома практика функціонування світських 
станово-представницьких органів, таких як ісландський альтинг 
(930 р.), англійський парламент (1066 р.), сицилійський парламент 
(1097 р.), Ліонські кортеси (іспанія, 1188 р.), королівська рада (Фран-
ція, 1307 р.). світські станово-представницькі органи (парламенти), 
в яких переважно були представлені дворянство, духовенство і третій 
стан, були важливою ланкою тодішньої державно-політичної системи 
європейських країн. З одного боку, вони допомагали королям у цен-
тралізації держави в умовах феодальної роздробленості й анархії, 
з другого – обмежували королівську владу в її прагненні до абсолю-
тизму1. Їх виникнення можна вважати зародженням перших інститу-
ційних засобів обмеження верховної світської влади.

1  історія держави і права зарубіжних країн (середні віки та ранній новий час) : 
навч. посіб. с. 13.
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таким чином, римське право, германське звичаєве право, а також 
канонічне право, у якому була відображена й грецька філософія, сут-
тєво вплинули на західне право, філософію, теологію, що, за визна-
ченням відомого американського вченого гарольда Бермана, становить 
цілісну західну правову традицію1. Поряд із цим у період середньо-
віччя, ще на етапі його формування, були закладені особливості влас-
не європейської моделі конституціоналізму, що проявилися згодом. 
Їхнім джерелом можна вважати традиції германських племен щодо 
обмеження влади монарха, які під впливом історичних та політичних 
обставин (панування Франкського королівства, священної римської 
імперії) були поширені на більшості сучасної території Західної та 
центральної Європи.

вплив римського права відобразився як у традиції абсолютизму, 
так і доктрині писаного закону, який використовувався у спробах 
обмеження королівської влади. Феодальний суспільний устрій не 
сприяв розвитку освіти, протягом багатьох століть наука була зо-
середжена в церкві. Боротьба церковної та світської влад також мала 
наслідком фактичне обмеження свавілля монархів та породила ін-
ститут присяги глави держави. розвиток світської науки, поштовх 
якому дало заснування перших університетів, призвів до виникнен-
ня низки важливих концепцій, пов’язаних із обмеженим правлінням, 
у тому числі територіального суверенітету. Фактично на кінець цієї 
епохи більшість середньовічних мислителів, юристів, філософів 
жодне питання, пов’язане із функціонуванням держави, не розгля-
дали поза судженням, що правитель має діяти відповідно до закону 
і в межах закону.

конституціоналізм у період середньовіччя не відбувся через від-
сутність можливості застосування сили чи відповідальності (крім ре-
алізації революційної сили) за те, що правитель виходив за межі своїх 
прав. відтак, для завершення формування конституціоналізму необ-
хідним було запровадження реальних засобів впливу на правителя, 
влада якого стає свавільною2. це стало можливим лише в результаті 
революцій, які охопили Європу в період нового часу.

1  Berman Harold J. Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. 
P. 2–5.

2  McIlwain Charles Howard. сonstitutionalism Ancient and Modern. P. 95.
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2.3. Розвиток доктрини конституціоналізму  
на європейському континенті  

(новий час)

Пошук відправної точки виникнення європейської моделі консти-
туціоналізму пов’язаний із двома умовами: по-перше, остаточним 
формуванням усіх елементів конституціоналізму (ідеологія, доктрина 
та конституційна система правління); по-друге, можливістю ідентифі-
кувати та виокремити спільні риси національних систем конституціо-
налізму європейських держав. Якщо ідеологічна та доктринальна 
складові конституціоналізму почали формуватися ще на попередніх 
історичних етапах, то конституційні системи правління, які є невід’єм-
ним елементом національних систем конституціоналізму, з’являються 
лише у період нового часу.

це досить тривалий період історії людства, який охоплює часовий 
проміжок між XVіі та початком ХХ ст. варто зауважити, що період 
XV–XVіі ст. вважають перехідним, інколи іменуючи його раннім  
новим часом. у цей час в Європі формуються абсолютні монархії, 
проте досить міцні позиції все ще зберігає феодалізм, поступово за-
роджується новий суспільний прошарок, який стане рушієм револю-
ційних змін у майбутньому. Загалом для формування європейської 
моделі конституціоналізму цей період став визначальним. По-перше, 
саме тоді з’явилося саме поняття Європа, яке прийшло на зміну іншо-
го, давнішого – Християнський світ, – поступово витісняючи його 
упродовж XIV–XIX ст. (як зазначає відомий англійський історик поль-
ського походження норман девіс, згадувати про християнство як про 
джерело спільної ідентичності у зв’язку із триваючими протягом 
кількох поколінь релігійними війнами було незручно)1.

По-друге, в епоху Просвітництва (XVіі–XVііі ст.) у континенталь-
ній Європі остаточно формується ідеологія конституціоналізму. ви-
датні мислителі – просвітителі вольтер, Шарль Луї Монтеск’є, Жан-
Жак руссо, дені дідро та інші метою суспільства вважали людське 
щастя, досягнення якого було можливе лише через побудову нового 

1  дэвис норман. история европы / пер. с англ. т. Б. Менской. М. : ACT : тран-
зиткнига, 2005. с. 24. 
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суспільного устрою, заснованого на принципах свободи, рівності, при-
родних прав людини. ця ідеологія – ідеологія ліберальної демократії – 
стала політичною та правовою програмою побудови нового суспіль-
ного устрою в низці європейських держав.

По-третє, ліберально-демократична ідеологія відображається в док-
трині конституціоналізму. концепції, що розвивали основоположні ідеї 
конституціоналізму, взаємно доповнювали одна одну та поступово 
формували теоретичну базу, яка чекала нагоди для її впровадження 
у життя. до речі, це стало можливим, зокрема, завдяки тому, що в уста-
новчих органах та парламентах доби революції були представники 
науково-теоретичної думки (наприклад, Жозе емануель сійєс).

По-четверте, в результаті революцій в більшості держав континен-
тальної Європи утворюються перші конституційні системи правління.

По-п’яте, чіткими стають відмінності між європейською та іншими 
моделями конституціоналізму.

у цей період з’являються і перші ознаки, скоріше – натяки на ін-
теграційні процеси у Європі. так, норман девіс згадує про заклики 
квакера вільяма Пенна (1644–1718), засновника Пенсільванії, до за-
гальної терпимості та створення Європейського парламенту, а також 
французького абата-дисидента Шарля кастела де сен-П’єра (1658–
1743), автора Проекту загального миру, – до створення конфедерації 
європейських держав для забезпечення стійкого миру. він же посила-
ється на вольтера та руссо, перший із яких описував Європу як «сво-
го роду велику республіку, розділену на кілька держав, монархічних 
та змішаних, які ...мають одну релігійну основу, ...один принцип сус-
пільного закону і політики, невідомий іншим країнам світу», а другий 
взагалі проголошував: «немає більше французів, німців чи іспанців, 
немає навіть англійців, є тільки європейці»1. Щоправда, численні війни 
та захоплення правителями територій сусідніх держав представляли 
інтеграцію зовсім в іншому світлі, ніж це уявляється з позицій сього-
дення.

отже, в суспільно-політичному плані початок нового часу був 
періодом формування абсолютної монархії, якому сприяло зростання, 
у зв’язку із численними війнами, ролі сильної королівської влади. 
тільки така централізована влада могла забезпечити захист держави 

1  дэвис норман. история европы. с. 24.
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та підданих від зовнішніх ворогів. Зокрема, у Франції уже до середини 
XVI ст. королям вдалося встановити досить централізований внутріш-
ній порядок, що стримував прогресуюче насильство. Поряд із цим 
у країні поступово наростало протиборство католиків і протестантів, 
які заперечували принципи релігійної толерантності і рівності конфе-
сій. Боротьба набрала таких обертів, що створила загрозу існування 
самої держави; це лише підтверджувало необхідність існування силь-
ної королівської влади.

у відповідь на такі потреби тогочасного суспільства з’явилось об-
ґрунтування необхідності концентрації повноважень в руках монарха 
у вигляді доктрини абсолютного монаршого суверенітету, що була 
розроблена Жаном Боденом та вдосконалена і дещо радикалізована 
томасом гоббсом. З іншого боку, новий клас, що поступово з’являється 
у зв’язку з економічним розвитком, все більш гостро відчуває потребу 
в засобах та механізмах обмеження влади правителя, недопущення 
його свавілля. саме цей клас є носієм нової ідеології, що поступово 
формується та поширюється у Європі під впливом ідей Просвітництва. 
цей широкий ідейно-політичний рух, спрямований на реалізацію 
принципів свободи, природних прав людини, суспільного договору, 
народного суверенітету, поділу державної влади, став остаточним ін-
телектуальним поштовхом до формування конституціоналізму. визнан-
ня цінності людини, її природних та невід’ємних прав, загального 
блага (щастя) як мети існування суспільства потребували рішучих 
кроків на шляху зміни суспільного устрою. Поширенню цих ідей та їх 
серйозній розробці сприяв розвиток науки та освіти, який припав на 
початок XVIі ст.

у цей же період остаточно виокремлюються ідеологічні розбіж-
ності, які згодом ляжуть в основу двох моделей конституціоналізму – 
англійської та континентальної (європейської). англія, яка починаючи 
із 1215 р. робила поступальні кроки на шляху обмеження королівської 
влади (велика Хартія вольностей 1215 р., Петиція про права 1628 р., 
акт про зловживання королівською владою 1641 р.), після революції 
1688 р. стала конституційною монархією та ухвалила Білль про права 
1689 р., який суттєво обмежив королівську владу. тут починає утвер-
джуватися лібералізм, який згодом перенесеться і на Північноамери-
канський континент. у цей час в континентальній Європі (австрія, 
Франція, іспанія) панує абсолютизм. гарантування свободи людини та 
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її природних прав видається можливим лише через встановлення пра-
вових обмежень на свавільну владу, тому численні наукові праці, 
спрямовані на моделювання майбутнього суспільного устрою, при-
свячені пошуку засобів та інструментів такого обмеження, які 
пов’язуються із демократичною системою владарювання. таким чином 
поступово формується ідеологія ліберальної демократії.

Свобода людини, природні права, рівність. ключовою ідеєю, яка 
лягла в основу цієї ідеології, зумовила розвиток низки концепцій та, 
врешті-решт, привела до утворення нового суспільного устрою, ви-
никнення конституціоналізму та конституційної держави на Європей-
ському континенті, була свобода людини. саме цей принцип та 
пов’язані із ним рівність і природні права людини зумовили пошук 
відповідей на питання: яким чином має бути організоване правління, 
щоб їх гарантувати? Загалом у ХVііі ст. сформувався цілий індивіду-
алістичний рух, що мав загальноєвропейський характер, та охоплював 
низку взаємопов’язаних поглядів та понять, зокрема, політичної сво-
боди Монтеск’є, народного верховенства руссо, філософії права руссо, 
канта, Фіхте, економічної свободи адама сміта1.

Якщо раніше мислителі та політичні діячі, яких французький фі-
лософ анрі Мішель називав «теоретиками просвітленого деспотизму», 
виходили з інтересів монарха, з яким ототожнювалась держава, епоха 
Просвітництва запропонувала абсолютно протилежний підхід, став-
лячи у центр індивіда, його свободу, а звідси – й принцип рівності. 
недаремно девізом Французької революції були «свобода, рівність, 
братерство». універсальне визначення свободи запропонував кант, 
який вказував: єдине, природжене право, яким кожен володіє тільки 
тому, що він людина, – це право належати самому собі, право бути сам 
собі господарем, – свобода2.

виходячи із принципів свободи та рівності, томас Пейн виокрем-
лював три види урядів: уряди ідолопоклонств (духівництва), уряди 
сили (завойовників) та уряди спільних інтересів суспільства та прав 
людини. останній вид уряду заснований на договорі між тими, хто 

1  Мишель анри. идея государства. критический опыт истории социальных и по-
литических теорий во Франции со времени революции / пер. П. рождественского. М. : 
изд. дом «территория будущего», 2008. с. 52.

2  кант и. основы метафизики нравственности. Сочинения : в 6 т. М. : Мысль, 
1964. т. 4. с. 4–5.
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управляє і тими, ким управляють. систему уряду, в основу якої закла-
дено невід’ємні права людини і яку в той час називали новою, він на-
справді вважав найдавнішою з усіх, які існували досі1.

величезний вплив на формування конституціоналізму здійснила 
доктрина природних прав людини. Більшість філософів та інтелекту-
алів періоду Просвітництва були послідовними прихильниками цієї 
теорії. критикуючи феодальні порядки, вольтер вказував, що замість 
деспотичного правління постане царство розуму і свободи, в якому 
кожній людині буде надано природних прав: право на особисту недо-
торканність, право приватної власності, свободу, рівність та ін.2

джон Локк одним із природних та універсальних прав людини, 
поряд із правами на життя, свободу та власність, вважав право народу 
встановлювати собі конституцію3. Жоден уряд, який не визнавав цих 
прав, не міг вважатися легітимним, оскільки ніхто не може бути при-
мушений розлучитися з тим, відмовитися від чого він не в змозі. тому 
свобода обирати правління (встановлювати конституцію) не охоплю-
вала можливості обирати неконституційну владу. конституційним 
вважалося правління, у якому право приймати закони було розділене 
між королем, Палатою лордів та Палатою громад.

томас Пейн виокремлював два види прав людини – природні (без 
яких життя людини неможливе – усі інтелектуальні права, право на 
власну думку, на особисту діяльність задля власного щастя та ком-
форту, якщо вони не завдають шкоди природнім правам інших) та 
громадянські. в основі кожного громадянського права (а вони ви-
пливають із того, що людина є членом суспільства) лежить якесь 
природне право4.

Обмежене правління. із поширених в епоху Просвітництва теорій 
природних прав людини, принципів свободи та рівності послідовно 
випливали ідеї обмеженого правління. аналізуючи природу держави, 
джон Локк виводив її із природного стану, який є станом повної сво-
боди, керованим законом природи. у такому стані одна людина набуває 

1  Пейн томас. Права людини / пер. з англ. і. савчак. Львів : Літопис, 2000.  
с. 50–51, 160.

2  вольтер. Мысли о государственном управлении. Избр. произведения / сост. и ред. 
е. книпович, Б. Песис. М. : гиХЛ, 1947. с. 547.

3  Локк джон. два трактати про правління / пер. о. терех, р. дмитрець. київ : 
основи, 2001. с. 28–30.

4  Пейн томас. Права людини. с. 48–49.
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якоїсь влади над іншою, проте ця влада не є абсолютною чи необме-
женою. так і державне правління, яке формується на основі того, що 
люди відмовляються від природного стану свободи, має бути обмеже-
ним та спрямованим на «мир, безпеку та суспільне благо народу». 
«Будь-хто, наділений законодавчою чи верховною владою в державі, 
зобов’язаний правити згідно з установленими постійними законами, 
проголошеними та відомими народові, а не шляхом надзвичайних 
указів; правити за допомогою неупереджених і справедливих суддів, 
які зобов’язані вирішувати суперечки згідно із цими законами, і за-
стосовувати силу спільноти в межах країни лише при виконанні таких 
законів, а за кордоном – для попередження можливої кривди, завданої 
іноземцями...»1.

влада за жодних обставин не може перетворюватись на всеосяжну 
і неконтрольовану, – вказував девід г’юм, а вільним є таке правління, 
яке визнає розподіл влади між кількома органами, чия спільна влада 
є більшою за владу будь-якого монарха, але вони повинні діяти згідно 
із загальними й однаковими для всіх законами, що були наперед відо-
мі владі та підданим2.

Монтеск’є вказував, що свобода може існувати лише в умовах 
«стримуваного правління». таке стримування забезпечується двома 
засобами: позитивним законом та поділом влади на законодавчу, ви-
конавчу і судову. обмеженість влади Монтеск’є взяв за критерій поді-
лу форм правління, виокремивши: 1) республіку, у якій верховна 
влада належить усьому народові (демократія) або певній його частині 
(аристократія); 2) монархію, за якої правління здійснює лише одна-
єдина особа, котра діє на підставі незмінних встановлених законів; 
3) деспотію, при якій править одна особа, яка стоїть поза законами та 
правилами, заправляє усім згідно зі своєю волею та забаганками3. 
Монтеск’є прямо вказував на небезпеки, які несе за собою необмеже-
на влада в республіці: «коли в республіці громадянину раптово нада-

1  Локк джон. цілі політичного суспільства та врядування. Лібералізм. Лібераль-
на традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза : антологія. 2-ге 
вид., перероб. с. 643.

2  г’юм девід. влада і свобода. Консерватизм. Консервативна традиція політич-
ного мислення від Едмунда Берка до Марґарет Тетчер : антологія. 2-ге вид., перероб. 
/ упоряд.: о. Проценко, в. Лісовий. київ : вид. дім «Простір», «смолоскип», 2008. 
с. 641–643. 

3  Монтескье Ш. Л. о духе законов. с. 17–18.
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ється надмірна влада, цим витворюється монархія чи навіть більше, 
ніж монархія. у монархії закони охороняють державний устрій або 
узгоджуються з ним, тож принцип урядування стримує монарха; на-
томість у республіці громадянин, діставши надмірну владу, має наба-
гато більше можливостей для зловживання нею, оскільки його дії не 
обмежені законами»1.

кілька десятиліть до Монтеск’є доктрину обмеженого правління 
розробив відомий англійський вчений джеймс Харрінгтон. у своїй 
книзі-утопії «співдружність океана» (1656 р.), присвяченій ідеальній 
республіканській конституції, Харрінгтон переосмислив стародавню 
концепцію змішаної конституції і дійшов висновку, що «правління за-
конів, а не людей» можна досягнути лише у разі накладення на уряд 
правових обмежень. «Природна аристократія» (сенат) і «звичайні 
люди» повинні діяти спільно у творенні законів і разом конституювати 
законодавчу владу. третьою гілкою влади є магістратура, яка має ви-
конувати закони. Баланс між цими трьома владами забезпечується 
конституцією. таким чином, співдружність має бути заснована на 
принципі: «сенат пропонує, народ вирішує, магістратура виконує»2.

ідея обмеження державного правління була однією із центральних 
у вченні Жан-Жака руссо. «відмовитися від своєї свободи – це значить 
відріктися від своєї людської гідності… врешті, не має користі і є 
суперечливою така угода, за якою з одного боку виникає необмежена 
влада, а з другого – безмежне підкорення»3. відтак, державна влада 
має бути поставлена в жорсткі рамки обмеження, щоб вона не могла 
змінити «загальної конституції» шляхом її заміни на свою власну.

Поділ влади. найдієвішим інструментом обмеження влади суве-
рена, недопущення концентрації влади в руках однієї особи чи групи 
осіб вважався поділ державної влади. ідея поділу влади, що уже була 
запропонована джоном Локком та джеймсом Харрінгтоном для недо-
пущення державного свавілля та забезпечення обмеженого (конститу-
ційного) характеру правління, була детально розроблена та викладена 
у концепції Шарля Луї Монтеск’є.

1  Монтескье Ш. Л. о духе законов. с. 22.
2  Harrington James. The Commonwealth of Oceana. «The Commonwealth of Oceana» 

and «A System of Politics» / Harrington. Cambridge University Press, 1992. P. 206–208.
3  руссо Жан Жак. об общественном договоре. трактаты : пер. с фр. М. : канон-

пресс : кучково поле, 1998. с. 203.
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Філософ виходив із того, що «кожна людина, наділена владою, схиль-
на зловживати нею, і здійснювати повноваження настільки довго, на-
скільки це можливо, що підтверджено тривалим досвідом»1. Проте така 
тенденція може бути стримана структурою влади та законами. у кожній 
державі є три види влади: законодавча, виконавча, що відає питаннями 
міжнародного права, та виконавча (фактично – судова), яка відає питан-
нями цивільного права і вирішує конфлікти. Якщо влада законодавча 
і виконавча будуть об’єднані в одній особі чи установі, то свободи не 
буде. не буде свободи і в тому випадку, якщо судова влада не відокрем-
лена від влади законодавчої та виконавчої. Якщо вона з’єднана із зако-
нодавчою владою, то життя і свобода громадян опиняться під владою 
свавілля, бо суддя буде законодавцем. Якщо ж судова влада об’єднана із 
виконавчою, то суддя отримує можливість стати поневолювачем2.

слід зауважити, що ідея поділу державної влади від часу її обґрун-
тування Монтеск’є і надалі еволюціонувала, розвивалася з урахуванням 
особливостей розвитку суспільств. Проте незмінною залишалася її 
спрямованість на недопущення свавілля через встановлення легальних 
обмежень державного правління. у «чистому вигляді» концепція по-
ділу державної влади охоплює такі елементи: 1) влада ділиться на три 
гілки – законодавчу, виконавчу, судову – кожній із яких кореспондує 
відповідна функція; 2) кожна гілка влади має бути обмежена виконан-
ням своєї функції і не повинна втручатися у функції інших гілок дер-
жавної влади; 3) особи, які складають органи цих гілок влади, мають 
бути відмежовані від інших гілок влади і не можуть одночасно вико-
нувати їх функції. Якщо ці вимоги дотримані, то кожна гілка влади 
буде діяти як запобіжник свавільності інших гілок влади3. Щоправда, 
у такому вигляді ця доктрина є своєрідною ідеальною моделлю, яка 
ніколи не була реалізована на практиці, та й в теорії зустрічається не-
часто. натомість існує багато наближених до неї варіацій.

Національний (народний) суверенітет. доктрина обмеженого 
правління була підсилена сформульованою Жан-Жаком руссо теорією 
національного (народного) суверенітету, яка суттєво вплинула на роз-
виток континентального конституціоналізму. на противагу Жану Бо-

1  Монтескье Ш. Л. о духе законов. с. 137.
2  там само. с. 138–139.
3  Vile M. J. C. Constitutionalism and the Separation of Powers. Second edition. 

Indianapolis : Liberty Fund, 1998. P. 5, 19.
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дену, який визначав суверенітет як абсолютну владу, що належала 
монархові та поширювалася на всіх підданих, руссо верховною вважав 
саме владу народу, якого й визнавав за суверена. руссо розрізняє суве-
рена (народ), якому належить законодавча влада, та правління, яке 
служить суверенові. Правління є посередницьким органом, створеним 
між підданими і сувереном для того, щоб забезпечити виконання за-
конів і підтримку свободи як громадянської, так і політичної. Причому 
актом, яким народ підпорядковує себе правителю, є не договір (як 
вважав т. гоббс1), а доручення, тому надану ним владу народ може 
обмежувати, змінювати і відбирати за власним бажанням2.

еволюція розуміння природи суверенітету докорінно змінила і спів-
відношення доктрин суверенітету та обмеженого правління. коли те-
оретиками абсолютизму (Жаном Боденом, томасом гоббсом) наголос 
робився на необхідності одноособового, всемогутнього джерела влади, 
ці ідеї заперечувалися конституціоналістами, що захищали свободу від 
свавільної влади та наполягали на її поділі і накладенні на неї консти-
туцією чи вищим законом легітимних обмежень. ототожнення Жан- 
Жаком руссо необмеженого суверенітету з народом, а не з монархом, 
докорінно змінило ці підходи. Якщо абсолютна влада перебуває в руках 
народу чи його представників, тоді вона може бути позбавлена асоці-
ацій із свавільним правлінням і стати інструментом демократії. таким 
чином, ідея необмеженого, неподільного суверенітету стала для при-
хильників лібералізму не загрозою, а гарантією3.

водночас ототожнення суверена із народом поставило на порядок 
денний проблему визначення цього первинного політичного суб’єкта. 
на відміну від суверена – монарха, одноосібного правителя, народ як 
суверен – суб’єкт невизначений. у передреволюційний період у кон-
тинентальній Європі було зрозуміло лише те, що це політична спіль-
нота, що охоплює певну сукупність індивідів. становий склад тогочас-
ного суспільства та різні погляди станів на перспективи суспільного 
розвитку суттєво ускладнювали вирішення цієї проблеми принаймні 
на теоретичному рівні. Як відомо, привілейовані стани, зокрема 
у Франції, de facto узурпували право на представництво. відтак, фак-

1  гоббс томас. Левіафан. Філософія політики : хрестоматія : у 4 т. / авт.-упоряд. 
в. П. андрущенко. київ : Знання україни, 2003. с. 322–323.

2  руссо Жан Жак. об общественном договоре. трактаты. с. 246.
3  Vile M. J. C. Constitutionalism and the Separation of Powers. Second edition. P. 5.
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тичний стан суспільних відносин був надто далекий від ідеальної 
моделі народного суверенітету.

спроба дати відповіді на це та інші суміжні питання породила 
низку праць, які передували революційним подіям у континентальній 
Європі. Знаковим був політичний памфлет емануеля Жозе сійєса «Що 
таке третій стан?», написаний ним напередодні Французької революції 
у січні 1789 р. як відповідь на запрошення уряду висловитися щодо 
організації майбутніх генеральних Штатів, що мали бути скликані за 
рішенням Луї ХVі. відображені у ньому революційні на той час ідеї 
стали основою концепції установчої влади – центральної у доктрині 
конституціоналізму. традиційно представництво в генеральних Штатах 
Франції, що скликалися королем з ХіV ст., мали три стани: два приві-
лейовані (духівництво та дворяни) та один непривілейований (селяни, 
ремісники, міщани), представниками від якого переважно були найза-
можніші. Зрозуміло, що делегати від третього стану були у меншості, 
а відтак не мали реального впливу на прийняття рішень генеральними 
Штатами.

у таких умовах головна ідея памфлету – ототожнення нації як 
первинного політичного суб’єкта із третім станом – була не просто 
революційною. розвинена автором у відповідній концепції, вона здо-
була прихильність та поширення серед революційно налаштованої 
більшості громадян, а згодом була відображена в декларації прав 
людини і громадянина 1789 р. та втілена у життя. три питання, які 
автор ставить на початку праці, даючи короткі відповіді на них («1. Що 
таке третій стан? – усе. 2. чим він був досі у політичному житті? – 
нічим. 3. чим він прагне стати? – чимось»1) фактично і є квінтесен цією 
революції, в результаті якої сформувалися новий суспільний устрій та 
конституційна система правління Франції.

нація, як стверджує сійєс, – це спільнота людей, які живуть під 
спільними законами і представлені однією законодавчою асамблеєю. 
саме третій стан, а не перший (духовенство) чи другий (аристократія) 
є нацією. По-перше, увесь обсяг необхідних для існування та процві-
тання нації функцій виконує саме третій стан. існування та процвітан-

1  Sieyés. What Is the Third Estate? The Old Regime and the French Revolution. 
University of Chicago Readings in Western Civilization / edited by Keith Michael Baker / 
John W. Boyer, Julius Kirsher, General Editors. Chicago and London : The University of 
Chicago Press, 1987. P. 154.
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ня нації потребує двох речей: приватної діяльності та публічних послуг. 
Приватна діяльність охоплює чотири сфери та відповідні групи людей, 
що її здійснюють: праця на землі (селянство), промисловість (вироб-
ники), торгівля (торговці), необхідна суспільству спеціальна діяльність 
(вільні професії та вчені). усі ці види діяльності забезпечуються третім 
станом. Публічні послуги також поділяються на чотири категорії: армія, 
право, церква і бюрократія. сійєс стверджує, що третій стан виконує 
«дев’ятнадцять двадцятих» від усього обсягу цієї діяльності, фактично 
усе, від чого відмовляються привілейовані стани.

По-друге, привілейовані стани не керуються загальними законами, 
а сукупність їхніх приватних прав привела до фактичного існування 
держави в державі. таким чином, автор робить висновок, що «третій 
стан володіє усім, що притаманне нації, в той час як ніхто поза третім 
станом не може розглядатися як частина нації»1.

Установча влада. доктрину нації як третього стану Жозе еману-
еля сійєса можна звести до трьох основних сформульованих ним по-
ложень: націю формує третій стан (непривілейована більшість суспіль-
ства); кожна нація є вільною; тільки нація має право на створення 
конституції. Подібні думки щодо природи конституції висловлював 
і томас Пейн, який стверджував, що верховна влада, як правило, може 
належати тільки нації, і жодна окрема особа цієї влади не має; у всі 
часи нація володіла невід’ємним правом відмовитися від будь-якої 
форми уряду, якщо вона вважала її за недоцільну та недосконалу, 
і встановити таку форму, яка б відповідала її інтересам, сподіванням 
та загальному добробуту2. Згадана доктрина стала прологом до однієї 
із найважливіших підвалин європейської моделі конституціоналізму – 
концепції установчої влади.

розроблена Жозе емануелем сійєсом концепція установчої влади 
виходить із того, що нація є первинним політичним суб’єктом, який 
утворюється в силу природного права, на відміну від правління (уряду), 
що є результатом дії позитивного права. відтак, нація володіє установ-
чою владою та творить конституцію, що встановлює параметри функ-
ціонування влади встановленої (державної). нація зацікавлена в тому, 
щоб встановлена влада не стала шкідливою для самих довірителів, 

1  Sieyés. What Is the Third Estate? р. 155–157.
2  Пейн томас. Права людини. с. 131.
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звідси – множинність політичних пересторог, що містяться в консти-
туції, без яких здійснення влади буде незаконним.

на погляд сійєса, процес формування політичного суспільства 
охоплює три етапи: 1) утворення нації в результаті об’єднання окремих 
індивідів на основі їхніх індивідуальних воль; 2) формування загальної 
волі, влада належить суспільству як сукупності індивідів, але окремий 
індивід влади не має (на цьому етапі твориться конституція); 3) тво-
рення правління за дорученням: виокремлення із загальної волі (влади) 
частини справ і доручення її уряду (уряд, як влада встановлена, об-
межений конституцією)1.

власне, делегування влади урядові та творення конституції 
є взамопов’язаними. делегуючи владу, суспільство не відмовляється 
від свого права на волю, що є невідчужуваною, воно тільки делегує 
окремі права. крім того, суспільство не може делегувати усю повноту 
влади, а лише ту частину, що необхідна для забезпечення порядку. 
у той же час орган, якому влада делегована, не може виходити за вста-
новлені конституцією межі2.

у памфлеті «Що таке третій стан?» сійєс чітко вказав на при-
роду конституції, якою є установча влада нації, а не державна (за-
конодавча) влада, що є владою встановленою. ці ідеї підтримав 
і томас Пейн, який у праці «Права людини», виданій двома роками 
пізніше, зазначив: «конституція – це явище, яке передує урядові, 
а уряд є творінням конституції; конституція не є справою уряду, 
а справою людей, які створюють його. вона містить принципи, на 
яких має будуватися уряд: спосіб, у який він має бути організований; 
владу, якою він має бути наділений; спосіб проведення виборів; 
строк, на який обирають парламенти... конституція стоїть вище від 
уряду, так само, як закони, що згодом прийняв цей уряд, стоять вище 
від системи судочинства»3. розроблена сійєсом концепція послідов-
но втілювалася у життя в процесі прийняття перших писаних кон-
ституцій та визначальних для конституціоналізму політико-правових 
документів, про що йтиметься далі.

1  сийес Эммануэль-Жозеф. что такое третье сословие? Прил. к кн.: «Аббат Сийес: 
от Бурбонов к Бонапарту» / сост., пер., вступ. ст. М. Б. Певзнер. сПб. : алетейя, 2003. 
с. 207–209.

2  там само. с. 208–209.
3  Пейн томас. Права людини. с. 51–52.



134

розділ 2. Формування європейської моделі конституціоналізму: від ідеї…

таким чином, у континентальній Європі передреволюційної доби 
активно формується доктрина конституціоналізму, охоплюючи кон-
цепції свободи людини, її природних прав, обмеженого правління та 
поділу державної влади, національного (народного) суверенітету, 
установчої влади та поступово набуваючи довершеного вигляду. разом 
із ліберально-демократичною ідеологією вона стає основою практич-
них змін у суспільно-політичних устроях держав континентальної 
Європи. і якщо в англії доктрина розвивається слідом за практикою1, 
то в континентальній Європі вона їй передує: спочатку обґрунтовують-
ся відповідні концепції, лише потім починають формуватися засно-
вані на ліберально-демократичній ідеології конституційні системи 
правління.

2.4. Формування національних 
конституційних систем правління  

(новий час)

Яскравим прикладом та водночас центром ліберально-демократич-
них перетворень була Франція, досвід якої наповнив термін революція 
тим змістом, що йому притаманний сьогодні: не просто політичного 
перевороту, а повної ліквідації всієї попередньої системи правління – її 
політичних, економічних та соціальних основ2.

генеральні Штати, які були скликані після 175-річної перерви ко-
ролем Людовіком ХVі для вирішення фінансових проблем уряду через 
встановлення нових податків, насправді лише поглибили політичну 
кризу. рушієм революційних змін став третій стан, про який писав 
у своєму памфлеті сійєс. Після відмови представників двох інших 
станів проводити спільні засідання та спільно приймати рішення, де-
легати від третього стану (кількість яких дорівнювала сумі делегатів 
двох інших палат) проголосили себе національними зборами і фактич-
но взяли на себе законодавчу владу. отримавши підтримку кількох 
десятків представників двох інших станів, національні збори розпо-

1  Dicey A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. 435 p.
2  норман дэвис. история европы. с. 431.



135

2.4. Формування національних конституційних систем правління (новий час)

чали процес ліквідації як абсолютної монархії, так і основ старого 
суспільного порядку загалом. усього за одну ніч 4–5 серпня 1789 р. 
після бурхливих та тривалих дебатів1 було прийнято близько тридцяти 
декретів, якими був зруйнований феодальний устрій, апарат зневіль-
нення селян, система дворянських привілеїв, а також суттєво обмеже-
на влада монарха. водночас мінялася структура парламенту, який 
відтепер складався з однієї палати2. таким чином, під впливом рево-
люції Франція перетворювалась на конституційну монархію.

у відповідь на оголошення королем усіх прийнятих актів недій-
сними та закриття засідання національних зборів із вимогою розді-
литись за станами, вони проголосили себе національною конститу-
ційною асамблеєю – установчим органом. 26 серпня 1789 р. націо-
нальна конституційна асамблея прийняла визначальний для 
формування конституціоналізму документ – декларацію прав люди-
ни та громадянина. у ній були відображені ідеї, що надихали Фран-
цузьку революцію; доктринально документ базувався на теоріях 
установчої влади, природних прав людини, народного суверенітету, 
поділу державної влади.

у преамбулі декларації вказувалося: «Представники французь-
кого народу, які складають національні збори, беручи до уваги, що 
незнання, забуття або зневаження прав людини є єдиними причинами 
суспільних лих і корупції уряду, вирішили проголосити в урочистій 
декларації природні, невідчужувані, невід’ємні і священні права 
людини»3. декларація просякнута ідеями індивідуалізму та гуманізму; 
вона проголосила принципи свободи та рівності, а збереження при-
родних і невід’ємних прав людини (свободи, власності, безпеки і опо-
ру гнобленню) визначила метою всякого політичного союзу. стаття 16 
декларації закріпила базове для розуміння сутності конституціоналіз-
му положення: «суспільство, в якому не забезпечено гарантування прав 
людини і не проведено поділу влади, не має конституції»4.

1  Stephens H. Morse. A History of the French Revolution : In 3 volumes. Volume 1. 
New York : Charles Scribner’s Sons, 1911. P. 164–168.

2  Koch Christopher W. Koch’s History of Europe: from the Subvertion of the Roman 
Empire in the West to the Abdication of Napoleon / transl. By Andrew Crichton, LL. 
D. Second edition. London : Whittaker and Co., Ave Maria Lane. P. 170.

3  Declaration of Human and Civic Rights of 26 august 1789. URL: http:// 
www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/anglais/cst2.pdf.

4  там само.
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декларація вийшла далеко за рамки відведеної їй формальної ролі – 
вступу до конституції Франції 1791 р. і річ не у тім, що вона залиша-
лася невід’ємною складовою кількох Французьких конституцій, у тому 
числі й чинної, і навіть не у тім, що вона стала першим основополож-
ним документом на шляху формування нової прогресивної на час її 
прийняття суспільної системи. справа в тому, що вона здійснила знач-
ний вплив на формування конституціоналізму у всьому світі, і, пере-
дусім, на формування європейської моделі конституціоналізму. Як 
вказує норман девіс, у самій Франції 1789 р. вважали, що відбувають-
ся події, які вплинуть на життя народів далеко за межами Франції 
і далеко за межами політики. натхненні ідеалами Просвітництва, ре-
волюціонери вірили, що боролися проти універсальної тиранії та ді-
яли від імені усіх людей. недаремно політичний документ, що став 
основним здобутком революції, вони назвали декларацією прав люди-
ни, а не французів1.

Прийнята 1791 р. конституція виходила із тих засад, що уже були 
проголошені декларацією, та закріплювала конституційно-монархічну 
форму правління. вона суттєво розширила перелік особистих і полі-
тичних прав і свобод, зокрема, відкрила усім громадянам доступ до 
будь-яких посад, проголосила свободу пересування і проживання, 
думки і слова, друку, зборів, право на петиції, недоторканність при-
ватної власності. на відміну від американської конституції, вона про-
голосила деякі соціальні права, зокрема ввела загальну частково без-
оплатну початкову народну освіту, передбачила допомогу окремим 
соціально незахищеним верствам населення. Були передбачені і меха-
нізми захисту проголошених прав, зокрема гарантувались формальна 
незалежність і незмінюваність суддів, передбачалось створення суду 
присяжних2.

Проте ідеї декларації, окрім конституції, втілювались у низці ін-
ших важливих документів, які реформували усі основні сфери суспіль-
ного життя. окрім прийнятих раніше актів, якими скасовувались фе-
одальні повинності, це були декрети щодо виборчого права, адміні-
стративного устрою і самоврядування, націоналізації церковних 
земель, реорганізації церкви, земельних відносин тощо. у Франції, 

1  дэвис норман. история европы. с. 431.
2  Constitution of 1791. National Assembly. France. URL: http://www.historywiz.com/

primarysources/const1791text.html.
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таким чином, конституціоналізм формувався за таким алгоритмом: 
ідеологія → доктрина → революція → декларація 1789 р. → консти-
туція 1791 р. + декрети національних зборів → конституційна система 
правління.

Що стосується конституційної системи правління Франції, варто 
зауважити, що, вона була найменш стабільною порівняно з іншими 
елементами національного конституціоналізму. Починаючи з 1791 р., 
у Франції було прийнято 16 конституцій та конституційних актів, які 
передбачали різноманітні форми та системи правління: республіки, 
конституційні монархії, імперії. уже у 1793 р. були прийняті нова, 
республіканська, конституція (вперше – на референдумі) та нова де-
кларація прав людини і громадянина, які, однак, не були втілені у жит-
тя, а заміщені режимом якобінської диктатури. Згодом референдумами 
були ухвалені конституції 1795 р. та 1799 р.; остання встановила авто-
ритарну систему наполеона Бонапарта, яка перервала процес розвитку 
французького конституціоналізму на 15 років (імперія наполеона 
Бонапарта 1804–1814 рр.).

незважаючи на це, вплив ідей Просвітництва, Французької рево-
люції був відчутним на більшості території Західної, центральної та, 
частково, східної Європи. ці ідеї реалізовувались у Франції, перехо-
дячи з конституції до конституції, починаючи із 1789 р., із перервою 
на авторитарні режими. Перебування під пануванням Франції у різний 
час того періоду територій голландії, італії, іспанії, Швейцарії, німеч-
чини та інших країн сприяло територіальному поширенню згаданих 
ідей Європою. Більше того, передбачена конституційною Хартією 
1814 р. поміркована ліберально-демократична модель стала зразком 
для низки країн Європи, як до, так і після 1848 р. (коли в Європі роз-
почалась революція), зокрема Бельгійської конституції 1830 р., деяких 
німецьких конституцій до 1848 р., конституції сардинського королів-
ства 1848 р., Прусських конституцій 1848 та 1849 рр., австрійської 
конституції 1867 р.1

Завдяки революції Франція стала першою країною Європейського 
континенту, де з’явилась національна система конституціоналізму. 
саме вона привела до того, що в державі не просто були встановлені 
конституційні обмеження королівської влади, а докорінно змінено 

1  тищик Б. й. історія держави і права зарубіжних країн. новий час (XVіі ст. – 
1918 р.) : навч. посіб. с. 322.
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суспільно-політичний устрій, заснований на принципах свободи, рівно-
сті, прав людини. такий суспільний устрій потребував конституційно 
обмеженої системи правління, що разом з ідеологією та відповідною 
доктриною склали систему національного конституціоналізму.

у той же час в інших країнах континентальної Європи (для при-
кладу, у Швеції) конституційні системи правління формувалися ево-
люційним шляхом, через накладення окремих конституційних обме-
жень на королівську владу. Ще з 1611 р. у Швеції діяв акт із назвою 
«Зобов’язання короля», який формально ставив його у залежність від 
риксдагу при прийнятті всіх важливих рішень. на практиці цей акт 
досить часто ігнорувався, а на кінець XVII ст. влада монарха була 
необмеженою; парламент, який існував тут із 1435 р., перестав скли-
катися. Протягом так званої ери свободи (1718–1772 рр.), яка наста-
ла після ослаблення в результаті зовнішньо та внутрішньополітичних 
чинників абсолютної влади монарха, розпочався процес обмеження 
королівських прерогатив. у 1720 р. було запроваджено конституцію 
(акт про форму правління), що було умовою успадкування престолу 
після смерті карла Хіі його сестрою улрікою елеонорою. документ 
передбачив надання реальної законодавчої влади парламенту рикс- 
дагу1.

Парламент складався із чотирьох палат відповідно до станового 
складу тогочасного суспільства, збирався раз на 5 років та мав повно-
важення схвалювати бюджет і навіть брав участь у формуванні уряду – 
державної ради. таким чином, до 1772 р., коли було зроблено спробу 
відновити абсолютизм, у Швеції функціонувала обмежена монархія. 
Проте вона була обмежена не для гарантування свободи, рівності чи 
фундаментальних прав особи, а, головним чином, для забезпечення 
інтересів пануючих станів. Лише нова конституція (акт про форму 
правління) 1809 р. створила передумови для утворення стабільної 
конституційної системи обмеженої монархії та діяла до 1974 р., коли 
був прийнятий новий акт із аналогічною назвою.

інша ситуація склалася у Польщі, де у 1791 р. приймається фак-
тично перша на Європейському континенті конституція (якщо не 
вважати такою угоди й пакти війська Запорізького Пилипа орлика 
1710 р.), проте конституційну систему правління на її основі створити 

1  Scott Franklin Daniel. Sweden, the Nation’s History / Enlarged Edition. Carbondale 
and Edwardsville : Southern Illinois University Press, 1988. P. 237–246.
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не вдається. річ Посполита станом на кінець XVIIі ст. була суттєво 
ослабленою першим поділом Польщі 1772 р., який здійснили три 
великі держави – Пруссія, австрія, росія. у Польсько-Литовській 
державі це тільки підсилило дух опору передусім російській гегемо-
нії. Як і у передреволюційній Франції, тут спостерігалося піднесен-
ня суспільно-політичної активності, з’явилася низка публікацій, 
пронизаних ідеями свободи та рівності. скориставшись ослабленням 
росії в результаті її війни з туреччиною (на стороні росії виступала 
також австрія) та утворення антиросійської коаліції (Пруссія, англія, 
голландія), патріотичні кола та король зробили спробу зберегти не-
залежність речі Посполитої. 3 травня 1791 р. на засіданні сейму за 
активної участі короля було проголошено конституцію (урядовий 
закон)1.

конституція передбачала перетворення Польсько-Литовської дер-
жави на конституційну монархію. вона поширювала ті права, що ра-
ніше належали лише дворянам, на буржуазію, а на селян – публічне 
право. Хоча ставлення до цього документа ще з моменту його ухвален-
ня було неоднозначним (частина сеймових депутатів заперечували сам 
факт його прийняття, оскільки голосування так і не відбулося2), «це 
був перший випадок завоювання мирних реформ мирним шляхом, 
перша такого роду конституція в Європі»3. Проте сформувати консти-
туційну систему правління на основі конституції так і не вдалося. 
у відповідь на її прийняття консервативні (проросійські) кола проголо-
сили у м. торговиці конфедерацію і закликали на допомогу царську 
армію. конституція 1791 р. була придушена російською інтервенцією, 
другим поділом Польщі у 1793 р., а після третього поділу у 1795 р. річ 
Посполита припинила своє існування.

на внутрішню політику деяких країн, як от іспанії (де після фран-
ко-іспанської війни монархом став брат наполеона Жозеф Бонапарт), 
Франція здійснювала безпосередній вплив. Перша конституція іспа-
нії – статут Байони 1808 р. – була проголошена Жозефом Бонапартом 
від свого імені як короля іспанії (у деяких джерелах зазначається, що 
статут формально був контрасигнований радою дворян, призначеною 

1  стецюк Петро. Перша конституція Польщі (1791): спроба правового аналізу. 
Львів : астролябія, 2010. с. 9–15.

2  там само. с. 15–17.
3  дэвис норман. история европы. с. 446.
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імператором)1. незважаючи на те, що документ лише відносно обме- 
жував владу монарха, проте він відобразив ліберально-демократичну 
ідеологію та закріпив права і свободи особи.

Початком становлення системи конституціоналізму, заснованої на 
національному суверенітеті іспанії, вважають прийняття 19 березня 
1812 р. іспанським парламентом – генеральними кортесами – у місті 
кадіс першої іспанської конституції. вона відобразила ліберально-
демократичну ідеологію, проголосила принципи поділу влади та на-
ціонального суверенітету. своє відображення у тексті конституції 
знайшли права на особисту безпеку і недоторканність, житло, влас-
ність, а також свобода преси. Формою правління, відповідно до кон-
ституції, була спадкова монархія; законодавчу владу здійснював одно-
палатний парламент – генеральні кортеси, виконавча влада належала 
королю, який формував уряд.

Проте вже через два роки (4 травня 1814 р.) під тиском короля 
Фердинанда VIі, який взяв активну участь в антифранцузькому русі та 
замінив на престолі Жозефа Бонапарта, конституція була скасована, 
а іспанія повернулась до системи абсолютизму з необмеженою владою 
монарха. відновила свою дію вона на нетривалий період під час рево-
люції 1820–1823 рр., а згодом у 1836 р. – на час підготовки до ухвален-
ня нової іспанської конституції. Прийнята після реакційного періоду 
правління Марії крістіни де Борбон, конституція 1837 р. відновлюва-
ла, хоча й дещо обмежено, принципи національного суверенітету, по-
ділу влади, права та свободи людини і громадянина та передбачала 
функціонування дуалістичної монархічної системи правління, а кон-
ституція 1845 р. ще більше централізувала владу.

другий етап формування національних систем конституціоналізму 
пов’язаний із Європейською революцією 1848 р., під якою розуміють 
серію революцій в європейських державах, що відбулися протягом 
1848–1851 рр.2 історики стверджують, що вони мали спільні причини 
і, незважаючи на різні політичні та соціально-економічні передумови, 
спільні цілі – остаточно знищити феодальну державу, розширити коло 
гарантованих свобод, забезпечити ширшу участь народу в управлінні 

1  Charles J. Esdaile. Spain in the Liberal Age: From Constitution to Civil War, 1808–
1939. Oxford ; Malden, Mass : Blackwell Publishers, 2000. P. 8–12.

2  Sperber Jonatan. The European Revolutions, 1848–1851. Second edition. New York : 
Cambridge University press, 2005. P. 1–5.
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державою. революція спалахнула у Парижі та досить швидко поши-
рилася на схід (німеччиною, габсбурзькою монархією), зупинившись 
лише на західному кордоні росії. вона також активізувала революцій-
ні рухи італії, що розпочались кількома тижнями раніше1. Протягом 
шести місяців революційна хвиля охопила більшість території східної 
Європи2. у результаті революція привела до формування національних 
держав та низки конституційних систем правління там, де все ще збе-
рігалася абсолютна влада монарха (австрія) або феодальна форма 
суспільного устрою (німеччина).

рушійною силою революції в Парижі стали робітники, кількість 
яких постійно зростала у зв’язку із розвитком промисловості. відпо-
відно, основні вимоги, що висували республіканці та соціалісти, які 
забезпечували політичний супровід революції, стосувалися соціально-
економічних прав (на профспілки, регулярну виплату заробітної плати, 
скорочення робочого дня, створення міністерства праці тощо). цей 
чинник суттєво вплинув на зміст конституціоналізму, характер та обсяг 
гарантованих державою конституційних прав та свобод. так, у прий-
нятій установчими зборами конституції 1848 р. (яка проголосила 
другу республіку) було передбачено ліквідацію смертної кари за по-
літичні злочини, скасування рабства, право громадян на мітинги, 
збори і демонстрації, право подавати петиції, а також створювати со-
юзи і товариства. крім того, було гарантовано низку соціальних прав, 
зокрема на працю, безплатне професійне навчання, фіксувалися прин-
ципи рівності між роботодавцем і найманим працівником, свободи 
праці та промисловості. конституція також закріпила взаємні обов’язки 
громадян та держави, серед останніх: охорона власності, забезпечення 
доступності освіти, соціальний захист громадян, які не можуть пра-
цювати, забезпечення існування бідним громадянам «через братню 
допомогу».

важливе значення для розуміння ролі революції 1848 р. у форму-
ванні конституціоналізму має врахування того факту, що протести були 
спрямовані проти свавільних дій королівського уряду. так, для при-
душення республіканської опозиції та зростаючого робітничого уряду, 

1  Evans Robert J. W., Hartmut Pogge von Strandmann. The Revolution in Europe 
1848–1849. From Reform to Reaction. Oxford : Oxford University press, 2000. P. 2–3.

2  Sperber Jonatan. The European Revolutions, 1848–1851. Second edition. New York : 
Cambridge University press, 2005. P. 273.
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всупереч нормам діючої на той час конституційної Хартії 1830 р., 
королівський уряд застосував найрізноманітніші методи поліцейсько-
го нагляду та репресій. Передусім це стосувалося мітингів, вуличних 
походів і демонстрацій, а також обшуків, арештів і т. д.1 відтак, ре-
волюція 1848 р. водночас була робітничим рухом, спрямованим на 
гарантування соціально-економічних прав та проти урядового сва-
вілля.

Проголошення другої республіки у Франції та прийняття нової 
конституції активізувало революційні сили в австро-угорській імпе-
рії, яка до 1848 р. залишалася абсолютною монархією. незважаючи на 
реформи, які проводили імператриця Марія терезія та її син імператор 
йосиф іі, влада монарха залишалася необмеженою. а в час правління 
Франца іі, який був останнім імператором священної римської імперії, 
відбувалася жорстка централізація влади2. революційну хвилю під-
тримали угорці, які вже в березні 1848 р. ухвалили власну конституцію 
(11 квітня вона була затверджена імператором після попереднього 
прийняття угорським сеймом)3. у результаті повстання у відні 13 бе-
резня 1848 р. імператор скликав установчі збори (загальнодержавного 
представницького органу тут ніколи раніше не існувало) та дарував 
25 квітня 1848 р. конституцію, що передбачала утворення конститу-
ційної монархії, в якій влада глави держави була серйозно обмежена 
парламентом. Хоча ця конституція і не була реалізована на практиці 
(монарх зрікся престолу, а новий імператор Франц йосиф проголосив 
у 1849 р. нову конституцію), проте вона поклала початок формуванню 
в австрії конституційної системи обмеженого правління.

конституційний процес у німеччині, яка до ХіХ ст. ніколи не іс-
нувала як єдина держава, суттєво відрізнявся. Після утворення у 1815 р. 
на віденському конгресі німецького союзу, що тільки закріпив полі-
тичну роздробленість німеччини, в її напівсуверенних утвореннях 
почали приймати конституції. Протягом 1816–1847 рр. конституції 
були ухвалені (переважно октройовані правителями) у більшості із 34 
держав, що входили до складу союзу. вони передбачали утворення 

1  тищик Б. й. історія держави і права зарубіжних країн. новий час (XVіі ст. – 
1918 р.) : навч. посіб. с. 328–329.

2  дэвис норман. история европы. с. 411–414.
3  Dieter Dowe, Heinz-Gerhard Yaupt, Dieter Langewiesche, Jonathan Sperber. Europe 

in 1848: Revolution and Reform / Translated from the German by David Higgins. New York ; 
Oxford, 2008. P. 150.
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станово-представницьких органів – ландтагів, які, однак, владу монар-
хів практично не обмежували. конституції не відігравали ніякої ролі, 
адже німецьким союзом фактично керували австрія та Пруссія. По-
штовхом до розвитку конституціоналізму в німеччині стала революція 
1848 р.

державні утворення, що входили до складу політично роз’єднаної 
німеччини (Баден, вюртенберг, гессен, саксонія), одне за одним за-
проваджували ліберальні зміни. серйозне повстання в Берліні змуси-
ло короля Пруссії піти на поступки, що стало першим кроком до по-
чатку конституційного процесу. у березні 1848 р. була обрана ні- 
мецька національна асамблея, яка засідала у Франкфурті та стала 
центральним органом, що приймав рішення для трансформації рево-
люції в реформи. Франкфуртськими національними зборами була 
прийнята конституція, згідно з якою німеччина мала функціонувати 
у вигляді конституційної монархії. вона втілила принципи свободи та 
рівності, свободу слова, друку, совісті, недоторканність особи та жит-
ла, свободу зборів і союзів тощо. Передбачалася парламентська відпо-
відальність уряду та децентралізована система влади1. Після поразки 
німецької революції конституція 1848 р. була замінена октройованою 
конституцією, яку Прусський король дарував у 1850 р. Проте вона 
стала першим і фактично єдиним до ХХ ст. кроком на шляху утвер-
дження ліберально-демократичної ідеології та спробою формування 
конституційної системи правління.

на конституційний розвиток німеччини суттєво вплинула й соці-
алістична ідеологія, теоретичні положення якої розробляли карл 
Маркс, Фрідріх енгельс і яка у видозміненому (не такому радикально-
му) вигляді лягла в основу політичної програми спочатку очолювано-
го Фердинантом Лассалем загальнонімецького робітничого союзу, 
а згодом – соціал-демократичної робітничої партії. ця ідеологія за-
кликала надати усьому суспільству, у тому числі й робітничому класу, 
контроль за урядом і його функціями.

Формування конституціоналізму у німеччині було пов’язане із 
проблемою утворення єдиної держави, чого вдалося досягнути Бісмар-
ку шляхом жорсткої, далеко не ліберальної політики, а також війни із 
Францією. розроблена та прийнята установчим рейхстагом конститу-

1  Hill Jonathan Richard. The Revolutions of 1848 in Germany, Italy, and France. Senior 
Honors Theses. Paper 45. Eastern Michigan University, 2005. P. 8–12. 
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ція 1871 р. закріпила об’єднання німецьких земель, а також обмежену 
(формально) монархічну форму правління. Проте розділу про права та 
свободи людини і громадянина, як і положення про національний (на-
родний) суверенітет, вона не містила, створивши передумови для 
утворення авторитарної поліційно-бюрократичної системи1. із такою 
централізованою системою влади німеччина вступила в Першу світо-
ву війну.

революція 1848 р. суттєво вплинула і на становлення конституціо-
налізму в італії, де ще з часів Французької революції 1789 р. були по-
ширені революційні настрої та ліберально-демократична ідеологія. 
італія, як і німеччина, була політично роздробленою, значна частина 
її території перебувала під суверенітетом австро-угорщини. відтак, 
формування конституційної системи правління було пов’язане перед-
усім із здобуттям національного суверенітету об’єднаною італією. 
аналізуючи події та результати італійської революції 1848 р., історики 
вказують, що вона одночасно була війною за національну незалежність, 
битвою за свободу і боротьбою за вдосконалення соціальних умов. усі 
протести та демонстрації, які б вимоги на них не висувалися (політич-
ного чи соціально-економічного характеру), завжди були спрямовані 
проти австрійського панування2.

важливим кроком на шляху формування конституціоналізму в іта-
лії стало ухвалення у березні 1848 р. конституції П’ємонту, який збе-
рігав часткову політичну самостійність в той час, як інші італійські 
держави були під контролем австрії. Після проголошення у 1861 р. 
правителя П’ємонту королем об’єднаного королівства італії, цей до-
кумент став його конституцією, яка діяла майже 100 років. документ 
передбачав конституційну монархію із поділом державної влади та 
правами і свободами людини та громадянина: свободою слова, друку 
і преси, місця проживання, недоторканністю особи та житла, свободою 
віросповідання. на основі цієї конституції було сформовано лібераль-
ну модель державного правління в умовах монархії, причому влада 
короля поступово обмежувалась, перетворивши з часом італію на 
парламентську монархію.

1  тищик Б. й. історія держави і права зарубіжних країн. новий час (XVіі ст. – 
1918 р.) : навч. посіб. с. 453–454.

2  Dieter Dowe, Heinz-Gerhard Yaupt, Dieter Langewiesche, Jonathan Sperber. Europe 
in 1848: Revolution and Reform. P. 60.



145

2.4. Формування національних конституційних систем правління (новий час)

революційна хвиля 1848 р. досягла і скандинавських країн. Якщо 
у Швеції в цей час вже існувала обмежена монархія, то в данії (під 
суверенітетом якої перебувала й норвегія) до 1848 р. панував абсолю-
тизм. Під тиском революційних подій король Фредерік Vіі погодився 
на запровадження конституційного правління та скликав загальнона-
ціональні представницькі збори, які розробили проект конституції. 
у результаті її ухвалення данія стала однією із найдемократичніших 
держав тогочасної Європи. конституція передбачала низку прав та 
свобод людини і громадянина (свободу слова, друку, преси, зборів, 
віросповідання, недоторканність особи і житла, товариств і союзів), 
а також поділ державної влади. конституція діяла до 1915 р., коли було 
ухвалено новий конституційний закон. у норвегії конституція була 
прийнята у 1814 р. (вона діє до цього часу) установчими зборами, які 
водночас обрали короля. ідеологічно вона зазнала впливу Французької 
конституції 1791 р.

у результаті П’ятої революції в іспанії (1868 р., тривала до 1874 р.) 
було ухвалено установчу конституцію (здійснюючи підготовку до її 
прийняття, уряд видав декрет, яким було проголошено всезагальне 
виборче право, в лютому 1869 р. були скликані установчі кортеси). 
Широкий перелік прав людини, який містив документ, дозволив вва-
жати його одним із найбільш ліберальних конституційних актів  
ХіХ ст. на Європейському континенті. конституція містила низку но-
вел та створювала необхідні умови для формування конституційної 
системи правління. король, який номінально зберігав у своїх руках 
виконавчу владу, а також право розпускати й скликати кортеси, уже не 
був одноосібним держателем більшості конституційних повноважень 
по управлінню державою. конституція значно підвищила роль уряду – 
ради міністрів, який вперше визнавався відповідальним не лише перед 
королем, а й перед парламентом. нижня палата двопалатного парла-
менту (конгрес) мала формуватись шляхом виборів на основі загально-
го виборчого права, яке, однак, належало на той час виключно чолові-
кам. до складу сенату (верхня палата), як і раніше, входили вищі чини 
суспільства, що мало урівноважувати інтереси всіх сторін.

іспанія належить до тієї незначної частини європейських держав, 
які до початку ХХ ст. мали досвід запровадження республіканської 
форми правління. Після масових протестів, спричинених незадоволен-
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ням політикою уряду, 11 лютого 1873 р. кортеси вперше проголосили 
іспанію республікою. невдовзі був розроблений проект республікан-
ської конституції, який, утім, через наростаючі протиріччя всередині 
республіканців, так і не був утілений у життя. також цьому посприяла 
контрреволюція монархістів, які, насамперед за допомогою армії, таки 
зуміли в грудні 1874 р. відновити монархію. у результаті столітнього 
періоду революційних подій до початку новітнього періоду історії одна 
з найбільших на той час держав Європи – іспанія – мала досвід семи 
конституцій.

таким чином, на початок ХХ ст. на території континентальної Єв-
ропи утвердилась низка національних держав. частина із них мала 
значний досвід впровадження ліберально-демократичної ідеології та 
функціонування конституційних систем правління. центром зароджен-
ня та поширення конституціоналізму була Франція, де найбільш ак-
тивно формувалися ідеологія та доктрина конституціоналізму, а рево-
люції 1789 та 1848 рр. не лише привели до втілення цих ідей у життя, 
але й поширювали їх далеко за межі держави по Європейському кон-
тиненту. велика Французька революція 1789–1815 рр. мала наслідком 
створення системи конституційної монархії та вплинула на розвиток 
польського і скандинавського конституціоналізму. Європейські рево-
люції 1848 р. привели до становлення конституційного правління 
в низці держав, передусім у німеччині (яке, однак, було нетривалим), 
австрії, італії, данії. у другій половині ХіХ ст. процес поширення 
конституціоналізму територіально охопив Південно-східну Європу 
(румунія, греція, Болгарія, сербія).

Після встановлення перших конституційних правопорядків поміт-
ними стали принципові відмінності між англійським, континентальним 
та американським конституціоналізмом. Перша явно видима відмін-
ність – це, звичайно, форма конституції – писана в сШа та континен-
тальній Європі і неписана в англії. друга – різні форми правління 
(республіканська в сШа, парламентська монархія в англії, переважно 
дуалістичні монархії – в континентальній Європі). Проте крім таких 
явних відмінностей, були й інші, глибші, які випливали із особливостей 
законодавчої та виконавчої влади.

відомий конституціоналіст алберт дайсі, який особисто ознайо-
мився із режимами сШа, Бельгії, Франції, Швейцарії та німеччини 
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під час подорожей до цих країн1, вважав їх конституційними, проте 
відмінними за сутністю від англійської конституції. дайсі стверджував: 
якщо англії та країнам, які подібно до сШа, успадкували англійські 
традиції, вже було властиве верховенство права, то майже в кожній 
континентальній спільноті виконавча гілка влади здійснювала набага-
то ширші дискреційні повноваження; а там де є дискреція, є і простір 
для свавілля, що неодмінно означає відсутність правової свободи під-
даних2. Ще одна відмінність континентального конституціоналізму 
полягала в тому, що, обтяжений тривалим досвідом існування стано-
вого суспільства, він довго мав труднощі із запровадженням рівності 
перед законом та містив винятки щодо відповідальності окремих при-
вілейованих категорій громадян, в той час як в англії будь-яка людина, 
незалежно від її звання та положення, підкоряється звичайним законам 
держави і підлягає юрисдикції звичайних судів. нарешті, англійська 
конституція, на відміну від континентальних, як стверджував дайсі, 
не має декларацій чи дефініцій прав людини, вона є результатом судо-
вих рішень, у яких визначаються права окремих осіб в окремих ви-
падках; вона створена суддями і має всі риси (як позитивні, так і не-
гативні), притаманні прецедентному праву3.

суттєві відмінності мав і принцип поділу державної влади: якщо 
у Франції його зміст розглядали крізь призму взаємовідносин між ви-
конавчою та судовою владою, то в англії головною рисою поділу 
влади була незалежність суддів. Французький варіант передбачав не-
змінюваність суддів звичайних судів, внаслідок чого вони були неза-
лежні від виконавчої влади, проте уряд та його посадові особи мали 
бути незалежні і практично не підсудні звичайним судам. Як стверджує 
дайсі, англійське верховенство права передбачає право суддів конт-
ролювати виконавчу владу, в той час як континентальний поділ влади 
передбачає право уряду контролювати суддів4.

Якщо спробувати виокремити спільні риси національних консти-
туційних систем правління держав континентальної Європи, що іс-
нували на зламі ХіХ–ХХ ст., з позицій сьогодення, найбільш вираз- 
ними будуть такі: 1) наявність писаної конституції; 2) формалізовані 

1  Michener Roger. Foreword to the «Introduction to the Study of the Law of the 
Constitution» A. V. Dicey. Indianapolis : Liberty Classics, 1982. P. XI–XXIV.

2  Dicey A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. P. 110.
3  там само. P. 114–117.
4  там само. р. 315.
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права та свободи людини і громадянина (окремі розділи в конституці-
ях, Французька декларація); 3) поділ державної влади. З розвитком 
конституціоналізму цей перелік поступово розширювався, доповнив-
шись, для прикладу, у першій половині ХХ ст. конституційною юрис-
дикцією. Проте, незважаючи на спільну ідеологічну та доктринальну 
основу конституціоналізму, а також згадані ознаки, станом на кінець 
періоду нового часу говорити про існування європейського конститу-
ціоналізму у вигляді однієї моделі передчасно. остаточно європейська 
модель конституціоналізму утвердилась після уніфікації національних 
конституційних правопорядків під впливом низки європейських орга-
нів та установ, що з’явилися в повоєнній Європі й ознаменували по-
чаток євроінтеграційних процесів.

2.5. Роль європейських органів та установ 
в утвердженні європейської моделі 
конституціоналізму та виникненні 

європейської конституційної ідентичності

новітня історія, що, за визначенням істориків, стартує з 1914 р., 
пов’язана із низкою визначальних та водночас драматичних подій, які 
суттєво вплинули на європейську модель конституціоналізму. дві сві-
тові війни, які принесли небачену до того кількість жертв, підштов-
хнули європейські народи до переосмислення таких базових понять, 
як цінність людського життя, людська гідність, права людини, а також 
пошуку засобів і механізмів їх гарантування та захисту. Права людини, 
а також верховенство права та демократія перейшли у розряд консти-
туційних цінностей, спільність яких стала основою європейських ін-
теграційних процесів та формування континентальної моделі консти-
туціоналізму, а згодом – європейської конституційної ідентичності.

територіально формування європейської моделі конституціоналіз-
му охопило далеко не весь континент, а відбувалося в країнах, де па-
нувала ліберально-демократична ідеологія: Бельгія, данія, Франція, 
ірландія, італія, Люксембург, нідерланди, норвегія, Швеція (країни, 
що разом із об’єднаним королівством у 1949 р. заснували раду Євро-
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пи), а також Фрн. іспанія, греція, Португалія, де до 1974–1975 рр. 
існували авторитарні режими, а також держави соціалістичного табо-
ру (країни – учасниці варшавського договору: срср, албанія, Болгарія, 
ндр, Польща, румунія, угорщина, чехословаччина) приєдналися до 
цих процесів значно пізніше.

аналіз історії формування конституціоналізму в Європі демон-
струє цікаву закономірність: поштовхами для розвитку гуманістич-
ного за своїм змістом явища, яким є конституціоналізм, протягом 
XVIII–XX ст. були жахливі за перебігом події – революції та війни. 
Якщо у XVIII–XіX ст. це були Французька революція та європейські 
революції, що спричинили появу перших конституційних систем 
правління, то у ХХ ст. – дві світові війни. Їхній вплив на розвиток 
європейської моделі конституціоналізму (особливо другої світової 
війни) полягав у такому:

по-перше, після усіх жахіть, які пережили європейські народи 
(свавільного позбавлення життя, катувань та поневолення людей, не-
людських умов утримання полонених, переслідувань за національною 
ознакою і т. ін.), переоцінки зазнали об’єкти захисту від свавілля, на 
перший план було висунуто людську гідність, яка й стала відправною 
точкою конституціоналізму поствоєнної Європи;

по-друге, важливим засобом запобігання повторенню подібних 
подій було визнано поширення демократії та верховенства права, від-
так європейські держави у формуванні своєї внутрішньої та зовнішньої 
політики враховували цей факт;

по-третє, з метою гарантування миру і стабільності у Європі було 
створено регіональні міждержавні організації, що мали узгоджувати 
інтереси держав-членів, а також сприяти поширенню демократії, вер-
ховенства права та захисту прав людини.

незважаючи на те, що створена з такою ж метою після Першої 
світової війни Ліга націй не виконала покладених на неї завдань та не 
виправдала сподівань, як вказував вінстон черчіль у своїй історичній 
промові в університеті цюріха 19 вересня 1946 р., для перетворення 
Європи або більшої її частини у «вільний та щасливий простір», вар-
тувало створити щось на зразок сполучених Штатів (держав) Європи 
(United States of Europe). Лондонською угодою від 5 травня 1949 р. було 
засновано раду Європи, що, як виявилось згодом, стало лише першим 
кроком на шляху євроінтеграційних процесів.
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Метою утворення ради Європи, відповідно до її статуту, є досяг-
нення більшого єднання між її членами для збереження та втілення 
в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також 
сприяння економічному та соціальному прогресу. Преамбула статуту 
визначає, що ці принципи становлять підвалини кожної справжньої 
демократії та ґрунтуються на духовних і моральних цінностях, що 
є джерелом особистої свободи, політичної свободи та верховенства 
права. умовою членства в раді Європи є визнання державою принци-
пу верховенства права та здійснення прав людини і основних свобод 
всіма особами, які знаходяться під її юрисдикцією, а також відверте та 
ефективне співробітництво в досягненні мети ради1.

Проте для гарантування миру утворення ради Європи було недо-
статньо. кращим способом уникнення нової війни між Францією та 
німеччиною, які протягом останніх до початку європейської інтеграції 
70-ти років тричі воювали між собою, було об’єднання сталеварної та 
вугільної промисловості цих країн і, відповідно, унеможливлення та-
ємного виробництва ними зброї. висунута міністром закордонних 
справ Франції робертом Шуманом, ця ідея стала основою ще глибшої 
інтеграції у Європі. до об’єднання виробництва сталі і вугілля Франції 
та Фрн в травні 1951 р. приєднались італія, Бельгія, нідерланди та 
Люксембург, які підписали договір про створення Європейського об’єд-
нання вугілля та сталі (Єовс). далі – Європейське товариство з атом-
ної енергетики та Європейське економічне співтовариство (1957 р.) 
і врешті договір про Європейський союз 1992 р., яким передбачено 
не лише економічну, але й політичну інтеграцію європейських держав 
із переданням частини суверенітету у сферах зовнішньої політики, 
безпеки та оборони на наднаціональний рівень.

така політична інтеграція, як вказано в преамбулі договору про 
Європейський союз (Маастрихтського договору 1992 р.), заснована на 
спільності універсальних цінностей, якими є недоторканні та невід-
чужувані права людської особистості, свобода, демократія, рівність та 
верховенство права2. Завданнями Європейської спільноти, як вони 
визначені у консолідованій версії договору про заснування Єс є гар-
монійний, збалансований і стабільний розвиток економічної діяльнос-

1  статут ради Європи. Лондон, 5 трав. 1949 р. Преамбула, ст. 1, 3. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_001/print1470925595727129.

2  Consolidated Version of the Treaty on European Union. Official Journal of the 
European Union. 9.5.2008. C 115/15.
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ті, а також низка інших гуманістичних та соціально-економічних цілей, 
досягнення яких забезпечується запровадженням спільного ринку, 
економічного та валютного союзу, а також спільною політикою в тор-
говельній, економічній, екологічній та інших сферах. крім того, не 
менш важливим напрямом діяльності Єс є спільна зовнішня та без-
пекова політика, роль якої значно зросла після запровадження амстер-
дамським договором (1999 р.) посади верховного представника з пи-
тань спільної зовнішньої та безпекової політики.

таким чином, рада Європи та Європейський союз – два утворення, 
які засновані на спільних конституційних цінностях, сповідують спіль-
ні принципи та висувають низку вимог до держав-членів щодо їх вті-
лення в національних правопорядках. Проте інституційно їхній вплив 
на держави суттєво відрізняється. рада Європи як міждержавна орга-
нізація володіє значно меншим арсеналом засобів впливу, аніж Єс, що 
є цілісним політичним утворенням із власною інституційною структу-
рою. так, започаткований як інструмент гарантування безпеки у Євро-
пі, згодом спрямований на досягнення спільних економічних цілей, 
Європейський союз врешті оформився як політичне утворення, а про-
цес його конституціоналізації привів до виникнення нового типу кон-
ституційної ідентичності та європейського конституціоналізму як 
наднаціонального явища.

Процес політичної інтеграції в рамках Єс ґрунтувався на «спільних 
конституційних традиціях» держав-членів, що підкреслюється як 
в установчих документах Єс, так і в юриспруденції Європейського 
суду справедливості. Зокрема, в ст. 6.2 договору про Європейський 
союз вказано, що основоположні права, гарантовані Європейською 
конвенцією прав людини і які випливають з конституційних традицій, 
спільних для держав-членів, є загальними принципами права союзу. 
так само в преамбулі Європейської Хартії фундаментальних прав 
(2000 р., набрала чинності із вступом у дію Лісабонської угоди 
в 2009 р.) підтверджено визнання усіх прав, що випливають з преце-
дентного права Європейського суду справедливості; права та свободи, 
проголошені Європейською конвенцією прав людини; інші права та 
принципи, які випливають зі «спільних конституційних традицій» 
держав Єс та інших міжнародних інтересів.

спільні конституційні традиції визнано джерелом права Єс, ви-
рішальну роль у чому відіграв Європейський суд справедливості. По-
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чинаючи із 1969 р., коли суд уперше встановив, що спільні конститу-
ційні традиції держав-членів є джерелом основоположних прав, до-
тримання яких є невід’ємною частиною загальних принципів права1, 
він неодноразово посилався на це положення. для прикладу, у рішен-
ні в справі нолд проти Європейської комісії зазначено: основополож-
ні права є складовою частиною загальних принципів права, дотриман-
ня яких забезпечує суд; у захисті цих прав суд «черпає натхнення» із 
загальних конституційних традицій держав-членів і не може відстою-
вати заходи, несумісні з основними правами, закріпленими і гаранто-
ваними національними конституціями2.

спільні конституційні традиції держав-членів лягли в основу єв-
ропейської конституційної ідентичності. відмінність між цими двома 
поняттями, за визначенням войцеха садурського, випливає із зорієн-
тованості традицій на минуле. Як він вказує, конституційна традиція 
свідчить про присутність минулого в сьогоденні, в той час як ідентич-
ність – це конституційна реальність Європи, поняття, пов’язане із 
сучасністю3. саме нова конституційна ідентичність створила перед-
умови для виникнення феномену європейського конституціоналізму.

конституціоналізація Європейського союзу як єдиного політичного 
організму із власною системою органів, заснованого на принципах вер-
ховенства права, прав людини, демократії, створила підстави для дис-
курсу про європейський конституціоналізм. у цілях нашого досліджен-
ня важливо розмежовувати поняття європейський конституціоналізм, 
що позначає наднаціональний рівень політико-правової системи, від 
європейської моделі конституціоналізму, яка є результатом конвергенції 
національних систем конституціоналізму європейських держав. це до-
сить складно, оскільки джерелом обох феноменів є спільні конституцій-
ні традиції, цінності, а звідси й засади та значною мірою – ідеологія. 
крім того, органи та установи ради Європи та Єс висувають низку од-

1  Judgment of the Court of 12 november 1969, case 29/69, rec. 1969. р. 425. URL: 
http://www.cvce.eu/en/obj/judgment_of_the_court_of_justice_stauder_case_29_69_12_
november_1969-en-fafa8ce7-544b-47c0-9cfc-cb142a4c9424.html.

2  Judgment of the Court of 14 May 1974. J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung 
v Commission of the European Communities. Case 4-73. URL: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61973CJ0004.

3  Sadurski Wojciech. European Constitutional Identity? (December 2006). Sydney Law 
School Research Paper No. 06/37. URL: http://ssrn.com/abstract=939674 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.939674.
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накових вимог до держав щодо верховенства права, демократії та прав 
людини. тим не менше, для країн, які є членами ради Європи, проте не 
є членами Єс, і які перебувають на етапі формування власної конститу-
ційної державності важливе значення має дослідження рис та власти-
востей європейської моделі конституціоналізму. у той час як європей-
ський конституціоналізм заснований на європейській конституційній 
ідентичності та є результатом конституціоналізації Європейського со-
юзу як цілісного політичного утворення, європейська модель конститу-
ціоналізму є відображенням спільних рис та особливостей національних 
систем конституціоналізму європейських держав.

на формування власне європейської моделі конституціоналізму 
(а не європейського конституціоналізму як наднаціонального явища) 
суттєво вплинула рада Європи, хоча вплив Єс також досить помітний. 
Передусім, це зумовлено кількістю країн – членів ради Європи, що 
є значно більшою, ніж кількість членів Єс. діяльність статутних ор-
ганів рЄ – Парламентської асамблеї та комітету міністрів – спрямо-
вана на уніфікацію підходів та практик національних урядів з метою 
просування принципів верховенства права, демократії та прав людини, 
а Європейський суд з прав людини своєю юриспруденцією забезпечує 
впровадження цих принципів та європейських стандартів прав людини 
в національних конституційних системах.

у той же час Єс суттєво впливав на національні конституційні 
правопорядки держав через низку вимог, які вони мали виконати як 
умову членства у спільноті1. йдеться про європейські стандарти кон-
ституційної демократії та верховенства права, що впроваджувалися 
у національні конституційні правопорядки тих держав, які долучалися 
до Єс протягом його розширення (передусім, постсоціалістичні дер-
жави, зокрема, естонія, Латвія, Литва, Польща, словаччина, словенія, 
угорщина, чехія, Болгарія, румунія, а також Хорватія). Зрозуміло, що 
під впливом цих вимог та стандартів утверджувалися спільні риси на-
ціональних систем конституціоналізму цих держав, що визначають 
особливості європейської моделі конституціоналізму.

вплив європейських органів та установ на остаточне утвердження 
та розвиток європейської моделі конституціоналізму пов’язаний із 
двома процесами, що відбувалися паралельно: по-перше, географічним 

1  копенгагенські критерії членства в Європейському союзі = Copenhagen criteria. 
URL: http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en.htm.
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розширенням простору, на якому впроваджувалася ця модель (у зв’язку 
із падінням комуністичного режиму та обраним конституційним шля-
хом розвитку постсоціалістичних держав); по-друге, підвищенням на 
цьому фоні ролі самих європейських органів та установ, які запропо-
нували постсоціалістичним державам шлях включення до загально-
європейського політичного простору при виконанні низки умов, перед-
усім – щодо захисту прав людини.

важливу роль у цих процесах відіграли конвенція про захист прав 
людини та основоположних свобод (далі – Європейська конвенція прав 
людини або конвенція) та заснований нею Європейський суд з прав 
людини. коли у 1955 р. конвенція набула чинності, єдиною країною, 
яка на той час мала значущий досвід юридичного захисту фундамен-
тальних прав, була ірландія. конституції Бельгії, Франції, Люксембур-
гу, нідерландів не тільки не містили таких прав, але й заперечували 
можливість судового контролю за законами. конституційні суди ні-
меччини та італії ще не розпочали своєї діяльності. таким чином, 
конвенція, як влучно зауважив алек стоун світ, стала своєрідною 
«сурогатною» конституцією у тих країнах, в яких були відсутні юри-
дично закріплені хартії прав і свобод. інші країни, зокрема, Фінляндія, 
норвегія та Швеція впроваджували нові біллі про права, розроблені 
на основі конвенції, з метою заповнення прогалин у власних консти-
туціях1. таким чином, конвенція стала основою доктрини та практики 
обмеження державної влади на користь прав та свобод людини і гро-
мадянина в європейських державах.

у ході територіального розширення ради Європи і Європейського 
союзу (передусім за рахунок постсоціалістичних держав) поширюва-
лися і стандарти прав людини. ураховуючи наміри майбутнього член-
ства в раді Європи та Європейському союзі, колишні соціалістичні 
держави розробляли свої конституції (в частині прав та свобод людини 
і громадянина) на основі конвенції. деякі із них навіть підписали 
конвенцію до ухвалення національних конституцій (азербайджан, 
албанія, вірменія, грузія, Польща, україна).

Проте сама по собі конвенція – усього-на-всього документ, втілен-
ня в життя якого, головним чином, є заслугою Європейського суду 

1  Stone Sweet Alec. The European Convention on Human Rights and National 
Constitutional Reordering (2012). Faculty Scholarship Series. Paper 4995. P. 1864–1865. 
URL: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4995.
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з прав людини. розпочавши діяльність у 1959 р., він поступово наро-
щував кількість розглянутих скарг щодо порушення прав людини 
державами-підписантами, тим самим накладаючи на них легальні 
обмеження. Проте діяльність суду суттєво активізувалася після на-
брання 1 листопада 1998 р. чинності протоколом № 11, який надав 
судові обов’язкову юрисдикцію над усіма скаргами щодо порушення 
передбачених конвенцією прав людини за умови вичерпання усіх 
національних засобів захисту. З цього часу кількість поданих скарг 
та розглянутих справ почали зростати із величезною швидкістю, 
а рішення ЄсПЛ – визначати напрями розвитку європейської моделі 
конституціоналізму, надавши йому нового імпульсу. так, за період 
1959–1998 рр. суд розглянув усього 837 справ, а вже з 2000 р. подібна 
кількість справ стала звичною для періоду в один календарний рік 
(рекордним був 2009 р., коли було розглянуто 1625 справ)1. така ак-
тивність суду, враховуючи його природу, а також сутність і призна-
чення конвенції, навіть стали приводом для постановки питання про 
перетворення Європейської конвенції прав людини в «транснаціональ-
ний конституційний режим», а Європейського суду з прав людини – 
в конституційний суд2.

це дискусійне питання, яке потребує окремого вивчення не тільки 
практики суду, але і його взаємозв’язків із структурою Єс, а також 
співвідношення його юрисдикції з юрисдикцією Європейського суду 
справедливості та низки інших суміжних питань, що виходить за межі 
цього дослідження. Проте вплив ЄсПЛ як на національні системи 
конституціоналізму, так і на уніфікацію підходів та стандартів прав 
людини є безспірним. Здійснюється він при виконанні судом трьох 
його головних функцій: 1) правосуддя (за скаргами осіб); 2) моніто-
рингу (нагляд за повагою до прав людини з боку державних службов-
ців, включаючи суддів); 3) правотворення (визначення обсягу і змісту 
конвенційних прав у світлі національної практики)3.

1  Overview ECHR 1959-2015. European Court of Human Rights, March 2016. URL: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592015_ENG.pdf.

2  Sweet Alec Stone. On the Constitutionalisation of the Convention: The European 
Court of Human Rights as a Constitutional Court (2009). Faculty Scholarship Series. Paper 
71. URL: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/71.

3  Stone Sweet Alec. The European Convention on Human Rights and National 
Constitutional Reordering (2012). Faculty Scholarship Series. Paper 4995. P. 1861. URL: 
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4995.
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З часу його утворення і до кінця 2017 р. ЄсПЛ розглянув близько 
800 тисяч скарг, постановив понад 20 тисяч рішень1. така кількість 
розглянутих справ та постановлених рішень свідчить про суттєвий 
рівень «втручання» суду в національні конституційні системи через 
встановлення стандартів захисту прав людини та пред’явлення держа-
вам вимог щодо підвищення рівня національного захисту.

найбільшого впливу зазнали національні конституційні системи 
в частині гарантування права на справедливий суд. так, більше 41 % 
встановлених судом порушень стосувалися ст. 6 конвенції, у тому 
числі щодо справедливості – 17,63 %, тривалості процедури – 22,13 %. 
наступним за кількістю виявлених порушень є встановлене ст. 5 пра-
во на свободу та особисту недоторканність. у 14,72 % справ суд знай-
шов серйозні порушення права на життя, заборони катувань, нелюд-
ського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання 
(передбачені статтями 2, 3 конвенції)2.

цікавим прикладом впливу рішень ЄсПЛ на правозастосовчий та 
правотворчий (в контексті судового активізму) процеси в національних 
конституційних системах є рішення конституційного суду україни, 
ухвалені ним у червні та вересні 2016 р. Перше стосується судового 
контролю за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного за-
кладу (рішення № 2-рп/2016 від 1 червня 2016 р.), друге – завчасного 
сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних об-
рядів, церемоній та процесій (рішення № 6-рп/2016 від 8 вересня 
2016 р.). об’єктом розгляду конституційним судом в обох випадках 
були фундаментальні права особи – право на свободу та право на сво-
боду світогляду і віросповідання.

в обох рішеннях суд виходив із принципу «дружнього ставлення 
до міжнародного права», за яким конституційний суд україни «вра-
ховує приписи чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість 
яких надана верховною радою україни, та практику тлумачення і за-
стосування цих договорів міжнародними органами, юрисдикцію яких 
визнала україна, зокрема Європейським судом з прав людини»3.

1  Overview 1959-2017 ECHR. European Court of Human Rights, March 2018. URL: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592017_ENG.pdf.

2  Overview ECHR 1959-2015. European Court of Human Rights, March 2016. URL: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592015_ENG.pdf.

3  рішення конституційного суду україни № 2-рп/2016 від 1 червня 2016 р. спра-
ва про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного за-
кладу. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16.
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таким чином, розглядаючи обидві справи, суд виходив із того, що 
статті конституції україни, які проголошують фундаментальні права, 
кореспондуються із відповідними статтями конвенції (зокрема, ст. 29 
конституції, яка передбачає «право на свободу та особисту недотор-
канність» із ст. 5 конвенції, положення ст. 35 основного Закону «пра-
во на свободу світогляду і віросповідання» – із ст. 9 конвенції, а по-
ложення ст. 39 конституції «право збиратися мирно, без зброї і про-
водити збори, мітинги, походи і демонстрації» – з положеннями ст. 11 
конвенції), а тому практика тлумачення та застосування вказаних 
статей конвенції Європейським судом з прав людини має враховува-
тися при розгляді справ національним органом конституційної юрис-
дикції.

розглядаючи справу про госпіталізацію недієздатних осіб до пси-
хіатричного закладу, конституційний суд дійшов висновку, що поло-
ження оскаржуваного Закону, які передбачають госпіталізацію недіє-
здатної особи до психіатричного закладу на прохання або за згодою її 
опікуна за рішенням лікаря-психіатра без судового контролю, супере-
чать конституції україни. При цьому суд враховував, що при застосу-
ванні ст. 5 конвенції ЄсПЛ виходить із доктрини позитивного обов’язку 
держави щодо захисту свободи осіб, які перебувають під її юрисдик-
цією. а оскільки відповідне законодавче регулювання судового конт-
ролю за госпіталізацією недієздатних осіб в україні відсутнє, суд, 
визначивши порядок виконання свого рішення та проявивши судовий 
активізм, вирішив, що до моменту законодавчого врегулювання питан-
ня забезпечення судового контролю за госпіталізацією до психіатрич-
ного закладу недієздатної особи на прохання або за згодою її опікуна 
за рішенням лікаря-психіатра така госпіталізація можлива лише за 
рішенням суду1.

рішення конституційного суду у справі про свободу релігійних 
зібрань концептуально засновано на практиці ЄсПЛ, за якою ст. 9 
конвенції, що передбачає право кожного на свободу думки, совісті та 
релігії, має тлумачитися відповідно до її ст. 11, що гарантує кожному 
свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами та 
захищає об’єднання громадян від невиправданого втручання з боку 

1  рішення конституційного суду україни № 2-рп/2016 від 1 червня 2016 р. спра-
ва про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного за-
кладу. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16.
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держави. таким чином, відповідно до неї, релігійні зібрання підпада-
ють під захист ст. 11 конвенції, яка поширює свою дію як на приватні 
зібрання, так і на зібрання у публічних місцях, а також на статичні 
зібрання і публічні процесії (п. 112 рішення у справі «свято-Михай-
лівська Парафія проти україни» від 14 червня 2007 р., пп. 15, 25 рі-
шення у справі «Баранкевич проти росії» від 26 липня 2007 р.)1.

виходячи із цього, конституційний суд україни вирішив, що на 
публічні богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії мають 
поширюватися вимоги ст. 39 конституції україни (право збиратися 
мирно...), у тому числі щодо завчасного сповіщення органів виконав-
чої влади чи органів місцевого самоврядування про їх проведення. 
натомість Закон «Про свободу совісті та релігійні організації» перед-
бачав дозвільний порядок реалізації цього права, тож такі його поло-
ження були визнані неконституційними. водночас неконституційним 
було визнано і указ Президії верховної ради срср «Про порядок 
організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демон-
страцій в срср» від 28 липня 1988 р., який діяв відповідно до Поста-
нови верховної ради україни «Про порядок тимчасової дії на терито-
рії україни окремих актів законодавства союзу рср» від 12 вересня 
1991 р. указ передбачав порядок проведення громадянами мирних 
зібрань лише за умови отримання дозволу відповідного органу дер-
жавної влади чи органу місцевого самоврядування, що суперечило 
ст. 39 конституції україни.

таким чином, через тлумачення сутності свободи світогляду та 
віросповідання у руслі конвенції, конституційний суд україни своїм 
рішенням привів у дію конституційне обмеження держави на користь 
свободи людини, замінивши дозвільний порядок реалізації згаданих 
свобод повідомленням про проведення мирних заходів.

Моніторинг за дотриманням конвенції та виконанням рішень 
ЄсПЛ, а також за дотриманням принципів ради Європи здійснює 
низка органів та установ ради Європи, у тому числі керівний комітет 
з прав людини, моніторинговий комітет та ін. результатом такого мо-
ніторингу може стати прийняття резолюції Парламентською асамб- 
леєю ради Європи.

1  рішення конституційного суду україни № 6-рп/2016. справа про завчасне 
сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та 
процесій. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-16.
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Загалом резолюції ПарЄ стосуються як вдосконалення елементів 
конституційних систем правління держав-членів, так і загальних стан-
дартів прав людини, верховенства права та демократії. для прикладу, 
у резолюції щодо підвищення демократичності виборів ПарЄ закли-
кала держави – члени рЄ виконати низку завдань щодо сприяння 
участі громадян у виборчих процесах, зокрема: ведення списків ви-
борців таким чином, щоб забезпечити реєстрацію якомога більшої 
кількості виборців; забезпечення вільного вибору виборців шляхом 
скасування занадто строгих умов реєстрації кандидатів і сприяння, 
таким чином, багатоманітності політичних партій, що беруть участь 
у виборах; відкриття списків кандидатів на пропорційних виборах; 
зміцнення внутріпартійної демократії шляхом прийняття відповідного 
законодавства тощо1.

найважливішими з точки зору уніфікації стандартів верховенства 
права та демократії є резолюції та рекомендації ПарЄ щодо принципів 
демократії2, боротьби з корупцією3, доброї практики у виборчих спра-
вах4 і стосовно політичних партій5, конфлікту інтересів6, держави де-
мократії та прав людини у Європі7, лобізму в демократичному суспіль-

1  Ensuring greater democracy in elections. Parliamentary Assembly of the Council of 
Eurpe. Resolution 1897 (2012). URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-en.asp?fileid=19121&lang=en.

2  On the principles of democracy. Parliamentary Assembly of the Council of Europe. 
Resolution 800 (1983). URL: http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/
AdoptedText/ta83/ERES800.htm.

3  Role of parliaments in fighting corruption. Parliamentary Assembly of the Council of 
Eurpe. Resolution 1214 (2000). URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-en.asp?fileid=16794&lang=en.

4  Code of good practice in electoral matters. Parliamentary Assembly of the Council of 
Eurpe. Resolution 1264 (2001). URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-en.asp?fileid=16962&lang=en.

5  The code of good practice for political parties. Parliamentary Assembly of the Council 
of Eurpe. Resolution 1546 (2007). URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-en.asp?fileid=17529&lang=en.

6  Conflict of interest. Parliamentary Assembly of the Council of Eurpe. Resolution 1554 
(2007). URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid 
=17542&lang=en.

7  State of human rights and democracy in Europe. Parliamentary Assembly of the 
Council of Eurpe. Resolution 1547 (2007). URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/
Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17531&lang=en; State of human rights and democracy in 
Europe. Parliamentary Assembly of the Council of Eurpe. Recommendation 1791 (2007). 
URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17532 
&lang=en.
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стві (Європейський кодекс належної поведінки при лобіюванні)1, ко-
рупції в правосудді2 та ін.

Що стосується впливу на національні системи правління, зрозумі-
ло, що він особливо помітний у співпраці ПарЄ з новими членами рЄ, 
що підлягали постійному моніторингу, в ході якого мали виконувати 
взяті на себе зобов’язання відповідно до статуту рЄ та інших докумен-
тів. так, у своєму наказі ПарЄ надала інструкції комітетам з політич-
них питань та з правових питань та прав людини уважно стежити за 
виконанням зобов’язань, взятих на себе владами нових держав-членів, 
за результатами чого вони мали регулярно подавати доповіді в Бюро3. 
крім того, окремим наказом ПарЄ зобов’язала комітет з правових 
питань та прав людини рапортувати у разі зростання проблем із пра-
вами людини в державах-членах, у тому числі пов’язаних із виконанням 
рішень ЄсПЛ4. а в резолюції № 1031 (1994) Парламентська асамблея 
не тільки закликала низку держав центральної та східної Європи, які 
стали членами рЄ, виконувати взяті на себе зобов’язання, але й під-
писати протягом року після набуття членства конвенцію про захист 
прав людини та основоположних свобод5.

у ході моніторингу за дотриманням принципів рЄ та виконанням 
взятих на себе зобов’язань окремими державами Парламентська 
асамблея приймає резолюції. для прикладу, в резолюції щодо Мол-
дови (2007 р.) державі рекомендовано прийняти закон про політичні 
партії з урахуванням рекомендацій експертів ради Європи, затверди-
ти концепцію освіти, привести законодавство щодо місцевих фі-
нансів у відповідність зі стандартами рЄ, співпрацювати з радою 

1  Lobbying in a democratic society (European code of good conduct on lobbying). 
Parliamentary Assembly of the Council of Eurpe. Recommendation 1908 (2010). URL: 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17832&lang=en.

2  Judicial corruption: urgent need to implement the Assembly’s proposals. Parliamentary 
Assembly of the Council of Eurpe. Resolution 2098 (2016). URL: http://assembly.coe.int/
nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22506&lang=en.

3  Honouring of commitments entered into by new member states. Parliamentary 
Assembly of the Council of Eurpe. Order 488 (1993). URL: http://www.assembly.coe.int/
nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=13691&lang=en.

4  Honouring of commitments entered into by new member states. Parliamentary 
Assembly of the Council of Eurpe. Order 485 (1993). URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/
XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=13688&lang=en.

5  Honouring of commitments entered into by member states when joining the Council 
of Europe. Parliamentary Assembly of the Council of Eurpe. Resolution 1031 (1994). URL: 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16442&lang=en.



161

2.5. роль європейських органів та установ в утвердженні європейської моделі…

Європи у сфері гармонізації законодавства про автономне утворення 
гагаузію тощо1.

виконання вимог державою-членом, як правило, завершується 
припиненням моніторингу. Прикладом досить швидкого успішного 
завершення процесу виконання взятих на себе зобов’язань може бути 
словаччина, яка за період 1993–1999 рр. загалом привела свою націо-
нальну конституційну систему до рівня стандартів рЄ, що відображе-
но у відповідних резолюціях рЄ2.

Проте і після завершення моніторингу за виконанням державою 
зобов’язань, взятих за статутом та іншими документами рЄ, дотриман-
ня стандартів верховенства права, прав людини та демократії перебуває 
під наглядом рЄ. для прикладу, у 2016 р. була прийнята резолюція 
ПарЄ щодо туреччини, у якій було констатовано проблеми із свободою 
ЗМі, верховенством права, порушеннями прав людини, що «викликає 
серйозні питання щодо функціонування в туреччині демократичних 
інститутів»3, у 2017 р. подібні резолюції були прийняті стосовно угор-
щини та Польщі.

у резолюції «Загрози верховенству права в державах – членах ради 
Європи» ПарЄ вказала на необхідність виконання окремими держа-
вами-членами (зокрема, російською Федерацією, україною, німеччи-
ною, Францією, Білоруссю) низки вимог, що вже були відображені 
в попередніх резолюціях, а також наголосила на необхідності забез-
печення повної незалежності судової влади (як у законодавстві, так і на 
практиці), а також такого рівня її фінансування, щоб забезпечити ре-
альний доступ усіх до якісного правосуддя4.

1  Honouring of obligations and commitments by Moldova. Parliamentary Assembly of 
the Council of Eurpe. Resolution 1572 (2007). URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/
Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17578&lang=en.

2  Honouring of obligations and commitments by Slovakia. Parliamentary Assembly of 
the Council of Eurpe. Resolution 1196 (1999). URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/
Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16756&lang=en; Honouring of obligations and 
commitments by Slovakia. Parliamentary Assembly of the Council of Eurpe. Resolution 
1419 (1999). URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.
asp?fileid=16745&lang=en.

3  The functioning of democratic institutions in Turkey. Parliamentary Assembly of the 
Council of Eurpe. Resolution 2121 (2016). URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/
Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22957&lang=en.

4  Threats to the rule of law in Council of Europe member States: asserting the 
Parliamentary Assembly’s authority. Parliamentary Assembly of the Council of Eurpe. 
Resolution 2040 (2015). URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.
asp?fileid=21591&lang=en.
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слід зауважити, що із зміцненням ради Європи, підвищенням її 
ролі ускладнювалась і структура цієї організації. так, окрім Парла-
ментської асамблеї та комітету міністрів, у 1990 р. було утворено 
Європейську комісію за демократію через право (венеційську комісію) 
як дорадчий орган з конституційних питань, а у 1994 р. – конгрес 
місцевих та регіональних влад ради Європи.

до венеційської комісії та її впливу на політичні процеси і форму-
вання конституціоналізму в різних державах ставляться по-різному. 
одні стверджують, що комісія не відіграє значної ролі, оскільки є лише 
дорадчим органом та не може безпосередньо впливати на держави-
члени, навіть якщо ті відверто порушують загальновизнані європейські 
стандарти та її рекомендації. інші, навпаки, схильні перебільшувати 
роль венеційської комісії (це яскраво помітно протягом кількох остан-
ніх років в україні, коли більшість законопроектів з конституційно-
правової проблематики по кілька разів розглядаються комісією, а її 
висновки викликають значний резонанс у суспільстві). для визначен-
ня ролі венеційської комісії у розвитку європейської моделі конститу-
ціоналізму варто з’ясувати її статус, правомочності, а також арсенал 
тих юридичних і політичних засобів, якими вона володіє.

венеційська комісія була утворена у 1990 р., у той час коли виникла 
потреба в конституційному асистуванні в центральній та східній Єв-
ропі1. угоду про її утворення підписали представники 18 держав, 
згодом до неї долучилися усі держави – члени ради Європи, а з 2002 р. 
право на приєднання отримали неєвропейські держави (станом на 
2018 р. вона налічує 61 державу-члена, одного асоційованого члена – 
Білорусь – та 5 спостерігачів, спеціальний статус також мають Єс, 
асоціація конституційних судів, що застосовують французьку мову, 
Палестинська національна влада та Південна африка). відповідно до 
її статуту, Європейська комісія за демократію через право є незалеж-
ним консультативним органом, який співпрацює з державами-членами 
ради Європи, а також із зацікавленими державами, які не є її членами, 
та зацікавленими міжнародними організаціями й органами2.

1  On a Partial Agreement Establishing the European Commission for Democracy 
through Law. Resolution (90)6 (adopted by the Committee of Ministers on 10 May 1990 at 
its 86th Session). URL: http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_01_Statute_old.

2  Revised Statute of the European Commission for Democracy through Law. Resolution 
(2002) 3 (adopted by the Committee of Ministers on 21 February 2002 at the 784th meeting 
of the Ministers’ Deputies)). URL: http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_01_
Statute.
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венеційська комісія складається з незалежних експертів у галузі 
конституційного права, які досягли високого статусу завдяки досвіду 
роботи в демократичних інститутах або значного внеску в юридичну 
чи політичну науку. важливою гарантією незалежності комісії є перед-
бачене статутом положення, що експерти виконують свої обов’язки як 
самостійні особи та не повинні отримувати чи приймати жодних ін-
струкцій щодо своєї діяльності.

комісія зосередила свою діяльність на кількох напрямах: 1) функ-
ціонування демократичних інститутів; 2) захист фундаментальних 
прав; 3) вибори, референдуми, політичні партії; 4) правосуддя та кон-
ституційне правосуддя. робочі групи, які утворюються комісією для 
проведення досліджень та експертиз, розробляють попередні висновки, 
що затверджуються на засіданнях комісії.

Що стосується юридичної сили цих актів, то вона визначається 
кількома чинниками: по-перше, дорадчим статусом комісії; по-друге, 
передбаченим статутом принципом діяльності комісії, за яким вона 
не нав’язує своїх рішень національним урядам, а застосовує недирек-
тивний підхід, заснований на діалозі; по-третє, тим, що пропозиції 
комісії можуть бути обговорені та прийняті статутними органами 
ради Європи. При аналізі сили актів венеційської комісії варто вра-
ховувати й те, що ст. 4 статуту ради Європи передбачає, що кожен 
член ради Європи повинен не тільки визнавати принципи верховен-
ства права та здійснення прав людини і основних свобод, але й «від-
верто та ефективно співробітничати в досягненні мети ради»1. ви-
сновки венеційської комісії враховуються при прийнятті резолюцій 
та рекомендацій ПарЄ, у деяких із них ПарЄ прямо рекомендує 
державам враховувати їх у своїй національній політиці (наприклад, 
резолюції щодо азербайджану (2015)2, стосовно ситуації в косово 
(2013)3, євро-середземноморського регіону (2010)4, щодо угорського 

1  статут ради Європи. Лондон, 5 трав. 1949 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/994_001/print1470925595727129.

2  The functioning of democratic institutions in Azerbaijan. Parliamentary Assembly of 
the Council of Eurpe. Resolution 2062 (2015). URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/
Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21953&lang=en.

3  The situation in Kosovo and the role of the Council of Europe. Parliamentary Assembly 
of the Council of Eurpe. Resolution 1912 (2013). URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/
XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=19344&lang=en.

4  Euro-Mediterranean region: call for a Council of Europe strategy. Parliamentary 
Assembly of the Council of Eurpe. Resolution 1731 (2010). URL: http://assembly.coe.int/
nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17858&lang=en.
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закону про пільговий режим угорських нацменшин, що проживають 
у сусідніх країнах (2003)1).

крім того, інститути ради Європи та Європейського союзу взаємо-
діють та взаємно підтримують авторитет їхніх органів, що передбачає 
можливість підсилення негативних наслідків стосовно держави у рам-
ках обох структур при невиконанні зобов’язань перед однією із них. 
для ілюстрації сказаного наведемо такий приклад.

у ході кризи, пов’язаної із спробою встановлення контролю уряду 
над конституційним трибуналом Польщі2, законодавчі акти, що прий-
малися парламентом, були предметом аналізу венеційської комісії. так, 
венеційська комісія визнала зміни до закону про конституційний 
трибунал (які фактично заблокували його роботу) несумісними із 
верховенством права3. у відповідь на це Прем’єр-міністр Польщі Бе-
ата Шидло заявила, що Польща не виконуватиме рекомендацій вене-
ційської комісії, оскільки вони не мають обов’язкового характеру. 
Єврокомісія (вищий виконавчий орган Європейського союзу) у своєму 
висновку щодо ситуації з верховенством права у Польщі (27 липня 
2016 р.) закликала польську владу виконати спірні рішення конститу-
ційного трибуналу, а також рекомендації венеційської комісії4. врешті, 
польська влада заявила про готовність виконати рекомендації комісії 
та ухвалила новий закон про конституційний трибунал, який, однак, 
врахував рекомендації лише частково. Як відомо, у 2017 р. Євросоюз 
порушив проти Польської республіки санкційну процедуру, у порядку 
ст. 7 договору про Єс.

аналіз діяльності венеційської комісії дає підстави зробити висно-
вок, що її вплив на розвиток європейської моделі конституціоналізму 
здійснюється у таких напрямах.

1  Preferential treatment of national minorities by the kin-state: the case of the Hungarian 
law of 19 June 2001 on Hungarians living in neighbouring countries («Magyars»). 
Parliamentary Assembly of the Council of Eurpe. Resolution 1335 (2003). URL: 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17121&lang=en.

2  детальніше про це – у підрозділі 4.5.
3  Opinion on amendments to the Act of 25 June 2015 on the Constitutional Tribunal of 

Poland, adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11–12 
March 2016). CDL-AD(2016)001, Venice, 11 March 2016. URL: http://www.venice.coe.int/
webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)001-e.

4  Commission Recommendation of 27.07.2016 regarding the rule of law in Poland. 
Brussels, 27.7.2016 C(2016) 5703. European Commission. URL: http://ec.europa.eu/justice/
effective-justice/files/recommendation-rule-of-law-poland-20160727_en.pdf.
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По-перше, через допомогу у підготовці проектів конституцій, 
асистування при дотриманні демократичних процедур їх прийняття, 
аналіз конституцій на предмет їхньої відповідності стандартам рЄ 
(допомога у розробці демократичних конституцій постсоціалістични-
ми державами в 1990-х рр.; висновки щодо проектів нових конституцій 
угорщини1 та ісландії2).

По-друге, шляхом підготовки висновків щодо порядку проведення 
конституційних реформ та змісту законів про внесення змін до консти-
туцій (зокрема, у 2011 р. в угорщині3, у 2012 р. у Бельгії4, у 2013 р. 
у чорногорії5, у 2014 р. у румунії6, у 2014 та 2015 рр. – в україні7).

По-третє, через аналіз систем поділу державної влади та їх 
функціонування в державах-членах (зокрема, щодо балансу влади 
в князівстві Монако (2013 р.)8), а також щодо гарантування незалеж-

1  Opinion on the new сonstitution of нungary. CDL-AD(2011)016. Strasbourg, 20 
June 2011. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
AD(2011)016-e.

2  Opinion on the draft new Constitution of Iceland. CDL-AD(2013)010. Strasbourg, 
11 March 2013. URL: https://www.althingi.is/pdf/venice.coe.pdf.

3  Opinion on three legal questions arising in the process of drafting the new constitution 
of Hungary. CDL-AD(2011)001. Strasbourg, 28 March 2011. URL: http://www.venice.coe.int/
webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)001-e.

4  Opinion on the revision of the Constitution of Belgium. CDL-AD(2012)0107. 
Strasbourg, 20 June 2012. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-
AD(2012)010-e.aspx.

5  Opinion on the draft amendments to three constitutional provisions relating to the 
сonstitutional сourt, the Supreme State Prosecutor and the Judicial Council of Montenegro. 
CDL-AD(2013)028. Strasbourg, 15 October 2013. URL: http://www.venice.coe.int/
webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2013)028-e.

6  Opinion on the draft law on the review of the сonstitution of Romania. CDL-
AD(2014)010. Strasbourg, 24 March 2014. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)010-e.

7  Opinion on the draft law amending the Constitution of Ukraine. CDL-AD(2014)037. 
Strasbourg, 27 October 2014. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2014)037-e; Opinion on the proposed amendments to the сonstitution 
of Ukraine regarding the Judiciary as approved by the Constitutional Commission on 
4 september 2015. CDL-AD(2015)027. Strasbourg, 26 October 2015. URL: http://www. 
venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)027-e; Opinion 
on the amendments to the Constitution of Ukraine regarding the territorial structure and local 
administration as proposed by the working group of the Constitutional Commission in June 
2015. CDL-AD(2015)028. Strasbourg, 26 October 2015. URL: http://www.venice.coe.int/
webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)028-e#.

8  Opinion on the balance of powers in the Constitution and the legislation of the 
Principality of Monaco. CDL-AD(2013)018. Strasbourg, 18 June 2013. URL: http://www. 
venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2013)018-e.
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ності судової влади (в україні 2015 р.1, Болгарії 2015 р.2, албанії 
2016 р.3).

По-четверте, шляхом допомоги у вирішенні політичних та консти-
туційних криз (зокрема, в україні 2010 р.4, румунії 2012 р.5, Польщі 
2015–2016 рр.6), а також етно-політичних (зокрема, в країнах колишньої 
югославії) та територіальних конфліктів (абхазія, Південна осетія, 
Придністров’я).

По-п’яте, через гостру та відносно швидку (порівняно з іншими 
міжнародно-правовими інструментами) реакцію у випадках грубого 
порушення стандартів та принципів ради Європи, що можуть стано-
вити загрозу демократії, правам людини та верховенству права і роз-
глядатися як кроки на шляху узурпації влади (угорщина7, туреччина8).

1  Opinion on the proposed amendments to the сonstitution of Ukraine regarding the 
Judiciary as approved by the Constitutional Commission on 4 september 2015. CDL-
AD(2015)027. Strasbourg, 26 October 2015. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)027-e.

2  Opinion on the draft Act to amend and supplement the Constitution (in the field of the 
Judiciary) of the Republic of Bulgaria. CDL-AD(2015)022. Venice, 23 October 2015. URL: 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)022-e.

3  Final Opinion on the revised draft constitutional amendments on the Judiciary (of 
15 january 2016) of Albania. CDL-AD(2016)009. Strasbourg, 14 March 2016. URL: 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)009-e.

4  Opinion on the constitutional situation in Ukraine. CDL-AD(2010)044. Strasbourg, 
20 December 2010. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2010)044-e.

5  Opinion on the compatibility with Constitutional principles and the Rule of Law of 
actions taken by the Government and the Parliament of Romania in respect of other State 
institutions and on the Government emergency ordinance on amendment to the Law  
N° 47/1992 regarding the organisation and functioning of the Constitutional Court and on the 
Government emergency ordinance on amending and completing the Law N° 3/2000 regarding 
the organisation of a referendum of Romania. CDL-AD(2012)026. Strasbourg, 17 December 
2012. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2012)026-e.aspx.

6  Opinion on amendments to the Act of 25 June 2015 on the Constitutional Tribunal of 
Poland, adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11–12 
March 2016). CDL-AD(2016)001, Venice, 11 March 2016. URL: http://www.venice.coe.int/
webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)001-e.

7  оpinion on the fourth amendment to the Fundamental Law of Hungary. CDL-
AD(2013)012. Strasbourg, 17 June 2013. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=cdl-ad(2013)012-e.

8  Opinion on the legal framework governing curfews in Turkey. CDL-AD(2016)010. 
Strasbourg, 13 June 2016. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
AD(2016)010-e; Opinion on articles 216, 299, 301 and 314 of the Penal Code of Turkey. 
CDL-AD(2016)002. Strasbourg, 15 March 2016. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=CDL-AD(2016)002-e.
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Перелік питань, якими займається венеційська комісія, однак  
згаданими вище не вичерпується, а охоплює також і проблеми захисту 
прав меншин, виборів та політичних партій, надзвичайних повнова-
жень, парламентських імунітетів, омбудсменів, децентралізації, феде-
ралізму та регіоналізації тощо. крім того, венеційська комісія здійснює 
діяльність щодо розробки стандартів, зокрема електоральних, прий-
няття та внесення змін до конституцій, критеріїв верховенства права.

важливе значення для просування тих принципів, які лежать 
в основі функціонування ради Європи, мають розроблені венеційською 
комісією критерії та стандарти. Як відомо, одним із основоположних 
принципів ради Європи, що змістово пов’язаний із конституціоналіз-
мом, є верховенство права. При цьому це одна із тих засад, які досить 
важко підлягають визначенню в теорії (запропоноване албертом дай-
сі визначення є класичним, проте не зовсім підходить для континен-
тальної системи права), і тим більше – на практиці тих держав, що 
лише перебувають на шляху його запровадження. Підтвердженням 
цьому є не лише наявність сотень наукових публікацій із авторськими 
варіантами та інтерпретаціями змісту верховенства права, але і дослі-
джень, проведених тими організаціями, для яких цей принцип має 
практичне значення (зокрема, світового банку та Міжнародного ва-
лютного фонду1). крім того, відповідність принципу верховенства 
права є умовою визнання нових держав2, а також членства в раді Єв-
ропи та в Європейському союзі, про що уже йшлося вище.

ураховуючи це, важливим досягненням венеційської комісії є роз-
робка та оприлюднення критеріїв верховенства права3, заснованих на 
доповіді венеційської комісії про верховенство права4. ураховуючи 
різні підходи до розуміння верховенства права, зокрема особливості 
концепцій rule of law, rechtsstaat та etat de droit, комісія зробила ви-

1  Interim Committee Declaration «Partnership for Sustainable Global Growth». Wa-
shington, D. C. September 29, 1996. URL: https://www.imf.org/external/np/exr/dec.pdf.

2  Declaration on the Guidelines on the Recognition of the New States in Eastern Europe 
and in the Soviet Union», accepted by the EC Foreign Ministers on 16 December 1991. EJIL 
4 (1993) 72 (72). 

3  Rule of law checklist. Adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session 
(Venice, 11–12 March 2016). CDL-AD(2016)007. Strasbourg, 18 March 2016. URL: 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e.

4  CDL-AD(2011)003rev-ukr, верховенство права : доп., схвал. венеційською коміс. 
на 86-му пленарн. засіданні (венеція, 25–26 берез. 2011 р.). URL: http://www.venice.coe.int/
webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr.
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сновок про його універсальний характер та застерегла від суто фор-
мального підходу до його розуміння. венеційська комісія вказала, що 
поняття верховенства права вимагає існування системи визначеного 
і передбачуваного права, при якій суб’єкти прийняття рішень виходять 
із принципів гідності, рівності та розумності і діють у відповідності із 
законами, а їх рішення можуть бути оскаржені кожним до незалежно-
го та неупередженого суду через справедливу процедуру. Проте най-
важливіше, що комісія виокремила вимоги верховенства права, що 
є спільними у всіх трьох концепціях (rule of law, rechtsstaat та etat de 
droit), та є важливими для реалізації верховенства права на практиці. 
це: законність (включаючи транспарентний, підзвітний і демократич-
ний процес ухвалення законів); правова визначеність; заборона свавіл-
ля; доступ до правосуддя; повага до прав людини; недискримінація 
і рівність перед законом.

важливе значення мають також кодекс належної практики у ви-
борчих справах1, керівні принципи для конституційних референдумів 
на національному рівні2 та низка інших документів, розроблених та 
прийнятих венеційською комісією.

Як уже зазначалося вище, ставлення до діяльності венеційської 
комісії у державах-членах різне: від явно позитивного та прихильного, 
до прохолодного, в низці держав воно є нейтральним (діяльність комісії 
залишається непомітною для суспільства). критика діяльності венецій-
ської комісії, як правило, пов’язана із нечіткими критеріями відбору 
експертів державами-учасницями (зокрема, авторитарні чи напівавто-
ритарні режими делегують до її складу лояльних експертів), стислих 
строків, протягом яких інколи даються висновки, що може викликати 
сумнів у всесторонньому та об’єктивному аналізі (наприклад, висновок 
щодо закону україни про очищення влади), вплив на комісію політичних 
та геополітичних чинників (Мінські домовленості).

Попри це, на наш погляд, венеційська комісія відіграла важливу 
роль у просуванні тих принципів, які лежать в основі функціонування 
ради Європи, та позначилась на розвитку європейської моделі консти-

1  кодекс належної практики у виборчих справах. CDL-AD(2002)023rev. страсбург, 
30 жовт. 2002 р. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-ukr.

2  керівні принципи для конституційних референдумів на національному рівні. 
CDL-INF(2001)10, страсбург, 11 лип. 2001 р. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/default.aspx?pdffile=CDL-INF(2001)010-ukr.
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туціоналізму. аналіз статусу та діяльності венеційської комісії дає 
підстави зробити висновок, що вона суттєво впливає на становлення 
і розвиток національних систем конституціоналізму європейських 
держав. Хоча її акти формально не мають обов’язкової сили, проте вони 
вимагають приведення національних конституційних систем у відпо-
відність до рівня європейських стандартів прав людини, демократії та 
верховенства права. сила актів венеційської комісії значною мірою 
зумовлена її авторитетом, що підтримується не тільки статутними 
органами ради Європи, але й Європейського союзу.

Європейські органи та установи загалом відіграли ключову роль 
в оформленні європейської моделі конституціоналізму, передусім через 
уніфікацію та стандартизацію сфер прав людини, функціонування 
демократичних інститутів, порядку прийняття та зміни конституцій, 
функціонування судової влади загалом та органів конституційної 
юрисдикції зокрема. особливості цих елементів європейської моделі 
конституціоналізму більш детально будуть розглянуті у наступному 
розділі цього дослідження.
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СтРуктуРа конСтитуціоналізму 

в умовах євРопейСької моделі

3.1. писана конституція  
як акт установчої влади

Характерною рисою європейської моделі конституціоналізму 
є наявність писаної конституції, традиція існування якої, на погляд 
станіслава Шевчука, випливає із культурної традиції Європи1. вслід 
за р. Хатчінсом він стверджує, що стародавнє знання, викладене 
в книгах, становило загальноєвропейський спосіб пізнання та розви-
тку конституційних ідей обмеження державної влади, чим західна 
цивілізація відрізняється від інших: «…тією мірою, якою книги мо-
жуть представляти ідею цивілізації, ідея цивілізації Заходу викладе-
на у великих книгах. ці книги є засобом розуміння нашого суспіль-
ства та нас самих»2.

на сьогоднішній день усі держави, які територіально охоплюються 
європейською моделлю конституціоналізму, мають писані конституції, 
переважна більшість із них – кодифіковані. Приймалися вони з метою 
встановлення конституційного правопорядку, у широкому розумінні 

1  Шевчук с. історія конституціоналізму: від святого Письма до конституційного 
тексту. елементи конституціоналізму. с. 51–56.

2  Hutchins R. The Great Conversation. Great Books of the Western World. 
Vol. I. Chicago : Encyclop dia Britannica, Inc., 1952. р. 26–27. цит. за: Шевчук с. історія 
конституціоналізму: від святого Письма до конституційного тексту. елементи консти-
туціоналізму. с. 51–56.
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поняття конституційний, тобто устрою, заснованого на ідеях свободи, 
рівності, прав людини, демократії. це відбувалося в кілька етапів, від-
повідно, чинні конституції держав із європейською моделлю консти-
туціоналізму за часом їх прийняття можна поділити на кілька груп1:

1) революційні – найдавніші конституції, прийняті в період станов-
лення перших конституційних систем правління в результаті револю-
цій (Бельгія 1831 р., нідерланди 1815 р., норвегія 1814 р., Люксембург 
1868 р.);

2) міжвоєнні – конституції, прийняті у період між двома світовими 
війнами (австрія 1920 р., ірландія 1937 р., Ліхтенштейн 1921 р.);

3) повоєнні – конституції, прийняті після завершення другої світо-
вої війни (данія 1953 р., ісландія 1944 р., італія 1947 р., кіпр 1960 р., 
німеччина 1949 р., Франція 1958 р.);

4) посттоталітарні – прийняті після повалення тоталітарних 
режимів у 80-х рр. ХХ ст. (іспанія 1978 р., Португалія 1976 р., греція 
1975 р.);

5) постсоціалістичні – конституції, прийняті постсоціалістичними 
державами в кінці 90-х рр. (албанія 1998 р., Болгарія 1991 р., грузія 
1995 р., естонія 1992 р., Латвія 1992 р. (формально – відновлено чин-
ність конституції 1922 р.), Литва 1992 р., Македонія 1991 р., Молдова 
1994 р., Польща 1997 р., румунія 1991 р., словаччина 1992 р., словенія 
1991 р., україна 1996 р., Хорватія 1990 р., чехія 1992 р.);

6) новітні – сербія 2006 р., угорщина 2011 р., Фінляндія 1999 р., 
чорногорія 2007 р. (замінила конституцію 1992 р.), Швейцарія 
1999 р.

Запропонований поділ покликаний вирішити декілька завдань: по-
перше, відобразити природу тих спільних ознак, які притаманні вио-
кремленим групам конституцій; по-друге, довести, що специфіка 
структури конституції та регулювання суспільних відносин зумовлю-
ються у тому числі й часом її ухвалення; по-третє, підтвердити, що 
прийняття конституції є результатом конституційного та й загалом 
політико-правового розвитку суспільства.

1  Загальноприйнятим є поділ конституцій, пов’язаний з історією світового кон-
ституціоналізму, на старі (кінець ХVIII – початок ХХ ст.), нові (період між двома 
світовими війнами) та новітні (прийняті після іі світової війни) (див., наприклад: 
Шаповал в. М. конституційне право зарубіжних країн : підручник. 10-те вид., перероб. 
та допов. київ : ін юре, 2015. с. 45–48). Проте в цілях нашого досліження є потреба 
виокремити шість видів конституцій за згаданим критерієм.
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Почнемо із деяких пояснень та уточнень, яких потребує цей поділ. 
Перш за все, у ньому відсутні конституції кількох європейських держав, 
які є особливими в силу їхньої форми або «нестандартності» самої 
держави. Зокрема, це некодифікована конституція Швеції, що склада-
ється із низки документів, датованих 1810, 1949, 1974, 1991 рр. вона 
є однією із найдавніших конституцій європейських держав, однак не 
може бути віднесена до групи революційних конституцій, оскільки 
конституціоналізм тут формувався еволюційним шляхом, про що вже 
йшлося у попередньому розділі роботи. особливість революційних 
конституцій полягає у тому, що вони приймалися на революційній 
хвилі, під впливом революційних подій, що суттєво вплинуло як на 
їхній зміст, так і на порядок прийняття. еволюційний характер швед-
ської конституції підтверджується і часом ухвалення тих актів, які її 
складають. до речі, можна прослідкувати цікаву закономірність: він 
збігається із виокремленими вище періодами ухвалення європейських 
конституцій (акт про престолоспадкування 1810 р. – революційних, 
акт про свободу друку 1949 р. – повоєнних, акт про форму правління 
1974 р. – посттоталітарних, акт про свободу вираження поглядів 
1991 р. – постсоціалістичних).

до класифікації також не ввійшли конституції двох дрібних 
«нетипових»1 держав сан-Марино та андорри. некодифікована кон-
ституція сан-Марино вважається найстарішою у світі та включає 
статут 1600 р., декларацію прав громадян 1974 р. і низку інших актів2. 
в андоррі, у якій практично до кінця ХХ ст. зберігалася феодальна 
форма правління, перша в її історії конституція була прийнята під 
впливом ради Європи у 1993 р. (однією із умов прийняття до ради 
Європи, поряд із реформою виборчого законодавства, низкою інститу-
ційних реформ і т. д., було саме ухвалення писаної конституції3).

1  Площа сан-Марино – 61 кв. км; населення – 32 тис. осіб, функції глави держави 
покладено на двох капітан-реґентів, які водночас керують роботою парламенту та уряду;

площа андорри – 465 кв. км, населення – 84 тис. осіб, функції глави держави 
виконують співправителі князівства – Президент республіки Франція та Єпископ 
уржельський (див.: Бориславська о., різник с. організація державної влади в сучас-
ному світі: конституційно-правова енциклопедія. с. 28, 310).

2  Jorry Duursma. Fragmentation and the international relations of Micro-states: Self-
determination and statehood. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. P. 211.

3  Situation in Andorra. Resolution 946 (1990). Parliamentary Assembly of Council of 
Europe. URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid 
=16357&lang=en.
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конституції австрії, ірландії та Ліхтенштейну умовно віднесено 
до групи міжвоєнних. вони були ухвалені після завершення Першої 
світової війни, що призвела до змін на політичній карті Європи. розпад 
імперій (австро-угорської, німецької, російської, османської) привів 
до утворення низки самостійних держав та прийняття конституцій 
в деяких із них. у цей же час також було конституційоване і відокрем-
лення ірландії від Британської імперії.

австрійська конституція є некодифікованою та складається із су-
купності законодавчих актів, що визначають засади конституційного 
ладу і політичної системи (за різними даними таких законів налічуєть-
ся від 200 до 300). найважливішим серед них вважається Федеральний 
конституційний закон від 10 листопада 1920 р., який не містить розді-
лу про права та свободи людини і громадянина (ці питання регулю-
ються законом «Про загальні права громадян королівств і земель, 
представлених в імперській раді» 1867 р.). у період з 1934 до 1945 р. 
чинність Федерального конституційного закону було припинено, але 
відновлено з грудня 1945 р. Хоча існуюча конституційна система прав-
ління австрії у сучасному вигляді остаточно була сформована уже 
після другої світової війни, однак у період з 1920 до 1934 р. (до вста-
новлення фашистської диктатури) на підставі Федерального конститу-
ційного закону тут уже існувала конституційна система парламентської 
республіки, що дало підстави відносити австрійську конституцію саме 
до групи міжвоєнних.

до цієї ж групи віднесено діючу конституцію Ліхтенштейну 
1921 р., яка замінила першу в історії держави даровану конституцію 
1862 р. вона ухвалювалася у період, коли після Першої світової війни 
Ліхтенштейн, що раніше був тісно пов’язаний з австрією, уклав 
низку договорів з Швейцарією, у тому числі щодо представництва 
князівства на дипломатичному рівні. дарована 5 жовтня 1921 р. кон-
ституція створила конституційну систему парламентської монархії, 
що у 2003 р. була змінена в сторону посилення реальної влади глави 
держави.

слід наголосити, що у європейській моделі конституціоналізму 
конституція розглядається як писаний документ чи кілька актів, що 
є результатом діяльності установчої влади. Причому таке підкреслене 
ставлення до установчої природи конституції характерне саме для 
цієї моделі конституціоналізму. вочевидь, це пов’язано із тим, що 
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в об’єднаному королівстві писана конституція відсутня, а в сШа 
дискусії, головним чином, зосереджені навколо питання стабільності 
конституції 1787 р., яка діє до сьогодні1. у континентальній Європі, 
на відміну від англії та сШа, процес конституціотворення продовжу-
ється, відтак проблема установчої природи конституції залишається 
актуальною.

Проте сама концепція установчої влади в континентальній Європі 
еволюціонувала, по-різному проявляючись, зокрема, при прийнятті 
революційних, повоєнних, постсоціалістичних та новітніх конституцій. 
Передусім це стосується питання обмеженості/необмеженості уста-
новчої влади. так, перші конституції, які приймалися в результаті ре-
волюцій, виходили із концепції необмеженої влади нації як носія 
установчої влади2, про що вже йшлося у попередньому розділі роботи. 
конституції приймалися за відсутності будь-яких наперед встановле-
них процедур чи вимог, ґрунтуючись лише на теоретичних розробках 
сучасників, а також на досвіді сусідніх держав. найкращим способом 
творення конституції вважалася конституанта, відтак революційні кон-
ституції ухвалювалися спеціально створеними установчими органами – 
конституційними (національними) асамблеями, які вважалися репре-
зентантами установчої влади. таким способом були прийняті чинні 
конституції Бельгії 1831 р., нідерландів 1815 р. та норвегії 1814 р.; 
виняток складає лише конституція Люксембургу, яка фактично була 
запроваджена у 1868 р. за формальною процедурою ревізії парламен-
том попередньої, дарованої, конституції 1856 р.3

у той же час творення конституцій упродовж наступних періодів, 
зокрема повоєнних4, відбувалося вже в умовах існування певних право-
порядків, що потребували їхньої деконституціоналізації. на відміну 

1  крім того, процес творення конституції в сШа не вписувався в традиційне 
розуміння порядку реалізації установчої влади, яка має передувати творенню основ-
ного закону, у той час як в америці народ (носій установчої влади) фактично був 
утворений у результаті прийняття конституції Філадельфійським конвентом, що взяв 
на себе функцію установчої влади.

2  Sieyès. What Is the Third Estate? The Old Regime and the French Revolution. 
University of Chicago Readings in Western Civilization. P. 154–157.

3  Xenophon Contiades. Engineering Constitutional Change A Comparative Perspective 
on Europe, Canada and the USA. Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2013. P. 231–232.

4  Міжвоєнні конституції австрії, ірландії та Ліхтенштейну, як уже зазначалося, 
були пов’язані із конституюванням нових держав, що стало результатом Першої сві-
тової війни.
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від революційних конституцій, що ухвалювалися конституційними 
асамблеями в умовах конституційного вакууму, конституції наступних 
періодів потребували додаткової легітимації, адже деконституйовані 
правопорядки, як правило, були раніше встановлені саме установчою 
владою. таке звернення до установчої влади здійснювалося за допо-
могою використання референдуму.

цікавим прикладом деконституціоналізації попереднього право-
порядку та легітимації конституції референдумом є події, пов’язані із 
демонтажем третьої республіки та становленням четвертої республі-
ки у Франції. інституції третьої республіки фактично припинили своє 
існування у 1940 р. під час встановлення режиму віші (після укладен-
ня сепаратного перемир’я з німеччиною, за якою 2/3 території Франції 
перебували під окупацією, маршал анрі Філіпп Петен отримав дикта-
торські повноваження). відтак, після звільнення Франції виникло 
питання: відновлювати правопорядок ііі республіки чи приймати нову 
конституцію? це питання було винесено на референдум, на якому ви-
рішено ухвалити нову конституцію та створити конституційну асамб-
лею (у разі прийняття негативного рішення асамблея мала виконувати 
функції законодавчого органу ііі республіки)1. Після прийняття асамб-
леєю, остаточно конституція четвертої республіки була схвалена на 
референдумі.

Подібну деконституалізаційну роль відіграв референдум 1946 р. 
в італії. Процес підготовки чинної конституції італії 1947 р., зініційо-
ваний декретом уряду, що ґрунтувався на угоді, досягнутій під час війни 
(декрет Бономі), розпочався в межах попереднього монархічного право-
порядку. на референдумі, що відбувся 2 червня 1946 р., громадяни мали 
зробити вибір між монархією та республікою та водночас обрати кон-
ституційну асамблею (установчі збори). Близько 90 відсот ків громадян 
проголосували за республіканську форму правління, яка й була відо-
бражена у прийнятій конституційною асамблеєю конституції2.

Повертаючись до питання про обсяг та межі установчої влади, за-
уважимо, що нові суспільно-політичні умови впливали на зміст док-
трини установчої влади. Поширений раніше підхід до розуміння уста-

1  Rosenfeld M., Sajó A. The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law / 
edited by M. Rosenfeld, A. Sajó. Oxford Univercity Press, 2012. р. 429.

2  Smyth Howard McGaw. Italy: From Fascism to the Republic (1943–1946). The 
Western Political Quarterly. 1948. Vol. 1, no. 3. р. 205–222. 
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новчої влади як необмеженої на практиці призвів до наслідків, прямо 
протилежних тим, яких бажали досягти автори цієї теорії (сійєс із 
необмеженими правами нації, Локк із правом нації на революцію  
та ін.). Фактично необмежена установча влада давала карт-бланш на 
встановлення авторитарних режимів, якщо такою була «воля нації», 
якою вправно маніпулювали диктатори.

Зауважимо, що концепція необмеженої установчої влади була до-
сить поширеною в німеччині як до, так і після ухвалення веймарської 
конституції 1919 р. – першої демократичної конституції, що перед-
бачала існування парламентської демократії. відомий німецький вче-
ний карл Шмітт зазначав, що конституція встановлюється «волею 
установчої влади», під якою розумів політичну волю, що здатна при-
йняти конкретне та комплексне рішення стосовно типу і форми свого 
власного політичного існування, вважаючи її не обмеженою жодними 
конституційними формами чи правилами1.

Проте після другої світової війни (протягом якої веймарська кон-
ституція формально продовжувала діяти) все більшого поширення 
набував підхід щодо обмеженого характеру установчої влади. відбу-
валося це на фоні захоплення природничо-правовим підходом до ро-
зуміння правових явищ та його впровадження у конституційну прак-
тику повоєнної німеччини, що згодом стало однією із характерних рис 
повоєнних конституцій. цей підхід відображено у першій же статті 
основоположного Закону 1949 р., де вказано, що: людська гідність 
є недоторканною; поважати і захищати її є обов’язком державної вла-
ди; недоторканні і невідчужувані права людини визнаються основою 
кожної людської спільноти, миру і справедливості в світі; основопо-
ложні права зв’язують законодавчу, виконавчу та судову владу, як 
безпосередньо діюче право2.

таке панування природничо-правової концепції у повоєнному ні-
мецькому праві загалом і в державному зокрема, сприяло укоріненню 
ідеї обмеженості установчої влади, конституціодавця природним пра-
вом, а звідси – й можливості перевірки норм конституції на предмет 
їх відповідності вищому (природному) праву. так, у 1950 р. конститу-
ційний суд Баварії у своєму рішенні вказав, що існують такі фунда-

1  Schmitt Carl. Constitutional Theory. Duke University Press, 2008. P. 76–77, 125–126.
2  Basic Law for the Federal Republic of Germany, 23 May 1949. URL: https://

www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_law-data.pdf.
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ментальні конституційні принципи, які є простими за природою і ви-
ражають право, яке передує конституції, тому конституціодавець об-
межений ними, а конституційні норми у разі конфлікту із цими 
принципами можуть визнаватися недійсними. Згодом це положення 
було включене до рішення Федерального конституційного суду ні-
меччини 1951 р.1

цікаво, що у повоєнній німеччині була зроблена спроба конститу-
ювати установчу владу. у преамбулі основоположного Закону 1949 р. 
сказано: «усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом та людь-
ми, натхненний рішучістю сприяти миру в усьому світі як рівноправ-
ний партнер в об’єднаній Європі, німецький народ, здійснюючи свою 
установчу владу, прийняв цей основоположний Закон»2. крім того, 
ст. 79 конституції встановлює правило, за яким зміни до основопо-
ложного закону, що зачіпають поділ Федерації на землі, їх участь у за-
конодавчому процесі, або принципи людської гідності та прав людини, 
викладені в ст. 1, чи засади конституційного ладу, передбачені ст. 20, 
не допускається.

ідея щодо обмеженості установчої влади принципами природного 
права була поширена і в повоєнній Франції. Леон дюгі та інші фран-
цузькі вчені вважали, що декларація прав людини та громадянина 
1789 р. має наднаціональне значення, вона не встановлює нових пра-
вил, а лише визнає і проголошує те, що уже існує та існувало завжди3. 
З цього випливає, що декларація встановлює на державу обмеження, на 
порядок вищі, аніж законодавчі чи навіть конституційні. це ж стосуєть-
ся і передбаченого ст. 16 положення, відповідно до якого суспільство, 
у якому не забезпечено користування правами людини і не проведено 
розподілу влади, не має конституції. таким чином, при ухваленні кон-
ституції установча влада вже обмежена вимогами природного права, 
а також правилами, що з нього випливають, у тому числі й згаданим 
положенням.

1  Southwest Case (Decision of October 23, 1951). цит. за: Kemal G zler. Judicial 
Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study. Bursa, Ekin Press, 2008.  
P. 84–85.

2  Basic Law for the Federal Republic of Germany, 23 May 1949. URL: https://
www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_law- 
data.pdf.

3  Laquièze Alain. tat de droit and National Sovreignty in France. The Rule of Law 
History, Theory and Criticism / ed. by Pietro Costa, Danilo olo. Springer, 2007. P. 267.
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Проте спосіб, у який приймалася конституція V республіки, по-
ставив питання про обмеженість установчої влади не лише загальним 
правом, але й позитивним, причому як у процедурному, так і в змісто-
вому вимірах. Франція, яка за період часу від прийняття першої кон-
ституції 1791 р. до середини ХХ ст. апробувала практично всі можли-
ві на той час форми та варіанти правління, що чи не кожен раз запро-
ваджувалися або ж оформлялися post factum новими конституціями, 
у переддень прийняття свого 17-го основного закону перебувала 
в умовах політичної кризи. Політична нестабільність була зумовлена 
як внутрішніми (неефективність управління в умовах крайнього пар-
ламентаризму IV республіки), так і зовнішніми (колоніальні війни, 
зокрема алжирська криза) чинниками. у таких умовах парламент ви-
рішив передати владу в руки загальнонаціональному лідеру генералу 
Шарлю де голлю, якому були надані надзвичайні повноваження для 
проведення конституційної реформи.

3 червня 1958 р. парламент прийняв два закони, які уможливили 
проведення конституційної реформи. За першим законом уряд де гол-
ля отримував усю повноту законодавчої влади для того, щоб урядови-
ми декретами провести конституційну реформу у термін 10 місяців. 
Щоправда, такі декрети уряду підлягали попередньому контролю 
з боку державної ради і не мали стосуватися питань, які могли вирі-
шуватися тільки законодавчою владою відповідно до конституційної 
традиції, декларації 1789 р. та Преамбули конституції 1946 р., тобто 
щодо основоположних прав.

другий – конституційний закон щодо процедури ревізії конститу-
ції, яким було переглянуто чинний на той час порядок внесення змін 
до основного закону і передбачено можливість «прискореної проце-
дури». Закон містив вимоги щодо змісту і форми конституційної ре-
форми. розробляючи проект нової конституції, уряд мав виходити із 
п’яти ключових принципів: 1) демократії (загальне виборче право – 
основа і єдине джерело влади); 2) поділ влади (повага до французької 
республіканської традиції поділу влади); 3) парламентський контроль 
за урядом; 4) незалежність судової влади; 5) врегулювання взаємовід-
носин між Францією та її «об’єднаним народом» (включаючи народи 
колоній)1.

1  Marrani David. Dynamics in the French Constitution. Decoding Republican ideas. 
London and New York : Routledge, 2013. P. 5–6.
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стосовно форми проведення реформи закон передбачав дві умови: 
1) уряд мав консультуватися з консультативним конституційним комі-
тетом, що був утворений у липні 1958 р., та з державною радою (ви-
щим адміністративним судом); 2) проект конституції мав бути схвале-
ний на референдумі (28 вересня 1958 р. був проведений референдум, 
на якому 79,2 % виборців його підтримали)1.

таким чином, порядок прийняття конституції Франції 1958 р. 
засвідчив прихід на зміну класичній концепції установчої влади ново-
го підходу до розуміння її сутності та порядку реалізації. розгляда-
ючи це питання, олів’єр Буд вказує на існування двох ступенів 
установчої влади: деструктивного та конструктивного. Причому, на 
його погляд, лише деструктивна (dèconstituant) влада є необмеженою, 
в той час як конструктивна, яка включає доустановчі та власне уста-
новчі дії, може бути обмежена. суб’єкти, що приймають доконсти-
туційні (доустановчі) рішення, можуть обмежувати установчу владу, 
вказуючи їй форму (процедури й компетенцію), а іноді й фундамен-
тальні принципи2. таким же чином Буд пояснював демократичний 
транзит в іспанії.

особливим був і порядок ухвалення повоєнної конституції Фрн. 
адже Парламентська рада, що розробила і прийняла основоположний 
Закон, фактично була утворена на підставі рекомендацій окупаційних 
влад (Франкфуртські документи), що були адресовані призначеним 
цими владами губернаторам західнонімецьких земель та передбачали 
прийняття конституції як один із кроків формування Федерації3. При-
йнята Парламентською радою, схвалена окупаційною владою та рати-
фікована земельними парламентами (крім Баварії), нова німецька 

1  Marrani David. Dynamics in the French Constitution. Decoding Republican ideas.  
P. 5–6.

2  цит. за: Andrew Arato. Post Sovreign Constitution Making: Learning and Legitimacy. 
Oxford University Press, 2016. P. 62.

3  розглядаючи питання подальшого існування трьох окупаційних зон Західної 
німеччини, три окупаційні режими – сШа, об’єднане королівство, Франція – та три 
сусідні держави – нідерланди, Бельгія, Люксембург – на Лондонській конференції 
шести держав вирішили утворити на цій території федерацію. Представники трьох 
окупаційних режимів призначили губернаторів західнонімецьких земель та ухвалили 
Франкфуртські документи із конкретними кроками щодо формування Федерації. серед 
них було й утворення конституційної асамблеї для розробки та прийняття конституції. 
Проте губернатори прийняли рішення скликати Парламентську раду, до якої земельні 
ландтаги обрали 65 делегатів.
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конституція прямо передбачала положення про установчу владу, яка, 
однак, фактично реалізувалася за алгоритмом, визначеним окупацій-
ними режимами.

отже, повоєнні конституції ґрунтувались на оновлених підходах 
доктрини установчої влади, відповідно до яких: по-перше, установча 
влада більше не розглядалась як абсолютна, натомість вважалась об-
меженою принципами та вимогами природного права; по-друге, 
прийняттю конституцій передували процедури деконституціоналіза-
ції попередніх правопорядків через референдум1; по-третє, консти-
туції приймалися в особливому порядку, зумовленому результатами 
війни, політичною кризою, деконституціоналізацією попередніх 
порядків та потребою в додатковій легітимації з використанням 
референдуму.

особливим було ставлення до доктрини установчої влади в тих 
державах, які ухвалювали конституції після повалення у 80-х рр. 
ХХ ст. тоталітарних режимів (греція, Португалія, іспанія). Хоча 
спроби запровадження конституційного правління у цих країнах 
були й раніше, однак остаточно існуючі нині конституційні системи 
цих держав були встановлені саме посттоталітарними конститу-
ціями. специфіка реалізації установчої влади в цей період була 
зумовлена двома чинниками: по-перше, у цих країнах вже був досвід 
прийняття установчих конституцій (революційних); по-друге, дик-
таторські режими досить часто зверталися до інституту референду-
му, що до певної міри нівелювало його значення і спонукало до 
пошуку інших варіантів формалізації зв’язку установча влада – 
конституція.

так, до встановлення у 1936 р. іоанісом Метаксасом диктатури 
в греції (яка, після кількох спроб відновити конституційний режим, 
згодом була замінена диктатурою полковників, що проіснувала до 
1974 р.) тут був досвід функціонування режимів Першої та другої 
грецької республік, а також конституційної монархії (1843–1862), при 

1  крім розглянутих країн, такий процес відбувався і в ісландії, де він передував 
ухваленню чинної конституції 1944 р. Перша конституція ісландії 1920 р. була засно-
вана на акті про взаємовідносини із данією 1918 р., що формально проголошував 
суверенітет від данії, проте залишав країну під її політичним впливом. у 1944 р. 
парламент розриває акт про взаємовідносини та проголошує референдум для під-
твердження цього рішення, на підставі якого приймається нова конституція.
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яких ухвалювалися установчі конституції1. у процедурах зміни полі-
тичних режимів протягом ХХ ст. активно застосовувався інститут 
референдуму, зокрема плебісцитом вирішувались питання про запро-
вадження республіканської форми правління у 1924 р., відновлення 
монархії у 1935 р., збереження монархії у 1946 р., затвердження кон-
ституції, розробленої диктаторським режимом, у 1968 р., встановлен-
ня республіки 29 липня 1973 р. (після запровадження режиму вій-
ськової хунти), і врешті – збереження республіканської форми прав-
ління після повалення тоталітарного режиму військової хунти 
8 грудня 1974 р.2

ухваленню чинної конституції греції 1975 р. передував перехід-
ний період, протягом якого необхідно було, по-перше, розробити 
і прийняти нову конституцію у спосіб, що не викликав би сумнівів 
у її легітимності; по-друге, забезпечити керованість державою в умо-
вах невійськового (цивільного) режиму та демократизації суспільних 
відносин. новий уряд, що прийшов до влади після повалення дикта-
торського режиму, взяв на себе надзвичайні повноваження та видав 
конституційний акт, який анулював конституцію 1973 р. до прове-
дення референдуму щодо майбутньої форми правління та ухвалення 
нового основного закону було відновлено конституцію 1952 р., яка 
мала виконати транзитну функцію. Перед прийняттям нової консти-
туції в греції був проведений референдум 8 грудня 1974 р., на якому 
було вирішено питання про республіканську форму правління для 
майбутньої конституційної системи. таке попереднє звернення до 
суб’єкта установчої влади формально дало підстави вважати консти-
туцію греції продуктом «установчої, а не ревізійної волі» 3, попри те, 
що вона приймалася парламентом, який офіційно носив назву «реві-
зійного».

1  сучасна грецька держава, що стала результатом війни за незалежність від 
османської імперії, функціонує з 1821 р. Під впливом Французьких конституцій 1793 
та 1795 рр. національними асамблеями греції були ухвалені конституції 1822, 1823, 
1827 рр. (режим Першої республіки); після плебісциту 1924 р. та переходу до респу-
бліканської форми правління були ухвалені конституції 1925 та 1927 рр. (друга рес-
публіка). конституційна історія греції загалом налічує 14 конституцій, що приймали-
ся різними режимами в різний спосіб (див.: Kaltghas Nicholas. Introduction to the 
Constitutional History of Modern Greece. New York : AMS Press, 1970. P. 34–57).

2  див.: Spyropoulos Philippos K., Fortsakis Théodore. Constitutional Law in Greece. 
Kluwer Law International, 2009. P. 49–55.

3  Spyropoulos Philippos K., Fortsakis Théodore. Constitutional Law in Greece. P. 55.
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Загалом, таке часте звернення до референдуму можна пояснити 
бажанням легітимізувати ті політичні зміни, які відбувалися після 
ухвалення перших, дійсно установчих конституцій. Причому таку мету 
переслідували і диктаторські режими, які рано чи пізно відчували 
кризу легітимності. у Португалії референдум застосовувався режимом 
антоніу де олівейра салазара, що був встановлений в результаті вій-
ськового перевороту 1926 р., для прийняття конституції 1933 р. варто 
зауважити, що попередня, республіканська, конституція 1911 р. ухва-
лювалася після революції спеціально обраною конституційною асамб-
леєю (таким же способом був встановлений перший у Португалії 
конституційний правопорядок – конституцією об’єднаного королів-
ства Португалії, Бразилії та альгарве 1822 р.)1.

чинна конституція Португалії 1976 р. була ухвалена в результаті 
революції гвоздик, що розпочалася у квітні 1974 р. та була спрямо-
вана проти режиму диктатури нової держави. Перехід до конститу-
ційного правління відбувався протягом двох років, упродовж яких 
було запроваджено транзитну конституцію (14 травня 1974 р.), про-
ведено перші вільні вибори до конституційної асамблеї, яка розро-
била проект нової конституції та схвалила його 2 квітня 1976 р. 
варто зауважити, що більшість в асамблеї отримали представники 
соціалістичної партії, що позначилося на ідеологічному наповненні 
документа. Попри це, у преамбулі конституції містяться кілька важ-
ливих положень, які свідчать про значення легітимації зв’язку на-
род – конституція для його розробників. у ній, зокрема, зазначено: 
«легітимні представники народу зібралися разом, щоб розробити 
конституцію, яка відповідає прагненням країни... конституційна 
асамблея затверджує рішення Португальського народу захищати 
національну незалежність, гарантувати фундаментальні права гро-
мадян, встановити базові принципи демократії, гарантувати пріори-
тет демократичної держави, заснованої на верховенстві права, і від-
крити шлях до соціалістичного суспільства, з повагою до волі Пор-
тугального народу...»2.

1  див.: Machado Jónatas E. M. The Portuguese Constitution of 1976: Half-life and 
decay. Engineering Constitutional Change A Comparative Perspective on Europe / ed. by 
Xenophon Contiades. Canada and the USA. Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2013. 
P. 273–274.

2  Constitution of the Portuguese Republic. URL: http://www.en.parlamento.pt/
Legislation/CRP/Constitution7th.pdf.
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Посттоталітарна конституція іспанії була прийнята 6 грудня 1978 р. 
в результаті демократичного транзиту, що відбувся після смерті дик-
татора Франсиско Франко. оголошений ним ще за життя король Хуан 
карлос де Бурбон (як офіційний наступник Франко) почав процес 
переходу іспанії до конституційної монархії, що формально заверши-
лося схваленням конституції на конституційному референдумі. Проект 
конституції був розроблений та попередньо прийнятий конституцій-
ними кортесами, які отримали таку назву в результаті виконання ними 
цієї специфічної функції, хоча обиралися вони на загальних виборах 
як законодавчий орган.

Проте ухваленню конституції, як і в інших посттоталітарних 
державах того періоду, також передувало звернення до інституту 
референдуму. так, у 1977 р. відбувся референдум, на якому було 
схвалено прийнятий генеральними кортесами 18 листопада 1976 р. 
акт про політичну реформу, що передбачав поступовий перехід від 
диктатури до демократичної системи правління: відновлення полі-
тичних партій, вільних виборів, запровадження представницької 
демократії тощо.

таким чином, у процесі запровадження конституційної системи 
правління іспанії двічі застосовувався референдум, а сам основний 
закон розроблявся та був попередньо схвалений конституційними 
кортесами. така потрійна легітимація, вочевидь, була зумовлена ба-
жанням усунути будь-які можливі сумніви в легітимності конституції, 
а також тим, що в період диктатури інститут референдуму застосову-
вався двічі (у 1947 р. – для прийняття закону про престолоспадкуван-
ня, яким було запроваджено монархію та пожиттєво призначено Фран-
ко главою держави із правом визначити свого наступника; та в 1966 р. – 
для прийняття органічного закону, яким, поряд з постом глави 
держави, запроваджувалася посада глави уряду (хоча до 1973 р. обидві 
посади обіймав Франко).

отже, процесам прийняття посттоталітарних конституцій гре-
ції, Португалії та іспанії притаманні спільні риси. Якщо перші консти-
туції цих держав (революційні) приймалися конституційними асамб-
леями, то чинні основні закони – фактично парламентами із викорис-
танням референдуму для попередньої чи постлегітимації цього 
процесу та забезпеченням формального зв’язку між конституцією та 
установчою владою.
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найбільш численну серед чинних конституцій європейських дер-
жав групу складають постсоціалістичні конституції, що оформили 
перехід від соціалістичного до ліберально-демократичного політично-
го режиму.

Протягом усього кількох тижнів осені 1989 р. політичне обличчя 
східної Європи кардинально змінилося. Політичні режими, що при-
йшли до влади після другої світової війни, зазнали краху: в Польщі – 
у вересні 1989 р., з формуванням уряду Мазовецького; в угорщині – 
23 жовтня, ндр – 8 листопада, Болгарії – 10 листопада, чехословач-
чині – 24 листопада, румунії – 22 грудня 1989 р. албанія наслідувала 
їхній приклад в грудні 1990 р. у той же час Польща, угорщина, 
Болгарія, румунія та чехословаччина – формально суверенні держа-
ви, що фактично перебували під впливом срср, відновили повну 
незалежність. у 1990 р. у ході об’єднання із Федеративною респуб-
лікою німеччиною зникла ндр. крім того, після розпаду срср утво-
рилися 15 незалежних держав, три із яких – країни Балтії – відразу 
ж почали рух у напрямі євроінтеграції та стали частиною західного 
співтовариства націй1.

у результаті поділу югославії у 1990–1991 рр. суверенними ста-
ли словенія, Хорватія, Македонія, Боснія і герцеговина2, а з 1 січня 
1993 р. розділилася чехословаччина. утвердження більшості із зга-
даних держав як суверенних передбачало не тільки проголошення 
незалежності, але й потребувало міжнародного визнання. ці процеси 
співпали в часі із посиленням інтеграційних процесів у межах Євро-
пейського співтовариства, члени якого намагалися виробити єдину 
позицію щодо визнання держав, які виникли на уламках югославії 
та срср.

1  Constitutions of Central and Eastern European Countries and the Baltic States. OECD 
(1995), SIGMA Papers, No. 2, OECD Publishing. URL: http://dx.doi.org/10.1787/5kml6gf 
26mvk-en.

2  Після проведеного 23 грудня 1990 р. референдуму з питання державної неза-
лежності словенія внесла пропозицію щодо демонтажу югославської федерації. 
25 червня 1991 р. про свою незалежність оголосили словенія і Хорватія; Македонія 
провела референдум щодо незалежності 8 вересня 1991 р.; 15 жовтня 1991 р. суверен-
ною державою оголосила себе Боснія і герцеговина. у 1992 р. державний суверенітет 
словенії, Хорватії та Боснії і герцеговини був визнаний на міжнародній арені. водно-
час на референдумі, що відбувся в чорногорії 1 березня 1992 р., більшість проголо-
сувала за збереження югославії, відтак держава стала суверенною лише у 2006 р. 
після відокремлення від сербії.
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відтак, у грудні 1991 р. рада міністрів Єс ухвалила декларацію 
«керівні принципи визнання нових держав у східній Європі та радян-
ському союзі», у якій було встановлено критерії, яким мали відповіда-
ти нові держави для їхнього визнання, зокрема: 1) повага до положень 
статуту оон та зобов’язань, що випливають з Хельсінкського Заключ-
ного акта та Паризької хартії, особливо щодо верховенства права, де-
мократії та прав людини; 2) гарантії прав етнічних та національних 
груп та меншин; 3) повага до недоторканності кордонів, які можуть 
бути змінені лише мирними засобами та відповідно до загальної угоди; 
4) прийняття всіх необхідних зобов’язань щодо роззброєння та непо-
ширення ядерної зброї, а також безпеки та регіональної стабільності; 
5) зобов’язання вирішувати всі питання щодо правонаступництва 
держав та регіональних суперечок за допомогою угод, враховуючи 
звернення до арбітражу1.

у спеціальній декларації щодо югославії було наголошено, що 
умовою визнання незалежності держав, які утворилися внаслідок її 
розпаду, є виконання керівних принципів. те ж стосувалося і колишніх 
республік срср2. таким чином, ціла низка постсоціалістичних держав 
на початок процесу творення власних конституцій уже були зв’язані 
міжнародними зобов’язаннями щодо гарантування прав людини, по-
ваги до кордонів і суверенітету інших держав.

Що стосується інших постсоціалістичних держав, то їхня обмеже-
ність міжнаціональними вимогами стосовно гарантування і захисту 
прав людини, а також стандартами демократії та верховенства права, 
була зумовлена прагненням до євроінтеграції. такі вимоги випливали 
зі статуту ради Європи та установчих документів Європейського со-
юзу. відтак, у ході євроінтеграції вони були змушені приводити до 
рівня цих стандартів не тільки своє законодавство, але й конституції. 
це дає підстави стверджувати, що установча влада таких держав не 
була абсолютною, натомість обмеженою згаданими стандартами, що 
є визначальною рисою постсоціалістичних конституцій.

варто враховувати й те, що кардинальні зміни в політичній систе-
мі постсоціалістичних держав привели до трансформації природи 

1  Declaration on the Guidelines on the Recognition of the New States in Eastern Europe 
and in the Soviet Union», accepted by the EC Foreign Ministers on 16 December 1991. EJIL 
4 (1993) 72 (72).

2  Türk Danilo. Recognition of States. A Comment. European Journal of Internation-
al Law. 1993. Vol. 4. P. 66–91.
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конституції. З документа пропагандистського характеру, фіктивної 
конституції, яка приховувала реальну систему влади, вона перетвори-
лася на основоположний документ, що визначав засади соціального та 
політичного життя. Метою прийняття нових конституцій було не лише 
встановлення нових правил організації та функціонування публічної 
влади, але й недопущення свавільного зловживання нею.

доктринально конституції постсоціалістичних держав ґрунтували-
ся на принципі установчої влади, проте послідовну й системну його 
реалізацію через процедуру прийняття конституцій забезпечити було 
досить важко. це було зумовлено збереженням досить сильних позицій 
соціалістичними та комуністичними силами та необхідністю досягати 
політичних компромісів при прийнятті конституцій (з цією метою 
в деяких державах проводились cпеціальні «круглі столи», зокрема 
в угорщині1).

Лише деяким державам вдалося різко повернути ідеологічну осно-
ву свого розвитку та підкріпити її конституційними гарантіями. При-
кладом такої країни може бути Латвія. тут конституційний процес 
був заснований на відновленні незалежності Латвії (проголошеної 
18 листопада 1918 р.) та конституції 1922 р. у декларації, прийнятій 
верховною радою Латвійської рср, йшлося про те, що Латвія фактич-
но втратила незалежність в результаті анексії її території радянським 
союзом, проте de jure залишалася суверенною державою із de jure 
чинною конституцією 1922 р., оскільки окупація була неконституцій-
ною та відбулася всупереч волі народу Латвії. виходячи із цього, вер-
ховна рада прийняла рішення про відновлення чинності конституції 
Латвії 1922 р.2 естонія також пішла шляхом відновлення втраченої 
у 1940 р. державності, але все-таки ухвалила на референдумі нову 
конституцію, що відобразила деякі положення конституцій 1922 та 
1938 рр.

Проте переважна більшість постсоціалістичних конституцій прий-
малися парламентським способом (грузія, Македонія, Молдова, сло-
ваччина, україна, чехія, словенія, Хорватія). конституції албанії та 

1  Constitutional Law in Hungary / Dezsjo M rta, Bernadette Somody, Attila Vincze 
and others. Wolters Kluwer, 2010. P. 30.

2  Declaration of the Supreme Soviet of the Latvian SSR «On the Renewal of the 
Independence of the Republic of Latvia», May 4, 1990. URL: http://www.humanrights.lv/
doc/latlik/neatkdek.htm.
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Польщі після їх прийняття парламентами були схвалені на референду-
мах. установчим органом, хоча сформованим на основі того ж таки 
парламенту, була прийнята конституція Болгарії1. основний Закон 
естонії приймався референдумом, на який було винесено проект, роз-
роблений конституційною асамблеєю, члени якої також були призна-
чені парламентом.

таким чином, ключову роль у прийнятті постсоціалістичних кон-
ституцій відіграли парламенти, що обиралися як органи законодавчої, 
а не установчої влади. Більше того, досить часто вони приймали нові 
конституції на підставі відповідних повноважень, що були передбаче-
ні попередніми основними Законами. та й термін установча влада 
в цих документах зазвичай не застосовується, хоча підкреслюється, 
що основою та джерелом конституції є воля нації/народу. Подібні по-
ложення містяться в преамбулах конституцій Болгарії2, Латвії3, слове-
нії4 та низки інших країн.

варто згадати і про декілька виняткових ситуацій з ухваленням 
постсоціалістичних конституцій, які пов’язані із проблемами реаліза-
ції установчої влади. так, в угорщині конституція запроваджувалася 
через повний перегляд попередньої, комуністичної конституції 
1949 р. за процедурою внесення змін. це було зумовлено тим, що 
антикомуністична опозиція відмовлялася приймати нову конституцію 
недемократично обраним парламентом5. Прийняттю конституції пе-
редувало проведення протягом кількох місяців 1989 р. низки «круглих 

1  сьомі великі народні збори Болгарії – представницький орган, що утворився 
на основі парламенту та скликався для вирішення найважливіших питань: прийняття 
конституції, зміни території, зміни конституційного ладу.

2  «Ми члени сьомих великих національних Зборів, керовані нашим бажанням 
виразити волю народу Болгарії…» (див.: сonstitution of the Republic of Bulgaria. URL: 
http://www.parliament.bg/en/const).

3  «Латвійський народ у своїх вільно обраних установчих Зборах встановлює для 
себе цю конституцію... Латвійська держава, проголошена 18 листопада 1918 року, була 
створена шляхом об’єднання історичних латвійських земель на основі непохитної волі 
латиської нації мати свою власну державу» (див.: Constitution of the Republic of Latvia. 
URL: http://www.saeima.lv/en/legislation/constitution).

4  «виходячи із волі словенського народу і населення республіки словенія, 
вираженої на плебісциті щодо самостійності і незалежності 23 грудня 1990 року... 
ухвалюється основна конституційна хартія самостійності і незалежності республіки 
словенія. виходячи із цієї Хартії, скупщина прийняла конституцію» (див.: сonstitution 
of the Republic of Slovenia. URL: http:www.us-rs.si/media/constitution.pdf).

5  Rosenfeld M., Sajó A. The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law.  
р. 433–434.
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столів» з метою досягнення політичного компромісу. За їх підсумками 
було ухвалено рішення про внесення до конституції угорщини близь-
ко 100 поправок, зокрема про запровадження поста президента країни, 
багатопартійної системи, статусу парламенту та уряду, створення 
конституційного суду1.

Як зазначає Марк ташнет, роль «круглих столів» у процесі творен-
ня конституцій полягала в тому, щоб забезпечити м’який відхід старих 
(комуністичних, соціалістичних) режимів, а згода їхніх представників 
була потрібна не тільки для забезпечення мирного транзиту, але й для 
гарантування стабільності нової конституційної системи у зв’язку із 
тим, що кожен, включаючи цих представників, вважає її прийнятною2.

абсолютно протилежним шляхом пішла румунія, у якій в резуль-
таті народного повстання з грудня 1989 р. повністю були ліквідовані 
попередні владні структури, а рада національного порятунку (орган, 
який очолив публічну владу в результаті повстання) скасувала значну 
кількість правових актів, які підтримували авторитарний режим. на-
томість було ухвалено акти конституційного характеру, які встанови-
ли низку принципів, що згодом були відображені в конституції, зо-
крема: республіканську форму правління, політичну багатоманітність 
і ліквідацію однопартійної системи, недоторканність прав людини, 
референдум як вираз волі народу. крім того, рада національного по-
рятунку ухвалила декрет, яким визначила порядок обрання президен-
та та парламенту3. власне, дві палати парламенту, які засідали разом 
як конституційна асамблея, прийняли текст конституції, що був 
затверджений на референдумі, який забезпечив остаточну легітима-
цію конституції.

у Боснії і герцеговині конституція розроблялася за участі міжна-
родних посередників у ході врегулювання югославського конфлікту. 
вона була прийнята як один із одинадцяти додатків до дейтонської 
угоди, підписаної 14 грудня 1995 р. президентами Боснії і герцеговини, 

1  Bogdandy Armin, Sonnevend P l. Constitutional crisis in the European constitutional 
area: theory, law and politics in Hungary and Romania. Oxford : Hart Publishing, 2015.  
р. 39–40.

2  Tushnet Mark. Comparative Constitutional Law. Edward Elgar, Cheltenham, UK, 
Northampton, MA, USA. P. 17.

3  Renwick Alan, Hardman Helen. Electoral System Change in Europe since 1945: 
Romania. URL: http://www.electoralsystemchanges.eu/Files/media/MEDIA_167/FILE/
Romania_summary.pdf.
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Хорватії, союзної республіки югославії та міжнародними посеред-
никами (додаток 4)1. відтак, природа конституції Боснії і герцеговини 
суттєво відрізняється від загальноприйнятих уявлень про установчу 
владу та механізмів її реалізації.

варто зауважити, що в преамбулі конституції міститься положен-
ня із посиланням на суб’єкта установчої влади – «боснійці, хорвати та 
серби як установчі народи (поряд з іншими)», проте конституція ухва-
люється також і від імені «громадян Боснії і герцеговини»2 (маються 
на увазі національні меншини). Загалом державна влада в Боснії і гер-
цеговині організована таким чином, щоб забезпечити представництво 
трьох «установчих народів». Зокрема, передбачено існування колегі-
ального глави держави – так званої президентури, до складу якої вхо-
дять по одному боснійцю, хорвату (вони обираються шляхом прямих 
виборів з території Федерації) та один серб (обирається прямими ви-
борами на території республіки сербської).

незважаючи на це, участь «установчих народів» у прийнятті кон-
ституції Боснії і герцеговини є фікцією, що мала на меті легітимацію 
конституції, натомість насправді Боснії і герцеговині все ще бракує 
«емоційної підтримки свого населення»3. адже вона стала результатом 
впливу міжнародного співтовариства, що мало на меті забезпечення 
мирного співжиття народів та гарантування прав людини, а не народу 
(народів) як суб’єкта/тів установчої влади.

конституція Боснії і герцеговини мала не тільки забезпечити при-
пинення конфлікту, встановлення миру, але й виконати транзитну 
функцію: по-перше, з триваючого конфлікту до тривалого миру і пост-
конфліктного суспільства; по-друге, від авторитарного соціалізму до 
вільної демократичної держави. у країні робилися спроби провести 
конституційну реформу, прийняти нову конституцію, проте вони не 
мали успіху у зв’язку із діаметрально протилежними поглядами на 
низку важливих питань представників різних етносів.

1  The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, Initialled 
in Dayton on 21 November 1995 and signed in Paris on 14 December 1995. URL: https://
www.osce.org/bih/126173?download=true.

2  Constitution of Bosnia and Herzegovina. The General Framework Agreement for 
Peace in Bosnia and Herzegovina, Annex 4. URL: https://www.osce.org/bih/126173? 
download=true.

3  Constitution of Bosnia and Herzegovina: Commentary / Christian Steiner and others. 
Sarajevo : Fondacija «Konrad Adenauer», Stiftung, 2010. P. 23–25.
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двом іншим постюгославським державам – сербії та чорногорії – 
вдалося успішно провести конституційні реформи та ухвалити у 2006 – 
2007 рр. (відповідно) конституції, які належать до групи новітніх. 
конституційні реформи в цих державах були зумовлені роз’єднанням 
чорногорії та сербії, які протягом 2003–2006 рр. існували у вигляді 
об’єднаної держави, та необхідністю замінити конституцію 1990 р. 
конституція сербії була прийнята 30 вересня національною асамб-
леєю (парламентом), а 28–29 жовтня 2006 р. схвалена на референду-
мі. Проект був розроблений невеликою групою партійних лідерів та 
експертів протягом двох тижнів. За цей час вдалося досягнути комп-
ромісу щодо тексту, прийнятного для всіх політичних партій. для 
того щоб забезпечити можливість прийняття конституції парламен-
том, за день до голосування були внесені зміни до регламенту на-
ціональної асамблеї1.

у зв’язку із цим венеційська комісія зазначила, що процес підго-
товки проекту був позбавлений можливостей для публічних дискусій, 
що ставить питання про легітимність конституції. Поряд із цим кон-
ституція є надзвичайно жорсткою (п. 104 висновку)2. крім того, ціка-
во, що конституція приймалася відповідно до положень попередньої 
конституції, на чому наполягали окремі політичні партії (п. 71 виснов-
ку). водночас у преамбулі конституції вказано на суб’єкта її ухвален-
ня: «враховуючи державницьку традицію сербського народу... гро- 
мадяни сербії приймають конституцію». тим не менше, з процесу 
прийняття цієї конституції випливає такий висновок: в його ході від-
булося формальне звернення до ідеї установчої влади, а сам процес 
прийняття конституції переслідував лише одну мету – досягнення по-
літичного компромісу.

конституція чорногорії 2007 р. була прийнята парламентським 
способом. При цьому установча влада була обмежена міжнародними 
зобов’язаннями держави. у висновку венеційської комісії3 прямо ска-
зано, що в процесі набуття членства в раді Європи чорногорія взяла 

1  Opinionon on the Constitution of Serbia CDL-AD(2007)004, Strasbourg, 19 March 
2007. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
AD(2007)004-e.

2  там само.
3  Interim Opinion on the Draft Constitution of Montenegro. CDL-AD(2007)017, 

Strasbourg, 5 June 2007. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2007)017-e.
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на себе зобов’язання забезпечити, щоб нова конституція включила 
в себе сім принципів (щодо цивільного характеру держави, рівності 
всіх громадян і т. д.). Проект розроблявся парламентським комітетом 
і, як зазначено у висновку венеційської комісії, є скоріше політичним, 
аніж юридичним документом.

у зв’язку із цим варто зауважити, що загалом венеційська комісія 
дещо змінила акценти, які були притаманні тлумаченню установчої 
влади на момент творення національних держав, коли важливо було 
наголосити на джерелі такої влади, що лягала в основу конституції. 
у ХХі ст., коли держави уже конституйовані, а змінюються лише їхні 
конституційні устрої, на перший план вийшли два питання: 1) легітим-
ності конституції, яка має бути забезпечена широким обговоренням 
у суспільстві, залученням до конституційного процесу якомога більшої 
кількості громадян; 2) стабільності та передбачуваності конституції. 
«конституціоналізм означає, що фундаментальні правила ефективно-
го здійснення державної влади і захисту прав людини мають бути 
стабільними і передбачуваними, і не можуть легко змінюватися. це 
визначально для легітимності конституційної системи», – сказано 
у доповіді венеційської комісії щодо конституційних змін1.

Прийняття новітніх конституцій Фінляндії, Швейцарії та угорщи-
ни було зумовлено іншими причинами, аніж в колишніх югославських 
республіках. Метою конституційної реформи у Фінляндії було поси-
лення парламентського характеру режиму2. Попередня, некодифікова-
на конституція, що складалася з чотирьох актів, діяла незмінною 
майже 50 років. Зміни до конституції не вносилися, але звичайними 
законами, що приймалися ad hoc, тимчасово врегульовувалися ті чи 
інші питання, потім ці закони скасовувалися. Політико-правові пере-
думови, як і наслідки прийняття конституції угорщини, детально 
проаналізовані у підрозділі 4.3.

таким чином, аналіз способів прийняття сучасних конституцій 
європейських держав свідчить про те, що лише перша група (револю-

1  Report on Constitutional Amendment. Adopted by the Venice Commission at its 81st 
Plenary Session (Venice, 11–12 December 2009) CDL-AD(2010)001. URL: http:// 
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)001-e.

2  Opinion on the Constitution of Finland. аdopted by the Venice Commission at its 
74th plenary session (Venice, 14–15 March 2008), CDL-AD(2008)010. URL: http://www.ve- 
nice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2008)010-e.
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ційні конституції), що ухвалювалися конституантами, втілювали концеп-
цію установчої влади у її первісному значенні (як необмежену владу 
народу встановлювати конституційний устрій своєї держави). усі інші 
конституції приймалися або в умовах обмеженої установчої влади  
(вимогами природного права, позитивних законів, органів ради Євро- 
пи, Європейського союзу тощо), або зверталися до установчої влади 
лише формально (повоєнна німеччина, Боснія і герцеговина та ін.).

Поряд із цим виникає питання: чому держави досі намагаються 
відповідати вимогам доктрини установчої влади? вочевидь, це можна 
пояснити, по-перше, відданістю конституційним традиціям; по-друге, 
потребою забезпечення легітимності конституції (її загальносуспіль-
ного визнання). тому, попри появу нових концепцій, зокрема «постсу-
веренного конституціотворення»1, при прийнятті конституцій сучасні 
держави намагаються відповідати хоча би формальним вимогам уста-
новчої влади або ж змінюють конституційні тексти через процедуру 
перегляду конституцій, що не обов’язково вимагає звернення до уста-
новчої влади.

3.2. конституційна юрисдикція

Писана конституція, що є основою європейської моделі конститу-
ціоналізму, потребує системи юридичного захисту. відтак, не менш 
важливим елементом системи конституціоналізму є конституційна 
юрисдикція, яка спрямована на забезпечення верховенства та захист 
конституції, встановленого нею конституційного ладу та тих консти-
туційних цінностей, на яких вони базуються. основним напрямом 
діяльності органів конституційної юрисдикції, через який вони й за-
безпечують досягнення згаданих цілей, є вирішення питань про кон-
ституційність правових актів. Причому конституційність, виходячи 
з доктрини конституціоналізму, розуміється у широкому значенні. Її 
елементи добре відображені у вислові відомого голови верховного 

1  суть концепції полягає в тому, що передумовою прийняття конституції є про-
ведення політичних консультацій та широке обговорення у суспільстві (детальніше 
див.: Arato Andrew. Redeeming the Still Redeemable: Post Sovereign Constitution Making. 
International Journal of Politics, Culture, and Society. Dec., 2009. р. 427–443).



193

3.2. конституційна юрисдикція

суду сШа 1801–1835 рр. джона Маршала, які наводить у своїй книзі 
станіслав Шевчук: «Якщо мета легітимна, якщо вона лежить у сфері 
дії конституції, а всі засоби для досягнення цієї мети допустимі, сто-
суються її і не заборонені, а відповідають духу та букві конституції, 
тоді вони є конституційними»1.

Проте не менше значення має й інтерпретаційна, а також інші види 
діяльності органів конституційної юрисдикції європейських держав. 
Як сказано в одному із висновків венеційської комісії, конституційні 
суди є тими інституціями, які можуть запобігти державному свавіллю 
через інтерпретацію конституції, даючи найкраще із можливих тлума-
чень конституції у відповідний час2. варто зауважити, що протягом 
кількох останніх десятиліть відбулось переосмислення ролі та значен-
ня конституційної юрисдикції у низці європейських держав як на 
практичному, так і на доктринальному рівнях, що пов’язане із підви-
щенням її правозахисної ролі. так, у переважній більшості держав із 
європейською моделлю конституціоналізму було запроваджено меха-
нізми захисту основоположних прав засобами конституційної юрис-
дикції, що стало однією із характерних рис цієї моделі.

Поряд із вирішенням питань щодо неконституційності правових 
актів, тлумаченням конституції, захистом конституційних прав та сво-
бод, що є основними напрямами діяльності органів конституційної 
юрисдикції європейських держав, деякі із них виконують й інші функ-
ції (зокрема, вирішення компетенційних та інших спорів між федера-
цією та її суб’єктами, виборчих спорів, притягнення до відповідаль-
ності вищих посадових осіб держави тощо), які переважно спрямова-
ні на забезпечення балансу у системі поділу державної влади.

для чіткості розуміння та для того, щоб не відволікатися на термі-
нологічні дискусії далі, зауважимо, що поняття конституційна юрис-
дикція змістово пов’язане із категорією конституційний контроль. 
Якщо конституційний контроль є функцією держави щодо забезпечен-
ня верховенства її конституції, то поняття конституційна юрисдикція 
позначає діяльність органів державної влади щодо реалізації цієї 
функції (вузьке значення). Проте конституційний контроль здійсню-
ється, по-перше, відповідними органами держави, по-друге, через 

1  Шевчук с. основи конституційної юриспруденції. с. 8.
2  CDL-AD(2010)044 Opinion on the Constitutional Situation in Ukraine, paragraph 

52. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)044-e#.
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повноваження таких органів, по-третє, у певній формі (судовій чи не-
судовій). відтак, поняття конституційна юрисдикція у широкому зна-
ченні охоплює як сам орган, так і його повноваження та діяльність 
щодо забезпечення верховенства конституції. діяльність органу кон-
ституційної юрисдикції, що здійснюється у судовій формі, становить 
зміст поняття конституційне правосуддя.

варто зауважити, що існування конституційної юрисдикції безпо-
середньо пов’язане із системою конституційної демократії. Більше 
того, між цими явищами існує двосторонній зв’язок. так, необмежена 
парламентська демократія може бути свавільною, навіть якщо вона 
легітимізована загальними виборами. Лише за умови існування реаль-
них конституційних засобів її обмеження, одним із яких є конститу-
ційна юрисдикція, демократія не загрожує індивідуальній свободі та 
основоположним правам людини. З іншого боку, для її функціонуван-
ня конституційна юрисдикція потребує демократії. цей взаємний 
зв’язок буде добре помітний при подальшому аналізі проблем функці-
онування конституційної юрисдикції у низці постсоціалістичних дер-
жав, де більшість спроб концентрації влади в недемократичний (чи 
демократичний лише зовні) спосіб пов’язані з політичним тиском на 
конституційні суди, відмовою у виконанні їхніх рішень чи навіть бло-
куванням їхньої діяльності (розділ 4).

не випадково формування системи конституційної демократії 
у сШа, що було започатковане конституцією 1787 р., привело аме-
риканську правову систему до запровадження конституційного право-
суддя уже невдовзі після прийняття цього документа (хоча сама 
конституція перевірки законів чи інших правових актів на предмет 
конституційності не передбачала). в одній із найбільш цитованих 
статей «Федераліста» – № 78 – александр гамільтон зазначав, що 
«жоден законодавчий акт не може суперечити конституції». «...кон-
ституція є і має розглядатися суддями як основоположний закон. 
судді повинні тлумачити її значення, як і значення будь-якого іншо-
го акта, прийнятого законодавчим органом. Якщо ж виявляться не-
примиренні суперечності стосовно того, який акт має вищу силу, 
…пріоритет має надаватися конституції над законом, волі народу над 
волею його представників»1.

1  Hamilton. The Federalist Papers : No. 78, paragraph 10, 11. URL: http://avalon. 
law.yale.edu/18th_century/fed78.asp.
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тож уже невдовзі після прийняття конституції, у 1803 р., у ході 
розгляду верховним судом сШа усім відомої справи «Мербері проти 
Медісона» було вирішено питання про застосування положень кон-
ституції як норм прямої дії та її захист шляхом визнання закону не-
конституційним. таким чином, судова влада отримала додаткові ін-
струменти у конституційній системі стримувань та противаг, поши-
ривши судовий контроль на сферу відповідності актів законодавчої та 
виконавчої влади конституції сШа.

у континентальній Європі конституційна юрисдикція відбулася 
як невід’ємний елемент конституційної системи правління та важли-
вий елемент конституціоналізму значно пізніше, ніж в америці, – 
фактично уже у ХХ ст., попри те, що ідея охорони конституції була 
висунута Ж. е. сійєсом ще у 1795 р. суть цієї ідеї полягала у ство-
ренні спеціального органу – конституційного журі, яке могло скасо-
вувати законодавчі акти, що суперечать конституції1. конституція 
Франції 1799 р. містила положення про перевірку законів на предмет 
їх конституційності охоронним сенатом (одним із консулів якого, до 
речі, було призначено сійєса, про що згадується у самому тексті 
конституції)2. Проте реалізація цієї ідеї в умовах диктатури втратила 
своє значення. теоретичне обґрунтування необхідності запроваджен-
ня судового конституційного контролю у ХіХ ст. здійснювали німець-
кі юристи, проте «ці прогресивні вимоги не прижилися на європей-
ському монархічному ґрунті»3.

слід наголосити на тому, що в континентальній Європі, на відміну 
від сШа, відразу ж прослідковувався пріоритет ідеї створення спеці-
алізованого органу конституційного контролю. важливу роль у її об-
ґрунтуванні відіграв відомий австрійський вчений ганс кельзен. на 
відміну від американської та англійської правових систем, у континен-
тальній Європі головним джерелом права є нормативно-правові акти: 
закони та акти органів виконавчої влади. Причому, як вказував ганс 
кельзен, ордонанси (акти виконавчої влади) мали не менш важливе 
значення, ніж закони, адже часто вони ґрунтувалися безпосередньо на 

1  Шаповал в. М. сутнісні характеристики конституційного контролю. Право 
України. 2005. № 2. с. 24.

2  конституция Французской республики 22 фримера VIII года (13 декабря 
1799 г.). URL: http://larevolution.ru/Constitution99.html.

3  Шевчук с. основи конституційної юриспруденції. с. 231.
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конституції та мали силу закону. ураховуючи це, важливо було забез-
печити судовий контроль за відповідністю всіх цих актів конституції. 
до 1920 р. в австрії існувала децентралізована модель перевірки кон-
ституційності актів – вона здійснювалася всіма судами. Проте така 
система мала суттєві недоліки: по-перше, це був лише конкретний 
контроль (здійснювався тільки в межах конкретної справи та мав юри-
дичні наслідки лише для її учасників); по-друге, різні суди могли мати 
різні (протилежні) думки щодо конституційності одного і того ж акта, 
що становило «велику небезпеку авторитету конституції»1. вихід із 
цієї ситуації він вбачав у запровадженні централізованої моделі судо-
вого контролю та створенні спеціалізованого органу конституційної 
юрисдикції.

саме така модель була втілена у Федеральному конституційному 
законі австрії 1920 р., як і у двох інших міжвоєнних конституціях 
(ірландії 1937 р., Ліхтенштейну 1921 р.). Переважна більшість консти-
туцій європейських держав, що приймалися у подальшому, включили 
відповідні положення щодо спеціалізованих органів конституційного 
контролю (виняток складають вісім держав, про що детальніше йти-
меться нижче).

Загалом процес поширення конституційної демократії у Європі 
супроводжувався запровадженням конституційних судів у переважній 
більшості держав. Їх існування було передбачене повоєнними консти-
туціями німеччини та італії, постсоціалістичними конституціями іс-
панії та Португалії і, зрештою, посткомуністичних держав центральної 
та східної Європи. спроба пояснити зв’язок цих явищ міститься в од-
ному із висновків венеційської комісії, де зазначено: «конституційне 
правосуддя є ключовим компонентом системи стримувань і противаг 
у конституційній демократії. Її значення посилюється ще більше, коли 
правляча коаліція може спиратися на значну більшість і здатна призна-
чити до практично всіх державних інституцій осіб із лояльними до неї 
політичним поглядами»2.

1  Kelsen Hans. Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the Austrian 
and the American Constitution. The Journal of Politics. May, 1942. Vol. 4, No. 2. P. 185.

2  CDL-AD(2013)014 Opinion on the draft Law on the amendments to the Constitution, 
strengthening the independence of judges (including an explanatory note and a comparative 
table) and on the changes to the Constitution proposed by the Constitutional Assembly of 
Ukraine, paragraph 76. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
AD(2013)014-e.
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станіслав Шевчук вважає, що судовий конституційний контроль 
виник із практичної недостатності взаємного контролю між гілками 
влади у системі поділу влади та наголошує на тому, що повноваження 
щодо здійснення конституційного контролю не можна передавати по-
літичним гілкам влади (парламенту, президенту, уряду), бо, ставши 
суддею у власній справі, вони можуть порушити існуючий баланс між 
гілками влади у зв’язку із великою спокусою тлумачити та застосову-
вати конституцію на свою користь1.

Погоджуючись із цією думкою, однак, вважаємо за необхідне на-
голосити, що роль конституційної юрисдикції в конституційній демо-
кратії не обмежується лише її особливим місцем у системі стримувань 
та противаг. вона є гарантією зв’язаності держави установчою владою, 
тими конституційними принципами, стосовно яких досягнуто загаль-
носуспільної згоди у ході прийняття конституції. саме такі функції 
виконує конституційна юрисдикція в низці держав конституційної 
демократії із європейською моделлю конституціоналізму, які сьогодні 
не мають спеціалізованого органу конституційної юрисдикції. йдеть-
ся про Швейцарію та шість північно-європейських країн (норвегія, 
Фінляндія, ісландія, данія, Швеція, а також естонія). крім того, слід 
наголосити, що в одній із держав із європейською моделлю конститу-
ціоналізму – нідерландах – відсутній не тільки конституційний суд, 
але й сам інститут конституційного контролю. Зупинимося трохи де-
тальніше на цих винятках.

вочевидь, відсутність конституційної юрисдикції у нідерландах 
пов’язана з історичними особливостями, що відображені в конституції 
цієї держави. За інформацією, розміщеною на офіційному сайті гол-
ландського уряду, конституція 1814 р. (діє в редакції 1983 р.) є най-
важливішим документом держави і найвищим законом в нідерландах. 
Поряд із цим зазначається, що конституція «підпорядковується Хартії 
королівства нідерландів, що регулює конституційні взаємовідносини 
між різними державами, що складають королівство, тобто нідерланди, 
кюрасао, сент-Мартен та аруба»2.

Заборона судового контролю за конституційністю актів парламен-
ту нідерландів була вперше введена у 1848 р., коли було запроваджено 

1  Шевчук с. основи конституційної юриспруденції. с. 228.
2  Constitution of Netherlands, 1814. URL: https://www.government.nl/topics/

constitution/constitution-and-charter.
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принцип непорушності актів парламенту, що відповідало жорсткій 
моделі поділу влади та притаманній ХіХ ст. довірі до парламентів1. 
у ст. 120 конституції нідерландів прямо вказано, що конституційність 
актів парламенту та договорів не може бути об’єктом судового конт-
ролю. у той же час у ст. 94 зазначається, що закони не можуть засто-
совуватися у разі, якщо таке застосування суперечить міжнародним 
договорам нідерландів чи резолюціям міжнародних інституцій, що 
є обов’язковими для всіх осіб2. виходячи із цього, суди не повинні за-
стосовувати акт парламенту, якщо він суперечить міжнародному праву, 
проте можуть застосовувати його тоді, коли той же акт суперечить 
конституції. Більше того, принцип пріоритету міжнародного права 
поширюється навіть на норми конституції, які мають інтерпретувати-
ся у відповідності до міжнародних договорів.

на практиці згадане конституційне положення реалізується через 
систему судового контролю за відповідністю законів міжнародному 
праву, зокрема у частині основоположних прав та свобод людини. Про-
те, враховуючи те, що за змістом конституційні норми щодо осново-
положних прав достатньо близькі до конвенційних, такий судовий 
контроль здійснюється загалом на предмет відповідності парламент-
ських актів ідеї обмеження законодавця правами людини3. варто 
пам’ятати і про те, що своєрідний попередній контроль (у тому числі 
і на предмет відповідності конституції) за актами парламенту здійснює 
державна рада, що є консультативним органом і складається із пред-
ставників королівської родини та осіб зі значним політичним чи вій-
ськовим досвідом. не можна оминути увагою і той факт, що можливість 
запровадження конституційної юрисдикції активно обговорюється 
в наукових колах нідерландів, а в парламенті навіть був зареєстрований 
відповідний законопроект.

Якщо у нідерландах конституційна юрисдикція відсутня взагалі, 
що складає єдиний виняток з усіх країн, що територіально охоплюють-

1  Gerhard van der Schyff. Structuring the Judiciary to Conduct Constitutional Review 
in the Netherlands: A Comparative and European Perspective. European Journal of Law 
Reform. 2012. № 14 (4). р. 467–489.

2  The Constitution of the Kingdom of the Netherlands. URL: https://www.government.nl/
topics/constitution/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-
the-netherlands-2008.

3  Pieter van Dijk. Constitutional review in the Netherlands. URL: http://www. 
venice.coe.int/WCCJ/Papers/NED_vanDijk_E.pdf.
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ся європейською моделлю конституціоналізму, то в наступних країнах 
він присутній, проте має певні особливості.

цікавим є підхід до вирішення питань конституційності у Швей-
царії, за чинною конституцією якої суди не мають повноважень щодо 
здійснення конституційного контролю за актами федерального зако-
нодавства. Поряд із цим Швейцарія була однією з небагатьох країн, де 
уже в ХіХ ст. було запроваджено судовий контроль за конституційніс-
тю законодавства кантонів; відповідними повноваженнями був наді-
лений Федеральний суд. Логіка його запровадження полягала у тому, 
що Федеральна конституція могла набути легітимності та авторитету 
серед громадян кантонів лише тоді, коли вони отримають право на 
відшкодування за порушення конституції. Захист конституції найви-
щим судом розглядався як «демократичне право, що мало на меті за-
хист людини від свавілля влади кантону»1.

Проте судового конституційного контролю за актами федерально-
го законодавця так і не було встановлено, у тому числі і в результаті 
конституційної реформи 1999 р. З приводу причин такого вирішення 
цього питання у Швейцарії існує щонайменше два підходи. Перший 
пояснює відсутність судового контролю за конституційністю актів 
федерального законодавства широкими можливостями проведення 
референдуму (на вимогу всього 50 тис. громадян), що ніби-то дає 
можливість здійснювати конституційний контроль безпосередньо на-
роду шляхом прямого голосування. другий є більш прагматичним та 
вказує на ключову роль парламенту, який блокує всі спроби поширен-
ня конституційної юрисдикції на акти федерального законодавця. При 
цьому парламент виходить із пріоритету демократії над «судовою 
державою», у якій «невеличка група суддів може переглядати рішення 
органу найвищої державної влади» 2.

Поряд із цим Федеральний верховний суд має низку повноважень, 
що охоплюються поняттям конституційна юрисдикція в її континен-
тальному розумінні. Передусім йдеться про тлумачення федеральних 
законів для забезпечення їх розуміння у відповідності з конституцією. 
крім того, у виняткових випадках до Федерального верховного суду 
можна оскаржувати рішення вищого апеляційного суду щодо пору-

1  Fleiner Thomas, Basta Fleiner Lidija R. Constitutional democracy in a multicultural 
and globalised world. Berlin ; London : Springer, 2008. р. 619–620.

2  там само. р. 620.
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шення конституційних прав, а також у межах виключної юрисдикції 
розглядаються справи щодо конфлікту компетенції між федеральними 
та кантональними органами влади, цивільно-правові та публічно-пра-
вові суперечки між федеральним урядом та кантонами (та між канто-
нами), а також питання відповідальності міністрів федерального уряду 
та федеральних суддів1.

крім згаданих вище країн, що по-особливому ставляться до інсти-
туту конституційного контролю, варто також вказати і на особливості 
організації конституційної юрисдикції в шести країнах Північної 
Європи, які не мають спеціалізованих органів, а доручають здійснення 
конституційного контролю загальним судам (норвегія, Фінляндія, 
ісландія, данія, Швеція, естонія).

спроба прослідкувати зв’язок такого підходу із хронологією фор-
мування конституційної демократії та ухваленням конституцій цими 
державами не увінчалася успіхом. навпаки, можна зробити висновок 
про те, що час (історичний період) ухвалення конституції до цього не 
має прямого відношення, адже за часом прийняття конституції цих 
держав належать до різних груп (революційних конституцій – норвегії; 
повоєнних – ісландії, данії; постсоціалістичних – естонії; новітніх – 
Фінляндії; плюс некодифікована конституція Швеції, що складається 
з актів, датованих 1810, 1949, 1974, 1991 рр.). Проте всі ці країни пере-
бували під впливом доктрини парламентського суверенітету, що за-
перечує можливість контролю за діяльністю парламенту з боку інших 
суб’єктів.

у згаданих державах застосовуються різні підходи до правової 
регламентації конституційної юрисдикції. так, конституції естонії, 
Швеції та Фінляндії містять положення щодо судового контролю за 
конституційністю законодавчих актів; у конституціях данії, ісландії, 
норвегії таких положень немає, проте судовий конституційний конт-
роль вважається неписаним конституційним принципом. Якщо по-
дивитися на цей інститут в історичній ретроспективі, також не по-
бачимо серед цієї групи країн особливих закономірностей. так, 
у норвегії суди практикували судовий контроль за конституційністю 
одними з перших у світі, надихнувшись досвідом сШа, причому без 

1  Lienhard Andreas. The Swiss Federal Supreme Court: A Constitutional Assessment 
of Controland Management Mechanisms. International Journal For Court Administration. 
2008. Issue 2. р. 43–55.
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«жодної підтримки з боку конституції»1. у той же час у Фінляндії до 
1999 р. судам було заборонено здійснювати контроль за конституцій-
ністю правових актів.

сьогодні фактичне ставлення до конституційної юрисдикції також 
відрізняється: суди данії, Фінляндії та Швеції порівняно неохоче здій-
снюють перевірку законів на предмет їх конституційності, в той час як 
в ісландії судова активність у цій сфері значно зросла після 1995 р., 
коли до конституції було включено каталог прав людини. в естонії, 
згідно зі ст. 15 конституції, суд слідкує за дотриманням конституції 
та визнає неконституційним будь-який закон, інший правовий акт чи 
дію, які порушують встановлені конституцією права та свободи чи які 
суперечать конституції іншим чином; верховний суд визнає закон не-
конституційним за поданням Президента (ст. 107), інші правові акти – 
за поданням канцлера юстиції (ст. 142)2.

отже, нідерланди, Швейцарія та шість північноєвропейських 
держав демонструють відмінні підходи до місця, ролі та організації 
конституційної юрисдикції у межах європейської моделі конституціо-
налізму. Причому це ті країни, які займають досить високі (а біль-
шість – найвищі) позиції у загальновідомих рейтингах демократії3 та 
верховенства права4. викладене дає підстави зробити кілька висновків.

По-перше, поширена теза про принципову відмінність між органі-
зацією конституційної юрисдикції в америці та Європі не є однознач-
ною, оскільки певна частина європейських держав використовують 
діючі верховні суди для здійснення конституційної юрисдикції, як це 
має місце в сШа. По-друге, європейська модель конституціоналізму 
та австрійська (як її часто називають, європейська чи континентальна) 

1  Bruzelius Karin M. The Nordic Constitutions and judicial review. URL: http:// 
www.constcourt.md/public/files/file/conferinta_20ani/programul_conferintei/Karin_
Bruzelius_2.pdf.

2  конституція естонської республіки. URL: https://www.president.ee/en/republic- 
of-estonia/the-constitution/.

3  норвегія, ісландія, Швеція посідають перших три місця в рейтингу демократії 
за 2016 р., Швейцарія та Фінляндія – 8-ме та 9-те місця, нідерланди – 12-те, естонія – 
30-те (див.: The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index. URL: https://www.eiu.com/
topic/democracy-index).

4  данія, норвегія, Фінляндія, Швеція, нідерланди посідають перших п’ять місць 
у рейтингу верховенства права, естонія – 14-те місце, Швейцарія – у рейтингу 2016 р. 
відсутня, у рейтингу 2015 р. посідала 6-ту сходинку (див.: World Justice Project. Rule 
of law index 2016. URL: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/
RoLI_Final-Digital_0.pdf).
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модель конституційного контролю територіально не співпадають, 
а лише частково накладаються одна на одну. По-третє, застосування 
термінів «континентальна модель», «європейська модель» для позна-
чення такого способу організації конституційної юрисдикції, при 
якому вона здійснюється спеціально створеним органом державної 
влади, є некоректним, оскільки частина держав континентальної Єв-
ропи використовують інші підходи до її організації. Більш підходящи-
ми варіантами видаються терміни «австрійська» чи «кельзенська» 
модель.

навряд чи виправданим є і підхід, за яким організацію конститу-
ційної юрисдикції у північноєвропейських країнах відносять до ан-
глосаксонської чи американської моделі1. справа в тому, що при 
цьому як основний критерій виокремлення згаданих моделей береть-
ся суб’єкт, що здійснює конституційну юрисдикцію (суд із системи 
загальних судів чи спеціалізований орган). Проте насправді цей кри-
терій є не єдиним і не головним. незважаючи на те, що конституцій-
ну юрисдикцію в згаданих країнах здійснюють верховні суди (як 
у сШа), сама концепція конституційного контролю тут заснована на 
тій же доктринальній основі, що й у інших країнах континентальної 
Європи (на відміну від сШа). така доктринальна основа є спільною 
для усіх країн із європейською моделлю конституціоналізму (за ви-
нятком нідерландів).

відмінність конституційної юрисдикції в умовах європейської 
моделі конституціоналізму, з одного боку, та американської і англій-
ської, з другого, полягає не у тому, яким органам держави доручено 
здійснювати функцію конституційного контролю (загальним судам чи 
спеціалізованим органам), а у тому, що американські та англійські суди, 
здійснюючи конституційний контроль, виходять передусім із верхо-
венства права, а органи конституційної юрисдикції в Європі – із верхо-
венства конституції. Фактично йдеться про дві відмінні правові тра-
диції: загального права (із притаманною їй роллю судів, що володіють 
значним ступенем самостійності у системі державної влади, та судових 
прецедентів) та континентального права (де суди лише застосовують 
право, а не творять його), та їх вплив на вирішення питання про кон-
ституційну юрисдикцію.

1  наприклад: григор’єв в. а. Європейське моделювання конституційної юстиції 
в україні. Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. 2010. № 4. с. 35.
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Як зазначає Майкл розенфельд, в сШа конституційна юрисдикція 
є видом судової діяльності, стосується вирішення конкретного спору 
та має більше відношення до правосуддя, ніж до законотворчості1. на-
томість природа конституційної юрисдикції у континентальній Європі 
зовсім інша. За визначенням г. кельзена, вона ближча до законодавчої 
функції, а рішення конституційного суду, яким «...анулюється некон-
ституційний закон, має такий самий характер, як і закон, який скасовує 
інший закон», виступаючи як «негативний акт законотворення»2.

розглядаючи спір, суди країн із традицією загального права водно-
час вирішують питання конституційності, однак при цьому виходять із 
верховенства права. Що ж стосується країн континентальної Європи, 
верховенство права почало входити у їхню політико-правову і судову 
практику, у тому числі практику конституційної юрисдикції, тільки 
після другої світової війни. вагому роль тут, звичайно, відіграв Феде-
ральний конституційний суд німеччини. Проте і тут верховенство 
права реалізувалось скоріш через доктрину Verfassungstaat (конститу-
ційної держави, тобто держави, підпорядкованої конституції) на проти-
вагу поширеній раніше концепції Rechtsstaat (держави, підпорядкованої 
закону), що задумувалась як протилежність свавільній владі суверена3.

у Франції ж, до прикладу, зміни у бік природно-правової концеп-
ції та правової держави відбулись тільки у 1971 р., коли конститу-
ційна рада визнала неконституційним закон, який диспропорційно 
обмежував свободу об’єднань громадян, оскільки «закони не є ви-
раженням спільної волі до того моменту, доки вони не відповідають 
конституції». Мотивуючи своє рішення, конституційна рада посла-
лася на конституційні принципи, декларацію прав людини та грома-
дянина 1789 р., преамбулу до конституції IV республіки та «респуб-
ліканську традицію»4.

Проте навіть у межах традиції загального права існують принци-
пові відмінності у питаннях організації конституційної юрисдикції. 

1  Rosenfeld Michel. Constitutional Adjudication in Europe and the United States: 
Paradoxes and Contrasts. International Journal of Constitutional Law. October 2004. Vol. 2, 
No. 2. P. 633–634. 

2  Kelsen Hans. Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the Austrian 
and the American Constitution. The Journal of Politics. May, 1942. Vol. 4, No. 2. P. 187.

3  Rosenfeld Michel. Constitutional Adjudication in Europe and the United States: 
Paradoxes and Contrasts. P. 640.

4  Шевчук с. основи конституційної юриспруденції. с. 141.
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так, різниця між британською та американською моделями зумовлена 
базовими принципами конституціоналізму, які визначають місце та 
роль конституційної юрисдикції у їхніх системах. в основі британської 
моделі конституціоналізму лежать принципи верховенства права та 
парламентського суверенітету (на відміну від народного суверенітету 
в сШа). оскільки суверенітет походить від парламенту, його діяльність 
не обмежується верховенством права, а суди не можуть перевіряти 
закони на предмет їх відповідності верховенству права, конституцій-
ності чи можливого порушення прав людини. тому об’єктом консти-
туційного судового контролю тут є акти органів виконавчої влади. на 
відміну від англійської, в основі американської моделі конституціона-
лізму лежать принципи верховенства конституції, верховенство права 
та народного суверенітету. а в таких країнах, де панує принцип на-
родного, а не парламентського суверенітету, є писана конституція 
прямої дії, принцип верховенства права слугує юридичною (конститу-
ційною) підставою для обмеження свавілля законодавчого органу 
державної влади1.

варто також зауважити, що принцип парламентського сувереніте-
ту донедавна відігравав суттєву роль в організації конституційної 
системи правління Франції, що мало свій відбиток і на організації 
конституційної юрисдикції. на відміну від більшості країн континен-
тальної Європи, де після іі світової війни були створені конституційні 
суди, Франція, яка, як і об’єднане королівство, «культивувала ідеоло-
гію парламентського суверенітету», пішла іншим шляхом. Починаючи 
із 1958 р., коли конституція надала урядові (виконавчій владі) широ-
кі повноваження у сфері нормотворчості (йдеться про повноваження, 
що традиційно належать парламентам), органічно виникла потреба 
контролю за цими дискреційними повноваженнями. ця функція була 
покладена на конституційну раду, яка була задумана скоріш як «по-
літичний орган, підпорядкований Президентові, аніж суд», та впрова-
джувала жорсткі конституційні обмеження щодо нормотворчої влади2. 
таким чином, цей орган був фактично створений для гарантування 
розмежування повноважень між парламентом та урядом, кожен із яких 

1  Шевчук с. основи конституційної юриспруденції. с. 114–116.
2  Pasquino Pasquale. The New Constitutional Adjudication in France: The Reform of 

the Referral to the French Constitutional Council in Light of the Italian Model. Indian Journal 
of Constitutional Law. 2009. № 7. P. 105–117. 
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був суб’єктом правотворення. Правом звернення до конституційної 
ради було наділено досить вузьке коло суб’єктів (Президент, Прем’єр-
міністр та голови обох палат парламенту); об’єктом контролю могли 
бути тільки непромульговані акти (що не набрали чинності); права та 
свободи людини не були об’єктом захисту з боку конституційної ради. 
Проте конституційна реформа 2008 р. цілком змінила підходи щодо 
організації та функціонування конституційної юрисдикції. ці зміни 
були настільки радикальними, що фактично перетворили конститу-
ційну раду з політичного органу (як вона задумувалась Шарлем де 
голлем) на конституційний суд1, який, окрім іншої діяльності, є орга-
ном захисту конституційних прав та свобод людини.

Перший крок до зміни ролі і статусу конституційної ради були 
зроблені у 1974 р., коли правом звернення до нього було наділено 60 
парламентарів. це означало, що опозиція отримує право перевіряти 
парламентські акти на предмет їхньої конституційності. у результаті 
реформи 2008 р. особа, яка є стороною у справі в загальному суді, 
отримала право клопотати перед судом, щоб той звернувся до консти-
туційної ради з «попереднім питанням щодо конституційності» закону, 
який суддя має застосувати у цивільній чи кримінальній справі для її 
вирішення. такий запит суду, після попередньої перевірки касаційним 
судом чи державною радою, є підставою для перевірки конституцій-
ною радою закону на предмет його конституційності в частині консти-
туційних прав людини.

отже, відмінності між конституційною юрисдикцією в умовах 
американської, британської та європейської моделей конституціона-
лізму зумовлені доктринальними особливостями цих моделей консти-
туціоналізму, що по-різному визначають природу конституційної 
юрисдикції. організація конституційної юрисдикції (здійснення її за-
гальними судами чи спеціалізованим органом) є другорядною порів-
няно із доктринальними основами. Поряд із цим існують і практичні 
відмінності конституційної юрисдикції, які можна прослідкувати за 
повноваженнями органів, що її здійснюють.

однією із особливостей американської моделі конституційної 
юрисдикції є те, що верховний суд здійснює тільки конкретний на-
ступний контроль, натомість функцією абстрактного контролю (без-

1  на офіційному веб-сайті конституційної ради Франції вона визначається саме 
як суд.
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відносно обставин конкретної судової справи) він не наділений. у той 
же час в естонії (де, як уже зазначалося, органами конституційної 
юрисдикції є верховний суд та нижчі загальні суди) існує як конкрет-
ний, так і абстрактний конституційний контроль. так, згідно зі ст. 107 
конституції, Президент естонської республіки може звернутися до 
верховного суду з пропозицією визнати закон неконституційним 
у разі, якщо парламент повторно схвалить закон, на який було на-
кладено президентське вето. Правом звернення до верховного суду 
з питанням щодо конституційності акта законодавчої, виконавчої 
влади чи місцевого самоврядування, відповідно до ст. 142 конститу-
ції, має канцлер юстиції1. в обох випадках йдеться про абстрактний 
конституційний контроль, заснований та здійснюваний на основі 
принципу верховенства конституції палатою конституційного контро-
лю у складі верховного суду. Поряд із цим існує також конкретний 
конституційний контроль, який здійснюється будь-яким загальним 
судом першої чи апеляційної інстанцій. При цьому суд, що розглядає 
справу, може визнати законодавчий акт чи міжнародний договір та-
ким, що суперечить конституції, та не застосовувати його (ст. 9 За-
кону про судову процедуру конституційного контролю)2. копію рі-
шення суд скеровує до верховного суду, що автоматично стає під-
ставою для розгляду такого закону верховним судом на предмет його 
конституційності. Якщо рішення загального суду стосується обставин 
конкретної судової справи та несе юридичні наслідки лише для її 
сторін, то дія рішення верховного суду поширюватиметься на неви-
значене коло суб’єктів. саме це є визначальною відмінною рисою 
конституційного контролю в естонії у порівнянні із здійснюваним 
верховним судом сШа.

Подібна до естонської система контролю існує в італії, проте тут 
суди не вирішують самостійно питання щодо конституційності зако-
нодавчого акта, а лише зупиняють справу та передають питання щодо 
конституційності на вирішення конституційного суду. тим не менше, 
як в естонській, так і в італійській системах відправною точкою для 
розгляду питання про конституційність є рішення судді чи суду у кон-

1  Constitution of the Republic of Estonia. URL: https://www.president.ee/en/republic-
of-estonia/the-constitution/index.html#V.

2  Constitutional Review Court Procedure Act, Passed 13.03.2002, RT I 2002, 29, 174. 
URL: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013032/consolide.
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тексті конкретного застосування закону: відмова в застосуванні закону, 
оголошеного неконституційним (естонія), або звернення до консти-
туційного суду перед тим, як прийняти рішення у справі (італія)1.

цікавий варіант організації конституційної юрисдикції притаман-
ний греції. для здійснення окремих повноважень конституційної 
юрисдикції тут утворюється тимчасовий орган – спеціальний верхов-
ний суд – із голів верховного адміністративного суду, верховного 
цивільного та кримінального суду, суду аудиторів, чотирьох суддів 
верховного адміністративного суду, чотирьох суддів верховного 
цивільного і кримінального суду (ст. 100 конституції). коли спеці-
альний верховний суд розглядає конфліктуючі питання, вирішені 
в межах різних видів судочинства, а також питання щодо конститу-
ційності правових актів чи їх тлумачення, до складу суду також 
включаються два професори права, що обираються шляхом жереб-
кування.

Повертаючись до питання про роль конституційної юрисдикції 
у європейській моделі конституціоналізму, слід наголосити на най-
важливіших функціях, які вона забезпечує. Передусім це вирішення 
питань про конституційність законів, що у європейській моделі кон-
ституціоналізму має важливе значення з точки зору недопущення 
парламентського свавілля. так, переважна більшість європейських 
держав мають правління парламентського типу: із 28 держав – членів 
Європейського союзу 19 мають суто парламентські форми правління, 
8 – змішані (в більшості – з перевагою парламентських форм) і лише 
кіпр – президентську; серед інших держав, що територіально охоплю-
ються європейською моделлю конституціоналізму, є членами ради 
Європи та не є членами Єс, переважають змішані форми правління2. 
ураховуючи те, що необмежений парламентаризм несе не менші за-
грози, ніж одноосібне авторитарне правління, завдання органу консти-
туційної юрисдикції полягає у «стримуванні» парламенту, накладенні 
на нього конституційних обмежень через контроль за конституційніс-
тю його діяльності.

1  CDL (98) 59, Opinion on the Reform of Constitutional Justice in Estonia, Strasbourg, 
5 June 1998. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx? 
pdffile=CDL(1998)059-e.

2  Бориславська о. М., різник с. в. організація державної влади в сучасному 
світі: конституційно-правова енциклопедія. вид. 2-ге, стер. 456 с.
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важливими функціями органів конституційної юрисдикції є тлу-
мачення конституції, вирішення конституційних конфліктів між ви-
щими органами держави (італія, іспанія, Фрн, Франція), конфліктів 
між територіальними одиницями (іспанія, Фрн), контроль за консти-
туційністю діяльності політичних партій (Фрн), судові процеси 
проти вищих посадових осіб (італія, австрія), контроль за виборчим 
процесом (австрія, Франція, Фрн) та проведенням референдумів 
(італія, австрія) тощо. Проте протягом останніх десятиліть надзви-
чайно важливого значення в державах із європейською моделлю 
конституціоналізму набула функція захисту органами конституційної 
юрисдикції основоположних прав людини.

Захист конституційних прав людини – одне із ключових для функ-
ціонування конституціоналізму та системи конституційної демократії 
повноважень органів конституційної юрисдикції. усі держави, що 
територіально охоплюються європейською моделлю конституціоналіз-
му, так чи інакше забезпечили індивідуальний доступ громадян до 
конституційної юрисдикції, більшість із них – прямий, у тому числі 
через подання індивідуальної конституційної скарги1.

усі згадані функції органів конституційної юрисдикції пов’язані із 
функціонуванням на практиці механізму поділу державної влади, а ви-
рішувані цими органами справи найчастіше стосуються вищих органів 
державної влади та вищих посадових осіб. тому ефективне виконання 
органом конституційної юрисдикції його функцій можливе лише у разі 
гарантування та практичного забезпечення його незалежності та по-
літичної нейтральності, а також довіри до нього як до незалежного 
арбітра. інакше саме існування такого інституту позбавлене змісту. 
цікаво з цього приводу висловився німецький професор дітер Ґрімм: 
«саме по собі існування конституційного суду не є достатньою гаран-
тією того, що політики поважатимуть конституцію. Як конституціона-
лізм є досягненням, що перебуває під загрозою, так і конституційна 
юрисдикція перебуває під небезпекою також. Політики, навіть якщо 
вони спочатку погодились запровадити конституційний контроль, не-
забаром з’ясують, що його здійснення конституційними судами часто 

1  CDL-AD(2010)039, Study on Individual Access to Constitutional Justice, Adopted 
by the Venice Commission at its 85th Plenary Session (Venice, 17–18 December 2010), 
Strasourg, 27 January 2011. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2010)039rev-e/.
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є обтяжливим для них. конституції накладають обмеження на політи-
ків, а конституційні суди існують для того, щоб приводити такі обме-
ження в дію»1.

незалежність конституційного суду вважав його необхідною рисою, 
без якої він не міг здійснювати свої функції, ганс кельзен. аналізуючи 
реформу 1929 р., коли виконавча влада розпустила склад конституцій-
ного суду, сформований парламентом, та призначила нових суддів (що 
були її прихильниками), кельзен зазначив: «це було початком політич-
ної еволюції, яка неминуче мала призвести до фашизму, і є відпові-
дальною за те, що анексія австрії нацистами не зустріла жодного 
опору»2.

Як і на початку ХХ ст. у австрії, так і згодом кожні серйозні кроки 
у напрямі надмірної централізації чи авторитаризації влади супрово-
джувалися політичним тиском на конституційні суди, а то й блокуван-
ням їхньої роботи. такі приклади є типовими для постсоціалістичних 
країн: блокування роботи конституційного суду україни (2005–
2006 рр.), румунії (2012 р.), Польщі (2015–2016 рр.) тощо.

варто зауважити, що у країнах, де конституційна юрисдикція здій-
снюється загальними судами, її незалежність забезпечується загаль-
ними гарантіями незалежності суду та судової влади як окремої гілки 
державної влади. окрім забезпечення незалежності суду на національ-
ному рівні, тут діє ціла система міжнародно-правових гарантій. коли 
ж конституційна юрисдикція є прерогативою спеціалізованого органу, 
як у більшості європейських держав, забезпечити його незалежність 
та політичну нейтральність, а звідси – й довіру до нього на порядок 
складніше.

одним із найважливіших засобів забезпечення незалежності орга-
ну конституційної юрисдикції є спосіб його формування, на чому на-
голошував ганс кельзен. вважаючи, що конституційний суд виконує 
функцію негативного законотворення (що за природою є функцією 
законодавчої влади), він вважав логічним призначення суддів консти-
туційного суду парламентом (обома його палатами, враховуючи феде-
ративну форму державного устрою) та наголошував на гарантуванні 

1  Grimm Dieter. Constitutional Adjudication and Constitutional Interpretation: between 
law and politics. Nujs Law Review. 15 (2011). Volume 4, Issue 1. P. 18–19.

2  Kelsen Hans. Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the Austrian 
and the American Constitution. P. 188.
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таким чином його незалежності від виконавчої влади. а така видава-
лася йому вкрай важливою у зв’язку із тим, що основним завданням 
суду було слідкувати за конституційністю ордонансів та інших актів 
виконавчої влади (які кількісно значно перевищували прийняті парла-
ментом закони, фактично мали силу закону та регулювали відносини 
безпосередньо на підставі конституції)1.

для формування діючих конституційних судів держав із європей-
ською моделлю конституціоналізму застосовуються три види спосо-
бів: 1) призначення главою держави (переважно це повноваження 
носить церемоніальний характер) за пропозицією парламенту, уряду 
та/чи судової влади (австрія, іспанія, словаччина, чехія); 2) парла-
ментський спосіб призначення: парламентом, палатою чи двома па-
латами парламенту (Латвія, Литва, Македонія, Польща, словенія, 
угорщина, Фрн, Хорватія, чорногорія); 3) змішаний спосіб, що пе-
редбачає призначення по кілька суддів такими суб’єктами, як пре-
зидент, парламент, судова влада (італія, Португалія, Молдова, руму-
нія, україна, сербія, Болгарія)2.

Проте аналіз проблем функціонування органів конституційної юрис-
дикції в сучасних європейських державах дає підстави зробити висновок, 
що між застосовуваним способом формування конституційного суду та 
його реальною незалежністю прямого зв’язку немає. так, вищезгадані 
країни, в яких протягом останніх років були серйозні проблеми із гаран-
туванням незалежності органу конституційної юрисдикції, застосовують 
різні способи призначення суддів конституційних судів.

Між тим, венеційська комісія зазначає, що спосіб формування кон-
ституційного суду може передбачати збалансоване представництво 
у його складі представників різних гілок влади, проте гарантії незалеж-
ності та високе почуття відповідальності, пов’язані з важливими функ-
ціями цього органу, мають забезпечувати таку діяльність суддів, щоб 
відхилити всі підстави для підозр щодо їх упередженої діяльності3.

отже, відмінності між конституційною юрисдикцією в умовах 
американської, англійської та європейської моделей конституціоналіз-

1  Kelsen Hans. Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the Austrian 
and the American Constitution. P. 187.

2  детальніша інформація – у таблиці, що розміщена в додатку 2.
3  CDL-AD(2009)014 Opinion on the Law on the High Constitutional Court of the 

Palestinian National Authority, paragraph 48. 
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му зумовлені доктринальними особливостями цих моделей, що по-
різному визначають природу конституційної юрисдикції. організація 
конституційної юрисдикції (здійснення її загальними судами чи спе-
ціалізованим органом) є другорядною порівняно із ними. Поряд із цим 
існують і практичні відмінності конституційної юрисдикції, які можна 
прослідкувати за повноваженнями органів, що її здійснюють. Євро-
пейська модель конституціоналізму та австрійська (як її часто назива-
ють, європейська чи континентальна) модель конституційного конт-
ролю територіально не збігаються, а лише частково накладаються одна 
на одну. Застосування терміна «європейська» для позначення відпо-
відної моделі конституційного контролю є некорект ним, оскільки 
частина держав континентальної Європи використовують інші підходи 
до її організації.

3.3. Основоположні права людини

Характерною рисою європейської моделі конституціоналізму 
є основоположні права людини, гарантування яких є підставою вста-
новлення чітких рамок для функціонування держави, діяльності її 
органів, накладення на державну владу відповідних конституційних 
обмежень. Починаючи із великої французької революції, яка здійсни-
ла значний вплив на формування європейської моделі конституціона-
лізму, права людини розглядаються як один із необхідних атрибутів 
конституційного правління. ця ідея концентровано виражена у ст. 16 
декларації прав людини та громадянина 1789 р.: «суспільство, в яко-
му не забезпечено гарантій прав та немає поділу влади, не має консти-
туції».

говорячи про основоположні права людини як про елемент кон-
ституціоналізму, слід, передусім, визначитись із колом тих прав, які 
ми вважаємо основоположними. тут найбільш доцільним видається 
застосовувати обґрунтовані робертом алексі ознаки, які притаманні 
таким правам. це: 1) універсальність (належать усім людям); 2) мо-
ральна значущість (пов’язані з існуванням моральної норми, яку ці 
права забезпечують); 3) фундаментальний характер (захист і задо-
волення фундаментальних інтересів і потреб людини, незадоволення 
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яких призводить до смерті, страждання людини або зачіпає сутність 
її автономії); 4) пріоритетність щодо позитивного права (не позитив-
не право є критерієм для змісту прав людини, а права людини є кри-
терієм для змісту позитивного права); 5) абстрактність (абстрагуван-
ня від суб’єктів права)1.

основоположні права людини взаємопов’язані з демократією та 
верховенством права і є обов’язковим атрибутом кожної конституцій-
ної держави. Проте у світі до сьогодні існує низка різноманітних док-
трин та концепцій прав людини та, як вказує джон роулз, «відсутня 
згода щодо способу, в який мають бути зорганізовані основні інститу-
ції конституційної демократії, що покликані задовольняти справедли-
ві умови співпраці між вільними та рівноправними громадянами». 
роулз вважає таку неузгодженість «конфліктом у рамках традиції самої 
ліберально-демократичної думки: між традицією, що асоціюється із 
Локком і яка надає перевагу тому, що констан називав “свободами 
нових”, тобто свободі думки і сумління, власності, й традицією, яка 
пов’язується із руссо, де більшої ваги надається тому, що констан на-
зивав “свободами древніх”, тобто політичним свободам і цінностям 
громадського життя»2.

відмінності у трактуванні змісту та обсягу прав людини, а також 
меж обов’язків держави щодо їх гарантування накладаються на існу-
ючі моделі конституціоналізму. так, в умовах європейської моделі 
конституціоналізму права людини володіють низкою характерних рис, 
що у сукупності з особливостями інших елементів системи конститу-
ціоналізму складають основу для виокремлення такої моделі. З іншого 
боку, такі особливості основоположних прав людини, до певної міри, 
зумовлюються специфікою європейської моделі конституціоналізму, 
зокрема ідеологією, що лежить в її основі.

Як уже зазначалося у першому розділі роботи, для американської 
та британської моделей такою ідеологією є лібералізм, для європей-
ської – ліберальна демократія. Мінімальне втручання держави 
у сферу свободи людини, що є ознакою лібералізму, відображене 
у змісті низки основоположних прав у сШа (наприклад, свобода 

1  алексі роберт. інституціалізація прав людини в демократичній конституційній 
державі. Філософія прав людини / за ред. Ш. Ґосепата та Ґ. Ламанна ; пер. з нім. 
о. юдіна та Л. доронічевої. 2-ге вид. київ : ніка-центр, 2012. C. 172–180.

2  ролз джон. Політичний лібералізм. с. 30.
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висловлювань є настільки широкою, що охоплює своїм захистом 
навіть hate speach, у тому числі пропаганду нацизму); а це суттєво 
відрізняється від європейських підходів. ідеологія ж ліберальної 
демократії передбачає пошук балансу між свободою і правами лю-
дини, з одного боку, та волею і владою демократичної більшості – 
з другого.

так, судова практика захисту свободи висловлювань у сШа та 
Європі є протилежною. верховний суд сШа у трактуванні цього пра-
ва виходить із засад лібералізму, відкидаючи будь-яку можливість 
«дискримінації поглядів», що виключає спеціальне законодавче регу-
лювання, спрямоване проти будь-яких ідеологічних позицій, навіть 
якщо вони виражені у формі «мови ворожнечі» (hate spaech). у той же 
час ЄсПЛ у своїх рішеннях встановив кілька важливих правил, зо-
крема, щодо можливості обмеження медіа у випадку поширення ними 
расистських чи екстремістських ідей («Jersild v. Denmark»1); щодо 
можливості покарання за заперечення холокосту та нацистської про-
паганди, що перебувають поза межами захисту свободи вираження 
(«Lehideux v. France»2). відповідно до цього підходу низка європей-
ських держав прийняла спеціальне законодавство, що забороняє під-
бурювання до расової ворожнечі і забороняє певні праворадикальні 
знаки та пропаганду3.

обов’язковими вимогами при втручанні у сферу свободи та прав 
людини у демократичному суспільстві відповідно до європейських 
стандартів є необхідність, пропорційність та легітимна мета такого 
втручання4. тут варто зауважити, що британський конституціоналізм 
у своєму ставленні до фундаментальних прав людини відрізняється від 
американського підходу, хоча ідеологія конституціоналізму в них 

1  Jersild v. Denmark, № 15890/89 ECHR. URL: http://www.hr-dp.org/files/2013/ 
09/09/CASE_OF_JERSILD_v._DENMARK_.pdf.

2  Lehideux and Isorni v. France, № (55/1997/839/1045, ECHR. URL: https://
www.legal-tools.org/doc/2fed5c/pdf/.

3  Nolte Georg. European and U. S. Constitutionalism: comparing essential elements. 
European and U. S. Constitutionalism, UniDem Seminar organised in ttingen on 23–24 
May 2003, Venice Commission, G ttingen, 23–24 May 2003. URL: http://www.venice.coe.int/
webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-STD(2003)037-e.

4  наприклад, справи ЄсПЛ: «Бартік проти російської Федерації», «Saint-Pail 
Luxembourg S. A. v. Luxembourg», «Масхадова та інші проти росії», «савіни проти 
україни».
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спільна. вочевидь, на це вплинули євроінтеграційні процеси, членство 
об’єднаного королівства в раді Європи, Європейському союзі, а та-
кож активна участь у розробці європейської доктрини захисту прав 
людини.

варто зауважити, що із усіх елементів європейської моделі консти-
туціоналізму, фундаментальні права є найбільш інтегрованим, що 
пов’язано з існуванням прийнятих у рамках ради Європи міжнародних 
документів, у яких визначено єдині стандарти основоположних прав. 
йдеться, зокрема, про Європейську конвенцію прав людини та осно-
воположних свобод (1950 р.), Європейську конвенцію про запобігання 
катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, пово-
дженню чи покаранню (1987 р.), Європейську соціальну хартію 
(1996 р.), рамкову конвенцію про захист національних меншин 
(1995 р.), конвенцію ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі 
людьми (2005 р.) та ін. таким чином, на міжнаціональному рівні ви-
значено мінімально обов’язковий для держав – членів ради Європи 
зміст та обсяг основоположних прав, що тлумачаться та гарантуються 
органами ради Європи. найбільше значення серед останніх, без сум-
ніву, має Європейський суд з прав людини.

в умовах європейської моделі конституціоналізму основоположні 
права людини є не просто ідеєю, метою, але й інституційним механіз-
мом стримування державної влади з метою недопущення державного 
свавілля. такий механізм функціонує на двох рівнях: національному 
та міжнаціональному (в рамках ради Європи), що більш детально бу-
дуть проаналізовані далі. отже, особливості основоположних прав 
людини як елементу європейської моделі конституціоналізму стосу-
ються як їхнього змісту, так і порядку гарантування і захисту, а відтак 
лежать у двох площинах: сутнісній (що характеризує зміст основопо-
ложних прав) та інституційній (яка стосується системи захисту осно-
воположних прав). розглянемо їх більш детально.

Сутнісний рівень. головними відмінними рисами основоположних 
прав людини як елементу європейської моделі конституціоналізму є: 
1) людська гідність як конституційне (фундаментальне) право, що має 
пріоритет стосовно інших основоположних прав; 2) широке розуміння 
права на життя, що передбачає заборону смертної кари; 3) віднесення 
до категорії основоположних низки соціально-економічних прав; 4) по-
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зитивні обов’язки держави щодо гарантування прав людини. Проана-
лізуємо ці особливості почергово.

Людська гідність є одним із найбільш поширених концептів, що 
застосовуються в конституціях переважної більшості сучасних держав. 
Після включення ідеї людської гідності до преамбули статуту оон 
(1945) та Загальної декларації прав людини (1948) це поняття з’явилося 
у текстах конституцій низки європейських країн1. така конституціона-
лізація людської гідності у національних правових системах європей-
ських держав відбувалася двома хвилями: перша – у 1970-х рр. після 
падіння авторитарних режимів у греції, іспанії, Португалії; друга – 
у 1990-х рр. після транзиту до демократії країн колишнього соціаліс-
тичного табору2.

Проте у доктрині конституціоналізму людська гідність не має яко-
гось одного усталеного значення, а найчастіше розглядається в таких 
аспектах: як цінність та як суб’єктивне право3, якому кореспондує 
відповідний обов’язок публічної влади4; як джерело конституційних 
прав та свобод5; як принцип тлумачення для з’ясування ступеня за-
хисту, якого потребують ті чи інші конституційні права6; як критерій 
обмежень щодо змісту конституційних змін; як стандарт, що має вра-
ховуватися при обмеженні прав людини7.

1  основоположний Закон Фрн 1949 р. (ст. 1 (1)); конституція Болгарії 1991 р. 
(ст. 4 (2)); конституція греції 1975 р. (ст. 2 (1)); конституція Польщі 1997 р. (ст. 30); 
конституція Швеції 1974 р. (ст. 2). 

2  McCrudden Christopher. Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights. 
The European Journal of International Law. 2008. Vol. 19, no. 4. URL: http://ejil.org/
pdfs/19/4/1658.pdf.

3  Barak Aharon. Human Dignity: The Constitutional Value and the Constitutional Right. 
Understanding Human Dignity / ed. Christopher McCrudden. Oxford : Oxford University 
Press, 2013. р. 361–380.

4  Carozza Paolo G. Human Rights, Human Dignity, and Human Experience. Under-
standing Human Dignity / ed. Christopher McCrudden. Oxford : Oxford University Press, 
2013. P. 616.

5  Ґранат Мирослав. Значення гідності людини у конституційному праві. Укр. 
часопис конституц. права. 2016. № 1. с. 59–65.

6  Grimm Dieter. Dignity in a Legal Context: Dignity as an Absolute Right. Under-
standing Human Dignity / ed. Christopher McCrudden. Oxford : Oxford University Press, 
2013. P. 385.

7  Weinrib Jacob. Human dignity and public law. In Dimensions of Dignity: The Theory 
and Practice of Modern Constitutional Law (Cambridge Studies in Constitutional Law. 
р. 1–34). Cambridge : Cambridge University Press, 2016. 
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водночас те чи інше трактування людської гідності має важливе 
значення для її гарантування та захисту на практиці. Європейській 
моделі конституціоналізму притаманне розуміння людської гідності, 
передусім, як конституційної цінності та водночас суб’єктивного пра-
ва, пріоритетного стосовно низки інших основоположних прав. на 
формування такого розуміння людської гідності у Європі суттєво 
вплинули два чинники – практика Федерального конституційного суду 
німеччини та діяльність ЄсПЛ. саме Федеральний конституційний 
суд німеччини у повоєнні роки активно розвивав практику судового 
захисту людської гідності та у своїх рішеннях підтвердив, що людська 
гідність є одночасно конституційною програмою, основним принципом 
правової німецької держави та основним непорушним правом людини.

Причини визнання і проголошення людської гідності в повоєнних 
конституціях європейських країн, передусім – в основоположному 
Законі Фрн, – як зазначає Ґеорґ нольте, «подібні до потреби покарати 
злочинців за злочини проти людяності, і не тільки за вбивства чи по-
неволення». таке прочитання історії терміна людська гідність, на його 
погляд, легко пояснює, чому цей конституційний концепт більше по-
ширений у Європі, ніж у сШа1. це також дає повне усвідомлення та 
розуміння того значення, якого цьому феномену надавало конститу-
ційне право повоєнної німеччини.

виходячи із положень ст. 1 основоположного Закону німеччини 
(«гідність людини є недоторканною. обов’язком усіх державних ор-
ганів є поважати та захищати її»), Федеральний конституційний суд 
визнав гідність людини як «найвищу юридичну цінність основопо-
ложного Закону» і застосував це поняття як незалежний стандарт 
цінності, за допомогою якого можна виміряти легітимність дій держа-
ви. Федеральний конституційний суд не просто констатував людську 
гідність як основоположне право, але й передбачив певний «порядок 
політичних та людських цінностей», створив «систему цінностей, за-
сновану на гідності людини»2.

1  Nolte Georg. European and U. S. Constitutionalism: comparing essential 
elements. European and U. S. Constitutionalism, UniDem Seminar organised in 

ttingen on 23–24 ay 2003. р. 14. Venice Commission, G ttingen, 23–24 May 
2003. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile= 
CDL-STD(2003)037-e.

2  Kommers Donald P. The Jurisprudence of Free Speech in the United States and the 
Federal Republic of Germany (1980). Scholarly Works. Paper 592. P. 674. URL: http:// 
scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship/592.
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таке трактування людської гідності привело до формування її прі-
оритету у відношенні до інших прав та свобод, передусім – свободи 
вираження, а також приватності, абортів та ін.1, чим, власне, європей-
ський підхід відрізняється від американського. Переосмислення при-
роди права, філософії прав людини, цінностей права та конституції 
після другої світової війни відбувалося як у самій німеччині, яка пере-
жила нюрнберзький процес, так і на міжнародному та загальноєвро-
пейському рівнях. тому ціннісно-орієнтований підхід до людської 
гідності та конституції, застосовуваний німецьким конституційним 
судом, досить швидко отримав поширення на Європейському конти-
ненті. та щонайважливіше, такий підхід поклав край більш ніж сто-
літньому пануванню на Європейському континенті позитивізму.

Поряд із помітним впливом практики Федерального конституцій-
ного суду німеччини, у процесі конституціоналізації людської гіднос-
ті в національні правові системи європейських держав застосовували-
ся різні підходи щодо її розуміння. навіть на рівні документів ради 
Європи єдиного розуміння людської гідності запропоновано не було2. 
відтак, важливу роль для певної уніфікації таких підходів відіграв 
ЄсПЛ, практика якого сформувала відповідне бачення порушень, що 
вважаються зазіханнями на людську гідність. водночас варто наголо-
сити, що ЄсПЛ пов’язує порушення права на людську гідність із та-
кими явищами, як катування та нелюдське поводження, що випливає 
зі змісту ст. 3 конвенції «Заборона тортур і нелюдського або такого, 
що принижує гідність, поводження». тому чітко виокремити діяння, 
які ЄсПЛ вважає порушенням суто людської гідності, досить важко.

у той же час порушення ст. 3 конвенції було констатоване судом, 
зокрема, у таких випадках: утримання в одиночній камері, яка не 
опалювалася, поєднані із позбавленням їжі, відсутністю можливостей 
особистої гігієни (справа «ілашку та інші проти Молдови та росії», 
скарга № 48787/99)3; перебування ув’язнених у переповнених камерах 

1  Eberle Edward J. Dignity and Liberty: Constitutional Visions in Germany and the 
United States. Westport, Conn. : Praeger, 2002. 293 p. 

2  у ст. 3 конвенції про захист прав людини та основоположних свобод сказано 
лише, що «нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що 
принижує гідність, поводженню або покаранню». не дає відповіді на питання про 
зміст людської гідності і Європейська конвенція про запобігання катуванням чи не-
людському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

3  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_344.
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(«Mandic and Jovic v. Slovenia», № 5774/101; «Strucl and others v. 
Slovenia», № 5903/10, 6003/10 and 6544/10)2; примусового годування, 
якщо воно не викликане необхідністю порятунку людського життя 
(«невмержицький проти україни», № 54825/00)3; відсутності гігієніч-
них умов утримання у камері (сильна переповненість камер і антиса-
нітарна обстановка, їх згубний вплив на здоров’я і благополуччя за-
явника, а також тривалість його перебування в таких умовах («калаш-
ников проти росії», № 47095/99))4; нелюдського і принижуючого 
гідність поводження з метою одержання зізнання («селмуні проти 
Франції», № 25803/94)5.

Прецедентна практика ЄсПЛ свідчить про те, що під дію ст. 3 
конвенції підпадає не будь-яке негідне поводження, а лише те, що до-
сягло певного мінімального рівня жорстокості («Ireland v. The United 
Kingdom», № 5310/716). Причому рівень жорстокості має бути оцінений 
у кожному окремому випадку з урахуванням усіх обставин справи, 
зокрема, тривалості поводження, змісту фізичного та психологічного 
впливу, статі, віку, стану здоров’я потерпілого.

особливу увагу слід приділити використанню людської гіднос-
ті як конституційного обмеження іншого основоположного права – 
свободи вираження (the right to expression). у такій якості людська 
гідність застосовується як у національних конституціях, так і у прак-
тиці ЄсПЛ. конституційні обмеження, як правило, стосуються за-
гальних рамок свободи висловлювань або ж обмежень щодо інфор-
мації та/чи діяльності ЗМі. до прикладу, у ст. 5 основоположного 
Закону Фрн зазначено, що обмеження свободи слова, мистецтва та 
науки можуть міститися у «положеннях загальних законів, у поло-
женнях про захист молоді та у праві на особисту гідність»7. у ст. 47 
конституції чорногорії вказано: «Право на свободу вираження може 
бути обмежене тільки правом інших на гідність, репутацію та честь 

1  http://freecases.eu/Doc/CourtAct/4525575.
2  http://echr.ketse.com/doc/5903.10-6003.10-6544.10-en-20111020/view/.
3  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO1153.html.
4  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_057.
5  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_374.
6  http://www.worldlii.org/eu/cases/ECHR/1978/1.html.
7  Basic Law for the Federal Republic of Germany, 1949. URL: http://www. 

constitutionnet.org/sites/default/files/germanys_basic_law.pdf.
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і якщо воно порушує публічну моральність чи безпеку чорногорії»1; 
схожі норми містяться у конституціях Молдови (ст. 32)2, румунії 
(ч. 6 ст. 30)3 та інших країн.

Прикладом обмеження свободи слова людською гідністю у прак-
тиці ЄсПЛ може бути справа «таммер проти естонії» (Заява 
№ 41205/98)4, яка стосувалася захисту права на свободу вираження 
поглядів журналіста, якого рішенням естонського суду було притягну-
то до відповідальності за репліки в газетному інтерв’ю, що були роз-
цінені як такі, що принизили людську гідність потерпілої. у рішенні 
ЄсПЛ у цій справі сказано, що згідно з усталеною прецедентною 
практикою суду, свобода вираження поглядів є одним із найважливі-
ших принципів демократичного суспільства і однією з основних умов 
розвитку такого суспільства та самореалізації кожного громадянина. 
Поряд із цим суд наголошує на передбаченій ч. 2 ст. 10 конвенції 
можливості обмеження такого права, у тому числі в разі потреби за-
хисту репутації чи прав інших осіб. ЄсПЛ проаналізував застосований 
національними судами підхід щодо обмеження у цій справі права на 
свободу вираження правом на людську гідність та дійшов висновку 
про його легітимність і пропорційність.

Широке розуміння права на життя, що передбачає заборону смерт-
ної кари, притаманне європейській моделі конституціоналізму, також 
завдячує своїм існуванням феномену людської гідності. указуючи на 
«широке» розуміння права на життя, ми не застосовуємо терміна «абсо-
лютне розуміння», враховуючи те, що конвенція все-таки допускає 
випадки необхідного застосування сили, що не вважаються порушенням 
ст. 2: по-перше, при захисті будь-якої особи від незаконного насильства; 
по-друге, при здійсненні законного арешту або для запобігання втечі 
особи, яка законно тримається під вартою; по-третє, при вчиненні право-
мірних дій для придушення заворушення або повстання.

американський професор роберт джонсон зазначає, що смертна 
кара за своєю суттю є дегуманізуючою і, отже, є порушенням людської 

1  Constitution of Montenegro, 2007. URL: https://www.constituteproject.org/
constitution/Montenegro_2007.pdf?lang=en.

2  конституція Молдови, 1994. URL: http://lex.justice.md/viewdoc.php?id= 
311496&lang=2.

3  Constitution of Romania, 1991. URL: http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act
2_2&par1=2#t2c2s0sba32.

4  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_055.
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гідності. Повага до людської гідності, на його погляд, пов’язана із ви-
знанням «людяності» (humanity), притаманної усім людям в силу 
буття людської істоти, а смертна кара є її запереченням1. Подібний 
підхід був відображений у документах та судовій практиці ради Євро-
пи, проте до сьогодні не сприйнятий на батьківщині автора.

варто зауважити, що в оригінальному тексті конвенції 1950 р. 
смертна кара була включена як формальний виняток з права на жит-
тя; вона не забороняється сучасним міжнародним правом та продов-
жує існувати в багатьох країнах по всьому світу. у рамках ради  
Європи перший крок до заборони смертної кари було зроблено у квіт-
ні 1983 р. із прийняттям Протоколу № 6, який передбачив відмову 
держав-учасниць від застосування смертної кари за злочини, скоєні 
у мирний час2.

Загальноєвропейського консенсусу стосовно широкого характеру 
права на життя, що випливає із «повного визнання» людської гідності, 
з яким існування смертної кари більше не може співіснувати, було до-
сягнуто лише у 2002 р., із прийняттям Протоколу № 13 до конвенції 
про захист прав людини та основоположних свобод. у преамбулі Про-
токолу сказано, що право кожної людини на життя є основоположною 
цінністю в демократичному суспільстві і що скасування смертної кари 
становить суть від суті захисту цього права та цілковитого визнання 
гідності, притаманної всім людям3.

відповідний підхід відображено у практиці ЄсПЛ, який, посила-
ючись на ст. 2 конвенції, що передбачає право на життя, вказує, що це 
«...одна з основоположних статей конвенції, щодо якої неприпустимі 
обмеження під час військових дій або надзвичайного стану, передба-
чені статтею 15. разом зі статтею 3 вона гарантує одну з головних цін-
ностей демократичних суспільств, які створили раду Європи…»4. 
Право на життя у практиці ЄсПЛ тлумачиться таким чином, що по-

1  Johnson Robert. Reflections on the Death Penalty: Human Rights, Human Dignity, 
and Dehumanization in the Death House. Seattle Journal for Social Justice. 2014. Vol. 13, 
Issue 2. P. 583–598.

2  Протокол № 6 до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 
який стосується скасування смертної кари. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/994_802.

3  Протокол № 13 до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 
який стосується скасування смертної кари за всіх обставин. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/
laws/show/994_180.

4  McCann and Others v. UK, Judgment of 27 September, 1995.
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кладає на державу не лише обов’язок не застосовувати смертну кару 
як вид покарання, але й утримуватися від екстрадиції осіб у держави, 
де до них може бути застосована смертна кара. крім цього, звичайно, 
існує низка позитивних обов’язків держав, про що йтиметься далі.

Соціально-економічні права. однією із найбільш виразних змісто-
вих особливостей європейської моделі конституціоналізму (та водночас 
її відмінностей від американської) є ставлення до соціально-економіч-
них прав та свобод людини і громадянина та зв’язаність ними сучасної 
держави. так, в одному із документів Парламентської асамблеї ради 
Європи сказано: «соціальні та економічні права повинні повністю по-
важатись, зокрема щодо доступу до освіти, житла, охорони здоров’я, 
праці, мінімального доходу, соціальних виплат та пенсій. усі держави – 
члени повинні вважати себе зв’язаними обов’язком забезпечувати ці 
права у відповідності з принципами Європейської соціальної хартії 
переглянутої»1.

варто зауважити, що сучасне ставлення до соціально-економічних 
прав формувалося у ХХ ст., коли індустріалізація та потреби існуван-
ня саморегулівного ринку привели до переосмислення взаємовідносин 
людини і держави, та відобразилося у двох ідеологічних напрямах: 
неолібералізмі та соціалдемократії. неоліберальний підхід був покла-
дений в основу концепції прав людини в сШа та передбачав концен-
трацію на захисті особистих і політичних прав особи при мінімально-
му рівні захисту соціальних цінностей; соціалдемократичний – в осно-
ву європейської доктрини. остаточно у Європі цей напрям оформився 
після другої світової війни, коли на міждержавному рівні було ухва-
лено низку документів, передусім – Європейську соціальну хартію 
(1961 р., набула чинності 1965 р.), додатковий протокол 1988 р., Євро-
пейську соціальну хартію (переглянуту) (1996 р., набула чинності 
1999 р.), Європейський кодекс соціального забезпечення 1964 р., пере-
глянутий кодекс 1990 р., Європейську конвенцію про соціальну та 
медичну допомогу 1953 р., Європейську конвенцію про соціальне 
забезпечення 1972 р. крім того, низка документів була прийнята в рам-
ках Єс (наприклад, соціальна хартія 1989 р.).

доктринально неоліберальна концепція ґрунтується на ідеї свобо-
ди (в той час як соціалдемократична – переосмисленій ідеї справедли-

1  State of human rights and democracy in Europe. Parliamentary Assembly, Report, 
Doc. 11203, 26 March 2007. URL: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-
ViewHTML.asp?FileID=11464&lang=EN.
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вості). на практиці неоліберальна концепція була реалізована завдяки 
рішенням верховного суду сШа щодо офіційного тлумачення кон-
ституції, відповідно до яких держава не має обов’язку захищати со-
ціальні цінності, проте за власним рішенням може безкоштовно нада-
вати соціальні послуги в обсягах, які вона ж визначає. натомість 
обов’язком держави є утримання від порушення принципу формальної 
рівності і зазіхання на фундаментальні свободи1. таким чином, якщо 
в сШа держава обмежена особистими та політичними правами, 
зобов’язана гарантувати невтручання у сферу персональної автономії 
людини, то, відповідно до європейського підходу, держава зобов’язана 
надати певні соціальні гарантії та зв’язана також і соціально-економіч-
ними правами.

деякі автори у межах європейської доктрини відносять соціально-
економічні права до основоположних прав людини, вважаючи, що 
«основоположними соціальними правами є права, якими уповноваже-
ний громадянин, та які він може реалізувати лише у відносинах з ін-
шими людьми як член групи, і які може здійснювати ефективно лише 
в тому випадку, якщо держава вживає заходів для збереження навко-
лишнього середовища»2. а у підсумках організованої венеційською 
комісією та конституційним судом греції конференції «Можливості 
судового захисту соціальних прав в органах конституційної юрисдик-
ції та Європейському суді з прав людини» сказано, що особисті та 
політичні права, як і соціальні та економічні права, не мають фунда-
ментальних відмінностей у їхньому характері та в однаковій мірі за-
хищаються національними судами3.

варто зауважити, що таке, притаманне європейським державам, 
ставлення до соціально-економічних прав, як і у випадку із трактуван-

1  Bognetti Giovanni. The Concept of Human Dignity in European and U. S. Constitu-
tionalism. European and U. S. Constitutionalism. European Commission for Democracy 
through Law, G ttingen, 23–24 May 2003, CDL-STD(2003)037. P. 66–67.

2  Wipfelder H.-J. Die verfassungsrechtliche Kodifizierung sozialer Grundrechte, 
eitschrift für Rechtspolitik 1986. р. 140. цит. за: Fundamental Social Rights in Europe, 

European Parliament L-2929 Luxembourg, 1999. URL: http://www.europarl.europa.eu/
workingpapers/soci/pdf/104_en.pdf.

3  Conference on Justiciability of Social Rights in Courts of Constitutional Jurisdiction 
and the European Court of Human Rights, Batumi, Georgia, 11–12 July 2009, Euro-
pean Commission for Democracy through Law, CDL-JU(2009)019syn. URL: 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-JU(2009) 
019syn-e.
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ням права на життя та забороною смертної кари, у своїй основі має 
концепцію людської гідності. визнання взаємної рівної гідності ви-
магає надання усім принаймні прожиткового мінімуму. Звідси випли-
ває необхідність задоволення основних потреб за посередництвом 
послуг, що надаються державою. водночас політична (демократична) 
концепція людської гідності передбачає, що, оскільки конституційна 
система – це демократія, а рівна участь в демократії – її попередня 
умова, то людина повинна отримувати основну підтримку, необхідну 
їй для змістовної політичної участі у здійсненні демократії1.

Поряд з існуванням різних концепцій людської гідності, дискусій-
ним залишається і питання про обсяг соціальних гарантій, що мають 
надаватися державою. так, одні вважають, що об’єктом захисту мають 
виступати лише основні потреби людини, що є важливими для життя, 
тому гарантуватись повинен мінімальний достатній життєвий стандарт. 
інші виходять із розуміння соціальних прав людини як рівних прав на 
соціально справедливий, якомога більш егалітарний розподіл благ2. 
незважаючи на це, конституції європейських держав, які ухвалювались 
у повоєнний період і пізніше, містять положення щодо гарантування 
соціально-економічних прав3 та/або норми щодо соціального характе-
ру держави4 чи соціального мінімуму5.

спосіб та обсяг конституційного закріплення соціально-економіч-
них прав залежить від двох обставин: по-перше, часу прийняття кон-
ституції (конституції австрії та ірландії, прийняті до другої світової 
війни, таких прав не містять, причому остання включає розділ, при-
свячений лише «принципам соціальної політики»); по-друге, суспіль-

1  Шайо андраш. возможности конституционного контроля в сфере социальных 
прав. Сравнит. конституц. обозрение. 2007. № 4. с. 40.

2  Ломанн Ґеорґ, Ґосепат Штефан. Філософія прав людини / за ред. Ш. Ґосепата 
та Ґ. Ламанна ; пер. з нім. о. юдіна та Л. доронічевої. 2-ге вид. київ : ніка-центр, 2012. 
с. 22.

3  наприклад: ч. 4 ст. 6, ч. 2 ст. 14 основоположного Закону Фрн; преамбула 
конституції Франції 1946 р. (є складовою діючої конституції); статті 20, 22–23 кон-
ституції нідерландів; статті 4, 31, 32, 34, 37, 38 конституції італії; ч. 1 ст. 35, ч. 2 
ст. 39, ч. 1 ст. 47, ст. 50 конституції іспанії; статті 58, 64, 65, 68, 72, 74 конституції 
Португалії; статті 16, 21, 22 конституції греції; статті 42–49 конституції україни.

4  наприклад: ч. 1 ст. 20, ст. 28 основоположного Закону Фрн, ч. 1 ст. 1 консти-
туції Франції, ст. 1 конституції іспанії, ч. 1 ст. 25 конституції греції; ст. 1 конституції 
україни.

5  наприклад: преамбула конституції Франції, ч. 1 ст. 20 конституції нідерландів, 
ч. 1 ст. 36 конституції італії, ч. 1 ст. 10 конституції іспанії; ст. 48 конституції україни.
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но-політичним передумовам прийняття конституцій (найбільшу увагу 
до цієї групи прав проявляють конституції посттоталітарних1 та пост-
соціалістичних держав2).

не дає відповіді про необхідний рівень соціальних гарантій і Єв-
ропейська соціальна хартія (переглянута), що передбачає необхідність 
взяття державами-учасницями зобов’язань принаймні щодо шести із 
дев’яти статей, якими передбачено такі соціально-економічні права, 
як: право на працю, на створення організацій для захисту своїх еконо-
мічних i соціальних інтересів, право дітей та пiдлiткiв на захист, пра-
во на соціальне забезпечення, право на соціальну та медичну допо-
могу, право сім’ї на соціальний, правовий та економічний захист, 
право трудящих-мiгрантiв i членiв їхнiх сiмей на захист i допомогу, 
право на рiвнi можливостi та рiвне ставлення у вирiшеннi питань щодо 
працевлаштування та професiї без дискримiнацiї за ознакою статi.

Хартія також передбачає низку інших прав, які держави можуть 
вважати для себе обов’язковими за їхнім бажанням (із застереженням, 
що загальна кількість обов’язкових статей не може бути меншою 16-ти 
або 63 позначених цифрами пунктів). до таких, зокрема, належать 
право на справедливі умови праці, на безпечні та здорові умови праці, 
на справедливу винагороду, право працюючих жінок на охорону мате-
ринства та ін. Право на соціальну та медичну допомогу у розумінні 
Хартії полягає у наданні «належної допомоги» будь-якій «малозабез-
печеній особі, яка неспроможна отримати достатніх коштів своїми 
власними зусиллями або з інших джерел, зокрема за рахунок допо-
моги по соціальному забезпеченню»; така допомога має бути «необ-
хідною для запобігання виникненню особистого або сімейного нуж-
денного становища, для його подолання чи полегшення»; а у разі за-
хворювання такої особи їй має забезпечувався догляд, якого вимагає 
стан її здоров’я3.

Хоча конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 
безпосередньо не гарантує соціально-економічних прав (таких, як 
право на працю, на безоплатну медичну допомогу, право вимагати від 
держави підтримання певного рівня життя), проте, як визначив сам 

1  Перелік – у підрозділі 3.1.
2  Перелік – у підрозділі 3.1.
3  Європейська соціальна хартія (переглянута), страсбург, 3 трав. 1996 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062.
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ЄсПЛ, умови життя людини можуть підпадати під дію ст. 3 конвенції 
(заборона катувань), якщо при цьому досягнуто мінімального рівня 
жорстокості1. Проте відповіді на питання про мінімальну межу роз-
міру соціальної допомоги, нижче якої вона розглядатиметься як така, 
що принижує гідність особи, як і про критерії мінімального рівня 
жорстокості у таких випадках, суд не дав. до прикладу, у справі «Ла-
рьошина проти росії», у якій розмір пенсійного забезпечення заявниці 
складав близько 20 євро щомісячно, ЄсПЛ визнав скаргу неприйнят-
ною, як і у подібних справах «нітецькі проти Польщі»2, «Будіна проти 
росії»3. При цьому суд наголосив на тому, що в принципі скарга на 
недостатній розмір пенсії чи інших соціальних виплат може розгляда-
тися як порушення ст. 3 конвенції4.

таким чином, закріплення соціально-економічних прав у текстах 
конституцій європейських держав, а також їх відображення у Хартії, 
не дають відповіді на ключове питання: що є мінімально необхідною 
межею гарантування таких прав. Європейський суд з прав людини 
також не дав однозначної відповіді на питання про мінімальний рівень 
соціальних гарантій. відтак, ключову роль у розумінні змісту та об-
сягу таких прав на національному рівні виконують органи конститу-
ційної юрисдикції.

Ще одним важливим питанням, пов’язаним із захистом соціально-
економічних прав, є їхній зв’язок із економічними та фінансовими 
можливостями держави. у той час як політичні та особисті права 
можуть бути обмежені лише у виняткових випадках, якими зазвичай 
є воєнний чи надзвичайний стан або ж потреба захисту прав та свобод 
інших людей, то обсяг соціально-економічних прав може бути змен-
шено у разі зміни соціально-економічного чи фінансового становища 
держави. таку позицію займають як органи конституційної юрисдикції, 
так і ЄсПЛ.

останній у низці рішень указав на залежність реалізації соціально-
економічних прав від економічного та фінансового становища держа-

1  Pancenko v. Latvia, № 40772/98. URL: http://droits-sociaux.parisnanterre.fr/
www.droits-sociaux.u-paris10.fr/assets/files/Jurisprudence/D. Roman/Pancenko_v._ 
Latvia.pdf.

2  Nitecki v. Poland, Admissibility decision of 23 April 2002.
3  Budina v. Russia, decision on the admissibility 18 June 2009.
4  социальное обеспечение. Сайт стратегической судебной защиты. URL: 

http://hr-lawyers.org/index.php?id=1307688760.
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ви1; підтвердив широке поле свободи розсуду держави щодо досягнен-
ня балансу між соціально-економічними правами та економічною 
політикою держави2; визнав право держав на скорочення розміру або 
припинення виплат (якщо такі дії уряду засновані на законі, переслі-
дують легітимну мету, є пропорційними, а також за умови дотримання 
справедливого балансу між загальним інтересом та вимогами захисту 
індивідуальних прав3) та можливість прийняття державою законодав-
чих норм з указаних питань із зворотньою дією в часі4. Подібний під-
хід щодо залежності соціально-економічних прав від фінансових 
можливостей держави застосовується й органами конституційної 
юрисдикції5.

Якщо особисті та політичні права для їхньої реалізації мають 
бути убезпечені від втручання держави у сферу особистої та полі-
тичної свободи індивіда, то забезпечення соціально-економічних 
прав потребує активних дій держави. тому соціально-економічним 
правам людини кореспондують відповідні позитивні обов’язки дер-
жави. соціально-економічні права, таким чином, характеризуються 
низкою ознак, до яких передусім належать такі: по-перше, вони 
мають особливу природу, яка випливає зі статусу суб’єкта таких 
прав як члена певного суспільства; по-друге, ступінь забезпечення 
такими правами напряму залежить від рівня економічного розвитку 

1  «Airey v. Ireland», Application no. 6289/73. URL: http://ww3.lawschool.cornell.edu/
AvonResources/Airey.PDF; «Da Conceicao Mateus And Santos Januari v. Portugal», 
Application no. 62235/12 and no. 57725/12. URL: file:///Users/imac/Downloads/003- 
4554859-5501215.pdf.

2  «великода проти україни», Application no. 43331/12. URL: https://hudoc.echr.coe.
int/eng#{%22itemid%22:[%22001-145274%22]}; «Koufaki and ADEDY v. Greece», 
Applications no. 57665/12, 57657/12. URL: http://freecases.eu/Doc/CourtAct/4547065.

3  «Khoniakina v. Georgia», Application no. 17767/08. URL: file:///Users/imac/
Downloads/001-111521%20(1).pdf; «великода проти україни», Application no. 43331/12. 
URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-145274%22]}.

4  «Bakradze  v. Georgia», Application no. 3658/10. URL: https://hudoc.echr.coe.int/en
g#{%22itemid%22:[%22001-144898%22]}; «сук проти україни», Заява № 10972/05. 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_715.

5  рішення конституційного суду україни № 9-рп/2001 (справа щодо стажу 
наукової роботи). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-01; рішення 
конституційного суду україни № 20-рп/2011 від 26 грудня 2011 р. щодо відповідності 
конституції україни (конституційності) певних положень Закону україни «Про дер-
жавний бюджет україни на 2011 рік». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/
v020p710-11.
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держави; по-третє, реалізація таких прав переважно потребує по-
зитивної діяльності держави, а гарантіями їх реалізації є позитивні 
обов’язки держави.

Доктрина позитивних обов’язків держави вперше з’явилася саме 
в континентальній Європі. суттєвого розвитку вона набула завдяки 
прецедентній практиці ЄсПЛ вже у другій половині ХХ ст. Проте ще 
на початку століття про позитивні обов’язки держави щодо забез-
печення прав людини у своїй книзі писав відомий французький вче-
ний Леон дюгі: «крім того, що держава не може вчинювати певних 
дій, є дії, які вона повинна вчиняти; є позитивні зобов’язання, які 
покладаються на неї; є закони, які вона повинна видавати…»1. Що-
правда, дюгі при цьому згадував про обов’язок держави приймати 
«закони, які сприяють праці, забезпечують лікування хворим, засоби 
для існування особам похилого віку, слабким та невиліковно хворим», 
тобто про соціально-економічні права. Проте у другій половині ХХ ст. 
під впливом прецедентної практики ЄсПЛ концепція позитивних 
обов’язків держави поступово поширюється і на особисті та політич-
ні права, які до цього вважалися негативними. Як вказує станіслав 
Шевчук, класична ліберальна ідея про те, що негативним правам 
кореспондує негативний обов’язок держави не заважати в їх реаліза-
ції, модифікується позитивним обов’язком держави щодо їх належної 
реалізації та гарантії2.

на погляд ганни Христової, поштовхом до розвитку позитивних 
зобов’язань стала Бельгійська мовна справа («The Belgian linguistic 
case»), в якій заявники вимагали від ЄсПЛ розуміння таких зобов’я зань, 
як «обов’язок зробити що-небудь» («obligations to do something»). З мо-
менту ухвалення рішення у цій справі Європейський суд послідовно 
розширяв категорію позитивних зобов’язань держави та додавав до неї 
нові елементи. унаслідок цього сьогодні фактично всі положення, які 
закладають правозахисні стандарти згаданої конвенції, містять «по-
двійні» вимоги до держави щодо їх реалізації: негативні та позитивні3.

1  дюги Леон. конституционное право. общая теория государства. одесса : юрид. 
лит., 2005. с. 906–911.

2  Шевчук станіслав. концепція позитивних обов’язків держави у практиці Євро-
пейського суду з прав людини. Право України. 2010. № 2. с. 57.

3  Христова г. Позитивні зобов’язання держави у сфері прав людини як новий 
напрям дослідження у вітчизняній теоретичній юриспруденції. Вісн. Акад. прав. наук 
України. 2012. № 2. с. 34.
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таким чином, під впливом Європейської конвенції з прав людини 
та практики ЄсПЛ сформувалася цілісна доктрина та відповідна 
практика, що вважає недостатньою участь держави у гарантуванні 
основоположних прав людини шляхом невтручання держави, нато-
мість передбачає покладення на державу позитивних зобов’язань 
щодо їх гарантування та забезпечення. на додаток до традиційного 
(ліберального) негативного зобов’язання невтручання держава по-
винна активно захищати права осіб, що перебувають у межах її 
юрисдикції. відповідальність держави за позитивними зобов’язаннями 
обумовлює невід’ємний імператив прав людини, що принципово 
змінює сприйняття ролі держави у їх гарантуванні1.

Інституційний рівень. Як уже зазначалося, система захисту 
основоположних прав людини сконцентрована на двох рівнях: на-
ціональному та міжнаціональному2. говорячи про національний рі-
вень гарантування та захисту прав людини, передусім слід наголо-
сити на ролі конституцій сучасних європейських держав. Практично 
всі чинні кодифіковані конституції включають відповідні розділи, 
присвячені правам та свободам людини3. некодифіковані конститу-
ції містять відповідні норми у своїх структурних частинах, або 
ж окремі акти, що входять до складу такої конституції, цілком при-
свячені тим чи іншим фундаментальним правам4. саме на національ-
них конституціях засновані інституційні механізми захисту прав 
людини в окремих державах, що охоплюють діяльність органів 
конституційної юрисдикції, судів, омбудсманів та низки інших пра-
возахисних інституцій.

1  Xenos D. The Positive Obligations of the State under the European Convention of 
Human Rights. Routledge : Routledge Research in Human Rights Law, 2011. P. 22.

2  у рамках Єс функціонує також наднаціональний механізм захисту основопо-
ложних прав, аналіз якого виходить за межі цього дослідження. Поряд із цим його 
вплив на європейську модель конституціоналізму не заперечується, про що йшлося 
у розділі іі цієї роботи. 

3  Як приклад винятку може бути наведено конституцію Французької республі-
ки 1958 р., яка не містить окремого розділу, присвяченого правам людини, проте 
невід’ємними складовими конституції вважаються преамбула конституції 1946 р. та 
декларація прав людини і громадянина 1789 р.

4  наприклад: акт про свободу друку 1949 р. та акт про свободу вираження по-
глядів 1991 р. Швеції; декларація прав громадян 1974 р. сан-Марино; австрійський 
Закон «Про загальні права громадян королівств і земель, представлених в імперській 
раді» 1867 р.
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Міжнаціональний рівень інституційного механізму забезпечення 
прав людини в межах європейської моделі конституціоналізму функ-
ціонує в рамках ради Європи. Механізм, через який рада Європи 
контролює гарантування державами прав людини, охоплює низку ор-
ганів, таких як генеральний директорат з прав людини та верховенства 
права, Європейський комітет із запобігання катуванням та нелюдсько-
му або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, 
Європейська комісія проти расизму та нетерпимості, Європейська 
комісія з ефективності правосуддя, Європейський суд з прав людини 
тощо. крім того, інституційну систему захисту створено в рамках 
Європейської соціальної хартії.

до піднесення ролі ЄсПЛ та його прецедентної практики у другій 
половині ХХ ст. національні конституції залишались найважливішим 
джерелом захисту прав людини, у тому числі й з боку органів консти-
туційної юрисдикції. конституційні суди здійснювали (і продовжують 
здійснювати) захист основоположних прав через розгляд конституцій-
них скарг (інших індивідуальних заяв щодо захисту конституційних 
прав), офіційне тлумачення конституцій та визнання неконституцій-
ними актів, що порушують основоположні права людини.

Проте протягом останніх десятиліть відбувається поступове про-
никнення міжнародно-правових принципів, засобів та інструментів 
захисту основоположних прав у національні правопорядки держав – 
членів ради Європи. йдеться як про використання органами консти-
туційної юрисдикції та національними судами сформульованих ЄсПЛ 
у своїх рішеннях концептуальних підходів (зокрема, позитивних 
обов’язків держави, залежності захисту соціально-економічних прав 
від фінансових та економічних можливостей держави тощо), так і про 
тлумачення змісту та обсягу окремих прав людини. до прикладу, у рі-
шенні конституційного суду україни було сформульовано доктрину 
«дружнього ставлення до міжнародного права», відповідно до якого 
у розумінні конституційних прав та свобод конституційний суд укра-
їни має виходити із змісту відповідних основоположних прав як вони 
тлумачаться Європейським судом з прав людини1.

1  рішення конституційного суду україни № 2-рп/2016 від 1 червня 2016 р. спра-
ва про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного за-
кладу. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16.
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варто зауважити, що ЄсПЛ є унікальним інструментом гаранту-
вання та захисту основоположних прав як з точки зору поширення 
його юрисдикції, методів діяльності, способів впливу на держави – 
порушниці конвенції, так і з позицій його надзвичайного впливу на 
європейську модель конституціоналізму. Зрозуміло, що поширення 
юрисдикції суду на таку значну кількість держав із самобутніми на-
ціональними правовими системами, особливими традиціями, різно-
манітною історією потребує особливих підходів до його правозахис-
ної діяльності. відтак, сам суд сформував систему так званих прин-
ципів тлумачення, які дають можливість ефективно підходити до 
захисту прав людини в окремих державах.

до таких, зокрема, належать принципи: автономного тлумачення 
прав (суд здійснює власне тлумачення того чи іншого права неза-
лежно від змісту норм національного права чи їхньої відсутності); 
неілюзорності конвенційних прав (що передбачає оцінку змісту на-
ціонального законодавства та практики національних судів з точки 
зору реального стану справ із захисту того чи іншого конвенційного 
права); динамічного тлумачення (суд тлумачить конвенційні права 
відповідно до сучасних умов, реагуючи на зміни в суспільстві); суб-
сидіарної ролі суду (він не є судом четвертої інстанції, тому приймає 
до розгляду справи лише у разі вичерпання всіх засобів національ-
ного захисту); екстериторіальності (держава несе відповідальність 
за порушення прав людини на підконтрольній території іншої держа-
ви; на території, де вона здійснює ефективний контроль, відповідаль-
ність поширюється і за діяння місцевих органів, що діють на під-
контрольній іншій державі території). таким чином, роль ЄсПЛ 
у європейській моделі конституціоналізму полягає в тому, що він: 
по-перше, здійснює безпосередній захист основоположних прав лю-
дини; по-друге, формує єдині стандарти основоположних прав у ме-
жах цієї моделі конституціоналізму.
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3.4. парламентаризм як основа 
конституційних систем правління 

європейських держав

доктрина конституціоналізму передбачає існування у державі 
конституційної системи правління, що є системою суб’єктів, інститу-
тів, форм, засобів та методів правління, заснованих на ідеях свободи, 
верховенства права, демократії та обмеженого правління. інституцій-
ною гарантією функціонування такої системи є принцип поділу дер-
жавної влади на гілки, кожна із яких відповідальна за виконання від-
мінних функцій та «забезпечує рівність і справедливість у владних 
діях»1. у європейській моделі конституціоналізму конституційні сис-
теми правління засновані на моделі гнучкого поділу державної влади, 
що передбачає досить широкі повноваження законодавчої влади, яка 
відповідальна за формування уряду та здійснює контроль за його ді-
яльністю. така система взаємовідносин між вищими органами держав-
ної влади є змістом парламентаризму, що є ключовим елементом 
конституційних систем правління європейських держав.

Парламентаризм є досить об’ємною за змістом концепцією, що 
в науковому плані охоплює цілу низку важливих питань, починаючи 
від природи парламенту, сутності народного (політичного) представ-
ництва, представницького правління та завершуючи питаннями внут-
рішньої організації, діяльності парламентів, статусу парламентарів  
і т. ін. варто зауважити, що в межах цієї праці ми не претендуємо на 
розгляд усього спектра науково-теоретичних проблем парламентариз-
му, а лише досліджуємо його як один із елементів європейської моде-
лі конституціоналізму, що має безпосереднє відношення до функціо-
нування конституційних систем правління сучасних європейських 
держав.

так, переважна їх більшість мають правління парламентського 
типу: із 28 держав – членів Європейського союзу 19 мають суто пар-
ламентські форми правління, 8 – змішані (в більшості – з перевагою 
парламентських форм) і лише кіпр – президентську; серед інших 

1  аллан т. р. с. конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства 
права. с. 11.
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держав, що територіально охоплюються європейською моделлю кон-
ституціоналізму, є членами ради Європи та не є членами Єс, перева-
жають змішані форми правління1.

Згадані тут парламентські форми правління охоплюють як парла-
ментські монархії, так і республіки, порядок організації та функціону-
вання систем правління яких практично не відрізняються. глави держав 
в умовах парламентських форм правління виконують представницькі 
та церемоніальні функції, які, як і ступінь реального впливу глави 
держави на внутрішню та зовнішню політику держави, різняться. Про-
те такі відмінності переважно зумовлені не республіканською чи мо-
нархічною формою правління, а заснованим на конституції способом 
взаємодії вищих органів державної влади та вищих посадових осіб 
держави, поширенням тих чи інших політичних та ідеологічних кон-
цепцій і т. ін. (так, посилення ролі глави держави та одночасне послаб-
лення позицій парламенту протягом останніх років спостерігаються 
як у монархічному Ліхтенштейні, так і республіканській туреччині).

Як у парламентських державах, так і змішаних республіках парла-
менти виконують дві ключові функції: законотворення та формування 
уряду з подальшим контролем за його діяльністю. саме від діяльності 
законодавчого органу залежить наявність чи відсутність реальних 
можливостей здійснювати управління державою та реалізовувати 
внутрішню і зовнішню політику. Парламенти приймають необхідне 
законодавство, затверджують програми діяльності урядів, зрештою, 
беруть участь (а переважно – відіграють ключову роль) у визначенні 
персонального складу уряду. Поряд із цим загрози надмірної концен-
трації влади, а відтак, і потреба в конституційних засобах стримуван-
ня (обмеження) влади, в таких державах стосуються саме парламенту 
(а не глави держави, як у президентській республіці). Щоправда, 
можливість концентрації влади парламентом, а точніше – парламент-
ською більшістю, – не єдина проблема, пов’язана із функціонуванням 
конституційних систем, заснованих на парламентаризмі. не менш 
серйозні із них пов’язані із проблемами представництва.

Представницьке правління. доктринальною основою парламен-
таризму є концепція політичного (народного) представництва, зміст 
якої по-різному трактується, починаючи від едмунда Берка, джона 

1  Бориславська о. М., різник с. в. організація державної влади в сучасному 
світі: конституційно-правова енциклопедія. вид. 2-ге, стер. 456 с.
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стюарта Мілля, алберта дайсі і до сучасних авторів1. не вдаючись 
у доктринальні дискусії з приводу тонкощів природи представництва 
(представництво волі чи інтересів більшості, правління більшості чи 
організованої меншості, верховенство парламенту чи його рівність 
з іншими гілками державної влади і т. ін.), використаємо універсальне 
визначення політичного представництва та заснованого на ньому пред-
ставницького правління. отже, політичне представництво – це діяль-
ність, яка «робить голоси та думки громадян присутніми у публічній 
політиці», воно існує тоді, коли політичні діячі «говорять, виступають, 
символізують і діють від імені інших на політичній арені»2. відтак, 
представницьке правління засноване на діяльності представницьких 
органів, які у процесі своєї діяльності репрезентують інших (залежно 
від прихильності до тієї чи іншої концепції – виборців, громадян, на-
род, більшість і т. д.).

Представницьке правління, таким чином, передбачає: по-перше, 
вільні та альтернативні вибори, в результаті яких парламентар наді-
ляється представницькою владою; по-друге, періодичну змінність 
представників (депутатського корпусу); по-третє, вільне здійснення 
представниками функцій представництва та відповідний захист для 
його гарантування (зокрема, за допомогою парламентських імунітетів); 
по-четверте, відповідну структуру представницького органу та вибор-
чу систему, що забезпечують різні «зрізи» представництва (представ-
люваних інтересів, соціальних груп і т. ін.). розглянемо названі клю-
чові риси та водночас умови представницького правління з точки зору 
їх забезпечення в умовах європейської моделі конституціоналізму.

для того, щоб воля, влада чи інтереси (залежно від обраної кон-
цепції представництва) тих, кого представляють, були відображені 
адекватно, представники повинні визначатися на основі виборів. 
Причому вибори повинні бути вільними (виборці мають віддавати 
свої голоси без тиску, на основі власного волевиявлення) та альтер-
нативними (виборці повинні мати можливість обирати з-поміж різних 
варіантів: кандидатів чи політичних програм). оскільки сучасні де-

1  до прикладу: Pitkin Hanna Fenichel. The Concept of Representation. Berkeley and 
Los Angeles : University of California Press, 1967.

2  Dovi Suzanne. Political Representation. The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Winter 2017 Edition), Edward N. alta (ed.). URL: https://plato.stanford.edu/archives/
win2017/entries/political-representation/ .



234

розділ 3. структура конституціоналізму в умовах європейської моделі

мократичні системи засновані на представницькому правлінні, сво-
бода виборів є одним із ключових критеріїв визначення рівня демо-
кратичності держави (зокрема, в індексі демократії «Economist Intel-
ligence Unit»).

виходячи із значення виборів для гарантування демократії, євро-
пейські органи та установи значну увагу приділяють проблемам забез-
печення вільних виборів. у кодексі належної практики у виборчих 
справах сказано, що «вибори, які відповідають спільним для європей-
ської спадщини засадам, на які оперте справді демократичне суспіль-
ство, мають провадитися з дотриманням таких основних норм: вибор-
че право має бути загальним, рівним, вільним і прямим при таємному 
голосуванні. крім того, вибори мають провадитися регулярно», та 
названо ці принципи «європейською виборчою спадщиною»1.

у той час як принципи загального, рівного, прямого виборчого 
права, як і таємного голосування, загалом реалізовані в країнах з євро-
пейською моделлю конституціоналізму (окремі проблеми є загально-
відомими, проте кардинального впливу на результати волевиявлення 
вони не здійснюють), гарантування принципу вільних виборів зіштов-
хнулося із новими викликами. Як вказується у кодексі, цей принцип 
охоплює «вільне формування виборцем своєї думки й вільне виражен-
ня цієї думки, тобто вільну процедуру голосування й точну оцiнку 
отриманих результатів»2. При цьому основна увага звертається на 
обо в’язок держави та її органів бути безсторонніми (зокрема в питан-
нях використання засобів масової інформації, агітації, проведення 
мирних зібрань, фінансування партій та окремих кандидатів), а також 
на проблему підкупу виборців. для усунення таких загроз у кодексі 
запропоновано досить детальні рекомендації щодо національного ви-
борчого законодавства. Загалом, більшість держав із європейською 
моделлю конституціоналізму дотримуються цих вимог, відтак гаран-
тування принципу вільних виборів, за деякими винятками, для них 
є звичною практикою (це може бути підтверджено місцем цих країн 
у рейтингу «індекс демократії», одним із п’яти критеріїв якого якраз 
є «вибори та політична багатоманітність»).

1  кодекс належної практики у виборчих спорах. керівні принципи та пояснюваль-
на доповідь, страсбург, 30 жовт. 2002 р. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-ukr.

2  там само, п. 26 Пояснювальної доповіді.
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Проте протягом останніх років з’явилася нова проблема, пов’язана 
із зазіханнями на «вільне формування виборцями своєї думки» та сис-
тематичного впливу на неї, причому не тільки з боку внутрідержавних 
суб’єктів, але й іноземних країн. йдеться про вплив на вибори за до-
помогою інтернет-ресурсів, у тому числі – соціальних мереж, масшта-
би якого в окремих країнах визначили перебіг виборчих кампаній та, 
за даними деяких експертних центрів, результати виборів загалом. Як 
вказується у доповіді міжнародної організації Freedom House, онлайн-
маніпуляції та тактика дезінформації протягом 2017 р. відіграли важ-
ливу роль на виборах принаймні 18 країн. використання платних ко-
ментаторів та політичних ботів для поширення пропаганди набуло 
глобального характеру1; наслідки використання цих методів є потен-
ційно руйнівними для демократії та громадянської активності2.

Якщо національна влада чи іноземна держава використовують 
згадані методи, які суттєво, а часом – кардинально, впливають на фор-
мування політичних уподобань виборців, сформований у результаті 
таких виборів законодавчий орган буде представницьким лише дуже 
умовно. За дотримання формальних ознак політичного представництва, 
однак, реальної представницької функції він не виконуватиме.

Якщо проблеми гарантування вільних виборів шляхом чесного 
підрахунку голосів, врегулювання питань агітації, забезпечення без-
сторонності державних органів і т. ін. переважно притаманні країнам 
молодої демократії, то вплив на вибори за допомогою інтернет-ресур-
сів та соцмереж присутній і в країнах з усталеними демократичними 
традиціями. так, експерти довели вплив застосовуваних інформаційних 
технологій на вибори до Бундестагу 2017 р. «інформаційна бульбаш-
ка», суть якої полягає в тому, що інтернет-сторінки за допомогою 
спеціального алгоритму намагаються передбачити, яку саме інформа-
цію хоче знайти користувач, видаючи саме її, не просуває демократич-

1  до прикладу: керівник відділу безпеки Facebook алекс стамос підтвердив ви-
явлення 470-ти сумнівних користувачів, які під час виборів у сШа в 2016 р. запусти-
ли близько 3000 рекламних повідомлень, що тривалий час не були позначені відповід-
ним чином; центральний офіс Facebook повідомив про видалення тисяч аккаунтів, 
через які поширювалися брехливі повідомлення, у період парламентських виборів 
2017 р. у німеччині; представники Twitter підтвердили активне поширення інформації 
кількома тисячами інтернет-ботів у період німецьких виборів.

2  Report «Freedom on the Net 2017: Manipulating Social Media to Undermine De-
mocracy», Freedom House, 2017. URL: https://freedomhouse.org/article/new-report-free-
dom-net-2017-manipulating-social-media-undermine-democracy.
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ний дискурс, а цементує наявні до того упередження користувача. крім 
того, існує проблема так званої політичної «ехо-камери», коли корис-
тувач підтримує контакти здебільшого з однодумцями і таким чином 
звужує власний світогляд. вона в основному притаманна мережі Фейс-
бук, яка влаштована таким чином, щоб користувач почував себе ком-
фортно саме на цій платформі, тому користувачі просто не стикаються 
з речами, які їх провокують і отримують лише те, що підтверджує їхню 
картину світу1.

наступною важливою вимогою представницького правління є пе-
ріодична змінність парламентарів, що забезпечується встановленим 
строком повноважень парламентів та можливістю їх дострокового 
розпуску. Парламентські системи правління залежні від парламент-
ських виборчих циклів, адже формування нового складу уряду пере-
важно потребує нового складу законодавчого органу. відтак, чотири- 
та п’ятирічний строки повноважень парламентів встановлюють ча-
сові рамки таких циклів. варто зауважити, що переважна більшість 
однопалатних парламентів європейських держав та нижніх палат 
двопалатних парламентів мають чотирирічний строк повноважень, 
який вважається оптимальним для реалізації політичної програми 
уряду та не є загрозливим з точки зору надмірної концентрації повно-
важень (детальніша інформація про строки повноважень парламентів 
у додатку 4).

дострокове припинення повноважень парламентів в умовах пар-
ламентаризму є звичною практикою, адже це один із двох можливих 
способів формування нового складу уряду у разі втрати довіри до 
чинного з боку парламентської більшості (в деяких ситуаціях вдається 
переформатувати парламентську коаліцію та сформувати новий уряд, 
проте це радше є винятком). Поряд із цим доктрина представницького 
правління заперечує можливість відкликання депутата виборцями, що 
розглядається як зазіхання на вільне здійснення парламентарем функ-
цій представництва, що також є умовою його функціонування.

відкликання депутата як складова імперативного мандата прита-
манне делегованій концепції представництва, що була поширена в пе-
ріод середньовіччя, коли представники міст у парламенті під час їх 
визначення (обрання) отримували чіткі інструкції, від яких не могли 

1  соцмережі та результати виборів у німеччині. URL: http://www.dw.com/uk/
соцмережі-та-результати-виборів-у-німеччині/a-40717646.
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відступати, в іншому випадку вони втрачали свій мандат1. сучасна 
концепція конституціоналізму основою представницького мандата 
вважає народ, який є джерелом легітимності та суверенітету, відтак 
парламентар є представником усього народу та не зв’язаний імперати-
вом з виборцями свого виборчого округу.

Що стосується практики європейських держав у питаннях відкли-
кання депутатів, то така відсутня. конституції низки держав прямо 
забороняють імперативний мандат (ст. 53 конституції андорри; 
ст. 67.2 конституції іспанії; ст. 67 конституції італії; ст. 59 конституції 
Литви; ст. 27 конституції Франції; ст. 38.1 основоположного Закону 
німеччини; ст. 74 конституції Хорватії). Лише у деяких кантонах Швей-
царії громадяни можуть вимагати відкликання кантонального уряду, 
парламенту або будь-якого кантонального чи муніципального виборно-
го органу. Проте, по-перше, це не стосується федерального парламенту; 
по-друге, на практиці цей інститут не застосовується та вважається 
застарілим2. крім того, інститут відкликання депутатів існує в україні 
та стосується лише депутатів місцевих рад, а також передбачено мож-
ливість керівного органу політичної партії припиняти повноваження 
депутатів, які вийшли із її парламентської фракції чи не увійшли до неї, 
що була піддана гострій критиці з боку венеційської комісії3.

Представницьке правління передбачає надання відповідного за-
хисту парламентарям для гарантування вільного здійснення ними 
функцій представництва (зокрема, за допомогою парламентських 
імунітетів). Парламентські імунітети є важливим елементом системи 
парламентаризму та слугують гарантіями незалежної діяльності депу-
татів, та додатковими гарантіями діяльності опозиційних депутатів. 
органи і установи ради Європи послідовно виступають за наявність 
такого роду гарантій у національному законодавстві держав-членів, 
включаючи до них депутатський індемнітет (свободу висловлювань) 

1  Holden Alice M. The imperative mandate in the Spanish Cortes of the Middle Ages 
American Political Science Review vol. 24 no. 4, November 1930. р. 886–912.

2  CDL-AD(2009)027, Report on the Imperative Mandate and Similar Practices, Stras-
bourg, 16 June 2009. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2009)027-e.

3  CDL-AD(2003)019, Opinion on three Draft Laws proposing amendments to the 
Constitution of Ukraine; CDL-AD(2005)015, Opinion on the Amendments to the Constitu-
tion of Ukraine; adopted by the Commission at its 63rd plenary session (Venice, 10–11 June 
2005). URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
AD(2005)015-e).
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та недоторканність (захист від арешту, затримання, кримінального 
переслідування тощо). так, у резолюції щодо функціонування демо-
кратичних інститутів у туреччині ПарЄ висловила своє негативне 
ставлення до рішення великої національної асамблеї від 20 травня 
2016 р., яким було скасовано імунітет для парламентарів1. а венецій-
ська комісія зазначає, що концепція парламентського імунітету 
є невід’ємною частиною європейської конституційної традиції2.

важливою умовою представницького правління є репрезентатив-
ність парламенту. сучасна концепція парламентаризму ґрунтується на 
довірчій моделі представництва, яка, на відміну від делегованої, перед-
бачає, що парламентарі відстоюють загальний (спільний) інтерес, а не 
окремі інтереси своїх виборчих округів (за моделлю делегованого 
представництва, навпаки, депутат діє як агент, строго обмежений ман-
датом свого довірителя)3. у відомій промові до виборців Бристоля 
едмунд Берк зазначив: «Парламент не є з’їздом представників різних 
і ворожих інтересів, які вони змушені підтримувати як агенти та адво-
кати проти інших агентів та адвокатів, а скоріше розсудливими збора-
ми одного народу з одним інтересом як одного цілого»4. Поряд із цим 
сам парламент в умовах демократії має бути репрезентативним з точки 
зору представлення різних інтересів та якомога ширшого кола соціаль-
них груп. така репрезентативність забезпечується відповідною струк-
турою законодавчого органу, а також застосовуваними виборчими 
системами.

З-поміж усіх держав, що територіально охоплюються європейською 
моделлю конституціоналізму, третина має двопалатні парламенти 
(додаток 4), верхні палати яких репрезентують суб’єктів федерацій 
(австрія, Бельгія, Боснія і герцеговина, німеччина, Швейцарія), регі-
они в регіоналістичних державах (італія, іспанія) чи найкрупніші те-
риторіальні одиниці унітарних держав (ірландія, нідерланди, Польща, 

1  Resolution № 2121 (2016), The functioning of democratic institutions in Turkey, 
Parliamentary Assembly, Council of Europe.

2  CDL-AD(2014)011, Report on the Scope and Lifting of Parliamentary Immunities, 
Adopted by the Venice Commission at its 98th plenary session, Strasbourg, 14 May 2014. 
URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
AD(2014)011-e.

3  Pitkin Hanna Fenichel. The Concept of Representation. P. 16.
4  Burke Edmund. Speech to the Electors of Bristol, 3 November 1774. URL: 

http://www.econlib.org/library/LFBooks/Burke/brkSWv4c1.html.
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румунія, Франція, чехія). така структура парламентів забезпечує те-
риторіальне представництво, поряд із загальнонаціональним, що 
здійснюється нижніми палатами.

варто зауважити, що бікамеральні системи присутні у всіх феде-
раціях, а також у регіоналістичних державах та в низці унітарних 
країн. Зрозуміло, що у невеликих за розміром державах із незначною 
кількістю населення, відсутня потреба в існуванні верхньої палати 
парламенту, хоча деякі із них (Швеція, Фінляндія, угорщина, Болгарія) 
мали бікамеральні системи протягом певних періодів власної історії, 
а угорщина та Болгарія регулярно дискутують про можливість їхньо-
го відновлення. крім того, брак верхньої палати вимагав від цих країн 
створення «альтернативних органів для представництва усієї різно-
манітності економічних, культурних та соціальних інтересів»1. в уні-
тарних державах потреба в двопалатному парламенті виникає, як 
правило, в умовах широкої децентралізації; тоді верхня палата парла-
менту виконує роль своєрідного майданчика для діалогу між центром 
та самостійними регіонами.

Що ж стосується однопалатних парламентів, досягти такого пред-
ставництва можливо за допомогою застосування відповідних виборчих 
систем, які мають однаково виявляти та втілювати у персональному 
складі парламентів різні «зрізи» інтересів (волі) виборців (народу, 
суспільства). у країнах з європейською моделлю конституціоналізму 
застосовуються різновиди пропорційної та змішаної виборчої системи, 
що мають на меті максимальне відображення волевиявлення виборців 
у складі сформованого шляхом виборів законодавчого органу (лише 
у Франції на виборах до національних Зборів застосовується мажори-
тарна виборча система в одномандатних округах)2. цілям територіаль-
ного представництва відповідає «прив’язка» списків кандидатів до 
певних територіальних округів, які часто формуються на основі дер-
жавно-територіального устрою.

1  CDL(2005)059rev, Report on Second Chambers in Europe. «Parliamentary 
complexity or democratic necessity?», Venice Commission, Strasbourg, 26 November 
2006. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile= 
CDL(2006)059rev-e.

2  CDL-AD(2015)001, Report on Proportional Electoral Systems: the Allocation of 
Seats Inside the Lists (open/closed lists), Strasbourg, 23 March 2015. URL: http:// 
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)001-e.
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Обмежена чи необмежена влада парламенту  те, що в європей-
ських країнах парламенти посідають особливе місце в конституційних 
системах правління, є очевидним. Поряд із цим не такою однозначною 
видається відповідь на питання про межі здійснюваної ними влади. 
тут ключову роль відіграють дві концепції: парламентського сувере-
нітету та обмеженого правління.

доктрина парламентського суверенітету, визначення якого дав ще 
у 1885 р. альберт дайсі, реалізована в англійській моделі конститу- 
ціоналізму. Як вказував дайсі, «король, Палата лордів та Палата гро-
мад – три органи, що діють разом, та можуть бути описані як “король 
в парламенті”, утворюють Парламент. Принцип парламентського су-
веренітету означає не менше і не більше як право цього Парламенту 
приймати і скасовувати будь-який закон, причому жоден орган чи 
особа не вправі відхилити чи скасувати закони, прийняті Парламен- 
том»1. виходячи із такого розуміння ролі парламенту, британська  
модель конституціоналізму не передбачає існування органу конститу-
ційної юрисдикції.

на відміну від доктрини парламентського суверенітету, за якою 
парламент володіє верховною владою та перебуває поза контролем 
будь-кого (у тому числі суду), окрім виборців, концепція обмеженого 
правління передбачає, що діяльність парламенту та прийняті ним акти 
повинні відповідати конституції, що є об’єктом контролю з боку 
органу конституційної юрисдикції. Поширення доктрини парламент-
ського суверенітету у низці країн континентальної Європи є видимим 
і сьогодні: у них відсутній спеціалізований орган конституційного 
контролю (данія, ісландія, норвегія, Фінляндія, Швеція) чи взагалі 
заперечується можливість конституційного контролю конституцією 
(нідерланди). Проте таке верховенство парламенту сьогодні має лише 
умовний характер, а його акти є об’єктом судового контролю у ви-
падках порушення основоположних прав людини на предмет відпо-
відності конвенційним нормам, яким зазвичай кореспондують відпо-
відні положення національних конституцій, про що уже йшлося 
у підрозділі 3.2.

цікавим у цьому контексті є досвід Бельгії, де протягом кількох 
десятиліть відбулися кардинальні зміни у підходах до місця та ролі 
парламенту: від парламентського суверенітету до обмеженого кон-

1  Dicey A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. 435 p.
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ституційною юрисдикцією парламенту. уперше догма щодо абсолют-
ної недоторканності парламенту «похитнулася» у 1971 р., коли каса-
ційний суд прийняв рішення на користь пріоритету норм міжнарод-
ного права, а вже у 1980 р. було створено арбітражний суд (орган 
конституційної юрисдикції) та наділено його правом розглядати 
справи про скасування законів (з 2007 р. його назву змінено на кон-
ституційний суд).

таким чином, у переважній більшості країн, що охоплюються єв-
ропейською моделлю конституціоналізму, переважає концепція об-
меженого правління, за якою влада парламенту не є абсолютною, 
а обмежується на підставі конституції з метою реалізації її цінностей, 
передусім – основоположних прав людини. діяльність органів консти-
туційної юрисдикції спрямована на запобігання парламентському 
свавіллю, гарантування дотримання парламентами конституційних 
норм, принципів та процедур.

Ключові проблеми парламентаризму в умовах вропейсько  
моделі конституціоналізму. сутність парламентаризму як елементу 
конституціоналізму (в умовах європейської моделі) полягає у тому, що 
сформований на основі вільного волевиявлення виборців представ-
ницький орган – парламент – на засадах періодичної змінності здійснює 
законодавчу функцію, а також бере участь у формуванні виконавчої 
влади та контролює її діяльність. За таких умов законодавча та вико-
навча гілки влади не розділені жорстко, як в умовах конституційної 
президентської держави, а перебувають у постійному взаємозв’язку. 
З одного боку, такий підхід до організації конституційних систем до-
зволяє уникнути надмірної концентрації влади в руках однієї особи – 
глави держави, проте з другого – пов’язаний із низкою викликів та 
потенційних загроз.

По-перше, за такої системи важливе значення має реальний пред-
ставницький характер парламенту, так звана «якість представництва». 
крім згаданих вище проблем, пов’язаних зі структурою парламентів, 
порядком проведення виборів, застосовуваними виборчими система-
ми, гарантіями незалежності депутатів і т. д., що впливають на ре-
презентативність парламентів, не менш важливе значення на практи-
ці має зниження активності громадян, що проявляється у їх неучасті 
у виборах. ця проблема у європейських державах набула глобально-
го характеру, що поставило на порядок денний питання про кризу 
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системи представництва. ПарЄ, яка присвятила цій проблемі низку 
резолюцій та рекомендацій, пов’язала проблему низької явки на ви-
борах із зростаючим розчаруванням та байдужістю до політики, 
особливо серед молодших поколінь, що призводить до «втрати дові-
ри до демократії» та зростаючого «розриву між політичними інсти-
туціями та громадянами»1.

низька участь громадян у виборах, з одного боку, свідчить про 
проблеми у системі представництва, а з другого – призводить до її 
делегітимації. вихід із цієї ситуації можливий або через відновлення 
довіри громадян до інституцій представницького правління (перед-
усім – політичних партій, які є зв’язуючою ланкою між громадянами 
та державою, парламенту та інших представницьких органів, парла-
ментарів тощо), або за рахунок ширшого використання інструментів 
прямої демократії.

власне, проблема втрати довіри з боку громадян до інститутів 
представницької демократії стала поштовхом до розвитку патиси-
пативної (демократії участі). відкритість публічної інформації, 
можливість безпосереднього впливу на прийняття рішень органами 
публічної влади, ініціювання та участь у процесі прийняття рішень – 
це інструменти демократії участі, які розвиваються останнім часом 
у європейських державах, та які покликані підтримати існуючу 
систему парламентаризму, засновану на ідеї представницького 
правління.

По-друге, система парламентаризму, порівняно із конституційним 
президенталізмом, за якого виконавчу владу очолює глава держави, 
допускає незмінність керівника уряду протягом кількох виборчих 
циклів (до прикладу, ангела Меркель безперервно обіймає посаду 
Федерального канцлера німеччини з 2005 р., віктор орбан – Прем’єр-
міністра угорщини з 2010 р.). в державах із сильним конституційним 
судом та усталеними конституційними традиціями така система 
менш схильна до надмірної концентрації влади, проте, перенесена 
в постсоціалістичні умови низки європейських держав молодої де-
мократії, така система проявляється по-іншому, демонструючи свої 
негативні сторони.

1  State of human rights and democracy in Europe, Resolution 1547 (2007), PACE. 
URL: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid= 
17531&lang=en.
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так, в угорщині правляча партія «Фідес», лідером якої є Прем’єр-
міністр віктор орбан, після здобуття на виборах 2010 р. більше 
2/3 місць у парламенті, прийняла нову конституцію, що суттєво зміц-
нила владу як правлячої партії, так і персонально її лідера1. у резуль-
таті її політики угорщина суттєво понизилась у рейтингах демократії 
та верховенства права2, а у кількох спеціальних резолюціях Європар-
ламенту3 було констатовано, що події в угорщині призвели до серйоз-
ного погіршення верховенства права, демократії та рівня захисту 
основних прав за останні кілька років.

По-третє, в умовах європейської моделі конституціоналізму пар-
ламентаризм може ефективно виконувати роль ключового елементу 
конституційної системи правління лише в тому випадку, коли влада 
парламенту реально обмежена органом конституційної юрисдикції, 
а підконтрольної йому виконавчої влади – судам. в іншому випадку, 
що підтверджується досвідом низки постсоціалістичних держав, кон-
ституційна система розбалансовується, парламентська більшість, а на 
практиці – партія, що її контролює, отримують владу, обмежену дуже 
умовно, часом прагнучи до зняття всіх, у тому числі конституційних, 
обмежень.

так, після здобуття за результатами виборів більшості у парла-
ментах, політичні партії у низці держав практично невідкладно роз-
почали рух на концентрацію влади, передусім – на встановлення 
контролю за судовою владою. такий наступ на незалежність судової 
влади, до прикладу, мав місце у колишній югославській республіці 
Македонія (за результатами виборів 2014 р. правоцентристська коа-

1  для довідки: партія «Фідес» була створена віктором орбаном у 1989 р., до 
сьогодні він незмінно є її головним лідером; після набрання чинності змінами до 
конституції 1 січня 2012 р. вона була змінена ще чотири рази.

2  За даними індексу демократії кількість нарахованих за стандартним набором 
критеріїв балів змінювалася таким чином: 2008 р. – 7,44; 2010 р. – 7,21; 2011 р. – 7,04; 
2012, 2013 рр. – 6,96; 2014 р. – 6,9; 2015 р. – 6,84; 2016 р. – 6,72; за даними індексу 
верховенства права: 2012 р. – 0,63; 2015 р. – 0,51; 2016 р. – 0,57; 2017 р. – 0,55.

3  European Parliament resolution of 10 June 2015 on the situation in Hungary 
(2015/2700(RSP)). URL: http://www.europarl; European Parliament resolution of 16 De-
cember 2015 on the situation in Hungary (2015/2935(RSP)). URL: http://www. 
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-
0461+0+DOC+XML+V0//EN;.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-
TA-2015-0227+0+DOC+XML+V0//EN; European Parliament resolution of 17 May 2017 
on the situation in Hungary (2017/2656(RSP)). URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0216+0+DOC+XML+V0//EN.



244

розділ 3. структура конституціоналізму в умовах європейської моделі

ліція отримала більшість у парламенті та практично відразу розпо-
чала судову реформу, яка була оцінена європейськими органами та 
установами як така, що становить серйозні загрози незалежності 
судової влади1) чи у Польщі (де протягом травня-червня 2017 р. пар-
ламент ухвалив три закони, що мали на меті проведення судової ре-
форми, та які спеціальний доповідач оон назвав такими, що ство-
рюють серйозну загрозу не тільки незалежності судової влади, але 
й поділу влади2).

у деяких країнах3 парламентська більшість практично відразу 
після виборів розпочинає процедури внесення змін чи прийняття нових 
конституцій, що може свідчити або про бажання невідкладно прово-
дити давно назрілі реформи, які потребують змін конституційного 
тексту, або ж про відсутність бажання бути зв’язаними конституцією. 
адже роль конституції якраз і полягає в обмеженні державної влади, 
недопущенні її надмірної концентрації та державного свавілля. досвід 
низки постсоціалістичних країн свідчить про те, що переважає саме 
другий варіант, що більш детально буде проаналізовано у наступному 
розділі цього дослідження.

3.5. незалежна судова влада

Поділ державної влади, що є базовою ідеєю конституціоналізму, 
з давніх часів передбачав існування окремої та самостійної судової 
влади. вона є невід’ємним та обов’язковим елементом сучасної кон-
ституційної системи правління. Причому роль судової влади у цій 
системі полягає не тільки у захисті прав та свобод людини і громадя-
нина, прав та інтересів юридичних осіб, але й у здійсненні контролю 
за законністю та конституційністю діяльності органів державної влади 
(законодавчої, виконавчої, контрольно-наглядових, правоохоронних та 

1  детальніше про згадані судові реформи – у підрозділі 3.5.
2  Statement of 27 October 2017 by the UN Special Rapporteur Mr Diego Garc a-Say n. 

URL: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22313& 
LangID=E.

3  до прикладу, конституційні реформи практично відразу ж розпочалися після 
парламентських виборів 2014 р. в колишній югославській республіці Македонія,  
а також 2011 р. – в угорщині.
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інших органів), а отже – гарантуванні системи поділу державної влади 
загалом. у кінцевому результаті через діяльність судової влади забез-
печується баланс між свободами та правами людини, інтересами сус-
пільства та обов’язками держави.

Роль судово  влади в вропейській моделі конституціоналізму. 
варто зауважити, що роль судової влади у конституційних державах 
неоднакова. так, в умовах англосаксонської системи права, суди, 
окрім правозахисної та правоінтерпретаційної, виконують також 
правотворчу функцію (що є характерною рисою американської та 
англійської моделей конституціоналізму). в умовах європейської 
моделі конституціоналізму призначення судової влади полягає: по-
перше, в гарантуванні та захисті основоположних прав та свобод; 
по-друге, скасуванні незаконних актів органів виконавчої влади; по-
третє, захисті від можливого свавілля правоохоронних органів; по-
четверте, визнанні законів неконституційними (якщо конституційна 
юрисдикція перебуває у системі судової влади), забезпеченні непо-
рушності конституційних норм щодо гарантування прав і свобод 
людини і громадянина, поділу влади1 (останній напрям діяльності 
був предметом розгляду в підрозділі 3.3).

найважливішою місією, яку здійснює судова влада, без сумніву, 
є захист основоположних прав та свобод особи. а в умовах європей-
ської моделі конституціоналізму роль судів у захисті основоположних 
прав людини є особливою. це пов’язано з дією міжнародних договорів 
з прав людини2, що мають обов’язкову силу в національних правопо-
рядках європейських держав та покладають відповідні обов’язки на 
органи державної влади, як законодавчі, виконавчі, так і судові. Поряд 
із встановленим міжнародним механізмом захисту прав людини, все-
таки визначальною у захисті основоположних прав є роль судової 
влади, адже суди перевіряють дотримання конвенційних норм щодо 
прав людини національними органами публічної влади та безпосеред-
ньо застосовують їх. При цьому суди здійснюють так званий дифузний 
конвенційний контроль, захищаючи основоположні права від їх по-
рушень з боку державних органів на основі власної інтерпретації 
конвенційних норм, виходячи із умов та особливостей конкретного 

1  Бориславська олена. незалежність судової влади як умова існування конститу-
ціоналізму. Jurnalul juridic na ional: teorie i practic . 2015. № 6. с. 57–61.

2  ідеться передусім про Європейську конвенцію прав людини й відповідну прак-
тику ЄсПЛ, а також акти та відповідну судову практику у рамках Єс.
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національного правопорядку1. Міжнародні судові органи контролюють 
правильність застосування норм конвенції національними судами 
у випадку звернення до них зацікавлених суб’єктів, які вважають, що 
їхні основоположні права державою не захищені.

не менш важливе значення у європейській моделі конституціона-
лізму має судовий контроль за діяльністю виконавчої влади, розвиток 
якого привів до виникнення інституту адміністративної юстиції. вар-
то зауважити, що європейській моделі конституціоналізму притаманна 
власна традиція адміністративної юстиції, започаткована наприкінці 
ХVііі ст., коли у постреволюційній Франції було засновано державну 
раду, що мала здійснювати контроль за дотриманням органами дер-
жавної влади положень публічного права. Фактично державна рада 
виконувала функції суду, відповідального за перевірку дій держави, та 
водночас дорадчого органу з правових питань. досвід діяльності цьо-
го органу суттєво вплинув на формування європейських підходів до 
функціонування адміністративної юстиції. у 60–70-х рр. ХіХ ст. були 
утворені адміністративні суди в Бадені та Пруссії, а також в австрії2. 
З 1888 р. адміністративна юстиція була запроваджена в іспанії, де було 
створено раду державного суду (до її складу входили урядові служ-
бовці та судді), що проіснувала до 1956 р., коли було ухвалено новий 
Закон про адміністративне судочинство та яка започаткувала діючу 
донині модель адміністративної юстиції іспанії. Загалом на початок 
ХХі ст. більшість європейських держав мають спеціалізовані адміні-
стративні суди, що контролюють законність рішень органів публічної 
адміністрації.

важливою у конституційній державі є також функція суду щодо 
запобігання свавіллю правоохоронних органів. Як правило, таку ді-
яльність суду не виділяють як самостійну функцію, розглядаючи її 
у контексті забезпечення та захисту прав особи (зокрема, перевірка 
правомірності затримання особи органами досудового слідства, при-
йняття рішення щодо застосування запобіжних заходів тощо). Проте, 

1  CDL-AD(2014)036, Report on the Implementation of International Human RIGHTS 
Treaties in Domestic Law and the Role of Courts, adopted by the Venice Commission at its 
100th plenary session (Rome, 10–11 October 2014), Strasbourg, 8 December 2014. р. 4–5. 
URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
AD(2014)036-e.

2  адміністративна юстиція україни: проблеми теорії і практики. настільна книга 
судді / за заг. ред. о. М. Пасенюка. київ : істина, 2007. с. 54–57. 
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з точки зору функціонування системи конституціоналізму як сукуп-
ності засобів недопущення державного свавілля, акцент на такому 
напрямі діяльності суду видається доречним. справа в тому, що не всі 
правоохоронні органи (органи досудового слідства) входять у тріаду 
гілок державної влади, тому механізми їх взаємного стримування на 
них не поширюються. найважливішим засобом недопущення свавілля 
з боку таких органів є судовий контроль за їх діяльністю.

Незалежність судово  влади як гарантія конституційності дер-
жавного правління. Проте, незалежно від моделі конституціоналізму, 
ефективне виконання судовою владою її функцій можливе лише за 
умови її незалежності, що є характерною відмінною рисою саме су-
дової влади. Ще під час запровадження федеральної конституції 
сШа на цьому наголошували батьки-засновники: «цілковита неза-
лежність судів є особливо важливою за обмежувальної конституції»1. 
виходячи із доктрини конституціоналізму, суди повинні бути повніс-
тю незалежні від органів законодавчої влади, діяти не як інструменти 
обраного більшістю законодавчого органу, а як слуги конституційного 
ладу взагалі2.

незалежність судової гілки влади в конституційній системі прав-
ління забезпечується: по-перше, інституційною відокремленістю її 
в системі поділу державної влади; по-друге, неможливістю інших 
гілок державної влади впливати на рішення судів чи то скасовувати 
їх; по-третє, гарантіями незалежності суддів. таким чином, незалеж-
ність судової влади охоплює інституційно-організаційну складову 
(перші два названі засоби забезпечення незалежності) та персональ-
ну (третій засіб).

незалежність судової влади вважається універсальним принципом, 
визнаним на рівні оон та відображеним у численних міжнародно-
правових актах, що встановлюють відповідні міжнародні стандарти. 
серед них найважливішими є основні принципи незалежності судових 
органів, затверджені генеральною асамблеєю оон у 1985 р.3, Монре-

1  гемілтон а. Федераліст № 78, 14 червня 1788 р. Антологія лібералізму: політи-
ко-правничі вчення та верховенство права / упоряд. с. головатий, М. козюбра, о. си-
роїд. київ : книги для бізнесу, 2008. с. 465–473. 

2  аллан т. р. с. конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства 
права. с. 11–12.

3  основні принципи незалежності судових органів (генеральна асамблея оон, 
29.11.1985, 13.12.1985). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_201.
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альська універсальна декларація про незалежність правосуддя, про-
голошена на Першій світовій конференції з незалежності правосуддя 
(Монреаль, 1983 р.), Бангалорські принципи діяльності судді, затвер-
джені економічною та соціальною радою оон у 2006 р.

у згаданих документах підкреслюється, що «компетентність, не-
залежність і неупередженість судових органів важливі для виконання 
судами їхньої ролі в підтримці конституціоналізму і верховенства 
права, для захисту прав людини», а «довіра суспільства до судової 
системи і впевненість у моральному авторитеті, чесності та непід-
купності судових органів має першорядне значення в сучасному де-
мократичному суспільстві»1. Метою та водночас основними функці-
ями судової влади в них визначено об’єктивне відправлення право-
суддя між громадянами та між громадянином і державою; сприяння, 
у межах судових функцій, дотриманню та досягненню принципу 
захисту прав людини; гарантування безпеки життя усіх людей та 
верховенства права2.

Поряд із такими універсальними підходами, європейській моделі 
конституціоналізму притаманні власні стандарти незалежності судової 
влади, що зумовлено специфікою її функціонування в державах кон-
тинентальної Європи протягом багатьох століть. історично судова 
влада у сШа, що формувалася, як і сама федерація, з нуля, вже була 
незалежною із початку її функціонування. натомість у Європі судо-
чинство традиційно належало до прерогатив монарха. відтак, якщо 
в америці необхідно було гарантувати судам «рівність серед рівних» 
гілок державної влади, то на європейському континенті – забезпечити 
їх інституційну та персональну незалежність від глави держави, пар-
ламенту та уряду.

Європейські стандарти незалежності судово  влади. визначаль-
ну роль для організації судової влади в межах європейської моделі 
конституціоналізму мають стандарти незалежності судової влади, 
розроблені на рівні ради Європи. органи ради Європи виходять із того, 
що незалежність судової влади є «фундаментальною передумовою 

1  Бангалорські принципи поведінки суддів : схвал. резолюцією 2006/23 екон. та 
соціал. ради оон від 27 лип. 2006 р. URL: http://www.vkksu.gov.ua/userfiles/doc/perelik-
dokumentiv/bangal_princ.pdf.

2  Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя (Перша 
світова конференція по незалежності правосуддя, Монреаль, 1983 р.). URL: http:// 
www.judges.org.ua/article/d5.htm.
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демократичного конституціоналізму і неодмінно необхідна для того, 
щоб конституція існувала не просто на папері, а втілювалася в життя» 
(п. 106)1. важливо також зауважити, що незалежність судової влади 
вони трактують як «основний принцип верховенства права», а метою 
забезпечення незалежності судової влади вважають гарантування кож-
ній особі основоположного права на розгляд справи справедливим 
судом лише на законній підставі та без будь-якого стороннього впливу 
відповідно до ст. 6 конвенції про захист прав людини та основополож-
них свобод2.

виходячи із позицій органів ради Європи, незалежність судової 
влади взаємопов’язана та взаємообумовлена незалежністю суддів. від-
так, комітет ради міністрів рЄ рекомендував урядам держав-членів 
ужити всіх необхідних заходів, щоб піднести роль як кожного окремо-
го судді, так і всього суддівського корпусу в цілому, та зміцнити їхню 
незалежність і дієвість. Зокрема, такі обов’язки покладаються на ви-
конавчу та законодавчу владу3.

варто зауважити, що незалежність суддів не вважається їхньою 
«прерогативою чи привілеєм, що надається на користь власних інте-
ресів», а є необхідною для забезпечення верховенства права та запро-
ваджується в інтересах тих осіб, що покладають надію на правосуддя. 
При цьому наголошується, що незалежність має бути гарантована як 
щодо суспільства в цілому, так і щодо конкретних сторін у справі, у якій 
судді повинні винести своє рішення4.

у документах ради Європи виокремлюють внутрішню та зовнішню 
незалежність суддів. внутрішня полягає в незалежності кожного судді 

1  CDL-AD(2007)004, Opinion on the Constitution of Serbia, adopted by the 
Commission at its 70th plenary session (Venice, 17–18 March 2007), Strasbourg, 19 March 
2007. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
AD(2007)004-e.

2  рекомендація CM/Rec (2010) 12 комітету міністрів ради Європи державам-чле-
нам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки : ухвал. ком. міністрів ради 
Європи 17 листоп. 2010 р. на 1098 засід. заст. міністрів). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/994_a38.

3  рекомендація № R (94) 12 комітету міністрів державам-членам з незалежності, 
ефективності та ролі суддів : ухвал. ком. міністрів ради Європи на 518 засід. заст. 
міністрів 13.10.94. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_323.

4  висновок № 1 (2001) консультативної ради європейських суддів для комітету 
міністрів ради Європи про стандарти незалежності судових органів та незмінюваність 
суддів, 1 січ. 2001 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a52.
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при здійсненні ним функцій правосуддя: у процесі прийняття рішень 
судді мають бути незалежними та неупередженими, а також мати 
можливість діяти без будь-яких обмежень, впливу, тиску, погроз, 
прямого чи непрямого втручання будь-яких органів влади. крім того, 
ієрархічна організація судової влади не повинна підривати незалеж-
ності суддів1.

Зовнішня незалежність суддів пов’язана із взаємовідносинами 
всередині системи державної влади, а також із відносинами судової 
влади та суспільства. важливе значення у забезпеченні зовнішньої 
незалежності судової влади мають її взаємовідносини із органами за-
конодавчої та виконавчої влади. крім того, що законодавчій та вико-
навчій гілкам влади заборонено переглядати судові рішення (за ви-
нятком рішень про амністію, помилування або подібні заходи), на 
рівні ради Європи розроблено стандарти щодо законів, якими визна-
чається статус суддів. такі закони покликані «забезпечити компетент-
ність, незалежність та неупередженість, на які правомірно розраховує 
кожна людина при зверненні до суду і до судді за захистом своїх прав» 
і не можуть «вносити зміни, які спрямовані на зниження рівня гарантій, 
що уже досягнуті у відповідних державах»2.

Потенційно вплив на суд може здійснюватися через формування 
певної громадської думки, тому в одній із рекомендацій комітету мі-
ністрів ради Європи вказано, що коментуючи рішення суддів, виконав-
ча та законодавча влада мають уникати критики, яка може підірвати 
незалежність судової влади або довіру суспільства до неї; їм також слід 
уникати дій, які можуть поставити під сумнів їхнє бажання виконува-
ти рішення суддів, за винятком випадків, коли вони мають намір по-
дати апеляцію3.

важливими засобами забезпечення внутрішньої (персональної) 
незалежності суддів є порядок заміщення суддівських посад, строк 

1  рекомендація CM/Rec (2010) 12 комітету міністрів ради Європи державам-чле-
нам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки : ухвал. ком. міністрів ради 
Європи 17 листоп. 2010 р. на 1098 засід. заст. міністрів. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/994_a38.

2  Європейська Хартія про статус суддів, рада Європи, Ліссабон, 10 лип. 1998 р. 
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_236.

3  рекомендація CM/Rec (2010) 12 комітету міністрів ради Європи державам-чле-
нам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки : ухвал. ком. міністрів ради 
Європи 17 листоп. 2010 р. на 1098 засід. заст. міністрів. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/994_a38.
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зайняття посади та притягнення суддів до відповідальності. визна-
чальним стандартом щодо заміщення суддівських посад є вимога ор-
ганів ради Європи, згідно із якою всі рішення, пов’язані з професійною 
кар’єрою суддів, повинні ґрунтуватися на об’єктивних критеріях, 
а відбір і кар’єра суддів мають базуватися на заслугах кандидатів, 
з огляду на їх кваліфікацію, добросовісність, здатність виконувати 
функції судді та ефективність1. При цьому під заслугами розуміються 
не тільки юридичні знання, аналітичні навички або академічні здо-
бутки кандидатів, вони охоплюють також і певні риси характеру, ко-
мунікативні навички, ефективність у виробленні суджень, відчуття 
справедливості тощо2.

важливим з огляду на наведені критерії є питання про порядок 
оцінки якостей кандидатів на практиці. Єдиною вимогою, що форму-
люється (з урахуванням труднощів в такій оцінці) у рекомендаціях 
органів ради Європи з цього приводу, є застосування «прозорих про-
цедур та відповідної практики» при вирішенні питань про призначен-
ня суддів. При цьому наголошується на їх важливості з огляду на 
створення передумов для довіри та сприйняття судової системи з боку 
громадськості, що є важливою умовою функціонування судової влади 
у конституційній державі3.

За відсутності детальніших позицій органів ради Європи щодо 
порядку оцінки якостей кандидатів, держави по-різному підходять до 
її організації. до прикладу, австрійське законодавство встановлює так 
звані «критерії для службового просування». деякі країни просто по-
кладаються на «порядність незалежних рад суддів», які є відповідаль-
ними за призначення на суддівські посади або за подання рекомендацій 
щодо призначення (кіпр, естонія). у низці країн функціонують ради 
із судових призначень, які оцінюють якості кандидатів. Зокрема, кон-
сультативна рада Фінляндії вносить пропозицію щодо призначення на 
основі порівняння професійних якостей кандидатів; комітет з відбору 

1  рекомендація № R (94) 12 комітету міністрів державам-членам з незалежності, 
ефективності та ролі суддів : ухвал. ком. міністрів ради Європи на 518 засід. заст. 
міністрів 13.10.94. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_323.

2  CDL-AD(2010)004, Report on the Independence of the Judicial System, Part I: The 
Independence of Judges, Adopted by the Venice Commission at its 82nd Plenary Session 
(Venice, 12–13 March 2010). URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2010)004-e.

3  там само.
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суддів ісландії подає письмову характеристику кандидатів на посади 
місцевих суддів на розгляд міністрові юстиції (проте рекомендації щодо 
призначень до верховного суду дає сам верховний суд); у німеччині 
ради з питань суддівських призначень надають письмові висновки 
щодо відповідності кандидатів посаді або рекомендації щодо службо-
вого просування суддів як на федеральному рівні, так і на рівні земель, 
проте ці висновки формально не обмежують міністра юстиції при ви-
рішенні кадрових питань1.

у ході судової реформи в україні був запроваджений конкурсний 
відбір претендентів на суддівські посади (зокрема, відбувся конкурс 
до верховного суду), що було позитивно оцінено венеційською ко-
місією (п. 14)2, проте варто зауважити, що ця оцінка стосувалася лише 
змісту законодавчих положень, а не практики їхньої реалізації. дещо 
неоднозначним було ставлення до громадської ради доброчесності – 
громадського органу, створеного у ході судової реформи з метою 
сприяння роботі вищої кваліфікаційної комісії суддів україни у її 
діяльності щодо добору кандидатів на суддівські посади шляхом 
встановлення їх відповідності критеріям професійної етики та добро-
чесності. суть проблеми полягала у складності забезпечити роботу 
цього органу таким чином, щоб усунути небезпеку зазіхань на неза-
лежність суддів. Як сказано в доповіді венеційської комісії, «попри 
похвальну мету забезпечення високих стандартів через систему 
оцінки, вкрай складно примирити незалежність судді з системою 
оцінки його діяльності. Якщо треба обирати щось одне з двох, то 
головною цінністю є суддівська незалежність»3. крім того, виходячи 
із європейських стандартів, роль громадських органів, що приймають 
участь у процесі оцінювання суддів, може бути лише дорадчою, 

1  висновок № 1 (2001) консультативної ради європейських суддів до уваги 
комітету міністрів ради Європи щодо стандартів незалежності судової влади та 
незмінюваності суддів. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_a52.

2  CDL-AD(2015)027, Opinion on the Proposed Amendments to the Constitution of 
Ukraine Regarding the Judiciary as Approved by the Constitutional Commission on 4 
September 2015, Adopted by the Venice Commission at its 104th Plenary Session (Venice, 
23–24 October 2015). URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2015)027-e.

3  CDL-AD(2010)004, Report on the Independence of the Judicial System, Part I: The 
Independence of Judges, Adopted by the Venice Commission at its 82nd Plenary Session 
(Venice, 12–13 March 2010). р. 37. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/
default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)004-e.
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а не вирішальною1. у зв’язку із цим до Закону україни «Про судо-
устрій та статус суддів» від 2 червня 2016 р., що передбачив функці-
онування громадської ради доброчесності, було внесено зміни (гру-
день 2016 р.), якими імплементовано згадані вимоги щодо дорадчого 
характеру її рішень (вища кваліфікаційна комісія суддів може під-
твердити здатність судді чи кандидата у судді здійснювати право-
суддя всупереч висновку грд не менш як одинадцятьма голосами 
членів комісії).

Що стосується суб’єктів та процедур призначення суддів, євро-
пейські стандарти у цій сфері ґрунтуються на вимозі незалежності 
суб’єктів призначення від політичних органів: парламенту, уряду та 
адміністрації. При цьому органи ради Європи надають перевагу су-
довим радам (із більшістю суддів чи суддів у відставці у їх складі) як 
незалежним суб’єктам формування кадрового складу судової влади, 
проте не виключають можливості застосовування інших систем при-
значення. Якщо конституційні положення чи традиції дозволяють 
урядам призначати суддів, мають бути забезпечені прозорі та неза-
лежні процедури, які гарантуватимуть, що судді відбираються ви-
ходячи із згаданих вище об’єктивних критеріїв2. Поряд із цим парла-
мент не вважається належним суб’єктом для призначення суддів, адже 
існує небезпека, що політична доцільність може переважити 
об’єктивні переваги кандидата3. так, у висновку щодо проекту кон-
ституції сербії венеційська комісія розкритикувала передбачений 
у ньому парламентський спосіб обрання суддів, зауваживши, що за-
лучення парламенту до суддівських призначень веде до невиправда-
ної політизації цього процесу, характер таких призначень є надто 

1  висновок № 3 (2002) консультативної ради європейських суддів до уваги 
комітету міністрів ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну 
поведінку суддів, зокрема, питання етики, несумісної поведінки та безсторонності. 

 37. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/58F4A4DD76AA
CFD0C2257D87004971A6.

2  рекомендація № R (94) 12 комітету міністрів державам-членам з незалежності, 
ефективності та ролі суддів : ухвал. ком. міністрів ради Європи на 518 засід. заст. 
міністрів 13.10.94. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_323.

3  CDL(2015)004, Preliminary Opinion on the Draft Law on Amending the Law on 
the Judicial System and the Status of Judges of Ukraine, Strasbourg, 11 February 2015. 
URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL 
(2015)004-e.
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дискреційним, а відтак політична доцільність природно буде пере-
важати над об’єктивною оцінкою якостей кандидатів (п. 65)1.

венеційська комісія окремо наголошує на процедурах призначення 
суддів, які рекомендується застосовувати в країнах нової демократії. 
так, якщо в країнах старої демократії вирішальний вплив виконавчої 
влади на призначення суддів загалом задовольняє вимогу гарантуван-
ня незалежної судової влади, оскільки ці повноваження стримуються 
«правовою культурою та традиціями, які довгий час зростали», то 
в країнах нової демократії (які ще не розвинули такі традиції, що могли 
б не допускати зловживання владою) необхідні чіткі конституційні та 
законодавчі положення, які б запобігали політичним зловживанням 
при призначенні суддів2.

до прикладу, венеційська комісія наголосила, що найважливіші 
проблеми функціонування судової влади в україні (до реформи право-
суддя) полягали у наявності політичного впливу на неї та рекоменду-
вала усунути роль політичних органів у призначенні та звільненні 
суддів, утворенні судів, складі вищої ради юстиції, порядку позбав-
лення суддівського імунітету і т. д. (п. 14)3. Загалом ці вимоги були 
враховані при проведенні реформи правосуддя, що розпочалася 
у 2016 р. внесенням змін до конституції, в результаті чого було зміне-
но порядок призначення суддів, склад вищої ради правосуддя (ство-
реної замість вищої ради юстиції), яка й отримала ключові кадрові 
повноваження у судовій владі та більшість у якій, відповідно до євро-
пейських стандартів, складають судді.

Більшість європейських держав створили незалежний від виконав-
чої та законодавчої влади орган, який має повноваження щодо призна-
чення та (в деяких країнах) просування по службі, зокрема, андорра, 
Бельгія, кіпр, данія, естонія, Фінляндія, Франція, ісландія, ірландія, 
італія, Литва, Молдова, нідерланди, норвегія, Польща, румунія, росія, 

1  CDL-AD(2007)004, Opinion on the Constitution of Serbia, adopted by the Commission 
at its 70th plenary session (Venice, 17–18 March 2007), Strasbourg, 19 March 2007. URL: 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)004-e.

2  CDL-AD(2007)028, Judicial Appointments Report adopted by the Venice Commission 
at its 70th Plenary Session (Venice, 16–17 March 2007), Venice, 22 June 2007. URL: 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)028-e.

3  CDL(2015)004, Preliminary Opinion on the Draft Law on Amending the Law on the 
Judicial System and the Status of Judges of Ukraine, Strasbourg, 11 February 2015. URL: 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL(2015)004-e.



255

3.5. незалежна судова влада

словаччина, словенія, колишня югославська республіка Македонія1. 
Проте в деяких країнах застосовуються відмінні процедури (зокрема, 
обрання суддів народним голосуванням та призначення суддів деяких 
судів парламентом у Швейцарії; призначення Президентом за поданням 
міністра юстиції, узгодженим із Прем’єр-міністром, у чехії).

важливим засобом забезпечення персональної незалежності судді 
є строк його перебування на посаді. відповідно до європейських стан-
дартів, незалежно від способу призначення (обрання), судді повинні мати 
гарантований строк перебування на посаді до встановленого пенсійного 
віку або закінчення фіксованого строку повноважень2. При цьому пере-
вага надається пожиттєвому призначенню до досягнення суддею пен-
сійного віку, оскільки вважається, що такий підхід є найменш проблем-
ним з точки зору забезпечення незалежності суддів. венеційська комісія, 
до прикладу, неодноразово критикувала призначення суддів на обмеже-
ний строк (випробувальний термін) як таке, що суперечить принципу 
незмінності суддів і негативно позначається на їх незалежності та неупе-
редженості, оскільки за таких умов вони можуть приймати рішення 
з огляду на їхнє майбутнє призначення на посади (п. 38)3.

не менш важливе значення для забезпечення незалежності судової 
влади має порядок притягнення суддів до відповідальності: як кримі-
нальної, так і дисциплінарної. слід зауважити, що до складу суддівської 
недоторканності також включають захист від цивільних позовів за дії, 
«добросовісно вчинені при здійсненні ними своїх функцій»4.

1  висновок № 1 (2001) консультативної ради європейських суддів до уваги 
комітету міністрів ради Європи щодо стандартів незалежності судової влади та 
незмінюваності суддів. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_a52.

2  рекомендація № R (94) 12 комітету міністрів державам-членам з незалежності, 
ефективності та ролі суддів : ухвал. ком. міністрів ради Європи на 518 засід. заст. 
міністрів 13.10.94. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_323.

3  CDL-AD(2007)003, Opinion on the Draft Law on the Judiciary and the Draft Law 
on the Status of Judges of Ukraine, adopted by the Venice Commission at its 70th Plenary 
Session (Venice, 16–17 March 2007). рar. 26. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)003-e; CDL(2015)004, Preliminary Opinion 
on the Draft Law on Amending the Law on the Judicial System and the Status of Judges of 
Ukraine, Strasbourg, 11 February 2015. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/default.aspx?pdffile=CDL(2015)004-e.

4  CDL-AD (2003)12, Memorandum Reform of the Judicial System in Bulgaria, 
Conclusions, adopted by the Venice Commission at its 55th plenary session (Venice, 13–14 
June 2003). П. 15.a. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2003)012-e.
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Захист від незаконного та такого, що має на меті тиск на суд, кри-
мінального переслідування забезпечується інститутом суддівського 
імунітету. суддівський імунітет передбачає спеціальну процедуру 
притягнення суддів до кримінальної відповідальності, що потребує 
згоди на притягнення судді до кримінальної відповідальності певних 
уповноважених суб’єктів. З цього приводу існує дві ключові вимоги: 
перша стосується самого існування суддівського імунітету; друга – 
передбачає, що згоду на притягнення суддів до кримінальної відпові-
дальності мають надавати незалежні від політики суб’єкти (або суди, 
або так звані суддівські ради, у яких судді складають щонайменше 
більшість). до прикладу, венеційська комісія кілька разів наголошу-
вала на необхідності передання повноважень щодо надання згоди на 
притягнення до кримінальної відповідальності суддів від парламенту 
до суду1 або вищої ради юстиції (згодом – правосуддя) в україні, що 
має бути «дійсно незалежним органом судової влади», більшість у яко-
му мають складати судді2.

важливим є питання щодо обсягу суддівської недоторканності. 
органи ради Європи виходять із того, що судді мають користуватися 
певним ступенем недоторканності, проте водночас це не має бути за-
гальна недоторканність (як це, до прикладу, було передбачено консти-
туцією Болгарії 1991 року), що захищає їх від «переслідування за 
скоєні ними кримінальні правопорушення, за які вони мають постати 
перед судом»3. Без сумніву, судді повинні бути захищені від зовніш-
нього впливу. для цього вони повинні користуватися функціональною 

1  CDL-AD(2007)003, Opinion on the Draft Law on the Judiciary and the Draft Law 
on the Status of Judges of Ukraine, adopted by the Venice Commission at its 70th Plenary 
Session (Venice, 16–17 March 2007). рar. 26 (п. 12). URL: http://www.venice.coe.int/
webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2007)003-ukr.

2  CDL-AD(2011)033, Opinion on Proposals Amending the Draft Law on the Amend-
ments to the Constitution to Strengthen the Independence of Judges of Ukraine, adopted 
by the Venice Commission at its 97th Plenary Session (Venice, 6–7 December 2013).  
П. 79. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2011)033-e.aspx; 
CDL-D(2013)034, Opinion on Proposals Amending the Draft Law on the Amendments 
to the Constitution to Strengthen the Independence of Judges of Ukraine, Adopted by 
the Venice Commission at its 97th Plenary Session (Venice, 6–7 December 2013).  
П. 25. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile= 
CDL-AD(2013)034-e.

3  CDL-AD (2003)12, Memorandum Reform of the Judicial System in Bulgaria, Con-
clusions, adopted by the Venice Commission at its 55th plenary session (Venice, 13–14 June 
2003). П. 15.a. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx? 
pdffile=CDL-AD(2003)012-e.
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недоторканністю, що захищає їх від переслідування за дії, вчинені при 
виконанні ними службових обов’язків, окрім умисних злочинів, напри-
клад хабарництва1.

Що стосується дисциплінарної відповідальності суддів, існує дві 
ключові вимоги: 1) дисциплінарні провадження мають здійснюватися 
незалежними від суб’єктів політики органами – радами суддів чи дис-
циплінарними судами; 2) має існувати можливість оскарження рішен-
ня дисциплінарного органу в суді2.

Проблеми забезпечення незалежності судово  влади в постсоці-
алістичних державах. така суттєва кількість розроблених органами 
ради Європи стандартів та прийнятих документів щодо гарантування 
незалежності судової влади є невипадковою. Якщо у державах із уста-
леними традиціями демократії незалежність суду є загалом гарантова-
ною, то в країнах, де ці традиції все ще формуються або відновлюють-
ся після їх переривання соціалістичними режимами, спроби політич-
ного впливу на судову владу є досить частими, а інколи – грубими та 
систематичними. Причому йдеться не про одну чи дві країни, а про 
низку держав, що формує небезпечну тенденцію в межах європейської 
моделі конституціоналізму. до прикладу, у резолюції ПарЄ № 2188 
(2017) наголошено на проблемах із гарантуванням незалежності судо-
вої влади у таких країнах, як Болгарія, Молдова, Польща, румунія та 
туреччина3.

наведемо кілька прикладів спроб грубого втручання в незалежність 
судової влади. саме так розцінила венеційська комісія спробу пере-
призначення суддів у сербії, що було передбачено новою конститу- 
цією 2006 р. Загалом комісія констатувала, що конституція допускає 
надмірний вплив парламенту на судову владу4 (п. 60). За ним, зокрема, 

1  доповідь Європейської комісії «За демократію через право» (венеціанської 
комісії) щодо незалежності судової системи. ч. і : незалежність суду (прийнята 
венеціанською комісією на 82-му пленарному засіданні (венеція, 12–13 березня 
2010 р.). П. 61. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile= 
CDL-JD(2009)001-rus.

2  там само.
3  Resolution 2188 (2017), New threats to the rule of law in Council of Europe member 

States: selected examples, PACE. URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-en.asp?fileid=24214&lang=en.

4  CDL-AD(2007)004, Opinion on the Constitution of Serbia, adopted by the Commission 
at its 70th plenary session (Venice, 17–18 March 2007). URL: http: www.venice.coe.int/
webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)004-e.
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закріплено повноваження щодо обрання суддів, призначення строком 
на п’ять років та звільнення з посади голови верхов ного касаційного 
суду.

Проте, крім конституції, у сербії був прийнятий Закон про її ім-
плементацію, який містив низку контроверсійних речей, зокрема пе-
редбачив перепризначення усіх суддів, що обіймали посади станом на 
набрання чинності новою конституцією. Повноваженнями з перепри-
значення суддів було наділено вищу раду правосуддя, яка, хоча і мала 
включати 6 суддів із 11 членів (тобто більшість), проте все-таки була 
політично залежною від парламенту, оскільки весь її склад призна-
чався саме ним.

Закон ґрунтувався на принципі дисконтинуїтету між конституцій-
ним ладом, що існував за попередньою конституцією, та передбаченим 
конституцією 2006 р., що йшло врозріз із самим конституційним про-
цесом, який відбувався у відповідності до процедури, передбаченої 
попередньою конституцією. аналізуючи зміст згаданого Закону, ко-
місія зауважила, що причини, якими керувався законодавець, перед-
бачивши необхідність перепризначення суддів, є неочевидними. Якщо 
такі полягали у бажанні «позбутися суддів, які скомпроментували себе 
співробітництвом з попереднім режимом або корупцією», то перепри-
значення не є тим засобом, який вирішить згадані проблеми, оскільки 
не гарантує призначення на суддівські посади кращих, а тому таке 
рішення не видається «мудрим» (пп. 71–72)1. Проведення ж перепри-
значення політично залежною вищою радою правосуддя можна роз-
цінювати як спробу політичного впливу з боку парламентської біль-
шості на судову владу.

Протягом 2008–2010 рр. було перепризначено близько 500 суддів 
(із загальної чисельності 2300 суддів), близько третини суддів пере-
призначено не було, решта посад заміщалися шляхом «виборів суддів» 
у 2011 р. і пізніше. усе це призвело до блокування роботи судової 
системи, яка не мала можливості виконувати свої функції. крім того, 
у 2010 р. було прийнято два рішення конституційного суду сербії, 
якими було визнано порушення права на справедливий суд щодо суддів, 
яких не було перепризначено. Близько 100 заяв було подано до ЄсПЛ. 

1  CDL-AD(2007)004, Opinion on the Constitution of Serbia, adopted by the Commission 
at its 70th plenary session (Venice, 17–18 March 2007). URL: http: www.venice.coe.int/
webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)004-e.
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у результаті цих подій за 2008–2009 рр. сербія опустилася з 128 на 
142 місце у рейтингу незалежності судової влади1.

у січні 2012 р. Парламентська асамблея ради Європи негативно 
оцінила стан судової системи сербії, констатуючи політичний вплив 
парламенту та Президента на судову владу2. Проведений у 2014 р. 
світовим банком аналіз стану судової системи сербії підтвердив зга-
дані прогнози, констатувавши, що «судова система залишається ура-
женою корупцією та перебуває під впливом», і хоча спостерігається 
певний прогрес, проте загалом сербія у цій сфері суттєво відстає не 
тільки від держав – членів Єс, але і від сусідів3.

у 2015 р. серйозно загострилися проблеми із забезпеченням неза-
лежності судової влади у колишній югославській республіці Македо-
нія. діюче з 2006 р. законодавство (Закон про суди та Закон про раду 
правосуддя) формально закріплювало принцип незалежності судової 
влади (як і ст. 98 конституції республіки), проте очевидно допускало 
вплив на неї, що підтверджувалося великою кількістю звільнень суддів 
із займаних посад (загалом з 2007 до 2014 р. – рада правосуддя ініці-
ювала 63 відповідні процедури стосовно суддів, що є значним числом, 
враховуючи кількість населення країни, та суттєво перевищує загаль-
ноєвропейські статистичні показники4).

ураховуючи неможливість завершення процесу внесення змін до 
конституції щодо складу ради правосуддя у зв’язку із політичною 
кризою (такі зміни правоцентристська коаліція ініціювала практично 
відразу після парламентських виборів 2014 р.), парламентом було прий-
нято Закон «Про раду з встановлення фактів та започаткування дис-

1  Snapshot of the reappointment of judges in Serbia, Belgrade, Judges Association of 
Serbia, 2015. URL: http://www.sudije.rs/files/Snapshot_of_the_reappointment_of_judges_
in_Serbia.pdf.

2  The honouring of obligations and commitments by Serbia, Resolution 1858 (2012). 
URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18065 
&lang=en.

3  Serbia Judicial Functional Review Executive Summary with Recommendations, 
Multi-Donor Trust Fund for Justice Sector Support in Serbia, October, 2014. P. 4. URL: 
http://www.mdtfjss.org.rs/archive//file/Serbia%20JFR%20-%20Main%20Findings%20
and%20Recommendations.pdf.

4  CDL-AD(2015)042, Opinion on the Laws on the Disciplinary Liability and Evaluation 
of Judges of «The Former Yugoslav Republic of Macedonia» Adopted by the Venice 
Commission at its 105th Plenary Session (Venice, 18–19 December 2015), Strasbourg, 
21 December 2015. р. 6. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2015)042-e.
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циплінарної процедури для запровадження дисциплінарної відпові-
дальності судді» (лютий 2015 р.). цей новостворений орган отримав 
право розпочинати дисциплінарні провадження щодо суддів, тобто 
повноваження, які за конституцією належали раді правосуддя. такі 
кроки були негативно оцінені венеційською комісією1. незважаючи на 
це, рада була створена, і лише у 2017 р. було розроблено законопроект 
про її ліквідацію2.

серйозні проблеми із гарантуванням незалежності судової влади 
останнім часом виникли у Польщі. окрім фактичного блокування ді-
яльності конституційного трибуналу (органу конституційної юрис-
дикції), правляча партія, що має більшість у парламенті та представ-
ником якої є Президент республіки, зробила спробу встановити полі-
тичний контроль за судовою владою. З цією метою було прийнято 
Закон про організацію звичайних судів від 12 липня 2017 р., а також 
розроблено законопроекти про внесення змін до Законів про націо-
нальну раду правосуддя та про верховний суд, якими встановлюється 
новий порядок призначення суддів – членів ради.

Парламентська асамблея ради Європи у своїй резолюції заклика-
ла польську владу утриматися від проведення цієї реформи, оскільки 
вона є серйозною загрозою «повазі до верховенства права, зокрема 
незалежності судової влади» (п. 9.1)3. незважаючи на це, законопро-
екти були внесені Президентом республіки Польща до сейму, що ви-
кликало хвилю обурення та протестів у польському суспільстві, а також 
негативну реакцію Євросоюзу та органів ради Європи4.

Згадані приклади порушень принципу незалежності судової влади 
свідчать про небезпечну тенденцію в межах європейської моделі кон-

1  CDL-AD(2015)042, Opinion on the Laws on the Disciplinary Liability and Evaluation 
of Judges of «The Former Yugoslav Republic of Macedonia» Adopted by the Venice 
Commission at its 105th Plenary Session (Venice, 18–19 December 2015), Strasbourg, 
21 December 2015. р. 6. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2015)042-e. п. 111.

2  CDL-AD(2017)033, Opinion on the Draft Law on the Termination of the Validity of 
the Law on the Council for Establishment of Facts and Initiation of Proceedings for 
Determination of Accountability for Judges… URL: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)033-e.

3  Resolution 2188 (2017), New threats to the rule of law in Council of Europe member 
States: selected examples, PACE. URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-en.asp?fileid=24214&lang=en.

4  детальніше про загрози незалежності судової влади в Польщі йдеться у під-
розділі 4.5.
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ституціоналізму, що сформувалася в постсоціалістичних державах. 
незалежність судової влади – це її обов’язкова риса в умовах функці-
онування конституційної держави. виконання покладених на неї 
функцій щодо захисту прав та свобод людини і громадянина, прав та 
інтересів юридичних осіб, здійснення контролю за законністю і кон-
ституційністю діяльності органів державної влади, та гарантування 
системи поділу державної влади загалом, неможливе у разі політично-
го чи іншого тиску на суддів. цілком зрозуміло, що політичний вплив 
на судову владу серйозно порушує баланс в конституційній системі 
правління, адже в такому випадку відбувається своєрідний перекіс у бік 
законодавчої, виконавчої влади або ж надмірна концентрація влади 
політичною партією, що має більшість у парламенті та водночас конт-
ролює уряд.

3.6. поділ влади по вертикалі:  
федералізм, регіоналізація,  

децентралізація, субсидіарність

для гарантування обмеженості та водночас збалансованості кон-
ституційної системи правління сучасної держави недостатнім є забез-
печення традиційного поділу державної влади на законодавчу, вико-
навчу та судову, функціонування органу конституційної юрисдикції та 
системи гарантування і захисту основоположних прав. не менш важ-
ливим елементом такої системи є поділ влади по вертикалі, що здій-
снюється за допомогою кількох методів (які передбачають самостійне 
вирішення певної частини публічних справ у територіальних одини-
цях): федералізму, регіоналізації чи децентралізації. у той час як го-
ризонтальний поділ державної влади на три гілки спрямований пере-
дусім на її обмеження та збалансування у центрі, вертикальний поділ 
є інструментом обмеження центральної влади як системи.

ключовим питанням, що вирішується у ході поділу державної 
влади по вертикалі, є види влади, що підлягають розмежуванню. так, 
федералізм передбачає розподіл між федерацією та її суб’єктами як 
законодавчої, так і виконавчої влади (інколи – також і судової, як 
у сШа); децентралізація – лише виконавчої; регіоналізація може пе-
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редбачати передання окремих сфер законодавчого регулювання на 
рівень місцевих автономій (поряд із обов’язковою децентралізацією 
публічного управління). вибір моделі поділу влади по вертикалі знач-
ною мірою пов’язаний з національними історичними особливостями 
формування конституційних систем правління та перебуває у взаємо-
зв’язку з іншими її елементами.

Європейські держави по-різному знаходили баланс конституційної 
системи правління, використовуючи відповідні методи вертикального 
поділу державної влади1. так, австрія, Бельгія, німеччина та Швейца-
рія знайшли його у формулі федералізму2, що є прикладом крайньої 
автономності територіальних одиниць; іспанія та італія – місцевої 
автономії (регіоналізації), що передбачає значний ступінь самостій-
ності регіонів; інші країни – децентралізації (Болгарія, греція, Польща) 
чи децентралізації у поєднанні із автономією окремих територій (Пор-
тугалія, Фінляндія, Франція)3.

Як уже зазначалося у попередніх підрозділах роботи, для європей-
ських держав, у переважній більшості, характерною є парламентська 
форма правління. у таких умовах важливо врівноважити саме владу 
парламенту, який не тільки творить законодавство, але й відповідаль-
ний за формування уряду. у той же час держави зі змішаною формою 
правління не мають гострої потреби в обмеженнях такого роду, оскіль-
ки влада парламенту уже врівноважується повноваженнями глави 
держави у сфері виконавчої влади. Поряд із цим в них існує потреба 
обмеження виконавчої влади та/чи глави держави (якщо він має повно-
важення щодо керівництва нею). тут найважливішим обмежувальним 
інструментом і єдиним, що збалансовує владу по вертикалі, є децен-
тралізація, що передбачає здійснення публічного управління в терито-
ріальних одиницях місцевими самоврядними органами (місцеве та 
регіональне самоврядування). територіальні одиниці за таких обставин 
володіють значно меншим ступенем автономності у порівнянні із ре-
гіоналізмом чи федерацією, а в самій системі територіальної організа-

1  далі буде йти мова лише про країни, що мають державно-територіальний устрій, 
без урахування дрібних європейських держав, таких як андорра, Ліхтенштейн, Маль-
та, Монако, сан-Марино.

2  Ще одна федерація – Боснія і герцеговина – має особливу природу та буде де-
тальніше проаналізована далі.

3  Повний перелік форм державно-територіального устрою держав із європейською 
моделлю конституціоналізму див. у додатку 4.
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ції влади переважають централістські засади. Законодавча компетенція 
за такої моделі залишається в центрі, на місця передаються лише по-
вноваження управлінські (притаманна Болгарії, Польщі, кіпру, Пор-
тугалії, румунії, Фінляндії, Франції, чехії, Хорватії, що є змішаними 
республіками).

Що ж стосується держав парламентського типу, то тут потреба об-
меження влади парламенту вирішується або за допомогою розподілу 
законодавчої компетенції між різними рівнями влади (федерація, регіо-
налізація), або через використання інших конституційно-правових 
інструментів, система яких склалася історично у ході формування тієї 
чи іншої конституційної системи правління та які компенсують від-
сутність поділу законодавчої компетенції.

у таких унітарних нерегіоналізованих державах, як греція, данія, 
естонія, ірландія, Латвія, Литва, нідерланди, словаччина, словенія, 
угорщина, Швеція, що є парламентськими за формою правління, голов-
ним інструментом обмеження влади по вертикалі є децентралізація, що 
не вирішує цілком проблеми можливої надмірної концентрації влади 
парламентом. тому, поряд із децентралізацією, для обмеження законо-
давчої влади, яка зосереджена на загальнодержавному рівні, застосову-
ються, зокрема, такі інструменти: право вето глави держави (греція, 
Литва, естонія, угорщина); активна діяльність спеціалізованих органів 
конституційного контролю із повноваженнями визнавати закони не-
конституційними (ірландія, Латвія, Литва, словаччина, словенія, 
угорщина, Швеція); референдум за народною ініціативою (Швейцарія, 
Латвія, Литва, словенія, угорщина); народна законодавча ініціатива 
(Литва, словаччина, словенія); право глави держави ухвалювати акти, 
що мають силу закону (данія); право глави держави достроково при-
пинити повноваження нижньої палати парламенту (усі згадані країни, 
крім Швеції, а також Латвії, де таке рішення за ініціативою глави дер-
жави приймається на референдумі); можливість розпуску парламенту 
з ініціативи Президента за рішенням референдуму (Латвія) та ін.

розподіл законодавчої компетенції у державах парламентського 
типу передбачає передання частини законодавчих повноважень на 
регіональний рівень територіального устрою суб’єктам федерації 
(Бельгія, Фрн) чи автономним регіональним утворенням (іспанія, 
італія). Зупинимося на питаннях федералізму та регіоналізації, як спо-
собів поділу влади по вертикалі, більш детально.
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Федералізм. За рахунок федеральної форми державного устрою 
в європейських державах не тільки вдалося поставити у жорсткі рам-
ки виконавчу владу, але й суттєво обмежити парламентський сувере-
нітет. Показовим є приклад Фрн, основоположний Закон якої в окре-
мому розділі передбачає чіткий розподіл законодавчої компетенції між 
федерацією та землями. відповідно до нього Федерація та землі мають 
виключну компетенцію, а також конкуруючу та спільну компетенцію 
з предметів відання, які перелічені в нормах конституції. таким чином, 
за умов парламентської форми правління влада парламенту суттєво 
обмежена законодавчими органами земель. Поряд із цим слід врахо-
вувати, що землі беруть участь у федеральній законодавчій владі і че-
рез діяльність Бундесрату (ст. 50 основоположного Закону)1.

так звана «залишкова» влада (що не є виключною компетенцією 
федерації, земель, спільною чи конкуруючою компетенцією) в ні-
меччині належить землям, що пов’язано з історичними особливостя-
ми утворення федерації. так, формування федеральної влади в по-
воєнній німеччині (у західній її частині) відбувалося лише після 
встановлення системи публічної влади в землях. Землі делегували 
своїх представників до Парламентської ради, яка прийняла осново-
положний Закон Фрн та оформила федеративну форму держави. тут 
важливо зауважити, що за весь час існування німеччини вона була 
унітарною державою лише протягом націонал-соціалістичного періо-
ду, а витоки німецького федералізму пов’язані із більш ніж тисячо-
літнім існуванням на цих землях дрібних самостійних утворень, які 
з часом сформували центральну федеральну владу шляхом делегу-
вання їй частини повноважень2. цим значною мірою пояснюється 
конституційний підхід до розподілу компетенції між федерацією та 
землями, а також належність залишкових повноважень саме землям 
як установчим суб’єктам.

історичне підґрунтя має і австрійський федералізм. Після розпаду 
австро-угорської імперії сім її історичних регіонів, а також два ново-
створених територіальних утворення, об’єдналися у федеральну дер-

1  Basic Law for the Federal Republic of Germany, 23 May 1949. URL: https://
www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_ 
law-data.pdf.

2  Federal and Regional States, Venice Commission, CDL-INF (97) 5, Strasbourg, 
6 October 1997. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx? 
pdffile=CDL-INF(1997)005-e.
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жаву – австрійську республіку. Федеральний конституційний закон 
австрії передбачає розподіл законодавчої компетенції та виконавчої 
влади між Федерацією та землями. у ній виокремлені предмети відан-
ня, в яких: 1) Федерація має виключну владу як у законодавчій, так 
і виконавчій сферах; 2) Федерація має виключну владу у сфері законо-
давчості, а землі – виконавчої влади; 3) Федерація встановлює загаль-
ні принципи законодавства, а землі приймають закони на їх основі та 
здійснюють виконавчу владу (статті 11–14)1. Залишкова влада, як і в 
німеччині, належить землям (ст. 15).

варто зауважити, що як німецький, так і австрійський федералізм 
симетричні щодо розподілу повноважень між землями (за винятком 
особливого статусу відня, що є одночасно провінцією та комуною). 
Проте це не стосується представництва суб’єктів федерації у верхній 
палаті федерального парламенту: кількість представників у них зале-
жить від кількості населення і коливається від трьох до шести в німеч-
чині та від трьох до дванадцяти в австрії.

відмінними є способи формування федерацій у Швейцарії та Бель-
гії, що позначилося на особливостях розподілу компетенції між феде-
раціями та їх суб’єктами, а також вирішенні питання про симетричність 
чи асиметричність цих федерацій. так, Швейцарія пройшла шлях від 
конфедерації до федеративної форми державного устрою2. Заснована 
Федеральним пактом 1815 р. конфедерація держав у 1848 р. була пере-
творена на федеративну державу, що об’єднала ті ж кантони. відтак, 
ст. 3 конституції стверджує, що кантони володіють суверенітетом, за 
винятком тих випадків, коли їхній суверенітет обмежений федеральною 
конституцією; кантони мають усю владу, що не передана конфедера-
ції. Згідно з конституцією конфедерація виконує тільки ті завдання, 
які кантони не в змозі виконати або які потребують єдиного регулю-
вання (ст. 43а6)3.

Що стосується симетричності Швейцарської федерації, то вона 
загалом є такою щодо повноважень, якими володіють кантони, проте 
асиметричною щодо кількості представників кантонів у верхній пала-

1  Austria’s Constitution of 1920, Reinstated in 1945, with Amendments through 2013. 
URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Austria_2013.pdf?lang=en.

2  Формально Швейцарія – конфедерація, хоча фактично їй притаманна федераль-
на форма державного устрою.

3  Federal Constitution of the Swiss Confederation, 1999. URL: https://www.admin.ch/
opc/en/classified-compilation/19995395/201702120000/101.pdf.
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ті Федерального парламенту (Федеральній раді). Шість кантонів оби-
рають до її складу по одному представнику, в той час як двадцять ін-
ших – по два представники (ст. 150 конституції). крім того, відрізня-
ються і можливості кантонів у референдному процесі. так, шість 
кантонів мають «половину голосу» в обов’язкових референдумах1, що 
вимагають схвалення рішення і громадянами, і кантонами (при цьому 
результати голосування в кантоні визначають «голос кантону»).

у той же час Бельгія стала першим прикладом дисоціативної фе-
дерації, що була утворена шляхом перетворення унітарної держави. 
Протягом 25-ти років у Бельгії відбувалися кардинальні зміни держав-
но-територіального устрою: з традиційної унітарної держави вона 
перейшла спочатку до регіоналістичної, а згодом – до федеративної 
форми2. вочевидь, такий спосіб формування позначився і на розподілі 
законодавчої компетенції між нею та суб’єктами федерації.

розподіл законодавчої компетенції у Бельгії відрізняється від ні-
мецького та австрійського варіантів. Як федерація Бельгія включає три 
спільноти (Фламандську, Французьку і німецькомовну), три регіони 
(Фламандський, валлонський і Брюссельський) та чотири мовні регі-
они (голландськомовний, Французькомовний, двомовний регіон сто-
лиці Брюсселя і німецькомовний)3. у конституції вказано, що феде-
рація має компетенцію лише у тих сферах, які прямо встановлені 
конституцією чи законом (ст. 35). у ній у загальних рисах визначено 
законодавчу компетенцію Федерації (ст. 74), а також законодавчу ком-
петенцію Фламандської, Французької та німецькомовної спільнот 
(статті 127–130). Поряд із цим вказано, що компетенція суб’єктів фе-
дерації передбачається законами. Що стосується повноважень регіонів, 
то в конституції міститься лише посилання на їхнє визначення спеці-
альними законами. таким чином, у кожному випадку розподіл компе-

1  обов’язкові референдуми проводяться з таких питань: внесення змін до Феде-
ральної конституції; приєднання до організацій колективної безпеки або наднаціо-
нальних співтовариств; прийняття надзвичайних федеральних актів, які не ґрунтують-
ся на положеннях конституції і термін дії яких перевищує один рік; такі федеральні 
акти повинні бути поставлені на голосування протягом одного року після прийняття 
Федеральними Зборами (ст. 140 конституції).

2  Federal and Regional States, Venice Commission, CDL-INF (97) 5, Strasbourg, 
6 October 1997. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile= 
CDL-INF(1997)005-e.

3  The Belgian Constitution, 1994, art. 2–4. URL: http://www.servat.unibe.ch/icl/
be00000_.html.
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тенції між федерацією та її суб’єктами потребує ухвалення відповід-
ного закону. такі закони, щоправда, є досить стабільними, а тому 
система розподілу законодавчої компетенції є визначеною.

Що стосується представництва суб’єктів федерації у федеральній 
законодавчій владі, тут застосовується досить складний підхід, покли-
каний вирішити проблему представництва мовних спільнот та регіонів. 
обрання представників до сенату відбувається за такою схемою: 
25 сенаторів обираються голландською виборчою колегією, 15 сена-
торів – французькою виборчою колегією, 10 сенаторів призначаються 
парламентом Фламандської спільноти, 10 – парламентом Французької 
спільноти, 1 сенатор – парламентом німецькомовної спільноти, 6 се-
наторів призначаються сенаторами, обраними голландською виборчою 
колегією, чотири – сенаторами, обраними французькою виборчою 
колегією (ст. 67).

особливу форму державно-територіального устрою має Боснія 
і герцеговина, конституція якої розроблялася за участі міжнародних 
посередників у ході врегулювання югославського конфлікту та була 
прийнята як один із одинадцяти додатків до дейтонської угоди, під-
писаної 14 грудня 1995 р. президентами Боснії і герцеговини, Хорватії, 
союзної республіки югославія та міжнародними посередниками (до-
даток 4 угоди)1. відповідно до угоди, Боснія і герцеговина складаєть-
ся з двох державно-територіальних одиниць: Федерації Боснії і герце-
говини та республіки сербської. конституція містить поділ сфер від-
повідальності між Боснією і герцеговиною, з одного боку, та її 
державно-територіальними одиницями, з другого (статті 9, 10), а також 
закріплює принцип належності «залишкових» повноважень останнім 
(ст. 11).

симетричність федерації також відносна: вона є такою у питанні 
розмежування повноважень, проте є асиметричною щодо представ-
ництва в федеральних органах влади: дві третини членів Палати 
народів, Палати представників, колегіальної президентури, ради 
міністрів, конституційного суду, центрального банку є представни-
ками від Федерації Боснії та герцеговини та одна третина – від рес-
публіки сербської.

1  The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, Initialled 
in Dayton on 21 November 1995 and signed in Paris on 14 December 1995. URL: https://
www.osce.org/bih/126173?download=true.
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Регіоналізація. цікавим варіантом поділу влади по вертикалі із 
розподілом законодавчої компетенції є модель місцевої автономії (ре-
гіоналізації), притаманна італії та іспанії. деякі вчені вважають її пере-
хідною між унітарною державою і федерацією або своєрідною формою 
федерації (так званої «кооперативної федерації»)1, хоча положення 
конституції королівства іспанії утворення федерації категорично за-
бороняють (ст. 145)2.

відповідно до іспанської конституції всі територіальні одиниці 
(муніципалітети, провінції та автономні спільноти) володіють авто-
номією3. Поряд із цим автономним спільнотам передаються також 
окремі законодавчі повноваження. конституція містить чіткий розподіл 
компетенції між державою та автономними спільнотами, у ній закріп-
лено виключну компетенцію держави (ст. 149), а також перелік пред-
метів відання автономних співтовариств (ст. 148). виключна компетен-
ція держави передбачає перелік предметів відання та повноважень, які 
можуть здійснюватися лише органами державної влади та не можуть 
бути передані для вирішення органам місцевого самоврядування. По-
ряд із цим питання, спеціально не віднесені конституцією до виключ-
ної компетенції держави, можуть бути передані до компетенції авто-
номних територій на підставі їх статутів (ч. 3 ст. 149).

у конституції іспанії чітко визначено питання, щодо яких тільки 
держава може приймати законодавчі та управлінські рішення (ст. 149), 
а також ті, щодо яких автономні території можуть приймати як рішен-
ня локального рівня, так і законодавчі норми за умов додержання 
принципів, основ та директив, установлених конституційним законом 
(ч. 1 ст. 150). крім того, передбачена можливість передання і делегу-
вання повноважень держави автономним спільнотам шляхом прийнят-
тя відповідного органічного закону4.

1  B rzel Tanja A. From Competitive Regionalism to Cooperative Federalism: The 
Europeanization of the Spanish State of the Autonomies. The Journal of Federalism. 
1 January 2000. Volume 30, Issue 2. P. 17–42.

2  Constitution of Spain, 1978. URL: http://www.congreso.es/portal/page/portal/
Congreso/Congreso/Hist_Normas/Norm/const_espa_texto_ingles_0.pdf.

3  Загалом в іспанії існує 17 автономних територій (5 областей та 12 регіонів), що 
включають у себе 50 провінцій і більше восьми тисяч муніципалітетів, а також два 
міста (Мелілья і сеута), розташовані на території африки.

4  децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи 
україни / о. М. Бориславська, і. Б. Заверуха, а. М. Школик та ін. ; центр політико-
прав. реформ. київ : Москаленко о. М., 2012. с. 123–124.
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відповідно до конституції італійської республіки, комуни (грома-
ди), провінції, столичні міста та області, які є територіальними одини-
цями, що складають державно-територіальний устрій італії, є «авто-
номними утвореннями з власним статусом, повноваженнями і функці-
ями» (ст. 114). конституція визначає, що законодавча влада належить 
державі та областям, встановлюючи при цьому сфери їх виключної, 
а також конкуруючої компетенції (ст. 117) 1. Проте реальна регіоналізація 
вимагала прийняття низки законів, а цей процес зайняв майже 25 років2.

конституція італії перелічує повноваження звичайних регіонів, 
тоді як специфічні повноваження регіонів зі спеціальним статусом 
містяться в конституційних законах, що стосуються цих регіонів. стат-
тя 116 конституції передбачає «особливі форми та умови автономії, 
відповідно до спеціальних положень, передбачених конституційним 
законом», які надаються Фрулі-венеції-гільї, сардинії, сицилії, трен-
тіно-альто-адідже і валь-д’аоста. ці регіони зі спеціальним статусом 
володіють значно вищим ступенем автономності.

в основу розмежування компетенції між громадами, провінціями, 
столичними містами, регіонами та державою покладено принципи 
«субсидіарності, диференціації і пропорційності» (ч. 1 ст. 118). так, до 
відання комун належить виконання всіх адміністративних функцій, за 
винятком тих, які для забезпечення їх однакового виконання надані 
провінціям, столичним містам, областям та державі (ч. 1 ст. 118).

Питання про симетрію в регіоналістичних державах виникає лише 
у зв’язку з розподілом повноважень, оскільки участь регіональних 
суб’єктів у процесі прийняття рішень центральної влади досить обмеже-
на. Зокрема, їх представництво у верхній палаті загальнодержавного за-
конодавчого органу не є пропорційним: приблизно п’ята частина іспан-
ських і чверть італійських сенаторів обираються в регіональних виборчих 
округах, а решта – в дрібніших територіальних одиницях регіонів, асиме-
трично, оскільки кількість сенаторів залежить від кількості населення3.

1  Constitution of the Italian Republic, 1947. URL: https://www.senato.it/documenti/
repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf.

2  A General Legal Reference Framework to Facilitate the Settlement of Ethno-political 
Conflicts in Europe, adopted by the Venice Commission at its 44th Plenary meeting 
(13–14 October 2000), CDL-INF (2000) 16, 2000. URL: http://www.venice.coe.int/
webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-INF(2000)016-e.

3  Federal and Regional States, Venice Commission, CDL-INF (97) 5, Strasbourg, 
6 October 1997. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx? 
pdffile=CDL-INF(1997)005-e.
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таким чином, регіоналізація у вигляді місцевої автономії, якою 
володіють значна частина чи усі регіони, є прикладом такого верти-
кального поділу публічної влади, що передбачає не тільки визнання за 
територіальними одиницями права на самостійне управління, але 
й передання їм окремих законодавчих повноважень. Протягом трива-
лого часу вважалося, що такий спосіб організації публічної влади 
сприятиме вирішенню проблеми відцентрових тенденцій у системі 
публічної влади та сепаратизму. Проте референдум та спроби проголо-
сити суверенітет каталонії влітку 2017 р. засвідчили, що згадані проб-
леми формою місцевої автономії не вирішуються. разом із цим функ-
цію збалансування конституційної системи публічної влади регіоналі-
зація як спосіб вертикального поділу влади загалом забезпечує.

Децентралізація є таким способом організації публічної влади 
в державі, за якого адміністративно-територіальні одиниці мають пра-
во самостійно вирішувати питання місцевого значення і реалізувати 
власні завдання у межах, встановлених законодавством та під відпо-
відальність уповноважених органів і посадових осіб, а втручання у їх 
діяльність може відбуватись винятково з метою нагляду за законністю 
в передбачених законом випадках і відповідних формах1. децентралі-
зація передбачає функціонування місцевого самоврядування, а у деяких 
державах – також і регіонального самоврядування. При цьому консти-
туційні держави досить давно визнали переваги місцевого самовряду-
вання й відвели йому особливе та важливе місце в структурі національ-
ного конституціоналізму2.

незалежно від форми їх державно-територіального устрою всі 
держави із європейською моделлю конституціоналізму застосовують 
децентралізацію для організації публічної влади в територіальних 
одиницях. відмінність полягає лише у тому, що у федераціях та регіо-
налістичних державах децентралізація застосовується на рівні суб’єктів 
федерації (регіональних суб’єктів), а в державах унітарних вона є єди-
ним способом поділу влади по вертикалі.

ключова відмінність між децентралізацією, з одного боку, та 
федералізмом і регіоналізацією, з другого, полягає у тому, що децен-

1  Wiktorowska A. Prawne determinante samodzielno ci gminy. agadnienia 
administracyjne. Warszawa : LIBER, 2002. S. 49.

2  Баймуратов М. о. Феноменологія місцевого самоврядування: синергізм націо-
нального та міжнародного правопорядків. Юрид. вісн. 2009. № 2 (11). с. 26.
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тралізація стосується лише управлінських повноважень (що є пре-
рогативою виконавчої влади), в той час як інші два способи – також 
і законодавчої влади. Фактично в конституційній системі правління 
децентралізація виконує дві ключові функції: по-перше, вона є га-
рантією від надмірної концентрації управлінських повноважень 
у центрі (а відтак є засобом обмеження центральної влади); по-друге, 
вона забезпечує ефективність публічного управління (оскільки міс-
цеві органи публічної влади значно краще володіють ситуацією на 
місцях, що позначається на якості управління).

в основі децентралізації лежить ідея, що місцеві проблеми доціль-
ніше та ефективніше вирішувати не з центру з допомогою державних 
чиновників, які працюють на місцях, але, передусім, шляхом підтрим-
ки та активізації діяльності територіальних громад. у цьому контексті 
місцеве самоврядування є формою самоорганізації населення, тобто 
функціонально та opгaнiзаційно воно є певною соціальною системою 
і таким організаційно-правовим механізмом урядування, завдяки яко-
му територіальні колективи безпосередньо та через обрані ними орга-
ни здійснюють публічні функції, спрямовані на розв’язання місцевих 
проблем1.

таким чином, місцеве самоврядування є необхідним елементом 
конституційної системи правління, що забезпечує управління значною 
частиною справ у місцевих територіальних одиницях на основі само-
організації населення цих одиниць (територіальних колективів).

Європейські підходи до організаці  місцевого самоврядування. 
виокремлені у цьому дослідженні моделі конституціоналізму відріз-
няються доктринальними підходами до природи та організації місцевої 
публічної влади. ключова відмінність між ними полягає у ролі громад 
(територіальних колективів), ставлення до яких пов’язане з історични-
ми особливостями становлення конституційних систем правління.

спосіб формування конституційної держави у сШа (знизу вверх: 
громади – штати – федерація) та у європейських державах, у тому 
числі великобританії (від централізованої держави – до децентралізо-
ваної, із наданням громадам права на самоврядування) став визначаль-
ним у формуванні доктринальних підходів до розуміння природи 
громади та її місця у конституційній системі правління. Про такі від-

1  децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи 
україни / о. М. Бориславська, і. Б. Заверуха, а. М. Школик та ін. с. 15.



272

розділ 3. структура конституціоналізму в умовах європейської моделі

мінності писав свого часу алексіс де токвіль: «у Європі часом трап-
ляється так, що навіть ті, хто перебувають при владі, сумують за від-
сутністю громадівського руху, оскільки визнають той факт, що саме 
він є важливим засобом підтримання громадського порядку та спокою; 
проте вони не знають, у який спосіб можна цей рух створити. вони 
остерігаються, що зробивши громаду сильною і незалежною і розді-
ливши з нею владу, вони приведуть країну до анархії»1.

у той час як у сШа громади вважалися первинними суб’єктами, 
яким належало природне право на самоврядування, у Європі роль 
територіальних колективів була переосмислена через століття. серед-
ньовічна традиція магдебурзького права, що передбачала надання єв-
ропейським містам права на самоврядування, була трансформована 
у концепцію місцевого самоврядування лише у ХіХ ст. (у Франції – 
майже через 100 років після великої Французької революції, у третій 
республіці2). а певної більш-менш серйозної ролі місцеве самовряду-
вання у європейських державах набуло вже після другої світової війни, 
у тому числі завдяки зусиллям ради Європи, яка розглядала місцеве 
самоврядування як одну із гарантій демократії. діяльність ради Євро-
пи щодо підтримки розвитку місцевого самоврядування відобразилася 
у прийнятій у 1985 р. Європейській хартії місцевого самоврядування, 
що встановила базові стандарти місцевої демократії.

Більшість адміністративних систем європейських держав зазнала 
змін у 80-х рр. ХХ ст., що супроводжувалося відповідними адміністра-
тивно-територіальними та децентралізаційними реформами. Загалом, 
реалізація принципів Європейської хартії місцевого самоврядування 
передбачала суттєве посилення ролі місцевих самоврядних органів, 
адже гарантувала вирішення органами місцевого самоврядування, що 
формуються місцевим населенням, значної частини публічних справ 
під свою відповідальність, проте в межах закону. Хартія заборонила 
свавільне втручання держави у сферу місцевого самоврядування та 
встановила можливість здійснення державного контролю у межах та 
у спосіб, що мають бути визначені законом. Поряд із цим у європей-
ських державах відбувалося зростання ролі регіонів, що у деяких із 

1  токвиль а. демократия в америке / пер. с фр. гарольда дж. Ласки. М. : Про-
гресс, 1994. с. 70.

2  Батанов о. в., кампо в. М. Муніципальне право зарубіжних країн : навч. посіб. : 
у 2 ч. / за заг. ред. П. Ф. Мартиненка. київ : Знання україни, 2006. с. 23.
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них привело до політичної регіоналізації та утворення регіоналістич-
них держав, про що йшлося вище.

Субсидіарність. в основу таких змін було покладено низку прин-
ципів, визначальним серед яких є принцип субсидіарності1, який перед-
бачає, що рішення з відповідних питань повинні прийматися на тому 
рівні, на якому вони виникають, влада має бути максимально набли-
жена до громадянина, а публічні послуги мають надаватися тим управ-
лінським рівнем, що найбільш наближений до їх споживача. так, 
у п. 3 ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування зазначаєть-
ся: «Публічні повноваження, як правило, здійснюватися переважно 
тими органами публічної влади, які мають найтісніший контакт з гро-
мадянином. наділяючи тими чи іншими повноваженнями інший орган, 
необхідно враховувати обсяг і характер завдання, а також вимоги до-
сягнення ефективності та економії»2.

ідея субсидіарності є частиною європейської політико-правової 
традиції (передусім, її германської складової) та походить із відпо-
відного філософського принципу, за яким політична влада повинна 
втручатися лише тоді і в тих межах, при яких суспільство і групи, що 
його складають, починаючи від індивідів до сім’ї, місцевих громад 
та інших більш громіздких груп, не в змозі забезпечити різноманітні 
потреби. вважається, що вперше ця ідея була сформульована у пап-
ській енцикліці Пія Хі, виданій у 1931 р. до сорокової річниці Rerum 
Novarum3, де сказано: «цей найсерйозніший принцип соціальної 
філософії має бути незмінним: так, як влада вирішувати за своєю 
власною ініціативою і своїми власними засобами певні справи, які 
вони спроможні вирішити, не може бути вилучена від людей і пере-
дана спільноті, так само було б несправедливим та серйозно пору-
шило б соціальний порядок вилучення від спільнот нижчого рівня 
тих функцій, які вони спроможні виконувати самостійно, і передання 
їх спільнотам вищого рівня. Природною метою будь-якого соціаль-

1  субсидіарність тут розглядається як принцип організації місцевої публічної 
влади, а не як засада функціонування Єс.

2  Європейська Хартія місцевого самоврядування, м. страсбург, 1985 р. URL: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

3  одна із 86-ти енциклік Папи римського Лева Хііі (1891 р.), що вважається 
епохальною, фактично є відкритим листом до єпископів римо-католицької церкви, 
присвяченим відносинам між робітниками, владою та представниками великого капі-
талу і бізнесу.
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ного втручання є допомога членам суспільства, а не знищення їх чи 
поглинання»1.

Як правовий принцип, закріплений Європейською хартією місце-
вого самоврядування, субсидіарність несе у собі певні обов’язки дер-
жав, що підписали Хартію та ввели її у свої національні правопорядки. 
йдеться про такий розподіл компетенції між різними рівнями терито-
ріального устрою держави, за якого максимальна кількість повнова-
жень залишається в територіальних одиницях нижчого рівня, натомість 
на кожен наступний рівень передаються ті повноваження, які не можуть 
бути ефективно реалізовані на попередньому. такий підхід доповню-
ється ще одним положенням Хартії, що стосується розподілу компе-
тенції в державі: «органи місцевого самоврядування в межах закону 
мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилу-
чене зі сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жод-
ному іншому органу» (ч. 2 ст. 4)2.

варто зауважити, що низка європейських країн включили принцип 
субсидіарності до своїх конституцій (зокрема, італія (ст. 118), Поль-
ща (преамбула), Франція (ст. 72)), більшість реалізували його на 
практиці (австрія, Бельгія, німеччина та ін.), проте з урахуванням 
національної традиції поділу влади, що склалася історично. водночас 
органи ради Європи вказують на низку проблем в імплементації 
субсидіарності в національних правопорядках держав-членів (різне 
тлумачення субсидіарності політиками різних держав, труднощі із 
визначення юридичного обсягу повноважень різних рівнів влади за 
принципом субсидіарності, значна частина делегованих державних 
повноважень тощо)3.

Проте субсидіарність є не тільки засадою місцевого самоврядуван-
ня (як вона трактується на основі Хартії), але й інституційним прин-
ципом розподілу компетенції у державі, зокрема між центральною 
владою та регіонами (у широкому їх розумінні – як суб’єктів федерації, 

1  Definition and Limits of the Principle of Subsidiarity. Report prepared for the Steering 
Committee on Local and Regional Authorities (CDLR), Local and regional authorities in 
Europe, 1994, No. 55. URL: https://rm.coe.int/1680747fda.

2  Європейська Хартія місцевого самоврядування, м. страсбург, 1985 р. URL: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

3  Definition and Limits of the Principle of Subsidiarity. Report prepared for the Steering 
Committee on Local and Regional Authorities (CDLR), Local and regional authorities in 
Europe, No. 55. URL: https://rm.coe.int/1680747fda.
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регіоналізованих суб’єктів та органів регіонального самоврядування), 
що підтверджується практикою низки європейських держав. Поряд із 
цим практика також свідчить, що у ході децентралізаційних процесів 
у багатьох державах «сильними» стали не стільки базові рівні терито-
ріального устрою (громади, комуни, ґміни, муніципалітети), як це 
передбачає принцип субсидіарності, скільки найкрупніші (регіони). 
цьому, зокрема, сприяла політика ради Європи та Євросоюзу. такий 
варіант децентралізації приніс як позитивні результати (у вигляді со-
ціально-економічного розвитку регіонів), так і певні ризики і проблеми.

Регіоналізація та проблема сепаратизму. варто зауважити, що 
свого часу рада Європи зробила ставку на регіоналізацію держав-чле-
нів, під якою ПарЄ розуміла «певний ступінь регіонального самовря-
дування, що передбачає участь регіонів (найкрупніших територіальних 
одиниць держави) у прийняття політичних рішень, або «хоча б широ-
ку адміністративну децентралізацію». При цьому вона рекомендувала 
розглядати регіоналізацію «не як проблему чи небезпеку, а як ефектив-
ний засіб надання регіонам можливостей участі у процесі прийняття 
політичних рішень на національному та європейському рівнях»1. на 
реалізацію цієї стратегії було ухвалено чимало документів, створено 
низку міжнародних організацій, зокрема конгрес місцевих і регіональ-
них влад ради Європи, та сформовано цілісну європейську регіональ-
ну політику2. водночас у країнах – членах Єс заохочувалося прове-
дення як адміністративної, так і політичної регіоналізації відповідно 
до положень Маастрихтської угоди, яким сприяло деяке «стирання» 
національних кордонів та відкриття якісно нових можливостей спів-
праці регіонів.

в окремих європейських державах зростання політичної ролі ре-
гіонів досягло такого рівня, що вони почали висловлювати вимоги про 
надання політичної автономії, а в тих територіальних одиницях, де 
компактно проживають етнічні групи чи корінні народи, що зберегли 
свою ідентичність, – про визнання за ними права на самовизначення 

1  Regionalisation in Europe, Committee on the Environment, Agriculture and Local 
and Regional Affairs, Parliamentary Assembly, Council of Europe, Report, Doc. 11373. 
URL: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID= 
11725&lang=en.

2  Баймуратов М. роль регіоналізації і європейської регіональної політики в роз-
межуванні повноважень між різними рівнями місцевого самоврядування в україні. 
Наук. зап. Ін-ту законодавства Верхов. Ради України. 2016. № 1. с. 132–139.
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та утворення суверенних держав (каталонія, країна Басків)1. нещо-
давній досвід каталонського референдуму та спроби проголосити 
державний суверенітет засвідчив, що регіоналізація все ж може стано-
вити небезпеку для державної цілісності, вона здатна відтермінувати 
дезінтеграційні процеси, проте не в змозі цілком вирішити проблеми 
співіснування кількох етнічних спільнот, одна з яких реалізувала своє 
право на самовизначення та утворення суверенної держави, а інша 
робить спроби його реалізувати.

триваюче століттями сприйняття каталонцями іспанської влади як 
чужої, яке не встигло змінитися протягом 1931–1939 рр. (після утво-
рення іспанської республіки у 1931 р. каталонія отримала автономію, 
яку зберігала до встановлення диктатури генерала Франко), не зазнало 
змін і після 1975 р., коли іспанія була перетворена на конституційну 
монархію, а конституція 1978 р. знову передбачила для неї досить 
широку автономію. стрімкий економічний розвиток, відродження 
каталонської мови, зміцнення позицій каталонського регіону у Євро-
союзі створили передумови для порушення питання про ширшу авто-
номію, яке лідер соціалістичної партії Хосе Луїс родрігес сапатеро 
запропонував вирішити шляхом ухвалення статуту автономії.

у 2006 р. законодавчий орган каталонії прийняв статут автономії, 
який був схвалений парламентом іспанії, а згодом затверджений на 
референдумі каталонськими виборцями. Практично відразу статут 
був оскаржений до конституційного суду представниками народної 
партії (у парламенті на час його прийняття більшість мали соціаліс-
ти). Після чотирьох років розгляду справи конституційний суд вка-
зав, що посилання у преамбулі статуту на каталонію «як націю» та 
на «національну реальність» каталонії не мають юридичної сили2. 
конституційний суд визнав деякі положення закону неконституцій-
ними (зокрема, щодо пріоритетного становища каталонської мови 
над іспанською, надання повноважень каталонському парламенту 
у сфері судової влади та правосуддя тощо), залишивши при цьому 
документ в силі3.

1  Keating M. Rethinking the region: culture, institutions and economic development in 
Catalonia and Galicia. European Urban and Regional Studies. 2001. № 8. р. 217–234.

2  Statute of authonomy of Catalonia, 2006, Generalitet de Catalunya. URL: http:// 
web.gencat.cat/en/generalitat/estatut/estatut2006/preambul/.

3  Constitutional Court ruling 31/2010, of 28 June, Constitutional Court of Spain. URL: 
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11409.
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рішення суду було негативно сприйнято населенням каталонії, що 
спричинило до масових протестів, які періодично повторювалися з ви-
могами перегляду меж автономії або визнання за каталонією держав-
ного суверенітету. тодішній президент каталонії артур Мас заявив, 
що, у разі отримання його партією необхідної більшості в результаті 
виборів, він забезпечить проведення референдуму щодо незалежності 
каталонії. відтак, у 2014 р. відбувся референдум, на який було вине-
сено два питання: «1) чи бажаєте ви, щоб каталонія стала державою?; 
2) Якщо так, чи хочете ви, щоб каталонія стала незалежною держа-
вою?». Близько 80 % каталонців, що взяли участь у голосуванні (близь-
ко 40 %), проголосували ствердно щодо згаданих питань. рішенням 
конституційного суду іспанії згаданий референдум було визнано 
консультативним, проте це продемонструвало подальше назрівання 
конфлікту на фоні невирішеної проблеми.

у вересні 2017 р. парламент каталонії ухвалив закон про референ-
дум, на підставі якого мало бути проведене імперативне голосування 
щодо проголошення державного суверенітету. Проте конституційний 
суд іспанії визнав згаданий закон неконституційним. незважаючи на 
це, 1 жовтня 2017 р. в каталонії був проведений референдум, у якому 
взяли участь 43 % виборців, 92 % із яких проголосували за утворення 
суверенної держави із республіканською формою правління. іспанія 
не визнала цього референдуму та прийняла рішення про «призупинен-
ня автономії» для каталонії.

варто зауважити, що каталонія – далеко не єдина спільнота у Єв-
ропі, яка оголошує про наміри створити суверенну державу. окрім 
згаданої вище країни Басків, періодично піднімаються питання про 
самостійність таких територій, як Північний епір в албанії, Моравія 
та чеська сілезія в чехії, Борнгольм та Фарерські острови у данії, 
аландські острови у Фінляндії, Бретань, Північна каталонія, савойя 
та корсика у Франції, гагаузія в Молдові і т. ін. 

тож, незважаючи на сподівання, що територіальна автономія та 
регіоналізація зможуть запобігти політичній сецесії, досвід європей-
ських держав свідчить про те, що ефективність згаданих засобів є 
умовною4. автономія створює передумови для кращого представни-
цтва інтересів територіальних спільнот та їх врахування при форму-

4  Бориславська о. територіальна автономія, регіоналізація та проблеми політич-
ної сецесії в Європі. Укр. часопис конституц. права. 2017. № 4. с. 11–17.
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ванні державної політики. За певних умов вона також здатна задо-
вольнити базові національно-культурні потреби етнічної спільноти. 
Проте в разі сильного почуття національної ідентичності такої спіль-
ноти та її активності запобігти спробам проголошення власної суве-
ренної держави, очевидно, вона не здатна. тому проблема непроду-
маної регіоналізації видається одним із серйозних викликів сучасній 
європейській моделі конституціоналізму.
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Розділ 4

конСтитуційні кРизи 

в євРопейСьких деРжавах: 

СучаСні виклики 

конСтитуціоналізму  

й уРоки для укРаїни

4.1. виклики сучасного конституціоналізму 

в європейських державах

система конституціоналізму, що формувалася та розвивалася в єв-
ропейських державах протягом більш ніж 200 років, у ХХі ст. зіткну-
лася із низкою нових проблем, які стали своєрідним викликом для 
конституційної демократії. йдеться не лише про згадані у попередньо-
му розділі недоліки окремих елементів конституційної системи прав-
ління, а й про такі речі, що носять системний характер і можуть приз-
вести до кризи конституціоналізму.

Як влучно зауважив андрій рєпа, «остаточно після терактів 11 ве-
ресня філософія більше не мислить глобалізацію як успішний відбиток 
чи продовження ліберально-демократичної ідеї прогресу людства у бік 
універсальних цінностей заходу»1. у цьому питанні змінилася фунда-

1  рєпа андрій. Права людини: філософія долання перешкод. Філософія прав 
людини / за ред. Ш. Ґосепата та Ґ. Ламанна ; пер. з нім. о. юдіна та Л. доронічевої. 
2-ге вид. київ : ніка-центр, 2012. с. 7.
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ментальна парадигма: «раніше ми перебували – чи принаймні вірили 
у це – в світі Локка з виходами на світ канта. тепер ми опинилися 
у світі гоббса з виходами на світ ніцше і Маркса»1.

Зростаюча загроза тероризму, неконтрольовані міграційні процеси, 
зумовлені воєнними діями, стали підставами для перегляду меж сво-
боди людини й застосування державами відповідних правообмежу-
вальних заходів (а саме свобода людини є відправною точкою консти-
туціоналізму). суттєве зниження рівня довіри народу до політичної 
влади, яка протягом тривалого часу уособлювала конституційну сис-
тему правління, дало поштовх для стрімкого розвитку радикальних, 
націоналістичних та популістичних партій, для яких цінності консти-
туційної демократії не є першорядними. Поряд із цим у низці постсо-
ціалістичних держав (угорщина, Польща, Молдова, румунія, україна 
та ін.) протягом останніх десятиліть одна за одною виникають консти-
туційні кризи, що мають спільні ознаки та, вочевидь, деякі спільні 
причини.

Поповнення табору конституційних держав Європи постсоціаліс-
тичними державами у кінці ХХ ст., з одного боку, розширило географіч-
ні межі європейської моделі конституціоналізму, з другого – наповнило 
її новими ризиками. Якщо держави із усталеними конституційними 
традиціями вже мали значний досвід функціонування конституційних 
систем, виробили своєрідні запобіжники проявам узурпації влади, за-
соби та механізми подолання конституційних та політичних конфлік-
тів, то державам постсоціалістичним довелося не лише реформувати 
систему публічної влади, але й докорінно змінити ідеологію, а також 
правову свідомість та конституційну культуру, що є важливими умо-
вами її реалізованості на практиці.

Певну роль у недопущенні «збоїв» у формуванні та функціону-
ванні конституційних систем правління цих держав виконували 
структури ради Європи, які зацікавлені у стійкості спільноти, що 
можливе лише у разі реалізації принципів, які лежать в основі її ді-
яльності. Парламентська асамблея ради Європи, до прикладу, прий-
няла низку рекомендацій та резолюцій з цього приводу. «членство 
в раді Європи базується на трьох основних принципах: здійснення 

1  аснер П. Значення 11 вересня. Політико-філософські міркування про подію. 
цит. за: рєпа андрій. Права людини: філософія долання перешкод. с. 7.
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прав людини і основних свобод всіма особами, які перебувають під 
юрисдикцією її держав-членів, зміцнення верховенства права, а та-
кож існування справжньої плюралістичної демократії, заснованої 
на духовних і моральних цінностях, які є спільною європейською 
спадщиною»1, – сказано в одній із них. Проте у 2017 р. і сама ПарЄ 
потрапила у скандал, пов’язаний із підозрами щодо корупції на най-
вищому рівні2, що позначилося на довірі до органів рЄ та їхньому 
авторитеті.

крім того, своєрідною гарантією функціонування конституційної 
демократії в державах-членах є інституційна система Єс. до певно-
го часу вважалося, що саме Європейський союз та його органи мають 
значний вплив на національні уряди у питаннях дотримання ними 
ключових принципів європейського співтовариства: верховенства 
права, прав людини та демократії. Проте події, що протягом кількох 
років відбуваються у низці членів Європейського союзу (зокрема, 
в досліджуваних у цій праці Польщі та угорщині), свідчать про те, 
що навіть у випадках тривалих, досить серйозних і системних пору-
шень згаданих принципів інституційна система Єс є надто повільною 
і неповороткою у своїй реакції на них. відтак, відчутних та реальних 
для національної політичної влади, що допускає такі порушення, на-
слідків не наступає. так, лише після кількарічних консультацій та 
констатацій у різноманітних документах фактів серйозних загроз 
верховенству права, поділу влади і демократії в цих країнах, Єс вдав-
ся до порушення санкційної процедури у порядку, визначеному ст. 7 
договору про Єс.

Поряд із цим проблеми конституціоналізму притаманні не тільки 
«молодим», але і країнам «старої демократії». Як сказано у резолюції 
ПарЄ, «усі країни континенту, старі і молоді демократії, повинні біль-
ше дбати про якість їхньої демократії, інакше політична влада втрачає 
своє найбільше досягнення добре встановленої і добре функціонуючої 

1  State of human rights and democracy in Europe. Parlamentary Assembly of Council 
of Europe. Resolution 1547 (2007). URL: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-en.asp?fileid=17531&lang=en.

2  Parliamentary Assembly creates independent external investigation body to look into 
allegations of corruption. Council of Europe. Newsroom. URL: https://www.coe.int/en/web/
portal/-/parliamentary-assembly-ace-creates-independent-external-investigation-body-to-
look-into-allegations-of-corruption.
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демократії – її легітимність»1. цікавим у контексті цього висловлюван-
ня є поняття якості демократії. очевидно, що самого застосування 
демократичних інститутів та процедур недостатньо для надійного 
функціонування системи конституційної демократії. відтак, якість 
демократії охоплює низку параметрів функціонування конституційних 
систем правління, а її показником, як видається, є рівень довіри до 
влади з боку суспільства.

у контексті цього можна виокремити кілька ключових проблем, які 
здебільшого притаманні саме країнам з усталеними механізмами де-
мократії, та які перебувають у площині функціонування конституцій-
них систем правління. йдеться про проблеми представництва, довіри 
з боку суспільства до представницьких органів, кризу парламентариз-
му. низка проблем конституціоналізму (таких як забезпечення легі-
тимності конституції) притаманні як країнам молодої демократії, так 
і державам із усталеними демократичними традиціями.

Поряд із цими внутрішніми проблемами, сучасний конституціона-
лізм зіткнувся також із низкою викликів зовнішнього характеру. Ма-
ються на увазі, передусім, тероризм та неконтрольовані міграційні 
процеси. розглянемо згадані внутрішні проблеми та зовнішні виклики 
конституціоналізму почергово.

Протягом останніх десятиліть у європейських державах спостері-
гається підвищення політичного невдоволення серед населення, що 
добре ілюструється зниженням явки на виборах, а також зростаюче 
розчарування або байдужість до політики, особливо серед молодих 
поколінь. у результаті цього втрачається довіра до демократії, збіль-
шується розрив між політичними інститутами та громадянами. ПарЄ 
пов’язує ці процеси із частковою втратою політичними партіями здат-
ності бути сполучною ланкою між громадянами і державою2. Якщо 
врахувати, що в основі конституційних систем правління цих держав 
лежить парламентаризм, де саме парламенти відповідальні за форму-
вання, політику уряду та контроль за їхньою діяльністю, недостатня 
чи сумнівна репрезентативність парламентів є складною проблемою. 
у таких умовах система представництва делегітимізується.

1  State of human rights and democracy in Europe. Parlamentary Assembly of Council 
of Europe. Resolution 1547 (2007). URL: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-en.asp?fileid=17531&lang=en.

2  там само.
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вихід із подібних криз представницького правління потребує від-
новлення довіри громадян до інституцій представницького правління 
(політичних партій, які є зв’язуючою ланкою між громадянами та 
державою, парламенту, інших представницьких органів, парламента-
рів) або за рахунок ширшого використання інструментів прямої демо-
кратії. Поряд із цим згадана проблема спричинила виникнення цікавої 
тенденції у рамках європейської моделі конституціоналізму – ширшо-
го залучення інститутів прямої демократії та розвитку патисипативної 
(демократії участі).

у той час як протягом минулого століття серед європейських дер-
жав пряму демократію активно використовувала у своїй конституцій-
ній системі фактично лише Швейцарія, сьогодні у низці держав від-
бувається переосмислення її ролі, застосування різноманітних способів 
участі громадян у прийнятті рішень, громадських консультаціях, конт-
ролі за діяльністю влади. для участі громадян використовуються но-
вітні методи комунікації, соціальні мережі і т. д. цікавим прикладом, 
зокрема, є розробка так званої краудсорсингової конституції ісландії, 
про що йтиметься детальніше в наступному підрозділі цієї праці.

важливою проблемою сучасного конституціоналізму, причому як 
для країн молодої демократії, так і для держав з усталеними демо-
кратичними традиціями, є забезпечення легітимності конституції. 
Легітимність конституції передбачає визнання її суспільством (con-
sensus omnium) як основоположного Закону, верховного по відношен-
ню до інших юридичних актів. таке визнання є можливим у разі, коли 
конституція відповідає волі народу, що складає основу його установ-
чої влади, та містить систему гарантій свободи і прав людини (зміс-
товий аспект легітимності). Поряд із цим гарантією втілення цієї волі 
у текст конституції є дотримання процедури прийняття чи зміни 
конституції (процедурний компонент легітимності)1. Проте у низці 
держав ухвалені в результаті реалізації установчої влади народу кон-
ституції неодноразово змінювалися (у деяких країнах таких змін 
налічується кілька десятків). Причому зміни до конституцій вносять-
ся парламентами, які не завжди уповноважуються на це установчою 
владою.

1  Бориславська о. конституційна реформа як шлях формування в україні консти-
туційної системи обмеженого правління (на основі досвіду європейської моделі кон-
ституціоналізму). Право України. 2014. № 7. с. 47–54.
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тут варто зауважити, що в науці дедалі більше поширюється підхід, 
за яким теорія установчої влади вважається застарілою, такою, що ви-
конала свою роль на етапі формування національних держав, натомість 
зараз триває епоха так званої постсуверенної конституції, коли вона 
приймається не установчим органом, а є результатом політичних кон-
сультацій. умовою легітимності конституції за цією концепцією вва-
жається проведення широких громадських та політичних консультацій, 
залучення представників різних суспільно-політичних груп до про-
цесу обговорення. Як позитивний приклад такого підходу переважно 
наводиться процес конституціотворення у Південній африці1.

Поряд із цим досвід постсоціалістичних держав свідчить про небез-
печність такого підходу. адже жодних критеріїв оцінки відкритості та 
широкої суспільної залученості до конституційного процесу на сьогод-
ні не вироблено. так, в угорщині, де партія «Фідес» отримала абсолют-
ну більшість у парламенті, їй вдалося не тільки кілька разів внести 
зміни до конституції в редакції 1989 р., але й прийняти нову впродовж 
усього кількох місяців 2011 р. ухвалена без громадських обговорень, 
у дуже стислі часові рамки та в політичних умовах, коли одна політична 
партія має абсолютну більшість у парламенті, конституція володіє сум-
нівною легітимністю. висновки щодо відсутності необхідних обговорень 
та консультацій у ході прийняття цієї конституції були зроблені вене-
ційською комісією, а наслідки такого підходу до конституціотворення 
є досі відчутними в цій країні. досвід угорщини свідчить про те, що 
ігнорування установчої природи конституції (принаймні в постсоціаліс-
тичних державах) має наслідком надмірну концентрацію влади парла-
ментською більшістю, сформованим нею урядом та його главою, тиск 
на засоби масової інформації, обмеження свобод та фактичну консерва-
цію політичної системи (детальніше про це – у підрозділі 4.3).

у той же час, окрім широкого суспільного обговорення, знаходжен-
ня суспільного консенсусу щодо змісту конституції, важливе значення 
для результативності конституційного процесу має досягнення згоди 
між ключовими суб’єктами політичних відносин. Підтвердженням 
цьому є ісландський кейс розробки та спроби прийняття так званої 
краудсорсингової конституції. досвід ісландії підтверджує: якщо від-
сутній політичний консенсус, навіть написаний за допомогою сучасних 

1  Arato Andrew. Redeeming the Still Redeemable: Post Sovereign Constitution Making. 
International Journal of Politics, Culture, and Society. Dec., 2009. р. 427–443.
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методів комунікації проект основного закону, що підтримується пере-
важною більшістю громадян, не має шансів стати конституцією (де-
тальніше – у підрозділі 4.2).

Постсоціалістичним державам, окрім згаданих, притаманна низка 
інших проблем функціонування конституційної системи правління. 
Передусім йдеться про труднощі в реалізації принципу поділу держав-
ної влади, яка інколи отримує своєрідний «перекіс» у той чи інший бік. 
так, румунії, що має змішану форму правління, притаманні тривалі 
конфлікти між главою держави та главою виконавчої влади. Законо-
мірно, що їх вирішенням має займатися конституційний суд, проте він 
сам ставав об’єктом політичного впливу.

Загалом, політичний тиск на органи конституційної юрисдикції 
є найбільш поширеною та водночас гострою проблемою цієї групи 
держав, як і проблеми із гарантуванням незалежності судової влади. 
справа в тому, що конституційна юрисдикція в умовах європейської 
моделі конституціоналізму є ключовим її елементом, що гарантує 
функціонування конституційної системи правління. тому блокування 
роботи конституційного суду незворотно має наслідком порушення 
балансу у цій системі і надмірну концентрацію влади тим чи іншим 
політичним суб’єктом. далі у цій праці детально розглядаються подіб-
ні приклади не тільки в румунії, але й в угорщині та Польщі, а також 
наслідки, до яких це призвело.

Згадані проблеми у постсоціалістичних державах та їх однотип-
ність ще раз підкреслюють, що конституціоналізм є єдністю ідеології, 
доктрини та практики, існує водночас на кількох рівнях та потребує 
внутрішнього сприйняття ідеології, осмислення доктрини та реалізо-
ваності цих ідей на практиці. сприйняття ідеології конституціоналізму 
відбувається на рівнях правової свідомості та правової культури, яка 
також має важливе значення і для функціонування конституційної 
системи правління. відсутність відчуття зв’язаності конституцією 
в глави держави, глави уряду, представників парламентської більшос-
ті обов’язково призводить до розбалансування конституційної системи 
правління та кризи конституціоналізму.

окрім внутрішніх проблем конституціоналізму в умовах європей-
ської моделі, існує низка зовнішніх викликів, що на нього впливають 
та зумовлюють відповідні тенденції у розвитку.

серйозним викликом для системи конституціоналізму стало зрос-
тання тероризму. Як уже неодноразово згадувалося у цій праці, осно-
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вою конституціоналізму є потреба гарантувати свободу людини та її 
основоположні права, задля чого на державну владу встановлюються 
конституційні обмеження. у нормальних (звичайних) умовах такий 
механізм функціонування конституційної демократії є ефективним. 
Проте, коли йдеться про терористичну загрозу, з якою зіткнулася знач-
на частина європейських держав у ХХі ст., то для її усунення та для 
боротьби із тероризмом державна влада має бути мобілізованою. Ми-
хайло савчин розглядає тероризм як різновид гібридної війни, що існує 
на противагу війнам конвенційним1. Як у випадку конвенційної війни, 
так і в разі тероризму, що є посяганнями на національну безпеку, 
об’єктивно існує потреба обмеження прав та свобод.

у таких умовах перед державами з європейською моделлю консти-
туціоналізму постає досить складне завдання – пошук балансу прав 
і свобод людини та громадянина, з одного боку, та захист національної 
безпеки – з другого. Позиція ПарЄ з цього приводу виглядає таким 
чином: тероризм як один із головних викликів для відкритих суспільств 
Європи «може і повинен бути подоланий без порушення самих прин-
ципів прав людини, верховенства права і толерантності, які терористи 
намагаються знищити»2.

Ще у 30-х рр. ХХ ст. соціологи карл Льовенштайн і карл Маннгайм 
розмірковували про доречність запровадження такого поняття, як во-
йовнича демократія (Streitbare Demokratie)3. а рішенням Федерально-
го конституційного суду німеччини щодо соціалістичної партії рей-
ху в 1952 р. ця теорія була введена у практику. відповідно до нього, 
у разі, якщо політична партія відкидає верховні принципи демократії, 
вона може бути усунена з політичного процесу4.

вочевидь, не тільки право на демократичну участь може бути 
об’єктом обмежень у випадку загроз національній безпеці. і такий 
підхід був відображений у конвенції про захист прав людини та осно-
воположних свобод, яка у ст. 15 передбачила можливість відхилення 

1  савчин М. Забезпечення конституційного порядку та стан війни. Укр. часопис 
конституц. права. 2017. № 2. с. 48–49.

2  Resolution № 2121 (2016). The functioning of democratic institutions in Turkey, 
Parliamentary Assembly, Council of Europe.

3  нінет антоні абат. конституційний краудсорсинг, спрямований на примирення 
народу і аристократії. Укр. часопис конституц. права. 2017. № 1. с. 23.

4  Kommers Donald P. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of 
Germany. Durham, NC : Duke University Press, 1997. P. 219. 
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держав від зобов’язань щодо гарантування основоположних прав 
людини у випадках війни або іншої суспільної небезпеки. войовнича 
демократія дозволяє обмежувати свободу слова, політичну участь і по-
літичний плюралізм, не змінюючи ключових цінностей, що покладені 
в основу конституції. При цьому обмеження основоположних прав 
розглядаються як обґрунтований та необхідний захід, спрямований на 
захист демократичної системи1.

Проте надання державі легальних можливостей відступати від 
гарантованих конституцією прав несе у собі і певні загрози, перед-
усім – державного свавілля, авторитаризму, диктатури. відтак, засто-
совувані державою обмежувальні заходи мають бути виключними, 
тимчасовими та співрозмірними із тими загрозами нацбезпеці, які 
держава намагається усунути за їх допомогою. Європейський суд з прав 
людини неодноразово зазначав, що принцип войовничої демократії 
полягає в її обмеженні надзвичайними випадками2. Як ЄсПЛ, так і інші 
органи та установи ради Європи розробили низку стандартів обмежень 
основоположних прав, у тому числі – права на демократичну участь, 
що покликані забезпечити баланс між потребами національної без-
пеки, з одного боку, та демократії і прав людини – з другого.

до прикладу, у резолюції від 22 червня 2016 р. Парламентська 
асамблея ради Європи заявила про необхідність перевірки законодав-
ства, прийнятого владою туреччини з метою боротьби з тероризмом, 
а також практики його реалізації, на предмет дотримання європейських 
стандартів та принципу пропорційності. визнаючи, що країна зіштов-
хнулася із масштабними та неодноразовими терористичними атаками, 
підготовленими ісламською державою, робітничою партією курди-
стану та іншими організаціями, що призвели до численних жертв 
у низці міст, та право і обов’язок туреччини протистояти тероризму 
з метою захисту своїх громадян, асамблея водночас наголосила, що 
такі заходи безпеки повинні відповідати міжнародному праву, а також 
принципам необхідності та пропорційності3.

1  Бориславська о. демократія в умовах війни та загроз національній безпеці. 
Укр. часопис конституц. права. 2017. № 2. с. 9–10.

2  див. для прикладу: Європейський суд з прав людини (ЄсПЛ) у справі «об’єднана 
комуністична партія туреччини проти туреччини» (1998), Заява № 19392/92 (есПЛ, 
30/01/1998), а також у справі «геррі Батасуна та Батасуна проти іспанії» (2009), Заява 
№ 25803/04 і 25817/04 (ЄсПЛ 30 червня 2009 р.).

3  Resolution № 2121 (2016). The functioning of democratic institutions in Turkey, 
Parliamentary Assembly, Council of Europe.
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Ще одним зовнішнім викликом, з яким зустрілася європейська 
модель конституціоналізму у ХХі ст., є міграційні процеси (як конт-
рольовані, так і неконтрольовані). спричинені цими процесами «сти-
рання» національних кордонів, а також політика денаціоналізації 
у низці держав викликали своєрідну зворотну реакцію, що мало на-
слідком прихід до влади крайніх правих та праворадикальних, а також 
популістичних політичних сил. водночас загострилися проблеми 
фрагментації, сепаратизму (до прикладу, референдум та події, що його 
супроводжували, в каталонії). крім того, тенденція до регіоналізації 
із широкими правами регіонів (незалежно від їх статусу всередині 
держави), транскордонним та іншими формами співробітництва регі-
онів, ставлять під загрозу збалансованість конституційної системи 
правління по вертикалі, адже пов’язані із посиленням політичних по-
зицій цих територіальних одиниць.

узагальнюючи, зауважимо, що ХХі ст. для європейської моделі 
конституціоналізму позначилося низкою внутрішніх проблем та зов-
нішніх викликів, серед яких найбільш виразними є спроби концентра-
ції влади всупереч існуючим конституційним обмеженням і, відповід-
но, усунення таких запобіжників із конституцій, терористичні загрози, 
міграційні процеси, а також суспільно-політичні потрясіння, спричи-
нені корупційними діями чи неефективною політикою. Звичайно, да-
леко не всі вони знайшли своє відображення у цьому дослідженні. Ми 
свідомо фокусувалися на тих проблемах та досвіді тих країн, який 
особливо цінний для україни.

4.2. Спроба патисипативної демократії 
в конституційному процесі  

(ісландський кейс)

одним із викликів конституціоналізму в низці європейських держав 
ХХі ст. стала зростаюча суспільна недовіра до органів публічної влади, 
спричинена корупційними скандалами (греція, іспанія, італія, румунія, 
угорщина та ін.), неефективними діями органів публічної влади у кри-
тичних чи кризових ситуаціях (ісландія). цікава думка з цього при-
воду висловлена у щорічному звіті трансперенсі інтернешнл, що 
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є додатком до індексу сприйняття корупції у 2016 р. у ньому, зокрема, 
зазначено, що «у багатьох країнах регіону недостатня відповідальність 
породила сприйняття квазібезкарності політичних еліт, і нинішня хви-
ля популізму по всій Європі, здається, дає змогу легалізувати корупцію 
та клієнтелізм, годуючи надзвичайну владу багатих людей, які здій-
снюють керівництво або володіють владою прийняття рішень»1.

Звичайно, загалом картина сприйняття та поширення корупції 
у європейських державах у порівнянні з іншими регіонами не найгір-
ша (все-таки із топ-10 держав з найменшими корупційними ризиками – 
8 європейських), проте показовим є те, що низка європейських держав 
посідають 50 і нижчі сходинки (до прикладу, італія займає 57 місце, 
Хорватія – 60, румунія – 64, угорщина – 69). найнижчі місця серед 
держав із європейською моделлю конституціоналізму посідають 
Молдова (132) та україна (137)2.

у той же час сприйняття проблеми корупції крізь призму безкар-
ності еліт (економічної, політичної) призводить до делегітимації лібе-
ральної демократії як такої, особливо у її елітарному трактуванні 
(поширене до сьогодні у сШа і досить поширене у Європі) та дає 
поштовх розвитку таких концепцій та ідей, які могли би забезпечити 
ширші можливості народу, по-перше, контролювати владу, по-друге, 
самостійно її здійснювати.

цим, як видається, можна пояснити поширення популярності 
патисипативної демократії (демократії участі, заснованій на прямому 
народовладді). вона передбачає більш радикальне трактування вза-
ємовідносин народу та держави, ніж заснована на комунікативній 
теорії юрґена габермаса деліберативна демократія. остання також 
означає широку участь громадян у політичному процесі, проте 
є «своє рідним компромісом між елітарною та учасницькою демокра-
тією», метою якої є «підвищення компетентності громадян та наді-
лення їх дорадчими функціями – при одночасному наголосі на склад-
ності процедури ухвалення демократичних рішень та ролі в ньому 

1  Europe and Central Asia: an overall stagnation. Regional analysis by Conny Abel, 
Svetlana Savitskaya and Valentina Rigamonti of Transparency International. URL: https://
www.transparency.org/news/feature/europe_and_central_asia_an_overall_stagnation.

2  Corruption Perceptions Index. URL: https://www.transparency.org/news/feature/
corruption_perceptions_index_2017.
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експертів і професійних управлінців»1. натомість патисипативна де-
мократія претендує на ухвалення найважливіших рішень шляхом 
прямого голосування народу. такі тенденції знайшли своє відображен-
ня у спробі створення засобами прямої демократії із високим ступенем 
інклюзивності, забезпеченням найширшої участі громадян, нової 
конституції ісландії.

Після глибокої економічної кризи 2008 р., яка була спровокована 
діяльністю приватних банків та поглиблена світовою фінансовою кри-
зою, в ісландії розпочалися масові громадянські протести. серед вимог 
протестувальників (поряд із закликами до відставки уряду, відмови 
виплачувати борги приватних банків іноземним партнерам та МвФ) 
було і прийняття нової конституції, яка мала стати новим суспільним 
договором. Проте причини суспільно-політичної кризи, що виникла, 
були не тільки економічні, але й політичні. Питання взаємовідносин 
людини, суспільства і держави, поділу влади, контролю за природними 
ресурсами ніколи не були предметом обговорення в ісландському сус-
пільстві, адже діюча конституція приймалася у 1944 р., коли ісландія 
припинила взаємовідносини з данією (з 1918 р. – унія).

відтак, утворена в результаті парламентських виборів 2009 р. коа-
ліція соціал-демократичного альянсу та руху лівих зелених після 
чергових протестів, спричинених згодою уряду оплатити борги при-
ватних банків, оголосила проведення загальнонаціонального референ-
думу з цього питання та започаткувала процес розробки проекту нової 
конституції. для цього було вирішено утворити національну асамб-
лею, яка мала складатися із простих людей, відібраних випадковим 
чином за лотерейною системою із національного реєстру громадян. 
таким чином, до складу асамблеї було обрано 950 громадян, які роз-
почали роботу з розробки проекту.

Якщо розглядати спробу конституційної реформи в ісландії у хро-
нологічному порядку, слід виокремити кілька наступних стадій, важ-
ливих для загального розуміння цього процесу. отже, після утворення 
національної асамблеї 2010 р. такими були:

 – прийняття у червні 2010 р. парламентом Закону про конститу-
ційну асамблею (згідно із ним, до її складу мало увійти 25 осіб, об-

1  колодій антоніна. Процес деліберації як складова демократичного врядування. 
Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування : матеріали наук.-
практ. конф., Лріду наду при Президентові україни, 4 квіт. 2008 р. Львів, 2008.  
с. 106–110.
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раних шляхом прямих виборів; конституційна асамблея мала бути 
скликана до 15 лютого 2011 р. та завершити роботу до 15 квітня 2011 р., 
розроблений асамблеєю проект мав бути внесений в альтинг, а зго-
дом – на референдум. крім того, в законі містився перелік питань, які 
мали бути вирішені у проекті конституційних змін)1;

 – вибори до конституційної асамблеї 27 листопада 2010 р., на 
яких було обрано 25 членів асамблеї;

 – анулювання результатів виборів до конституційної асамблеї 
верховним судом ісландії 25 січня 2011 р.;

 – прийняття альтингом рішення про призначення обраних членів 
асамблеї до конституційної ради 25 лютого 2011 р., що означало іг-
норування рішення верховного суду;

 – внесення конституційною радою розробленого нею проекту 
конституційних змін до парламенту 29 липня 2011 р.;

 – проведений 20 жовтня 2012 р. консультативний референдум, на 
який було винесено питання – чи має цей проект стати основою кон-
ституційної реформи, а також п’ять ключових пропозицій, включених 
до проекту конституційних змін;

 – відхилення законопроекту альтингом навесні 2013 р., що за-
блокувало подальший процес (у разі його схвалення мав бути прове-
дений референдум та проект мав бути остаточно затверджений новим 
скликанням парламенту, обраним на наступних виборах).

Після підготовки першого варіанта проекту його доопрацюванням 
займалася конституційна рада (утворена парламентом після визнання 
недійсними виборів конституційної асамблеї), робота якої була мак-
симально відкритою: її засідання транслювалися он-лайн, усі рішення 
оприлюднювалися. крім того, текст проекту був відкритий для загаль-
нонаціонального обговорення протягом усієї роботи ради, яка збирала 
усі пропозиції та зауваження через соціальні мережі, а також через 
інтерактивний сайт. Загалом було подано близько 3600 зауважень до 
роботи ради та 370 поправок до тексту проекту2.

аналіз порядку розробки проекту нової конституції дає підстави 
зробити висновок, що це була спроба патисипативної демократії, за 

1  Act on a Constitutional Assembly no. 90/2010. URL: http://www.thjodfundur2010.is/
other_files/2010/doc/Act-on-a-Constitutional-Assembly.pdf.

2  офіційний веб-сайт конституційної ради ісландії. URL: http://stjornlagarad.is/
english/.
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якої переважна більшість громадян мали можливість брати участь 
у процесі розробки конституційних змін. активність громадян та їхня 
залученість до процесу була настільки значною, що сам проект кон-
ституції назвали «краудсорсинговим». Поряд із цим конституційна 
реформа так і не була завершена, розроблений законопроект не був 
ухвалений, що ставить на порядок денний низку важливих для консти-
туційно-правової науки питань. чому механізм патисипативної демо-
кратії не спрацював і конституційний процес не був доведений до 
логічного завершення? чи можна вважати конституційну асамблею 
та конституційну раду конституантами? чи взагалі патисипативна 
демократія, яка стає все більш реальною за рахунок розвитку технічних 
можливостей, є придатною для розробки і прийняття конституцій? чи 
є перемога елітарної демократії, представницької демократії над пар-
тисипативною остаточною чи лише першим епізодом їх тривалої та 
запеклої боротьби у майбутньому?

для відповідей на ці питання необхідно більш детально проаналі-
зувати процедуру конституційної реформи в ісландії та її зміст з кон-
ституційно-правової точки зору.

Перш за все слід наголосити, що на початку конституційного про-
цесу було прийнято принципове рішення проводити конституційну 
реформу за процедурою внесення змін до основного закону, яка перед-
бачена чинною конституцією. це й стало визначальним юридичним 
чинником, що вплинув на кінцевий результат (звичайно, поряд із 
низкою політичних чинників). відповідно до ст. 79 діючої конституції, 
пропозиції щодо її зміни чи доповнення можуть бути внесені на чер-
гову чи позачергову сесію альтингу. Якщо пропозиція приймається 
альтингом, він негайно має бути розпущений і повинні бути проведе-
ні загальні вибори. Якщо новообраний парламент прийме зміни по-
вторно, вони мають бути підписані Президентом і набирають чиннос-
ті як конституційний закон. у разі, якщо альтинг вносить зміни щодо 
статусу церкви, вони повинні бути «затверджені або відхилені таємним 
голосуванням усіх, хто має право голосу»1.

таким чином, остаточне рішення щодо зміни конституції – за пар-
ламентом. виходячи із цього, створена конституційна асамблея не 
могла стати конституантою, маючи лише статус консультативного 

1  Constitution of the Republic of Iceland, 17 June 1944, as amended 30 May 1984, 
31 May 1991, 28 June 1995 and 24 June 1999. URL: http://www.government.is/constitution/.
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органу. консультативний характер мав і референдум, оскільки чинна 
конституція не передбачає можливості здійснення установчої влади 
шляхом прямого волевиявлення, а порядок внесення змін до консти-
туції визначений нею ж. саме такий (консультативний) статус консти-
туційної асамблеї був визначений у Законі, ухваленому альтингом 
у червні 2010 р.1, у якому також вказувалося, що після підготовки за-
конопроекту він має бути внесений для розгляду до парламенту.

цікавими з точки зору можливої дискусії щодо установчої природи 
конституційної асамблеї є положення згаданого вище Закону, у якому 
наперед було визначено питання, вирішення яких мало бути відобра-
жене у розробленому проекті. це, зокрема, – засади конституції та її 
основні поняття; організація законодавчої та виконавчої влади, їхні 
межі; роль і позиція Президента республіки; незалежність судів і на-
гляд за ними інших суб’єктів державної влади; положення про вибори 
і систему виборчих округів; демократична участь громадськості, зо-
крема, організація референдуму, в тому числі з питань конституційних 
законів; передача державної влади міжнародним організаціям та ви-
рішення зовнішньополітичних питань; проблеми навколишнього сере-
довища, такі як володіння природними ресурсами та їх використання2. 
Хоча конституційна асамблея могла взяти до обговорення й інші 
питання, проте законодавець все-таки окреслив перед нею ключові, 
з його точки зору, напрями, що потребували конституційних змін.

Що стосується змісту розробленого проекту, то члени правової 
спільноти країни, депутати Парламенту та керівництво країни визнали, 
що запропонований конституційною радою проект конституції не-
реалістичний, його неможливо втілити в життя, він суперечить право-
вим та політичним традиціям країни. За словами експертів, остаточне 
затвердження цього проекту поставило би країну у ситуацію відсут-
ності правової визначеності3. критику отримав проект і з боку вене-
ційської комісії, яка зазначила, що численні положення проекту сфор-
мульовано надто нечітко і узагальнено, запропонована інституційна 
система є досить складною і непослідовною, а положення про права 

1  Act on a Constitutional Assembly no. 90/2010. URL: http://www.thjodfundur2010.is/
other_files/2010/doc/Act-on-a-Constitutional-Assembly.pdf.

2  там само.
3  нінет антоні абат. конституційний краудсорсинг, спрямований на примирення 

народу і артистократії. с. 20.
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людини необхідно було визначити чіткіше і обґрунтувати в аспекті 
обсягу та характеру прав, які захищаються, а також відповідних 
зобов’язань1.

розроблений проект у своїй основі має конституцію 1944 р., проте 
відрізняється від неї принципово. відмінності помітні вже у преамбу-
лі, де змін зазнав суб’єкт установчої влади, що приймає конституцію, – 
«Ми, люди, які населяють ісландію» замість ісландської нації. Єван-
гельська лютеранська церква не визначається у проекті як державна, 
залишаючи це питання для законодавчого регулювання. Більше того, 
вирішенню цього питання законодавцем обов’язково має передувати 
референдум. сфера референдної демократії загалом суттєво розшире-
на. так, передбачено імперативний референдум перед укладенням 
міжнародних угод, що передбачають передання державної влади між-
народним інституціям (ст. 111 проекту), що фактично означає надання 
народові права вето на рішення щодо інтеграції в Європейський союз. 
крім того, передбачено можливість голосування на референдумі щодо 
законопроектів, які Президент повернув до парламенту. Загалом 10 % 
виборців можуть вимагати проведення референдуму щодо будь-якого 
закону (за певними винятками, зокрема щодо бюджету) протягом трьох 
місяців з часу його внесення. виборці можуть пропонувати законопро-
екти парламенту, котрий або приймає пропозицію, або виносить проти-
лежну пропозицію на референдум. інститути прямої демократії також 
передбачено використовувати для затвердження рішення парламенту 
щодо усунення з посади президента, а також щодо внесення змін до 
конституції2.

таке суттєве розширення сфери застосування прямої демократії 
свідчить про цілком серйозну спробу переходу до партисипативної де-
мократії на противагу елітарній, представницькій моделям. Практика 
функціонування сучасних демократій свідчить про зростання ролі делі-
берації (консультацій, широких обговорень, залучення до прийняття 
рішень значної частини суспільства), що є близькою до патисипативної 
демократії, проте ісландський проект є все-таки більш радикальним 

1  CDL-AD(2013)010 Opinion on the Draft New Constitution of Iceland, Strasbourg, 
11 March 2013. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx? 
pdffile=CDL-AD(2013)010-e.

2  Elkins achary, Ginsburg Tom and Melton James. A Review of Iceland’s 
Draft  Constitution. The Comparative Constitutions Project, 2012. URL: http:// 
comparativeconstitutionsproject.org/wp-content/uploads/CCP-Iceland-Report.pdf.
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варіантом трактування ролі народу в сучасній системі правління. націо-
нальні та місцеві органи влади у всьому світі все частіше використовують 
краудсорсинг як частину їхньої практики відкритого уряду у контексті 
good governance, що охоплює принципи інклюзивності (залучення), 
підзвітності та прозорості1. З кожним роком стає все більше прикладів 
успішних кейсів краудсорсингу у процесі прийняття важливих управ-
лінських рішень, проведенні реформ2 і т. д. Проте ісландії, яка «будучи 
однією із найдавніших парламентських демократій у світі, наблизилася 
до того, щоб увійти в історію прийняттям першої у світі найбільш ін-
клюзивно та прозоро написаної конституції»3, так і не вдалося успішно 
завершити цей проект. чи свідчить це про непридатність патисипативної 
демократії для конституціотворення чи лише про помилки, допущені 
у конкретному ісландському кейсі?

Як видається, конституційна реформа ісландії, попри її унікально 
високий ступінь залучення громадян до її проведення, фактично була 
приреченою на невдачу низкою кроків, що делегітимували як сам про-
цес, так і його результат (у разі, якби все-таки закон про внесення змін 
до конституції вдалося прийняти). Першим кроком, що негативно 
позначився на легітимності процесу, стало практично повне самоусу-
нення від процесу розробки проекту конституції правих політичних 
сил, які закликали своїх прихильників ігнорувати вибори до консти-
туційної асамблеї та подальшу роботу над проектом. не менш важли-
ве значення (у негативному сенсі) мали допущені при проведенні ви-
борів до конституційної асамблеї помилки, що стало формальним 
приводом для визнання цих виборів недійсними. Щоправда, професор 
торвалдур гілфасон, який був членом конституційної ради, зауважує, 
що п’ять із шести суддів, які приймали згадане рішення, були канди-
датами від правої Партії незалежності, натякаючи тим самим на по-
літичну упередженість при прийнятті цього рішення4. і врешті, прий-

1  Aitamurto Tanja, Landemore Hélène. Five design principles for crowdsourced 
policymaking: Assessing the case of crowdsourced off-road traffic law in Finland. Journal 
of Social edia for Organizations. 2015. Vol. 2, Issue 1. P. 2.

2  Приклад проведення «реформи бездоріжжя» у Фінляндії детально проаналізо-
ваний у статті за попереднім посиланням.

3  Landemore Hélène. Inclusive Constitution-Making: The Icelandic Experiment. 
The Journal of Political Philosophy. 2015. Volume 23, Number 2. P. 167.

4  Thorvaldur Gylfason. Iceland’s Citizen Constitution: the Window Remains Wide 
Open. Verfassungsblog on matters constitutional. 6 apr. 2016. URL: http://verfassungsblog.de/
icelands-citizen-constitution-the-window-remains-wide-open/.
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няте альтингом рішення щодо призначення членів конституційної 
ради для розробки проекту конституційних змін залишило більше 
питань щодо легітимності процесу, аніж вирішило проблем.

аналізуючи причини невдачі конституційної реформи, безпосеред-
ня її учасниця, член конституційної ради професор Бйорґ тораренсен 
зауважила, що однією із них було протиставлення народу як особли-
вого джерела влади та обраних представників національного парла-
менту, що відбулося на початку процесу, коли конституціотворення 
було визначено як «неполітичну» справу та виведено за межі «полі-
тичного форуму»1. дійсно, розроблений проект конституційних змін 
за обраного порядку проведення конституційної реформи (шляхом 
внесення змін відповідно до встановленої конституцією процедури) 
рано чи пізно мав опинитися в альтингу, де для його прийняття необ-
хідна була згода ключових політичних сил. а оскільки політичний 
компроміс не був досягнутий під час розробки проекту, він, якщо і був 
можливий, то потребував значно більше часу, ніж чотири місяці, які 
залишалися в парламенту для розгляду цього акта.

навіть якби проект був прийнятий парламентом поточного скли-
кання і схвалений на референдумі, парламент наступного скликання 
також мав схвалити нову редакцію конституції. відтак, доведення 
конституційної реформи до логічного завершення відповідно до вста-
новлених чинною конституцією процедур так чи інакше потребує 
широкого суспільного та політичного консенсусу щодо її змісту.

ісландський досвід краудсорсингового конституціотворення свідчить 
про необхідність поєднання патисипативної демократії із політичними 
консультаціями, залученням до цього процесу представників ключових 
політичних сил. адже чинні конституції, як правило, є жорсткими та 
надійно захищають конституційний лад, встановлений кілька десятків 
чи навіть сотень років тому, що суттєво обмежує можливості патиси-
пативної демократії у сфері конституціотворення. чи буде прийнята 
таким способом конституція прикладом патисипативної демократії чи 
більш м’яким варіантом демократії деліберативної – залишається те-
оретичним питанням, проте з точки зору практики це дає можливості 
на зміну конституції та конституційного ладу мирним шляхом.

1  Thorarensen Bj rg. Why the making of a crowd-sourced Constitution in Iceland failed. 
URL: http://constitutional-change.com/why-the-making-of-a-crowd-sourced-constitution-
in-iceland-failed/.
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4.3. Парламентаризм  
і концентрація повноважень  
парламентською більшістю  

та главою уряду (Угорський кейс)

Більшість держав із європейською моделлю конституціоналізму 
є парламентськими з точки зору розподілу повноважень між гілками 
державної влади, і лише кільком із них притаманні інші форми прав-
ління. Проте парламентаризм по-різному проявляється в державах 
з усталеними традиціями демократії, з одного боку, та в постсоціаліс-
тичних державах – з другого. трапляються випадки, коли така система 
сприяє надмірній концентрації повноважень правлячою політичною 
партією та/чи главою уряду, як в угорщині або в Польській республіці. 
такі відхилення від збалансованого розподілу влади в умовах парла-
ментаризму несуть загрозу всій конституційній системі правління, адже 
рано чи пізно призводять до усунення конституційних обмежень та 
авторитаризації (тоталітаризації) влади. Причому досвід німеччини 
першої половини ХХ ст. свідчить про те, що свавільний парламента-
ризм – не менш загрозливе явище для людини, її прав та свобод, ніж 
свавільний президенталізм чи будь-який інший прояв одноосібної 
авторитарної влади.

Звичайно, поняття «надмірна» концентрація повноважень є від-
носним та може трактуватися по-різному залежно від обраних підходів 
до аналізу. відтак, може виникнути запитання: чому в одних випадках, 
наприклад у Фрн, де ангела Меркель безперервно обіймає посаду 
Федерального канцлера німеччини з 2005 р., така ситуація вважається 
нормальною, а в інших країнах, наприклад в угорщині, де віктор ор-
бан є главою уряду з 2010 р., є всі ознаки надмірної концентрації вла-
ди? Що може свідчити саме про надмірну концентрацію повноважень, 
зокрема главою уряду, і з якого часу вона стає загрозливою для кон-
ституціоналізму? вочевидь, самого факту тривалого виконання функ-
цій глави уряду для таких висновків недостатньо. на наше переконан-
ня, робити подібні висновки можна лише на підставі комплексного 
аналізу як джерел конституційного права, так і фактичної конститу-
ційної системи у її динаміці. Формальний підхід не дає можливості 
дослідити важливі з точки зору функціонування конституціоналізму 
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питання, спрогнозувати напрями розвитку конституційних систем, 
з’ясувати тенденції, що склалися. розглянемо детальніше згадані проб-
леми на прикладі подій в угорщині.

точкою відліку процесу концентрації повноважень стали парла-
ментські вибори 2010 р., у результаті яких партія віктора орбана 
«Фідес» отримала абсолютну більшість у парламенті. За рахунок спе-
цифіки використовуваної виборчої системи 52 % голосів виборців, які 
здобула партія, трансформувалися у 68 % парламентських мандатів1. 
це відкрило можливості для безперешкодної реалізації політики партії, 
формування уряду, прийняття відповідного законодавства і т. д. Поряд 
із цим отриманої кількості депутатських мандатів було достатньо для 
зміни конституції, а також прийняття нової конституції, що, власне, 
і було зроблено.

Передусім варто зазначити, що до 2012 р. в угорщині діяла кон-
ституція 1949 р., до якої у 1989 р. було внесено комплексні зміни. 
демонтаж соціалістичної системи, запровадження багатопартійності 
та парламентаризму, що були пріоритетами на той час, вимагали за-
міни конституції. Проте прийняття нового документа потребувало часу, 
тому при обранні способу конституційної реформи у 1989 р. було ви-
рішено зупинитися на внесенні змін; при цьому в преамбулі вказува-
лося на тимчасовий характер конституції, яка мала діяти до прийнят-
тя нової.

Після формування навколо партії «Фідес» парламентської коаліції 
за результатами виборів 2010 р. вона практично невідкладно присту-
пила до оновлення конституційного регулювання. Причому протягом 
кількох місяців правляча коаліція вносила зміни до діючої на той час 
конституції 10 разів2, деякі із поправок були вкрай контроверсійними. 
Поряд із цим було вирішено прийняти нову конституцію, яка мала 
цілком замінити попередню, ухвалену в комуністичні часи.

розробкою проекту нової конституції у 2011 р. займався аdhoc 
парламентський конституційний комітет, активну діяльність у якому 
здійснювали представники правлячої партії «Фідес», у той час як пред-

1  Brodsky Clava. Hungary’s Dangerous Constitution. Colunbia Journal of Transi-
tional Law. URL: http://jtl.columbia.edu/hungarys-dangerous-constitution/.

2  CDL-AD(2011)001, Opinion on three legal questions arising in the process of draft-
ing the new Constitution of Hungary, Strasbourg, 28 March 2011. р. 8. URL: http://www. 
venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)001-e.
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ставники опозиції бойкотували роботу комітету в знак протесту проти 
обмеження повноважень конституційного суду, що відбулось в резуль-
таті внесення змін до конституції у 2010 р. розроблений парламент-
ським конституційним комітетом проект було подано на розгляд пар-
ламенту у березні 2011 р., у квітні – прийнято та підписано Президен-
том1. така швидкість та водночас закритість процедури підготовки 
і прийняття нової конституції, обмежені можливості його обговорен-
ня політичними силами, в засобах масової інформації та громадянсько-
му суспільстві, були піддані серйозній критиці як всередині країни, так 
і з боку європейських органів та установ2.

Загалом, з формальної точки зору бажання парламентської біль-
шості оновити конституційне регулювання шляхом внесення змін до 
конституції та навіть прийняти новий основний Закон виглядає цілком 
логічним. адже дійсно, прийнята в середині ХХ ст. конституція була 
заснована на комуністичній ідеології, а після її кардинальної зміни 
у 1989 р. втратила системність та цілісність. Проте спосіб, у який про-
водилася конституційна реформа (закритість процесу від значної 
частини суспільства, обмежена участь ЗМі, відсутність широких кон-
сультацій з політичними силами, загальносуспільних обговорень та й, 
врешті, швидкість, з якою реформа була проведена), а також зміст 
окремих поправок, що вносилися до попередньої редакції конституції, 
зміст деяких положень конституції 2012 р. у комплексі свідчать про 
бажання парламентської більшості, партії, навколо якої вона сформо-
вана, та її лідера позбутися серйозних конституційних обмежень та 
сконцентрувати владу.

Підтвердженням цьому висновку є і реакція Європарламенту, який 
в одній із численних резолюцій, присвячених ситуації в угорщині, 
підтримав позицію інших органів та установ Єс та ради Європи, вка-
завши, що процес прийняття конституції був закритим, а значна час-
тина її норм становлять загрозу базовим європейським цінностям3.

1  CDL-AD(2011)016. Opinion on the New Constitution of Hungary, Strasbourg, 20 
June 2011. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
AD(2011)016-e.

2  CDL-AD(2011)001. Opinion on three legal questions arising in the process of draft-
ing the new Constitution of Hungary, Strasbourg, 28 March 2011. URL: http:// 
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)001-e.

3  European Parliament resolution of 5 July 2011 on the Revised Hungarian Constitution. 
URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0315+0+DOC+XML+V0//EN.
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Що стосується змісту конституційних положень, особливий інтерес 
у контексті цього дослідження викликають деякі із них.

найважливішим стримуючим чинником у конституційній системі 
правління в умовах європейської моделі конституціоналізму, як уже 
неодноразово зазначалося, є конституційна юрисдикція. відтак, основ-
на «увага» з боку коаліції відразу ж після її утворення зосередилася на 
конституційному суді угорщини. так, ще до прийняття нової консти-
туції, у 2010 р., було зроблено перші і дуже серйозні кроки до обме-
ження його повноважень. тоді було внесено зміни до конституції 
1949 р., суть яких полягала в тому, що конституційний суд міг роз-
глядати конституційність актів, пов’язаних із державним бюджетом, 
державними та місцевими податками і зборами, і приймати рішення 
про їх неконституційність виключно у разі встановлення факту пору-
шення прав на життя та людську гідність, на захист персональних 
даних, свободи думки, совісті та релігії або прав, пов’язаних з угор-
ським громадянством1. Згадані обмеження згодом перейшли і до нової 
конституції (ст. 37(4)).

Проте, приймаючи нову конституцію у 2011 р., парламент пішов 
ще далі, включивши до її Прикінцевих положень норму, якою було 
анульовано всі рішення конституційного суду, прийняті ним до 1 січ-
ня 2012 р. (тобто до дня набрання чинності новою конституцією)2. 
цей радикальний крок засвідчив небажання більшості бути зв’язаною 
будь-якими конституційними обмеженнями, у тому числі рішеннями 
органу конституційної юрисдикції. конституційний суд угорщини 
при цьому відстоював «проконституційну політику» (у сенсі консти-
туційної наступності), підтверджуючи свої попередні позиції у всіх 
випадках, де вони не суперечили новій конституції угорщини.

так, у рішенні № 22/2012 конституційний суд встановив, що його 
«рішення, прийняті на основі фундаментальних цінностей, прав і сво-
бод людини та конституційних інституцій, що принципово не змінені 
основним законом, залишаються чинними». Проте це рішення, як 
і низка інших важливих рішень, ухвалених конституційним судом 

1  CDL-AD(2011)001. Opinion on three legal questions arising in the process of drafting 
the new Constitution of Hungary, Strasbourg, 28 March 2011. р. 9. URL: http://www. 
venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)001-e.

2  П. 5 Прикінцевих положень конституії угорщини 2011 р. URL: https://www. 
constituteproject.org/constitution/Hungary_2013?lang=en.
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упродовж 2012–2013 рр., фактично було анульовано у досить своєрід-
ний спосіб – шляхом прийняття так званої четвертої поправки до 
конституції1, яка включила до Перехідних положень конституції норми, 
що раніше були визнані конституційним судом неконституційними.

таким чином парламентській більшості фактично вдалося уникну-
ти конституційного контролю. Замість того, щоб сприйняти рішення 
конституційного суду як зв’язуючі, що встановлюють легітимні кон-
ституційні обмеження для парламентської більшості, натомість вона 
вийшла за їх рамки, фактично залишивши «останнє слово в питаннях 
конституційності» за собою2.

одним із рішень конституційного Cуду, що втратило силу в ре-
зультаті прийняття нової конституції, було визнання неконституцій-
ним положення про заборону політичної реклами під час виборчої 
кампанії в усіх медіа, окрім публічних (які перебували під контролем 
правлячої партії), що вплинуло на перебіг подальших виборчих кам-
паній3. Проте це не єдиний крок, що мав на меті вплив на хід націо-
нальних виборів та їх результати, що також може вважатися свідчен-
ням надмірної концентрації влади. так, прийнята у 2011 р. консти-
туція передбачила утворення нового складу виборчої комісії на 
кожні національні вибори. крім того, зміна меж виборчих округів 
відтепер потребувала прийняття відповідного рішення парламентом 
більшістю не менше як у дві третини. така ж кількість голосів необ-
хідна для обрання суддів конституційного суду, а також для вирі-
шення величезної кількості інших важливих питань.

справа в тім, що нова конституція передбачила існування так зва-
них «кардинальних законів» (що відповідають загальновідомому тер-

1  Протягом 2012–2013 рр. до конституції було внесено чотири поправки. Перша 
(4 червня 2012 р.) передбачала, що Перехідні положення є частиною основного За-
кону; друга (29 жовтня 2012 р.) – внесла до Перехідних положень норму із вимогою 
щодо реєстрації виборців; відповідно до третьої поправки (21 грудня 2012 р.) сферу 
виключного регулювання кардинальних законів було поширено на відносини при-
дбання та використання орних земель та лісів, а також інтегрованої сільськогосподар-
ської продукції; четверта поправка (11 березня 2013 р.) повернула до Прикінцевих 
положень низку норм, що раніше були визнані неконституційними.

2  Bogdandy Armin, Sonnevend Pal. Constitutional Crisis in the European Constitutional 
Area. Theory, Law and Politics in Hungary and Romania. Oxford and Portland, Oregon, 
2015. р. 26–27.

3  Brodsky Clava. Hungary’s Dangerous Constitution. Colunbia Journal of Transi-
tional Law. URL: http://jtl.columbia.edu/hungarys-dangerous-constitution/.
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міну органічні закони), які потребують кваліфікованої більшості у 2/3 
для їх прийняття. такими законами мали бути врегульовані всі най-
важливіші питання організації публічної влади, а також найважливіші 
відносини в усіх сферах суспільного життя (у конституції близько 
50 згадок-відсилань до таких законів). Фактично більшість питань со-
ціально-економічного, фінансового характеру, а також пов’язаних із 
виборами, функціонуванням медіа та низка інших регулюються саме 
такими законами. тож такий крок створив передумови для консервації 
як політичної системи, так і соціально-економічної та фінансової по-
літики держави. венеційська комісія у своєму висновку вказала, що 
питань, які мають регулюватися кардинальними законами, як це перед-
бачено новою угорською конституцією, невиправдано багато; парла-
менти повинні мати можливість діяти гнучко, щоб адаптуватися до 
нових умов і вирішувати нові проблеми в суспільстві1.

уже через півтора року після набрання конституцією чинності 
Європарламент у своїй резолюції констатував, що зловживання інсти-
тутом кардинальних законів в угорщині негативно позначилося на 
незалежності судової влади, центрального банку, органу захисту пер-
сональних даних, а також на забезпеченні справедливих умов політич-
ної конкуренції та політичної змінності, натомість надало виняткове 
право чинній більшості призначати посадових осіб на надзвичайно 
тривалий термін, впливаючи таким чином на здатність наступних 
урядів здійснювати керівництво у майбутньому2.

серйозні проблеми у зв’язку із діяльністю парламентської біль-
шості виникли у сфері незалежності судової влади. Після набрання 
чинності основним Законом, його перехідними положеннями та за-
коном про правовий статус суддів обов’язковий пенсійний вік для 
суддів був зменшений з 70 до 62 років, що, за задумом коаліції, мало 
забезпечити суттєве оновлення суддівського корпусу. варто зазначити, 
що 6 листопада 2012 р. Європейський суд справедливості прийняв 
рішення, за яким таке радикальне зниження пенсійного віку для угор-
ських суддів, а також прокурорів та нотаріусів з 70 до 62 років було 

1  CDL-AD(2011)016. Opinion on the New Constitution of Hungary, Strasbourg, 
20 June 2011. р. 24, 27. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2011)016-e.

2  European Parliament resolution of 16 February 2012 on the recent political develop-
ments in Hungary. П. D. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0053+0+DOC+XML+V0//EN.
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визнано дискримінаційним за ознакою віку. у березні 2013 р. угор-
ський парламент прийняв закон, яким змінив вікові обмеження з ме-
тою часткового виконання рішень конституційного суду угорщини 
від 16 липня 2012 р. та рішення Європейського суду від 6 листопада 
2012 р.1

Ще одним засобом впливу на судову владу стало надання Прези-
дентові національної судової адміністрації повноважень передавати 
справи з одного суду до іншого з метою забезпечення розгляду справ 
упродовж розумного періоду часу. Поряд із цим законодавство не вста-
новило об’єктивних нормативних критеріїв для відбору справ, що 
підлягають передачі до іншого суду. у таких умовах згадана дискреція 
видається такою, що спрямована проти незалежності суду.

свідченням надмірної концентрації влади в результаті конститу-
ційної реформи в угорщині став зростаючий наступ на свободу медіа. 
так, Європейський парламент прийняв спеціальну резолюцію, при-
свячену законодавству про медіа в угорщині, у якій констатував, що 
воно скасувало політичну та фінансову незалежність засобів масової 
інформації, закріпило загрозливі для вільних ЗМі норми щодо полі-
тичної однорідності національних органів адміністрування діяльності 
ЗМі, встановило централізований урядовий та політичний контроль 
над усіма ЗМі і т. д. (п. D)2. Європейський парламент закликав угорську 
владу відновити незалежність управління в сфері медіа, припинити 
втручання держави в свободу вираження поглядів та «збалансованого 
висвітлення інформації», наголосивши, що надмірне регулювання ЗМі 
є контрпродуктивним, оскільки ставить під загрозу «ефективний плю-
ралізм у публічній сфері»3.

негативну та гостру оцінку з боку органів Єс викликала спроба 
угорської влади по-новому врегулювати національну вищу освіту, 
встановивши нові вимоги до закордонних вищих навчальних закладів. 
З цією метою у квітні 2017 р. було внесено зміни до закону про націо-

1  European Parliament resolution of 3 July 2013 on the situation of fundamental 
rights: standards and practices in Hungary (pursuant to the European Parliament resolution 
of 16 February 2012). П. BC. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0315+0+DOC+XML+V0//EN.

2  European Parliament resolution of 10 March 2011 on media law in Hungary. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0094+0+DOC+XML+V0//EN.

3  там само, п. 1.
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нальну вищу освіту, які передбачили спеціальну процедуру реєстра-
ції таких вузів, їх створення на підставі міжнародних договорів, ви-
конання низки інших вимог, що є умовою для визнання виданих ними 
дип ломів. такий крок було сприйнято як наступ на центрально-єв-
ропейський університет, відомий у світі як університет джорджа 
сороса. на відміну від інших вузів, які виконали передбачені новим 
законодавством вимоги та отримали право працювати в угорщині, 
центрально-європейському університету, після виконання цих же 
вимог, вирішити питання із своїм функціонуванням у цій країні було 
значно важче1. Загальновідомим фактом є конфлікт Прем’єр-міністра 
угорщини з джорджем соросом, який спонсорує громадські органі-
зації, що підтримують відкриття кордонів угорщини для мігрантів. 
натомість позиція віктора орбана та офіційної угорської влади цілком 
протилежна, що також є джерелом напруження між нею та Євро- 
союзом.

Що стосується загальної оцінки Євросоюзом ситуації в угорщи-
ні, вона відображена у кількох резолюціях Європарламенту, в яких 
він висловлює серйозну стурбованість з приводу ситуації в угорщи-
ні щодо здійснення демократії, верховенства права, поваги та захис-
ту прав людини та соціальних прав, системи стримувань і противаг, 
рівності та недискримінації2. у них також констатовано, що після 
виборів 2010 р. парламентська більшість змінила весь конституційний 
лад країни (колишня конституція була змінена дванадцять разів, 
а новий основний Закон – чотири рази), його інституційну та право-
ву основи, а також фундаментальні основи як публічного, так і при-
ватного життя3.

аналіз конституційних процесів, реформованої конституції та 
конституційного законодавства, а також загальної політико-правової 
ситуації в угорщині дає підстави зробити певні висновки у рамках 

1  Hungary holds Soros-founded college in ’legal limbo’, Financial Times, October 
17, 2017. URL: https://www.ft.com/content/f6acad58-b355-11e7-a398-73d59db9e399.

2  European Parliament resolution of 16 February 2012 on the recent political 
developments in Hungary. П. 1. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0053+0+DOC+XML+V0//EN.

3  European Parliament resolution of 3 July 2013 on the situation of fundamental 
rights: standards and practices in Hungary (pursuant to the European Parliament resolution 
of 16 February 2012). URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0315+0+DOC+XML+V0//EN.
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досліджуваної нами проблеми європейської моделі конституціона-
лізму. Передусім зазначимо, що парламентська форма правління є не 
менш схильною до свавілля за умов надмірної концентрації влади, 
ніж президентська. Поділ державної влади, передбачений конститу-
цією, стає умовністю, коли політична партія здобуває більшість, 
достатню для зміни конституції та прийняття нової. вона з легкістю 
знімає із себе конституційні обмеження, усуваючи від реального 
конституційного контролю конституційний суд. За таких умов, маю-
чи всю повноту законодавчої влади, здійснюючи керівництво вико-
навчою владою, парламентська більшість має всі можливості для 
встановлення контролю над судовою владою. таким чином, дефор-
мується вся конституційна система правління, яка уже не є відобра-
женням конституціоналізму, попри зовнішню відповідність формаль-
ним вимогам конституції.

4.4. Конфліктність змішаної форми правління 
(приклад Румунської кризи 2013 року)

уникнення загроз, які потенційно несуть у собі «чисті» форми 
правління, часто намагаються забезпечити запровадженням змішаних 
форм. За логікою, в умовах конституційної демократії вони мали би 
нейтралізувати надмірні повноваження парламентської більшості чи 
глави держави. теоретично це цілком можливо. Щоправда, лише в умо-
вах, коли президент не належить до тієї ж політичної сили, що і біль-
шість у законодавчому органі. інакше, він отримує ще більше влади, 
ніж в умовах президентської республіки: крім повноважень у сфері 
керівництва виконавчою владою, також і можливості впливу на парла-
мент, у тому числі – право його розпуску. крім того, важливо наголо-
сити, що йдеться саме про умови конституційної демократії, коли ідеї 
конституціоналізму акцептовані на рівні правосвідомості та відобра-
жені у правовій культурі суспільства і його представників у державній 
владі. утім важливішою проблемою у рамках змішаної форми прав-
ління є її потенційна конфліктність. Як вона проявляється в умовах 
європейської моделі конституціоналізму, розглянемо на прикладі ру-
мунської кризи 2013 р.
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Після повалення соціалістичного режиму в румунії, як і в інших 
постсоціалістичних державах, розпочався процес формування консти-
туційної системи правління за взірцем успішних європейських держав. 
нового імпульсу конституційний розвиток румунії набув у зв’язку із 
початком процесу європейської інтеграції. Проте відбувався він в умо-
вах перманентної політичної турбулентності, що була зумовлена низ-
кою причин. частина із них мала внутрішньонаціональний характер 
та була спричинена тією моделлю розподілу влади, яку запровадила 
прийнята конституція. Поряд із цим, деякі причини, вочевидь, були 
спільними для країн постсоціалістичного табору (йдеться про правову 
свідомість та правову культуру, готовність політичних діячів діяти 
в рамках конституційно встановлених обмежень, здатності громадян-
ського суспільства здійснювати контроль за діяльністю публічної 
влади, опиратися свавільним діям тощо).

конституція румунії, що була прийнята у 1991 р. під час хвилі 
конституційних реформ у державах центральної та східної Європи, 
закріпила на національному рівні ліберально-демократичні цінності 
та створила передумови для формування у державі конституційного 
правління1. уже у 2003 р. до конституції були внесені зміни, зумовле-
ні майбутнім членством у Єс (з’явилися положення щодо Єс та нато, 
права голосу на виборах Європарламенту тощо), проте вони не торк-
нулися розподілу влади. Передбачена конституцією система публіч-
ної влади побудована за моделлю змішаної республіки; її дієвість 
суттєво залежить від політичної приналежності президента та пар-
ламентської більшості. традиційно для цієї форми правління, у ви-
падку, коли вони представляють різні політичні сили, з’являються 
передумови для виникнення конфліктних ситуацій та криз. ключова 
проблема полягає в тому, що в такі періоди «співіснування» глава 
держави не є політично нейтральним, що спонукає до конфліктів 
між ним та урядом2.

це підтверджується, у тому числі, й досвідом румунії: імпічмент 
президента за рішенням парламенту у 2007 р., скасування цього рішен-
ня загальнонаціональним референдумом у 2009 р., дострокове при-
пинення повноважень президента на підставі рішення референдуму 

1  Зміни до конституції вносились у 2003 р. у зв’язку із вступом держави до Єс.
2  Барабаш ю. Президентська влада у змішаних республіках: окремі питання те-

орії та практики. Право України. 2014. № 8. с. 69.
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у 2012 р., визнання конституційним судом результатів цього референ-
думу недійсними, триваючі конфлікти між парламентом та урядом, що 
мали наслідком постійні зміни останнього, між президентом і парла-
ментом, президентом і прем’єр-міністром і т. ін. Проте особливого 
загострення політичні конфлікти досягли у 2012 р. водночас із виник-
ненням серйозної конституційної кризи. саме вона остаточно поста-
вила під сумнів дієвість румунської системи правління та утвердила 
суспільство у необхідності проведення конституційної реформи.

Щоправда, невдала спроба реформувати конституцію робилася ще 
у 2009 р., коли Президент призначив загальнонаціональний консуль-
тативний референдум щодо заміни двопалатного парламенту одно-
палатним та обмеження кількості місць у ньому до 300. тут варто за-
уважити, що конституція румунії передбачає досить складну проце-
дуру внесення змін. Перегляд конституції може бути ініційовано 
Президентом за пропозицією уряду, двома третинами депутатів або 
сенаторів чи 500 000 громадян, які мають право голосу. Проект пода-
ється до двох палат парламенту, які мають прийняти пропозицію дво-
ма третинами членів кожної палати. у разі незгоди зі змістом пропо-
зиції, палати можуть прийняти рішення щодо зміни конституції на 
спільному засіданні більшістю в три четвертих. внесені зміни є оста-
точним лише після затвердження закону на референдумі, що має бути 
організований протягом 30 днів після прийняття рішення парламентом1.

відповідно до цієї процедури, після консультативного референду-
му, який відбувся 22 листопада 2009 р. та на якому пропозиція Пре-
зидента щодо парламентської реформи отримала схвалення більшості 
громадян, мала розпочатись офіційна процедура внесення змін до 
конституції. Формально конституційна реформа була ініційована Пре-
зидентом румунії за пропозицією уряду у 2011 р. Проте запропонова-
ний проект не обмежився лише питаннями, рішення стосовно яких 
було прийнято на референдумі, натомість передбачив широку консти-
туційну реформу, що мала охопити зміни близько 60-ти із 156 статей 
діючої конституції.

Палата депутатів відхилила вищезгаданий проект у травні 2013 р., 
відтак через відсутність політичної підтримки зміни внесені не були. 
натомість у лютому цього ж року правлячою коаліцією була ініційо-

1  Constitution of Romania, articles 150, 151. URL: http://www.cdep.ro/pls/dic/site.
page?id=371.
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вана інша конституційна реформа, про яку йтиметься нижче. Проте 
за цей невеликий проміжок часу розгорілася глибока конституційна 
криза, яка оголила найважливіші конституційно-правові проблеми та 
суттєво вплинула на характер та зміст проекту зміни румунської 
конституції.

Криза 2 12 року. Протягом червня 2012 р. відбулася низка подій, 
що продемонстрували конфліктність встановленої конституцією сис-
теми публічної влади. криза розпочалася із конфлікту між Президентом 
і Прем’єр-міністром з приводу того, хто із них має представляти дер-
жаву в Європейській раді. Парламент (більшість у якому мали очолю-
вані Прем’єр-міністром ліві сили) прийняв звернення, у якому вказу-
валося на право саме глави уряду представляти румунію в органах Єс. 
в той же час Президент звернувся із цим питанням до конституційно-
го суду, який прийняв рішення на його користь. Прем’єр-міністр віктор 
Понта відмовився визнавати це рішення та заблокував його офіційну 
публікацію. 27 червня 2012 р. конституційний суд румунії опублікував 
прес-реліз двох прийнятих ним рішень1: першого – щодо неконститу-
ційності змін до виборчого закону (яким було встановлено мажоритар-
ну систему відносної більшості), друге – стосовно суб’єкта, який має 
представляти державу в Європейській раді, яким був визнаний Пре-
зидент румунії2.

Прем’єр-міністр віктор Понта відмовився визнавати обидва рі-
шення. спираючись на парламентську більшість, йому вдалося іні-
ціювати усунення з посади Президента траяна Басеску. водночас 
протягом кількох днів липня 2012 р. парламентська більшість усуну-
ла з посад голів сенату та Палати депутатів, а також адвоката на-
роду (омбудсмана).

уряд, який за конституцією у виняткових випадках мав право ви-
давати надзвичайні декрети, 5 липня 2012 р. такими актами вніс зміни 
до двох важливих законів, що відкривали можливість усунення Пре-

1  конституційний суд практикує спочатку публікувати прес-релізи своїх рішень 
з інформацією про резолютивну частину рішення, а згодом повний текст рішення 
публікується на офіційному сайті суду та в офіційному друкованому виданні.

2  Constitutional Court fo Romania, Press Release [of the Constitutional Court issued 
on 14 August 2012]. Constitutional issues in Romania. Decisions, rulings and opinions of 
the Constitutional Court, European Commission for Democracy Through Law, CDL-
REF(2012)031. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx? 
pdffile=CDL-REF(2012)031-e.
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зидента із посади (наступного ж дня було прийнято рішення парламен-
ту про відсторонення Президента та проведення референдуму щодо 
його усунення з посади). Передусім було змінено закон про організацію 
та діяльність конституційного суду та вилучено із переліку його пов-
новажень право перевіряти конституційність актів палат парламенту, 
а також їх спільних резолюцій, у тому числі й щодо призначення, 
звільнення посадових осіб, усунення з посад1.

інші зміни торкалися закону про референдум та мали на меті спро-
щення процедури усунення із посади Президента, рішення щодо яко-
го за конституцією приймається саме на референдумі. так, якщо за 
попередньою редакцією закону відповідне рішення вважалося прий-
нятим, якщо за нього проголосували більшість громадян, внесених до 
списків виборців, то за новою – для прийняття рішення достатньо було 
більшості голосів від тих, хто взяв участь у голосуванні2.

варто зауважити, що на час прийняття надзвичайного декрету про 
внесення змін до закону про конституційний суд на розгляді остан-
нього вже перебував закон, який вносив аналогічні зміни до закону про 
конституційний суд. 9 липня 2012 р. він був визнаний неконституцій-
ним, а у відповідному рішенні кс було вказано, що надзвичайний 
декрет № 38/2012, який приймався під час розгляду справи, є некон-
ституційним і таким, що не поважає кс3.

Згадані події отримали серйозний резонанс не тільки всередині 
країни, але і в рамках Єс та ради Європи. так, генеральний секретар 
ради Європи звернувся до венеційської комісії з клопотанням нада-
ти висновок щодо відповідності конституційним принципам і верхо-
венству права дій уряду і парламенту стосовно інших державних 
інституцій. у своєму висновку комісія вказала на два принципові 
порушення: 1) зловживання урядом правом видавати надзвичайні 
декрети; 2) усуненням кс від перевірки актів парламенту та його 
палат.

1  декрет 38/2012.
2  декрет 41/2012.
3  Constitutional Court fo Romania, Decision no. 727 of 9 July 2012 on the referral of 

unconstitutionality of the Law amending Article 27(1) of Law no. 47/1992 on the Organisation 
and Operation of the Constitutional Court. Constitutional issues in Romania. Decisions, 
rulings and opinions of the Constitutional Court, European Commission for Democracy 
Through Law, CDL-REF(2012)031. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/
default.aspx?pdffile=CDL-REF(2012)031-e.
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у висновку комісія констатувала, що протягом одного року уряд 
румунії видав близько 140 надзвичайних декретів, що свідчить про 
його зловживання цим правом (п. 11)1. така ситуація стала можливою 
через конституційні положення, що встановлюють порядок набрання 
чинності надзвичайними декретами: якщо друга палата парламенту 
(що приймає остаточне рішення) не прийме закону про відмову у за-
твердженні декрету, він набуде чинності. таким чином, для набрання 
декретом чинності достатньо, щоб більшість у парламенті просто не 
голосувала.

Що ж стосується конкретно надзвичайного декрету про внесення 
змін до закону про конституційний суд, було констатовано, що це 
питання взагалі не могло регулюватись декретом, оскільки стосувало-
ся «фундаментальної державної інституції» (конституційного суду), 
а ст. 115.6 конституції румунії забороняє врегульовувати такі питання 
декретами. таким чином, уряд фактично вчинив свавільні дії, викорис-
товуючи надзвичайні повноваження для обмеження конституційного 
суду. у той же час судовий контроль за змістом та порядком прийнят-
тя правових актів є важливим елементом верховенства права. відсут-
ність судового контролю означає, що парламентська більшість стає 
«суддею над своїми власними актами» (п. 21 висновку венеційської 
комісії). Більше того, меншість у такому разі не може захистити свої 
права, а оскільки вона обрана виборцями, то порушується не тільки 
верховенство права, але й права людини.

не менш цікава ситуація склалася навколо референдуму, що від-
бувся 29 липня 2012 р., на який виносилось питання про усунення із 
посади Президента румунії (у ньому взяли участь 46,24 % громадян 
від числа зареєстрованих у списках виборців, з них 88,7 % виборців 
проголосували за імпічмент Президента2). справа в тому, що надзви-

1  CDL-AD(2012)026. Opinion on the compatibility with constitutional principles 
and the rule of law of actions taken by the government and the parliament of Romania in 
respect of other state institutions and on the government emergency ordinance on 
amendment to the Law no. 47/1992 regarding the organisation and functioning of the 
Constitutional Court and on the government emergency ordinance on amending and 
completing the Law no. 3/2000 regarding the organisation of a referendum of Romania, 
adopted by the Venice Commission at its 93rd Plenary Session (Venice, 14–15 December 
2012), Strasbourg, 17 December 2012. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2012)026-e.

2  Electoral Commission of Romania, Sourse. URL: http://www.becreferendum2012.ro/
DOCUMENTE%20BEC/Rezultate/Rezultate%20finale.pdf.
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чайний декрет 41/2012, яким було вилучено вимогу щодо 50-відсот-
кового кворуму виборців на референдумі, був опублікований 5 липня 
2012 р. (у день його прийняття), а сам референдум відбувся уже 
29 липня. Подібним чином вирішувалося питання про законодавчі 
підґрунтя референдуму і раніше, у 2007 р., коли аналогічні за змістом 
зміни до закону про референдум були внесені 5 травня, а референдум 
відбувся 19 травня 2007 р. З цього приводу венеційська комісія зазна-
чила, що в обох випадках вимога щодо кворуму змінювалася уже під 
час самої процедури усунення президента з поста, тобто правила гри 
змінювалися уже під час самої гри (п. 32), що є порушенням принципів 
правової визначеності та стабільності референдного процесу1.

у кінцевому результаті конституційний суд румунії визнав ре-
ферендум недійсним у зв’язку із відсутністю необхідного кворуму 
виборців2. Загалом можна стверджувати, що конституційний суд 
перебував в епіцентрі описаних подій (протягом 2008–2013 рр. він 
був задіяний до вирішення політично-конфліктних справ 16 разів3), 
що не дивно, адже в умовах європейської моделі конституціоналізму 
саме спеціалізований орган конституційної юрисдикції покликаний 
вирішувати конституційні конфлікти, не допускати свавільних анти-
конституційних дій та актів вищих органів державної влади, а також 
посадових осіб.

Проте сам суд у ході згаданих подій піддавався політичному тиску, 
що також відображено у висновку венеційської комісії. у ньому, зо-
крема, згадуються заяви публічних осіб із неповагою до конституцій-
ного суду та його суддів. цікавою видається позиція комісії із цього 

1  CDL-AD(2002)023rev Code of Good Practice in electoral Matters: Guidelines 
and Explanatory Report, adopted by the Venice Commission at its 52nd session (Venice, 
18–19 October 2002), section II.2.b. 

Принцип стабільності у виборчому праві також відображений у рішенні ЄсПЛ 
у справі «Ekoglasnost v. Bulgaria» (application no. 30386/05), paras. 70 seq.

2  Constitutional Court of Romania, Ruling no. 6 of 21 August 2012 on the compliance 
with the procedure for the organization and conduct of the national referendum of 29 July 
2012 for the dismissal of the President of Romania, Mr. Traian Basescu, and on the con-
firmation of its results. Constitutional issues in Romania. Decisions, rulings and opinions 
of the Constitutional Court, European Commission for Democracy Through Law, CDL-
REF(2012)031. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-REF(2012)031-e.

3  Report of the Constitutional Forum, 2013. р. 33–34. URL: http://forumconstitutional 
2013.ro/wp-content/uploads/2013/03/Raport-final-FC-1-iunie.pdf.
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приводу, за якою подібні заяви, незалежно від того, чи вони походять 
від Президента, членів уряду чи парламенту, підривають довіру до 
суду і приносять серйозну шкоду, навіть якщо вони формально не 
перешкоджають виконанню суддями конституційного суду своїх кон-
ституційних обов’язків. навіть якщо такі заяви пізніше відкликані, 
шкода державній інституції, а відтак і усій державі, уже заподіяна.

При цьому комісія констатувала, що представники публічної вла-
ди не мають такої ж свободи вираження, як індивід, який публічними 
функціями не наділений. державні органи, звичайно, можуть не по-
годжуватися із рішенням конституційного суду, проте, роблячи це, 
вони повинні чітко заявляти, що виконуватимуть рішення суду. крім 
того, об’єктом критики можуть бути тільки рішення суду, натомість 
персональні атаки на весь суд чи на окремих суддів є явно неприпус-
тимими і ставлять під загрозу судову владу, а також публічну довіру 
і повагу, яких вона потребує (пп. 62–63)1.

окрім публічної неповаги до конституційного суду, ще більшою 
проблемою виявилося невиконання його рішень, зокрема, згаданого 
вище рішення про право Президента (а не прем’єр-міністра) представ-
ляти румунію в органах Єс. незважаючи на те, що рішення суду не 
було офіційно опубліковано (фактично – заблоковано), про нього було 
оголошено публічно, що вимагало відповідної поведінки вищих по-
садових осіб та органів державної влади.

Загалом, відсутність поваги не тільки до конституційного суду, але 
й взаємної поваги й, відтак, співробітництва між різними гілками вла-
ди, посадовими особами стала однією із причин кризи 2012 р. окрім 
низького рівня правової культури посадовців, що є спільною рисою та 
водночас проблемою низки постсоціалістичних держав, причини такої 
ситуації криються також і в конституційній моделі поділу влади, про 
що уже згадувалося вище. тому така невизначеність між парламент-

1  CDL-AD(2012)026. Opinion on the compatibility with constitutional principles and 
the rule of law of actions taken by the government and the parliament of Romania in respect 
of other state institutions and on the government emergency ordinance on amendment to the 
Law no. 47/1992 regarding the organisation and functioning of the Constitutional Court and 
on the government emergency ordinance on amending and completing the Law no. 3/2000 
regarding the organisation of a referendum of Romania, adopted by the Venice Commission 
at its 93rd Plenary Session (Venice, 14–15 December 2012), Strasbourg, 17 December 2012. 
URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
AD(2012)026-e.
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ськими та президентськими рисами правління мала бути усунена 
з метою недопущення подібних ситуацій у майбутньому. відтак, пар-
ламентська більшість, що прийшла до влади в результаті виборів 
2012 р., розпочала процес конституційної реформи.

Спроба конституційно  реформи 2 13 р. на необхідності про-
ведення конституційної реформи і врегулювання проблем розподілу 
влади в румунії наголошували Європейська комісія, Європейська рада, 
а також венеційська комісія ради Європи. особливу увагу в процесі 
розробки змін до конституції, за рекомендаціями венеційської комісії, 
слід було звернути на зміну підходів у взаємодії органів публічної 
влади. Передусім, для усунення конфліктогенного потенціалу пере-
глянутими мали бути процедура припинення повноважень Президен-
та, правила щодо видання урядом надзвичайних декретів, уточнення 
повноважень Президента та уряду, особливо у сфері зовнішньої по-
літики та відносин з Єс.

для підготовки проекту конституційних змін у лютому 2013 р. був 
створений спільний комітет Палати депутатів і сенату, який до літа 
мав запропонувати попередній варіант реформи. Прикметно, що робо-
та комітету відбувалася із широким залученням громадськості. так, 
навесні 2013 р. було проведено конституційний Форум громадянсько-
го суспільства за участі представників парламентського конституцій-
ного комітету, а також усіх політичних партій, представлених у пар-
ламенті. на основі узагальнень думок та пропозицій представників 
громадянського суспільства комітетом був підготовлений фінальний 
проект реформи.

Проте вже після підготовки фінального проекту конституційної 
реформи (з урахуванням попереднього висновку венеційської комісії) 
публічні дебати щодо його змісту не проводились, що й стало однією 
із причин незавершеності розпочатого процесу зміни конституції. Як 
зауважила у своєму висновку венеційська комісія, відсутність діалогу 
між владою і опозицією, а також іншими важливими суб’єктами, та-
кими як вища рада магістратури, професійні організації тощо, ставлять 
під сумнів ефективність реформи1. відсутність такого діалогу, на наш 

1  CDL-AD(2014)010. Opinion on the draft law on the review of the Constitution  
of Romania, adopted by the Venice Commission at its 98th Plenary Session (Venice,  
21–22 March 2014), Strasbourg, 24 March 2014. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)010-e.
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погляд, стала суттєвою перешкодою досягнення суспільної згоди щодо 
конституційної реформи, адже, відповідно до конституції румунії, 
будь-які зміни до неї потребують схвалення на референдумі. тому за-
гальносуспільний консенсус є необхідною та невідворотною перед-
умовою проведення конституційної реформи у цій державі навіть із 
формально юридичних позицій.

Щоправда, юридично внесення змін до конституції було заблоко-
вано конституційним судом румунії, який, відповідно до її ж вимог, 
має надати висновок щодо кожного законопроекту про зміни до основ-
ного Закону (ст. 146). так, ст. 152 конституції встановлює низку об-
межень та заборон щодо внесення змін у конституцію, зокрема не 
підлягають перегляду положення про національний, незалежний, уні-
тарний та неподільний характер румунської держави, республіканську 
форму правління, територіальну цілісність, незалежність судової вла-
ди, політичний плюралізм та офіційну мову. конституційний суд ви-
знав законопроект неконституційним в частині 26 пунктів1. Після 
припинення повноважень парламенту, а з ним і правлячої коаліції, 
у 2014 р., а також президента Басеску процес конституційної реформи 
фактично зупинився.

Що стосується змісту проекту конституційних змін, варто заува-
жити, що ключових проблем системи правління, які призвели до кри-
зи, він так і не вирішив. Як вказує у своєму висновку венеційська 
комісія, проект не містить чіткого і послідовного вибору форми прав-
ління румунії, яка й далі залишається на роздоріжжі між парламент-
ською та президентською системами та водночас може бути кваліфі-
кована і як напівпрезидентська, і як напівпарламентська. статус та роль 
Президента, який обирається шляхом прямих виборів, нечіткий, зо-
крема не зроблено важливого вибору між президентом із «нейтральною 
владою» та функціями політичного арбітра з одного боку, та президен-
том як серйозною політичною фігурою із сильними повноваженнями 
(п. 102 висновку)2. крім того, проект не проводить чіткого поділу 
пов новажень між Президентом та урядом, розширює та посилює пов-

1  Constitutional Court of Romania, Decision 80/2014. Official Journal 246/07.04.2014.
2  CDL-AD(2014)010. Opinion on the draft law on the review of the Constitution of 

Romania, adopted by the Venice Commission at its 98th Plenary Session (Venice, 21–22 
March 2014), Strasbourg, 24 March 2014. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)010-e.
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новаження глави держави у низці сфер (окрім виконавчої, тут якраз 
навпаки – вплив президента на формування уряду зменшено). Поряд 
із посиленням ролі глави держави підсилюються і важелі парламент-
ського впливу на уряд (запроваджується нова процедура інвеститури, 
Президент позбавляється дискреції при призначенні Прем’єр-міністра).

Поряд із цим проект містив положення, які носили загрозливий 
характер з точки зору функціонування конституційної системи прав-
ління. йдеться про серйозне звуження компетенції конституційного 
суду. відповідно до проекту, зі сфери конституційного контролю ви-
лучалися: 1) перевірка конституційності проекту внесення змін до 
конституції після його прийняття парламентом; 2) резолюції пленарних 
засідань Палати депутатів та сенату; 3) резолюції спільного засідання 
обох палат парламенту1.

варто зауважити, що спроби вплинути на конституційний суд 
у румунії були і раніше. так, у 2006 р. було підготовлено два законо-
проекти, які були предметом аналізу венеційської комісії. один із 
них передбачав вилучення із чинного закону про конституційний суд 
положення про незастосовність до суддів конституційного суду по-
ложень цивільного процесуального кодексу щодо відводів. таким 
чином, у разі прийняття цього законопроекту, до суддів конституцій-
ного суду мали застосовуватись ті самі правила відводу, що й до 
суддів загальних судів у цивільних справах. венеційська комісія тоді 
наголосила на тому, що це може вплинути на функціонування кон-
ституційного суду як демократичної інституції, адже можливість 
відводу суддів може використовуватись для їх виключення із про-
цесу та призвести до нездатності суду приймати рішення. у той час 
як положення цивільного процесуального кодексу є доцільним у кон-
тексті загальної юрисдикції, де завжди є інші судді, котрі можуть 
замінити суддю, що відкликається, вони не можуть бути застосовані 
щодо конституційної юрисдикції2.

1  CDL-AD(2014)010. Opinion on the draft law on the review of the Constitution of 
Romania, adopted by the Venice Commission at its 98th Plenary Session (Venice, 21–22 
March 2014), Strasbourg, 24 March 2014. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)010-e, пп. 197, 198 висновку.

2  CDL-AD(2006)006. Opinion on the Two Draft Laws amending Law № 47/1992 On 
the Organisation and Functioning of the Constitutional Court of Romania, Adopted by the 
Commission at its 66th plenary session (Venice, 17–18 March 2006). URL: file:///Users/
imac/Desktop/default.pdf.
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отже, конституційна реформа у румунії так і не відбулася, зали-
шивши завідомо конфліктну змішану систему правління із характерним 
дуалізмом влади, яка часто призводить до політичного протистояння 
та не може бути належно збалансованою конституційним судом у зв’яз-
ку із його слабкими позиціями у системі поділу державної влади. така 
нестабільність політичної системи стала однією із глибинних причин, 
пов’язаних із неможливістю подолати високий рівень корупції у цій 
країні, що спонукало суспільство до масових антикорупційних про-
тестів 2016 р.

4.5. Блокування роботи органу  
конституційної юрисдикції та загрози 

незалежності судової влади (криза у Польщі)

Значимість конституційної юрисдикції у забезпеченні функціону-
вання конституційної системи правління в умовах європейської моде-
лі конституціоналізму неодноразово підкреслювалася у цій праці. 
Поряд із цим згадувались приклади тиску, порушення незалежності 
конституційних судів, які траплялися упродовж останніх років у кіль-
кох державах східної Європи. до таких належить і Польська рес-
публіка, де після парламентських виборів 2015 р. політична партія 
«Право і справедливість» отримала більшість у сенаті та сеймі, сфор-
мувала уряд на чолі із Прем’єр-міністром Беатою Шидло. до цього 
варто додати, що партія перемогла і на президентських виборах, по-
саду глави держави обійняв один із її лідерів анджей дуда.

ця ситуація схожа на розглянутий вище угорський кейс, де абсо-
лютну більшість у парламенті здобула партія «Фідес». Їх подібність 
полягає і в надмірній концентрації влади представниками однієї по-
літичної партії, які мають більшість у парламенті, і наступом на неза-
лежність судової влади, і спробами вплинути на діяльність конститу-
ційних судів, і реакцією Євросоюзу (щодо обох держав було розпочато 
санкційну процедуру, передбачену ст. 7 договору про Єс1).

1  Підставою для санкцій, відповідно до ст. 7 договору про Єс, є наявність «явної 
загрози серйозного порушення будь-якою державою-членом цінностей», на яких за-
снований союз (див.: договір про Єс. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 
994_029).
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ситуація у Польщі загострилася в листопаді 2015 р. у зв’язку із 
змінами до законодавства про конституційний трибунал та боротьбою 
за п’ять посад суддів у цьому органі. у результаті відповідної послі-
довності дій діяльність органу конституційної юрисдикції фактично 
було заблоковано.

конфлікт розпочався з того, що перед завершенням поточної ка-
денції парламенту діюча на той час коаліція прийняла новий закон про 
конституційний трибунал (25 червня 2015 р.), який набув чинності 
30 серпня того ж року. стаття 137 цього закону передбачила призна-
чення на посади усіх суддів, строк повноважень яких мав завершити-
ся у 2015 р., в тому числі тих, строк повноважень яких спливав уже 
після завершення повноважень сейму поточного (7-го) скликання1. на 
підставі згаданого закону на останній сесії сейму (8 жовтня 2015 р.) 
було призначено п’ять нових суддів конституційного трибуналу, 
троє із яких мали замістити суддів, повноваження яких завершували-
ся 6 листопада 2015 р., а ще двоє – суддів, повноваження яких завер-
шувалися 2 та 8 грудня відповідно (тобто уже після припинення робо-
ти поточного скликання сейму)2.

Здобувши більшість у результаті парламентських виборів, партія 
«Право і справедливість» оскаржила згаданий Закон до конституцій-
ного трибуналу, обрала нових суддів замість уже призначених парла-
ментом попереднього скликання у жовтні 2015 р., а згодом внесла 
зміни до Закону про конституційний трибунал, які не тільки торкали-
ся призначення суддів на посади, але, вочевидь, мали на меті вплину-
ти на позицію конституційного трибуналу при розгляді принципових 
справ, що, зрештою, і було підтверджено згодом.

Передусім було внесено законодавчі зміни, що передбачали три-
річний строк перебування на посаді президента конституційного 
трибуналу із правом одного повторного перепризначення, але, щонай-
важливіше, також – припинення повноважень діючих президента та 
віце-президента трибуналу. крім того, було встановлено, що повно-
важення судді конституційного трибуналу починаються з моменту 

1  Act of 25 June 2015 on the Constitutional Court of Poland and Amendments. URL: 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2016)009-e.

2  CDL-AD(2016)001. Opinion on Amendments to the Act of 25 June 2015 on the 
Constitutional Tribunal of Poland, Adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary 
Session (Venice, 11–12 March 2016), Venice, 11 March 2016. р. 13–15. URL: http:// 
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)001-e.



318

розділ 4. конституційні кризи в європейських державах: сучасні виклики…

складення присяги перед Президентом республіки1. варто зауважити, 
що зміни до Закону вносилися у надшвидкому режимі: поданий до 
сейму законопроект уже через три дні після цього (19 листопада) був 
прийнятий, а наступного дня – підписаний Президентом Польської 
республіки.

далі сейм скасував рішення від 8 жовтня 2015 р. про призначення 
п’яти суддів трибуналу парламентом попереднього скликання та, не-
зважаючи на забезпечувальний запит конституційного трибуналу, 
2 грудня призначив нових суддів на ці посади, присягу в яких наступ-
ного ж дня прийняв Президент Польщі анджей дуда. цікаво, що цього 
ж дня (3 грудня 2015 р.) конституційний трибунал прийняв рішення 
щодо Закону від 25 червня 2015 р., яким визнав положення про обрання 
трьох суддів трибуналу такими, що відповідали конституції, а стосовно 
двох, повноваження яких мали завершитися після закінчення сьомого 
скликання сейму, неконституційними2. Проте парламентська більшість 
та уряд мали інше бачення вирішення конфлікту, відтак урядом було 
заблоковано публікацію рішення трибуналу в Журналі Законів, як 
цього вимагало законодавство для набрання рішенням чинності.

крім того, 22 грудня 2015 р. вдруге було внесено зміни до Закону 
про конституційний трибунал, якими по-новому врегульовано порядок 
розгляду та прийняття ним рішень. так, відтепер трибунал, як прави-
ло, мав розглядати справи у повному складі (а не колегіями у складі 
трьох суддів, як це було раніше) при кворумі 13 із 15 суддів, за винят-
ком деяких питань (індивідуальних скарг та попередніх запитів), роз-
гляд яких вимагатиме наявності лише семи суддів. це значно усклад-
нило та уповільнило роботу конституційного трибуналу, який за по-
переднім законодавством більшість справ розглядав саме у складі 
колегій. важливим нововведенням також стала зміна кількості голосів, 
необхідних для ухвалення рішення трибуналу: не менше як дві трети-
ни замість простої більшості3.

1  Act of 19 November 2015 amending the Act on the Constitutional Court of Poland. 
URL: http://trybunal.gov.pl/en/about-the-tribunal/legal-basis/the-constitutional-tribunal-act/
archive/.

2  Constitutional Tribunal of Poland, Judgment, 3 December 2015 Ref. No. K 34/15. 
URL: http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan%20dataran/polsha.pdf.

3  Act of 22 November 2015 amending the Act on the Constitutional Court of Poland. 
URL: http://trybunal.gov.pl/en/about-the-tribunal/legal-basis/the-constitutional-tribunal-act/
archive/.
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серйозні наслідки для роботи органу конституційної юрисдикції 
спричинили законодавчі зміни щодо черговості розгляду справ: від-
тепер трибунал мав вирішувати їх у порядку надходження, що в умо-
вах перебування на розгляді в ньому кількох сотень справ відкладало 
б вирішення важливих нових справ на кілька років. тим самим парла-
ментська більшість фактично позбулася конституційного контролю за 
законами, які вона ухвалює.

суттєвих змін зазнали і норми стосовно індивідуальних гарантій 
незалежності суддів органу конституційної юрисдикції. так, якщо 
раніше рішення про дострокове припинення повноважень суддею 
прий мав сам конституційний трибунал, то відтепер це повноваження 
переходило до сейму (за пропозицією трибуналу). крім того, було 
передбачено право Президента Польщі та міністра юстиції розпочи-
нати дисциплінарне провадження проти суддів трибуналу.

у березні 2016 р. конституційний трибунал визнав згаданий закон 
неконституційним, проте уряд блокував набрання чинності і цим рі-
шенням, перешкоджаючи його опублікуванню. цікаво, що, розгляда-
ючи справу про неконституційність закону від 22 грудня 2015 р., 
конституційний трибунал знівелював його норму про кворум для 
розгляду справи. інакше він просто не мав змоги розглянути справу, 
адже за вимоги мінімальної кількості 13 суддів, у складі органу кон-
ституційної юрисдикції на той час перебували 12 легітимно обраних 
суддів. При цьому конституційний трибунал послався на те, що від-
повідно до конституції, він обмежений лише нею, в той час як судді 
загальних судів – конституцією та законом.

аналізуючи цю ситуацію, венеційська комісія висловила думку, 
що навіть якби таке положення було відсутнє в основному законі, 
конституційний контроль у цьому випадку виправданий особливим 
характером самого конституційного правосуддя. адже компетенцією 
забезпечувати верховенство конституції конституційний трибунал 
наділяється не законодавчим органом, а установчою владою1.

Загалом, не тільки венеційська комісія, яка визнала розглядуваний 
закон несумісним із верховенством права, але й інші європейські ор-

1  CDL-AD(2016)001. Opinion on amendments to the Act of 25 June 2015 on the 
Constitutional Tribunal of Poland, adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary 
Session (Venice, 11–12 March 2016). Venice, 11 March 2016. P. 40. URL: http://www. 
venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)001-e.
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гани та установи гостро відреагували на ці події. у відповідь Прем’єр-
міністр Польщі Беата Шидло заявила, що Польща не виконуватиме 
рекомендацій венеційської комісії, оскільки вони не мають обо-
в’язкового характеру. Єврокомісія (вищий виконавчий орган Європей-
ського союзу) у своєму висновку щодо ситуації з верховенством 
права у Польщі (27 липня 2016 р.) закликала польську владу виконати 
спірні рішення конституційного трибуналу, а також рекомендації ве-
неційської комісії1. врешті, польська влада висловила готовність ви-
конати рекомендації комісії та ухвалила новий закон про конституцій-
ний трибунал (22 липня 2016 р.), який, однак, врахував рекомендації 
лише частково. уже за традицією, що склалася, конституційний три-
бунал визнав неконституційними низку положень нового закону, про-
те уряд заблокував публікацію цього рішення.

новий закон про конституційний трибунал зменшив необхідний 
для розгляду справ кворум з 13 до 11 суддів, не включив до свого тек-
сту контроверсійні положення, стосовно яких були застереження: щодо 
ініціювання дисциплінарних проваджень проти суддів конституційно-
го трибуналу Президентом Польщі та міністром юстиції, а також про 
звільнення суддів сеймом за поданням зборів конституційного три-
буналу. Проте практично незмінним залишився підхід до черговості 
розгляду справ конституційним трибуналом (закон передбачив лише 
деякі винятки)2.

Прийнятим законом про конституційний трибунал так і не вда-
лося вирішити проблему впливу парламентської більшості на орган 
конституційної юрисдикції та гарантувати його незалежність, необ-
хідну в умовах конституційної держави. у результаті базові принци-
пи конституціоналізму опинилися під загрозою. 13 квітня 2016 р. 
Європарламент прийняв резолюцію, у якій вказав, що триваюче 
блокування роботи конституційного трибуналу в Польщі загрожує 
демократії, правам людини та верховенству права3. Протягом 2016–

1  Commission Recommendation of 27.07.2016 regarding the rule of law in Poland. 
Brussels, 27.7.2016 C(2016) 5703. European Commission. URL: http://ec.europa.eu/justice/
effective-justice/files/recommendation-rule-of-law-poland-20160727_en.pdf.

2  The Constitutional Tribunal Act of 22 July 2016. URL: http://www.venice.coe.int/
webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2016)052-e.

3  European Parliament resolution of 13 April 2016 on the situation in Poland. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/3
031(RSP).
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2017 рр. Єврокомісія кілька разів давала оцінку стану забезпечення 
верховенства права у Польщі у зв’язку із розглядуваною кризою, 
врешті розпочала санкційний процес у порядку, передбаченому ст. 7 
договору про Єс.

у 2017 р. президентом конституційного трибуналу було призначено 
суддю, обраного новим складом парламенту. При цьому таке призна-
чення супроводжувалося гострою боротьбою, адже, за законом, прези-
дента трибуналу призначає Президент Польщі за пропозицією консти-
туційного трибуналу. відтак, судді органу конституційної юрисдикції 
мали рекомендувати кандидатів Президентові для призначення. не 
вдаючись у подробиці, зауважимо, що з метою забезпечення бажаного 
результату парламент змінив норми закону про конституційний три-
бунал стосовно головування у ньому після завершення строку повно-
важень президента суду. це ще раз засвідчило цілеспрямований вплив 
парламентської більшості на конституційну юрисдикцію.

на кризу конституційного правосуддя у Польщі наклалася криза 
всієї судової влади, спричинена започаткованими парламентською 
більшістю реформами, що суттєво вплинули на роль судової влади 
у системі поділу державної влади та на її незалежність. у ході судової 
реформи, починаючи із січня 2017 р., польським парламентом було 
ухвалено низку законів. найважливішими із них були акти: про За-
гальні суди (був підписаний Президентом та набрав чинності), про 
національну раду правосуддя та про верховний суд. на останні два 
із згаданих законів було накладено вето Президента, а згодом він вніс 
до парламенту свій варіант цих законопроектів. ключовими нововве-
деннями цих законодавчих актів були такі:

по-перше, право призначати і звільняти голів судів загальної юрис-
дикції надається міністрові юстиції;

по-друге, голови судів отримують дискреційні повноваження щодо 
розподілу справ між суддями;

по-третє, міністр юстиції отримує право звільняти суддів верхов-
ного суду;

по-четверте, міністр юстиції отримує дискреційні повноваження 
продовжувати повноваження судді після досягнення ним граничного 
віку перебування на посаді;

по-п’яте, право призначати 15 представників судової влади до 
складу національної ради правосуддя переходить до сейму, де за таке 
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рішення має проголосувати не менше ніж 3/5 від його складу (загаль-
ний склад ради, згідно з конституцією, – 25 членів, 15 з яких мають 
обиратися з-поміж суддів, 6 обираються парламентом, 1 призначаєть-
ся Президентом, а ще 3 входять до цього органу за посадою)1.

до цього варто додати, що у 2016 р. було також реформовано 
статус генерального прокурора, в результаті чого відбулось злиття 
офісів міністра юстиції та генерального прокурора і суттєве збіль-
шення повноважень останнього у сфері керівництва прокурорською 
системою2. ураховуючи ці нові повноваження, отримання права на 
кадрові призначення в судовій владі свідчить про надмірний вплив 
виконавчої влади на судову та спробу взяти її під контроль уряду та 
парламентської більшості.

Метою проведення судової реформи, як її оголосив у публічному 
виступі міністр юстиції, було «підвищення ефективності судової сис-
теми, зменшення затримок у розгляді справ, посилення відповідаль-
ності суддів, підвищення їх професіоналізму, боротьба з корпоративіз-
мом та відновлення довіри суспільства до судової влади»3. Проте 
аналіз змісту законів та законопроектів щодо судової реформи дає 
підстави зробити висновок, що у своїй сукупності вони були спрямо-
вані саме на встановлення контролю виконавчої влади (а через неї – 
і парламентської більшості) за судами. Як зауважив спеціальний допо-
відач оон, разом узяті, ці законодавчі акти становлять велику загрозу 
незалежності польської судової влади та поділу влади4. серйозні за-
стереження до змісту судової реформи виникли і в європейських 

1  CDL-AD(2017)031. Opinion on the Draft Act Amending the Act on the National 
Council of the Judiciary, on the Draft Act Amending the Act on the Supreme Court, Proposed 
by the President of Poland, and on the Act on the Organisation of Ordinary Courts, Stras-
bourg, 11 December 2017. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2017)031-e.

2  CDL-AD(2017)028. Opinion on the Act on the Public Prosecutor’s Office, as amended, 
 20, Strasbourg, 11 December 2017. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/

default.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)028-e.
3  CDL-AD(2017)031. Opinion on the Draft Act Amending the Act on the National 

Council of the Judiciary, on the Draft Act Amending the Act on the Supreme Court, Proposed 
by the President of Poland, and on the Act on the Organisation of Ordinary Courts, Stras-
bourg, 11 December 2017. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2017)031-e.

4  Poland must safeguard judicial independence, UN Special Rapporteur. URL: 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21912 
&LangID=E.
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структурах, які у зв’язку із нею наголосили на загрозах поділу влади, 
демократії та верховенству права1.

Підтвердженням тому, що в результаті усунення реального впливу 
судів (передусім конституційного) у системі ваг та стримувань в кра-
їнах, де такі випадки мають місце, є активна політика парламентської 
більшості у сфері прав людини, засобів масової інформації, інших 
важливих напрямів внутрішньої політики. Як у випадку угорського 
кейсу, де відбувся серйозний наступ на ці сфери, у Польщі також було 
прийняте нове законодавство про засоби масової інформації, яким 
суттєво посилено контроль держави за державними ЗМі.

Проблема забезпечення незалежності судової влади та органу кон-
ституційної юрисдикції є спільною для більшості постсоціалістичних 
європейських держав. не менш актуальною вона є і в україні. З огляду 
на це на прикладі цього кейсу важливо узагальнити засоби, що вико-
ристовувались для впливу на суди. такими, зокрема, були:

– блокування публікації прийнятих рішень конституційного три-
буналу, з яким пов’язується набрання ними чинності (кілька десятків 
прийнятих за час кризи рішень конституційного трибуналу не були 
опубліковані; у зв’язку із цим пленум верховного суду ухвалив резо-
люцію, у якій вказувалося, що рішення трибуналу є обов’язковими, 
навіть якщо вони не опубліковані; вищий адміністративний суд по-
силається на неопубліковані рішення конституційного трибуналу);

– запровадження залежності набрання повноважень суддею кон-
ституційного трибуналу від глави держави (через інститут присяги);

– встановлення надмірно високого кворуму для прийняття рішень 
конституційним трибуналом;

– встановлення черговості розгляду справ не за значенням, за роз-
судом суду, а в порядку їх надходження;

– скорочення терміну повноважень голів судів;

1  European Parliament resolution of 13 April 2016 on the situation in Poland. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-
0123&language=EN; Uropean Parliament resolution of 14 September 2016 on the recent 
developments in Poland and their impact on fundamental rights as laid down in the Charter 
of Fundamental Rights of the European Union. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0344&language=EN; European Parliament 
resolution of 15 November 2017 on the situation of the rule of law and democracy in Poland. 
URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference
=P8-TA-2017-0442.
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– вирішення кадрових питань та питань дисциплінарної відпові-
дальності суддів органом виконавчої влади;

– призначення членів національної ради правосуддя політичним 
органом.

Загалом, події, що відбувалися у Польщі після парламентських 
виборів 2015 р., дали підстави колишньому голові конституційного 
трибуналу охарактеризувати їх як «завершення чверті століття поль-
ської демократії». дійсно, в ході досліджуваних реформ заперечують-
ся самі цінності і принципи ліберальної демократії, що є ідеологічною 
основою конституціоналізму. конституційна демократія не може 
функціонувати без системи стримувань та противаг, у якій ключову 
роль відіграють орган конституційної юрисдикції та суди. Причому 
блокування роботи першого та вплив на незалежність других мають 
негативні наслідки не тільки для демократії, але і для прав людини та 
верховенства права.

4.6. Уроки для України

конституційний розвиток україни як суверенної держави налічує 
трохи більше ніж чверть століття, хоча конституційні традиції є досить 
давніми. За цей час україні вдалося конституювати свій державний 
суверенітет, прийняти конституцію (1996 р.), відобразити у ній ви-
хідні засади конституціоналізму, закріпити широкий перелік консти-
туційних прав та свобод людини і громадянина, приєднатися до євро-
пейського співтовариства через вступ до ради Європи (1995 р.), асоці-
ацію з Європейським союзом (2014 р.) та ратифікацію низки важливих 
міжнародно-правових актів, зокрема конвенції про захист прав люди-
ни та основоположних свобод (1997 р.). цьому передували досить 
складні суспільно-політичні процеси, що відбувалися у пострадянсько-
му, посттоталітарному суспільстві: формування багатопартійної сис-
теми, впровадження нових засад виборів, поступова децентралізація 
та загальна лібералізація суспільного життя.

разом із цим говорити про те, що україні вдалося сформувати 
ефективну і водночас конституційно обмежену систему публічної 
влади, вочевидь, зарано. це стало однією із причин нереалізованості 
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низки положень української конституції, передусім стосовно гаран-
тування конституційних прав та свобод людини і громадянина. оскіль-
ки основним завданням державної влади було не тільки управління 
державою в постсоціалістичних умовах, але і проведення низки необ-
хідних реформ, досить багато правників та більшість політичних ді-
ячів схилялись до моделі «сильного» президента із повноваженнями 
щодо керівництва виконавчою владою. суспільство також прихильно 
ставилося до неї, очевидно, в силу сформованої протягом попередніх 
десятиліть потреби у відчутті «сильної руки». ризики, з якими пов’язані 
президентські моделі правління в неліберальних постсоціалістичних 
суспільствах, були недооцінені, відтак перемогла ідея ефективності 
державної влади, поступившись ідеї її обмеженості. сьогодні помил-
ковість такого рішення є очевидною, адже саме відсутність відповідних 
«запобіжників» у системі публічної влади призвела до надмірної кон-
центрації повноважень в руках глави держави, створила передумови 
для виникнення системи авторитарної влади, за якої станом на 2013 р. 
президент фактично контролював і законодавчу, і виконавчу владу, 
а також мав серйозні важелі впливу на владу судову.

у державотворчій ідеології україни загалом акцент був зроблений 
не на формування конституційної держави (із обмеженою конститу-
ційними засобами державною владою), а на ідею демократичної 
правової держави. Під останньою, відповідно до підходу, який був 
найбільш поширеним у пострадянський період, розуміли засновану 
на владі народу державу, обмежену правом (що фактично ототожню-
валося із сукупністю законів), у кращому випадку – правами людини, 
які закріплені тими ж законами. При цьому з уваги було упущено, що 
демократія без реальних конституційних обмежень може легко пере-
творитися в диктатуру (правило, яке було відоме ще давнім грекам 
і неодноразово підтверджувалося досвідом багатьох держав). Запро-
вадження формальних ознак та окремих елементів демократії, зо-
крема альтернативних виборів, референдумів тощо, бажаного резуль-
тату не принесло, адже пануючі політичні сили маніпулювали ви-
борчим законодавством, із легкістю змінюючи його для досягнення 
бажаних результатів на кожних наступних виборах.

відсутність внутрішньо збалансованої конституційної системи 
правління та ефективної системи публічної влади неодноразово при-
зводила до політичних та державних криз, вихід із яких помилково 
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пов’язувався із перерозподілом повноважень між вищими органами 
державної влади й, відповідно, змінами до конституції. Фактично, 
від часу її прийняття і до сьогодні конституція україни почергово 
діяла у кількох редакціях – початковій, 1996 р., яка передбачала пре-
зидентсько-парламентську форму правління (1996–2004, а також 
2010–2013 рр.) та редакції 2004 р., яка передбачає парламентсько-
президентське правління (2004–2010 рр., і з 21 лютого 2014 р. діє до 
сьогодні). Причому обидві редакції конституції містили невдалі ва-
ріанти розподілу влади між Президентом, парламентом та урядом і, 
щонайважливіше, не створювали збалансованої системи державної 
влади.

до цього слід додати, що кожного разу (у 2004, 2010, 2014 рр.) 
зміни до конституції вносилися способами, що у подальшому викли-
кали сумніви у її легітимності. Перший удар конституція прийняла на 
себе у 2000 р., коли обраний на другий строк президент Л. кучма 
зробив спробу посилити статус глави держави за рахунок ослаблення 
позицій парламенту шляхом проведення всеукраїнського референдуму 
та внесення через нього змін до конституції. однак тоді на захист 
конституції став конституційний суд, який визнав два із шести питань, 
що планувалося винести на референдум, неконституційними. це були 
питання щодо довіри до діючого тоді парламенту та прийняття нової 
конституції шляхом референдуму, адже основний Закон таких мож-
ливостей не передбачав. стосовно інших чотирьох питань (про скоро-
чення депутатського корпусу із 450 до 300 депутатів; про встановлен-
ня додаткових підстав розпуску парламенту; про ліквідацію інституту 
депутатської недоторканності; про запровадження в майбутньому 
двопалатного парламенту) був проведений референдум, на якому біль-
шість громадян висловилися «за». Проте рішення цього референдуму 
так і не було втілене в життя.

Перші зміни до конституції україни були внесені 8 грудня 2004 р. 
в результаті масових громадських протестів проти офіційно оголо-
шених результатів президентських виборів (обраним президентом 
було оголошено в. Януковича), які були проведені із значними фаль-
сифікаціями як на етапах голосування, так і підрахунку голосів (По-
маранчева революція). Як компромісний варіант виходу із кризи, 
в результаті так званого «пакетного» голосування було одночасно 
прийнято два закони – про внесення змін до конституції і проведен-
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ня переголосування другого туру виборів Президента щодо двох 
кандидатів, які здобули найбільшу підтримку виборців під час першо-
го туру. варто зауважити, що прийняття Закону про внесення змін до 
конституції відбувалося із грубим порушенням процедури, що де-
тально проаналізовано у висновку венеційської комісії1. це й стало 
формальною підставою для скасування у 2010 р. конституційної 
реформи та фактичного повернення до президентсько-парламент-
ського правління.

Щоправда, відповідні подання до конституційного суду вносились 
і раніше, проте у 2008 р. він відмовився розглядати цю справу, послав-
шись на те, що після набуття чинності закон про внесення змін до 
конституції стає її невід’ємною частиною, а повноважень щодо пере-
гляду норм конституції суд не має2. Після президентських виборів 
2010 р., на яких переміг в. Янукович, конституційний суд змінив свою 
позицію, розглянув Закон про внесення змін до конституції 2004 р., 
визнав його неконституційним у зв’язку із згаданими порушеннями 
процедури та повернув дію конституції в редакції 1996 р. Фактично 
орган конституційної юрисдикції став суб’єктом реформування кон-
ституції, що також було піддано критиці з боку венеційської комісії3. 
цей крок заклав юридичне підґрунтя для концентрації повноважень 
в руках глави держави.

у результаті революційних подій кінця 2013 – початку 2014 р.  
(революція гідності) верховна рада україни знову визнала чинною 
конституцію в редакції 2004 р. Проте це було зроблено не у спосіб 
прийняття закону про внесення змін до конституції за встановленою 
нею процедурою (розділ 13 основного Закону), а через ухвалення За-
кону «Про відновлення дії окремих положень конституції україни» 
(21 лютого 2014 р.), який приймався за звичайною процедурою біль-
шістю голосів. у Законі було дано політичну оцінку попередньому 
конституційному процесу та констатовано, що, приймаючи у 2010 р. 

1  Opinion on the Procedure of Amending the Constitution of Ukraine adopted by the 
Commission at its 60th Plenary session (Venice, 8–9 October 2004), CDL-AD(2004)030-e. 
URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2004)030-e.

2  ухвала конституційного суду україни від 05.02.2008 № 6-у/2008. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/va06u710-08.

3  Opinion on the Constitutional Situation in Ukraine adopted by the Venice Commission 
at its 85th Plenary Session, Venice (17–18 December 2010), CDL-AD(2010)044-e. URL: 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)044-e.
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рішення, конституційний суд вийшов за межі конституційних повно-
важень, змінив основний Закон у неконституційний спосіб, адже 
конституція є актом установчої влади народу, і повноваження щодо 
внесення змін до неї належать тільки парламенту (відповідно до роз-
ділу 13 конституції).

однак результатом революції гідності було не тільки прийняття 
згаданого Закону. важливим її здобутком є те, що, ставши прикладом 
реалізації права народу на опір свавільній владі, вона дала поштовх 
для переосмислення підходів до формування (реформування) консти-
туційної системи публічної влади. Якщо раніше усі серйозні політич-
ні кризи вирішувалися шляхом перерозподілу повноважень між 
президентом, парламентом та урядом та, відповідно, зміною форми 
державного правління (2004 р., 2010 р.), то у 2014 р. вперше з’яви лися 
чіткі вимоги суспільства щодо убезпечення від державного свавілля, 
недопущення його проявів у майбутньому. так, першочергові кроки 
у реформуванні влади мали бути спрямовані на її децентралізацію, 
а також кардинальні зміни в системі правосуддя, боротьбу із коруп-
цією.

такий суспільний запит свідчить про необхідність формування 
правління, принципово нового за змістом – конституційного. воно має 
містити систему конституційних засобів недопущення державного 
свавілля, обмеження державної влади з метою гарантування конститу-
ційних прав та свобод людини і громадянина. така система конститу-
ційно обмеженого правління є практичним зрізом конституціоналізму, 
що охоплює також відповідну ідеологію та доктрину. саме конститу-
ціоналізм має стати методологічною основою подальшого конститу-
ційного розвитку україни, формування її конституційної (в сенсі 
обмеженості державної влади на користь свободи та прав людини) 
державності. Проте конституціоналізм – поняття надто загальне, а роз-
робка напрямів подальшого конституційного розвитку потребує чітких 
орієнтирів, роль яких може виконати модель конституціоналізму, 
в рамках якої розвивається українська конституційна система.

варто зауважити, що, ставши членом ради Європи у 1997 р., укра-
їна фактично визначилась із моделлю конституціоналізму, взявши на 
себе обов’язки щодо імплементації її стандартів. незважаючи на те, 
що цим напрямком ми рухаємося уже досить тривалий період часу, до 
сьогодні існує брак розуміння європейської моделі конституціоналізму 
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як цілісної системи із її внутрішньою логікою, законами розвитку, за-
кономірностями. свідченням цьому, зокрема, є пропозиції окремих 
політичних, громадських діячів, а також правників щодо ліквідації 
конституційного суду україни, запровадження президентського прав-
ління і т. д. тому в процесі конституційного розвитку україни вкрай 
важливо враховувати: по-перше, закономірності європейської моделі 
конституціоналізму; по-друге, найбільш поширені проблеми; по-третє, 
тенденції її розвитку.

Європейська модель конституціоналізму заснована на давній тра-
диції, пройшла у своєму розвитку тривалий шлях та викристалізува-
лася у другій половині ХХ ст., набувши сучасного вигляду і змісту. 
ключову роль у її формуванні відіграли євроінтеграційні процеси. 
Їхній вплив на формування європейської моделі конституціоналізму 
на перших етапах можна охарактеризувати як позитивний, оскільки 
дозволив спершу викристалізувати, а потім і поширити спільні ціннос-
ті, так звану спільну конституційну спадщину на Європейський кон-
тинент і за його межі.

Проте у ХХі ст. європейська модель конституціоналізму зіткнула-
ся із низкою викликів, боротьба із якими, з одного боку, здійснюється 
більш-менш скоординовано, проте з другого – вона суттєво ускладню-
ється та уповільнюється бюрократичними процедурами у межах ради 
Європи та Євросоюзу, а також їхніх інституційних структур. напра-
цьовані упродовж перших десятиліть діяльності цих органів єдині 
стандарти щодо реалізації ідей прав людини, верховенства права 
і демократії були покликані задати єдиний напрям розвитку національ-
них правопорядків.

територіальне розширення географії європейської моделі консти-
туціоналізму привнесло свої проблеми, зумовлені відсутністю сталих 
конституційних традицій, високого рівня політичної та правової куль-
тури у країнах колишнього соціалістичного табору. досвід постсоціа-
лістичних держав, які сприйняли європейську модель конституціона-
лізму, як проаналізований у цьому розділі, так і той, який не отримав 
детального аналізу у межах цієї праці, дає підстави зробити низку 
висновків, які можуть бути цікавими та водночас повчальними для 
україни.

По-перше, у всіх цих країнах розвиток конституціоналізму після 
запровадження конституційного правління наприкінці ХХ ст. від-
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бувався циклічно: спочатку – широкомасштабні рухи, спрямовані на 
демократизацію, створення механізмів захисту прав людини, форму-
вання збалансованих систем правління, незалежного суду, децентра-
лізацію; згодом – згортання цих процесів, спроби централізувати 
владу поряд із формальним загальним слідуванням попередній по-
літиці.

По-друге, перші конституції, що були ухвалені в постсоціалістич-
ний період, розроблялися та приймалися під впливом попередніх ре-
жимів, що суттєво позначилося на їхньому змісті. ці конституції не 
могли забезпечити широких структурних змін (політичних, соціальних, 
економічних), що були такими необхідними.

По-третє, серйозним стримуючим фактором для цих країн є органи 
та установи ради Європи та Європейського союзу, які гостро реагують 
на подібні факти. Проте станом на сьогодні робити висновки про діє-
вість вжитих ними заходів щодо держав-порушниць рано, адже бюро-
кратичні процедури в рамках їхніх інституційних структур є досить 
тривалими у часі. відтак, розпочаті у 2017 р. санкційні процедури щодо 
угорщини та Польщі тривають.

По-четверте, у всіх цих країнах кризи конституціоналізму були 
пов’язані із впливом на незалежність судової влади, спробами взяти її 
під контроль. реформи, спрямовані на боротьбу із корупцією, на від-
новлення довіри до судової влади, бажаних результатів не принесли, 
натомість послабили незалежність судової влади, що в результаті при-
звело до дисбалансу в конституційних системах правління.

По-п’яте, у більшості розглядуваних випадків в епіцентрі кризових 
явищ перебували конституційні суди, які, в умовах європейської мо-
делі конституціоналізму, навпаки, мають попереджати та вирішувати 
конституційні кризи. відтак, надзвичайно важливо гарантувати та 
реально забезпечити на практиці незалежність конституційного суду, 
адже блокування його незалежної та неупередженої діяльності має 
наслідком деформацію усієї конституційної системи правління.

україна, як і інші постсоціалістичні держави, передусім акцепту-
вала загальноєвропейські конституційні цінності (відбулося це про-
тягом перших років після проголошення її державного суверенітету 
та прийняття конституції 1996 р.); загалом сформованими є ідеологіч-
на та доктринальна складові конституціоналізму. у конституції відо-
бражені такі засади, як гарантованість прав та свобод людини і грома-
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дянина, верховенство права, поділ державної влади, народний сувере-
нітет тощо, які знайшли своє відображення в наукових розробках 
українських вчених. Проте процес формування конституціоналізму 
в україні далеко не завершений, адже про його існування свідчить не 
факт наявності конституції, а досягнення його мети – створення кон-
ституційно обмеженого правління, яке гарантує права та свободи 
людини і громадянина. тому сьогодні ключовим завданням є форму-
вання практичної складової конституціоналізму.

ураховуючи елементи конституційної системи правління в умовах 
європейської моделі конституціоналізму, а також досвід інших держав 
із цією моделлю, можна визначити першочергові завдання на цьому 
шляху.

Перш за все це – легітимація конституції. тільки та конституція, 
легітимність якої не ставиться під сумнів суспільством, органами 
державної влади чи посадовими особами, може якісно виконувати 
функцію правового обмеження державного правління та гарантуван-
ня прав і свобод людини. слід наголосити, що прийняття 21 лютого 
2014 р. Закону про відновлення дії окремих положень конституції 
україни (що відбувалося, як уже згадувалося вище, не за процедурою 
конституційних змін, а через прийняття звичайного закону) було 
результатом реалізації українським народом його права на опір сва-
вільній владі.

Проте подібні дії, які вчиняються на революційному пориві, спря-
мовані на відновлення конституційного правопорядку, перебудову 
політичного режиму, не можуть бути багаторазовими та постійними. 
крім того, вони завжди пов’язані із підривом авторитету та легітим-
ності конституції, а тому потребують серйозної подальшої роботи щодо 
їх відновлення. найкращим варіантом було би прийняття нової кон-
ституції спеціально створеним для цього установчим органом (консти-
туантою) та наступним схваленням на конституційному референдумі. 
однак слід враховувати, що теорія конституційного права негативно 
ставиться до прийняття чи зміни конституцій в умовах війни та зо-
внішньої агресії (останнє заборонено і самою конституцією україни 
(ст. 157))1.

1  Бориславська о. верховенство конституції чи верховенство права: деякі питан-
ня відновлення дії окремих положень конституції україни. Вісн. Конституц. Суду 
України. 2015. № 6. с. 48–57.
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не менш важливим завданням є забезпечення реальної незалеж-
ності конституційного Cуду україни та неупередженості при здійснен-
ні ним своїх повноважень. варто зауважити, що реформа правосуддя 
2016 р. уже передбачила відповідні зміни, що мали би позитивно по-
значитися на статусі конституційного суду україни та його незалеж-
ності. йдеться про запровадження «конкурсних засад» відбору канди-
датів на посади суддів конституційного суду. однак спрямовані на 
реалізацію згаданих засад законодавчі процедури потребують серйозно-
го вдосконалення. низький рівень авторитету конституційного суду 
україни в результаті його неоднозначної діяльності протягом багатьох 
років є однією із найбільших перешкод для розвитку конституційної 
державності, адже низка прийнятих ним актів часто трактуються не як 
такі, що захищають верховенство конституції та її цінності, а ті чи інші 
політичні інтереси. Позитивні зрушення, що мають місце з початку 
2018 р., видаються залежними від персональних якостей осіб, що обій-
мають посади в органі конституційної юрисдикції, а для їх гаранту-
вання у майбутньому необхідні системні законодавчі зміни.

Забезпечення реальної незалежності потребує і вся система судової 
влади, яка є важливим елементом конституційної системи правління, 
що виконує функції захисту прав та свобод людини і громадянина, прав 
та інтересів юридичних осіб, здійснення контролю за законністю та 
конституційністю діяльності органів державної влади, а отже – гаран-
тування системи поділу державної влади загалом. у кінцевому резуль-
таті через діяльність судової влади забезпечується баланс між свобо-
дами та правами людини, інтересами суспільства та обов’язками 
держави. виконувати ці функції судова влада може, лише володіючи 
незалежністю, забезпечення якої має бути першочерговим завданням 
триваючої судової реформи. ураховуючи досвід постсоціалістичних 
держав, що проводили подібні зміни, особливу увагу варто звернути 
на недопущення ще більшого узалежнення судової влади (від органів 
виконавчої влади, що проводять різноманітні перевірки судового кор-
пусу, прокуратури, інших правоохоронних органів, що також залучені 
до цих процесів, а також парламенту й, відповідно, політичних партій).

Що стосується самого парламенту, то з точки зору основних кри-
теріїв оцінки його діяльності (таких, як якість законотворчості, рівень 
загальнонаціонального і територіального представництва, дотримання 
правил законодавчого процесу та внутрішньопарламентської етики), 
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він потребує серйозного вдосконалення. ураховуючи те, що в умовах 
європейської моделі конституціоналізму парламент, як правило, є цен-
тральним органом державної влади, який визначає напрями внутріш-
ньої і зовнішньої політики, а також відповідальний за формування та 
діяльність уряду, це одне із важливих завдань на шляху конституцій-
ного розвитку україни. Зміна принципів формування верховної ради 
україни та проведення виборів за відкритими регіональними списками 
кандидатів, забезпечення особистого голосування депутатами парла-
менту, запровадження правил внутрішньопарламентської поведінки 
народних депутатів та контроль за їх дотриманням є необхідними пе-
редумовами розвитку парламентаризму.

крім того, для створення системи конституційно обмеженого прав-
ління велике значення має територіальна організація влади на основі 
принципів субсидіарності та децентралізації. це дає можливість не 
концентрувати владу, роззосереджувати її в територіальних одиницях, 
забезпечувати ефективність управління всім комплексом публічних 
справ. реформа місцевого самоврядування, що готувалася в україні 
протягом двох десятків років, перебуває на першому етапі її проведен-
ня (сьогодні відбувається об’єднання громад), однак для повної її ре-
алізації необхідні зміни до конституції.

виконання згаданих завдань потребує цілеспрямованої діяльності 
всього державного апарату, науково-експертної спільноти, громадян-
ського суспільства та, щонайважливіше, системного підходу до фор-
мування конституційної системи правління на основі засад конститу-
ціоналізму та з урахуванням закономірностей розвитку європейської 
моделі.
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Переважна більшість сучасних держав світу декларують свою від-
даність ідеям прав людини, верховенству права і демократії. частині 
із них вдалося втілити ці ідеали в життя. відбулося це за посередництва 
системи конституційної демократії, що має у своїй основі доктрину 
конституціоналізму. Життя підтверджує, що недоторканність людини, 
свобода, рівність, гарантованість основоположних прав стають реаль-
ністю в умовах функціонування внутрішньо збалансованих та консти-
туційно обмежених систем державного правління. незалежно від їхньої 
форми зміст такого правління однаковий – конституційний (у широко-
му розумінні).

Проте, як світ є багатоманітним, так і конституціоналізм існує у ви-
гляді кількох концепцій, доктрин та практик. три основні концепції 
конституціоналізму (формальна, матеріальна та інституційна) станов-
лять основу для існування відповідних моделей конституціоналізму – 
американської, англійської та європейської. сутність формальної 
концепції конституціоналізму полягає у визнанні ключової ролі кон-
ституції як основного закону, наділеного рисами верховенства та ста-
більності. три її течії – формально-нормативна, формально-телеоло-
гічна та формально-ціннісна – реалізовані на практиці в сучасних 
державах. Перша була притаманна сШа кінця XVIII – початку ХіХ ст., 
а нині поширена у соціалістичних державах; друга – сучасній політи-
ко-правовій практиці сШа та низці інших країн; третя реалізована 
в деяких пострадянських державах.

Матеріальна концепція конституціоналізму сформована на основі 
ідей лібералізму, ґрунтується на політико-правовій практиці сполуче-
ного королівства великобританії, де існує неписана конституція, 
а конституціоналізм спирається на потужні правотворчі, інтерпрета-



335

висновки

ційні та контрольні повноваження судів та ототожнюється із верхо-
венством права.

інституційна ж концепція конституціоналізму сформувалася на 
основі політико-правової практики держав континентальної Європи 
щодо обмеження державного свавілля та виходить із ідей обмеженого 
правління і демократії. відповідно до неї конституціоналізм розгляда-
ється крізь призму інституційних механізмів, які застосовуються для 
обмеження державної влади в умовах демократії. інституційна концеп-
ція містить телеологічну складову, метою конституціоналізму вважа-
ється формування демократичної системи обмеженого правління. 
сучасна українська конституційно-правова доктрина представлена 
поглядами прихильників формальної та інституційної концепцій кон-
ституціоналізму із суттєвою перевагою другої.

ідеї людської гідності, свободи людини, гарантованості її прав, 
верховенства права та демократії складають ідеологічну парадигму 
ліберальної демократії, що водночас слугує основою для виникнення 
та функціонування конституціоналізму в умовах європейської моделі. 
таким чином, дослідження європейської моделі конституціоналізму 
спирається на принципи ліберальної демократії та є органічним по-
єднанням догматичного вивчення нормативно-правової складової 
конституціоналізму із соціологічними, історичними, філософсько-сві-
тоглядними аспектами дослідження, комплексне використання яких 
може забезпечити об’єктивну оцінку сутності та особливостей євро-
пейської моделі конституціоналізму.

на наш погляд, конституціоналізм слід розглядати як складний 
феномен, що охоплює заснований на універсальних цінностях та 
принципах, що із них випливають (поваги до людської гідності, ін-
дивідуальної свободи, гарантованості прав людини, верховенства 
права, поділу влади), комплекс відносин та взаємодій у трикутнику 
«людина – суспільство – держава», що охоплює низку філософських, 
соціальних, політичних та юридичних компонентів у їхньому 
взаємозв’язку. Поряд із цим важливо, щоб у ході дослідження філо-
софсько-правового змісту категорії конституціоналізм не втрачалося 
його первинне призначення – юридичне обмеження державної влади. 
тому ми розглядаємо конституціоналізм як філософсько-правову 
категорію, яка, однак, наповнена реальним юридичним змістом і не 
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є практикою реалізації конституційно-правових норм будь-якого 
змісту, а такою, що має наслідком існування конституційно обмеже-
ної системи правління у державі.

конституціоналізм як феномен має складну філософсько-політико-
соціально-правову природу та охоплює три основних зрізи: ідеологію, 
філософсько-правову доктрину та конституційний механізм владарю-
вання (конституційну систему правління). у широкому значенні він 
є системою взаємовідносин між людиною, суспільством та державою, 
у яких реально забезпечені права та свободи людини і громадянина, 
суспільство є вільним, а державна влада реально обмежена конститу-
ційними засобами. у вузькому значенні він зводиться до конституцій-
ної системи правління (механізму владарювання), що є системою 
суб’єктів, інститутів, форм, засобів та методів правління у державі, 
заснованих на ідеях свободи, верховенства права, демократії та обме-
женого правління.

у той час як ідеологічні та доктринальні основи конституціоналіз-
му мають універсальний характер, конституційна система правління 
є явищем національним. кожній державі притаманний власний кон-
ституційний механізм владарювання, що охоплює своєрідний набір 
елементів, таких як жорсткий чи гнучкий розподіл влади, парламента-
ризм чи президенталізм, федералізм чи унітаризм, референдум як ак-
тивна чи пасивна форма народовладдя і прийняття рішень тощо. такий 
набір елементів не є випадковим, він має бути збалансованим та забез-
печувати функціонування відповідної системи відповідно до вказаних 
засад, ураховуючи національно-культурні та ментальні особливості 
кожного народу.

ідеологічною основою європейської моделі конституціоналізму 
є ліберальна демократія, заснована на континентально-європейській 
традиції лібералізму та раціональній концепції свободи. ця ж ідеологія 
лежить в основі європейського конституціоналізму, що є іншим явищем 
та відрізняється від європейської моделі конституціоналізму своєю 
природою, структурою та змістом. у той час як європейський консти-
туціоналізм заснований на європейській конституційній ідентичності 
та є результатом конституціоналізації Європейського союзу як ціліс-
ного політичного утворення, європейська модель конституціоналізму 
є відображенням спільних рис та особливостей національних систем 
конституціоналізму європейських держав.
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Європейська модель конституціоналізму в її сучасному вигляді 
ґрунтується на особливій ідеології. так, ліберально-демократична 
ідеологія, що сформувалася у ХVііі ст., упродовж ХіХ ст. втілювалась 
в життя у вигляді конституційних систем правління, які виникали 
в результаті буржуазних революцій, протягом ХХ ст., зазнавши впливу 
соціалізму, була суттєво доповнена ідеями соціальної справедливості 
та соціальної держави.

Європейська модель конституціоналізму заснована на давній тра-
диції, пройшла у своєму розвитку тривалий шлях та викристалізува-
лася у другій половині ХХ ст. у своєму розвитку вона пройшла кілька 
ключових етапів: від зародження ідей щодо обмеження державного 
правління в період античності, формування традицій обмеження вла-
ди глави держави в епоху середньовіччя, розвитку концепцій та док-
трин, пов’язаних із гарантуванням свободи людини, її прав, поділом 
влади, народним суверенітетом і т. ін., до створення національних 
конституційних систем правління.

визначальний вплив на оформлення європейської моделі консти-
туціоналізму здійснили органи та установи ради Європи та Європей-
ського союзу. остаточне утвердження та розвиток європейської моде-
лі конституціоналізму пов’язані із двома процесами, що відбувалися 
паралельно: по-перше, географічним розширенням простору, на якому 
впроваджувалася ця модель (у зв’язку із падінням комуністичного 
режиму та обраним конституційним шляхом розвитку постсоціаліс-
тичних держав); по-друге, підвищенням на цьому фоні ролі самих 
європейських органів та установ, які запропонували постсоціалістич-
ним державам шлях включення до загальноєвропейського політично-
го простору при виконанні низки умов, передусім – щодо захисту прав 
людини.

у структурному відношенні європейська модель конституціона-
лізму охоплює такі елементи, як: писана конституція; конституційна 
юрисдикція; основоположні права людини (як інституційна система 
обмеження державної влади); парламентаризм; незалежна судова 
влада; вертикальний поділ влади на основі принципу субсидіарності 
(федералізм, децентралізація чи регіоналізація). кожен із цих еле-
ментів володіє низкою особливостей, що в сукупності створюють 
певну систему, взаємно впливають один на одного та визначають 
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закономірності функціонування і розвитку європейської моделі кон-
ституціоналізму.

так, конституція тут традиційно розглядається як акт установчої 
влади народу, проте на практиці цій концепції (у її первісному тракту-
ванні) відповідають лише перші конституції (так звані революційні). 
Проте конституція обов’язково має бути легітимною, що передбачає 
загальносуспільний та водночас політичний консенсус з приводу її 
прийняття. вона сприймається не просто як акт, що володіє вищою 
юридичною силою та підвищеною стабільністю, а як документ (-ти), 
що, по-перше, гарантує основоположні права людини, по-друге, вста-
новлює легітимні обмеження для державної влади.

ключовим елементом конституційної системи правління в рамках 
європейської моделі конституціоналізму є конституційна юрисдикція, 
яка тут переважно представлена спеціалізованим органом. вона не 
тільки забезпечує юридичне верховенство конституції, а й гарантує 
дотримання конституційних цінностей, конституційного ладу, що ви-
значені чи випливають із конституції, здійснює захист основоположних 
прав та збалансовує всю конституційну систему.

в умовах європейської моделі конституціоналізму основоположні 
права людини є не просто ідеєю, метою, а й інституційним механізмом 
стримування державної влади з метою недопущення державного сва-
вілля. такий механізм функціонує на двох рівнях: національному та 
міжнаціональному (в рамках ради Європи). особливості основополож-
них прав людини як елементу європейської моделі конституціоналізму 
стосуються як їхнього змісту, так і порядку гарантування і захисту, 
а відтак лежать у двох площинах: сутнісній (особливе значення люд-
ської гідності, широке розуміння права на життя, соціально-економіч-
ні права, позитивні обов’язки держави) та інституційній (особ лива роль 
міжнаціонального рівня захисту).

Переважна більшість держав із європейською моделлю конститу-
ціоналізму мають правління парламентського типу. відтак, саме за-
конодавчі органи відповідальні за формування уряду, а в кінцевому 
результаті – за реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики. Поряд 
із цим загрози надмірної концентрації влади, а відтак, і потреба в кон-
ституційних засобах її стримування (обмеження), стосуються саме 
парламенту (а не глави держави, як у президентській республіці).
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Парламентаризм як елемент європейської моделі конституціона-
лізму заснований на концепції політичного (народного) представни-
цтва, що передбачає: по-перше, вільні та альтернативні вибори, 
у результаті яких парламентар наділяється представницькою владою; 
по-друге, періодичну змінність представників (депутатського корпу-
су); по-третє, вільне здійснення представниками функцій представ-
ництва та відповідний захист для його гарантування (зокрема, за 
допомогою парламентських імунітетів); по-четверте, відповідну 
структуру представницького органу та виборчу систему, що забез-
печують різні «зрізи» представництва (представлюваних інтересів, 
соціальних груп і т. ін.).

для недопущення парламентського свавілля важливе значення має 
діяльність органу конституційної юрисдикції, про що уже згадувалося, 
а також незалежність судової гілки влади. остання забезпечується: 
по-перше, її інституційною відокремленістю в системі поділу держав-
ної влади; по-друге, неможливістю інших гілок державної влади впли-
вати на рішення судів чи скасовувати їх; по-третє, гарантіями неза-
лежності суддів. таким чином, незалежність судової влади охоплює 
інституційно-організаційну та персональну складові.

важливим засобом збалансування конституційної системи прав-
ління є поділ влади по вертикалі, що здійснюється за допомогою кіль-
кох методів (які передбачають самостійне вирішення певної частини 
публічних справ у територіальних одиницях): федералізму, регіоналі-
зації чи децентралізації. у той час як горизонтальний поділ державної 
влади на три гілки спрямований передусім на її обмеження та збалан-
сування у центрі, вертикальний поділ є інструментом обмеження цен-
тральної влади як системи. в умовах різних форм правління обмежен-
ню за допомогою цього засобу підлягають законодавча та виконавча 
або ж лише виконавча влада.

особливою формою вертикального поділу влади в рамках євро-
пейської моделі конституціоналізму є регіоналізація (поряд із децен-
тралізацією та федералізмом). регіоналізація у вигляді місцевої авто-
номії, якою володіють значна частина чи всі регіони, є прикладом 
такого вертикального поділу публічної влади, що передбачає не 
тільки визнання за територіальними одиницями права на самостійне 
управління, а й передання їм окремих законодавчих повноважень. 



340

висновки

Протягом тривалого часу вважалося, що такий спосіб організації 
публічної влади сприятиме вирішенню проблеми відцентрових тен-
денцій у системі публічної влади та сепаратизму. Проте спроби про-
голосити суверенітет каталонії влітку 2017 р. засвідчили, що згадані 
проблеми формою місцевої автономії не вирішуються. разом із цим 
функцію збалансування конституційної системи публічної влади 
регіоналізація як спосіб вертикального поділу влади загалом забез-
печує.

двадцять перше століття для європейської моделі конституціона-
лізму позначилося низкою внутрішніх проблем та зовнішніх викликів, 
серед яких найбільш виразними є спроби концентрації влади всупереч 
існуючим конституційним обмеженням і, відповідно, усунення таких 
запобіжників із конституцій, терористичні загрози, міграційні процеси, 
а також суспільно-політичні потрясіння, спричинені корупційними 
діями чи неефективною політикою. Звичайно, далеко не всі вони зна-
йшли своє відображення в цьому дослідженні. Ми свідомо фокусува-
лися на тих проблемах та досвіді тих країн, який особливо цінний для 
україни.

аналіз конституційних процесів у постсоціалістичних державах із 
європейською моделлю конституціоналізму дає підстави зробити пев-
ні висновки. Передусім зазначимо, що парламентська форма правлін-
ня є не менш схильною до свавілля за умов надмірної концентрації 
влади, ніж президентська. Поділ державної влади, передбачений кон-
ституцією, стає умовністю, коли політична партія здобуває більшість, 
достатню для зміни конституції та прийняття нової. вона з легкістю 
знімає із себе конституційні обмеження, усуваючи від реального кон-
ституційного контролю конституційний суд. За таких умов, маючи всю 
повноту законодавчої влади, здійснюючи керівництво виконавчою 
владою, парламентська більшість має всі можливості для встановлен-
ня контролю над судовою владою. таким чином, деформується вся 
конституційна система правління, яка вже не є відображенням консти-
туціоналізму, попри зовнішню відповідність формальним вимогам 
конституції.

Згадані проблеми та їх однотипність у постсоціалістичних держа-
вах ще раз підкреслюють, що конституціоналізм поєднує три складові 
(ідеологію, доктрину та практику) та існує водночас на кількох рівнях, 
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що передбачає внутрішнє сприйняття ідеології, осмислення доктрини 
та реалізованості цих ідей на практиці. сприйняття ідеології консти-
туціоналізму відбувається на рівнях правової свідомості та правової 
культури, яка також має важливе значення і для функціонування кон-
ституційної системи правління. відсутність відчуття зв’язаності кон-
ституцією в глави держави, глави уряду, представників парламентської 
більшості обов’язково призводить до розбалансування конституційної 
системи правління та кризи конституціоналізму.
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Перелік держав, о територіально охоплюються  
вропейською моделлю конституціоналізму (оглядові дані)

Держави
членство  

в Раді Євро-
пи (з року)

членство 
в ЄС

(з року)

Індекс демо-
краті
(2 1 )

Індекс вер-
ховенства 

права
(2 1 )

австрія 1956 1995 15 8
албанія 1995 – 77 68
андорра 1994 – – –

Бельгія
1946

(співзаснов-
ниця)

1957
(співзаснов-

ниця)
32 15

Болгарія 1992 2007 47 55
Боснія і гер-

цеговина 2002 – 101 56

греція 1949 1981 38 39

данія
1946

(співзаснов-
ниця)

1973 5 1

естонія 1993 2004 30 12

ірландія
1946

(співзаснов-
ниця)

1973 6 –

ісландія 1950 – 2 –
іспанія 1977 1986 19 23

італія
1946

(співзаснов-
ниця)

1957
(співзаснов-

ниця)
21 31

кіпр 1961 2004 35 –
Латвія 1995 2004 40 –
Литва 1993 2004 37 –

Ліхтенштейн 1978 – – –

Люксембург
1946

(співзаснов-
ник)

1957
(співзаснов-

ник)
12 –

Македонія 1995 – 88 57
Мальта 1965 2004 17 –
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Держави
членство  

в Раді Євро-
пи (з року)

членство 
в ЄС

(з року)

Індекс демо-
краті
(2 1 )

Індекс вер-
ховенства 

права
(2 1 )

Молдова 1995 – 78 78
Монако 2004 – – –

нідерланди
1946

(співзаснов-
ник)

1957
(співзаснов-

ник)
11 5

німеччина 1951
1957

(співзаснов-
ниця)

13 6

норвегія
1946

(співзаснов-
ниця)

– 1 2

Польща 1991 2004 53 25
Португалія 1976 1986 26 21

румунія 1993 2007 64 29
сан-Марино 1988 – – –

сербія 2003 – 66 76
словаччина 1993 2004 44 –

словенія 1993 2004 36 26
угорщина 1990 2004 56 50
україна 1995 – 83 77

Фінляндія 1989 1995 9 3

Франція
1946

(співзаснов-
ниця)

1957
(співзаснов-

ниця)
29 18

Хорватія 1996 2013 58 35
чехія 1993 2004 34 17

чорногорія 2007 – 83 –
Швейцарія 1963 – 9 –

Швеція
1946

(співзаснов-
ниця)

1995 3 4
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Види конституцій за часом х прийняття

Револю-
ційні

Між-
во нні Пово нні Посттота-

літарні
Постсоціа-

лістичні Новітні

прийняті 
в період 

становлення 
перших кон-
ституційних 

систем 
правління 

в результаті 
революцій

прийняті 
у період 

між двома 
світовими 
війнами

прийняті 
після завер-
шення дру-
гої світової 

війни

прийняті 
після по-

валення то-
талітарних 

режимів 
у 80-х рр. 

ХХ ст.

прийняті 
постсоціа-
лістичними 
державами 

в кінці  
90-х рр.
ХХ ст.

Бельгія  
1831 р.

австрія
1920 р.

данія
1953 р.

іспанія 
1978 р.

албанія 
1998 р.

сербія 
2006 р.

нідерланди 
1815 р.

ірландія 
1937 р.

ісландія 
1944 р.

Португалія 
1976 р.

Болгарія 
1991 р.

угорщи-
на  

2011 р.

норвегія 
1814 р

Ліхтен-
штейн  
1921 р.

італія
1947 р.

греція 
1975 р.

грузія  
1995 р.

Фінлян-
дія  

1999 р.

Люксембург 
1868 р.

кіпр
1960 р.

естонія 
1992 р.

чорного-
рія  

2007 р.

німеччина 
1949 р.

Латвія 
1992 р. 

(формаль-
но – від-
новлено 
чинність 

конституції 
1922 р.)

Швейца-
рія  

1999 р.

Франція 
1958 р.

Литва  
1992 р.

Македонія 
1991 р.

Молдова 
1994 р.
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Револю-
ційні

Між-
во нні Пово нні Посттота-

літарні
Постсоціа-

лістичні Новітні

Польща 
1997 р.
румунія 
1991 р.

словаччина 
1992 р.

словенія 
1991 р.
україна 
1996 р.

Хорватія 
1990 р.
чехія  

1992 р.
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особливості:
1) конституційний контроль відсутній у нідерландах;
2) конституційний контроль здійснюється загальними судами в таких 

країнах: естонія, норвегія, Фінляндія, ісландія, данія, Швеція, ірландія;
3) у греції для здійснення окремих повноважень конституційної юрис-

дикції створюється тимчасовий орган – спеціальний верховний суд – із голів 
верховного адміністративного суду, верховного цивільного та кримінально-
го суду, суду аудиторів, чотирьох суддів верховного адміністративного суду, 
чотирьох суддів верховного цивільного і кримінального суду (ст. 100 консти-
туції). коли спеціальний верховний суд розглядає конфліктуючі питання, 
вирішені в межах різних видів судочинства, а також питання щодо конститу-
ційності правових актів чи їх тлумачення, до складу суду також включаються 
два професори права, що обираються шляхом жеребкування.
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Додаток 4

Однопалатні та двопалатні парламенти в державах  
з вропейською моделлю конституціоналізму

Держави з однопалатни-
ми парламентами Держави з двопалатними парламентами

Строк 
повнова-

жень
(років)

Строк повнова-
жень Ротація верх-

ніх палатнижніх 
палат 

(років)

верхніх 
палат 

(років)
албанія
андорра
Болгарія
греція
данія

естонія
ісландія
Латвія
Литва

Ліхтенштейн
Люксембург
Македонія

Мальта
Молдова
Монако

норвегія
Португалія

сербія
словаччина

словенія
угорщина
україна

Фінляндія
Хорватія

чорногорія
Швеція

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4

австрія

Бельгія
Боснія і гер-

цеговина
ірландія
іспанія
італія

нідерланди
німеччина

Польща
румунія
Франція

чехія

Швейцарія

5

4
4
5
4
5
4
4

4
4
5

4

4

–

4
4
5
4
5
4
–

4
4
6

6

4

обрання зе-
мельними 

парламентами
–
–
–
–
–
–

делегуються 
урядами зе-

мель

ротація 1/3 
кожних 3 

роки

ротація 1/3 
кожних 2 

роки
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Додаток 5
Форми державно-територіального устрою держав  

із вропейською моделлю конституціоналізму

Держави Федерація
Регіона-
лізована 
держава

Унітарна децентралізована 
держава

з автономни-
ми утворен-

нями
без автоном-
них утворень

австрія 9
албанія 9
андорра 9
Бельгія 9

Болгарія 9
Боснія  

і герцеговина 9

ватикан 9
греція 9

данія

9
(автономні 

землі Фарер-
ські острови, 
гренландія)

естонія 9
ірландія 9
ісландія 9
іспанія 9
італія 9
Латвія 9
Литва 9

Ліхтенштейн 9
Люксембург 9
Македонія 9

Мальта 9
Молдова 9
Монако 9

нідерланди 9
німеччина 9
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Держави Федерація
Регіона-
лізована 
держава

Унітарна децентралізована 
держава

з автономни-
ми утворен-

нями
без автоном-
них утворень

норвегія 9
Польща 9

Португалія
9

(автономні 
регіони азори 

і Мадейра)
румунія 9

сан-Марино 9

сербія

9
(автономні 

провінції воє-
водіна та косо-
во і Метохія)

словаччина 9
словенія 9
угорщина 9

україна
9

(автономна 
республіка 

крим)

Фінляндія
9

(автономний 
регіон аланд-
ські острови)

Франція

9
(корсика, нова 

каледонія, 
заморські те-
риторіальні 
спільноти)

Хорватія 9
чехія 9

чорногорія 9
Швейцарія 9

Швеція 9
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