
Одна з головних функцій держави (читай влади) - 
це забезпечення правосуддя. Це справа не Президента, 
не Уряду, не Верховної ради. Це їх спільне завдання, як 
ВЛАДИ. Саме влада вирішує, що в суспільстві на сьо-
годні є добром, а що злом. Без цих орієнтирів жодна 
держава не може нормально існувати та розвиватися. 
Ось цитата з Доктрини щодо реформи судової системи:

РОЗДІЛ V.  ПЕРШОЧЕРГОВІ РЕФОРМИ

РЕФОРМА СУДОВОЇ СИСТЕМИ.
«Одночасно з подоланням корупції головним век-

тором реформи судової системи повинна стати зміна 
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акценту її роботи в бік справедливості. Ніякого від 
громадян незалежного суду не повинно бути. Судді 
«не на Місяці живуть». Вони стають суддями не для 
того, щоб формально забезпечувати виконання 
законів, а для того, щоб вершити справедливість, 
орієнтуючись на закони. Якщо виникає протиріччя 
між встановленням справедливості і законом, то 
перемагати має справедливість. Закон же, в цьому 
випадку, повинен оперативно змінюватися.

Так, реформа системи правосуддя має грунтува-
тися на таких принципах:
•	 Принцип	 справедливості.	 Рішення	 суду,	 що	 сто-

суються громадян, мають базуватися не просто на 

законі, а й, в першу чергу, на поняттях справед-
ливості, що існують у суспільстві. Справедливість 
має базуватися на законі, а закон на справедли-
вості.

•	 Принцип	однакового	застосування	законодавства.	
Рішення суду маються відповідати усталеній судо-
вій практиці. Кожен повинен мати реальну мож-
ливість спрогнозувати рішення суду за його спра-
вою, якщо аналогічна справа вже розглядалася.

•	 Принцип	 довіри.	 Суддями	 мають	 бути	 лише	 ті	
люди, яким довіряють громадяни. Вирішаль-
ним повинна бути не юридична освіта, а довіра 
людей.»

УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ. 12-Й ВИПУСК.
РЕФОРМА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ.  

РЕФОРМА СУДОВОЇ СИСТЕМИ

ЗАЯВА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» 
З ПРИВОДУ ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ

 Аліксійчук О.В.
 Ананченко М.О.
 Арахамія Д.Г.
 Арсенюк О.О.
 Бабій Р.В.
 Бардіна М.О.
 Безугла М.В.
 Березін М.Ю.
 Богданець А.В.
 Бондаренко О.В.
 Бородін В.В.
 Бужанський М.А.
 Булах Л.В.
 Василів І.В.
 Васильковський І.І.
 Венедіктова І.В.
 Володіна Д.А.
 Воронько О.Є.
 Галайчук В.С.
 Гевко В.Л.
 Герман Д.В.
 Гетманцев Д.О.
 Горенюк О.О.
 Гривко С.Д.
 Гришина Ю.М.
 Грищук Р.П.
 Гурін Д.О.
 Демченко С.О.
 Діденко Ю.О.
 Дмитрук А.Г.
 Дубінський О.А.
 Дунда О.А.
 Жупанин А.В.
 Забуранна Л.В.
 Загоруйко А.Л.

 Задорожній М.М.
 Заславський Ю.І.
 Здебський Ю.В.
 Іванов В.І.
 Кабанов О.Є.
 Кальченко С.В.
 Каптєлов Р.В.
 Касай К.І.
 Кириченко М.О.
 Кицак Б.В.
 Кісєль Ю.Г.
 Коваль О.В.
 Ковальов О.І.
 Колєв О.В.
 Копиленко О.Л.
 Корнієнко О.С.
 Костін А.Є.
 Костюх А.В.
 Красносільська А.О.
 Крейденко В.В.
 Кривошеєв І.С.
 Кубраков О.М.
 Кузнєцов О.О.
 Культенко А.В.
 Куницький О.О.
 Лаба М.М.
 Лерос Г.Б.
 Литвиненко С.А.
 Лічман Г.В.
 Ляшенко А.О.
 Маріковський О.В.
 Марченко Л.І.
 Мезенцева М.С.
 Мережко О.О.
 Мисягін Ю.М.

 Мовчан О.В.
 Монастирський Д.А.
 Мошенець О.В.
 Наталуха Д.А.
 Неклюдов В.М.
 Нікітіна М.В.
 Овчинникова Ю.Ю.
 Остапенко А.Д.
 Пасічний О.С.
 Перебийніс М.В.
 Пивоваров Є.П.
 Подгорна В.В.
 Потураєв М.Р.
 Пушкаренко А.М.
 Рєпіна Е.А.
 Руденко О.С.
 Савченко О.С.
 Саламаха О.І.
 Скічко О.О.
 Сова О.Г.
 Соломчук Д.В.
 Соха Р.В.
 Стефанчук М.О.
 Струневич В.О.
 Тарасенко Т.П.
 Тимофійчук В.Я.
 Тістик Р.Я.
 Ткаченко О.В.
 Торохтій Б.Г.
 Трухін О.М.
 Федієнко О.П.
 Фролов П.В.
 Холодов А.І.
 Циба Т.В.
 Чернявський С.М.

 Чорноморов А.О.
 Шевченко Є.В.
 Шипайло О.І.
 Шуляк О.О.
 Юраш С.А.
 Якименко П.В.
 Янченко Г.І.
 Ясько Є.О.
 Бакунець П.А.
 Горват Р.І.
 Іванчук А.В.
 Лунченко В.В.
 Магера С.В.
 Петьовка В.В.
 Разумков Д.О.
 Шпенов Д.Ю.
Аллахвердієва І.В.
Арістов Ю.Ю.
Бабак С.В.
Бакумов О.С.
Безгін В.Ю.
Беленюк Ж.В.
Боблях А.Р.
Богуцька Є.П.
Бондар Г.В.
Борзова І.Н.
Брагар Є.В.
Буймістер Л.А.
Бунін С.В.
Василевська-Смаглюк 
О.М.
Васильєв І.С.
Ватрас В.А.
Веніславський Ф.В.
Вінтоняк О.В.

Воронов В.А.
Гайду О.В.
Галушко М.Л.
Герасименко І.Л.
Герус А.М.
Горбенко Р.О.
Горобець О.С.
Гринчук О.А.
Грищенко Т.М.
Гузенко М.В.
Дануца О.А.
Дирдін М.Є.
Дмитрієва О.О.
Драбовський А.Г.
Дубнов А.В.
Заблоцький М.Б.
Завітневич О.М.
Задорожний А.В.
Заремський М.В.
Захарченко В.В.
Зуб В.О.
Іванісов Р.В.
Іонушас С.К.
Калаур І.Р.
Камельчук Ю.О.
Касай Г.О.
Качура О.А.
Кисилевський Д.Д.
Клочко А.А.
Ковальов А.В.
Ковальчук О.В.
Колебошин С.В.
Колісник А.С.
Копанчук О.Є.
Копитін І.В.

Корявченков Ю.В.
Костюк Д.С.
Кравчук Є.М.
Красов О.І.
Криворучкіна О.В.
Крячко М.В.
Кузбит Ю.М.
Кузьміних С.В.
Кунаєв А.Ю.
Леонов О.О.
Лис О.Г.
Літвінов О.М.
Любота Д.В.
Марусяк О.Р.
Марчук І.П.
Медяник В.А.
Мельник П.В.
Микиша Д.С.
Михайлюк Г.О.
Мокан В.І.
Мотовиловець А.В.
Мулик Р.М.
Нагаєвський А.С.
Нальотов Д.О.
Негулевський І.П.
Нестеренко К.О.
Новіков М.М.
Одарченко А.М.
Павліш П.В.
Павлюк М.В.
Петруняк Є.В.
Підласа Р.А.
Припутень Д.С.
Пуртова А.А.
Радуцький М.Б.

Рябуха Т.В.
Саладуха О.В.
Салійчук О.В.
Семінський О.В.
Совгиря О.В.
Сольський М.Т.
Стернійчук В.О.
Стріхарський А.П.
Сушко П.М.
Тищенко М.М.
Ткаченко М.М.
Ткаченко О.М.
Третьякова Г.М.
Устенко О.О.
Халімон П.В.
Хоменко О.В.
Чернєв Є.В.
Чорний Д.С.
Швець С.Ф.
Шинкаренко І.А.
Шол М.В.
Штепа С.С.
Юнаков І.С.
Юрченко О.М.
Яковлєва Н.І.
Яременко Б.В.
Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Приходько Б.В.
Стефанчук Р.О.
Яковенко Є.Г.

1. Земля має належати всім громадянам без виключення, 
а не купці олігархів.

2. Вся земля, яка передана у власність олігархії, має бути 
націоналізована без компенсації.

3. Земля повинна надаватися в користування тому, хто її 
обробляє. 

4. Той, хто перестав обробляти землю, позбавляється її. 

Наводимо перелік депутатів, які проголосували за дозвіл на продаж ринку землі України:

5. Всі, хто був причетний до дерибану землі, мають відпо-
вісти, як зрадники народу України.

6. Кожен Народний Депутат, який голосував за розпродаж 
всенародної власності - землі, має понести покарання, 
як зрадник українського народу. 

7. Цією заявою ГО "Поступ" попереджає всіх на майбутнє 
про те, що будуть зроблені дії по відновленню справед-
ливості.

Продовження на стор. 2



Часто доводиться чути, що депутат чи президент не 
дотримується обіцянок. Вірніше, це завжди кажуть 
майже про всіх депутатів і всіх президентів всього 
світу. Чомусь так відбувається, що всі обіцяють, а потім 
не виконують, те що наобіцяли. Після виборів, звісно, 
не виконують. 

І тут періодично з’являються в суспільстві ідеї, щоб 
притягнути таких обіцятелів до відповідальності. Але 
мало хто замислюється, про яку саме йдеться мова від-
повідальність і які можуть бути санкції через неї.

Аналогічно бувають розмови і про відповідальність 
виборців. Треба, щоб ті, хто привели до влади Пупкіна чи 
якусь політичну силу, відповіли за це! Як відповіли? Хто 
саме відповів? Яка може бути в цьому відповідальність.

В цих двох випадках, і по громадянам і по депутатам 
(або президентам)  може бути лише політична відпо-
відальність. І ніякої більше. Ніякої! Той, хто починає 
вимагати кримінальну відповідальність за те, що "депу-
тат не виконав обіцянок", або не розуміє і помиляється, 
або все розуміє і є провокатором. Кримінальної відпові-
дальності, а також адміністративної з цих питань ані для 
депутатів (делегатів, монархів), ані для громадян немає 
і не може бути! А моральна відповідальність – це вза-
галі відсутність відповідальності, як такої.

Може бути лише політична відповідальність. Але якщо 
хтось вважає, що це замало, то він невірно розуміє, яка 
взагалі може бути політична відповідальність. Дуже 
часто політична відповідальність завершується притис-
неннями, вигнанням, цькуванням, тюрмою, або фізичним 
знищенням. Нова політична сила часто робить зачистку 
своїх попередників та їх прихильників. Це саме і є полі-
тичною відповідальністю. Політична відповідальність 
ніколи і ніде не регламентується. Але є завжди. Ось про-

стий приклад такої відповідальності – Нюрнберський 
процес. Всіх керманичів Фашистської Німеччини засу-
дили. І багатьох стратили. Так, зробили, можливо, і спра-
ведливо. Але всі ці керманичи ніяких карних злочинів 
не зробили. Їх засудження було результатом політичної 
домовленості Сталіна, Рузвельта та Черчилля. 

Треба сказати, що політична відповідальність може 
маскуватись під виглядом карної. Особливо часто її 
маскують під карні справи за корупцію. Але насправді 
все це є ніщо інше, як саме політична відповідальність. 
А сама політична відповідальність є ніщо інше, як про-
довження політичної боротьби. Наприклад, засудження 
радянською владою бувших чиновників Царської Росії 
не мало ніякого відношення до того, робили ці чинов-
ники якісь злочинні дії чи ні. Фактично такі акти є 
реалізацією принципу люстрації. Люстрація – це від-
сторонення певних категорій суспільства від можливих 
претензій до влади. Все це рядять дуже часто у вигляді 
вершення правосуддя. Але ніякого правосуддя в полі-
тичних процесах не може бути. Vae victis – горе перемо-
женим. Цей крилатий вислів живе і діє ще з часів галь-
ських війн Римської республіки. І нічого не змінилось 
з того часу. 

Громадяни також можуть підлягати політичній відпо-
відальності. Теж яскравий приклад: депортація крим-
ських татар. Вся провина татар полягала в тому, що вони 
кримські татари. І не вписувались в бачення побудови 
країни радянської влади. Так, надумали колабораціо-
нізм із німцями і депортували весь народ. Як прояв саме 
політичної відповідальності. Всі акти геноциду теж є 
проявом політичної відповідальності. І в кожному разі 
реальної вини не було ніколи і ніде. То виходить, що і 
політики, і народи в таких випадках караються дарма? 
Без вини? 

Ні! Вина є і досить суттєва. Їх вина в тому, що вони 
програли, отримали поразку, або не боролися. За це 
вони і відповідають. Природа суспільства така, що ти 
маєш бути або переможцем, або переможеним. Дуже 

багато різних пацифістів із цим не погодяться. Але від 
цього реальність все одно не зміниться. Погоджуйся – 
не погоджуйся, але це факт.

Можна зробити висновок, що ані при демократії, ані 
при громадянській республіці не може бути ніякої від-
повідальності бувших правителів, іншої, ніж політичної. 
А сама політична відповідальність може бути до них 
застосована іншою політичною силою, яка може при-
йти на їх заміну. І рівень та розмах такої політичної 
відповідальності може бути від нуля (тобто її відсут-
ності) до реального поголовного фізичного знищення. 
І це ніякими кодексами не регламентується. Щоб не 
потрапити під таку відповідальність правителі мають 
розуміти той факт, що якщо народ їх підтримує, то це 
і буде гарантія того, що з ними не поквитаються. При 
громадянській республіці політична відповідальність 
відбувається скоріше. Бо владу можна позбавити влади 
дуже швидко. І не чекати наступних виборів п’ять чи 
чотири роки. 

Якщо взяти приклад політичної відповідальності 
громадян, то при демократії чи громадянській респу-
бліці політична відповідальність проявляється у вигляді 
рівня життя. Якщо народ зубожіє, то це його провина. 
Це означає, що народ не здатен встановити таку владу, 
яка буде вести країну до розквіту. Проте, при громадян-
ській республіці впливати на владу простіше і не треба 
доводити країну до потрясінь через майдани чи грома-
дянські війни. 

Останнє, заключне запитання: а чи невідворотня 
політична відповідальність? Чи завжди бувають пока-
рані ті, хто програв, або перестав боротись за буття своє 
і свого народу? Це питання відносне. Для когось зали-
шитись живими – це вже перемога. А для когось просто 
втратити контроль над своїм життям і своєю країною 
– це найстрашніше покарання. Але точно можна ска-
зати, що той, хто програє і не бореться, – завжди буде 
покараний!
________________________________________________
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Пояснення:

Суддя – це, в першу чергу, людина. Він живе в сус-
пільстві, знає його традиції та звичаї, розуміє, що таке 
добро і зло. Однак, на сьогодні судді часто виконують 
роль роботів, які судять по букві Закону. Їм плювати 
на моральні аспекти та засади справедливості. І якщо 
бабусю в підземному переході шахраї вмовили підпи-
сати якийсь договір на встановлення вікон та тут же 
взяти на це кредит на кабальних умовах, то суддя скаже 
“свобода договору, ніхто її не змушував нічого підпису-
вати”. Чи законно це? Так. Чи справедливо? Звісно, ні. 
Бабуся не є фахівцем в галузі права. Вона – звичайна 
людина, яка може наражатися на небезпеку впливу на 

себе та тиску. А завдання держави (в особі суду) захи-
щати таких людей, а не робити їх жертвами свавілля 
нечесних підприємців. А якщо ж склалася така ситуа-
ція, що Закон (або окреме його положення) виявиться 
несправедливим, то у суду (хоча б Верховного) пови-
нні бути важелі для винесення цього Закону на розгляд 
законодавця для внесення змін. Це і є забезпечення 
справедливості.

Іншим важливим елементом реформи суду є прогно-
зованість судових рішень. Люди (або хоча б фахівці) 
повинні розуміти, як саме суд застосовуватиме той чи 
інший Закон для прийняття Рішення. На сьогодні з цим 
є велетенська проблема. Наприклад, далеко непооди-
нокі випадки, коли людина може судитися багато років, 
виграти першу та другу судові інстанції, а третя скаже 
цій людині, що вона не до того суду подала позов і треба 
судитися заново. Або різні суди приймають з аналогіч-
них справ абсолютно різні рішення. Практика повинна 
бути ЄДИНА. А якщо якийсь суддя хоче відступити від 

практики, бо вважає, що саме таке Рішення буде спра-
ведливим, до прикладу, має звернутися до Верховного 
суду за дозволом. І пояснити, чому саме він хоче від-
ступити від практики саме в цій справі.

Якщо люди не довіряють суду – вони не довіряють 
державі. Бо суд – це останній бастіон, який стоїть на 
сторожі законності та справедливості. Були часи, коли 
люди ходили зі своїми проблемами до старости, щоб він 
їх розсудив. І йому, навіть, не потрібна була юридична 
освіта, щоб визначити, що правильно, а що ні. Саме тому, 
суддями повинні бути лише ті люди, яким довіряють. І 
не важливо, обрані ці судді будуть чи їх призначать. 
Суддя, якому не довіряють, не може судити.

Якщо ж держава не може забезпечити правосуддя, то 
її очікує популяризація суду Лінча (або самосуду). Це 
аксіома. Саме тому, реформа судової системи має вирі-
шальне значення.

________________________________________________

УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ. 12-Й ВИПУСК.
РЕФОРМА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ.  

РЕФОРМА СУДОВОЇ СИСТЕМИ. ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Цей матеріал, як це було зроблено із усіма попередніми із циклу «УРЯДОВИЙ МАТЕРІАЛ», буде надіслано ключовим особам влади, а саме Президенту України, 
керівнику офісу Президента, Прем'єр-Міністру, Голові Верховної Ради. Нажаль, ніякої реакції від влади ми не отримали. На відміну від фракції "Голос", які 
регулярно нам надають підтвердження, що наші матеріали отримано, та пару разів відповіла про отримання партія "Європейська солідарність".  То чому ж влада 
мовчить? Можливо їй просто не цікаво знати які насправді реформи портібні Україні?
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