
"В судах має встановлюватися справедливість, а 
не законність. Справедливість має бути законною, а 
закон — справедливим. Якщо закон несправедливий, 
то він є нікчемним і не має виконуватися" (гасло-
завдання ГО «Поступ» №12).

При Громадянській республіці суди мають судити по 
закону. Але! Але закон має відповідати справедливості. 
Якщо закон і справедливість будуть конфліктувати, 
то судді мають ставати на сторону справедливості. Із 
одночасним поданням до вище стоячої інстанції вимоги 
щодо зміни норми закону. Поки не буде відповіді по 
зміні закону або дозволу апеляційної установи, рішення 
суду може бути відкладене. Справедливість - це відпо-
відність не бажанню натовпу, як іноді трактують, а від-
повідність усталеним нормам та звичаям суспільства. 
Класична теорія права визначає, що норми права є 
якраз відображенням сталих звичаїв. Вища апеляційна 
інстанція - Верховна Громадянська Рада. Не Верховний 
Суд, як зараз, а саме орган влади громадян – Верхо-
вна Громадянська рада. Вищий орган призначення та 
зняття суддів (або нагляд за цими функціями) також має 
бути в руках Верховної Громадянської ради. Зрозуміло, 
що Верховна Громадянська Рада має створювати якісь 
органи, щоб виконувати ці функції. Все це і є реалізація 
норм Доктрини щодо СПРАВЕДЛИВОСТІ І ЗАЛЕЖНОСТІ 
СУДДІВ ВІД ГРОМАДЯН.

Зазначені тези є сутністю реформ правоохорон-
ної системи, яка має бути зроблена в Україні. В першу 
чергу необхідно звернути увагу, що судова гілка має 
втратити самостійність, на відміну від того, що деклару-
ється зараз. Зараз прихильники демократії декларують 
необхідність відокремлення судової гілки від інших 
(законодавчої  та виконавчої) гілок влади. Кажуть, що 
судова система має бути незалежною і самостійною. 
Але це брехня. Навіть, ті, хто таке каже, розуміють, що 
абсолютної незалежності не існує. Якщо існує механізм 
призначення та зняття будь-якого судді, а він існує, то 
є ті, хто цей механізм контролює. І це точно не зви-
чайні громадяни. Це якісь представники олігархії. Які 
в першу чергу стоять на захисті саме своїх інтересів, 
а не законів. Не кажучи вже про те, що й самі закони 
теж робляться олігархією, бо не представники олігархії 
потрапити в Верховну Раду України реально не можуть. 
І не зможуть туди потрапити до тих пір, поки буде діяти 
олігархічна демократична формула «гроші – вибори – 
прихід до влади – повернення грошей із прибутком». 
То як в таких умовах можна казати, що необхідно судити 
виключно по законам? Якщо і закони, і самі судді олі-
гархічні? Те, що може бути справедливим для олігархії, 
для звичайних громадян може бути просто знущанням! 
І що, громадяни мають це терпіти? Ні. Має бути зро-
блена відповідна реформа.

В судах громадяни шукають захисту, справедливості. 
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Автор: Володимир Казаневський

В СУДАХ МАЄ ВСТАНОВЛЮВАТИСЯ СПРАВЕДЛИВІСТЬ, А НЕ 
ЗАКОННІСТЬ

ЧИ ВПЛИВАЄ НА ЯКІСТЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ФАХІВЦІВ ПО ЗАЛУЧЕННЮ 
НОВИХ ЛЮДЕЙ У "ПОСТУП"? ХТО ТІ ФАХІВЦІ, І ЗВІДКИ ЇМ ВЗЯТИСЬ?

Їм байдужий сам закон і його трактування, якщо він не 
веде до справедливості та захисту. Бо закон – це лише 
інструмент встановлення справедливості та порядку. 
І він не може бути священною коровою, яку не можна 
чіпати. Всі закони і норми мають підлягати оператив-

Якщо буквально відповідати на першу частину 
питання, то відповідь така – звичайно впливає. Про-
фесіоналізм завжди впливає на якість. Але ж фахів-
цями не народжуються, ними стають в процесі роботи.

Жодний вищий навчальний заклад не готує фахів-

ній зміні відповідно до сталих звичаїв суспільства. І не 
мають залежати від примх чергових «обранців», які за 
гроші виграють чергові вибори.

________________________________________________

ців по нашій поступівській роботі. Тому ми в процесі 
роботи самі стаємо фахівцями. Фахівцем може стати 
будь-який поступівець, для цього потрібно лише мати 
бажання. Якщо є бажання, то будь-хто може вивчити 
доктрину (тобто знати матчастину) і почати працювати 

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Сергій Солодкий
    член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/solodkiy.s
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ЧИ ВПЛИВАЄ НА ЯКІСТЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ 
ФАХІВЦІВ ПО ЗАЛУЧЕННЮ НОВИХ ЛЮДЕЙ 
У "ПОСТУП"? ХТО ТІ ФАХІВЦІ, І ЗВІДКИ ЇМ 
ВЗЯТИСЬ? ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

по залученню нових людей в "ПОСТУП". У нас вже є 
роками відпрацьований механізм роботи, є вже свої 
професіонали, які готові ділитись досвідом та навчати. 
Але однак все починається з перших власних самостій-
них кроків.

Саме цікаво, що робота по зовнішнім кадрам реально 
робить людину професіоналом і по кадрам, і по ідеоло-
гії, і по стратегії та тактиці, тобто по всьому. Адже в про-
цесі роботи люди задають купу питань, відповідаючи на 
які, сам більш докладно розбираєшся в суті питання і, 
відповідно, підвищуєш свій рівень знань.

Отже, робота по зовнішнім кадрам дуже корисна і 
для самого працюючого. Це гарна школа в спілкуванні 
з людьми. А вміння спілкуватись з людьми це є дуже 
велике надбання, яким володіють не так багато.

Коментар до матеріалу:
Іван Карасьов
Гарний матеріал, по кадровому напрямку мають пра-

цювати психологи, які реально оцінюють ситуацію і 
суб’єкт.

Сергій Солодкий
Значить херовий матеріал! Якщо ти зробив такий 

висновок. По кадровому напрямку мають працювати 
всі, тобто прості громадяни, а не психологи. Буду думати 
як додати тезу, щоб ти, Іван, зрозумів, що професійним 
психологом бути не треба, треба просто хотіти нашої 
перемоги.

________________________________________________

"Ті, хто мріє про мононацію 
етнічних українців, просто 
темні люди. У нас такого в генах 
намішано, що без найкращої 
лабораторії не розберешся, мова 

і віра теж не створюють націю, що б вам не 
брехали. Націю створює спільний спосіб життя і 
готовність за нього воювати.
Тому українці стануть або нацією європейських 
воїнів різного етнічного походження, або 
перетворяться на бездержавний розпорошений 
етнос, як от цигани.
Я за націю воїнів. Я за націю, в якій визначати 
спільне майбутнє мають право лише ті, хто це 
майбутнє готовий захищати. Я роблю все, щоб 
така нація на наших землях відбулася."

Святослав Стеценко
полковник,

один з ідеологів Доктрини 
    «Громадянська республіка»

РОЗБІР СУТІ ДОКТРИНИ "ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА"
ТА ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ ЩОДО ІДЕОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. ЕПІЗОД 12/24.
Спілкуючись з громадянами в рамках просування ідеології Громадянської республіки, ми отримуємо ряд типових запитань щодо суті громадянської ідеології. Тому продовжу-

ємо цикл матеріалів, де по частинам роз’яснюємо основні моменти Доктрини «Громадянська республіка». Пропонуємо Вам текст епізоду 12/24 Доктрини та публікуємо запитання 
людей і відповіді та роз'яснення організації на них:

РОЗДІЛ IV. 
ТЕХНОЛОГІЯ ПРИХОДУ ДО ВЛАДИ
СУТНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

РЕСПУБЛІКИ.
Планується чотири рівні для делегування:

Рівень 1. Село, місто. Тобто, це селищна, міська Грома-
дянська рада.

Рівень 2. Район обласного підпорядкування. Тобто, це 
районна Громадянська рада.

Рівень 3. Область загальнодержавного підпорядку-
вання. Тобто, це обласна Громадянська рада.

Рівень 4. Республіканський. Це Верховна Громадян-
ська Рада.

Ми передбачаємо, що саме ці рівні мають бути базо-
вими на першому етапі діяльності Громадянської респу-
бліки.

Так, наприклад, для жителів великого міста (Києва) 
пропонується три рівні делегування: перший – районна 
Громадянська рада; другий – міська Громадянська рада і 
третій – Верховна Громадянська Рада. Якщо буде зрозу-
міло, що доцільно ввести ще Громадянську раду мікро-
району, то вона повинна бути введена. Також, ніхто 
не може заборонити створення ще більш близького до 
громадян місцевого рівня самоврядування, наприклад, 
вуличної Громадянської ради або Громадянської ради 
невеликої територіальної громади. Може бути створена 
навіть Громадянська рада житлового будинку.

В чому різниця між Громадянською республікою та 
демократією?

При демократії джерелом влади є все населення 
країни, що має право голосу. При Громадянській рес-
публіці – лише та його частина, що виконує 2-й Гро-

мадянський постулат, тобто бере участь в управлінні 
державними справами.

Вибори при Громадянській республіці, на відміну 
від демократії, відсутні. Замість них вводиться система 
делегування повноважень.

При Громадянській республіці відсутній поділ влади 
на законодавчу, виконавчу та судову. Вся влада має 
бути підконтрольна Громадянам, тобто знаходитися в 
їхніх руках через систему Громадянських рад.

Наголошуємо. Ніякої незалежності суду та суддів від 
Громадян бути не може. Виконавча влада також має зна-
ходитися в руках Громадян.

________________________________________________

Витяг з Доктрини

Питання та відповіді на них організації "Поступ"

Питання 1: 
Як буде відбуватись покарання злочин-

ців, якщо Ви кажете, що судів не буде? Я 
впевнений на 100%, що прочитавши про 
те, що буде відсутня судова влада, то зразу 
виникне таке питання. Ніхто не буде зразу 
вчитуватись в те, що лише буде відсутній 
поділ влади.

 ВІДПОВІДЬ 1: Як це судів не буде? Про це ніде 
в Доктрині нема. Мова йде про те, що судді та суди 
перестануть бути "незалежними", як зараз.. Суддів-
ська система буде частиною єдиної громадянської 
влади. Крім того, планується, наприклад, виборність 
суддів. Таким чином, суддя залежний від громадян. І 
це стимул судити по справедливості. Інакше вилетить.

ВІДПОВІДЬ 2: Говориться лише в такому кон-
тексті: При Громадянській республіці відсутній поділ 

влади на законодавчу, виконавчу та судову. Вся влада 
має бути підконтрольна Громадянам, тобто знаходи-
тися в їхніх руках через систему Громадянських рад.

Наголошуємо. Ніякої незалежності суду та суддів 
від Громадян бути не може. Виконавча влада також має 
знаходитися в руках Громадян.

ВІДПОВІДЬ 3: Все вірно. Ось цей епізод іноді 
і трактують, нібито не буде ані судової, ані виконавчої 
гілки. А насправді мова йде про те, що влада не буде 
незалежною, а буде ПІДКОНТРОЛЬНА громадянам. А 
свій контроль громадяни здійснюють через систему 
Громадянських рад. Саме про це й каже Третій Грома-
дянський постулат.

Питання 2: 
А чому незалежний суд гірший ніж 

залежний? Хіба не навпаки?? Я гадаю, 
що людина, прочитавши доктрину, 90% 

так і подумає. Тобто (гадає людина), в нас 
є підконтрольні судді, ага, значить через 
систему рад (якихось своїх корішей) я 
буду впливати на рішення суду. Цікаво?

 ВІДПОВІДЬ 1: Незалежних судів нема в при-
роді взагалі. Бо хтось суддів призначає і знімає. От від 
цих "хтось" вони і залежать. Це всюди так в світі. Тому 
мова має йти не про незалежність судів, а про те, від 
кого вони мають залежати.

ВІДПОВІДЬ 2: Залежність судів була завжди і 
завжди буде. Тут все вірно. Але чесність і прозорість 
залежить не від цього. А від того, як будуть діяти ті, від 
кого будуть суди та судді залежати. 

________________________________________________
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