Суддям
Конституційного Суду України

Шановні колеги!

Понад рік тому - 21 лютого 2018 р. - Головою Конституційного Суду
України (далі - Суд) було обрано Станіслава Шевчука.

Діяльність С.Шевчука на посаді Голови Суду переконливо засвідчила,
що обрання його на цю посаду було фатальною помилкою. На сьогодні стає
очевидним, що подальше перебування С.Шевчука на цій посаді призведе до
розвалу Суду та руйнації конституційного правосуддя загалом.

Конституція України встановлює, що діяльність Суду ґрунтується на
принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності,
обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним рішень і висновків
(стаття 147).
Законом України «Про Конституційний Суд України» (далі - Закон)
передбачено, що Голова Суду здійснює загальне керівництво організацією
роботи Суду та Секретаріату Суду, скликає засідання Суду та головує на них,
входить до одного із сенатів та головує на його засіданнях (стаття 33).
Конституцією України встановлено, що органи державної влади та їх
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга
статті 19), а порядок організації і діяльності Суду визначаються Конституцією
України та законом (стаття 153). Ці конституційні приписи є імперативом для
виконання Головою Суду своїх обов’язків.
Обійнявши відповідальну державну посаду, С.Шевчук поставив
свої особисті інтереси вище інтересів Суду, держави і суспільства. Замість
того, щоб одразу зайнятися забезпеченням організації діяльності Суду та
розв’язанням тих нагальних проблем, що накопичились в Суді за останні роки,
та тих, що виникли у зв’язку із ухваленням нового законодавства у сфері
конституційної юстиції, він зосередив свої зусилля на використанні
можливостей високої державної посади для досягнення особистих цілей та
задоволення власних амбіцій.

З перших днів перебування на посаді Голови Суду С.Шевчук
перейнявся формуванням власного політичного іміджу, закордонними
поїздками, участю у представницьких заходах, самоусунувшись від
належної організації діяльності Суду з розгляду справ. При цьому він
настільки захопився виконанням представницьких функцій і до такого
ступеню абсолютизувався на посаді Голови Суду, що у відносинах з іншими
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органами та організаціями почав «представляти себе як Суд» замість
«представляти Суд», як це передбачено Законом. Його дії у таких відносинах
набули ознак упередженості та політизованості і характеризуються
ігноруванням позиції інших суддів Суду, статусу Суду як колегіального
органу влади та конституційного принципу колегіальності в діяльності цього
органу.

Нав’язливо видаючи себе за проєвропейського суддю та керівника
нового типу, публічно декларуючи наміри «побудови незалежного,
авторитетного, відкритого Суду європейського типу», у своїй повсякденній
практиці С.Шевчук вдавався до методів і засобів, які є несумісними з
демократичним управлінням та цивілізованими європейськими
традиціями.
Діяльності С.Шевчука на посаді Голови Суду притаманні:
неналежне виконання посадових обов’язків та службова бездіяльність;
перевищення посадових повноважень; систематичне і грубе ігнорування
Конституції та законів України; недотримання вимог Регламенту Суду щодо
процедури розгляду справ; нехтування такими конституційними принципами
діяльності Суду як верховенство права, колегіальність і гласність; намагання
у незаконний спосіб розширити свої посадові повноваження та створити
паралельне управління Судом і його Секретаріатом; цинічне проштовхування
через Суд незаконних рішень; порушення законних прав суддів; неправомірне
втручання у діяльність суддів та Суду; маніпулювання розглядом справ;
політизація діяльності Суду; незабезпечення належного процесуального
оформлення ухвалених судом рішень; видання незаконних розпоряджень та
доручень; внесення на розгляд Суду непідготовлених питань або питань, для
розгляду яких відсутні правові (конституційні) підстави.
Як Голова Суду С.Шевчук створив деструктивну атмосферу в
колективі Суду, вивищуючи себе над іншими суддями, постійно вдаючись до
«підкилимних» домовленостей, здійснюючи поділ суддів на «лояльних» і «не
лояльних», налаштовуючи «усіх проти усіх», виявляючи відверту зневагу до
працівників Секретаріату, провокуючи конфлікти, втягуючи суддів і
працівників Секретаріату у чвари. Замість того, щоб серйозно працювати над
справами, судді змушені займатися з’ясуванням стосунків, протидією
незаконній діяльності Голови Суду тощо.

Наслідком такої діяльності С.Шевчука є глибока та системна
інституційна криза в діяльності Суду. Робота Суду є хаотичною, значною
мірою дезорганізованою і малопродуктивною. В основу організації роботи
Суду з розгляду справ кладеться не якість (обґрунтованість та вмотивованість)
ухвалюваних рішень (як того вимагає Конституція України і закон), а кількість
рішень - щоб таким чином продемонструвати, що С.Шевчук нібито є
ефективним очільником Суду. Неналежне виконання посадових обов’язків з
організації роботи Суду С.Шевчук намагається компенсувати своєю
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гіперактивністю в інформаційній сфері, яка має яскраво виражене піарзабарвлення та окозамилювання.

Таким окозамилюванням, зокрема, є публічні заяви С.Шевчука про те,
що за рік його головування Суд істотно покращив свою діяльність, почав
ухвалювати якісно нові рішення, а також у 2018 р. «у 5 разів» збільшив свою
результативність порівняно з попереднім роком.

Насправді Суду немає особливо чим похвалитися за діяльність у 2018 р.,
зокрема, значною мірою тому, що С.Шевчук як його Голова не здійснював
системної і предметної роботи щодо забезпечення організації розгляду
справ. Оцінювання ж діяльності Суду якимось кількісними показниками є
сумнівним в принципі, тим більше, що ці показники зовсім не вражають усього 13 рішень за 2018 р., а за два місяці 2019 р. - лише 1 висновок та
1 рішення.

На засіданнях Суду С.Шевчук неодноразово намагався «протягнути» те
чи інше рішення, пояснюючи це тим, що для його ухвалення «є більшість».
Отже, як Голова Суду мірилом (достатньою підставою) для ухвалення рішень
Суду він вважає наявність потрібної (достатньої) кількості голосів суддів. На
превеликий жаль, до сьогодні він не усвідомив, що єдиним критерієм
прийнятності
рішення
Суду
може
бути
його
конституційна
обґрунтованість, яка досягається в результаті повного і всебічного
розгляду справи, а не «збирання» голосів під те чи інше рішення.
Постійні вихваляння С.Шевчука результативністю діяльності Суду під
його головуванням є свідомим окозамилюванням ще й тому, що він
наполегливо замовчує ту інформацію, яка пролила б світло на справжній
стан з розгляду Судом справ. Зокрема, інформацію про залишок
нерозглянутих Судом справ за конституційними поданнями - станом на
березень 2019 р. таких справ налічується 30. При цьому більшість з них (17)
перебувають на розгляді Суду з 2014-2017 рр. (ряд з них за останній рік взагалі
не розглядались). Крім того, у 2018-2019 рр. Суд не ухвалив жодного
рішення у справах за конституційними скаргами (на розгляді Суду таких
справ перебуває понад 40), що, однак, не перешкоджає С.Шевчуку постійно
піаритись на запровадженні в Україні інституту конституційної скарги,
видаючи це за свою особисту заслугу.

С.Шевчук тривалий час відсутній на роботі (через закордонні вояжі,
роз’їзди по Україні, участь у різного роду представницьких заходах тощо), що
негативно позначається на організації діяльності Суду. Крім іншого, це
призводить до того, що переносяться або взагалі не проводяться у робочі дні
засідання Великої палати та Першого сенату (на яких за Законом він має
головувати), колегії суддів (до складу якої він входить). Відтак, не
відбувається своєчасного розгляду справ та постановления у них рішень,
накопичуються проблеми з організацією конституційного судочинства. Це
при тому, що ефективність та результативність діяльності Суду залишається
вкрай низькою.
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На посаді Голови Суду С.Шевчук перетворився на VIP-туриста: у
2018 р. він у статусі Голови Суду 10 (десять) разів був у закордонних
відрядженнях (у Королівстві Марокко, Сполучених Штатах Америки,
Литовській Республіці - двічі, Французькій Республіці, Чеській Республіці,
Республіці Польща, Словацькій Республіці, Грузії - двічі). Фактично кожен
місяць свого перебування у статусі Голови Суду він відзначав закордонним
відрядженням.

Загалом у закордонних відрядженнях у 2018 р. С.Шевчук провів за
межами України близько 40 (сорока) днів. Ще за 6 днів таких відряджень,
що припадали на вихідні дні, він взяв собі оплачувані дні відпочинку. Крім
того, у 2018 р. він здійснив щонайменше 6 (шість) відряджень по Україні.

Слід зазначити, що далеко не завжди закордонні та інші відрядження
С.Шевчука безпосередньо пов’язані з діяльністю Суду, що ставить під сумнів
не лише їх доцільність, але й правомірність.

Водночас проігнорованими С.Шевчуком залишилися неодноразові
звернення до нього суддів з вимогою припинити (щонайменше, максимально
обмежити) будь-які закордонні відрядження та участь у заходах, що не мають
безпосереднього відношення до діяльності Суду, до розв’язання внутрішньоорганізаційних проблем і налагодження нормальної роботи Суду.
За два місяці 2019 р. він вже двічі як Голова Суду побував за кордоном
(у Французькій Республіці та Королівстві Іспанія), а також у відрядженні по
Україні. Наразі, за повідомленням С.Шевчука у Фейсбук, він збирається у нову
поїздку до Сполучених Штатів Америки.
Безперечно, давати інтерв’ю, відвідувати прийоми, їздити за кордон,
приймати високих гостей у себе, засідати в президіях тощо - набагато легше і
приємніше, ніж займатися повсякденною організаційною роботою, якої не
видно зовні і яка не приносить миттєвих піар-дивідендів. Водночас
представницька функція хоча і важлива, але все ж вона є другорядною у
діяльності Голови Суду. За Законом (стаття 33) головною для нього є
організація роботи Суду, спрямована на виконання ним конституційних
завдань.

Відповідно до статті 26 Закону судді, який обіймає посаду Голови Суду,
виплачується щомісячна доплата у розмірі 15 відсотків посадового окладу
судді (близько 30 тисяч гривень). Така велика додаткова оплата за виконання
адміністративних повноважень Голови Суду встановлена законодавцем не за
його закордонні відрядження чи участь у круглих столах, а за належну
організацію діяльності Суду. Якщо Голова Суду неналежним чином виконує
свої обов’язки з організації роботи Суду, уникає їх виконання чи підміняє їх
здійсненням представницьких функцій, закордонними відрядженнями тощо,
то це означає, що він безпідставно отримує державні кошти у вигляді
вказаної доплати.
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Перебування С.Шевчука упродовж року на посаді Голови Суду уже не
залишає сумнівів у тому, що він неспроможний організувати належну роботу
Суду. Понад те, його діяльність на цій посаді стала загрозливою для
функціонування Суду на засадах, визначених Конституцією України
(статті 147, 153) та Законом.
Неспроможність С.Шевчука організовувати діяльність Суду
відповідно до Закону, неналежне виконання ним посадових обов’язків
(службова бездіяльність), систематичне порушення ним закону, очевидна
його невідповідність займаній посаді підтверджуються таким.

1. Маніпуляції зі справами, які перебувають на розгляді Суду.

Як Голова Суду С.Шевчук не лише не дотримується вимог Конституції
України, Закону та Регламенту Суду щодо забезпечення належної організації
роботи Суду, але й вдається до відвертих маніпуляцій зі справами, які
перебувають на розгляді Суду. Йдеться, зокрема, про те, що розгляд одних
справ штучно гальмується (вони не розглядаються місяцями, а деякі - навіть
роками), а інших навпаки - активно форсується.

Крім здійснення загального керівництва організацією роботи Суду
Закон (стаття 33) уповноважує Голову Суду скликати засідання Суду та
головувати на них. Голова Суду визначає дату пленарного засідання та формує
його порядок денний (§53 Регламенту).

Отже, саме від Голови Суду визначальним чином залежить, коли та
чи інша справа буде внесена на розгляд Суду (за умови здійснення суддеюдоповідачем належної та своєчасної підготовки справи до розгляду). До речі,
про важливу роль Голови Суду в організації розгляду справ та ухваленні у них
рішень С.Шевчук неодноразово заявляв у своїх публічних виступах,
намагаючись у позитивному світлі показати свою як голови Суду роль у
прийнятті Судом певних рішень (коли це було йому вигідно).
Слід зазначити, що Закон (стаття 75) визначає строк конституційного
провадження - за загальним правилом він не повинен перевищувати шести
місяців, а в певних випадках - один місяць. Але у багатьох справах визначений
законом строк для С.Шевчука не є навіть орієнтиром.

Так, понад рік (з 7 лютого 2018 р.) не розглядалася Судом справа
№ 1-17/2018 за конституційним поданням 46 народних депутатів України
щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг». Це при тому, що суддею-доповідачем у
цій справі ще 23 лютого 2018 р. було підготовлено доопрацьований проект
рішення, який було роздано суддям. Цю справу було включено до порядку
денного засідання Великої палати на 1 березня 2018 р. Однак за пропозицією
Голови Суду С.Шевчука вказану справу у цей день було знято з розгляду
через, як він пояснив, потребу термінової зустрічі з представниками
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міжнародних організацій. При цьому С.Шевчук зазначив, що розгляд цієї
справи переноситься на одне з наступних засідань.

Після неодноразових нагадувань та наполягань судді-доповідача (у тому
числі письмових - реєстр. № 21/4399 від 28 серпня 2018 р.) С.Шевчук кілька
разів включав цю справу до порядку денного пленарного засідання Великої
палати, але по суті вона так і не розглядалася (зокрема, двічі - через заяви
суддів С.Головатого та В.Лемака про те, що вони не ознайомлені з матеріалами
справи, а тому не готові брати участь у її розгляді). Питання щодо чергового
розгляду цієї справи С.Шевчук несподівано включив до порядку денного
засідання Суду на 12 березня ц.р., але й у цей день розгляд вказаної справи
знову цілком очікувано не відбувся. Це дає підстави для висновку про штучне
гальмування розгляду вказаної справи, а також для обґрунтованого
припущення щодо наявності у нього особистої заінтересованості у такому
гальмуванні.
Ознаки маніпуляції вбачаються також в організації розгляду справи
№ 1-188/2018 за конституційним поданням 54 народних депутатів України
щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України
«Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії
«Укррудпром».

Вказане конституційне подання надійшло до Суду 11 квітня 2018 р., а
12 квітня 2018 р. суддею-доповідачем у справі за цим поданням було
визначено С.Шевчука. 24 квітня 2018 р. він як суддя-доповідач звернувся до
Великої палати з клопотанням про подовження визначеного законом
місячного строку для постановления колегією суддів ухвали про відкриття
конституційного провадження у справі чи відмову у відкритті
конституційного провадження у справі. 26 квітня 2018 р. Велика палата
подовжила строк постановления колегією судів відповідної ухвали. 31 травня
2018 р. Друга колегія суддів Першого сенату постановила Ухвалу про відмову
у відкритті конституційного провадження у цій справі.
Відповідно до Закону (стаття 37), якщо колегія суддів постановила
ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження, то остаточне
рішення про відкриття конституційного провадження приймає Велика палата.
При цьому Голова Суду у двотижневий строк має скликати засідання Великої
палати для вирішення цього питання (§52 Регламенту).

Однак С.Шевчук як Голова Суду упродовж трьох місяців не включав до
порядку денного засідання Великої палати питання про відкриття
конституційного провадження у цій справі. Зробив він це лише після того, як
24 вересня 2018 р. до нього письмово звернувся секретар Другої колегії суддів
Першого сенату щодо включення цього питання до порядку денного засідань
Великої палати, виходячи з необхідності виконання вимог вказаних
нормативних приписів та з метою недопущення ситуації, за якої може
скластися враження щодо якоїсь особистої заінтересованості С.Шевчука у цій
справі (реєстр. № 21/4930).
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11 жовтня 2018 р. Велика палата постановила ухвалу про відкриття
конституційного провадження у цій справі. Проект ухвали про форму розгляду
цієї справи С.Шевчук як суддя-доповідач підготував лише через півтора
місяця (була постановлена Великою палатою 22 листопада 2018 р.).

Упродовж наступних трьох місяців С.Шевчук як Голова Суду не
включав цю справу до порядку денного засідань Великої палати - питання про
початок її розгляду було включено до порядку денного засідань Суду лише на
26 лютого 2019 р.
Такий перебіг розгляду цієї справи, а також деякі інші обставини можуть
вказувати на особисту заінтересованість С.Шевчука у її вирішенні.

Тривалий час на розгляд Суду не вносилась ще одна справа, у якій
С.Шевчук є суддею-доповідачем, - справа № 1-08/2018. Йдеться про справу за
конституційним поданням Верховного Суду України щодо конституційності
Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Попередній її розгляд відбувся на закритій частині пленарного засідання
Великої палати рік тому - 13 березня 2018 р.
З того часу Голова Суду С.Шевчук упродовж року не включав цю справу
до порядку денного засідань Суду, а як суддя-доповідач не надавав матеріалів
щодо її розгляду (цю справу було включено до порядку денного засідання
Суду лише на 7 березня 2019 р.).

З невідомих причин С.Шевчуком упродовж року жодного разу не
включалася до порядку денного засідань Суду справа № 1-09/2018 за
конституційним поданням Президента України щодо відповідності
Конституції України Закону України «Про позбавлення В.Януковича звання
Президента України».

Складається враження, що або С.Шевчук просто «забув» про
перебування цієї справи на розгляді Суду, або його хтось настійливо попросив
про неї «забути» на певний час.
Через маніпулювання С.Шевчуком формуванням порядку денного
засідань Суду виникла незрозуміла ситуація з розглядом справи № 1-387/2018
за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо
конституційності Постанови Верховної Ради України «Про схвалення
пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Питання про розгляд цієї справи 15 лютого 2019 р. було включено
С.Шевчуком до порядку денного засідання Суду на 19 лютого 2019 р. Однак
18 лютого 2019 р. суддям було роздано на заміну новий порядок денний
засідання Суду на 19 лютого 2019 р., у якому питання про розгляд вказаної
справи вже не значилося. Зранку 19 лютого 2019 р. суддям було роздано на
заміну порядок денний засідання Суду на 19 лютого 2019 р., до якого питання
про розгляд вказаної справи було включено знову.
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За інформацією заступника Голови Суду О.М.Тупицького, який
18-21 лютого 2019 р. виконував обов’язки Голови Суду у зв’язку з
перебуванням С.Шевчука в м. Мадрид (Іспанія), виключення з порядку
денного засідання Суду на 19 лютого 2019 р. питання про розгляд справи
№ 1-387/2018 відбулося за вказівкою С.Шевчука, яку він дав відповідному
працівнику Секретаріату Суду у суботу 18 лютого 2019 р. Виходячи з того, що
справа була належним чином підготовлена до розгляду, а її зняття з розгляду
було безпідставним, виконуючий обов’язки Голови Суду О.М.Тупицький
вранці 19 лютого 2019 р. включив її розгляд до проекту порядку денного
засідання на цей день.
Вказані та деякі інші обставини можуть вказувати на особисту
заінтересованість С.Шевчука у вирішенні цієї справи.
У будь-якому разі таке «селекціонування» С.Шевчуком справ не має
нічого спільного із забезпеченням виконання Судом функцій, покладених на
нього Конституцією України. Щонайменше через тривалий нерозгляд певні
справи втрачають свою актуальність і перспективність вирішення (як для
прикладу, справа № 1-167/2018 щодо відповідності Конституції України
окремих положень Закону України «Про Державний бюджет України на
2018 рік», який має строкову дію). Однак не слід виключати й те, що таке
регулювання (маніпулювання) розглядом справ може здійснюватися з метою
забезпечення потрібного результату їх вирішення.

2. Систематичні порушення процедури розгляду справ.

Як Голова Суду та головуючий на засіданнях Суду С.Шевчук допускав
порушення процедури розгляду справ, у т.ч. грубі порушення, які полягали у
тому, що: проекти рішень, підготовлені з урахуванням пропозицій суддів, за
основу не ухвалювалися; голосування за рішення в цілому здійснювалося в той
самий день, поспіхом, без надання достатнього часу для аналізу їх остаточного
варіанта (зокрема, це мало місце при ухваленні рішень №4-р/2018 від
26 квітня та № 5-р/2018 від 22 травня 2018 р.); не зважаючи на наполягання
суддів відмовлявся ставити на голосування підготовлений (фактично альтернативний) проект рішення, таким чином виявляючи упередженість при
вирішенні справи (справа № 1-231/2018).

Така організація роботи з розгляду справ перешкоджає належному
виконанню Судом завдання з утвердження верховенства Конституції України,
призводить до ухвалення ним рішень, яким притаманні концептуальні та інші
недоліки (текстові неточності та суперечності, відсутність чіткості
формулювань та системної єдності положень рішення тощо), негативно
позначаються на авторитеті Суду.

Ігнорування С.Шевчуком процедурних норм призвело до різної практики
ухвалення Судом рішень з одних і тих же процесуальних питань та їх
оформлення, чого не повинно бути в принципі.
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Йдеться, зокрема про вирішення питань стосовно відводу (самовідводу)
суддів та розгляду клопотань, заявлених учасниками конституційного
провадження.
Так, відповідно до Закону (стаття 60) заява про відвід (самовідвід)
подається у письмовій формі та розглядається Судом у порядку,
встановленому Регламентом. Згідно з Регламентом (параграф 44) ухвала про
відвід (самовідвід) судді постановляється Сенатом, Великою палатою.
Натомість за головування С.Шевчука заяви про відвід (самовідвід) судді
розглядалися у різний спосіб - в одних випадках вони розглядалися на
засіданнях Сенату чи Великої палати, в інших - в окремій кімнаті для
обговорення. При цьому рішення з цього питання в одних випадках
оформлювалося ухвалою (справа № 3-231/2018), у других - витягом з
протоколу засідання Великої палати (справа № 1-406/2018), у третіх - взагалі
не оформлювалося жодним документом (справа № 1-75/2018). Понад те, в
окремих випадках (справа № 1-75/2018) С.Шевчук як головуючий на засіданні
Суду організовував розгляд питання про відвід судді за відсутності для цього
законних підстав - за відсутності письмової заяви про відвід (самовідвід), як
того вимагає Закон (стаття 60). Неприпустимість такої практики засвідчує й
той факт, що у одній і тій же справі рішення про самовідвід судді не
оформлялося ухвалою, а про тимчасове залучення судді до складу
неповноваженої колегії (через задоволення заяви про самовідвід іншого судді)
постановлялася ухвала Суду (ухвали Першого сенату Суду від 30 січня 2019 р.
№ 4-у(І)/2019 та від 6 березня 2019 р. № 10-у(І)/2019).

Така практика є неприпустимою з огляду на те, що, по-перше, рішення
про відвід (самовідвід) судді може істотно вплинути на результати розгляду
справи, а тому має завжди бути належним чином процесуально прийнятим та
оформленим, по-друге, нормативно чітко визначено, що за результатами
розгляду цього питання Суд постановляє ухвалу, по-третє, така організаційна
практика вирішення питань про відвід (самовідвід) призводить до порушення
прав суддів та учасників конституційного провадження.
Це повного мірою стосується також розгляду клопотань учасників
конституційного провадження, які за головування С.Шевчука на засіданнях
Суду розглядалися у різний спосіб, а результати розгляду зазначених
клопотань не оформлялися у передбачений законом спосіб (статтею 86 Закону
встановлено, що для вирішення питань, пов’язаних з клопотаннями, Суд
постановляє відповідні ухвали).

Для прикладу, учасники конституційного провадження у справі
№ 1-157/208 у встановленому законом порядку звернулися до Суду з
письмовими клопотаннями про зміну форми розгляду цієї справи
(з письмового провадження на усне) та долучення до справи додаткових
доказів. Під час розгляду цієї справи 2 жовтня 2018 р. на пленарному засіданні
Великої палати С.Шевчук оголосив, що розгляд вказаних клопотань Суд
здійснюватиме в окремій кімнаті для обговорення. Після повернення суддів до
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Зали засідань Суду він повідомив присутнім, що Суд ухвалив відповідну
протокольну ухвалу. Однак, по-перше, Закон не передбачає такого виду акта
Суду як протокольна ухвала (у статті 86 зазначено, що для вирішення питань,
пов’язаних з клопотаннями, Суд постановляє відповідні ухвали). По-друге,
акти Суду (у т.ч. ухвали) мають бути підписані суддями, які брали участь у їх
постановленні (у даному випадку ухвали щодо вказаних клопотань не
виготовлялися і суддями не підписувалися).

Отже, у цій (як і в ряді інших) справі відсутні передбачені законом акти
Суду, якими було вирішено важливі для її розгляду питання і які стосувалися
процесуальних прав учасників цього конституційного провадження.
Відверте ігнорування С.Шевчуком як Головою Суду і головуючим на його
засіданнях вимог закону щодо процедури розгляду справ мало місце на
пленарному засіданні Великої палати 13 вересня 2018 р., на якому розглядалося
питання щодо закриття конституційного провадження у справі № 1-20/2018
за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини щодо конституційності положення частини другої статті 26 Закону
України «Про Національну поліцію» у зв’язку з відкликанням Уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини свого подання.

Статтею 63 Закону встановлено, що «звернення до Суду безвідносно до
його форми може бути відкликане за письмовою заявою суб’єкта звернення,
який його подав до Суду, в будь-який час після відкриття конституційного
провадження, але до переходу Суду в закриту частину пленарного засідання
для ухвалення рішення чи надання висновку»; «ухвалу про закриття
конституційного провадження за зверненням, стосовно якого подану заяву про
відкликання, постановляє Велика палата на пленарному засіданні».

Оскільки письмова заява Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини про відкликання конституційного подання надійшла до переходу
Суду у закриту частину пленарного засідання, то відповідно до вказаних вимог
Закону у Суду не було іншого варіанту рішення, як на пленарному засіданні
постановити ухвалу про закриття провадження у цій справі у зв’язку з
відкликанням конституційного подання.
Натомість С.Шевчук як головуючий на цьому засіданні оголосив про те,
що Суд «виходить до окремої кімнати для обговорення». При цьому він
проігнорував застереження суддів щодо того, що у Суду немає законних
підстав виходити із Зали засідань, у якій проходило пленарне засідання, до
кімнати для обговорення, а також для відмови у задоволенні вказаної
письмової заяви суб’єкта звернення. Після того, як Суд повернувся з кімнати
для обговорення до Зали засідань і продовжилось пленарне засідання Великої
палати, С.Шевчук оголосив присутнім у залі (учасникам провадження,
представникам ЗМІ та іншим присутнім особам), що «Суд вирішив не
задовольняти клопотання Уповноваженого Верховної Ради України». Однак
сказане ним не відповідало дійсності: з вказаного питання такого рішення (як
і будь-якого іншого) в кімнаті для обговорення Суд не приймав.
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Таким чином, ігнорування С.Шевчуком вимог закону призвело до певної
делегітимації процедури розгляду цієї справи, дезінформації учасників
провадження та суспільства щодо ухвалених у ній рішень, а також породило
серйозний внутрішній конфлікт у Суді, який набув широкого суспільного
резонансу. Суду довелось ще раз повертатися до розгляду письмової заяви
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про відкликання
конституційного подання, щоб постановити передбачене законом рішення
(ухвала Суду № 10-уп від 6 грудня 2018 р.)
Слід зазначити, що намагання С.Шевчука у цій та інших справах
перенести до «окремої кімнати для обговорення» вирішення питань, які за
законом мають вирішуватися на пленарному засіданні Суду, є, крім іншого,
порушенням конституційного принципу гласності в діяльності Суду.
Вочевидь С.Шевчук боїться прозорості і намагається приховати порушення
закону «таємницею нарадчої кімнати», а конструктивну дискусію з
проблемних
питань
підмінити
підкилимними
домовленостями
(позапроцесуальним збиранням потрібної кількості голосів).

Як Голова Суду С.Шевчук організовував розгляд справ усупереч
визначеній законом процедурі.

Так, у порядок денний засідання Суду на 21 листопада 2018 р. він
включив питання «Різне», у якому намагався організувати розгляд справи
№ 3-132/2018 у зв’язку з відмовою Першого сенату від розгляду цієї справи на
користь Великої палати. При цьому С.Шевчук проігнорував положення
Закону (стаття 66) про те, що справи, провадження яких відкрито за
конституційною скаргою, але Сенат відмовився від розгляду справи на
користь Великої палати, розглядаються на пленарному засіданні Великої
палати, а не на організаційному засіданні Суду.
Після висловлення суддями обґрунтованих заперечень щодо
визначеного С.Шевчуком порядку розгляду вказаної справи її розгляд було
перенесено на інший день.
3. Внесення на засідання Суду питань, для розгляду яких відсутні
правові (конституційні) підстави.

Так, за ініціативою С.Шевчука на засідання Суду 31 січня 2019 р. було
внесено питання щодо розгляду заяв про звільнення Бауліна Ю.В. та
Вдовіченка С.Л. у відставку. Це при тому, що для розгляду вказаного питання
на засіданні Суду не було правових підстав, оскільки повноваження суддів
Бауліна Ю.В. та Вдовіченка С.Л. були припинені ще 3 червня 2017 р.
відповідно до пункту 1 частини першої статті 149-1 Конституції України - у
зв’язку із закінченням строку їх повноважень. Про припинення їхніх
повноважень були видані розпорядження Голови Суду № 49/1/2017-к/тм від
30 травня 2017 р., № 118/1/2017-к/тр від 6 червня 2017 р., № 119/1/2017-к/тр
від 6 червня 2017 р.
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Згідно з частиною другою стаття 149-1 Конституції України у відставку
може бути звільнено лише діючого суддю Конституційного Суду України.
Натомість Баулін Ю.В. та Вдовіченко С.В. з 3 червня 2017 р. не є суддями
Конституційного Суду України, а тому вони не можуть бути звільнені у
відставку з посади судді.
«Проштовхуючи» розгляд цього питання на засіданні Суду, С.Шевчук
намагався приховати (прикрити) свою ініціативу щодо розгляду цього питання
начебто зверненням до нього Постійної комісії з питань регламенту та етики.
Однак вказана Комісія не ухвалювала жодних рішень з цього питання, а витяг
з протоколу її засідання 28 січня 2019 р. був сфальсифікований головою комісії
B. Лемаком, про що С.Шевчука письмово поінформували троє членів цієї
Комісії (реєстр. № 21/636 від 31 січня 2019 р.).
Замість того, щоб належним чином розслідувати факт внесення в
офіційний документ (витяг з протоколу засідання Комісії) неправдивих
відомостей і введення у такий спосіб в оману Суд, С.Шевчук організував
перевірку факту витоку у ЗМІ інформації про цей факт. Слід зазначити, що
неналежне реагування С.Шевчуком на факти підроблення документів (у т.ч.
рішень Суду) стало для нього звичною практикою (реєстр. № 21/3524 від
10 липня 2018 р.).

Такими своїми діями С.Шевчук втягнув Суд у розгляд питання, для
якого не було конституційних підстав, створив чергову конфліктну ситуацію
у Суді, завдав шкоди авторитету Суду.
4. Внесення на розгляд Суду непідготовлених питань, що
призводить до непродуктивного витрачання робочого часу, негативно
позначається на ефективності діяльності Суду.
Так, на засідання Суду 27 березня 2018 р. С.Шевчуком було внесено
питання про затвердження щорічної інформаційної доповіді Суду. Однак, як
виявилося, він не був готовий доповідати це питання і навіть не знав, що саме
Голові Суду належить його доповідати (згідно з § 31 Регламенту Суду
організацію підготовки проекту тексту щорічної інформаційної доповіді
забезпечує Голова). Відтак, як Голова Суду С.Шевчук не те, що особисто не
забезпечував організацію підготовки цієї доповіді, але навіть не був знайомий
з її змістом. Як результат - розгляд цього питання було перенесено.

До порядку денного засідання Великої палати на 27 березня 2018 р.
C.Шевчуком було включено питання продовження розгляду справи
№ 1-13/2018. Це при тому, що змістовний розгляд вказаної справи у цей день
не міг відбутися з причини відсутності судді, який вніс до проекту Рішення у
цій справі істотні зауваження та пропозиції, а отже мав особисто їх
презентувати. Як Голова Суду С.Шевчук знав про те, що вказаний суддя у цей
день перебував у службовому відрядженні згідно з його розпорядженням. За
таких обставин включення цієї справи до порядку денного засідання Суду у
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вказаний день неодмінно тягло за собою або її беззмістовне обговорення, або
перенесення її розгляду на інший день.

До порядку денного засідання Суду 29 березня 2018 р. С.Шевчук
включив питання про створення постійних комісій Суду і вніс проект
постанови, у якому на власний розсуд визначив персональний склад таких
комісій. Таким чином, він проігнорував конституційний принцип
колегіальності діяльності Суду, оскільки кандидатури суддів для обрання до
складу постійних комісій пропонують судді, у т.ч. шляхом самовисування
(§ 25 Регламенту).
Вражає те, що незважаючи на обґрунтовані заперечення суддів стосовно
запропонованого С.Шевчуком підходу визначення персонального складу
постійних комісій, безпосередньо на засіданні він наполегливо намагався
«провести» прийняття запропонованого ним проекту постанови, що створило
штучну напругу між суддями. Суду довелось витрачати робочий час на
непотрібне з’ясування очевидних речей, а розгляд питання формування
персонального складу постійних комісій було перенесено. Через
непідготовленість цього питання до розгляду, невизначеність принципів
формування складу комісій та створення штучного конфлікту між суддями
затвердження персонального складу постійних комісій відбулося через два
місяці (31 травня 2018 р.), а затвердження положення про постійні комісії лише 3 грудня 2018 р.

Через таку діяльність С.Шевчука до сьогодні не усунута штучно
створена конфліктна ситуація з формуванням персонального складу комісій.
Дійшло до абсурду, коли один і той же суддя входить відразу до складу кількох
комісій, а кількісний склад деяких комісій може перевищити половину складу
Суду.
5. Службова бездіяльність та тривала відсутність на роботі.
З боку С.Шевчука як Голови Суду мають місце системні прояви
службової бездіяльності (невиконання вимог закону), що призводить до
ускладнень в діяльності Суду та зниження її ефективності.

Одним з таких фактів стало тривале невнесення ним на розгляд Суду
питань про затвердження актів, прийняття яких передбачено Законом і які
є необхідними для забезпечення нормальної роботи Суду.
Йдеться, зокрема, про Положення про Секретаріат Конституційного

Суду України, Положення про патронатну службу судді Конституційного
Суду України, Положення про науково-консультативну раду при
Конституційному Суді України, Положення про постійні комісії
Конституційного Суду України, Положення про спеціального радника у
Конституційному Суд України.
Проекти цих актів були підготовлені Секретаріатом Суду ще в березні
2018 р., однак С.Шевчук з незрозумілих причин упродовж тривалого часу
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зволікав з їх внесенням на розгляд Суду. Судді змушені були звертатися до
нього з цього приводу і вимагати невідкладного подання на розгляд Суду
вказаних положень та забезпечити організацію їх якнайшвидшого ухвалення
(реєстр. № 21/1792 від 18 вересня 2018 р.).

Так, С.Шевчук проігнорував пряму вимогу закону щодо необхідності
затвердження Судом Положення про Секретаріат Суду, яке має визначати
важливі питання організації його роботи і є базовим внутрішнім документом
для розробки положень про структурні підрозділи Секретаріату та посадових
інструкцій його працівників (частина десята статті 44 Закону). Це Положення
не затверджено Судом до сьогодні. Як і не затвердженим залишається і
Положення про патронатну службу судді Конституційного Суду України
(його затвердження передбачено § 38 Регламенту Суду).
Як зазначалося, до істотних ускладнень у формуванні персонального
складу постійних комісій і навіть до конфліктних ситуацій при вирішенні
цього питання призвело тривале зволікання С.Шевчуком з внесенням на
розгляд Суду питання про затвердження Положення про постійні комісії Суду
(це передбачено частиною другою статті 40 Закону).

Попри очевидну нагальну потребу у створенні Науково-консультативної
ради при Суді С.Шевчук тривалий час не вносив на розгляд Суду питання про
затвердження Положення про таку Раду (затвердження такого Положення та
персонального складу НКР передбачено частиною другою статті 41 Закону).
Відповідно
до
Закону НКР
утворюється
при
Суді
з
числа
висококваліфікованих фахівців у сфері права для підготовки наукових
висновків з питань діяльності Суду, що потребують наукового забезпечення
(частина перша статті 41 Закону). Натомість до сьогодні НКР не утворена, а
відтак Суд позбавлений можливості використовувати передбачений
законом інститут наукового забезпечення розгляду справ.
Через бездіяльність С.Шевчука не реалізованим до сьогодні
залишається положення Закону щодо запровадження у Суді інституту
спеціального радника (з числа суддів у відставці іноземних органів
конституційної юрисдикції та представників міжнародних організацій) з
метою надання експертної допомоги в конституційних провадженнях за
конституційними скаргами. За рік свого перебування на посаді Голови Суду
С.Шевчук не порушував питання про залучення до вказаної діяльності
відповідних осіб як спеціальних радників Суду, хоча про таку потребу йому
неодноразово нагадували судді (реєстр. № 21/1792 від 18 вересня 2018 р. та
№ 21/327 від 17 січня 2019 р.). Відтак, втрачається передбачена законом
можливість (згідно із Законом вона існує до 1 січня 2020 р.) використання
спеціальних радників для надання експертної допомоги у конституційних
провадженнях за конституційними скаргами.

Слід зазначити, що до сьогодні Суд не виніс жодного рішення у
справах за конституційними скаргами. Однак це не заважає С.Шевчуку
продовжувати публічно піаритись на запровадженні конституційної скарги в
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Україні та призначати своїми радниками осіб, які не мають жодного
відношення не те, що до конституційного права, а до права взагалі.
Це додатково підтверджує те, що діяльність С.Шевчука на посаді Голови
Суду не спрямована на ефективне забезпечення здійснення Судом своїх
конституційних функцій.
У результаті неналежного виконання С.Шевчуком повноважень Голови
Суду з організації роботи Суду до цього часу остаточно не вироблено
уніфікованих підходів щодо складання та оформлення актів Суду.

Так, по-різному оформляються одні й ті ж самі види актів, постійно
виникають питання щодо правильного та однакового їх оформлення, на цьому
ґрунті виникають непорозуміння між суддями.

Вважаємо таку ситуацію неприпустимою в принципі, а тим більше з
урахуванням того, що йдеться про акти органу конституційної юрисдикції,
який забезпечує верховенство Конституції України, а тому якість підготовки
та оформлення його актів має здійснюватися на найвищому рівні у повній
відповідності до закону.
Така ситуація зберігається тому, що С.Шевчук як Голова Суду не вжив
належних організаційних заходів з розв’язання цієї проблеми, хоча ще у травні
2018 р. з цього приводу йому було адресоване відповідне звернення
(реєстр. № 21/2546 від 21 травня 2018 р.). Спочатку ця проблема С.Шевчука
не турбувала, оскільки він переважно перебував у закордонних відрядженнях
та на представницьких заходах, а потім він взагалі пустив її на самоплив.
Бездіяльність С.Шевчука пояснюється, зокрема, тим, що у 2018р. через
закордонні та інші відрядження він близько третини робочого часу був
відсутній на роботі (у Суді).

Це негативно позначається як на діяльності Суду загалом, так і на
виконанні С.Шевчуком обов’язків судді, які при вступі на посаду він урочисто
присягав виконувати «чесно і сумлінно». Його перманентна відсутність на
роботі призводить до переносу засідань Суду, а також до того що засідання
взагалі не відбуваються. Так, упродовж тижня 18-22 лютого ц.р. не
відбувались засідання Першого сенату, на якому С.Шевчук за посадою має
головувати (станом на 12 березня на розгляді цього Сенату перебувало
20 справ за конституційними скаргами).
Тривала відсутність С.Шевчука на роботі ускладнює, а почасти —
унеможливлює своєчасний розгляд справ колегією суддів, до складу якої він
входить.

Так, через відрядження С.Шевчука до м. Одеси 14 вересня 2018 р., де він
брав участь у круглому столі «Судова реформа в Україні та імплементація
статті 6 Європейської конвенції з прав людини в Україні: право на
справедливий суд», було порушено передбачений законом місячний строк
постановления колегією суддів ухвали про відкриття або про відмову у
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відкритті конституційного провадження у справі № 3-300/2018, у якій він був
суддею-доповідачем.
У зв’язку з відрядженням С.Шевчука спочатку до м. Харкова (25 вересня
2018 р.), а потім до Королівства Марокко (26-28 вересня 2018 р)., яке зумовило
неповноважність складу Другої колегії Першого сенату, виникла потреба у
прийнятті спеціального рішення Суду щодо подовження строку
постановления вказаною колегією суддів ухвали про відкриття або відмову у
відкритті провадження у справі № 2-328/2018 (ухвала Суду № 56-у від
26 вересня 2018 р.).

6. Порушення прав суддів.
Вважаючи себе «начальником» над суддями, С.Шевчук вдається до
безпрецедентних порушень гарантованих законом прав суддів.

Так, він допустив грубе порушення права суддів на опублікування
окремої думки. Закон (стаття 93) наділяє суддю Конституційного Суду
України правом на висловлення окремої думки стосовно постановленого
Судом акта (рішення, висновку, ухвали). Це право є складовою статусу судді
Конституційного Суду України, а його повноваження та гарантії діяльності не
можуть бути обмежені навіть при введенні воєнного чи надзвичайного стану
в Україні (стаття 18 Закону). Законом встановлено, що опублікування акта
Суду в офіційних друкованих виданнях України здійснюється «разом з
окремою думкою судді» (стаття 94 Закону). Отже, закон не допускає
можливості опублікування акту Суду без окремої думки судді за її наявності.

Натомість С.Шевчук проігнорував ці законодавчі приписи,
неправомірно обмежив право трьох суддів на оприлюднення окремої
думки при опублікуванні Висновку у справі за конституційним зверненням
Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності
законопроекту про внесення змін до Конституції України (в частині
скасування депутатської недоторканності) (реєстр. № 6773) вимогам
статей 157 і 158 Конституції України.
Цей Висновок Суд надав 6 червня 2018 р., а 16 червня 2018 р. його було
опубліковано в газеті «Голос України» без окремих думок цих суддів до нього.
Опублікування у вказаному офіційному друкованому виданні Висновку
відбулося за письмовим зверненням С.Шевчука (лист від 8 червня 2018 р.
№ 1-9-16/1777). При цьому він свідомо пішов на порушення права суддів на
опублікування окремої думки стосовно вказаного акта Суду. Понад те, він
навіть відмовився надати суддям відповідь на їхнє письмове звернення щодо
обмеження їхнього права на офіційне оприлюднення окремої думки
(реєстр. № 21/3454 від 6 липня 2018 р.).

Негативною практикою діяльності С.Шевчука на посаді Голови
Суду стало проведення кулуарних зібрань суддів, «підкилимні»
домовленості з приводу рішень Суду тощо. Так, 25 лютого 2019 р. він у
своєму робочому кабінеті організував проведення зібрання (наради,
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засідання?) щодо розгляду на спеціальному пленарному засіданні Суду
питання про звільнення О.Пасенюка у відставку, вибірково запросивши на цей
захід лише частину суддів. При цьому від інших суддів проведення цього
заходу було приховано.

Організація С.Шевчуком проведення вказаного заходу (зокрема, у такий
спосіб і у такому форматі) є неприпустимою з точки зору конституційних
засад діяльності Суду та статусу його суддів.

Відповідно до статті 147 Конституції України та статті 2 Закону
діяльність Суду ґрунтується, зокрема, на принципах колегіальності та
відкритості. Згідно зі статтею 153 Конституції України, статтею 3 Закону
порядок організації та діяльності Суду визначаються Конституцією України
та законом. Статтею 33 Закону встановлено, що Голова Суду виконує
повноваження, передбачені цим Законом та Регламентом Суду.

Вважаємо, що організувавши проведення такого заходу, С.Шевчук як
Голова Суду, зловживаючи своїм посадовим становищем, порушив
конституційні засади організації діяльності Суду та право суддів брати участь
у підготовці питань до розгляду їх Судом.
Крім того, його дії щодо поділу суддів на «своїх» і «не своїх»,
«потрібних» і «не потрібних», «лояльних» і «не лояльних» є загрозою для
конструктивної діяльності Суду.

1 березня 2019 р. троє суддів (М.Мельник, С.Сас, І. Сліденко) на підставі
статті 22 Закону та § 26 Регламенту Суду ініціювали проведення зборів суддів
Конституційного Суду України з розгляду питання щодо організації та
проведення Головою Суду С.Шевчуком заходів за участі частини суддів та в
таємниці від інших суддів, що суперечить конституційним засадам діяльності
Суду та порушує права суддів Конституційного Суду України
(реєстр. № 21/1469). Згідно з § 26 Регламенту Суду Голова Суду на вимогу не
менш як трьох суддів не пізніше сьомого робочого дня з дня отримання
відповідної письмової вимоги скликає збори суддів. Натомість С.Шевчук
проігнорував вказану обґрунтовану письмову вимогу і не скликав збори суддів
з вказаного питання. Водночас він скликав збори суддів з інших питань, які
були ініційовані у той же день (1 березня ц.р.) іншими трьома суддями. Таким
чином, С.Шевчук не лише відверто проігнорував нормативні вимоги щодо
скликання зборів суддів, але й вчергове продемонстрував своє вибіркове
ставлення до суддів, здійснивши суб’єктивний поділ суддів на різні категорії.
7. Неправомірне втручання у діяльність суддів та Суду.

Показовим прикладом такого втручання є описана вище ситуація, яка
пов’язана з маніпулюванням С.Шевчуком розглядом справи № 1-387/2018.

Після того, як йому не вдалося безпідставно зняти цю справу з розгляду
Суду на засіданні 19 лютого 2019 р. шляхом вчинення владно-розпорядчих
дій, він зробив спробу домогтися цього шляхом впливу на суддю-доповідача у
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цій справі М.Гультая. Перебуваючи в Іспанії, С.Шевчук зателефонував йому
перед засіданням Суду і висловив вимогу не розглядати цю справу.
Таким чином С.Шевчук здійснив неправомірний вплив на суддюдоповідача з тим, щоб перешкодити виконанню ним своїх обов’язків доповісти на запланованому засіданні Суду матеріали справи та виконати інші
процесуальні дії щодо розгляду справи та постановления у ній рішення.

На неправомірність дій С.Шевчука вказує те, що він: 1) безпідставно,
зловживаючи посадовими повноваженнями, виключив з порядку денного
засідання Суду підготовлене питання з розгляду конкретної справи;
2) домагався зняття цієї справи з розгляду тоді, коли він не був на роботі, а
офіційно обов’язки Голови Суду виконував заступник Голови Суду;
3) пред’явив незаконну вимогу до судді-доповідача - не розглядати цю справу.
Своїми діям С.Шевчук фактично здійснив перешкоджання розгляду цієї
справи в установленому порядку.

Такі дії є неприпустимими з огляду на конституційні гарантії
незалежності судді Конституційного Суду України та заборону впливу на
нього у будь-який спосіб (стаття 149 Конституції України). Ці гарантії
забезпечуються різними видами відповідальності, у т.ч. кримінальної (стаття
376 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за втручання
в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним
службових обов’язків).
8. Політизація діяльності Суду.
Діяльність С.Шевчука у багатьох випадках не відповідає статусу судді
та Голови Суду - він діє радше як політик, політизуючи Суд та його діяльність.
Так, 3 березня 2018 р. в інтерв’ю радіо «Свобода» С.Шевчук заявив, що
підтримує висловлену напередодні Президентом України пропозицію
зафіксувати у Конституції України прагнення України до членства в ЄС та
НАТО.

Таким чином, як суддя і Голова Суду С.Шевчук заздалегідь висловив
свою позицію стосовно внесення відповідних змін до Конституції України, які
в майбутньому мали стати предметом конституційного контролю з боку Суду.

Така його заява викликала широкий суспільно-політичний резонанс і
закономірне очікування того, що після неї він, виходячи з принципів
об’єктивності та неупередженості конституційного правосуддя, заявить
самовідвід у справі, яка стосуватиметься змін до Конституції України щодо
членства України в ЄС та НАТО. Тим більше, що Закон (стаття 60) чітко та
однозначно вимагає від судді заявити самовідвід у справі, якщо є обставини,
що викликають сумнів в його об’єктивності та неупередженості.
Натомість С.Шевчук проігнорував вказані вимоги Закону і як Голова
Суду організовував розгляд Судом, а як суддя брав участь у розгляді справи за
конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку
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щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України
(щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства
України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного
договору) (реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Отже, вказаною публічною заявою та наступними своїми діями як
Голова Суду та суддя С.Шевчук поставив під сумнів незалежність та
аполітичність діяльності Суду.
На початку травня 2018 р. С.Шевчук розіслав керівникам
парламентських фракцій та груп листи-запрошення про проведення з ними
зустрічей (реєстр. № 1-13/2-2/1327, № 1-13/2-2/1328 від 3 травня 2018 р.).

У цих листах він мотивував потребу у таких зустрічах запровадженням
в Україні інституту конституційної скарги та необхідністю підвищити
стандарти законотворчої діяльності парламенту (слід зазначити, що ці листи
підготовлені на доволі примітивному рівні, містять граматичні та синтаксичні
помилки, а також недолугі юридичні формулювання).
Упродовж травня 2018 р. відбулися зустрічі С.Шевчука з керівниками
ряду парламентських фракцій та груп, які висвітлювалися ним на його сторінці
у Фейсбук та на офіційному сайті Суду. Очевидно, це і було основною метою
цих зустрічей - «засвітити» себе на високій посаді поряд з ключовими
політиками, яких «проєвропейський» Голова Суду мав «навчити»
«підвищувати стандарти законодавчої діяльності з боку Верховної Ради
України» та забезпечувати «відповідність законів конституційним правам і
свободам».
Ці зустрічі з політиками очікувано не мали і не могли мати
конструктивного навантаження для діяльності Суду. Вони були вочевидь
надуманими і спрямовувалися на створення позитивного політичного іміджу
С.Шевчука як Голови Суду, який «вболіває за верховенство права,
утвердження європейських принципів та цінностей». У такий спосіб він
здійснював своє «входження у велику політику», політизуючи діяльність
Суду.
Політизація діяльності Суду спостерігалася і у виявленні С.Шевчуком
вибірково-упередженого ставлення до представників іноземних держав —
послів цих держав в Україні.

За час перебування на посаді Голови Суду С.Шевчук провів ряд
офіційних зустрічей з іноземними послами. Так, за повідомленнями пресслужби Суду, у 2018 р. він мав офіційні зустрічі у Суді з Надзвичайними і
Повноважними послами Австрійської Республіки, Федеративної Республіки
Німеччини, Сполучених Штатів Америки в Україні, а у 2019 р. - з
Надзвичайним і Повноважним послом Литовської Республіки в Україні.
Водночас лише в одному випадку такі зустрічі супроводжувались
підняттям державних прапорів двох держав. Йдеться про зустріч С.Шевчука
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10 жовтня 2018 р. з Надзвичайним і Повноважним послом Сполучених Штатів
Америки в Україні, коли за його дорученням на флагштоках біля будівлі
Конституційного Суду України було піднято Державний Прапор України та
Державний Прапор США.
Така особлива вибірковість Голови Суду С.Шевчука викликала широкий
суспільно-політичний резонанс, пов’язаний, з одного боку, з довільним
публічним використанням Державного Прапора України, з іншого - з
показово-вибірковим ставленням до представника конкретної іноземної
держави. У засобах масової інформації було висловлено думку про те, що таку
вибіркову практику з боку Голови Конституційного Суду України «не можна
вважати політично коректною і вона може призвести до міжнародного
скандалу, пов’язаного з поділом головою КС послів іноземних держав на
кілька сортів». Зверталась увага також на той факт, що «така помпезна зустріч
посла США у Конституційному суді напередодні розгляду КС справи про
президентський законопроект щодо внесення змін до Конституції про курс
України в ЄС і НАТО є нічим іншим, як політизацією діяльності КС».

Попри це, С.Шевчук жодним чином не пояснив ні суспільству, ні навіть
суддям, з яких підстав і з якою метою він здійснює поділ представників
(послів) іноземних держав на тих, відвідання якими Суду заслуговує на
підняття Державного Прапора України та держави, яку вони представляють, і
тих, відвідання якими Суду такої почесті не заслуговує.

С.Шевчук також не пояснив суддям, з якою метою були запрошені
представники іноземних держав на пленарне засідання Великої палати Суду
5 липня 2018 р., на якому розглядалась справа щодо конституційності Закону
України «Про освіту» (стосовно мови освіти для національних меншин
України).
За його дорученням на вказане засідання були спеціально запрошені
представники посольств ряду іноземних держав в Україні (Румунії, Угорщини,
Словацької Республіки, Республіки Австрії, Федеративної Республіки
Німеччина). Таке запрошення було зроблено без погодження з Судом, тому
поява представників іноземних держав на вказаному засіданні була
несподіванкою і для судді-доповідача, і для інших суддів. Державний прапор
України та державні прапори держав, представники яких були присутні на
засіданні, у цей день у Суді не піднімались.
У засобах масової інформації та в офіційних депутатських зверненнях
до Голови Суду С.Шевчука порушувалось питання про його регулярні зустрічі
з Президентом України, про які він не повідомляє суддям і суспільству.

У вказаних зверненнях наголошувалося, що усі питання, які можуть
виникати у Суду (його голови) до Президента України і навпаки, мають
вирішуватися офіційним шляхом у спосіб, передбачений Конституцією та
законами України. Більше того, якщо такі зустрічі, проводились у суспільних
та державних інтересах, то приховувати їх від суспільства не має жодного
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сенсу. Натомість проведення утаємничених від суспільства зустрічей
державними діячами, які за законом є самостійними та незалежними за своїм
статусом, одразу породжує питання про предмет таких зустрічей та ставить
під сумнів правомірність їхньої діяльності. Враховуючи підвищені вимоги до
незалежності Голови Суду, утаємничені його зустрічі з вищими посадовими
особами держави ставлять під сумнів незалежність діяльності Суду, його
об’єктивність і неупередженість при ухваленні рішень.

У депутатських зверненнях містилося прохання до С.Шевчука
повідомити про такі зустрічі, їх предмет, а також причини того, чому про них
не повідомлялося суддям і суспільству.
Однак він уникнув відповіді на ці депутатські звернення по суті
порушених у них питань, а також не надав суддям жодної інформації з приводу
таких зустрічей. Таким чином, С.Шевчук не спростував відомостей про такі
зустрічі, що породжує підстави для сумнівів у його незалежності та
аполітичності.

9. Перевищення посадових повноважень і намагання незаконно
розширити повноваження Голови Суду.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та
у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Законом
(стаття 33) встановлено, що Голова Суду виконує повноваження, передбачені
цим Законом та Регламентом Суду.

Натомість С.Шевчук здійснив реальну спробу (яка продовжує мати
місце) у незаконний спосіб розширити свої посадові повноваження. Це при
тому, що він належним чином не здійснює виконання навіть тих повноважень,
які надані йому законом.
Грубо порушуючи Закон, 20 грудня 2018 р. С.Шевчук вніс на розгляд
Суду свій проект Положення про Секретаріат Суду. Річ у тім, що згідно із
Законом (частина десята статі 44) положення про Секретаріат затверджується
Судом за поданням керівника Секретаріату. Натомість керівник
Секретаріату не подавав на розгляд Суду вказаного проекту Положення про
Секретаріат - це зробив С.Шевчук, перевищивши свої повноваження і
привласнивши повноваження іншої посадової особи (керівника
Секретаріату).
Використовуючи Суд і намагаючись прикритись його колегіальним
рішенням, С.Шевчук спробував у незаконний спосіб зосередити у своїх
руках усі ключові повноваження щодо особистого керування
Секретаріатом. Поданим ним на розгляд Суду проектом Положення про
Секретаріат пропонується, зокрема, закріпити за головою Суду право
ініціювати зміну структури та штатного розпису Секретаріату, погодження
призначень та звільнень керівників структурних підрозділів, формувати
конкурсну комісію з добору кадрів, розподіляти обов’язки між заступниками
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керівника Секретаріату. Хоча за Законом ці повноваження належать виключно
керівнику Секретаріату, який одночасно є у Суді керівником державної
служби.

Домагаючись потрібного йому рішення, С.Шевчук проігнорував
обґрунтовані заперечення суддів з приводу прийняття запропонованого ним
проекту Положення про Секретаріат, а також їхню пропозицію відкликати
(зняти з розгляду) цей проект, як такий, що суперечить статтям 19, 153
Конституції України, статтям 3, 33, 44 Закону, статям 4, 17 Закону України
«Про державну службу» (реєстр. № 21/6859 від 18 грудня 2018 р.).

Натомість С.Шевчук безпідставно не включає до порядку денного
засідань Суду питання про розгляд проекту Положення про Секретаріат,
підготовленого з урахуванням пропозицій суддів ще у березні 2018 р. і
поданого керівником Секретаріату відповідно до Закону (цей проект
рекомендовано Постійною комісією з питань бюджету та кадрів для
затвердження Судом). С.Шевчук ігнорує виконання прямих вимог Закону,
оскільки особисто його не влаштовує поданий керівником Секретаріату
проект Положення - він не дає йому можливості на власний розсуд усупереч
закону здійснювати «ручне» управління Секретаріатом, чого С.Шевчук
наполегливо домагається.

10. Намагання всупереч закону запровадити паралельне управління
Судом та Секретаріатом Суду.

«Проштовхуючи» у незаконний спосіб через Суд проект Положення про
Секретаріат, концептуальні положення якого суперечать закону, С.Шевчук
також домагався утворення патронатної служби Голови Суду. Так, на
засідання Суду 20 грудня 2018 р. він вніс проект Положення про патронатну
службу Голови, заступника Голови та судді Конституційного Суду України
(реєстр. 21/6742).

При цьому він проігнорував той незаперечний факт, що для утворення у
складі Секретаріату Суду патронатної служби Голови відсутні законні
підстави. Законами України «Про Конституційний Суд України» та «Про
державну службу» передбачено існування лише патронатної служби судді і
лише два види посад, які належать до такої служби, - наукового консультанта
і помічника. Існування патронатної служби Голови Суду жоден закон України
не передбачає.
Створення патронатної служби Голови Суду також не обумовлене
об’єктивною потребою. Відповідно до частини другої статті 44 Закону
діяльність Голови Суду забезпечує Секретаріат, у структурі якого функціонує
спеціальний підрозділ, на який безпосередньо покладається завдання
забезпечення здійснення керівництвом Суду (Головою та заступником
Голови) своїх повноважень. Таким підрозділом є Управління організаційного
забезпечення та апаратної роботи (за штатним розписом цей підрозділ
складається з 11 працівників). Крім того, ще один структурний підрозділ
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Секретаріату - Управління комунікацій та міжнародного співробітництва
(складається з 12 працівників) - фактично зорієнтований переважно і в першу
чергу на забезпечення діяльності Голови Суду. До того ж для забезпечення
діяльності Голови Суду постійно залучаються інші працівники Секретаріату
(зокрема, для підготовки виступів та доповідей С.Шевчука).

Відтак, наразі не існує жодних інституційних проблем здійснення
Секретаріатом належного організаційного, аналітичного та іншого
забезпечення діяльності Голови Суду.

Отже, наполегливо «проштовхуване» С.Шевчуком питання про
утворення патронатної служби Голови є абсолютно надуманим і таким, що не
пов’язане з інтересами Суду.
Свавільність С.Шевчука щодо створення патронатної служби Голови
підтверджується також тим, що при цьому він ігнорує позицію допоміжних
органів Суду, спеціально створених для вирішення питань організації
внутрішньої діяльності Суду. Йдеться, зокрема, про рішення Постійної комісії
з питань бюджету та кадрів, яка 25 жовтня 2018 р. ухвалила рекомендувати
Голові Суду внести на засідання Суду питання про затвердження Положення
про патронатну службу судді Суду. Не вбачаючи підстав для створення
патронатної служби Голови Суду, ця Комісія повторно ухвалила саме таку
рекомендацію Голові Суду на своєму засіданні 13 лютого 2019 р.
Намагання утворити патронатну службу Голови Суду містить ризик
спотворення передбачених законом засад організації діяльності Суду та його
Секретаріату. Йдеться про реальну загрозу запровадження всупереч
закону паралельного центру керівництва Секретаріатом, а також певною мірою Судом.

Така загроза, по-перше, вбачається у створенні фактичної надбудови
над Секретаріатом і Судом, а також у запровадженні посади керівника
патронатної служби Голови, яка є своєрідним поєднанням посад Голови Суду
та керівника Секретаріату.

По-друге, про це свідчать ті тенденції, які чітко намітилися у діяльності
радників Голови Суду С.Шевчука і які вказують на прагнення цих осіб
установити паралельне «ручне» керування Секретаріатом шляхом дачі
вказівок та доручень керівникам структурних підрозділів та працівникам
Секретаріату (що заборонено законом), висловленні на їх адресу погроз,
привласненні
і
використанні
повноважень
Голови
Суду
тощо
(реєстр. № 21/6859 від 18 грудня 2018 р., реєстр. № 21/237 від 14 січня 2019 р.).
Призначивши собі штатних та позаштатних радників (посади яких
не передбачені законом), С.Шевчук вже фактично запровадив
паралельний «центр управління» Секретаріатом, що суперечить статті 44
Закону. Своїми положеннями про Секретаріат та про Патронатну службу
Голови Суду він намагається лише «узаконити» такий стан речей,
прикрившись колегіальним рішенням Суду.
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За вказаних обставин існує реальна небезпека того, що патронатна
служба Голови Суду (у разі її утворення) всупереч закону буде фактично
здійснювати керівництво Секретаріатом і, не виключено, певною мірою навіть Судом.
При цьому, враховуючи інформацію ЗМІ про вплив брата С.Шевчука Рулава Одда- на діяльність Суду через С.Шевчука та його радників, очевидно,
що таке управління буде зовнішнім.

11. Псевдореформування Суду та його Секретаріату.
Останнім часом С.Шевчук почав активно піарити свою ідею «про
реформування Секретаріату Суду», «перехід до ефективної структури його
роботи», «впровадження у роботу Секретаріату міжнародних та європейських
стандартів». Раніше, як мантру, він повторював тезу про те, що його метою на
посаді Голови Суду є «побудова авторитетного, відкритого, демократичного
Суду проєвропейського типу».
Відповідально стверджуємо - це все словеса і ширма, яка покликана
приховати справжні сутність, мету та зміст діяльності С.Шевчука на
посаді очільника Суду. Декларативні гасла про «верховенство права»,
«євроцінності», «права людини», «реформування Суду», «міжнародні
стандарти» є нічим іншим, як прикриттям його неспроможності належним
чином здійснювати свої повноваження та вчинюваного ним свавілля на посаді
Голови Суду. Справжня мета «реформування» С.Шевчука вбачається у
підпорядкуванні собі Суду і його Секретаріату для використання їх у своїх
особистих цілях.
Йому не потрібний Секретаріат Суду, який функціонує на визначених
законом засадах, - йому потрібен Секретаріат (і Суд), який буде робити те, що
він хоче, і так, як він того хоче.
Але на певному етапі С.Шевчук зрозумів, що йому не вдасться повністю
«переламати» Секретаріат під себе. Тоді він взявся за «європейське
реформування» Секретаріату, яке у його розумінні передбачає: 1) звільнення
неугодного йому керівника Секретаріату; 2) «заведення» у керівництво
Секретаріату «своїх» людей; 3) переструктурування Секретаріату з метою
перетасовки кадрів під себе; 4) створення патронатної служби Голови, яка б
де-факто здійснювала керівництво Секретаріатом і тіньове управління Судом.
У цьому й полягає вся суть реформи С.Шевчука.

І таку свою «реформу» він активно втілює в життя по усіх напрямках.
Уже тривалий час С.Шевчук домагається звільнення керівника Секретаріату
Суду Василькевича Я.І., який у своїй діяльності керується виключно законом
та інтересами Суду, займає принципову позицію і не виконує його незаконних
вказівок. Для цього С.Шевчук створює штучні підстави, висловлює
безпідставні звинувачення, вдається до кулуарного пошуку потрібних голосів
суддів для прийняття рішення про таке звільнення. Це при тому, що
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одностайним рішенням Суду службова діяльність керівника Секретаріату у
2018 р. оцінена на відмінно (постанова Суду від 14 лютого 2019 р. № 8-п/2019).

У вересні 2018 р. С.Шевчук в порушення закону без проведення
конкурсу спробував призначити (подання від 13 вересня 2018. реєстр.
№ 21/4714 р) на посаду заступника керівника Секретаріату Суду людину, яка
не має ніякого відношення до конституційного права, а весь час працювала у
бізнесі та сфері використання надр. Натомість ця людина була бізнеспартнером його брата, що для С.Шевчука як «проєвропейського» керівника є,
судячи з усього, визначальним у здійсненні кадрової політики з підбору для
роботі в Секретаріаті «висококваліфікованих професіоналів».

Це повною мірою стосується патронатної служби Голови, яку С.Шевчук
де-факто усупереч закону уже значною мірою сформував, призначивши собі
штатних і позаштатних радників. Жоден з цих радників не має ані найменшого
досвіду у сфері конституційного права, а більшість з них - у сфері права
взагалі (реєстр. № 21/880 від 8 лютого 2019 р.). На їхню некомпетентність у
сфері конституційного правосуддя та не бездоганність репутації звертали
увагу навіть ЗМІ.
Достатньо сказати, що троє радників С.Шевчука працювали у
Міністерстві аграрної політики України за часів керівництва ним
М.Присяжнюком (2010 - 2014 рр.): один з них був заступником вказаного
міністра, другий - заступником керівника його патронатної служби, третій керівником управління кадрів міністерства. Наразі - вони всі «перекочували»
до Суду у статусі радників С.Шевчука. Можливо, вони і є великими
фахівцями-аграріями, але що вони можуть радити Голові Конституційного
Суду України? Це ж стосується «спеціаліста з оперативних розробок», якого
С.Шевчук також призначив собі радником. Усе це спростовує його публічні
заяви про формування «кваліфікованої та ефективної команди», з якою він
збирається «відправляти правосуддя» і «забезпечити життєдіяльність Суду як
єдиного, здорового, сильного і непоборного організму».

Створення патронатної служби Голови Суду для С.Шевчука є
надважливим ще й з огляду на те, він отримує можливість «завести» у Суд
будь-яку особу без проведення конкурсу, спеціальної перевірки,
декларування статків, що за законом вимагається для інших працівників
Секретаріату, які є державними службовцями.
Те, що у С.Шевчука немає елементарного бачення справді потрібних
змін у діяльності Суду та його Секретаріату переконливо засвідчив
документ під назвою «Основні принципи та цілі оптимізації організаційноштатної структури Секретаріату КСУ», який у червні 2018 р. було роздано
суддям за його відповідною резолюцією (реєстр. № 21/3185 від 23 червня
2018 р.). Судячи з назви цього документа (треба так розуміти, авторства
С.Шевчука), він претендував на таку собі «Стратегію реформування
Секретаріату Суду». Але зміст цього документа, який містив вочевидь
необгрунтовані та незаконні пропозиції, був настільки примітивним і далеким
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від справжніх проблем діяльності Секретаріату, що навіть не став предметом
розгляду.
Взагалі як С.Шевчук може реформувати Секретаріат Суду, якщо
пропрацювавши п’ять років суддею і рік Головою Суду, він не знає реального
стану речей і справжніх проблем у діяльності Секретаріату Суду? Він навіть
не знає в обличчя усіх керівників підрозділів Секретаріату Суду, хоча за
законом здійснює загальне керівництво організацією роботи Секретаріату.
Показовим у цьому плані є випадок, коли С.Шевчук запитав у жінки, яка
зайшла до його приймальні, про те, що їй потрібно та з якої вона організації.
А насправді це був керівник підрозділу, через який проходять усі проекти
рішень Суду. Її знають у Суді всі - навіть працівники підрозділів, які
виконують функції з обслуговування.

12. Видання незаконних розпоряджень та дача незаконних доручень
керівництву Секретаріату Суду.

С.Шевчук неодноразово допускав порушення положень статті 19
Конституції України, відповідно до яких правовий порядок в Україні
ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений
робити те, що не передбачено законодавством; органи державної влади та їх
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Так, Розпорядженням від 3 жовтня 2018 р. № 88/1/2018-ОД він
затвердив Положення про позаштатного радника Голови Суду на
громадських засадах.
Розпорядженням від 7 грудня 2018 р. № 135/1/2018-к/тр С.Шевчук
призначив на посаду позаштатного радника Голови Суду на громадських
засадах Синянського О.Г. Як підставу такого призначення він вказав
розпорядження Голови Суду від 3 жовтня 2018 р. № 88/1/2018-ОД «Про
затвердження Положення про позаштатного радника Голови Конституційного
Суду України на громадських засадах» та заяву Синянського О.Г.
Слід зазначити, що 19 липня 2018 р. (ще до затвердження Положення
про позаштатного радника Голови Суду на громадських засадах) С.Шевчук
призначив своїм радником поза штатом Георгія Арвеладзе (розпорядження
№ 103/1/2018-к/тр).

Вказані рішення С.Шевчука не ґрунтуються на чинному законодавстві
України і не відповідають статтям 19, 153 Конституції України. По-перше,
Законом та іншими законами України не передбачено існування у Суді такої
посади як позаштатний радник Голови Суду на громадських засадах, по-друге,
Законом та Регламентом Суду не передбачено повноважень Голови Суду
щодо запровадження такої посади у Суді та призначення на цю посаду чи
звільнення з неї розпорядчим актом Голови Суду.
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На незаконності вказаних рішень наголошувалося у зверненні суддів,
яке було направлено С.Шевчуку 17 січня 2019 р. (реєстр. № 21/327). Крім того,
у зверненні зазначалося, що призначивши Синянського О.Г. своїм радником
на громадських засадах, С.Шевчук забезпечив його окремим робочим
кабінетом, комп’ютерною технікою, зв’язком тощо. Тобто, його діяльність
обумовлює відповідні фінансові та матеріально-технічні витрати за рахунок
державних коштів. Натомість у кошторисі Суду на 2018 р. видатків на
забезпечення діяльності позаштатних радників Голови Суду не передбачалося,
не враховувалися такі видатки і при формуванні бюджетного запиту Суду на
2019 р. Отже, у даному разі може мати місце нецільове використання
бюджетних коштів.
Виходячи з викладеного, судді просили С.Шевчука розглянути питання
щодо скасування Розпорядженням Голови Суду від 3 жовтня 2018 р.
№ 88/1/2018-ОД «Про Положення про позаштатного радника Голови
Конституційного Суду України на громадських засадах» та звільнення
Синянського О.Г. з посади позаштатного радника Голови Суду на громадських
засадах.

Замість реагування на вказане звернення суддів відповідно до закону та
надання відповіді на нього по суті порушених питань, С.Шевчук 1 лютого
2019 р. видав розпорядження про призначення двох нових своїх позаштатних
радників на громадських засадах - Лабоженка Д.Б. та Чужмира М.А.
(№ 12/1/2019-к/тр, № 13/1/2019-к/тр), а 28 лютого 2019 р. - розпорядження про
призначення
позаштатним
радником
на
громадських
засадах
Нев’ядомського Д.В. (№ 19/1/2019-к/тр).

Звертає увагу на себе той факт, що попередня діяльність осіб, яких
С.Шевчук призначає на посаду радників, не має жодного відношення до
конституційного права (в абсолютній більшості - до сфери права взагалі).

Особливий цинізм здійснених С.Шевчуком призначень проявляється ще
й у тому, що при цьому він публічно звинувачує працівників Секретаріату у
їхній некомпетентності та невідповідності критеріям його «реформ». Тобто, за
логікою призначень С.Шевчука особи, які не мають ані найменших уявлень
про конституційне право, на найвищому рівні забезпечать діяльність Голови
Суду, а відтак - і Суду.
Постійні закиди С.Шевчука на адресу Секретаріату Суду в поєднанні з
паралельним формуванням своєї «команди» з «висококваліфікованих
професіоналів» є нічим іншим, як штучним перекладанням відповідальності за
його неправомірні дії та бездіяльність.
8 листопада 2018 р. С.Шевчук видав Розпорядження № Ю1/1/2018-ОД
«Про проведення оцінювання службової діяльності у 2018 році державних
службовців Секретаріату Конституційного Суду України, які займають
посади державної служби категорії «А».
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Це Розпорядження не відповідає Закону України «Про державну
службу» та Типовому порядку проведення оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640, оскільки у ньому С.Шевчук
передбачив критерії оцінювання таких державних службовців, які не
стосуються проведення оцінювання службової діяльності і за законом не
можуть бути застосовані при такому оцінюванні вказаної категорії державних
службовців.

Маємо підстави вважати, що таку підміну критеріїв оцінювання
службової діяльності державних службовців категорії «А» С.Шевчук зробив з
чітко визначеною метою - з використанням незаконних критеріїв оцінювання
домогтися звільнення керівника Секретаріату Суду, а потім здійснити заміну
усього керівництва Секретаріату на «своїх» людей (зокрема, з числа нинішніх
радників Голови Суду).

Про саме таку спрямованість вказаного розпорядження С.Шевчука
свідчить те, що: по-перше, він спеціально доповнив підготовлений йому
проект Розпорядження положеннями щодо критеріїв оцінювання, які не
передбачені законом; по-друге, у процесі оцінювання він категорично
відмовився приводити своє Розпорядження у відповідність до вимог Закону
України «Про державну службу» та Типового порядку проведення оцінювання
результатів службової діяльності державних службовців (реєстр. № 21/6660
від 10 грудня 2018 р.). Незаконність включення С.Шевчуком до вказаного
Розпорядження як критеріїв оцінювання службової діяльності державних
службовців категорії «А» вимог та обмежень стосовно осіб, які претендують
на вступ на державну службу, підтверджено роз’ясненням Національного
агентства України з питань державної служби (НАДС № 9478/13-18 від
18 грудня 2018 р.).

17 вересня 2018 р. С.Шевчук дав письмове доручення керівнику
Секретаріату Суду (реєстр. № 21/4782) про залучення до певної діяльності
працівників патронатних служб суддів.

Таке його доручення не ґрунтується на законі, оскільки ні Голова Суду,
ні керівник Секретаріату Суду не наділені повноваженнями щодо надання
будь-яких доручень працівникам патронатних служб суддів, залучення їх до
виконання якихось робіт тощо. Відповідно до частини першої статті 30 Закону
наукові консультанти і помічник, посади яких належать до посад патронатної
служби, «виконують доручення Судді зі справ конституційного провадження
і підпорядковані йому безпосередньо».
Попри очевидну незаконність вказаного доручення С.Шевчук
відмовився привести його у відповідність до вимог Закону, чим у черговий раз
продемонстрував своє зневажливе ставлення до закону і права
(реєстр. № 21/4996 від 27 вересня 2018 р.).
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Упродовж грудня 2018 р. — січня 2019 р. С.Шевчук та його радники
різними способами (у т.ч. шляхом психологічного тиску) домагалися від
керівника Секретаріату Суду внесення на розгляд Суду проектів положень про
Секретаріат Суду та про патронатну Службу Голови Суду у потрібній
С.Шевчуку редакції, але яка не відповідала вимогам законів України «Про
Конституційний Суд України» та «Про державну службу».
Дійшло до того, що С.Шевчук зі своїми радниками готували документи
від імені керівника Секретаріату Суду, а потім вимагали від останнього
підписати ці документи, хоча вони суперечили закону.

Так, 4 вересня 2018 р. С.Шевчук наклав письмову резолюцію начебто на
супровідному листі керівника Секретаріату Суду (без його підпису) на ім’я
Голови Суду, а потім один з радників С.Шевчука передав керівнику
Секретаріату Суду цей лист для підписання, хоча останній до його підготовки
не мав жодного відношення. Як і не мав відношення до підготовки тих
матеріалів, які начебто від його імені мали подаватися на розгляд Суду. З
одного боку, це можна розцінити як чергову своєрідну перевірку керівника
Секретаріату на те, чи буде він виконувати будь-які (у т.ч. незаконні)
забаганки С.Шевчука. З іншого боку, у такий спосіб створювались підстави
для ухвалення Судом рішення щодо попередньої перевірки конституційних
скарг, яке не ґрунтувалося на Законі (до вказаного листа додавався проект
відповідної Постанови Суду, який також був підготовлений особами з
оточення С.Шевчука).
Наведені факти - це лише частина тих порушень та інших
неподобств, які властиві діяльності С.Шевчука на посаді Голови Суду.
Але вони є достатніми для констатації відповідних висновків та тенденцій
у діяльності Суду.

Багато обставин і фактів вказують на те, що за останній рік Суд з
державного органу, покликаного утверджувати верховенство Конституції
України, почав активно перетворюватися в інструмент для задоволення
політичних та комерційно-бізнесових інтересів. Вперше за час існування
Суду у засобах масової інформації, політичних і бізнесових колах почали
відкрито говорити про комерціалізацію його діяльності та зовнішньопаралельне управління Судом. Крім того, у цей період відбулась різка
політизація діяльності Суду.
Перебування упродовж року С.Шевчука на посаді Голови Суду не
залишає сумнівів у його неспроможності організувати роботу Суду на
засадах, які передбачені Конституцією України та Законом, та очевидній
його невідповідності займаній посаді.

Деструктивна діяльність С.Шевчука на посаді Голови Суду
призвела до системної дестабілізації роботи Секретаріату Суду з
виконання передбачених Законом завдань по забезпеченню діяльності
Суду, а також підриває конституційні засади функціонування Суду.
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Наслідком такої діяльності С.Шевчука на посаді Голови Суду є
глибока та системна інституційна криза, у якій наразі перебуває Суд.
Породжена ним в колективі атмосфера суцільної недовіри та
конфліктності унеможливлює конструктивну і продуктивну діяльність
Суду.

Очевидним є те, що С.Шевчук не має наміру припиняти
експлуатувати посаду Голови Суду в цілях, які не мають нічого спільного
з конституційним правосуддям. Це підтверджується, зокрема, тим, що він
постійно ігнорує численні звернення до нього (починаючи з квітня
2018 р.) припинити порушення Конституції та законів України, належно
виконувати свої посадові обов’язки, зосередити свою діяльність на
розв’язанні
внутрішньо-організаційних проблем
і
налагодженні
нормальної роботи Суду.
На наше глибоке переконання, подальше перебування С.Шевчука
на посаді Голови Суду призведе до повного розвалу Суду та руйнації
конституційного правосуддя.

Ситуація, у який опинився Суд у зв’язку з перебуванням С.Шевчука
на посаді Голови Суду, вимагає від суддів невідкладного вжиття
кардинальних правових заходів для забезпечення організації діяльності
Суду на конституційних засадах та належного здійснення Судом функцій,

Судді
Конституційного Суду України

М. Мельник

С. Сас

І. Сліденко

13 березня 2019 року.

