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Передмова

Сучасна  українська  політична  наука  потребує  конкретних  прикладів  і

практичних  узагальнень  іноземного  досвіду  задля  побудови  власної  чіткої

концепції  державотворення.  Спостерігаючи  за  “світовими  гігантами”  і

“глобальними гравцями” ми часто забуваємо про “спокійні” країни. Ряд таких

“тихих” держав, незважаючи на низький рівень залученості в систему сучасних

міжнародних  відносин,  мають  великий  і  часто  позитивний  досвід  політико-

юридичних трансформацій. 

      Ця  маленька  книжечка  написана  як  продовження  моєї  роботи  по

дослідженню  маловідомих  українським  вченим  і  політикам  країн.  Першою

брошурою такого формату стала “Болівія: політична історія та конституційне

право”.  Вона  мала  практичну  мету  —  популяризувати  серед  українських

дослідників  знання  з  приводу:  1)  болівійського  досвіду  децентралізації;  2)

болівійської  системи  взаємодії  державних  структур  із  профспілками;  3)

болівійських  методів  боротьби  із  сепаратизмом;  4)  болівійського

конституційного процесу загалом. Праця викликала жвавий інтерес політологів,

дипломатів, юристів, істориків та навіть релігієзнавців. Її офіційні презентації

відбулись в Інституті всесвітньої історії Національної академії наук України (19

квітня 2016 року) та в Українському географічному товаристві (29 квітня 2016

року).

      Отже,  “Бутан:  правовий контекст  модернізації”,  має на меті  передусім

популяризацію політико-юридичних знань про Бутан і може бути використана

в  якості  додаткового  посібника  українськими  дипломатами,  що  працюють  в

південноазіатському векторі. Варто враховувати, що книга є вступом до теми і

сконцентрована навколо таких аспектів юридичної та політичної історії Бутану,

що  мають  цінність  для  розвитку  глобально-цивілізаційного  сприйняття

дослідниками  сучасної  системи  міжнародних  відносин  або  ж  можуть  бути

використані для осмислення українського політичного шляху. 

      Як політичний антрополог, я стою на грунті інтеграції географічних та



психологічних методів. Це означає, що суспільні відносини оцінюються мною з

позицій  “мозаїчної  етносфери”.  Важливе  значення  для  створення  такого

методологічного  підгрунтя  відіграли  праці  Л.  М.  Гумільова  (“Етногенез  і

біосфера  Землі”  та  “Географія  етносу  в  історичний  період”).  Я  вважаю,  що

політичний  традиціоналізм  сучасного  Бутану  слід  оцінювати  як  позитивне

явище.  Законодавство  Бутану  також  може  слугувати  для  нас  прикладом  у

справі політики збереження етнокультурної і природної спадщини. 

      За  підтримку в  написанні  цього  нарису  я  хочу  подякувати  моїй  мамі

Вікторії  Вікторівні  Петрушенко  та  моєму  дідусеві  Віктору  Пилиповичу

Петрушенко. 



Політична карта Південної Азії

Федеральні штати Індії



Державний герб Королівства Бутан

Карта Бутану

Державний прапор Королівства Бутан



Структура і головні принципи конституційного права Королівства Бутан

Бутан  — одна  з  найбільш закритих  країн  світу.  Закритих як  для  зовнішніх

політико-економічних впливів,  так і  для туристів.  Географічне розташування

Бутану сприятливе для такої самоізоляції. Розташоване королівство у Гімалаях,

між  Індією  і  Тибетським  автономним  районом  Китайської  Народної

Республіки. Також невеликий індійський територіальний масив відділяє Бутан

від Непалу і Бангладешу. 

      Перечитуючи книжку “Бутан” М. М. Кольцова з серії товариства “Знання”

можна виокремити два найголовніших маркери бутанської дійсності: “жорстка

самоізоляція”  і  “давні  традиції”.  Бутан  є  яскравим  прикладом  азіатського

політичного,  економічного,  правового  традиціоналізму.  Вся  система

державного  управління  Бутану  побудована  на  історичних  традиціях  і

буддистській релігійності. 

      Згідно з переписом 2005 року населення Королівства складає 696 183 особи,

тоді як за оцінками 2013 року — це 758 667 чоловік. Для порівняння зазначимо,

що в 1987 році кількість бутанського населення оцінювалась в 1,5 млн. Бутанці

—  це  антропоетнічний  когломерат  гімалайських  народностей.  Дві  третини

населення  складає  монголоїдний  етнос  “бхотіїв”.  Ще  чверть  населення  —

вихідці  з  Непалу,  інші  —  етнічні  групи  індусів.  Етнічна  історія  Бутану

демонструє нам цікавий симбіоз тибетців та індусів, що згуртувалися навколо

радикального ламаїстського буддизму. 

      Дослідник-міжнародник  М.  М.  Кольцов  відносить  появу  буддизму  на

території  сучасного Бутану до  XVI  століття.  Він зазначає,  що саме буддизм

призвів  до  виникнення  бутанської  держави  під  керівництвом  лами  Нгаванг

Намг'яла, що походив з тибетського монастиря Ралунг і який впровадив в країні

радикальний будизм із течії “Друк-па”. Саме цей напрямок і є нині державною

релігією Королівства. 

      Офіційна мова Бутану — це мова “дзонг-ке” або ж мова бхотіїв.  Вона

відноситься до тибетсько-бірманської групи мов. Державна релігія і державна



мова  —  головні  традиціоналістичні  символи  Бутану,  вони  закріплені  в

конституції. 

      Конституція Бутану була прийнята Національною асамблеєю 18 липня 2008

року.  До  2008 року  державний устрій  Бутану  можна було  детермінувати як

абсолютну монархію з ознаками конституційності. М. М. Кольцов в 1989 році

так  його  визначав:  “Бутан  —  обмежена  монархія,  в  якій  верховна  влада

належить королю”. Такий державний устрій оформився ще в 1907 році, коли

Тонгси Уг'єн Вангчук здійснив державний переворот, скинув владу деб-раджі і

ліквідував існуючу з  XVI  століття феодальну теократію. Саме з 1907 року на

чолі Бутану знаходиться королівська династія Вангчук. Протягом ХХ століття

їм вдалось сформувати міцну централізовану систему державної влади у тісній

кооперації (першопочатково) з колоніальною британською Індією, а після 1947

року і з незалежною Індійською федерацією. 

      З 1907 року Бутан — унітарна, централізована і світська монархія. Її

економічна  система  вдало  поєднала  радянський  досвід  індустріальних

п'ятирічок,  але  направлена  на  культивацію  традиційних  форм  народного

господарства. 

      З 1953 до 2008 року парламент Бутану був однопалатним. Називався він

“Цонгду” або ж Національна асамблея. Цонгду визнавався дорадчим органом,

який повністю контролювався королем. Структура Національної асамблеї: 105

членів,  що  обирались  зборами  сільських  старост;  12  представників-лам  від

буддистського  монастирського  духовенства;  33  депутати,  що  призначались

королем з числа міністрів та вищих чиновників. 

      Парламент збирався у повному складі двічі на рік, а саме: у вересні та в

квітні. Між сесіями Національної асамблеї контроль над виконанням її завдань

належав  Королівській  консультативній  раді.  Останню було  створено  в  1965

році.  Королівська консультативна рада засідала щоденно за круглим столом,

без жодних вихідних і відпусток. До неї король відряджав свого спеціального

представника  в  ранзі  міністра,  монастирі  делегували  двох  лам,  регіони

надсилали п'ятьох представників. Всі члени Королівської консультативної ради



мали необмежений доступ до королівської аудієнції. Вони також виконували

роль  вищого  колективного  суддівського  органу  в  галузі  адміністративної

юстиції,  виступаючи  посередником  у  всіх  адміністративних  конфліктах  між

департаментами і королівськими міністерствами. В класичному українському

розумінні, Королівську консультативну раду також можна класифікувати і як

вищий  орган  прокурорського  нагляду.  По  суті,  це  був  аналог  сучасної

української Генеральної прокуратури.

      Король до конституційної реформи 2008 очолював систему виконавчої

влади  Бутану.  Король  займав  посаду  прем'єр-міністра.  Принцеси,  члени

королівської  родини,  очолювали  міністерство  фінансів  та  міністерство

розвитку,  відомство  по  контролю  за  здійсненням  проектів  особливої

важливості. Крім цих трьох міністерств існували також міністерства торгівлі,

комерції  і  промисловості,  внутрішніх  справ,  закордонних  справ.  Депутати

Національної асамблеї  переобирались кожних три роки, тоді як склад уряду

одноосібно призначав король. Кандидатури членів уряду призначених королем

також  мали  пройти  через  процедуру  їх  затвердження  парламентом.

Губернаторів  —  дзонгцапів  і  голів  провінційних  судів  —  тхрімнопів

призначала Національна асамблея з подачі короля. 

      До 2007 року в Бутані була повністю заборонена діяльність будь-яких

політичних  партій.  Практично,  це  було  абсолютно  виправдано  в  умовах

існування  Бутану  на  межі  перманентних  прикордонних,  ідеологічних  та

геополітичних  конфліктів  між  Китаєм  та  Індією,  Індією  та  Пакистаном,

Пакистаном і  Бангладешем.  До 2007 року єдиною в історії  партією був так

званий  “Бутанський  національний  конгрес”,  створений  1953  року  і  тоді  ж

заборонений королем. 

      Так виглядав державний устрій Бутану до середини 2000-х років. 4 вересня

2001  року  король  Джигме  Синг'є  Вангчук  спільно  з  головою  Королівської

консультативної ради розпочав розробку проекту конституції для Бутану, що

мала  враховувати  необхідність  демократизації  системи  державного

управління за західним типом (очевидно,  це було продиктовано індійськими



політико-економічними  партнерами  королівства).  Новий  проект  було

ратифіковано Національною асамблеєю і підписано королем та регіональними

представниками 19 липня 2008 року. Церемонія підписання конституції була

оформлена в релігійному дусі буддизму. 

      Конституція 2008 року офіційно закріплювала демократизацію абсолютної

монархії. Вона складається з преамбули, 35 статей, 4 додатків і глоссарія, що

є  досить  оригінальним  для  нас.  Ось  головні  принципи  нової  конституції

Бутану:  1)  верховна  влада в  Бутані  відтепер належить народу;  2)  формою

правління  в  державі  визнається  демократична  конституційна  монархія;  3)

конституція є найвищим правом Бутану; 4) декларується розподіл влади на

виконавчу,  законодавчу  і  судову;  5)  вищим  органом  виконавчої  влади

визнається Королівський уряд Бутану, що після 1999 року більше не знаходився

під керівництвом короля, його очолює прем'єр-міністр;  6) Королівський уряд

Бутану  складається  з  10  міністерств:  Міністерства  економіки (департаменти:

енергетики, геології, промисловості, туризму, торгівлі); Міністерства фінансів

(департаменти:  кредитний,  бюджетний,  державної  власності,  громадських

внесків,  податків  і  митних  зборів,  лотерей);  Міністерства  охорони  здоров'я

(департаменти: охорони здоров'я, соціальних служб); Міністерства закордонних

справ  (департаменти:  протоколу,  двосторонніх  відносин,  багатосторонніх

відносин);  Міністерства  сільського  господарства  (дослідницька  рада  і

департаменти:  сільського господарства,  лісового господарства,  тваринництва,

геодезії  і  картографії);  Міністерства  освіти  (департаменти:  вищої  освіти,

шкільної  освіти,  по справам молоді  і  спорту,  комісія  по розвитку  дзонг-ке);

Міністерства  внутрішніх  справ  і  культури  (бюро  законності  та  порядку,

департаменти:  громадянської  реєстрації  і  перепису  населення,  культури  і

спадщини,  по  справам  іміграції,  місцевого  самоврядування);  Міністерства

інформації  та  комунікацій  (департаменти:  громадянської  авіації  Бутану,

інформації  і  друку,  інформаційних  технологій,  безпеки  дорожнього  руху  і

управління  транспортом,  Бутанська  державна  телекомпанія,  управління

радіоефіру);  Міністерства  праці  та  людських  ресурсів  (департаменти:  по



питанням  зайнятості,  людських  ресурсів,  праці,  професійних  стандартів);

Міністерства  житлово-комунального  господарства  (департаменти:

автомобільних доріг, міського розвитку та інженерних служб, стандартизації і

контролю за  якістю);  7)  парламент  Бутану складається  з  двох палат.  Нижня

палата  бутанського  парламенту  —  Національна  асамблея,  правонаступниця

попереднього однопалатного парламенту; Національна асамблея була обрана на

перших всезагальних  державних виборах  24 березня  2008  року,  її  склад:  47

депутатів.  Верхня  палата  бутанського  парламенту  —  Національна  рада,  до

складу якої  увійшло після перших національних виборів  2007-2008 років  25

депутатів; членами Національної ради можуть бути виключно особи з вищою

освітою.

      Конституція  закріплювала  також  положення  Закону  про  організацію

громадянського суспільства, прийнятого Національною асамблеєю в 2008 році,

згідно з яким в Бутані вперше після 1953 року дозволяються політичні партії

(монархічного спрямування) та громадські організації. Сьогодні в Бутані існує

дві  партії  —  Народно-демократична  партія  Бутану  і  Партія  миру  та

процвітання, що увійшли до складу Національної асамблеї після виборів 2008

року  з  результатом  відповідно  67,04%  і  32,96%.  Всі  інші  партії  досі  є

забороненими  (як  наприклад,  Комуністична  партія  Бутану  з  маоїстсько-

ленінською  ідейною  платформою,  Драконовий  національний  конгрес  чи

Національна партія Бутану). Функції конституційного суду виконує Верховний

суд Бутану.



Тхімпху — столиця Бутану з висоти пташиного польоту (фото розміщене на

сайті Geofoto.ru)

Вулиця Тхімпху під час національного свята



Один з гірських монастирів Бутану

Антрополандшафт Бутану побудований на неповторному поєднанні

 буддистських монастирів і гірських пейзажів

“Урбанізований” Тхімпху



Законодавство Бутану: міжнародно-правовий і геополітичний контексти

Бутан — південноазіатська країна з територією в 47 тис. кв. км, що затиснута

між  Індією  та  китайським  Тибетом.  Його  назву  також  перекладають  як

“південь Тибету” — це цілком закономірно, адже більшість населення цього

королівства відноситься до тибетсько-бірманської групи “бхотіїв”. Не менше

25%  населення  країни  є  непальцями  за  походженням.  Втім,  така  етнічна

картина  не  заважає  Бутану  на  конституційному  рівні  визнавати  саме

“бхотіїв” титульною нацією королівства.

      Геополітичне  положення  Бутану  визначається  його  географічним

розташуванням.  М.  М.  Кольцов  з  цього  приводу  писав:  “неприступність

Гімалаїв з  півночі  робила королівство більш незалежним від Китаю, а легко

доступні рівнини на півдні змушували його шукати добрих відносин зі своїм

індійським сусідом. Орієнтація Бутану на Індію пояснюється також значною

мірою і практикою минулого, що неодноразово було свідком навал з півночі”.

Ці напади з півночі здійснювались як тибетцями, так і китайським етнічними

групами. 

      Бутан завжди був органічним продовженням Тибету. Залишається ним і

сьогодні.  По  суті,  після  захоплення  незалежного  теократичного  Тибету  в

1950-х роках комуністичним маоїстським Китаєм і після перетворення його в

Тибетський  автономний  район  Китайської  Народної  Республіки,  Бутан  є

сьогодні  єдиним  у  світі  суверенним  представником  прав  тибетської

народності.

      Конституційне право — це міжнародний символ і  міжнародне правове

представництво країни, тоді як міжнародно-правове положення кожної окремої

країни  є  заручником  геополітики.  Етнополітично  Бутан  —  це  тибетська

країна, геополітично — гімалайська монархія і найближчий північний союзник

Індії. 

      На  конституційно-правовому  рівні  в  історії  Бутану  є  дві  дати,  що

детермінують  його  модерний  розвиток:  1907  рік,  коли  була  ліквідована



ламаїстська буддистська теократія і  проголошена абсолютна монархія і  2008

рік,  коли  була  прийнята  конституція.  Прийняття  конституції  18  липня  2008

року перетворило абсолютну монархію в конституційну. 

      Конституційно-правова  історія  Бутану  тісно  переплетена  з  його

міжнародно-правовим  становищем,  що  завжди  залежало  від  геополітичного

балансу сил в регіоні.  Бутан оформився як держава в  1557 році,  коли була

проголошена  незалежність  від  Тибету. В  подальшому  бутанці  спромоглись

захопити  індійське  князівство  Сіккім  і  тривалий  час  володіли  теренами

сучасної північно-східної Індії (сьогодні це конгломерат федеральних територій

між Непалом, Бутаном і Бангладешем). В 1826-1835 роках на Бутан звернули

увагу англійські колонізатори.  Протягом 1865 року у кровопролитній війні з

Великобританією,  Бутану  вдалось  відстояти  свою  незалежність. Ця  війна

призвела до підписання першого міжнародно-правового нормативного акту в

історії  королівства  —  Синчульського  договору  (11  листопада  1865  року).

Головним положенням договору  було  “встановлення  вічного  миру і  дружби

між британським урядом і урядом Бутану”. Однак,  англійці зуміли окупувати

частину території гімалайської держави. Ця територія і досі знаходиться в

складі Індії і теж носить назву Бутан. У якості компенсації британці почали

виплачувати Бутану щорічну субсидію — 50 тисяч індійських рупій.  Аж до

1949  року  Бутан  виконував  геополітичну  роль  буферної  зони  між  зонами

британських  і  китайських  стратегічних  інтересів.  Це  і  дозволило  йому

зберегти свою державність. 

      В 1910 році, після монархічного перевороту 1907 року, був підписаний

новий договір між Бутаном і Великобританією. З цього часу розмір щорічної

субсидії збільшувався до 100 тисяч індійських рупій. Разом із тим, головним

положенням договору стала наступна теза:  “невтручання у внутрішні справи

Бутану буде залежати від того,  наскільки повно і  серйозно бутанський уряд

буде  керуватися  порадами  англійського  уряду  в  питаннях  здійснення  своєї

внутрішньої політики”. В 1941 році відбулось підтвердження цього договору

між Бутаном і колоніальною Індією. В 1949 році було підписано “Договір про



вічну дружбу” між Бутаном та вже незалежною Індією. Бутану передавалась

частина окупованих Великобританією територій в 1865 році — округ Девангірі

розміром в 82 кв. км. Незалежна Індія підтвердила виплату щорічних субсидій,

розмір яких було збільшено до 500 тисяч рупій. 

      Договір про вічну дружбу з Індією знаменував собою міжнародно-правове

закріплення  геополітичної  гегемонії  офіційного  Делі  в  Бутані.  Ця  гегемонія

проявлялась  протягом  всієї  другої  половини  ХХ  століття  серйозною

економічною  підтримкою  урядових  п'ятирічних  планів  розвитку  народного

господарства  Бутану.  Так,  в  1961-1966  роках  Індія  надала  Бутану  175

мільйонів рупій та обширний штат своїх спеціалістів для розбудови сільського

господарства. В 1966-1971 роках Індія передала Бутану 200 мільйонів рупій —

98,9% всіх бюджетних асигнувань королівства.  На ці гроші було побудовано

перші 112 шкіл, створено більше тисячі кілометрів шосейних доріг, відкрито

перші лікарні. В подальшому допомога тільки зростала: в 1971-1976 роках це

вже 330 мільйонів рупій. Взамін за значну фінансову допомогу Бутан одразу

після Індії  (на дванадцятий день)  визнав у 1971 році  незалежність Народної

Республіки Бангладеш. Індія продовжувала фінансувати також і виїзд з Бутану

молоді на навчання в британських університетах.  М. Кольцов писав про цей

процес у 1989 році: “Так, з тисячі студентів, що виїхали на навчання в інші

країни протягом останніх п'яти років, не повернулось лише троє. Кожен, хто

повернувся,  зобов'язаний  пройти  трьохтижневі  курси  по  культурному  і

релігійному  вихованню,  а  згодом  направляється  в  один  з  найвіддаленіших

районів країни, де повинен відпрацювати рік для того,  щоб “повернутись до

витоків””.

      За  індійської  фінансової  підтримки  окремим конституційним  актом  в

кожній провінції  були створені  Окружні комітети розвитку та планування.

Протягом 1976-1981 років вони остаточно перебрали на себе всі повноваження

по  керівництву  регіонами  Бутану.  Частиною  своєї  влади  вимушені  були

поступитися  королівські  губернатори  і  вищі  провінційні  судді.  Фактично,

губернатори і судді стали виконувати представницькі функції. Через Окружні



комітети  розвитку  та  планування  Індія  поступово  перебрала  контроль  над

фінансовим  і  економічним  розвитком  бутанських  регіонів.  Так,  Індія  стала

контролювати  формування  місцевих  планів  розвитку  і  бюджетів,  чим  і  досі

суттєво  впливає  на  загальнонаціональний бюджет.  В  1982-1987  роках  (п'ята

п'ятирічка) під місцеве самоуправління, керівним органом якого залишаються

Окружні  комітети,  окремим конституційним актом було передано медицину,

освіту, водопостачання (проблема води у віддалених районах Бутану є однією з

найголовніших проблем народного господарства). 

      Отже,  геополітично  Бутан  знаходиться  під  контролем  Індії.  Однак,

індійський вплив на внутрішню політику країни не слід вважати згубним. Він

повністю враховує регіональні інтереси Бутану. Так, з подачі Індії в Бутані було

спеціальним королівським конституційним актом націоналізовано вирубку лісів

і ухвалено закон про збереження лісових масивів Бутану. За індійський кошт в

1974  році  в  столиці  Бутану  —  Тхімпху  було  відкрито  Державний  центр

мистецтв і ремесел. 

      Від  1950-х  років  і  до  сьогодні  Індія  є  головним  геополітичним  і

торгівельним партнером Бутану. До 1953 року головним партнером у зовнішній

торгівлі був Тибет. У столиці Тибету — Лхасі знаходилось перше торгівельне

представництво Бутану. Вже після окупації Тибету Китаєм торгівельні зв'язки

були повністю обрізані і Бутану довелось тривалий час переорієнтовуватись в

торгівельно-економічному плані на Індію. Разом із тим, в 1982 році Інститутом

зовнішньої  торгівлі  Індії  було проведено “дослідження експортних ресурсів”

Бутану і  заплановано необхідність розвитку зовнішніх економічних відносин

королівства  з  Непалом,  Пакистаном  і  Бангладешем.  Уже  в  1987  році

Міністерство  фінансів  Бутану  розпочало  програму  розширення  експорту

орієнтованого на країни Південної Азії.

      Вступ Бутану  в  класичну систему міжнародного  права  відбувся  лише

протягом 1970-х років і  також характеризувався геополітичним лобіюванням

Індії.  22 вересня 1971 року Бутан вступив в ООН, що відкрило королівству

шлях для  приєднання  до  “Плану  Коломбо”,  що,  по  суті,  був  продовженням



колоніальної політики Великобританії.  З  подачі  Великобританії  Міністерство

закордонних справ Бутану було створено лише в 1972 році. Тоді ж офіційний

Тхімпху приєднався до Всесвітнього поштового союзу, Асоціації регіонального

співробітництва  Південної  Азії,  Азіатського  банку  розвитку,  Міжнародного

банку  реконструкції  і  розвитку,  Міжнародного  валютного  фонду,  Віденської

конвенції про дипломатичні відносини. З 1976 року, з подачі Великобританії

(вона і сьогодні активно продовжує відновлювати свої геополітичні позиції в

колишніх  домініонах  та  залежних  країнах),  Бутан  фінансує  Продовольча  і

сільськогосподарська організація ООН. 

      Індійський вплив у Бутані гарантується і військовим договором, згідно з

яким індійські  війська  і  ПВО постійно знаходяться на території  країни  як

“захист від китайського вторгнення”. Цей факт слугує додатковим аспектом

напруги в китайсько-індійських відносинах.

       Прийнята в 2008 році Конституція внесла ряд змін в індійський вплив на

території  Бутану.  Зокрема,  влада  в  провінціях  більше  не  дублюється

Окружними  комітетами  розвитку  і  планування,  а  повністю  переходить  до

органів  місцевого  самоврядування.  Це  було  підтверджено  Конституційним

законом “Про місцеве самоуправління” в 2009 році.



Монахи з монастиря Тхангбі Лхакханг

Король Джигме Синг'є Вангчук (1972-2006) перед бутанськими солдатами

Джигме Синг'є Вангчук коронує свого сина (6 листопада 2008 року)



Король Джигме Кхесар Намгьял Вангчук 

Король Бутану Джигме Кхесар Намгьял Вангчук і його дружина Джецун Пема



Адміністративне право Королівства Бутан в конституційній системі

Адміністративне  право  Бутану  є  одним  із  найцікавіших  прикладів

традиціоналістичного  підходу  до  розбудови  правової  системи  держави. До

1998  року  воно  базувалось  практично  повністю  на  звичаєвому  праві  та  на

історичній  традиції  абсолютної  монархії.  В  1999  році  відбулась  передача

королем виконавчої влади  уряду країни, а в 2008 році було нарешті прийнято

конституцію. Отже, реформи по демократизації однієї з найбільш закритих для

іноземців  країн  світу  відбулись  досить  швидко  —  протягом  одного

десятиліття (1998-2008 роки). 

      Бутан є повністю незалежною від Тибету державою з 1557 року. З точки

зору етнічної  історії,  бутанська державність  — логічне політико-географічне

продовження  тибетської.  Однак,  на  відміну  від  Тибетського  автономного

району  Китайської  Народної  Республіки,  Бутан  сьогодні  знаходиться  під

військово-політичною  протекцією  Індії  і  входить  в  коло  геополітичних

інтересів цього колишнього (фактично і теперішнього) британського домініону.

Режим  абсолютної  монархії,  як  відомо,  був  встановлений  у  Бутані  після

державного перевороту 1907 року. 

      Отже, історію державного управління в Бутані слід розділити на шість

етапів: 

1) перший етап — тибетський (до 1557 року);

2) другий етап — буддистська необмежена теократія феодального типу

(до 1865 року); 

3) третій  етап  —  ламаїстська  теократія  під  зовнішньо-політичним

протекторатом Великобратанії та британської Індії (1865-1907 роки); 

4) четвертий етап — світська абсолютна монархія на чолі  з  династією

Вангчуків  під  політико-економічним  протекторатом  Великобратанії

(1907-1949 роки); 

5) п'ятий  етап  — незалежна  монархія  династії  Вангчуків  у  військово-

політичному союзі з Індією (1949-2008 роки); 



6) шостий етап — конституційна (обмежена) монархія на чолі з урядом

(після прийняття конституції 18 липня 2008 року).

      В історії становлення адміністративного права Бутану важливо враховувати

всі шість зазначених етапів. Однак, у вузькому юридичному контексті для нас є

важливими періоди 1949-1998, 1999-2008 років і сьогодення. 

      До прийняття конституції система державної влади Бутану виглядала так: 1)

Король як абсолютний монарх на чолі виконавчої влади; 2) Уряд — повністю

підконтрольний  королю  і  сформований  за  участі  королівської  родини;  3)

Парламент (створений в 1953 році) або Цонгду — Національна асамблея,  до

якої  входило  150  депутатів,  з  яких  обиралось  лише  105;  4)  Королівська

консультативна  рада,  що  наділялась  всією  повнотою  законодавчої  влади  у

перервах  між  двома  річними  сесіями  Національної  асамблеї  і  мала

необмежений доступ до особи короля; 5) Дзонгцапи — королівські губернатори

провінцій;  6)  Тхрімнопи  —  вищі  провінційні  судді;  7)  Окружні  комісії  по

плануванню  і  економічному  розвитку,  що  функціонували  під  індійським

фінансово-політичним  контролем  і  керували  п'ятирічками,  здійснюючи

модернізацію держави протягом всієї другої половини ХХ століття.

      До адміністративно-правової частини конституційних нормативних актів в

період між 1949 і 1999 роками слід віднести наступні закони: Закон про поліцію

(1980), Закон про валютне управління (1982), Закон про пенітенціарну систему

(1982), Закон про боротьбу з тероризмом (1991), Закон про національну безпеку

(1992), Закон про фінансові інституції (1992). 

      Так, згідно із Законом про поліцію, доповненим Національною асамблеєю

Законом  про  національну  безпеку  і  Законом  про  боротьбу  з  тероризмом,

Королівська  бутанська  поліція  визначається  як  підрозділ  Королівської

бутанської  армії.  Створена  вона  була  1  вересня  1965  року,  але  статус

Королівської  (в  системі  Збройних  сил)  отримала  в  1980  році.  Поліція

безпосередньо входить в армійську структуру, але начальник поліції  (в ранзі

полковника) підчиняється Міністерству внутрішніх справ і культури. В нього є

лише один заступник. 



      Цікаво, що в 1965 році поліція була сформована із підрозділу Королівських

прикордонників.  Сьогодні  ж Королівська  бутанська поліція  складається з  34

регіональних  дільниць,  трьох  головних  управлінь  Тхімпху  (столиці  Бутану),

начальника  і  заступника  начальника.  Під  юрисдикцією  поліції  знаходиться

пенітенціарна система і кордони країни. Закон про боротьбу з тероризмом від

1991  року  значно  розширив повноваження  Королівської  бутанської  поліції  у

сфері боротьби з маоїстськими і націоналістичними  радикальними групами,

що значною мірою фінансувалися за рахунок Китаю.

      Королівський  уряд  Бутану  регулюється  указом  Короля  1999  року  та

конституцією 2008 року. До 1999 року його очолював сам Король. Сьогодні ж

прем'єр-міністром  Бутану  є  Джигме  Тинлей,  який  зібрав  у  своїх  руках  всю

повноту державної влади. З 1999 року він не лише політично, але і юридично є

першою особою  в  державі.  Королівський  уряд  Бутану  складається  з  десяти

міністерств. Формально, голову уряду обирають щорічно (строком на один рік)

з числа міністрів. Король і досі грає серйозну роль в процедурі затвердження

голови  уряду  Національною  асамблеєю,  але  свій  політичний  вплив  на

затвердження всіх міністрів він уже втратив.

      В  1999  році  було  прийнято  Закон  про  поштову  службу  і  Закон  про

муніципалітети.  Поштова  служба  відіграє  серйозну  роль  в  формуванні  та

наповненні  бюджету Бутану. Бутан, як і  маленьке європейське Сан-Маріно,

відрізняється особливими колекціями поштових марок, які складають велику

частину доходу держави. В 1999 році поштову службу виокремили в якості

окремого  органу  державної  служби,  що  знаходиться  під  юрисдикцією

Королівського уряду. 

      Що стосується Закону про муніципалітети,  то він остаточно затвердив

структуру адміністративного поділу Бутану, оформлену в 1950-х роках. Бутан

розділений на чотири регіони (дзонгдея), до складу яких входить 20 провінцій

(дзонгхагів).  Дзонгхаги  діляться  на  дунгхаги,  а  найменшою  територіальною

одиницею є гевоги. 

      Двопалатну структуру парламенту Бутану було затверджено в контексті



загальної конституційної реформи Законом про Національну асамблею (2008) і

Законом про Національну раду. Національна асамблея стала нижньою палатою

парламенту. Перші вибори до неї відбулись 24 березня 2008 року. Структура

нижньої  палати  наступна:  47  депутатів,  об'єднаних  в  комітети  Національної

асамблеї.  Ще  в  2004  році  було  прийнято  окремі  конституційні  акти  “Про

спікера  Національної  асамблеї”  та  “Про комітети  Національної  асамблеї”.  В

свою чергу, Національна рада Бутану складається з 25 депутатів-сенаторів. 20

депутатів  обираються  на  виборах,  тоді  як  п'ятеро  призначається  королем.

Стати  депутатом  Національної  асамблеї  може  будь-який  політик  чи

громадський діяч, що регламентовано Законом про організацію громадянського

суспільства 2007 року та Законом про вибори 2008 року. Членом Національної

ради може бути лише особа з вищою освітою. 

      Закон про місцеве самоуправління було прийнято Національною асамблеєю

11 вересня 2009 року. Цей закон відміняв дію попереднього (від 2007 року) та

остаточно  закріплював  систему  адміністративно-територіального  поділу

країни. Місцеве самоуправління здійснюється регіональними та провінційними

адміністраціями,  що  регулюється  представниками  виконавчої  влади  —

провінційними  губернаторами.  Всі  регіональні  та  провінційні  адміністрації

знаходяться  під  юрисдикцією  Міністерства  внутрішніх  справ  і  культури.

Членами органів місцевого самоуправління обирають осіб у віці від 25 до 65

років на п'ятирічний термін. Вони звітують перед Міністерством внутрішніх

справ  і  культури  про  свою  роботу.  Згідно  з  Законом,  “Завдання  місцевого

самоуправління  —  це  стимулювання  Валового  національного  продукту;

забезпечення  демократичного  та  підзвітного  уряду,  збереження  культури  і

традицій; охорона здоров'я населення”. На наш погляд, такі завдання органів

місцевого самоуправління практично повністю дублюють принципи діяльності

колишніх  Окружних  комітетів  планування  та  розвитку.  Варто  віддати

належне,  що  Бутану  вдалось  створити  діяльну  систему  місцевого

самоврядування всього лише за кілька років, на відміну від України.

      Судова  система  Бутану  остаточно  оформилась  лише  після  прийняття



конституції  в  2008  році.  Відповідно,  вона  повністю  регулюється  окремим

розділом  конституції  і  Законом  про  судову  систему  2007  року.  Цей  закон

реорганізував Національну Судову Комісію Бутану. Це — аналог української

Державної  Судової  Адміністрації  з  рядом  відмінностей.  Наприклад,  Комісія

складається  з  голови  Законодавчого  комітету  Національної  асамблеї,

Генерального  прокурора  Бутану,  старшого  радника  Верховного  суду  і

Головного судді Бутану, що також є головою цієї Комісії.  Вона виконує ряд

функцій, які в Україні належать Вищій Раді Юстиції (і, в зв'язку з актуальними

реформами,  переходять  також  до  Вищої  Ради  Правосуддя),  ухвалює

кандидатури для призначення на посади суддів всіх рівнів, консультує уряд і

звітує виключно перед Королем. По суті, Комісія перебрала на себе всі судові

повноваження колишньої Королівської консультативної ради. На базі Комісії в

2007  році  було  створено  Королівську  судову  раду.  Комісія  та  Королівська

судова рада є вищими органами судової влади Бутану. До неї також відноситься

Королівський суд Бутану, що складається з Верховного суду, Високого суду,

регіональних та провінційних судів.



Згідно з Конституцією вся територія Бутану має статус заповідника

Кордон між Індією та Бутаном



Основне бутанське місто на кордоні з Індією — Пуншхоліг (за річкою вже

Індія)

Різниця очевидна (з правого боку — Бутан, з лівого боку — Індія)



Бутанські повстанці-маоїсти, що ведуть партизанську війну з урядом

Поштові марки вважаються гордістю Бутану. Поряд із Сан-Маріно Бутан є

найбільшим у світі виробником поштових марок. На цьому екземплярі

зображено третього короля Бутану Джигме Дорджі Вангчука, що вів

найактивнішу боротьбу проти маоїстів



Зустріч прем'єр-міністра Бутану (зліва) Церінга Тобгая з прем'єр-міністром

Індії Наредра Моді під час офіційного візиту в Нью-Делі 27 травня 2014 року

Грошова одиниця Бутану (нгултрум) прив'язана до індійської рупії

1 нгултрум (реверс)



Досвід державного регулювання економіки в Республіці Сан-Маріно та

Королівстві Бутан: приклад порівняльно-правового аналізу

Державне  регулювання  економічних  відносин  є  надзвичайно  важливою

методологічною  проблемою  в  контексті  системи  державного  управління.

Вивчення міжнародного досвіду необхідне в тих політико-економічних умовах,

в  яких  сьогодні  опинилась  Україна.  Ми  пропонуємо  дві  позиції  для

дослідження  такого  міжнародного  регуляторного  досвіду:  1)  державно-

управлінську;  2)  порівняльно-правовову.  З  точки  зору  юриспруденції  обидві

позиції  знаходяться  у  вимірах  конституційно-правового  і  адміністративно-

правового аналізу. Політологія ж, в свою чергу, дає можливість застосовувати

ці  позиції  в  а)  міжнародно-правовому;  б)  міжнародно-економічному;  в)

геополітичному контекстах. 

      У  цьому  нарисі  ми  спробуємо здійснити  порівняльно-правовий аналіз

державної  регуляторної  політики  в  сфері  економіки  на  прикладі  Республіки

Сан-Маріно та Королівства Бутан. Чим викликаний такий доволі екзотичний

вибір  досліджуваних  країн?  Відповідь  на  це  запитання  лежить  у  площині

політичної  географії. По-перше:  Сан-Маріно  — європейська  країна,  тоді  як

Бутан — азіатська.  Отже,  ми можемо досягнути порівняльного результату в

цивілізаційному  аспекті.  По-друге:  Сан-Маріно  —  одна  з  найменших  країн

світу та Європи, тоді як Бутан — найменша країна Південної Азії  та одна з

найменших  країн  Азіатського  континенту.  По-третє:  система  державного

управління  обох  країн  характеризується  широким  застосуванням

традиційного політичного досвіду (традиціоналізму) в юридичному контексті.

По-четверте:  політичний  традиціоналізм  в  Сан-Маріно  взаємодіє  з

континентальною системою права, тоді як в Бутані політична традиція міцно

пов'язана  з  індійською  колоніальною  спадщиною  —  англосаксонською

правовою системою. По-п'яте: і Сан-Маріно, і Бутан є гірськими країнами. Сан-

Маріно знаходиться на Апенінському півострові,  оточене територією Італії  з

усіх  боків.  Бутан,  в  свою чергу,  розташований в  Гімалаях,  між Китайською



Народною  Республікою  та  Індією.  По-шосте:  Сан-Маріно  у  міжнародних

відносинах  та  економічно  повністю  орієнтоване  на  Італію  (геополітично  та

історично  —  на  Ватикан),  тоді  як  Бутан  орієнтований  на  Індію.  Отже,  ми

бачимо цілком придатне політико-географічне поле для виведення порівняльно-

правових закономірностей.

      Площа Сан-Маріно складає всього лише 61 кв. км. При цьому, Сан-Маріно є

найстарішою у світі республікою та має найдавнішу конституцію (у сучасному

вигляді  датована  1600  роком).  З  початку  ХХ  століття  в  Сан-Маріно  діє

розгалужена  партійна  система,  в  якій  знаходять  своє  місце  ідеологічні

платформи як комуністів чи демократів, так і консерваторів чи навіть соціал-

націоналістів. Сьогодні в Сан-Маріно проживає близько 32 тис. осіб. Однак, за

даними 1989 року не менше 15 тис. санмарінців постійно проживає за межами

республіки. В міській місцевості проживає більше 92% санмарінців, тоді як на

селян припадає лише 8%. 95% громадян — римо-католики. 

      Офіційна валюта Сан-Маріно — євро (до 2002 року італійська ліра). Згідно

із  спеціальною  угодою  з  Європейським  союзом,  Сан-Маріно  має  право  на

випуск власної обмеженої кількості монет євро. Валюта Бутану — нгултрум.

Курс нгултрума прив'язаний до індійської рупії. Обсяг ВВП на душу населення

в Бутані складає 6112 доларів США, тоді як в Сан-Маріно ця цифра станом на

2009 рік досягає  44 605 доларів США. У 2008 році 36,4% ВВП Сан-Маріно

вносилось  виробничим сектором.  Банківський  сектор  разом  із  страхуванням

склав 18,6%, сектор державного управління — 14,3% ВВП. Загалом же, ВВП

Бутану станом на 2012 рік складав 4,646 мільярдів доларів, тоді як ВВП Сан-

Маріно — 1,662 мільярди. При цьому, варто зазначити,  що з 1971 року і  до

сьогодні Бутан вважається “однією з наменш розвинутих країн світу”.

      Бутан — це давня буддистська монархія. Переклад назви “Бутан” має два

значення.  Перше  —  “країна  дракона”,  друге  —  “південь  Тибету”.  Так  чи

інакше, але на наш погляд, Бутан є сьогодні єдиним політичним уособленням

тибетської культури і тибетського стилю життя на світовому рівні. З 1557 року

він  незалежний  від  Тибету.  Тоді  ж  у  Бутані  було  встановлено  теократичну



державу під керівництвом релігійних лідерів  — лам.  Бутан — найстаріша у

світі  буддистська  монархія.  Щоправда,  в  1907  році  відбувся  державний

переворот,  в  результаті  якого  країну  і  досі  очолюють  світські  монархи  —

династія  Вангчуків.  Конституція  Бутану  була  ухвалена  лише  в  2008  році.

Площа Бутану — 47 тис. кв. км. Населення Бутану: 1,5 млн. осіб. Близько 60%

населення  Бутану  —  тибетсько-бірманський  етнос  “бхотії”,  тоді  як  40%

складають непальці, тибетці та індуси.

      Економіка Сан-Маріно складається з кооперативного і державного секторів.

Структура національного доходу Сан-Маріно наступна: на першому місці —

машинобудування,  на  другому  місці  — хімічна  промисловість,  на  третьому

місці — будівництво, на четвертому — швейна промисловість, п'яте місце —

туризм, шосте місце — сільське господарство. В сфері народного господарства

постійно  зайнято  не  менше  46%  населення  республіки.  Підкреслимо,  що

структура економічної зайнятості не особливо змінилась в порівннянні з 1989

роком.  Тоді  зайнятість  громадян  в  народному  господарстві  розподілялась

наступним  чином:  37%  зайнятих  в  оброблюваній  промисловості;  30,7%

зайнятих в комунальному, соціальному та особистому обслуговуванні; 14,7%

зайнятих в торгівлі  і  туризмі;  8,4% зайнятих у будівництві;  3,4% зайнятих в

сільському  господарстві;  2,9%  зайнятих  в  стратегічних  та  фінансових

установах. 

      В економіці Бутану на першому місці знаходиться лісове господарство. На

другому місці — сільське господарство, на третьому — туризм, на четвертому

—  продаж поштових  марок.  Слід  зазначити,  що  продаж  поштових  марок  є

важливою статтею державного доходу і в Сан-Маріно, де поряд з філателією

добре  налагоджена  нумізматична  індустрія.  Однак,  якщо  Сан-Маріно  дуже

бідне  на  природні  багатства,  то  в  Бутані  добувається  вугілля,  гіпс,  вапняк,

доломіти,  сланець,  мармур.  І  в  Бутані,  і  в  Сан-Маріно дуже розповсюджене

садівництво, головні центри якого розташвані в гірських долинах. 

      Після  короткого  політико-географічного  екскурсу  можемо перейти  до

проблеми державного регулювання економіки в зазначених країнах. Державне



регулювання  є  третім  фактором  спільності  між  економіками  Сан-Маріно  і

Бутану  після  індустрії  поштових  марок  і  туризму.  Нас,  з  точки  зору

порівняльно-правового  аналізу,  цікавить  передусім  інституційна  сторона

державного регулювання. 

      Ми зазначали, що для Сан-Маріно, як для європейської країни, характерним

є  викремлення  державного  сектору  в  економічній  структурі.  Що  стосується

Бутану,  то  тут  державний  сектор  є  виключним  монополістом.  Бутан  є

прикладом авторитарного  підходу  до  розбудови економіки.  Протягом другої

половини  ХХ  століття  Бутан  розвивався  в  контексті  п'ятирічок,  що  були

запроваджені  спеціальними  директивами  короля.  В  1961-1966  роках  Бутану

вдалось залучити 175 млн. рупій індійських інвестицій і розпочати будівництво

першої автодороги від індійського кордону до центральних регіонів країни. На

річці  Джалдакха  було  споруджено  пергу  бутанську  гідроелектростанцію.  В

1966-1971  роках  було  побудовано  мережу  автомобільних  шосе  загальною

довжиною в  тисячу  кілометрів  і  створено  112  шкіл,  відкрито  Національний

вчительський  інститут  і  три  училища  для  спеціалістів  із  сільського

господарства.  В  1971-1976  роках  Бутан  вже  зміг  залучити  11%  державних

капіталовкладень  в  програму розвитку,  як  і  раніше опираючись на  індійські

інвестиції.  З  кожною  новою  п'ятирічкою  обсяг  державних  “внутрішніх”

інвестицій  зростав.  Сьогодні  він  перевищує  50%.  Особливим  королівським

декретом  були  створені  Окружні  комітети  розвитку  та  планування,  що  до

останнього часу здійснювали керівництво п'ятирічними планами на місцевих

рівнях.  Саме  вони  є  яскравим  взірцем  інституційної  підтримки  державного

регулювання  економіки.  Королівськими  декретами,  легалізованими

парламентом — Національною асамблеєю в Бутані націоналізовані всі природні

ресурси,  культурно-історичні  пам'ятки,  електроенергія  та ліси.  Вирубка лісів

заборонена, за винятком так званої “державної необхідності”. Майже половина

території Бутану в зв'язку з цим оголошена “національним заповідником”.

      Сьогодні 100% ресурсів та виробництва Бутану знаходиться під контролем

держави.  Приватний  сектор  формально  не  існує.  Законодавчими  актами  вся



економіка країни оголошена державною. Однак, після конституційного процесу

1999-2008  років,  коли  король  передав  більшу  частину  повноважень  уряду,

ситуація трохи змінилася.  Зокрема, статус приватного сектору (щоправда,  “в

контексті державного”, був наданий приватним сільським господарствам). Уряд

в Бутані  штучно створив ситуацію,  коли більше 75% експорту країни йде в

Індію. Спеціальним конституційним актом Індія визнана основним і базовим

економічним партнером країни. Регуляторними правами в сфері економічного

розвитку наділені Міністерство сільського господарства, Рада по дослідженням

Міністерства  сільського  господарства,  Міністерство  економіки,  Міністерство

фінансів,  Міністерство  праці  та  людських ресурсів.  Виключні  права  в  сфері

державного  регулювання  економіки  були  надані  цим  інституціям

Національною  асамблеєю  конституційним  актом  в  1999  році.  До  цього

державним регулюванням займались Окружні комітети планування та розвитку

під безпосереднім керівництвом короля.

      Сан-Маріно  відрізняється  від  Бутану  високим  рівнем  залучення

міжнародних інвестицій в країну через  банківський сектор,  поштові  марки і

туризм. За винятком банківського сектору (в Бутані — це державна монолія з

індійською участю) це ті ж самі статті доходів, що і в Бутані. Однак, в Сан-

Маріно після реформ 1990-х років державне регулювання не перевищує 40%.

Інституційно регуляторну політику має право здійснювати виключно Велика

генеральна рада — однопалатний парламент країни.



Кула-Кангрі — гора (висотою 7538 м) на кордоні Китаю і Бутану. Фото

зроблене Ф. Вільямсоном в 1933 році.

Король Бутану Джигме Вангчук урочисто приймає начальника штабу

сухопутних військ Індії



Перший король Бутану Уг'єн Вангчук із загоном бутанського війська (1905)

Непальські маоїсти сьогодні

Децентралізація і не тільки: досвід конституційного судочинства у країнах



Південної Азії

Політична географія Південної Азії

Дискусія  про  шляхи  конституційного  регулювання  політико-правового

розвитку  України  сьогодні  набуває  особливої  гостроти.  В  тих  політичних

умовах,  в  яких  опинилася  наша  країна  після  2014  року  важливо  навчитись

переймати європейський досвід конституціоналізму. Однак, коли ми говоримо

про конституціоналізм в  його порівняльному розумінні,  слід  враховувати не

лише  європейський,  але  і  передовий  досвід  усіх  країн  світу.  Складовим

елементом  конституціоналізму  виступає  конституційне  судочинство.  У  цій

статті  ми  спробуємо  в  загальних  рисах  висвітлити  для  юридичного

співтовариства  досвід  організації  конституційного  правосуддя  в  країнах

Південної Азії. Ця тема вибрана не дарма. Південна Азія — це приклад вдалого

поєднання традиційних типів панування (за М. Вебером) із правовою системою

англосаксонського  типу.  Пострадянська  політична  географія  відносить  до

Південної  Азії  Індію,  Бутан,  Бангладеш,  Пакистан,  Шрі-Ланку,  Мальдіви,

В'єтнам,  Камбоджу,  Лаос,  М'янму  (колишню  Бірму),  Таїланд,  Малайзію,

Бруней,  Східний  Тімор,  Індонезію,  Філіпіни.  Західна  геополітика  розрізняє

Південну Азію і Південно-Східну. Ми скористаємось європейським підходом і

сфокусуємо нашу увагу на Індії, Бутані, Бангладеш, Шрі-Ланці, з досвідом яких

нам уже доводилося стикатись на практиці.

Індія — геоправовий лідер Південної Азії

Індія  —  геополітичний  лідер  Південної  Азії.  Індійський  індуїзм  називають

однією з найбільш політизованих релігій у світі (на рівні з ісламом). При цьому,

політико-правова  система  Індії  найбільш  розвинена  та  адаптована  до

англосаксонської моделі (основи західного типу правового мислення). Індія —

федеративна  республіка.  Судова  система  цієї  республіки  характеризується

високим рівнем децентралізації. У кожному штаті знаходиться власний Вищий

суд — так звана “перша інстанція”.  Вони складаються з судів мунсифів, що



розглядають  цивільні  справи;  додаткових  судів  і  окружних  судів,  до  яких

одразу надходять всі кримінальні справи. Загальнодержавний суд в Індії лише

один — Верховний  суд.  До  його  складу  входить  30  судей  і  один головний

суддя. Збільшувати чи зменшувати кількість суддів Верховного суду має право

лише парламент. Всі апеляції на рішення Вищих судів штатів йдуть саме до

Верховного  суду.  При  цьому,  конституційна  юрисдикція  залишається

первинною його функцією. 

Конституційний контроль і децентралізація по-індійськи

Конституційна  юрисдикція  значною  мірою  визначається  конституційним

контролем.  Останній  ми  можемо  визначити  як  різновид  правоохоронної

діяльності,  процес  перевірки  відповідності  чинного  законодавства  і

спроектованого  законодавства  Конституції  або  іншому  Основному  Закону

держави. В континентальній системі права функція конституційного контролю

належить  Конституційним  судам  (як,  наприклад,  в  Україні).  Однак,  коли

йдеться  про  країни  Південної  Азії,  то  важливою  особливістю  є  інтеграція

конституційного  контролю  і  практичної  юрисдикції.  При  цьому,

найголовнішим  фактором  відмінності  південноазіатської  моделі  від

європейської  континентальної  є  так  звана  “децентралізація  конституційної

юрисдикції”.  Це  означає,  що  функція  конституційного  контролю  в  Індії  чи

будь-якій  іншій  країні  південноазіатського  політико-правового  ареалу,

належить  не  лише  Верховному  суду,  але  й  Вищим  судам  штатів  (чи

регіональним судам, як у Пакистані, Бангладеш). Цей досвід є дуже цікавим в

контексті оголошеного нині українського курсу на децентралізацію. Класичне

розуміння цього поняття означає не лише політичну чи адміністративну, але й

юрисдикційну децентралізацію. Так, дослідник азіатської політико-економічної

моделі, професор інституту міжнародних відносин Вроцлавського університету

Себастьян  Плочєннік  відзначає,  що  Україні  для  того,  щоб  дійсно  набути

статусу децентралізованої країни, необхідно передати конституційний контроль

на місцевий рівень. 



      Всі  рішення  Верховного  суду  Індії  є  обов'язковими  для  всіх  судових

інстанцій,  зокрема  і  для  Вищих  судів  штатів.  Це  закріплено  у  141  статті

Конституції  Індії.  При  цьому,  141  стаття  не  поширюється  на  практику

Верховного  суду  Індії  в  сфері  конституційного  судочинства.  Верховний суд

може відмінити попереднє рішення не скасовуючи його формально, а просто

прийнявши новий вердикт.  Велику роль у  зобов'язальному,  але  обмеженому

стосовно загальнодержавної інстанції форматі юрисдикції відіграє прецедентне

право.  Воно  було  легалізовано  вердиктом  Верховного  суду  в  справі  Bengal

immunity company v State of Bihar, де “Верховний суд закріплює за собою право

перегляду  власних  рішень  у  випадках,  коли  буде  встановлена  їхня

неправильність  і  необхідність  винесення  нового  рішення  в  суспільних

інтересах”.

      До юрисдикції Верховного суду в Індії відносяться спори між офіційним

Делі (урядом) і штатами та спори між окремими штатами. Парламентом ще в

1950  році  закріплено  це  право  як  виключне.  Жоден  інший  суд  не  може

приймати до свого розгляду справи з приводу спорів між штатами і федерацією

та штатами. Цікаво, що такі справи почали надходити до Верховного суду лише

після 1962 року.

      Офіційний Делі в особі виконавчої влади постійно намагався обмежити

повноваження  Верховного  суду  у  сфері  конституційного  контролю.  Історія

конституційної юрисдикції Індії — це постійне намагання втримати рівновагу

між  принципами  незалежності  конституційного  судочинства  та  існуючою

політичною кон'юнктурою. Так звану “стримуючу” функцію Верховного суду в

питаннях  законодавства,  що  була  покликана  боротись  проти  лобізму  і

протекціонізму,  неодноразово  обмежували  протягом  60-70-х  років  минулого

століття.  Великою  перемогою  для  виконавчої  влади  у  цьому  питанні  стало

внесення  парламентом  з  її  подачі  42  поправки  до  Конституції  (1976).

Представники Верховного суду Індії і досі вважають Індійський Національний

Конгрес  (правлячу  партію  того  періоду)  головним  винуватцем  обмеженої

системи  маневрування  своєї  інституції  в  справі  державного  регулювання



економіки.  Перманентне  намагання  Індійського  Національного  Конгресу

встановити єдиний і державоцентричний механізм регулювання економічного

життя  в  федерації  нікого  не  дивує,  з  огляду  на  соціалістичну програму цієї

партії. Сьогодні, спровокована 42 поправкою слабкість індійського Верховного

суду  стосовно  створення  нових  прецедентів  (незалежних  від  діючої

Конституції) змушує вищу судову інстанцію маневрувати виключно в рамках

конституційного контролю.

Суспільна дискусія навколо повноважень Верховного суду

Крім ослаблення прецедентного  права  Верховного  суду,  42  поправка внесла

наступні  корективи  в  його  діяльність:  якщо  до  1976  року  кожен  суддя  міг

винести окремий конституційний вердикт,  то відтепер для прийняття рішень

став необхідним колективний розгляд справи з винесенням рішення більшістю

від  конституційного  складу  суду;  якщо до  42  поправки  Верховний  суд  мав

право  оголосити  неконституційним  будь-яке  рішення  парламенту  Індії  на

підставі “порушення такими законами основних прав людини та громадянина”,

то після неї сферою юрисдикційного впливу Верховного суду стали виключно

законопроекти (неконституційним можна визнати тільки законопроект); закони

штатів,  прийняті  регіональними  легіслатурами  також  виводились  з  під

контролю Верховного суду. 

      Отже, сьогодні Верховний суд Індії може приймати рішення як остаточні у

справі тлумачення законопроектів і  рекомендаційні рішення у справі чинних

законів,  ухвалених  парламентом  федерації  чи  легіслатурами  штатів.  В

індійському  конституційному  законодавстві  після  1976  року  конституційний

контроль  дефініціюється  як  контроль  за  конституційністю  чинного

законодавства  з  можливістю внести законодавчу пропозицію про скасування

законів, що не відповідають Конституції. Сьогодні в Індії знову відбувається

суспільна дискусія з приводу повернення Верховному суду прав, скасованих 42

поправкою. Поштовхом до цієї  дискусії  став  поступовий відхід соціалістів з

Індійського  Національного  Конгресу  від  управління  країною  і  становлення



багатопартійної  політичної  системи.  Останній  чинник,  на  наш  погляд,

об'єктивно  призвів  до  розширення  англосаксонського  політико-економічного

впливу  на  теренах  сучасної  Індії.  Отже,  та  лібералізація,  що  може  стати

корисною для Верховного суду країни, цілком може бути згубною для самої

держави.  Цей  парадокс  змушує  нас  у  вищеозначеній  дискусії  підтримувати

індійських консерваторів із соціалістичного покоління.

      Прихильники новітнього розширення прав Верховного суду Індії у сфері

конституційної юрисдикції зазвичай посилаються на відому справу Golak Nath,

в  якій  Верховний  суд  визнав  запропоновані  зміни  до  Конституції

неконституційними  на  підставі:  а)  пропозиції  змінити  базові  структури

конституції;  б)  намагання  ліквідувати  федеративну  систему;  в)  спроби

скасувати судовий нагляд. Підставою для прецеденту в цій справі вважається

те, що пропоновані зміни до Конституції змінювали сенс чинної Конституції.

Отже,  з  формально-орієнтованої  точки  зору,  Верховний  суд  рекомендував

перетворити  зміни  до  Конституції,  що  були  зареєстровані  у  парламенті  як

законопроект,  у  окремий  проект  Конституції,  прийняття  якого

унеможливлювала  жорстка  спрямованість  Верховного  суду  на  збереження

чинної  конституції.  В  цьому  питанні  був  досягнений  повний  консенсус  з

правлячими  соціалістами.  Цей  прецедент  відноситься  до  періоду  перед  42

поправкою і  ліберали вважають його прикладом,  що захистив федеративний

устрій держави від посягань націоналістичних індуїстів.  Стаючи на їхній бік

український  суддя  і  дослідник  В.  Є.  Скомороха  пише:  “Подібні  рішення

нейтралізувалися  наступними  конституційними  поправками  про  відсутність

обмежень  для  парламенту  змінювати  положення конституції  і  неможливість

оспорювати  законність  будь-якої  поправки  в  будь-яких  судах  за  будь-яких

підстав (пункти 4, 5 ст. 368 в редакції 42-ї поправки)”.

      Консерватори зазвичай посилаються на сучасний прецедент за вердиктом у

справі  Minerva  Mills  v  Union  of  India,  який  зумів  перевернути  все  базове

розуміння 42-ї  поправки через знаходження вузької формальної прогалини у

самій поправці. Цей прецедент означав збереження за Верховним судом Індії



функції  конституційного  нагляду  за  прийнятими  законами  та  рішеннями

регіональних легіслатур. Конституційний нагляд було відібрано у Верховного

суду загальним контекстом 42-ї поправки, але своїм рішенням Верховний суд

зумів зберегти функцію конституційного нагляду за Вищими судами штатів, які

формально  знаходяться  під  контролем  Верховного  суду.  Отже,  будучи

контролером судової практики Вищих судів штатів Верховний суд Індії знову

перебрав під свою юрисдикцію конституційний нагляд. Судове рішення у цій

справі  оголошує:  “конституційний  нагляд  є  однією  з  основоположних  рис

індійської конституційної системи і його не можна ліквідувати навіть шляхом

зміни конституції”.

      Сучасні конституційні прецеденти

Американське  інформаційне  агентство  Bloomberg  вважає  найбільш

резонансною  справою  Верховного  суду  Індії  його  останнє  конституційне

рішення  з  приводу  засекреченого  закону  про  використання  фізичних  і

психологічних спеціальних методів впливу на допитах у кримінальних справах

та справах особливої  державної  ваги.  Це рішення виконавчих структур було

таємно  легалізовано  парламентом  ще  за  часів  правління  Індійського

Національного  Конгрему  в  якості  так  званого  “конституційного  акту”.  Цей

термін в індійському праві означає нормативно-правовий акт,  який за своєю

юридичною  вагою  рівний  Основному  Закону  і  дозволяє  тлумачити  окремі

норми останнього інакше (в спеціальних випадках). Так, конституційним актом

про  спеціальні  засоби  впливу  в  Індії  до  2010  року  було  дозволено

використовувати  під  час  допитів  мозкову  картографію  і  застосовувати

небезпечні  психотропні  засоби  для  підвищення  розмовної  активності

допитуваного. Верховному суду Індії вдалось заборонити цей конституційний

акт  і  визнати  його  неконституційним  на  підставі  того,  що  використання

вказаних  засобів  впливу  порушує  фундаментальне  право  не  свідчити  проти

себе. Суддя К. Балакрішнан заявив під час винесення вердикту: “Ми дійшли до

єдиного  погляду  на  те,  що  ніхто  не  може  бути  змушений  до  використання



подібних  технік,  оскільки  їхнє  насильне  застосування  прирівнюється  до

порушення особистої свободи людини”.

      Окремим прецедентним рішенням Верховного суду Індії міжконфесійні

відносини в країні визнано різновидом конституційно-правових відносин, що є

характерною  особливістю  індійської  правової  системи.  Це  рішення  було

винесено  в  2010 році  і  підтверджено в  2015.  Причиною оформлення такого

прецеденту  стали  збройні  протистояння  між мусульманами та  індуїстами за

мечеть  Бабрі-масджид,  котру  ще  в  1992  році  своїм  цивільним  рішенням

Верховний  суд  передав  ісламській  общині.  Ця  мечеть  була  знищена

індуїстськими ектремістами, в результаті чого почались масові протистояння,

загинуло до 2 тис. чоловік. В результаті цих подій, Верховний суд розділив цей

храм  між  індуїстами  та  мусульманами,  оскільки  він  представляв  культову

цінність для адептів обох релігій.

      В минулому році, Верховний суд, за підрахунками Amnesty International, від

100  до  150  разів  підтвердив  винесення  смертних  вироків  (зокрема,  і  через

підконтрольну  йому  систему  Вищих  судів  штатів).  В  кожному  окремому

випадку, він закріплює свою підтримку смертній карі як інституту покарання за

кримінальні  та  антидержавні  злочини.  Останні  спроби  лібералізації  системи

покарань у парламенті зазнають жорсткого опору Верховного суду, який визнав

зареєстровані поправки неконституційними.

Структура конституційного судочинства в Бутані

Так чи інакше, але конституційне судочинство в Індії — основа і приклад для

конституційної юстиції всіх південноазіатських країн. Наприклад, Бутан, хоч і

конституційна  монархія  (з  2009  року),  але  його  можна  вважати  формою

суцільної  рецепції  індійського  конституціоналізму.  Бутан  —  найтісніший

військово-політичний союзник Індії, економіка Бутану на 90% орієнтована на

експорт  в  Індію.  Конституційна  юрисдикція  Бутану,  хоч  і  копіює  в

практичному  вимірі  індійський  досвід,  але  має  і  власні  традиціоналістичні

особливості.  Судова  система  Бутану  носить  назву  “Королівський  суд”  і



складається  з  Верховного  суду,  Високого  суду  (до  його  відома  відноситься

апеляційна  та  екстериторіальна  юрисдикція),  Суду  дзонгхага  або  окружного

суду і  Суду дунгхага чи провінційного суду. Отже, на відміну від Індії,  для

апеляційної юрисдикції створено окремий Високий суд, тоді як Верховний суд

повністю  сконцентрований  на  конституційному  судочинстві.  Верховний  суд

Бутану можна цілком вважати аналогом європейських Конституційних судів з

одним “але” — в Бутані всі конституційні рішення затверджуються королем.

Крім  того,  громадянин  Бутану  не  може  подати  позов  за  звичною  формою

“особа проти держави”. Верховний суд Бутану одразу після свого створення (18

липня 2009 року) розтлумачив цю англосаксонську форму позову як таку, що в

бутанських реаліях суперечить традиції і може розцінюватись як “особа проти

короля”.  Верховний  суд  Бутану  перевіряє  чинні  закони,  що  приймаються

двухпалатним  парламентом  і  приймає  участь  в  роботі  Національної  ради

Бутану. Головним його рішенням слід вважати визнання “традиції  як основи

конституційного  права  Бутану”.  Згідно  з  його  рішенням,  було  визнано

конституційним  оголошення  понад  50%  території  країни  “національним

заповідником”, недоступним для туристів і економічної діяльності. Верховний

суд  Бутану  нещодавно  також  підтвердив  тлумачення  економічного  життя  в

країні як повністю орієнтованого на державу.

Організація конституційного судочинства в Бангладеш і Шрі-Ланці

Бангладеш  також  є  стратегічним  союзником  Індії  та  другим  за  обсягом

експорту  економічним  партнером  Бутану.  Війна  за  незалежність  1971-1972

років  (проти  Пакистану,  до  війни  Бангладеш  існував  як  провінція  “Східний

Пакистан”) залишила глибокий відбиток на правовій системі країни. На відміну

від  Бутану,  який  визнано  однією  з  найменш  корупціогенних  країн  Азії,

Бангладеш має серйозні проблеми з прозорістю судочинства. Повноваження із

здійснення  конституційної  юрисдикції  належать  тут  Верховному  суду.  Його

було  створено  після  прийняття  Конституції  в  1972  році.  Всі  існуючі  14

поправок  до  Конституції  країни  були  ініційовані  та  затверджені  Верховним



судом. У Бангладеш, всі законопроекти, що подаються до парламенту, спочатку

мають  пройти  експертизу  Верховного  суду  на  відповідність  положенням

Конституції. Слід зазначити, що відділення судової гілки влади від виконавчої

остаточно  відбулось  лише  1  жовтня  2007  року.  Саме  тому  конституційну

юрисдикцію Бангладеш слід  визнати  однією з  найслабших в  Азії.  Сьогодні,

конституційне  судочинство  в  цій  країні  сконцентроване  переважно  навколо

експертної  оцінки  парламентських  законопроектів  і  винесення  смертних

вироків. 

      Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка (в минулому ініціатор

створення відомого міжнародно-правового пакту Коломбо, що об'єднав в єдину

політичну  асоціацію  країни  Південної  Азії)  також відноситься  до  індійської

зони  геополітичних  інтересів.  Вищий  судовий  орган  країни  —  також

Верховний суд. Всі його рішення мають прецедентну силу для нижчих рівнів

судової системи. Разом із тим, рішення Апеляційних судів є першочерговими у

процесі  вироблення  Верховним  судом  власних  прецедентів.  Найголовнішим

конституційним рішенням цього суду, на наш погляд, є рішення від 1978 року

про  можливість  прийняття  парламентом  законів,  що  обмежують  дію

Конституції. Таке рішення продиктоване перманентним станом громадянської

війни  на  острові.  Верховний  суд  Шрі-Ланки  має  необмежені  права  в  сфері

аналізу чинних законів, можливості призупинення дії будь-якого з них. У цій

сфері,  Верховний суд Шрі-Ланки є  повною протилежністю Верховного суду

Індії. На наш погляд, однією з найбільш показових останніх справ Верховного

суду  Шрі-Ланки  варто  визнати  справу  “Челліах  Тійагараджах  проти  Шрі-

Ланки”,  в  якій  вперше  громадянин  з  тамільською  етнічною  приналежністю

позивався проти своєї Батьківщини. В результаті цього позову, таміли (друга по

чисельності  етнічна  група  на  острові)  були  визнані  окремою  нацією,  хоча

Верховний суд нічого і не зазначив про їхнє право на самовизначення. 



Прем'єр-міністр Індії офіційно відкриває Верховний суд Бутану 15 червня 2014

року

Церемонія відкриття Верховного суду Бутану 15 червня 2014 року



Виступ директора Бутанського національного юридичного інституту

принцеси Сонам Дехам Вангчук перед суддями

Пленарне засідання спільної науково-практичної конференції керівництва

Верховних судів Індії та Бутану в Мумбаї (2 березня 2014 року)
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